
Drogi Partnerze w Żniwach,
Po raz kolejny wkraczamy w sezon świąt. Ponieważ Święto Dziękczynienia jest tuż za rogiem, wiemy, że wkrótce potem

nadejdzie Boże Narodzenie. To czas radowania się i dziękowania Panu za całą dobroć, jaką okazał nam przez cały
rok, a jakim był to rok 2021! Kurtyna zamyka się nad planetą w wielkim niebezpieczeństwie. Poważne niedobory ropy i
wszystkich zasobów, nawet żywności. Wskazuje to na czarnego konia, który wkrótce będzie jeździł. (Ap. 6:6). Wszystkie
niezbędne produkty są teraz droższe w obawie przed tymi niedoborami. Każdy naród w pośpiechu próbuje zdobyć te
cenne surowce.  Jest to dokładny opis dzisiejszego dnia,  w którym ludzie są w zakłopotaniu,  bez środków, nie
wiedząc, w którą stronę się zwrócić (Łk 21:25). (Po świętach będę kontynuował serię o Jeźdźcu Czarnego Konia.)
W  tym  liście  przyjrzymy  się  niektórym  fragmentom  listów,  które  opublikowaliśmy  w  przeszłości.  A  teraz  cytat  ze
specjalnej biblioteki Neala Frisby.

BIEGNIJ PROROCTWO BIEGNIJ – Nigdy wcześniej nie widzieliśmy tak ważnych wydarzeń, które miały miejsce tak
nagle i tak szybko! Również wiele przez nieoczekiwanie i zaskoczenie, tak jak przewidywały Pisma. „Ważne proroctwo
globalne pojawia się na całym świecie!” Wszędzie, gdzie nie spojrzymy, widzimy kryzysy i osądy pojawiające się na całym
świecie.  Pisma i  proroctwa biblijne  nabierają  tempa.  –  „Ostateczne proroctwa do naszego Wieku Kościoła  dotyczące
wybranych dobiegają teraz końca!” Wkrótce nie będzie już czasu dla prawdziwych dzieci Bożych! – Człowiek (Jezus), jak
mówi przypowieść, był w dalekiej podróży i wraca. Oczywiście On będąc Duchem Wszechmogącym był również stale z
nami! Nasze pokolenie prawie się skończyło! – „Jezus codziennie rozdziela i wybiera Swoje dzieci; to nie jest godzina
na duchowe spanie! Gdyż teraz prowadzi nas bardziej pewnym słowem proroctwa niż kiedykolwiek! Dzień, w
którym Gwiazda powstała w naszych sercach i prowadzi nas w Jego świetle!”  „Odstępstwo obfituje wokół nas, ale
słodki duch Pana jest naprawdę z tymi wszystkimi, którzy wierzą, czuwają i modlą się! Powinniśmy wkrótce zobaczyć
Mistrza twarzą w twarz; gdy świat w zdumieniu zaczyna się zastanawiać nad mocami bestii!” 

CZAS, ABY BYĆ ŚWIADOMYM – W nadchodzących latach wciąż będą się pojawiać nieoczekiwane i niespodziewane.
Obserwujemy  obecnie  zachodzące  międzynarodowe  zmiany,  które  już  zostały  przewidziane.  A  więcej  globalnych
wydarzeń o niesłychanym znaczeniu nastąpi, aby wypełnić swoją część Bożego planu przeznaczenia!” – „Umysły ludzi
będą się coraz bardziej zmieniać. Szokujące sytuacje, zmieniające się i niewiarygodne wydarzenia rzucają swoje cienie.” –
„Czuwaj, miej się na baczności, mówi Pan!”

 „Wspaniale jest wiedzieć, że Pan przewidział ciebie i tę samą godzinę, w której będziesz pracował z tą posługą, pomagając! W
rzeczywistości Paweł, podobnie jak wielu innych pisarzy biblijnych, daje nam cenną wiedzę na temat Bożej uprzedniej
wiedzy! W którym wiemy, że Żydzi odrzucili Kamień Budujący, lecz Oblubienica przyjmuje go jako Jej Zwierzchnictwo!”
– Rzym. 9:32-33, „Bo 'potknęli się' o ten kamień obrazy!” Jest napisane: „Oto kładę na Syjonie kamień obrazy i SKAŁĘ zgorszenia!
A kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony!” – „To cudowna tajemnica wiedzieć, że Bóg przeznaczył nasienie, które odwiedzi
na końcu”. – „Tak, świat i letnie kościoły będą obrażane przez prawdziwych wybrańców! Lecz oni będą mieli skałę obrazy, boski
kamień miłości  wieków unosił  się  z  nimi!”  Rzym.  9:11 ujawnia,  że  zamierzenie  Boga przez wybranie może się  ostać,  nie  z
uczynków, ale od Tego, który powołuje!” – Ef. 1:4-5, „Który nas przewidział i przeznaczył przed założeniem świata!” – „ W 1
Piotra 8:9-11 ujawnia,  że wybrani zostaną wybrani  przez Skałę Zgorszenia i  zostaną nazwani ludem szczególnym i
królewskim!” – Rzym. 11:5, „Pan zawsze ma resztę według swego wyboru łaski!” – W Rzym.10:15, „Jak piękni są ci,  którzy
głoszą ewangelię pokoju; i przynoszą radosne wieści o dobrych rzeczach!”

Ci, którzy pracują i pomagają w tej posłudze i kochają Pana Jezusa wypełniają to Pismo i są przepowiedziani w Rzym. 8:29,
„Przewidział i przeznaczył!”  „Dobrze jest wiedzieć, że Bóg ma plan dla każdego z nas i włożymy Jego skrzydła boskiej
opatrzności! Dla każdego ma przygotowane miejsce w wieczność! Jezus cię kocha i jest bardzo blisko ciebie w chwili
tego czytania!” Koniec cytatu. W tym miesiącu wypuszczam wspaniałą nową książkę zatytułowaną „Secret Power of the Inner
Man” oraz DVD „Twilight Visions” – Człowiek może zobaczyć ważność tego przesłania. Dla tych, którzy pomagają, Jezus będzie
błogosławił i da powodzenie w twoim codziennym życiu. Zawsze będę o tobie wspominał w modlitwie.

Twój Brat w Chrystusie,
Gerald Frisby
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