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Drogi Partnerze w Żniwie, 

Jest tu kilka ważnych dat do zapamiętania; krótkie podsumowanie nadchodzących wydarzeń. Wiele wydarzyło się od kryzysu 
z 2008. Było to tylko zaalarmowaniem przed większym finansowym kryzysem, który pojawia się na horyzoncie przed nami.  
Świat zbliża się ku finansowemu bankructwu.  Widzieliśmy właśnie dramatyczną zmianę, gdy te cykle zbiegają się razem, 
zobaczymy powstanie nowego światowego systemu mającego miejsce jako okres przejściowy. Lata 2013 i 2014 będą jednymi 
z najważniejszych okresów czasu. Zbliżamy się do 23 sierpnia 2013, ważna data do zapamiętania. Teraz człowiek może 
zobaczyć ważność dat, o których pisaliśmy. (Przeczytaj list z kwietnia 2013.) Widzimy tę ważną datę i te cykle, które z nią idą, 
jak również 23 kwietnia 2014. Około daty 2014 roku są dwa zaćmienia – całkowite zaćmienie księżyca 15 kwietnia 2014, 
oraz roczne zaćmienie słońca 29 kwietnia 2014. Chciałbym, abyś spojrzał na to, co dzieje się w wokół tych ważnych dat.  
Oto kilka ważnych uwag z biblioteki Brata Neala Frisby.

Zwięzły wgląd: „Zadziwiające wydarzenia mają miejsce. Światowe rozwoje, postawy i pozycje! Na drogach nauki! Pogoda 
(natura) trzęsienia (burze) itd.! Wygląda na to, że cała natura będzie krzyczeć w przyszłym czasie! Z pewnością wkraczamy w 
nowy zadziwiający wiek, który wkrótce ujrzy powrót Chrystusa!  Bądź pewny i czytaj Zwoje, ponieważ w nich jest wiele 
tajemnic, które niebawem zobaczysz nadchodzące!”

„Jesteśmy  tak  blisko  ostatecznego  żniwa  Boga  i  gromadzenia  .  .  .  duchowa  dynamiczna  zmiana!  Możemy  zobaczyć 
wypełnianie się tych Pism na naszych oczach. Jest to wielki znak. Rzym. 8:22, „Bo wiemy, iż całe stworzenie wespół jęczy i 
wzdycha razem w bólach rodzenia.” Powód tego dano w wersecie 19, „Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia 
się synów Bożych!" – „Oni są Jego wybranymi i są oni przeznaczeni i z góry ustaleni do pojawienia się w naszym pokoleniu! 
(wersety 29-31) I wiem przez głos i ducha Bożego, że dosięgam do tak wielu z Jego ludzi, jak mogę w tym ostatnim żniwie  
pracy Capstone dla Pana Jezusa! Innymi słowy, jesteśmy w najlepszym punkcie tego wieku i musimy pracować szybko i być 
zdecydowani, by zrobić wszystko, co możemy dla Niego w tym krótkim okresie przed nami!”

„Gdy wiek się zamyka, wiara chrześcijanina będzie testowana i oczyszczana, a demoniczne siły będą próbować wyzyskać i 
zniechęcić dzielny wysiłek wybranych! Ale Jezus pozostawia nam swój pokój i mówi, „niechże się nie trwoży serce wasze, ani 
się lęka!” (Jan 14:27) Te same siły będą próbowały sprawić, by chrześcijanie czuli się nieszczęśliwi z powodu stanów ucisku, w 
których znajduje się świat, ale Jezus daje nam radość, by to wynagrodzić.  A Jego radość pozostaje w nas i by nasza radość 
była pełna!” (Jan 15:11)

„Także tuż przed pobraniem, szatan będzie próbował zetrzeć wybranych, sprawiając, że będą zmęczeni i utrudzeni; lecz Jezus 
ponownie daje nam zwycięstwo!” Jezus powiedział, „pójdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja 
wam sprawię odpoczynek!” (Mat. 11:28) „Także nie bójcie się, powiedział kiedyś Dawid, Pan wybawi mnie ze wszystkich 
moich lęków!” I tak Jego wybrani będą pocieszeni przez Ducha Świętego i poczują wielki spokój Pana, gdy pracujemy w żniwie 
i przygotowujemy się na Jego powrót. 

„Wszędzie, gdzie popatrzymy, widzimy znaki Boże ostrzegające ludzi, że wiek się kończy.  W każdym kierunku na kuli 
ziemskiej widzimy wypełnianie się proroctwa! Sięgamy  zwrotnego punktu w dziejach świata. Stoi to przed wszystkimi 
narodami!” – „System antychrysta przygotowuje się, na wprowadzenie zmian i nawet teraz przeglądają subtelne plany! Także, z 
drugiej  strony,  wkraczamy  w  punkt  zwrotny  dla  wybranych!  Pan  będzie  działał,  by  pozyskać  nowych  ze  żniw.  Da  On  
orzeźwiające  nowe  namaszczenie.  Będziemy  kroczyć  w  cudowności  jeszcze  bardziej,  przygotowując  nas  na  pobranie! 
Dochodzimy do proroczego zwrotnego punktu i Jezus nadejdzie bardzo szybko!” – „On zgromadzi nas w wylaniu! To tak jakby 
wybrany błądził. On jednoczy swoich własnych. Widział on tułaczki i łzy swoich ludzi!” – „Czy ich (łzy) są w bukłaku, tak, jak  
Dawida? Ps. 56:8 (9) – Tak, wyraźnie Bóg trzyma zapis naszych modlitw i łez!” Ap. 5:8 – „To wiemy, Jezus nas kocha!” – „I 
wszystkie rzeczy, o które prosicie w modlitwie wierząc, otrzymacie! (Mat. 21:22) Gdy trwamy w Jezusie razem, zostanie 
to zrobione! (Mat. 18:19) – „Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem wspaniałe rzeczy uczynił!” (Ps.  98:1) I On dał nam 
zwycięstwo! Amen!” Koniec cytatu.

Tego miesiąca wydaję List Specjalny pod nazwą „Prophetic Significance – Joseph’s Visions”, jak również cudowne DVD 
„Weather,  Signs and Quakes”.  –  Nie ma lepszego momentu,  by dawać na ewangelię,  ponieważ czas  jest  naprawdę krótki. 
Chciałbym ci osobiście podziękować. Naprawdę doceniam to i pomaga nam to odnośnie naszych zasięgów i projektów! A ci, 
którzy  pomagają  nam zbawić  i  ocalić  dusze  są  rzeczywiście  mądrzy!  Niech  Pan  umieści  specjalne  błogosławieństwo  na 
wszystkich tych, którzy napiszą w tym miesiącu.

Twój Brat w Chrystusie,

Wszystkie trzy CD/Kasety, $15.00 donacja                  Nowe wydane DVD: “Weather, Signs and Quakes”                   
“Valiant People”                                                   Również dostępne: “Water, Fire and Thunder”                  
“Hook of Faith”                                                                                     ($20.00/szt. donacja)                         
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