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Drogi Partnerze w Żniwie,

Kiedy pisałem ten list, dramatyczne wydarzenia miały miejsce. Tego miesiąca było już wiele trzęsień ziemi, powodzi i tragedii.
Przerażające i ważne wydarzenia są w drodze, gdy wkraczamy w te cykle, o których pisałem w ostatnim liście. W tym
miesięcznym liście, mam pewne notatki z przeszłości, które zostawił mi Brat Frisby. Chciałbym się z tobą nimi podzielić. Zobaczmy,
co powiedział on o świecie, w którym teraz żyjemy. Wiem, że spodoba ci się ten cytat od Brata Neal Frisby.
„Żyjemy w najbardziej dramatycznym i zadziwiającym wieku, który mógłby być taki, jak to Pismo: Hab. 2:2-3, „Wtedy
odpowiedział mi Pan, mówiąc: Napisz widzenie, na tablicach wyryj, aby mógł biec ten kto to przeczyta. Gdyż widzenie
dotyczy oznaczonego czasu, ale na końcu będzie mówić, a nie skłamie. Jeżeli się odwleka, wyczekuj tego, gdyż na pewno
przyjdzie, nie opóźni się.” – Wybrany zrozumie wizję ewangelii i powinien działać i pracować teraz szybko mówiąc o zbawieniu,
uwolnieniu i powrocie Pana! (Wołanie o północy jest tutaj. Mat. 25:6) Możemy zobaczyć znaki w niebie, pod ziemią, wstrząsy i
bóle narodów. Poruszenie królów wschodu. – Nagły nowy wybuch i wzrost nauki i technologii! Ekstremalna niegodziwość,
niemoralne warunki i odstępstwo! – Ruchy rządów i elektroniki. Przemoc i działania społeczeństwa itd.]
„Według Pism, Jezus mówił o wielu proroctwach, które będą miały miejsce w naszych czasach! On objawił nam rzeczy, które
nadejdą! Większość wydarzeń odnośnie Wieku Kościoła, są wypełnione; pozostało jedynie kilka!” – I Jezus powiedział, „To
pokolenie nie przeminie, dopóki to wszystkie się nie wypełni!” – „I zdecydowanie wierzę, że przyjdzie On w naszym pokoleniu! I
poprowadzi nas w przyszłych zdarzeniach i w wydarzeniach biblijnych, które są jeszcze do spełnienia! On wkrótce przyjdzie, możesz
na to liczyć!” – Łukasz 21:33, „Niebo i ziemia przeminą, ale Słowa Moje nie przeminą!” - „Żyjemy w ekscytującej i ogromnej
erze! Ponownie są tutaj dni Biblijne! Żyjemy w czasie, gdzie wszystko jest możliwe dla wierzącego! Jest to wiek przygotowania na
Pobranie! Godzina radości i wielkich czynów!”
Często w Pismach Pan używa natury, by ukazać swoją boską mądrość. Jer. 8:7, „I bocian w powietrzu zna ustawione czasy
swoje, i synogarlica, i żuraw, i jaskółka przestrzegają czas przylotu swego; ale lud Mój nie zna sądu Pańskiego!” – „Zauważ, w
tym przypadku, mówi Moi ludzie! – To oznacza, że niektórzy ludzie Boga nie zdają sobie sprawy, jak bliskie jest nadejście Chrystusa i
jak szybko Boży sąd nastąpi i spadnie na świat!” – „Przez wydarzenia na Środkowym Wschodzie, przestępstwo i niemoralne kryzysy,
działanie Komunizmu, Rosja i Chiny, zamaszystość odstępstwa, wszystko objawia nam, że wiek się kończy! – On daje znaki w
naturze, warunkach pogodowych, trzęsieniach, skradającej się inflacji, powodziach i głodzie, itd. Wszystkie te rzeczy są ostrzeżeniami
dla ludzi, by się nawrócić i przyjąć Pana, ponieważ czas się kończy!” – Pisma mówią, „Bądź również gotowy, ponieważ w godzinie,
o której nie myślisz, Pan pojawi się!” – „Oznacza, by być gotowym w Słowie, namaszczeniu, w wierze, wierząc w cuda! Jego
ludzie nie będą się tylko modlić, ale także czuwać, gdy proroctwo i znaki rozwijają się wokół nich! – Ogromne wpływy
przychodzą na cywilizację i jest to czas, by się przygotować!” – „Jezus da swoim ludziom olej radości i szatę chwały i pocieszenie
w tych niebezpiecznych czasach!”
„Twoje wsparcie i modlitwy pomogły uzdrowić i uwolnić wielu ludzi w przynoszeniu im zbawienia i objawienia Pism! Ludzie
radowali się w mocy Boga i w nowym życiu, które On im dał!” – „Pisma głoszą, Ten, który ocala dusze jest mądry! A Pan nie
przeoczy twojego udziału w przynoszeniu zbawienia wielu duszom!” Dan. 12:3-4, „A ci, którzy są mądrzy, świecić się będą jak
światłość na niebie; a KTÓRZY wielu ku sprawiedliwości WIODĄ, jak gwiazdy na wieki wieczne!” Oznaczając tych, którzy
pomagają w tej ewangelii będą lśnić, pulsować i świecić jako odległa gwiazda, na którą się patrzy! Będą świecić chwałą
wiecznego ducha w nich! Cóż za promienna przyszłość dla tych, którzy się modlą, dają i pracują w żniwie! – „Wielki jest nasz
Pan, ponieważ jest On nieskończony.” – „Cóż za ogromny wiek, w którym żyjemy. Biblia mówi, że Królowie i Prorocy chcieliby być
w naszym wieku, czas wylania i ostatecznych żniw!” Zdecydowanie żyjemy w ostatnich wydarzeniach tego wieku. Prorocze znaki
ostrzegają nas, że musimy się spieszyć i działać szybko; ponieważ jedynie to, co jest zrobione dla Chrystusa będzie trwać! Łukasz
10:2 Jezus powiedział, „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało.” Lecz poprzez modlitwę wyśle On wielu robotników!
Według Słowa, czas, w który teraz wkraczamy jest dokładnym Pismem, Marek 4:29, gdzie objawia, „a gdy owoc dojrzeje, On
natychmiast zapuszcza sierp; bo nadeszło żniwo!” Koniec cytatu.
Tego miesiąca wydaję cudowny, budujący wiarę List Specjalny pod nazwą „Powiedz Tylko Słowo”, jak również DVD pod tytułem
„Profound Promises.” – Tak, jak Brat Frisby umieścił w liście, Boża ręka będzie z każdym i wszystkimi wami, którzy wiernie
pomogli w tej posłudze. Wszystko, co robimy teraz dla Chrystusa będzie nagrodzone życiem wiecznym, jak również wielkimi
błogosławieństwami tutaj na ziemi. Gdy zjednoczymy się razem, ukończymy Jego pracę w żniwach! Niech Boża mądrość i miłość
będzie z wami wszystkimi.
Twój Brat w Chrystusie,

Wszystkie trzy CD/Kasety, $15.00 donacja
“Reality – Count the Cost”
“The Apostasy Cycle”
“Fruits Of Apostasy”
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Nowe wydane DVD: “Profound Promises”
Również dostępne: “The Difference – Prophecy”
($20.00/szt. donacja)
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