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Drogi Partnerze w Żniwie, 

W tym miesiącu będę nadal kontynuował temat dat, cykli i wydarzeń w niebie, tajemnic i proroczego znaczenia wraz z innymi  
niezwykłymi wydarzeniami. Nadejdą pewne dziwne połączenia i wyrównanie planet, gdyż one są przeznaczone przez Boga, by 
spotkać się w pewnych czasch w konstelacjach, symbolicznie oświadczając, że ważne większe wydarzenia będą się działy na  
ziemi. Jest to wyjątkowy czas w historii, gdzie naród jest w zamieszaniu.  Wydaje się rozpadać i ponownie złączy się w jednym 
systemie. 

Teraz spójrzmy na te istotne cykle, o których mówiliśmy w poprzednich listach. 3 lutego 2012 rozpoczął się nowy 14 letni cykl.  
Od początku 17letniego cyklu, który rozpoczął się w listopadzie 2008 jest więcej chaosu z zamieszkami na całym świecie,  
zwłaszcza  na  Środkowym  Wschodzie,  bardzo  ważne  miejsce,  zmiany  przywódców  i  dyktatorów,  otwierając  drzwi  na 
możliwy traktat pokojowy, który nadejdzie. W 2013 Kościół Katolicki wybrał nowego papieża i ukoronował go 13 marca 2013 
roku. Wybrał on imię jako Papież Franciszek I. – 2014 Papież Franciszek podróżował po świecie, więcej niż jakikolwiek inny  
papież, dostarczając wiadomość o pokoju i nadziei dla biednych i światową stabilizację. Następnie, podróżował do Izraela. W tym  
czasie, była duża aktywność w niebiosach. 23 kwietnia 2014, to wydarzenie, znane jako wielki kwadrat, powszechnie znane jako  
Cardinal Grand Cross (Wielki Krzyż Kardynalny) z udzialem czterech ciał niebieskich: Uran, Mars, Pluton i Jupiter. Wszystkie  
cztery były naprzeciwko siebie tworząc idealny 90 stopniowy kwadrat 13 na 13 na 13 na 13 stopni. – Zamierzam zaznaczyć tutaj, że  
liczba 13 daje nam najwięcej informacji jako początek dla jednego z najważniejszych wydarzeń w historii ludzkości. – Była również  
data 15 kwietnia 2014 roku, ważne wydarzenie w niebiosach, początek czterech krwawych księżyców. Zaczął się skok wydarzeń. 
24-26  maja  2014  roku,  Papież  Franciszek,  pierwszy  papież,  który  zorganizował  ważne  spotkanie  w  Izraelu,  wliczając 
również spotkania z izraelickimi i palestyńskimi przywódcami, jak również Żydami, katolikami, ortodoksami i przywódcami  
muzułmańskimi. Od tego momentu, spotkał się z wieloma z innych światowych przywódców, wliczając spotkanie z rosyjskim 
prezydentem Vladimirem Putinem 10 czerwca 2015 roku. W maju 2015 Watykan ogłosił  porozumienie,  które miało być w 
niedługim  czasie  podpisane  z  Państwem  Palestyny.  –  Teraz  ważne  proroctwo,  które  Neal  Frisby  napisał  w  1967  roku: 
„Widziałem papieża i światowych przywódców pracujących nad planem dla Żydów, jak współistnieć wraz z Rosją, tworząc  
światowe porozumienie pokojowe.” (Więcej na temat tego proroctwa później.) - Inne historyczne wydarzenie: Papież Franciszek 
zaplanował odwiedzić Stany Zjednoczone 19-27 września 2015 roku. Po raz pierwszy w historii USA papież przemawiał podczas  
wspólnych obrad Kongresu Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie D.C. 25 września 2015, pierwszy pontyfikat, który zrobił coś  
takiego w historii kongresu. Podczas i około tego historycznego wydarzenia miało miejsce coroczne zaćmienie słońca 13 września 
2015 i natychmiast po tym 28 września był księżyc w całkowitym zaćmieniu nad wschodnim wybrzeżem i Waszyngtonem D.C. Był  
to ostatni z czterech krwawych księżyców od 15 kwietnia 2014 roku. Te wydarzenia były istotne w momencie tych historycznych  
wydarzeń. 9 marca 2016 roku miało miejsce całkowite zaćmienie słońca wraz z Jupiterem naprzeciwko Słońca i Księżyca w tym 
samym czasie.  Inne niezwykłe wydarzenie, które nadchodzi, 5 czerwca 2016 wielki kwadrat w niebie obejmujący Saturn,  
Jupiter, Neptun jak również Wenus, Słońce i Księżyc. W przyszłości, 21 sierpnia 2017 roku, będzie całkowite zaćmienie słońca 
nad Stanami Zjednoczonymi. (Będziemy mówić o tym więcej w późniejszym czasie.) Jak gdyby niebiosa wskazywały czas. Ps. 
19:1-2, „Niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego nieboskłon obwieszcza. To mówi dzień dniowi głosi opowieść, (znaki  
biegną na przód) a noc nocy głosi proroczą wiedzę (manifestacja lub wskazywanie).” Jest to wyraźne z Ps. 19, że gwiazdy  
spotykają się w przeznaczonych miejscach, z góry przesądzonych przez Boga! Rodz. 1:14 ujawnia, że to jest prawdą. Iż  
gwiazdy są dla znaków. A teraz cytat od Neala Frisby: Jezus powiedział w Łukaszu 21:25, „będą znaki w słońcu, na księżycu i 
w gwiazdach; niepokój narodów, szum morza i jego nawałnica.” –  „Weźmy pod uwagę. To pokazuje prądy wiatru i nawet 
eksperci tłumaczą, że warunki pogodowe są niestabilne i stają się chaotyczne! – Prądy oceanu zmieniają się i niektóre płyną w  
przeciwnych kierunkach! Najwidoczniej jest to powód zbyt dużego deszczu w jednym miejscu i niewystarczającego w drugim! –  
Także w połączeniu z niezwykłymi plamami na słońcu jest to, co przynosi srogie zimy tworząc głód i susze w innych zakątkach  
ziemi! – Obserwuj większe działania, gdyż Bóg świadczy o tym, że rzeczywiście szybko nadejdzie!” – Również renomowane 
czasopisma naukowe podały to apokaliptyczne ostrzeżenie: „Świat, jaki znamy, prawdopodobnie zostanie zniszczony. Ten pęd w  
kierunku tragedii jest w tym czasie tak wielki, że nie ma możliwości, by to zatrzymać. Żadna ilość naukowych czarów czy poprawy 
pogody nie zmieni tej sytuacji!” Koniec cytatu. 

W tym miesiącu wydaję książkę pod tytułem „Dramatic Sign”,  a także DVD „Faith Declares It A Reality.” – W następnych 
klilku miesiacąch będziemy wysyłać ogromną ilość książek i materiałów do naszych partnerów za granicą na nadchodzące krucjaty.  
Twoja  pomoc  będzie  prawdziwie  doceniona,  za  twoje  wsparcie  posługi,  Pan  z  pewnością  pobłogosławi  cię  i  poprowadzi  w 
nadchodzącym chaosie. Będę się za ciebie modlić.

 Twój Brat w Chrystusie,

Wszystkie trzy CD/Kasety, $15.00 donacja   Nowe wydane DVD: “Faith Declares It A Reality”
“Unnecessary Worry”                                               Również dostępne: “Spiritual Mobilization - Zero Hour”
“Storm Times”                     ($20.00/szt. donacja)                         
“Revealing - Time and Dimension”                                                                         Postbus 71
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