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Drogi Partnerze w Żniwie,

Jest tyle wydarzeń do opowiedzenia! Zmieniające się warunki pogodowe są ekstremalne. Wybrzeże wschodnie miało rekord wiatrów i
śniegu. Boston, Mass. dostał od 3 do 4 stóp śniegu, tak, jak Nowy Jork. To było prawie cały czas rekordowe. Nawet Środkowy wschód
również otrzymuje ciężką pogodę. – Pewnego razu Brat Frisby mówił do mnie o pojawieniu się asteroidów i meteorów
nadchodzących tuż przed powrotem Chrystusa. 15-ego lutego wielki asteroid przeszedł 17.000 mil od ziemi. Ten asteroid był tak
wielki, jak meteor, który uderzył w Arizonę około 50.000 lat temu pozostawiając krater szeroki na milę. Również 15-ego lutego w
Rosji, eksplodował meteor nad pewnymi miastami. Tysiące ludzi zostało rannych, a budynki były zniszczone, gdy przeszedł. To
wydarzenie zostało sfilmowane. – Inne ważne wydarzenie: Pierwszy raz od 1400 n.e. (AD) papież zrezygnował z bycia głową Kościoła
Katolickiego. Obserwuj jego wymianę. – Świat wkracza w pełen etap szaleństwa. Elektronika wieku cyfrowego całkowicie
rozpowszechnia się sprawiając niemoralne, niemalże hipnotyczne posiadanie, mając wpływ na wszystkie aspekty cywilizacji.
Najpierw tworzy się kłamstwo, następnie wierzą oni kłamstwu, a potem są oni w złudzeniu. (II Tes. 2:11) – Kryzys finansowy, który
objął świat z jednym z najbardziej katastroficznych problemów zadłużenia, zaprowadzi ich do nowego systemu monetarnego z udziałem
złota. A teraz przejdźmy do proroczego proroctwa z biblioteki Brata Frisby.
„Widzieliśmy główne światowe wydarzenia mające miejsce prawie każdego dnia, które zostały zapisane na zwojach i zobaczymy o
wiele większe wypełnienie w bardzo bliskiej przyszłości!” Jedną z rzeczy do obserwacji w przyszłości są ogromne trzęsienia ziemi i
burze! „Będzie to Bóg zezwalający na ostrzeżenie ludzi przed nadchodzącym fałszywym systemem i zmianami w ekonomicznej
strukturze świata i przed bezrobociem, klęskami głodu występującymi później! Przewroty w przyszłości! Gigantyczne zmiany
nadchodzą! Również wszystkie cykle koniunkturalne (gospodarcze) i wzorce wydają się być przekraczane. Także wszystkie zwoje i
literatura ujawniają wydarzenia, które mają się pojawić dotyczące naszego narodu i innych!” Będziemy mieć recesję, inflację
wymieszaną z pewnym dobrobytem. „Później w przyszłości z kryzysu będziemy mieć zmianę waluty pewnego rodzaju, czy typu
przeszacowania. Jeżeli inflacja będzie trwać, złupi waluty z całej ich wartości i wprowadzi nas w finansową zagładę! Piszę to wszystko
jako ostrzeżenie, ponieważ według księgi Daniela i Apokalipsy będą nałożone surowe kontrole!” (Ap. 13:16-18) – „Nawet po tym, jak
inflacja osiąga swój szczyt i powinna pojawić się deflacja, to nadal będzie to wymagać (kosztować) całą dniówkę za rację żywności!” Ap.
6:5-6, „ukazuje ‘grosz’(pens), który jest ‘denarem’ i oznacza ‘całodzienną wypłatę’ pod kontrolą!” – „To także pokazuje, co jest płatne za
grzechy w systemie antychrysta, depresyjny czarny koń Apokalipsy!” „Systemy złych kościołów!”
Micheasz 5:5, „ukazuje trochę więcej odnośnie Asyryjczyka ujawniając, skąd pochodził duch antychrysta! Babilon podbił Asyrię i
odziedziczył jej fałszywe bożki i religie, a następnie fałszywe religie przeniosły się do Pergamonu!” (Ap. 2:12-13) „Następnie przeniósł
się do Rzymu i kiedy upadło imperium Rzymskie, z tych popiołów wzniósł się tron papieski, dominująca światowa władza!” Również
Micheasz 7:12-18, „objawia więcej odnośnie tego! Micheasz 6:9-12, 16 odsłania więcej nieprawości!” „System bestii właśnie zaczyna
formować się i tworzy pułapkę (sidła)! Wszystkie rządy (narody) będą w przymierzu z antychrystem. Silne połączenie złych ponad
naturalnych mocy będą mierzyć się ze światem! Dyktatorskie ekonomiczne i finansowe ograniczenia będą rozwijać się i
strategicznie nakładać na światową ekonomię!” „Bezwzględny przywódca będzie kontrolował światowe rezerwy złota (finanse) i
będzie mógł mieć wystarczająco wpływu, by zbojkotować i dyktować międzynarodowym rynkom pieniężnym i wymusić swoją wolę na
państwa z problemami ekonomicznymi!” – „Nawet przed naszymi oczami, narody tworzą wzór (drogę) dla światowego władcy! Także
Stany Zjednoczone są w zadłużeniu u międzynarodowych bankowców i ostatecznie będą wciągnięte w jeden światowy system rządu!”
„Ale Pan Jezus ma oczy na Swoje dzieci, by zachować je od złowrogiego zła, które spodka świat! Wiadomość ewangelii musi być
ciągle niesiona, a Pan przyniesie bezpieczeństwo i dobrobyt pośród ekonomicznych problemów i kłopotów! Biblia uczy o dobrobycie
nawet w ciężkich i niebezpiecznych czasach. Rodz. 39:2, 23, „I Pan był z Józefem, i był on dobrze prosperującym człowiekiem!” II
Krn. 20:20, „Wierzcie w Pana - Wierzcie Jego prorokom, wtedy będzie wam się wiodło”. Jozue 1:8, „Abyś ściśle czynił wszystko,
dostąpisz dobrobytu i będzie ci się wiodło. Werset 9, Czyż ci nie nakazałem, bądź silny i mężny, ponieważ Pan, twój Bóg jest z
tobą! – III Jan 1:2, ukazuje zdecydowaną wolę Boga, by błogosławić!” Koniec cytatu.
Tego miesiąca wydaję List Specjalny zatytułowany „The Coming Anti-Christ” jak również dynamiczne DVD pod nazwą „The
Difference – Prophecy”. Był to objawiający i proroczy list. Wiem, że otrzymasz z niego znaczny wgląd. Jest to czas, by czynić najlepiej
jak można, by pomóc publikować tę cenną wiadomość, ponieważ czas zdecydowanie się kończy. Jezus pobłogosławi i obdarzy cię i
poprowadzi w twoim codziennym życiu. Będę pamiętał o tobie w modlitwie, ponieważ działamy razem.

Twój Brat w Chrystusie,
Wszystkie trzy CD/Kasety, $15.00 donacja
“The Word – Manifested”
“United For Destruction”
“Complete Confidence”
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Nowe wydane DVD: “The Difference – Prophecy”
Również dostępne: “The Prophecies of Jesus”
($20.00/szt. donacja)
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