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Drogi Partnerze w Żniwie, 

W tym liście zamierzamy przejrzeć  nasze  wcześniejsze  pisma od 2007 wskazując pewne istotne  wydarzenia,  które  maialy 
miejsce i niektóre rezultaty tych dat. W liście z maja 2007 mówiłem o nowym 17 letnim cyklu w listopadzie 2008 o tym samym 
czasie, co najważniejsze wybory USA. Nowy i odmienny prezydent został wybrany. Wielkie zmiany nadeszły do USA i wszystkich  
narodów. Podczas tego cyklu powinniśmy zobaczyc wypełnienie się jednego światowego systemu rządów. Początek 17 letniego 
cyklu przyniósł niszczycielską pogodę i poważne trzęsienia ziemi, jak również wiadomości na ogromną skalę – finansowo-bankowy 
kryzys światowy. Rynek nieopłacalnych kredytów mieszkaniowych był jedynie wierzchołkiem góry lodowej.  Tak ogromny jest  
kryzys bankowy, będzie on niczym w porownaniu do upadku rynku wtórnego. W czasie tego pisma z 2008 było to ponad 500  
bilionów dolarów. Gdy piszę ten list dzisiaj, ostatnie statystyki stwierdzają 2 biliardy dolarów! Także w lutym 2008 mówiliśmy o  
nowym 7 letnim cyklu nadchodzącym 11 marca 2011. 

W kwietniu  2009,  spojrzeliśmy na  to,  jak  wiele  czasu  pozostało.  Wiemy,  że  drugie  przyjście  Chrystusa  jest  już  u  drzwi.  
Prawdziwe słowo Boże i proroctwa dane w Biblii mówią „kiedy zobaczysz te znaki wokół siebie, koniec jest bliski.”  Dzisiaj, 
gdy patrzymy na wszystkie złożone problemy światowe, z którymi się zmierzają, widzimy wszystkie narody borykające się, by 
naprawić ten olbrzymi finansowy problem. Przedstawię to prostymi słowami, tak byśmy zrozumieli tę drastyczność. Jest to teraz  
wyraźne, że jest to srogi, nuklearny, finansowy holokaust. Kiedy urządzenie nuklearne jest zdetonowane, nie ma ludzkiego sposobu,  
by to zatrzymać. Jest to całkowity koniec świata finansowego, jaki wszyscy znamy. Większa ilość bilionów, które wrzucają do tego  
problemu, jedynie sprawi większy kłopot. Jest to teraz wyraźne, że nasi handlowi partnerzy, którzy pożyczyli USA biliony dolarów, 
poprzez kupno naszych obligacji, widzą ich spadającą wartość. Oni szukają sposobu na stworzenie nowej waluty. To zakończy 
panowanie dolara amerykańskiego na świecie. Właśnie Rosja, Chiny, Środkowy Wschód i wiele innych narodów wzywa do 
powrotu do standardów złota, by rozwiązać kryzys finansowy. Z powodu nadejścia tych wydarzeń, spojrzymy na ostatni okres 
czasu związany ze znakiem i złotem. Wiemy, że właśnie jesteśmy w 17 letnim cyklu, który zabierze nas w następny 7 letni cykl  
zaczynający się w 2011, co ostatecznie zabierze nas w przybliżeniu do 2018 roku. Teraz, jeżeli cofniemy się w czasie, Żydowska 
Świątynia została zniszczona w roku 70 n.e.  i  ofiara została zakończona. Był to okres 70 letni.  Więc, jeżeli  weźmiemy Izrael  
posiadający z powrotem ziemię w 1947 i uznany jako naród w 1948, gdzie ponownie byli w stanie wykonać swoje ofiary w ich 
ojczyźnie, teraz dodamy do tego 70 lat zpowrotem do roku 1947 i 1948 to prowadzi nas do daty 2017 czy 2018. Pamiętaj, że ostatni  
7 letni cykl zaczyna się w 2011. Teraz, dodając 7 lat to tej liczby, wychodzi 2018. Wybitny ekonomista ostatnio napisał, „To zabrało  
70 lat, by zbudować ten wieli kredyt i debet, lecz zabierze tylko 48 godzin, by to wszystko runęło.” Upadek tak poważny, że  
wszystkie poprzednie upadki finansowe nie będą się z tym równały! Świat nie zobaczy, jak to nadchodzi, gdyż nowy system pojawi 
się  z  wielkiego chaosu.  „W godzinie,  o  której  nie  myślicie!”  (Łukasz  12:40)  To poprowadzi  drogę do panowania  jednego 
światowego rządu. Kiedy powstanie ostateczny kryzys finansowy, to pozwoli antychrystowi na pojawienie się  na scenie. 
Będzie on okrzyknięty ‘zbawicielem’ w godzinie kryzysu. Czy może on teraz dosiadać białego konia zwodząc narody?  

W naszym kolejnym liście, zaczniemy od 2012, nowy 14 letni cykl zaczął się. W 2013, Kościół katolicki otrzymał nowego 
papieża. 2014, papież Franciszek odwiedził Izrael dla przymierza pokoju i duże wydarzenie, pierwszy z 4 krwawych księżyców i 
największy z wielkich kwadratów w niebiosach, jaki kiedykolwiek był zanotowany. W 2015, historyczne wydarzenie, kiedy papież  
odwiedził Kongres USA i całkowite zaćmienie księżyca, ostatni z 4 krwawych księżyców pojawiający się nad Waszyngtonem i  
wschodnim wybrzeżem. „Wszystkie te wydarzenia, które się teraz dzieją, dzieją się szybko i zanim się spostrzeżesz czas minął!”  – 
Także przedyskutujemy nadchodzący kryzys polityczny i całkowity chaos w kolejnych wyborach prezydenckich wraz z niszczącymi  
implikacjami  w  niebezpiecznym  politycznym  roku,  gdzie  wszystko  może  się  wydarzyć,  jak  również  szybko  pojawiające  się 
poważne kryzysy  finansowe.  Wszystkie  te  liczby  dadzą nam czas  lub porę roku co  do wnioskowania  dotycząc  powrotu 
Chrystusa, antychrysta w całkowitej mocy i ostatecznie wielkiej Bitwy Armagedon. 

Tego miesiąca wydaję limitowaną książkę pod tytułem „Faith and Jesus – The Perfect Way to Pray”,  jak również oferuję 
wyjątkowe CD, „Profound Signs” wypowiedziane w listopadzie 1992. Brat Neal Frisby omawia Donalda Trumpa, a także ostatni  
odgłos  trąb  Bożych.  Jest  to  prawdziwie  historyczne  wydarzenie.  Nasze  DVD wydane  w tym miesiącu  nazywa  się  „Spiritual  
Mobilization – Zero Hour.” – Trwaj nam w pomocy w naszym projektach. Słońce zachodzi na polu żniw i musimy szybko działać.  
W  istocie  twoja  pomoc  nie  znajdzie  lepszego  momentu,  gdyż  prawdziwie  pracownicy  żniw  zostaną  wynagrodzeni.  Niech  
największe błogosławieństwa Boże będę z tobą i twoją rodziną.

 Twój Brat w Chrystusie,

Wszystkie trzy CD/Kasety, $15.00 donacja   Nowe wydane DVD: ““Spiritual Mobilization – Zero Hour”
“Profound Signs”                                               Również dostępne: “The Anchor and the Foundation”
“The Trial and Crucifixion” – Part 1                     ($20.00/szt. donacja)                         
“Resurrection – Revelative Secrets” – Part 2                                                                        Postbus 71
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