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Drogi Partnerze w Żniwie, 

W tym miesiącu  omówimy niektóre  zdarzenia,  które  miały  miejsce  od  stycznia  2013.  Człowiek  mógł  zauważyć,  że  zostało  
ustanowionych  wiele  rekordów  pogodowych  w  USA,  jak  również  w  pozostałej  części  świata.  Od  początku  11  letniego  cyklu  
słonecznego, warunki pogodowe są i będą nadal się pogarszać na skalę światową.  Tak, jak zauważyliśmy wcześniej, niektóre z 
największych plam słonecznych pojawiają się na słońcu i nie działo się tak przez ponad 100 lat. Będą one miały dogłębny  
wpływ na pogodę. – Od naszego ostatniego listu, Kościół Katolicki ma nowego papieża, który wybrał imię jako Papież Franciszek I.

Teraz,  mam pewne ważne daty, które umieszczę w tym liście.  Znajdujemy się  w jednym z najbardziej  ważnych odliczeń do  
głównych  wydarzeń,  które  są  tuż  przed.  W związku z  kryzysami finansowymi,  rządy  podejmują  desperackie  kroki.  Jedno 
wydarzenie właśnie zaszło;  Międzynarodowy Fundusz Monetarny (IMF) oraz Europejski Bank Centralny (ECB) próbują 
nałożyć 10 lub 15 procentowy podatek na System Bankowy Cypru. Wszystkie konta bankowe będą opodatkowane, jeżeli miałoby 
do tego dojść. Co jest istotne odnośnie tego zdarzenia, to że Rosja realizuje większość swojej bankowości poprzez banki na Cyprze.  
Najważniejsze odnośnie tego jest to, że rosyjskie KGB ma tam swoje pieniądze. Niektóre oszacowania wynoszą około 500 
miliardów dolarów. To nie podoba się rosyjskiemu rządowi, ani Rosjanom. Postawiło to IMF oraz Unię Europejską w bardzo 
trudnej pozycji. Spowoduje to napięte stosunki ze wszystkimi zachodnimi rządami. Istnieją poważne obawy, że może to się zdarzyć  
na  całym świecie  z  powodu długów wszystkich państw. Czy będzie  to  początkowym wydarzeniem,  w którym Unia  Europejska  
oddzieli  niektóre państwa,  które  się  do niej  przyłączyły?  Wiemy,  że  pod rządami antychrysta,  Biblia  mówi o 10-ciu państwach 
wspólnego rynku pod Starym Imperium Rzymskim. Wielki wstrząs Europejskiej Jednostki Walutowej ECU jest znaczny. Nie jest 
to kwestią czy tak się stanie, jest to kwestią czasu (kiedy). Mają oni zaangażowanych około 27 państw, lecz Biblia mówi, że jest 
jedynie 10, których będzie rządzić pod antychrystem. Ukoronuje on 10 głów państw, kiedy dojdzie do władzy. (Ap. 17:12-13) –  
Proroctwa Daniela oraz Jana na Patmos ożywają wokół nas. 

Zanim przyjrzymy się kilku ważnym cyklom, spójrzmy na pewną istotną datę, 25 kwiecień 2013. Będzie miało miejsce zaćmienie 
księżyca. 10 maja 2013 ma miejsce zaćmienie słońca, jak również kolejne zaćmienie księżyca 25 maja 2013. Trzy zaćmienia w  
przeciągu okresu 30 dni są jak najbardziej nadzwyczajne! Teraz te cykle były wskazywane od listopada 2008.  W listopadzie 2008 
rozpoczął  się  nowy  17  letni  cykl  w  czasie  prezydenckich  wyborów.  Nadszedł  nowy  i  odmienny  prezydent.  Od tego  czasu 
widzieliśmy  wiele  ważnych  światowych  wydarzeń  mających  miejsce.  Następny  nowy cykl  był  11-ego  marca  2011,  początek 
nowego 7 letniego cyklu. To przybliża nas do 3 lutego 2012, rozpoczyna się nowy 14 letni cykl. Od początku 17 letniego cyklu 
było wiele chaosu i bontów na skalę światową, zwłaszcza na Środkowym Wschodzie, bardzo ważny teren, zmiana przywódców i  
dyktatorów. Wielu finansowych pisarzy wyczekuje światowego finansowego upadku, przynoszącego nowy system oraz nową walutę.  
Gdzieś w tych cyklach to wydarzenie będzie miało miejsce. – Dwa większe wydarzenia do rozważenia: 23 sierpień 2013, jak również  
bardzo ważna data 23 kwiecień 2014. Około tej daty 2014 będzie również całkowite zaćmienie księżyca 15-ego kwietnia 2014, a także  
pierścieniowe zaćmienie słońca 29 kwietnia 2014.  – Począwszy od  listopada 2013, 3-ego listopada nowy rodzaj zaćmienia słońca;  
NASA opisuje to jako hybrydę. Napiszę o tym więcej w naszych przyszłych listach. – Człowiek powinien być gotowy w każdym 
momencie oczekując powrotu Pana. Wszystkie opisane daty będą miały wpływ na świat, jakim go znamy. Niepokój i strach  
pokrywają ziemię, ale Pan mówi nam w Iz. 44:8, „Nie lękajcie się, ani nie trwóżcie.” – Iz. 46:10 kontynuuje mówiąc, iż „On 
ogłosił koniec od samego początku.” Zbliżamy się  do czasu, który On zamierzył! (Koh. 3:1 oraz werset 11)   - Te daty są istotne i 
ważne. Wszystko to przyjdzie jak nagłe uderzenie. Świat nie zobaczy  nadejścia tego, ponieważ nowy system pojawi się z wielkiego  
chaosu. „W godzinie, o której nie myślisz!” (Łukasz 12:40)

Tego miesiąca mamy  List Specjalny pod tytułem „World Monetary Crisis” oraz wspaniałe DVD zatytułowane „Stress Factor”. 
Prawdziwie Bóg zwiększy twoją wiedzę o końcu czasu. Bóg z pewnością pobłogosławi ci we wszystkich twoich wysiłkach, aby 
pomóc opublikować tę cenną wiadomość.  Niech Jego pokój i mądrość będą z tobą.

Twój Brat w Chrystusie,

Wszystkie trzy CD/Kasety, $15.00 donacja                Nowe wydane DVD: “Stress Factor”                          
“Contending For The Faith”                                                  Również dostępne: “The Prophecies of Jesus”                  
“God Thy Confidence”                                             ($20.00/szt. donacja)                         
“Genuine Faith”                                                                                                                                                        Postbus 71
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