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Drogi Partnerze w Żniwie, 

Tego miesiąca napiszemy o proroczych wydarzeniach, które miały miejsce, które są najważniejszymi znakami szybkiego powrotu  
Pana  Jezusa.  To  są  pewne  z  wydarzeń,  które  wskazują  dla  nas  drogę,  by  poznać  porę  i  godzinę,  w której  żyjemy.  Jednym z 
najbardziej  niezbędnych i  istotnych znaków, gdy wtargnęliśmy w atomowy wiek (Łukasz 21:26), Izrael  stał  się  narodem; 
pączkowanie  drzewa figowego.  To  proroczo  zapowiedziało,  że  Żydzi  powrócą  do  Ziemi  Świętej,  1948.  „To  pokolenie  nie 
przeminie póki nie wypełnią się wszystkie z tych rzeczy.” (Mat. 24:32-35)  Izrael stając się narodem przedstawia dokładną porę 
Jego powrotu.  Nikt  nie  wydaje  się  znać  długości  pokolenia,  lecz Bóg daje nam 70 lat  jako jedno odniesienie.  (Ps.  90:10)  – 
Nowoczesny człowiek mówi, że średni wiek wynosi 71 lat. Używając 1948 plus 70 lat daje to 2018. Nikt nie będzie znał dnia ani 
godziny, lecz będziemy wiedzieć, że pora jest bliska! – Jak Jezus powiedział, bądź również gotowy, gdyż w godzinie, o której nie 
myślisz, On się pojawi! Tylko Bóg zna dokładny dzień czy godzinę! Pomiędzy wydarzeniami zawsze jest okres przejściowy.

Jezus prorokował odnośnie znaków na słońcu, na księżycu i cierpienia bezradnych narodów. (Łukasz 21:25)  Te znaki są 
zadziwiającymi wydarzeniami w naszym czasie. Człowiek wylądował na księżycu. Lecz jedna rzecz jest pewna, okropne poruszenia  
nadchodzą, by wstrząsnąć ziemią. 26 grudnia 2004 Indonezja miała trzęsienie ziemi o wielkości 9 stopni, 240,000 straciło życie i  
spowodowało, że planeta zadrżała. 12 stycznia 2010, Haiti, uderzyło trzęsienie o wielkości 7miu stopni powodując śmiertelne żniwo  
230,000. 27 luty 2010, 8.8 stopniowe trzęsienie w Chile spowodowało następujące tsunami, które obaliło i przesunęło miasta o 10-11  
stóp w zachodnim kierunku. 11 marca 2011 Japonia miała trzęsienie o wielkości 9 stopni i tsunami powodujące utratę życia około 
16,000. Również to wstrząsnęło planetą, powodując zwolnienie czasu. Znaki w niebiosach – Pewnego razu Brat Frisby powiedział 
mi o pojawieniu się asteroid i meteorów, nadchodzących tuż przed powrotem Chrystusa. 15 lutego 2013, nadeszła olbrzymia 
asteroida w odległości 17,000 mil od ziemi. Ta asteroida była tak olbrzymia, jak meteor, który uderzył w Arizonę około 50,000  
lat temu, pozostawiając szeroki na milę krater. Również 15 lutego 2013, w Rosji nad pewnymi miastami wybuchł meteor.  
Tysiące ludzi było zranionych i niszczył budynki na swojej drodze. To wydarzenie zostało sfilmowane.  – Pogoda jest właśnie 
najdziwniejsza  wraz  z  zimnem i  śnieżycami,  powodziami  i  suszami,  pożarami,  trzęsieniami  ziemi,  jak  również  z  działalnością  
wulkanów. Prawdziwie ziemia drży! Tak, jak powiedział Jezus, te wydarzenia będą blisko Jego powrotu. Tutaj jest cytat od Neala  
Frisby. 

„Oprócz Żydów powracających do swej ojczyzny po 2000 lat, Biblia podaje inne znaki, które wystąpią w połączeniu z tym! –  
Naród powstanie przeciwko narodowi. (Mat. 24:7) Trzęsienia ziemi, głód i zaraza! Wiedza będzie zwiększona. (Dan. 12:4) Źli  
ludzie będą się nadal posuwać ku gorszemu!” (II Tym. 3:13) I jeżeli naprawdę chcemy wiedzieć jak blisko jest nadejście Pana, tuż 
przed tym jak On powróci,  zobaczymy wypełnienie  się  tego Pisma! -  Odchodzenie  od prawdziwej wiary!  (I  Tym. 4:1-2)  I  czy  
zauważyłeś wokół siebie, najwyraźniej bez żadnego powodu, ludzie porzucają swoją wiarę. Lecz Bóg gromadzi nowych każdego dnia  
do prawdziwych wybranych! A inni, Pisma mówią, wcale nie wytrzymają dźwięku doktryny! (II Tym. 4:2-4) Biblia mówi, że ludzie 
będą  mieć  formę pobożności,  lecz  zaprzeczają  prawdziwej  mocy!  Również  szydercy,  których  nie  obchodzi  by  usłyszeć  o 
Drugim Przyjściu Jezusa! (II Piotr 3:3-4, 10) – I z tym, znaki na słońcu, księżycu, gwiazdach: niepokój narodów. – „Napiszmy 
odnośnie proroczych wydarzeń i również, by być przygotowanymi na szybkie przyjście Pana Jezusa! Chrystus ostrzegł, by być także  
gotowym; gdyż pojawi się to nagle, kiedy jest to najmniej spodziewane!” Również serca upadną ze strachu z powodu wewnętrznych  
przeczuć niesamowitych wydarzeń, które zdają sobie sprawę, że przyjdą i są bezsilni,  by odwrócić ich bieg! Kiedy wiele z tych  
problemów serca miało nadejść, zostało również powiedziane, że moce niebios zostaną wstrząśnięte. (Łukasz 21:26) Wiemy, że po  
bombie atomowej serca ludzkie zaczną zawodzić w większej liczbie!  „Jest tutaj wielka mądrość, Jezus powiedział, uważaj; bo 
troski tego życia spowodują, że ten dzień nadejdzie znienacka!” To oznacza, że ludzie będą tak uwikłani w rzeczy tego życia, że 
będą ślepi na Jego bliskie przyjście! „Gdyż to spadnie na nich jak pułapka! (Łukasz 21:34-35 – Marek 13:35-37) Jezus powiedział, 
czuwaj w każdej godzinie, duchowo mówiąc, a nie będziesz zaskoczony!” – „On mówi, że jednym powodem do obserwacji jest to, że  
nikt  nie zna dokładnej  godziny,  lecz my będziemy znać porę!  (I  Tes.  5:1-4)  To ujawnia by czuwać i  obserwować, że możesz 
otworzyć się na Pana natychmiast, kiedy nadejdzie i zapuka!” (Łukasz 12:35-36)  „Mogliśmy iść dalej i dalej, dowodząc, że przez 
prorocze wydarzenia, ten wiek się szybko zamyka!” Społeczeństwo mogło się lepiej przygotować. To są tylko zwiastuny większych 
rzeczy, które nadejdą. Międzynarodowe kryzysy są w drodze. Koniec cytatu. – Jest to bardzo istotny list sygnalizujący o czasie i 
wydarzeniach, ogłaszający powrót Pana Jezusa. W kolejnym liście będziemy mówić o ekonomicznym zamieszaniu, które wkrótce  
pochłonie świat. 

Tego miesiąca mam List Specjalny pod tytułem „Israel-God’s Prophetic Time Clock”, a także DVD, „The Invincible Creator.” – Z 
pewnością jest to czas, by wspierać posługę i dać to wielkie świadectwo, gdy możemy. Już tylko z wydarzeń wiemy, że czas się  
kończy! Największe błogosławieństwa będą dla tych, którzy wzniosą alarm i ostrzegą ludzi o szybkim powrocie Pana Jezusa. „Niech  
Jego błogosławieństwa i mądrość nadal będą cię prowadzić, gdy oczekujemy na Jego powrót.”

Twój Brat w Chrystusie,

Wszystkie trzy CD/Kasety, $15.00 donacja       Nowe wydane DVD: “The Invincible Creator”                          
“Earth’s Cataclysms”                                                        Również dostępne: “Amazing Jesus!”                                     
“Be Ready”                                                       ($20.00/szt. donacja)                         
“The Sun is Setting”                                                                                                                                 Postbus 71
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