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Drogi Partnerze w Żniwie,

W tym liście zgłębimy pewne nadchodzące wydarzenia. Coraz bardziej każdego dnia ludzie stają się świadomi problemów
finansowych, jak również pogody, która jest ekstremalna w tym roku. Wchodząc w miesiąc kwiecień, zobaczymy całkowite zaćmienie
księżyca 15 kwietnia, jak również datę 23 kwietnia, jako jeden z najbardziej okazałych wielkich kwadratów w niebiosach. Cztery
planety będą jednocześnie naprzeciwko siebie. Wracając do marca, dwie asteroidy przeszły obok w bliskości 217,000 mil, pomiędzy
ziemią, a księżycem! Teraz powróćmy na ziemię. Rosja posunęła się do Ukrainy, w celu rozstrzygnięcia sporów nad kierunkiem, w
którym podąża kraj. Pewne rozmowy mówią, że podzielą oni niektóre części kraju. – Mam teraz wspaniały list z biblioteki Brata Neala
Frisby.
Pewniejsze Słowo Proroctwa – „W tym liście wydrukujemy pewne Pisma dotyczące proroctwa, które będzie się wypełniać coraz
bardziej, gdy wiek osiągnie punkt kulminacyjny!” – „Kiedy Bóg ostrzegł Noego o rzeczach, które nadejdą, on poruszył się w przerażeniu i
przygotował siebie i swoją rodzinę na to, co było przed nimi! W tej godzinie prawdziwy kościół Boga powinien zrobić to samo! Zbliżamy
się do zachodu słońca, zdecydowanie jest to ostatni zmierzch czasu!” – II Piotr 1:19 . . . Mamy również pewniejsze słowo proroctwa, a
dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy nim trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda
poranna wzejdzie w waszych sercach. – „Prorocze światło przyćmi tych, którzy są prawdziwej wiary; On objawi swoją bliskość i będzie
ich prowadził!”
„To nie jest czas, by spać, gdyż duch wyjawia ważne i istotne rzeczy!” – Ap. 3:22 . . . Kto ma uszy, niechaj posłyszy co mówi Duch
do kościołów.
II Tym. 4:3-4 . . . Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań, ponieważ ich uszy
świerzbią, będą sobie mnożyli nauczycieli; Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym baśniom.– „Na koniec
wieku, kościoły właściwie zatrudnią ludzi, by głosić wprost przeciwieństwo Słowa Bożego, prowadząc ich do bajek i ułudy!” – II Tym.
3:13 . . . Lecz źli ludzie i fałszywi zwodziciele będą się dalej posuwać ku temu co gorsze, oszukując i będąc oszukanymi. – „Widzimy
wypełnianie się tego Pisma codziennie w fałszywych systemach!”
„To Pismo wypełnia się wokół nas, wkrótce zwiększy się to jeszcze bardziej!” – Mat. 24:24 . . . Gdyż powstaną fałszywi mesjasze i
fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda; by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, samych wybranych. – „Żyjemy w dniach
nowoczesnych kościołów Babilonu!” – Ap. 17:5 . . . A na jej czole było napisane imię, TAJEMNICA, WIELKI BABILON, MATKA
NIERZĄDNIC I OBRZYDLIWOŚCI ZIEMI. – „Zauważ w wersecie 4, mówi o bogactwie w jej ręce! Werset 5 mówi o znaku
napisanym na jej czole! I to jest dokładnie to, gdzie te fałszywe kościoły zmierzają; znak bestii! (Ap. 13:16) Znak na ich prawej ręce lub
na ich czołach! Kodowe oznaczenie zatracenia!” – „Antychryst i fałszywy prorok powstaną z fałszywej religii i oszukają nic nie
podejrzewających ludzi i świat! Gdyż pułapka jest już ustawiona!”
Kształt rzeczy, które nadejdą – „To Pismo brzmi, na alarm, obudź się ziemio; pułapka została ustawiona, tylko niewielu może
zobaczyć znaki! Czas wkracza na rozdroże dróg, wiek się kończy! Decyzja została podjęta, tajemniczy ludzie planują nowy, ekonomiczny,
religijny i polityczny system! Grupa międzynarodowych ludzi może teraz stworzyć kryzys ekonomiczny i mają moc, by przywrócić z
powrotem to, co nazywają dobrobytem! W pewnym momencie zobaczymy całkowicie nową zmianę i system! Waluta będzie ostatecznie
bezwartościowa! Inflacja jest jednym powodem, że nowy system wzniesie się na czele w odpowiednim czasie! Wówczas nastąpi znak,
związany z tym potrójnym systemem wspomnianym powyżej, połączonym jako jedna globalna bestia! Bel połknął narody, powiedział
Pan! I ja sprawię, że Baal (Babilon) wypluje to – z paszczy smoka, bestii i fałszywego proroka! – Gdyż będą oni walczyć z
Wszechmogącym, lecz będą się palić i znikną niczym dym na wietrze!” (Ap. 16:13-14)
Kontynuując – Międzynarodowa Perspektywa – „Pisma przewidziały to, co powyżej dawno temu, a to, co zaraz przeczytasz jest z
magazynu Spotlight.” Cytat: „To, co Instytucja prasy ci nie powiedziała to nowo powstające europejskie Super Państwo, które jest tylko
wstępem do długo planowanego „Jednego Światowego Rządu” – scentralizowany rząd, któremu Stany Zjednoczone i reszta krajów świata
staną się ostatecznie podporządkowane! Prasa jest pełna wiadomości o ekonomicznej fuzji wolnych państw Europy w jedno wielkie
„Super Państwo”, w którym wszystkie granice narodowe będą rozwiązane, a paszporty zniesione! – Mówią oni, że Bilderberger są
sekretną grupą wpływowych finansistów i bogatych korporacyjnych luminarzy. Planują oni ekonomiczne i polityczne polityki
świata! W przyszłości będą w stanie ustalić wybory i mają sekretne plany, by wykorzenić i zmienić Konstytucję. Nazywają to poważną
operacją, aby doprowadzić do społecznej i strukturalnej zmiany USA. Wszystko to będzie powiązane do światowego religijnego systemu.
Przyszłość jest teraz i idzie do przodu.” (Ap. rozdz. 17 i 18) „Obudź się Ameryko! – Świat zaszedł zbyt daleko, by zawrócić! Obudź
się, powiedział Pan, niebawem nadejdzie noc!” – „I Jasna i Poranna Gwiazda proroctwa (Ap. 22:16) poprowadzi i wypełni wszystko, o
czym On mówił!” – „Werset 17 pokazuje, że właśnie teraz duch i oblubienica robią ostatnie wołanie w żniwach! I wiemy, że jest to bardzo
szybko!” Przeczytaj wersety 20-21 . . . Ten, który zaświadczył o tych rzeczach, powiedział, Z pewnością szybko przyjdę. Amen.
Przyjdź, Panie Jezu. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Amen. Koniec cytatu. – „Czy potrzeba
nam mówić więcej, niż mówi Biblia, Czuwaj i módl się!”
Tego miesiąca mamy wyjątkową książkę pod tytułem „The Gathering Storm”, jak również cudowne DVD pod nazwą „The
Resurrection.” – Cóż za wspaniały czas, by modlić się i wspomagać Bożą pracę w żniwach. Będę miał nadal ciebie i twoją rodzinę w
modlitwie. Niech Jego błogosławieństwa będą z tobą.
Twój Brat w Chrystusie,
Wszystkie trzy CD/Kasety, $15.00 donacja
“Worldwide Snare”
“Stress”
“Jesus Coming Soon”
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Nowe wydane DVD: “The Resurrection”
Również dostępne: “The Truth and the Light”
($20.00/szt. donacja)
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