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Drogi Partnerze w Żniwie, 

Jest to wyjątkowy list. Przeanalizujemy wiele wydarzeń, o których była mowa w poprzednich listach.  Pierwsze ważne 
wydarzenie rozpoczęło się 17stoletnim cyklem, który zaczął się w październiku 2008. Drugim wydarzeniem był marzec 2011, 
początek 7letniego cyklu. Następny był 14stoletni cykl,  który zaczął się 3 lutego 2012. Również w poprzednich cytatach 
ważna  data,  23 kwiecień  2014.  To  wydarzenie  znane  jako  (grand  square)  wielki  kwadrat  powszechnie  znany  jako 
Główny Wielki Krzyż, obejmujący cztery ciała niebieskie: Uran, Mars, Pluton i Jupiter.  Wszystkie cztery znajdują się 
naprzeciwko siebie tworząc doskonały 90 – stopniowy kwadrat o 13, na 13, na 13, na 13 stopni. 

Popatrzmy  na  ostatnie  zaćmienie  księżyca  15ego  kwietnia  2014, ważne  wydarzenie  na  niebie,  początek  czterech 
krwawych  księżyców.  Pierwszy  z  czterech  krwawych  księżyców  wydarzył  się  w  czasie  żydowskiej  Paschy,  ważne 
wydarzenie! Drugi krwawy księżyc pojawi się 8ego października 2014. – Teraz 20 marca 2015 mamy całkowite zaćmienie 
słońca,  jak również trzeci krwawy księżyc 4ego kwietnia 2015, który jest  również w czasie żydowskiej  Paschy.  Czwarty 
księżyc krwi pojawi się 28 września 2015. Wszystkie cztery księżyce krwi dzieją się w czasie ważnych świąt Żydów. – A 
teraz wyjątkowy cytat  z  biblioteki Brata Neala Frisby:  Dan. 9:6 objawia,  „koniec tego będzie z powodzią.”  „Możemy z 
pewnością  przewidzieć,  że  nagła  fala  wydarzeń  będzie  miała  miejsce  w  politycznym,  finansowym,  religijnym  i 
naukowym świecie i niezwykłe zmiany tuż przed powrotem Jezusa, które wstrząsną fundamentami społeczeństwa. Te 
wydarzenia będą o takim znaczeniu, że niektóre wydarzenia z przeszłości będą wydawać się nieistotne!” Koniec cytatu. 
Teraz na ziemi znajdują się ludzie, którzy zrobią wielkie zmiany w bardzo bliskiej  przyszłości, pozwalając na zaistnienie 
nowego systemu. 

Milowy  krok  wydarzeń  rozpoczął  się –  Nadchodzącego  24-26  maja  Papież  Franciszek  (pierwszy  papież  z  zakonu 
Jezuitów) zaplanował wielkie wydarzenie dla Izraela, które dotyczy spotkania izraelskich i palestyńskich przywódców, jak 
również Żydów, Katolików, Protestantów i muzułmańskich przywódców. Czy to historyczne wydarzenie mogłoby przynieść 
plan pokoju? W tym samym czasie wizyty Papieża w Izraelu, 24-29 maja 2014, jest kometa Linear, meteorytowa burza komet i 
może być widziana gołym okiem.!

Nadchodzące  wydarzenia  –  Słyszy  się,  że  jest  plan budowy nowej  świątyni  w Izraelu.  –  Liczne ciała  niebieskie  
(asteroidy  i  komety)  będą  widziane,  które  nigdy  wcześniej  nie  były  widziane,  będzie  również  większa  aktywność 
wulkanów i trzęsień ziemi.

Nadejdzie znak z niebios – Ważne wydarzenie – W czasie  tych krwawych księżyców, kometa zwana Siding Spring 
nadejdzie w zasięgu 80,000 mil o niebiański włos od Marsa 29 października 2014.  Naukowiec NASA mówi o możliwym 
wpływie 1 na 2,000. Coś do zaobserwowania! (Łukasz 21:25) 

Człowiek powinien być gotów o każdym czasie, wyczekując powrotu Pana. Wszystkie te daty, o których napisano, 
będą miały wpływ na świat, jakim go znany. Niepokój i strach pokrywają ziemię, lecz Pan mówi nam w Iz. 44:8, „Nie  
bójcie  się,  ani  się  nie  lękajcie.”  –  Iz.  46:10  poprzedza  mówiąc,  że  „On  ustanowił  koniec  na  samym  początku.” 
Przybywamy do czasu, który On miał na celu! (Koh. 3:1 i werset 11) – Te daty są istotne i ważne. Wszystko to wydarzy 
się niczym nagłe uderzenie. Świat nie zobaczy tego, jak nadchodzi, gdyż nowy system pojawi się z wielkiego chaosu. „W 
godzinie, o której nie myślisz!” (Łukasz 12:40) 

Nadchodzące  w  następnym  liście,  będziesz  mógł  przeczytać:  Czy  USA Upada? –  Proroctwo  Ogłasza  Urządzenie 
Obliczeniowe – Proroctwo Maszeruje – Rozwinięcie Proroctwa.

Tego miesiąca wydajemy wspaniałą książkę pod tytułem „The Gathering Storm – Part 2”, a także DVD pod nazwą „Run 
Prophecy Run” – Chciałbym podziękować wszystkim i każdemu z was za wasze ciągłe wsparcie i wasze wierne modlitwy. 
Publikacja tej cudownej i ważnej wiadomości nie będzie zapomniana przez naszego Pana Jezusa. „Pan dał słowo: Wielcy byli 
ci, którzy to opublikowali!” (Psalmy 68:11, (12) Niech Pan nadal prowadzi i błogosławi cię.

Twój Brat w Chrystusie,

Wszystkie trzy CD/Kasety, $15.00 donacja     Nowe wydane DVD: “Run Prophecy Run”                        
“Nahum – Prophecy”                                                              Również dostępne: “The Resurrection”                                     
“Prophetic Mysteries”                                                    ($20.00/szt. donacja)                      
“The Ultimate Example”                                                                                                                              Postbus 71
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