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GODZINA PRZYGOTOWANIA 

W tym liście specjalnym omówimy kilka ważnych spraw! – Jedną z nich jest godzina przygotowania. Pisma mówią, „Bądźcie również  
gotowi, ponieważ w godzinie, w której wydaje się, że Pan nie przyjdzie; będzie to godzina, w której On przyjdzie. Mat. 24:44, „Ponieważ w  
godzinie, o której nie myślicie, Syn Człowieczy przyjdzie!” – „Teraz udostępnia On zbawienie wszystkim tym, którzy Go wzywają!” – I Jan 
1:9, „Jeżeli wyznamy nasze grzechy, On jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości”.  – Iz. 55:6, 
„Szukajcie Pana, kiedy jeszcze można Go znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest On blisko!” – Jest On pełen miłosierdzia, by przebaczać tym,  
którzy nawracają  się  i  prawdziwie przebaczy  tym,  którzy  tak czynią!  (werset  7)  Przed zamknięciem się  Księgi  Apokalipsy,  to  mówi,  
„Ktokolwiek zapragnie,  niech darmo czerpie wodę życia!”  (Ap.  22:17) .  .  .  „To jest  nasz czas,  by świadczyć ustami i  publikacjami i  w 
jakikolwiek  sposób,  który  Pan  nam  umożliwia,  byśmy  mogli  dotrzeć  do  zagubionych!  –  Najbardziej  cudowną  rzeczą,  jaka  może 
wydarzyć się w życiu człowieka jest kiedy otrzyma zbawienie! Jest to kluczem do wszystkich rzeczy, które Bóg ma dla nas teraz i 
w przyszłości! To jest godzina ponaglenia, by uratować wszystkie możliwe dusze w krótkim okresie czasu, który nam został!”

„Kilka lat temu miałem wizję, stałem gdzieś w pobliżu morza. Widziałem ogromną falę czystej, musującej wody, niezwykle wysoką i  
potężną falę. I stałem w bezruchu. Zamiast robiąc mi krzywdę, woda przeszła górną nade mną; i mogłem zobaczyć, jak szła przez ziemię 
olbrzymimi uniesieniami i skokami! . . . I poczułem w moim sercu wielkie odbudowujące ożywienie zbawienia i uzdrowienie ponownie  
pojawi się na ziemi! Nie tylko w cudach, ale z wielkim naciskiem na zbawienie dusz!” . . . „Ponieważ Bóg obficie wyleje Swego ducha! Z  
drugiej strony, może to mieć podwójne wypełnienie gdzie, ci którzy odrzucą Boże działanie ostatniego dnia  i  zbawienie, mogą oni zostać 
zniszczeni przez dosłowne fale wody i burze! – W innym przypadku, widziałem także falę pięknej glorii roztaczającej się po niebie wraz ze  
słowami, „Oto przyjdę szybko!” (Ap. 22:12)

„Oczekiwaniem wierzącego, jest zobaczenie wiele dusz wchodzących do królestwa Bożego, przed zamknięciem się wieku! – Joel 2:28-29,  
mówi o wielkim wylaniu ducha. Nie było ono ograniczone tylko do Izraela,  ponieważ powiedział, na wszelkie ciało. I  to będzie miało  
miejsce na koniec wieku. Wiemy, że nie każde ciało to zaakceptuje, nawet jeśli zostanie to na nie wylane! – Lecz ci, którzy to zaakceptują  
zostaną zabrani wraz z wybranymi w Pobraniu!”

Jk. 5:7, „Wskazuje, że wielkie żniwa na ziemi muszą przeczekać wczesny i późny deszcz! Z całą pewnością czas wypełnienia się tego jest  
teraz nad nami! . . . Dodatkowo człowiek może zobaczyć, jak ważne są jego modlitwy i dary, by pomó c wnieść te żniwa dusz! . . . Nie tylko to, 
ale wiedza o tym, że wielu jest i będzie uwolnionych przez cuda uzdrawiania!” . . . „Nie tylko Jk. Rozdz. 5 ujawnia informacje o późniejszym  
deszczu,  lecz  wskazuje  też  inne  wydarzenia,  które  nastąpią  w tym czasie!”  –  Werset  3,  „objawia  zgromadzenie  światowego systemu 
pieniężnego! Werset 4 objawia walkę o kapitał i pracę w czasie prowadzącym do znaku! . . . Werset 5, ukazuje przyjemności tych ludzi.  
Werset 6 pokazuje to, co zrobili oni wielu ludziom!” – Werset 7, „pokazuje, że był to czas by mieć cierpliwość, ponieważ Pan czekał na 
drogocenny owoc, nim otrzyma On wczesny i późniejszy deszcz! – Następnie mówi, by znowu być cierpliwym, ponieważ właśnie w 
tym czasie Pan przyszedł!” (werset 8) – „Mieliśmy wczesny deszcz,  teraz zbliżamy się do fali  późniejszego deszczu! Szybka i 
krótka praca!”

„Z całą pewnością Jezus przyjdzie ponownie!  A kiedy to uczyni,  będzie to największym wydarzeniem od czasu, gdy odszedł  On za  
pierwszym  razem!”  –  „Sprawdźmy  prawdziwość  Pism!  –  Starożytne  proroctwa  Biblii  zdecydowanie  stwierdzają  wiele  wieków 
wcześniej,  że  przyjście  Jezusa  na  ziemię  będzie  jako  przyjście  pokornego  dziecięcia! –  Przepowiedzieli,  że  Jego  matką  będzie 
dziewica! (Iz. 7:14) – Przewidzieli z wielką dokładnością różne aspekty Jego posługi, Jego śmierć, pogrzeb i Jego zmartwychwstanie! Jego  
prorocze słowo określiło nawet czas Jego śmierci!” (Dan. 9:24-26) – „Wszystkie te rzeczy spełniły się dokładnie, jak to przewidziały Pisma.  
Te same proroctwa, które przepowiedziały przyjście Jezusa po raz pierwszy, także deklarowały, że przyjdzie On ponownie objawiając się w  
chwale!” . . . „Jako, że mieli oni całkowicie rację w ich pierwszym przewidywaniu, możecie być zupełnie pewni, że będą mieli rację odnośnie  
Jego ponownego przyjścia!  – W rzeczywistości  te proroctwa są nieomylne!”  –  „Więc podczas wołania o północy,  Bądźcie również 
gotowi!” (Mat. 25:6, 13) 

„Tuż przed Jego przyjściem powinniśmy oczekiwać, że Pan uczyni niektóre z Jego najbardziej cudownych i wspaniałych cudów, jakie Jego 
wierzący kiedykolwiek widzieli! Ponieważ Pisma kontynuują mówiąc, że wykona On dziwną i cudowną pracę! – Zobaczmy czego dokonał  
On w przeszłości, kiedy wyprowadzał swoich ludzi!” – „Tam jest wspaniały zarejestrowany cud, który jest często pomijany!” . . . Znajduje się  
w Ps.  105:37,  „ On wyprowadził ich również ze srebrem i złotem”. To pokazuje,  że odpowiedział na ich potrzeby oraz dał im 
zdrowie i uzdrowienie! – W żadnym innym przypadku z historii nie mamy niczego takiego, jak to.  „Nie było chorej, ani słabej osoby 
wśród wszystkich pokoleń narodu. A obłok i słup ognia wyprowadził ich!”  – „Cóż za odbudowujące odrodzenie posiadali oni!” – 
„Teraz w naszym wieku także powinniśmy oczekiwać pewnych niesamowitych cudów. Nie znamy wszystkich różnych sposobów, w których  
On działa, lecz wiemy, że będą to wspaniałe i piękne cuda!” – Pamiętaj, Jezus powiedział o naszym wieku, „Wszystkie rzeczy ‘możliwe są’  
dla tego, kto wierzy!” – „Więc przygotujmy się w wierze na to, co On ma dla nas!”

Jezus powiedział,  „To pokolenie nie przeminie, aż wszystkie te rzeczy wypełnią się!”  – „Zdecydowanie wierzę, że przyjdzie On w 
naszej generacji! I On poprowadzi nas w przyszłych wydarzeniach i w wydarzeniach z Biblii, które jeszcze muszą być wypełnione! – On 
wkrótce nadejdzie, możesz na to liczyć!”

Łukasz 21:33, „Niebo i ziemia przeminą, ale Moje Słowa nie przeminą!” – „Żyjemy w ekscytującej i potężnej erze! Biblijne dni są tutaj 
znowu! Żyjemy w czasie pokrzepiającego spokoju i siły dla wierzącego! . . .  Jest to wiek przygotowań do Pobrania! - Godzina radości i  
czynów!” – „Obserwuj pojawienie się jeszcze większej cudownej pracy Pana!”

W Jego Szczodrej Miłości,

Neal Frisby

     www.NealFrisby.pl                                                           Neal Frisby Partnerzy Capstone © – sw.066

1. Neal Frisby Partnerzy Capstone                               


