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Drogi Partnerze w żniwie,
Mamy zamiar cofnąć się w czasie, byś mógł uświadomić sobie desperacką sytuację Stanów Zjednoczonych i reszty świata. To da pogląd tego,
czego można się spodziewać. I nie musimy wcale cofać się daleko w czasie, by zdać sobie sprawę z ogromnego długu, w którym znajduje się
świat, wzorem każdej cywilizacji, która upadła. Nawet wcześniej niż Imperium Rzymskie Aleksander Wielki udowodnił bez cienia
wątpliwości, że utrzymanie armii jest wielkim obciążającym długiem. To skończyło się z jego śmiercią. Z tego powstało Imperium
Rzymskie, które ponownie powielało ten sam rytuał podbijania świata zakończonego wielkim długiem. Umniejszyli oni swoją walutę
poprzez cięcia w ich monetach tworzące inflację w zasobach ich pieniędzy, żyjąc rozrzutnie i niemoralnie, dochodząc do momentu, kiedy
nałożyli ogromne podatki na mieszkańców Rzymu. Ostatecznie, niezdolni, by opłacić ich wielkie armie, Imperium upadło. Idąc do przodu w
czasie natrafiamy na Imperium Brytyjskie, Niemcy, Francję, Rosję i w końcu na Stany Zjednoczone. Wszystkie z tych państw borykają się z
ogromnym długiem. Banki centralne drukują pieniądze na olbrzymią skalę. Długi rosną do takich wymiarów, w których nawet
drukowanie nie rozwiąże. Jeżeli dalej będą szli taką drogą, znajdą się w takiej sytuacji jak Niemcy czy Zimbabwe. Jesteśmy właśnie w
momencie, kiedy państwa okradają swoją przyszłość i fundusze emerytalne. Następnym krokiem będzie ogłoszenie bankructwa. Są
opracowywane plany, by zezwolić państwom na ogłaszanie bankructwa. Jeżeli myślisz, że jest to trochę daleko idące, dobrze znany profesor
opublikował raport specjalny stwierdzający o prawdziwym zadłużeniu tego państwa wynoszącym 200 bilionów dolarów, a nie tak, jak
powiedział rząd 13,5 bilionów. Innym ważnym czynnikiem jest wielki rynek wtórny, stanowiący teraz więcej niż 1.2 biliardów dolarów, znany
bardziej jako światowy dług I-O-U’s (zwykłe nieformalne dokumenty uznania długów...) Łatwo zauważyć, jak antychryst z jego wszystkimi
odpowiedziami, zostanie zaakceptowany, by rozwiązać wszystkie te problemy. Chciałbym kontynuować, ale brak już na to miejsca.
Zostaliśmy pobłogosławieni poprzez wiadomości Brata Frisby, by wiedzieć o tych rzeczach wcześniej, a teraz cenny cytat od Neala Frisby.
„Cały świat jest zaniepokojony, niepewny, zmieszany i zakłopotany nie wiedząc jaką obrać drogę! Lecz my, wybrani, mamy Boga cudów i
bezpośrednie kierownictwo! – Pan Jezus jest naszym spokojem, w czasie kryzysu, będzie stał przy nas. On cię nie oszuka, ani nie opuści”.
(Heb. 13:5) „Jeśli wierzysz, da ci On pragnienia twego serca!” (Ps. 37:4) - „On uczyni wszystkie rzeczy możliwymi i sposób na ucieczkę od
ludzkich pułapek! – Jezus jest twoim Bogiem cudów i On pomoże ci w twoich potrzebach, w czasach, w których żyjemy! - Jezus często mówił,
nie lękaj się, nie bój się; tylko wierz! Bądź odważny. On jest przy tobie. Chwal Pana!”
„Narody również szukają pocieszyciela, lecz otrzymają oni fałszywego przywódcę. Kogoś, kto będzie mówił o pokoju i wyciągnięciu ich z
kryzysu, obiecując im nową utopię i dobrobyt dla wszystkich, itd. Dzisiejszy Porządek Nowego Świata brzmi jak początek ostatecznej fazy, która
pojawi się później. Powstanie silny człowiek! - Europa Zachodnia poszukuje takiego lidera i może właśnie przygotowywać się na jego
pojawienie na światowej scenie! – Bez wątpliwości, to postać religijna, którą ostatecznie zaakceptują Żydzi! Powstanie człowiek
światowego systemu, kontrolując oba społeczeństwa religijnie, jak i politycznie! Będzie on polegał na systemie danych. Zgodnie z
proroctwem, to numeryczny człowiek, liczbowy czarodziej! – Przed końcem wieków, USA będą związane tym systemem prowadząc
Międzynarodowy handel itp. Wierzę, że ten kod posłuszeństwa pojawi się ”. (Ap. 13:13-18)
„W związku z pilną potrzebą ducha, zbliżamy się do tego w związku z powyższym, a więc widzimy, że wybrani nie będą już długo, mówić o
ewangelii i ostrzegać, że Jezus wkrótce nadejdzie! Ponieważ stoi On na polu gotowym do żniw, macha do nas, pospieszcie się, zbierzcie Moje
ziarno do stodoły! – Ponieważ chwasty przygotowują się do związania! – Słuchajcie, nadchodzi burza, zabiorę Moje dzieci pod skrzydła
mojego schronienia! Następnie zostaną wzięci, by spotkać się ze Mną w powietrzu! – Więc widzimy, że czas jest krótki. To w naszym
pokoleniu kończy się Jego praca tak szybko, jak to możliwe! Ponieważ w godzinę, o której nie myślicie, nagle pojawi się On tym,
którzy Go kochają! – „Stany Zjednoczone ujrzą wiele zmian. To będzie wejście w nową erę, która obejmuje szeroki zakres tematów! Świat
zostanie zrekonstruowany poprzez nowy system. Czy ludziom się to podoba, czy nie, to nadchodzi! Wydarzenia nadchodzą, jak powódź;
wybuchowe zdarzenia. Pierwsze w jeden sposób, następnie inne! Nieoczekiwaną niespodzianką będzie porządek wydarzeń, które nadchodzą!
Żyjemy w niepewnym i niestabilnym świecie! Nic nie jest stabilne, czy niezawodne, ludzie i rządy zmieniają się jak wiatry, które wieją
w różnych kierunkach! A ta planeta będzie jeszcze bardziej wstrząśnięta. Większość z rodzaju ludzkiego odwróciło się plecami do
swego Stwórcy. Żyją oni i czynią dokładnie tak, jak Jezus powiedział o nich, że będą robić jak w czasach Sodomy i za czasów Noego!
Przemoc i wszystkie rzeczy wspomniane z pewnością przejdą przez ziemię. Ludzie mówią, kiedy to wszystko się skończy? – Więc,
kielich nieprawości jest pełny! W rzeczywistości, wygląda na to, że zaczyna się przelewać. Wyznaczony czas jest nad Jego ludźmi!” Koniec
cytatu.
Pan prawdziwie nam pobłogosławił tym cudownym listem. Tego miesiąca publikuję dwa Listy Specjalne pod nazwą „The Midnight Cry –
Translation” oraz „God’s Beautiful Promises”. Także istotne DVD „Prophetic Warning!”. Dzięki waszej cennej pomocy, będziemy w stanie
dokończyć nasze projekty związane z publikacjami. Jezus ma specjalne błogosławieństwo dla wszystkich, którzy pomagają tej posłudze.
Twój brat w Chrystusie
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