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Drogi Partnerze w Żniwie, 

Nadeszła apokaliptyczna przyszłość. Te ważne wydarzenia, które mają się wydarzyć, były omawiane wiele razy w wiadomości  
ewangelii. Wieść niesie, że będzie pewnego rodzaju ogłoszenie nowego porządku świata, jak również całkowicie nowy system 
bankowy i nowa światowa waluta. – Chciałbym porozmawiać nieco o naszej nowej książce „Prophecy-Revelation Numbers,” 
wszystko o księdze Objawienia. Nic nie może być ważniejsze od posiadania egzemplarza tej nowej książki. Kiedyś Brat Frisby 
powiedział mi o fragmencie, który napisał w 1985, „Wydarzenia nigdy wcześniej niewidziane, pojawią się. Oszałamiające i 
nieprawdopodobne zdarzenia będą widoczne, wstrząsając fundamentami społeczeństwa! I ewidentnie wzrośnie to gorzej 
prowadząc  do  apokaliptycznych  wydarzeń  wszech  czasów.  Księga  Apokalipsy  będzie  dosłownie  żywa  w  ognistym 
proroctwie!” – A teraz co następuje, cytat z biblioteki Brata Neala Frisby.

„Żyjemy w godzinie rzeczywistości ukształtowania lub odrodzenia mocy bestii z przeszłości w teraźniejszość!” W Ap. 13:1,  
„Jan widział bestię wychodzącą z morza, mającą 7 głów i 10 rogów z 10 koronami. To pokazuje 6 dawnych królestw i jedno  
obecne królestwo utworzone (7ma głowa antychryst) i nowy element, te 10 ukoronowanych rogów dotyczyło 10 królów, którzy  
na koniec przyłączyli się do systemu antychrysta! To wskazuje na zmienione królestwa zachodniej i wschodniej Europy, także  
Rosja jest wliczana do tej formacji.” „W wersecie 2, to daje symbole niektórych z tych różnych królestw.” – A smok (szatan) dał 
mu swoją moc i umieścił go na jego pozycji! - „W wersecie 3, jedna z jego głów była śmiertelnie ranna, a jego śmiertelna rana  
była  uzdrowiona,  a  cały świat  podziwiał  bestię!  Często  proroctwo ma złożone znaczenie.  Może to  być  klasyfikowane jako  
duchowe zranienie w przeszłości, lecz „bez wątpienia” jest to fizyczne zranienie, które ma się wydarzyć w naszej erze! (wieku!)”  
Jest to 7ma głowa, która jest zraniona, tak, by zrobić miejsce dla „8mej głowy” w ostatecznej formie, bestia (Ap. 17:10-11) lecz  
jest nadal z 7mej głowy! Najwyraźniej jest zraniony i powstaje znowu w „ostatecznej podłej formie”, ponieważ werset 5 objawia,  
że są mu dane „tylko 42 miesiące” by trwać po tym ujawnieniu, jest to zdecydowanie obecny czas! – „To pokazuje, że ta zmiana  
rozpoczyna się  „w połowie” jego 7 letniego okresu!  To wówczas  jego prawdziwa,  okrutna i  diaboliczna tożsamość jest 
zdemaskowana, a on zaczyna swoje dzikie rządy w ostatnie 3 ½ roku! Oblubienica już będzie pobrana! (Ap. 12:5) Jego 
nienawiść  jest  teraz  przeciwko  świętym Wielkiego  Ucisku  i  Żydom,  werset  7.”  –  „Jeżeli  będziesz  pamiętał,  będzie  to  jak  
klasyczna historia, on (antychryst) nadejdzie niczym dr Jekyll, delikatnie mówiąc „dobrodziej i twórca pokoju” i wyjdzie jako Mr.  
Hyde, „zły niszczyciel!” Pomimo iż, jest tą samą osobą, pojawia się zmiana osobowości po zranieniu i wchodzi w niego bestia  
ducha piekieł!” (Ap. 17:8) 

„Także w Ap. 13:11, objawia inną bestię wychodzącą z ziemi z 2 rogami jak baranek i mówił on jak smok! To wszystko to 
bogate, fałszywe nierządne religie, martwa protestancka federacja, duch laodycejski, itd.” Ap. 3:14-18, „Połączone w mocy 
Kościoła i Państwa! Werset 12, objawia, że ma on moc jak pierwsza bestia, sprawiając, że świat wielbi pierwszą bestię, której  
rana została wyleczona! Między tymi dwiema bestiami, będą one posiadać moc, że żaden człowiek nie będzie pracował, kupował  
i sprzedawał bez znaku. Mają one całkowitą kontrolę nad światowym handlem!”

„Niektóre  z  kontroli,  które  widzimy dzisiaj,  zapowiadają  pewne rygorystyczne środki  w przyszłości!  System antychrysta  
będzie  kontrolował  wodę,  żywność  i  transport.  Oczywiście  wszystkie  te  kontrole  będą  prowadzić  do  zamierzonej  pułapki,  
całkowitej  kontroli  rządu nad światową ekonomią i  do utraty całej  ekonomicznej  i  politycznej  wolności!  Powyższe stanowi 
jedynie część, użyje on także innych schematów!” – „Już nadchodzący system zmienił czasy, czas wakacji i prawa, tak, jak 
powiedział  Daniel  w Dan. 7:25!” Także w Ap. 18:3,  12-15, pokazuje wielki  komercyjny handel,  który system antychrysta  
(pierwsza bestia) jest w stanie zaprowadzić! Jest to rzymski książę i system Babilonu z kontrolą świata, kultem i panowaniem!”  
„Człowiek o surowym obliczu jest w stanie zaprowadzić dobrobyt! (Dan. 8:25) – „Jest to bardzo możliwe, że tak się wydarzy. Z  
tego, co wygląda na światową depresję, nagle pojawi się dobrobyt dzięki systemowi antychrysta. Lecz szybko towarzyszyć temu  
będzie liczba lub znak. Będzie on nazywany człowiekiem czasu!” –  „Wybrani możliwe, że spojrzą na jego przygotowania 
przed  nieludzką  zmianą  pojawiającą  się  w  ostatecznej  formie  bestii!” Koniec  cytatu.  –  W  moich  dawnych  listach 
zapisywałem wiele wydarzeń dotyczących Izraela i  wielki  rozejm pokojowy,  który nadchodzi  oraz związanych z nim ludzi.  
Światowe wydarzenia zmieniają się tak szybko, moim zdaniem, między teraźniejszością a przyszłymi wyborami prezydenckimi w  
USA,  pojawi  się  wiele  światowych  tragedii  dotyczących  pogody i  intensywnej  aktywności  wulkanów,  jak  również  wielkie  
trzęsienia ziemi i najbardziej niszczące susze. Z pewnością, pismo jest na murze!

W tym miesiącu wydaję List Specjalny pod tytułem „Prosperity And God’s Will For You”, jak również DVD „Prophetic 
Numbers.” Ten list specjalny z pewnością zwiększy twoją wiedzę jak dobrze prosperować. Nie ma lepszego czasu, by dawać Panu  
na publikację tej ważnej wiadomości! Chciałbym osobiście podziękować ci za wspaniałą reakcję, którą dałeś w zeszłym miesiącu  
na publikację nowej książki, a także za krucjatę dziejącą się teraz za granicą. Boże błogosławieństwa będą z tobą we wszystkim,  
co robisz, a Jego kierownictwo i Jego mądrość sprawią, że będziesz bezpieczny.

Twój Brat w Chrystusie,

Wszystkie trzy CD/Kasety, $15.00 donacja           Nowe wydane DVD:   “Prophetic Numbers  ”  
“Prophet in Eclipse”                                                    Również dostępne: “Signed, Sealed and Delivered”
“The Man of Sin”                                          ($20.00/szt. donacja)                         
“The Approaching Tribulation”                                                                                                               Postbus 71
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