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Drogi Partnerze w Żniwie,

Wielkie i potężne wydarzenia wkrótce wprowadzą ten świat w nowy system. Daty w tym liście, które podaję, są tak
dokładne jak to możliwe według informacji, które otrzymałem. – Prawdziwy początek Ameryki – Pierwsze nadanie Virginii (Karta
Wirginska) było w 1606, a do 1607 utworzyli oni Kolonię Jamestown. 16 września 1620, statek Mayflower wyruszył do Ameryki
i dobił do brzegu 21 grudnia 1620, w pierwszy dzień zimy, przybywając do Plymouth Rock, powodując wiele poważnych
trudności. Pierwszy rok był wyniszczający dla kolonistów, z jedynie 32 kolonistami, którzy przeżyli zimę. Początkowo było 102
pasażerów wliczając 41 chrześcijan poszukujących nowego życia z religijną wolnością. Po tym, jak w kolejnym roku pojawił
się statek z zaopatrzeniem, mieli oni dodatkowy prowiant, lecz także o wiele więcej kolonistów do nakarmienia. Ponownie, w zimę
większość kolonistów umarło z głodu, a także z wrogich spotkań z ich sąsiadami. Gdy zima się skończyła, więcej statków przybyło
z Anglii z nowym zaopatrzeniem i większą liczbą osadników. Gdy osiągnęli porozumienie z lokalnymi rdzennymi amerykańskimi
plemionami, nauczyli się jak uprawiać niektóre własne rośliny i kolonia zaczęła się rozwijać. Krótko po tym, jak Pielgrzymi
przybyli, utworzyli pierwszą kolonię i do roku 1729 powstała 13sta kolonia. Wkrótce po tym urodził się nasz pierwszy prezydent
George Washington w 1732. Został on wybrany na pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych 30 kwietnia 1789. Pierwsza
flaga Ameryki miała 13 gwiazd i 13 pasków. Wielu historyków zauważa, że liczba 13 jest liczbą buntu, jak to wkrótce
zobaczymy. Koloniści zbuntowali się przeciwko Królowi Anglii i to był początek krwawej bitwy o naszą wolność. Nasza oficjalna
data deklaracji niepodległości to 4 lipiec 1776. Z tego napisali i utworzyli Konstytucję Stanów Zjednoczonych w maju 1787. To
daty początku narodu. Bóg wprowadził cenną osobę, by pomogła im przetrwać na początku, tubylca o imieniu Squanto. Od samego
początku było wielkie błogosławieństwo tego narodu. Lecz na sam koniec, przez służenie zbyt wielu obcym bogom, przemówi
ona niczym smok. Kiedy naród odstąpi od swoich fundamentów na prawdziwym Słowie Boga, zakończy się katastrofą.
Gdy podążamy do przodu do 1861, ponownie odnajdujemy naród w buntowniczym wydarzeniu, wojnie domowej, trwającej do
1865. Gdy amerykańska wojna domowa chyliła się ku końcowi, miało miejsce zabójstwo prezydenta Abrahama Lincolna. Był on
pierwszym prezydentem, który został zamordowany, #2 był James Garfield, #3 William McKinley, #4 John F. Kennedy. Wszystkie
cztery zamachy miały miejsce około środka cyklu 17 letniego. Prezydent Ronald Reagan miał być 5tym, lecz przeżył. 8
prezydentów zmarło w swojej prezytenturze. Czy będzie 9ty prezydent, który umrze w swej kadencji?
Teraz, tutaj są pewne ważne proroctwa, które Brat Neal Frisby napisał w 1967. Czy możemy być w tych proroctwach
teraz? – „ŚWIATOWI PRZYWÓDCY – widziałem papieża i światowych przywódców wypracowujących plan dla Żydów.” –
Maj 24-26, 2014 Papież Franciszek zaplanował większe spotkanie w Izraelu, wliczając spotkania z izraelskimi i palestyńskimi
przywódcami jak również Żydami, katolikami, ortodoksami i muzułmańskimi przywódcami. Czy to historyczne wydarzenie
zapoczątkuje plan pokoju?
Inne ważne proroctwo: „Kiedy wszedłem w swoją posługę, Pan powiedział mi, że USA zmienią swój dwupartyjny system.”
– „SYSTEM DWUPARTYJNY – wkrótce złoży się razem jako jedna Siła. Najpierw będą podzieleni, lecz ponownie się
połączą według tego, co mi pokazano. Prawdopodobnie „tylko jeden powód” z powodu tak wielu odłamów partii w
demokratycznym ciele, które później będą musiały się zjednoczyć lub zmienić w jeden system. Ap. 13:14 – zjednoczone w
Światowy Rząd. Obserwuj! Problemy z pieniędzmi, wewnętrzne zawirowania, wojna domowa, wszystko to będzie odgrywać
ważną rolę, a na Republikanów i Demokratów nadejdzie „drastyczna zmiana”, gdy wszyscy zjednoczą się dla siły!” Koniec
cytatu. Czy jesteśmy w tej godzinie tego ważnego proroctwa? – 2016 wybory stają się bardzo brzydkie. Jest duże wrzenie i walka
pomiędzy kandydatami jak nigdy wcześniej. Proroctwo Brata Frisby nie mogło opisać tego lepiej. Czy zbliżamy się do upadku
finansowego wprowadzającego nowy system i walutę? – Pan mówi nam w Iz. 44:8, „Nie bój się, ani nie obawiaj.” Iz. 46:10
kontynuuje mówiąc, że „On ogłosił koniec na samym początku.” Przybywamy do momentu, który On miał na celu! (Koh.
3:1 oraz werset 11)
Teraz, by kontynuować te cykle, będę musiał przenieść to do naszego kolejnego listu w marcu do Części Drugiej, która będzie
zawierać: 9 marca 2016 – całkowite zaćmienie słońca, 23 marca 2016 – częściowe zaćmienie księżyca, 4 czerwca 2016 – wielki
kwadrat w niebiosach z udziałem Saturna, Jupitera, Neptuna jak również Wenus, Słońca i Księżyca. (Łukasz 21:25)
W tym miesiącu publikuję Zwój 313 z informacjami i faktami o dwóch zamachach na Lincolna i Kennediego, także DVD pod
nazwą „The Anchor and The Foundation.” – Jesteśmy w tak krytycznym czasie, by publikować tę wiadomość, a twoja wierna
pomoc jest prawdziwie potrzebna bardziej niż kiedykolwiek. Największe błogosławieństwa zapewne przyjdą teraz. (Ps. 105:37)
Niech Boża mądrość będzie z tobą.
Twój Brat w Chrystusie,
Wszystkie trzy CD/Kasety, $15.00 donacja
“Infiltration”
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