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Drogi Partnerze w Żniwie, 

Jest  tyle wydarzeń dziejących się,  niesamowitym jest  widzieć jak szybko ludzie i  rzeczy zmieniają się.  Najpierw, 
zaczniemy  od  słowa  „Mega.”  Mega  długi  całkowicie  przejęły  kontrolę  nad  światem.  W tym  momencie  jest  60 
trylionów dolarów długów w narodach; USA ma 20 trylionów dolarów. Jakby nie było wystarczająco źle, jest 1.5 biliarda 
dolarów  derywat.  Uważa  się  to  jako  dodatkowy  dług  nad  światem.  Akcje  i  obligacje,  firmy  ubezpieczeniowe, 
pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy czynią ten wtórny dług. Właśnie planują nowy światowy porządek i nowa światowa 
waluta pojawi się niespodziewanie. Jeżeli jedno poważniejsze wydarzenie będzie miało miejsce, ten cały system 
roztrzaska się natychmiast. To nie jest kwestia czy, to kwestia kiedy. Następnie, mega susza jest na horyzoncie. Na 
początku, zaczęliśmy z pełzającą suszą. Wiele państw na całym świecie nie ma wody w swoich zbiornikach, jeziorach czy 
zaporach. Według naszego rządu, zapora Hoover, która podtrzymuje jezioro Mead, jeżeli opadnie jeszcze 12 stóp, wejdzie 
pod ścisłą kontrolę i zostanie poddana ścisłej reglamentacji.  Oni teraz rozumieją, że prądy oceaniczne zmieniają się,  
powodując  coraz  bardziej  gwałtowną pogodę.  Zbyt  dużo deszczu  w jednym rejonie  i  nie  wystarczająco  w drugim. 
Powodują nawet wysuszenie niektórych rzek. 

Teraz  inne  wydarzenia.  Rozpoczęła  się  inicjatywa  światowego  pokoju. Od  15  kwietnia  2014,  pierwsze  z  4 
krwawych księżyców, jak również najwspanialszy wielki  kwadrat   w niebiosach pojawiły się  23 kwietnia  2014.  Te 
wydarzenia przyszły tuż przed historycznym wydarzeniem. 24 maja 2014 Papież Franciszek zaplanował ważną 
inicjatywę pokoju z Izraelem. Wliczało się w to spotkanie z przywódcami palestyńskimi, jak również z żydowskimi, 
katolickimi,  prawosławnymi  i   muzułmańskimi  przywódcami.  I  od  tego  momentu  spotkał  się  z  wieloma  innymi 
światowymi przywódcami, wliczając drugie spotkanie z rosyjskim prezydentem Vladimirem Putinem. Gdy piszę ten list, 
on  ponownie  spotyka  się  z  Putinem,  10  czerwca  2015.  W maju  2015,  Watykan ogłosił  traktat,  który  miał  być 
niebawem podpisany z państwem Palestyny. Papież Franciszek uznał Palestynę jako naród wraz z innymi 135 krajami 
członkowskimi ONZ.

Więcej historycznych wydarzeń: Papież Franciszek zaplanował wizytę w Stanach Zjednoczonych 19-27 września 2015. 
Po raz pierwszy w historii USA papież będzie zasiadał we wspólnym posiedzeniu Kongresu Stanów Zjednoczonych 
w Waszyngtonie D.C.   25 września,  pierwszy papież,  który zrobi  coś  takiego w kongresowej historii...  Będzie  
również  przemawiał  do ONZ podczas  swojej  wizyty.  –  Podczas  i  około  czasu tego historycznego wydarzenia,  
roczne zaćmienie słońca ma miejsce 13 września 2015 i natychmiast po tym, 28 września, będzie wielki księżyc w 
całkowitym  zaćmieniu  nad  wschodnim  wybrzeżem  i  Waszyngtonem  D.C. Jest  to  ostatni  z  czterech  krwawych 
księżyców od 15 kwietnia 2014. Te wydarzenia są znaczące w czasie tych historycznych wydarzeń. Jak gdyby niebiosa  
wyznaczały  czas.  Czy  te  wydarzenia  dzieją  się,  by  nas  ostrzec  przed  rychłym powrotem naszego  Pana  Jezusa?  Z 
pewnością, pismo jest na murze. – Następnego miesiąca, podam więcej szczegółów na temat przywrócenia mocy bestii.

Inne  wspaniałe  wydarzenie:  Nowa  książka  z  biblioteki  Brata  Frisby  została  opracowana!  Jest  to  jedna  z 
najważniejszych książek,  jakie  kiedykolwiek przeczytasz  odnośnie  czasu,  w którym żyjemy. Książka  wielkiego 
proroctwa jest  nazwana „Liczby Objawienia”.  Cała Księga Apokalipsy jest tłumaczona proroczymi liczbami. Nie 
będziesz  w  stanie  odstawić  tej  książki,  gdy  już  ją  otworzysz!  Wiele  tajemnic  zostanie  ci  objawionych  dzięki  tym 
proroczym liczbom w Księdze Objawienia. Im dalej idziemy w XXI wiek, te rozdziały w Objawieniu stają się żywe!

Tego miesiąca lipca, wydaję tę nową książkę pod tytułem „Revelation Numbers.” Także DVD, „Signed, Sealed and 
Delivered.” – W lipcu i sierpniu nasz przedstawiciel będzie podróżować do afrykańskich obcych krajów, a my ślemy  
statkami wielką ilość książek i materiałów do rozdania podczas tych krucjat. Jest to bardzo kosztowny projekt; krucjaty i  
publikacja nowej książki. Z pewnością będę potrzebować twojej pomocy tego miesiąca bardziej niż kiedykolwiek. Nie  
możemy zapomnieć o naszych zagranicznych partnerach. Dać, wysłać i opracować cały materiał to olbrzymi wydatek.  
Wiem, że Pan będzie nadal kontynuował błogosławienie każdego i wszystkich z was, którzy pomogą sprawić, że jest to 
możliwe. Publikacja tej wspaniałej i ważnej wiadomości nie zostanie zapomniana przez naszego Pana Jezusa. –  
„Pan dał słowo: Wspaniałe jest towarzystwo tych, którzy to opublikowali!” (Psalmy 68:11)

Twój Brat w Chrystusie,

Wszystkie trzy CD/Kasety, $15.00 donacja           Nowe wydane DVD: “Signed, Sealed and Delivered”
“New Things”                                                                     Również dostępne: “Visions, Cycles and Prophecy”
“Increasing Answers, Triple-fold Power”                                          ($20.00/szt. donacja)                         
“The Chariot of Israel”                                                                                                                          Postbus 71
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