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Drogi Partnerze w Żniwie, 

Cóż za ekliptyczna chwila czasu! Gdy pisałem ten list,  było zaćmienie księżyca 18 października i pokryło ono Ameryki, 
Europę, Afrykę i Azję. W tym samym czasie, rząd podjął decyzję wznowienia po zamknięciu na 16 dni. W tym liście przybliżę  
pewne fakty, które wydarzyły się przed tym zaćmieniem. W poprzednich listach zaznaczyłem, że zaczął się 17 letni cykl, jak 
również 7 letni cykl. Następnie rozpoczął się 14 letni cykl. Szczególna data, 23 sierpnia, co również zaznaczyłem w moich 
poprzednich listach. Kolejnym głównym wydarzeniem będzie 3 listopad 2013 – całkowite zaćmienie słońca. To pierwsza z  
czterech hybryd, o których NASA wspomina na swojej stronie internetowej. To pokryje Ameryki, Europę i Afrykę.  Teraz 
jest jeszcze jedna data. Zaczynając się od 2 stycznia do 22 stycznia 2014, to będzie kolejne ważne wydarzenie w cyklach czasu.  
Pułap zadłużenia został odłożony do 15 stycznia 2014. Być może kolejna ważna bitwa? –  Również 11 kwiecień do 11 maja 
2014, zaczyna się kolejne ważne wydarzenie. Sednem tego ważnego wydarzenia jest 23 kwiecień 2014.  – Nowo odkryta 
kometa o nazwie Ison pojawi się około 28 listopada 2013 w naszym układzie słonecznym. NASA odnotowała także, że jakaś  
asteroida przybliżyła się do ziemi we wrześniu 2013. Niebiosa przemawiają!

Zaskakujące wydarzenie, głębokie na 400 mil trzęsienie ziemi o sile w skali 8.3 na Oceanie Spokojnym w dniu 24 maja 2013.  
Było to największe trzęsienie ziemi kiedykolwiek zanotowane, zagadkowe dla sejsmologów, wstrząsające Rosją i Chinami. 24 
wrzesień 2013, trzęsienie ziemi w Pakistanie o wielkości 7.7 zabiło 825 ludzi. W tym samym czasie pojawiła się wyspa na 
wybrzeżu Pakistanu na Morzu Arabskim. Nauka teraz to bada. Brat Frisby kiedyś napisał, że przed powrotem Pana z 
morza wyłonią się wyspy.  Na północy lodowce maleją w tak szybkim tempie, że pojawiają się pnie drzew i korzenie, kiedyś 
witalny las, wskazujący, że zachodzi globalna zmiana klimatu. Według meteorologów, nadchodzą wielkie susze, jak również 
wielkie pożary.  Ogromny pożar ma miejsce w Australii,  gdy piszę ten list.  Będziemy musieli  kontynuować to i  o sytuacji  
finansowej w naszym styczniowym liście, a także o systemie babilońskim. 

Wybrani  podchwycą wizję ewangelii  i  powinni  biec i  pracować teraz szybko w mówieniu o zbawieniu, wyzwoleniu i  o  
powrocie Pana!  Wołanie o północy jest tutaj, Mat. 25:6. Możemy zobaczyć znaki na niebie, pod ziemią, wstrząs i trud 
narodów. Pisma mówią, „Bądź również gotów, ponieważ w godzinie, o której nie myślisz, pojawi się Pan!” – Oznacza, by  
być gotowym w Słowie, namaszczeniu, w wierze, wierząc w cudowności! Jego ludzie nie tylko będą się modlić, ale także 
czuwać, jak proroctwo i znaki rozwijają się wokół nich! Nadchodzą ogromne wpływy na cywilizację i jest to czas, by się  
przygotować! – Pierwszego dnia w roku, 1 stycznia 2014 zostaną nałożone nowe prawa i surowe kontrole, zmieniając życie, 
jakim je znamy. – A teraz wyjątkowy cytat z biblioteki Brata Neala Frisby. 

PROROCZE  WAHADŁO  JEST  WPRAWIONE  W  RUCH  –  Niebiańskie  wydarzenia  –  Jezus  powiedział,  kiedy 
zobaczymy znaki i cuda w niebiosach (Łukasz 21:25) morza i fale będą ryczeć! Nastaną niepokój i rozterki pośród narodów! To 
oznacza, że warunki pogodowe zostaną zakłócone, a zimy i lata będą ekstremalne! Doświadczamy tego teraz! W dodatku Pisma 
powiedziały lata temu, że pogoda i natura nie będą w swoim normalnym porządku, itd. „Oto powiedział Pan, przed tym jak 
odnowię  wszystkie  rzeczy,  większa  część  świata  będzie  wstrząśnięta,  spalona,  wywrócona,  a  góry  i  miasta  będą 
rozprzestrzenione niczym piasek i skały! Tak, ponieważ wielki przewrót i nieoczekiwane zmiany będą na czele. Oto, bądź  
także gotów, ponieważ zbliża się godzina dla wszystkich, by się wypełnić w tej generacji! – Świadcz, mówi Pan, podczas 
gdy masz ze sobą światło, ponieważ niedługo ciemność zastąpi prawdziwe światło tego!” Łukasz 21:33, „Niebo i ziemia 
przeminą, ale Moje Słowa nie przeminą!” – Koniec cytatu. – Jak cudowne jest to, że Słowo Boże jest prawdziwe i będzie z  
nami w każdym calu podczas gdy na ziemi, jak również w niebie. Chcę podziękować naszym partnerom i tym, którzy są z nami 
przez tak długi czas. Była to wspaniała przyjaźń i pomoc. Tak, jak widzimy, tu w Arizonie jesienne liście zmieniają kolory i  
opadają, a w górach jest chłodno, a w niektórych miejscach śnieżnie. Tak, jak liście zmieniają kolory w swoim cyklu, zmienią 
się wkrótce Wybrani, ale ich cykl będzie na zawsze! – W tym okresie roku, chcemy dziękować Bogu i być bardzo wdzięczni 
za każdy dzień, w którym On był z nami. Jako iż zbliżamy się do Święta Dziękczynienia, chciałbym życzyć wam wszystkim 
bardzo radosnego Święta Dziękczynienia. 

Tego miesiąca  wydaję  cudowną książkę zatytułowaną  „The Coming of  the  Lord” i  piękne DVD pod tytułem „Lights 
Uttering.” – Jest to cudowny czas w roku, by pamiętać o Panu i Jego pracy. Mieliśmy wiele dodatkowych wydatków i naprawdę 
potrzebujemy waszego najlepszego wsparcia. Moja ufność jest w Panu i wiem, że uczynisz najlepiej, jak możesz. Niech Pan  
Jezus obdarza i błogosławi każdego z was i prowadzi w Jego najcudowniejszy sposób.

Twój Brat w Chrystusie,

Wszystkie trzy CD/Kasety, $15.00 donacja                  Nowe wydane DVD: ““Lights Uttering”                        
“Celestial Facts & Secrets”                                            Również dostępne: “Unity and the Future”                               
“The Departure”                                                               ($20.00/szt. donacja)                         
“Lessons in Prayer”                                                                                                                                                Postbus 71 
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