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Drogi Partnerze w Żniwie, 

W tym liście zamierzamy wejść w fazy czasu.  Na początku Bóg stworzył człowieka, Adama i Ewę. W początkowej fazie 
Adam i Ewa zgrzeszyli i wiedzieli, że są nadzy, Rodz. 3:7  i okryli się. Także Kain był pierwszym mordercą. Przemoc nadeszła, 
gdy zabił on Abla. (Rodz. 4:8)  Następna faza zabierze nas do czasów Noego. Rodz. 6:5 mówi, że Bóg widział niegodziwość 
człowieka. Werset 8, Noe znalazł łaskę w oczach Pana. Werset 13 mówi, „I powiedział do Noego, nadchodzi kres wszystkich ludzi;  
ponieważ ziemia jest  pełna  przemocy”  Kiedy Bóg ostrzegł  Noego o rzeczach,  które  nadejdą,  on poruszył  się  w strachu i 
przygotował siebie i swoją rodzinę na to, co było w przyszłości! W tej godzinie prawdziwy kościół Boży powinien zrobić to 
samo! Zbliżamy się do zachodu słońca, jest to zdecydowanie ostatni zmierzch czasu! II Piotr 2:4, „Albowiem jeżeli Bóg Aniołom, 
którzy zgrzeszyli, nie przepuścił, ale strącił ich do piekła. A teraz werset 5, Także i pierwszemu światu nie przepuścił, ale Noego 
ósmego, głosiciela sprawiedliwości, zachował, przywiódłszy potop na świat bezbożnych.” Łukasz 17:26, 27, „Tak, jak było to w 
czasach Noego, tak też będzie w dniach Syna człowieczego. Jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe  
wszedł  do arki;  nagle przyszedł  potop i  wygubił  wszystkich.” –  W tej  kolejnej  fazie  rozpoczniemy Imperium Rzymskim i 
Babilonem. Zanim pójdziemy dalej, przyglądniemy się upadkowi Imperium Rzymskiego i nadchodzącemu upadkowi Świata 
zachodniego.  To wszystko zaczęło się wraz ze wzrostem Rzymu. Uznali imperium za tak ogromne, że wzrost zobowiązań, by  
zatroszczyć się o armię, pracowników rządowych i program ekspansji, w którym się znajdowali, nie mogły być pokryte poprzez  
zwykły dochód. Zatem rozpoczęli program pożyczania, by nadążyć ze wszystkimi korzyściami i uprawnieniami. Zaczęli pożyczać 
ze  swoich funduszy emerytalnych,  by zapłacić  pracownikom z ich własnych emerytur,  obiecując spłacić  pieniądze,  gdy 
nadejdą lepsze czasy.  To zaprowadziło ich na drogę bez odwrotu. W pewnym momencie 50 denarów pokryje koszt rocznych  
potrzeb żywieniowych średniej rodziny. Do czasu upadku Imperium Rzymskiego koszt tego samego standardu wynosił ponad 6000 
denarów. Wiele państw, wliczając USA patrzą na pożyczanie od funduszy emerytalnych pracowników państwowych. - Czy to 
nie brzmi znajomo? To zaprowadziło ich na tę  samą drogę bez powrotu.  Jedną rzeczą,  jaką ma nowoczesny świat jest  druk  
pieniędzy. To skończy się w gorszy i szybszy sposób niż skończyło się Imperium Rzymskie. Imperium Rzymskie rozpoczęło swój 
upadek  wraz  z  niemoralnością,  brutalnością  i korupcją i  był  on  taki,  że  państwo  przez  ten  dług  publiczny  ostatecznie 
zmniejszyło swoją walutę. Jednym z największych pod względem niemoralności były Pompeje, część Imperium Rzymskiego, która  
została zniszczona przez gwałtowną erupcję wulkanu. Były również wielkie gry w Rzymskim Koloseum, gdzie gladiatorzy zabijali  
chrześcijan dla sportu. 

„Spójrzmy  szybko  na  to,  co  będzie,  gdyż  zdecydowanie  znajdujemy  się  w  punkcie  kulminacyjnym  wieku,  tajemnica  i  
niepewność będą obfitować! Nagłe i gwałtowne zmiany dotyczące natury i społeczeństwa. Wiek tego, co ukryte i pojawi się odsłona  
najśmiertelniejszych grzechów! Ekstrema – fantazja zastępująca rzeczywistość! Świat marzeń, który zamienia się w koszmar!” 
„Według Pism i proroczych przewidywań, zmierzamy do powodzi wydarzeń jeszcze przed końcem tego wieku. Oraz według 
Ap. 18:8-10 wyrok na ostatni Babilon nadejdzie w jeden dzień i w jedną godzinę.  Oczywiście świat zostanie włączony w tę 
szybkość wyroku.”- „Jezus powiedział, że to jest znak.” (Łukasz 21:20, 22, 25) „I to, co On powiedział wydarzy się!” – W 1967 
roku proroctwa Brata Neala Frisby przewidywały te wydarzenia i cytujemy: „Rewolucja – USA – Bunty, rozlew krwi. Bunt 
młodzieży zakatapultuje naród poprzez zmianę „nigdy wcześniej niewidzianą” (religijną, społeczną i cywilną.) Naród powoła do 
życia nową formę rządu. Przemoc to przejmie. Zmieni się w rodzaj społecznego religijnego ducha ostatecznie jak Babilon.  – 
Sodomici – Ciężko było mi napisać ostatnią część tego. Pan powiedział mi, że głosiciele nie będą więcej już sprzeciwiać się temu,  
lecz zgodzą się z tym! To nie ma być napisane dla nieprzyzwoitości, lecz dla znaku. To przyniesie pojawienie się Sodomitów. 
Homoseksualizm będzie nauczany i wspierany w edukacji. Homoseksualiści będą nękać kościoły, które  powróciły na złą drogę. 
Wejdzie to  nawet w organizacje Zielonoświątkowe.  Wszystko to widziałem i  więcej.  Mężczyźni będą poślubiali  mężczyzn, 
kobiety  będą  poślubiały  kobiety  w  niesłychanych  ilościach. Naga  młodzież  zdziczeje  z  drinkami,  seksem  i  narkotykami, 
poszukując  nowych sposobów na zmysłową przyjemność,  sadystyczną do poziomu szaleństwa.  Morale  upadną całkowicie.”  –  
Następnie mówi o malowaniu ciała – namalowanych ubraniach. Teraz mają oni wielkie coroczne wydarzenia malowania 
ciała w publicznych parkach, blokując ulice setkami uczestniczących w malowaniu ciała, całkowicie obnażeni, gdy tysiące  
oglądają malowanie ich nagich ciał – legalne wydarzenie, gdyż nazywają to „sztuką.”  On także widział elektroniczny wiek oraz 
samojezdne auta.  Wszystkie te  wydarzenia,  dziejące się teraz,  o których on mówił,  że wydarzą się  tuż przed powrotem Pana.  
Jesteśmy na końcu czasu!  Ap. 3:17, „Albowiem mówisz: Jestem bogaty i wzbogaciłem się, a niczego nie potrzebuję; a nie 
wiesz, żeś ty biedny i mizerny, i ubogi, i ślepy, i nagi.” To wszystko to znaki ostatnich dni. Czy potrzebujemy mówić więcej niż 
mówi Biblia!

W tym miesiącu wydaję książkę kazań pod tytułem „Joy – Fruit of the Spirit”, a także DVD, „The Prophet and the Trumpet” 
– W tym miesiącu chcemy podziękowań Panu za błogosławione Dziękczynienie i za wszystkich tych, którzy pomagają wspierać i  
pomagają dzielić się tą cudowną wiadomością. On obdarzy, pobłogosławi i poprowadzi cię w Jego wspaniałej mądrości i planach.

 Twój Brat w Chrystusie,

Wszystkie trzy CD/Kasety, ($15.00 donacja)                             Nowe wydane DVD: “The Prophet and the Trumpet”
“Time Phases”                                                                                  Również dostępne: “The Dragon”
“The Past and the Future”                                                           ($20.00/szt. donacja)                         
“Profound Signs”                                                                     Postbus 71
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