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Drogi Partnerze w Żniwie, 

Przeszłość i przyszłość jest teraz przed nami. Rozwija się teraz kryzys ekonomiczny. Właśnie rozpoczęła się nowa wojna i 
jest to wojna walutowa.  Chiny już urzeczywistniły pierwsze fazy wojny poprzez dewaluację ich waluty dwa razy w 
jednym tygodniu potrząsając rynkami finansowymi na całym świecie. Najpierw giełda, następne mogą być obligacje, a 
potem ostatecznie rynek wtórny, który jest największym rynkiem kredytowym, wszystko razem warte 1,5 biliardów dolarów. 
To kontroluje dług wszystkich państw, jak również rynki kredytowe. Około 60 bilionów dolarów jest teraz długiem USA i 
Europy. Zaskakującą rzeczą w tym jest, że około 1 biliona dolarów w gotówce znajduje się w obiegu na świecie, a reszta 
to wszystko kredyt. Od 250 do 350 miliardów dolarów w gotówce to wszystko, co jest w USA (nikt nie wie na pewno) i  
szybko znika. – Tego września wiele wydarzeń będzie miało miejsce. Dla przypomnienia, po raz pierwszy w historii USA w 
Kongresie  będzie  przemawiał  do  nich  Papież  25  września.  A  następnie  przejdzie  dalej  do  Organizacji  Narodów 
Zjednoczonych, by odezwać się do wszystkich narodów. Nasza przyszłość leży tuż przed nami. A teraz ważny list z biblioteki  
Brata Neal Frisby.

„Żyjemy w czasach jak w znaku Noego wokół nas. Zło i czasy Sodomy są w każdym kierunku, gdzie czas światowej 
ewangelizacji i znak odrodzenia pączkującego drzewa figowego (Izrael), znajdujemy się w znaku ostatniego pokolenia, znaku 
trwogi  narodów bezradnych!  Siły  niebios  są  wstrząśnięte  poprzez  wynalazki  człowieka!”  –  „Wszystko  to  ujawnia  znak 
pobrania i że Jego powrót jest niebawem! - Według pism pobranie ma miejsce w czasie pierwszej połowy 7miu lat Ucisku, 
najwyraźniej podczas tych 7miu lat. (Ap. 12:5) – Następnie, podążając za tym, widzimy Szatana schodzącego do ludzi w bestii 
w swej pełni! – Następnie, poniższe wersety pokazują nieroztropne panny uciekające na pustynię; są to tak zwani święci 
Ucisku!” (Ap. 7:14) „Pisma wyjaśniają nieporozumienie pośród wielu dzisiaj i wiemy, na czym stoimy odnośnie pobrania!” – 
„Wydarzenia  nigdy  wcześniej  nie  widziane  pojawią  się.  Oszałamiające  i  niewiarygodne  wydarzenia  pojawią  się,  
wstrząsając fundamentami społeczeństwa! – I najwyraźniej będzie się to pogarszać, prowadząc do apokaliptycznych 
wydarzeń wszech czasów! Księga Apokalipsy będzie dosłownie żywa w ognistym proroctwie!”

„Wstanie  jeździec  terroru!  (Ap.  rozdz.6)  Biały  jeździec  naśladowca  Chrystusa,  oszukując  poprzez  pokój  i  dobrobyt, 
obiecujący koniec wszystkich wojen, lecz przyniesie najgorszą!” – „Czerwony koń pokazuje rzeź ludzkości w tym systemie 
zła! – Wszyscy, którzy będą się opierać, będą zabici, a niektórzy uciekną!” – „Czarny koń ujawnia głód prawdziwego słowa 
Bożego, dodatkowo, przewiduje najgorszy głód, jaki świat kiedykolwiek widział! - Bez znaku nikt nie będzie w stanie jeść czy 
pracować podczas tych okropnych czasów! – USA i cała światowa waluta są przestarzałe tutaj!” – „Biały koń dosłownie  
przemienił się w trupiobladego konia śmieci, ostatniego z Apokalipsy; horror, śmierć, zniszczenie i piekło idą za nim! To 
Armagedon!” – „Możesz podsumować całą sprawę w kilku słowach, Szatan i antychryst oszukują ich (#1) – (2) zabijają 
ich – (3) głodzą ich – (4) niszczą ziemię i zabierają ich do piekła! Co za złudzenie i podstęp, i większość ludzi nabrała się na 
to, ponieważ nie uwierzyli w prawdę . . . Wyjątkiem są roztropni, którzy byli uprzednio pobrani!” 

„Po to, by pojawił się nowy światowy system ekonomiczny, który jest przepowiedziany w Ap. rozdziałach 6 i 13, siła, która 
pozostała  w  dolarze  Stanów  Zjednoczonych  musi  zostać  zniszczona!  –  Ostateczny  kryzys  ekonomiczny  uciszy  głosy 
chrześcijan w naszym narodzie i reszcie świata!” – „Nasz rząd i wszystkie rządy są tak głęboko w długu (biliony dolarów), że 
wcześniej  lub  później  nadejdzie  wybuch!  Elektroniczne  komputery i  nowe wynalazki  powstają,  by kontrolować handel  i 
ostatecznie ludzi oraz wszystkie rzeczy, z którymi są związani – bankowość, kupno, sprzedaż itd.!” – Prorocze spojrzenie – 
„Wojny przyszłości  będą  kierowane  decyzjami  komputerów;  elektroniczny przycisk  polecenia!  –  Źródła  prowadzące  do 
systemu  antychrysta  już  twierdzą,  że  biokomputery  mogą  później  rozwiązać  światowe  bezrobocie,  braki  energii,  koszty 
medyczne,  problemy gospodarcze,  niedobory żywności  i  kryzys  pieniężny!  – Lecz  według pism to  wszystko ostatecznie 
zawiedzie!” –  „Mówi się, że cała pamięć i dane, które są we wszystkich obecnych komputerach na świecie, może być 
przechowywana na przestrzeni  nie większej  od kostki  cukru w nadchodzącym nowym super komputerze!  – Teraz 
wszyscy mogą zobaczyć wypełnienie się tego pisma, kontrolowanie mas! (Ap. 13:13-18) – Czy zauważyłeś, że to ujawnia  
obliczenia?” Koniec cytatu. – Wiek jest obecnie całkowicie przekształcony w świat cyfrowy. Wygląda na to, że nowy system 
ekonomiczny nie jest daleko. 

Tego  miesiąca  wydaję  książkę  zatytułowaną  „Daniel’s  70th  Week  –  The  Time  Cycles”  (Część  V), a  także  DVD 
„Knowledge Expansion”. – Rozpocząłem nowy projekt umieszczenia nowej książki „Revelation Numbers” na Amazonie, 
jak również wszystkie książki Brata Neala Frisby. Przechodzimy od lata do jesieni i nie ma lepszego czasu, by wspierać 
wiadomość szybkiego nadejścia Jezusa! Proszę nie zapominaj o naszych projektach. Naprawdę potrzebuję twojej pomocy, by 
to zrobić i wiem, że Jezus będzie obdarzał i błogosławił cię za cały twój wysiłek i pomoc. Niech Jego mądrość i miłość będą z  
tobą.

Twój Brat w Chrystusie,

Wszystkie trzy CD/Kasety, $15.00 donacja           Nowe wydane DVD: “Knowledge Expansion”
“The Four Raging Horses”                                                    Również dostępne: “Prophetic Numbers”
“In Due Time”                                          ($20.00/szt. donacja)                         
“Before Time”                                                                                                                 Postbus 71
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