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OSTATNIE PROROCTWA BIBLIJNE
„Ten list specjalny dotyczy końcowej pracy Pana na ziemi, przed końcem wieku i tego czego On od nas oczekuje! – Ponieważ Jezus
powiedział, że to nasz obowiązek! – Niektórzy nie mogą pójść, lecz z pewnością mogą dać swoje modlitwy i inne środki, by posłać
innych!” – „Biblia wyraża, że przyjście Jezusa będzie jak błysk błyskawicy, momentalne, w mgnieniu oka!” – Mówi On, „Zaprawdę,
przyjdę szybko!” (Ap. 22:12) „Ostatnie Proroctwa Biblii wypełniają się teraz, wydarzenia będą miały miejsce bardzo szybko. Nagle, w
godzinie, której się nie spodziewasz, nastąpi koniec!” – „Możliwość, by czynić dobrze, skończy się! Teraz jest naprawdę czas, by
skierować się na pole żniw Pana!” – „Jezus powiedział w Janie 4:35, żniwa nie będą już dłużej odwlekane, podnieście oczy i
popatrzcie na pola; jak bieleją na żniwo!” A w wersecie 36, „Jezus powiedział, że pracownik i współpracownik obaj będą nagrodzeni,
radujcie się razem i otrzymajcie życie wieczne!” – „Co za nagroda do wygrania! Więc pracujmy i módlmy się wspólnie, ponieważ czas
jest krótki! Z dowodami w ręku i sposobem, w jaki pojawiają się znaki, wydaje się, że jest to nasza ostatnia szansa, by publikować
ewangelię!” – Jan 9:4 „Muszę wykonywać dzieła dla tego, który mnie posłał, póki jest dzień! Nadejdzie noc, kiedy nikt nie będzie mógł
pracować! – „Tak, jak apostoł powiedział wykorzystuj czas, bo dni są złe! – To czas, by się obudzić! – Mat. Rozdz. 25 wypełnia się na
naszych oczach! Weszliśmy już w czas wołania o północy!” – „Zaprawdę, powiedział Pan, nie bądźcie niemądrzy, lecz rozumiejący,
co jest wolą Pana! (Ef. 5:17) Bądźcie wykonawcami Słowa, nie tylko słuchaczami!” (Jakub 1:22)
„Dziękuję Panu Jezusowi za wszystkich moich partnerów, którzy byli wierni mojej posłudze! Byliście wielkim błogosławieństwem
dla Pana z całą waszą pomocą!” – A Pan nie zwleka jeśli chodzi o Jego obietnice. On nie przeoczy tego ani teraz, ani w czasie
nadchodzącej nagrody! – Miejmy wielką potrzebę, by uczynić więcej dla Pana w nadchodzących dniach, gdyż On poprowadzi i znajdzie
sposób!” Proroczo rzecz biorąc, to dokładne miejsce, w którym znajduje się Kościół Wieków w tym momencie! Marek 4:28-29,
„Jesteśmy na etapie pełnego zboża w kłosie i następnie zostanie powiedziane, kiedy ziarno zostanie zebrane, NATYCHMIAST przyłoży
On sierp, ponieważ nadeszły ŻNIWA!” – „Obecna sytuacja światowego kościoła wypełnia teraz to Pismo, Ap. 3:15-17”. – A więc jesteśmy
również w środku pracy Ducha Świętego w tym Piśmie, Mat. 13:30, „Pozwól obojgu rosnąć aż do żniw. – A w czasie żniw, On
natychmiast powie, Zgromadźcie wpierw chwasty, zwiążcie je w snopki, by je spalić: a pszenicę zbierzcie do mego spichlerza!”
„Dzieci Boże przygotowują się do pobrania – a złe ziarno przygotowuje się w gromadzeniu fałszywych organizacji, by zostać
niewolnikami i być oznakowanymi!” (Ap. 13:16-18)
Jezus powiedział w Łukaszu 10:2, „Żniwo jest naprawdę wielkie, lecz prawdziwych robotników słowa mało. Powinniśmy się także
modlić się za więcej robotników do pracy na polu!” – „Wraz ze mną partnerzy na mojej liście byli prawdziwymi robotnikami słowa, lecz
Duch Święty przemawia do mnie, że powinniśmy się modlić, by więcej ludzi wkroczyło razem z nami, by pracować na tym polu żniw! I
być częścią tej wspaniałej wiadomości!” – „Zobacz, powiedział Pan, to godzina wielkiego zaproszenia. Wielu się odwróciło i
poczyniło wymówki, oni nie spróbują mojej wieczerzy! Lecz idź szybko i zaproś więcej ludzi, by przyłączyli się do tej posług i
rządzonej ręką Pana! Tak, Mój dom będzie wypełniony w prawdziwie wierzących w namaszczone słowo!” – Przeczytaj, mówi
Pan, Łukasz 14:16-24. „Tak, ponieważ wszystkie rzeczy są teraz gotowe!” – „Zaprawdę, usłysz słowo Pana. Bądźcie silni, wszystkie
narody ziemi, powiedział Pan i pracujcie: ponieważ Ja jestem z wami!” (Ag. 2:4) – „Tak, wysyłam ożywienie uzdrawiania i
uwolnienia, także prawdziwe nawrócenie, zasilane boską miłością. Tak, będzie to tak cenne, jak chłodny deszcz po czasie
suszy; będzie to świeżą bryzą lśniącą Moją obecnością, oddzielając Moje dzieci do Mnie!”
„Tak, jesteśmy w finałowych fazach tego wieku i musimy być zorganizowani i wykonywać Jego polecenia!” - Przyprowadzi On
nowych ludzi na pole żniw, również późniejsi pracownicy zostaną nagrodzeni! (Mat. 20:12-16) „Pamiętaj, że wielu jest zaproszonych na
tą wielką ucztę, lecz tylko niewielu jest wybranych! Więc wychwalaj Go za twoją możliwość bycia wybranym do pomocy! – Jeśli razem
wierzymy, Biblia mówi, to nic niemożliwego nie będzie dla nas!” (Łukasz 18:27) A w innym miejscu mówi, „Wszystkie rzeczy są
możliwe dla tego, kto wierzy!” (Działa) – Iz. 43:13 mówi, „Któż może zmienić to, co Ja zdziałam! Zobacz, nic Go nie powstrzyma!”
Werset 19, „mówi, by przejść do nowych rzeczy i że wspaniale rzeczy będą wytryskiwać! Tak, mówi On, uczynię nawet drogę na
pustkowiu i rzeki na pustyni! Zaiste, mówi Pan, Ja dam wodę temu, kto jest spragniony i powódź na suchą ziemię!” Wyleje to
wszystko na dusze moich wybranych, i oni będą uwielbiać Pana w Jego chwale pośród nich – Joel 2:11, „A Pan wydaje głos przed
wojskiem swoim: ponieważ jego obóz jest wielki!” – Werset 21 mówi, „radujcie się, ponieważ Pan uczyni wielkie rzeczy! Werset 23
pokazuje ostatnie wielkie wylanie! Joel 3:1 pokazuje, że będzie to miało duży wpływ na Jego ludzi! Wersety 3-4 ukazują, że wydarzy się
to blisko dnia Pańskiego!” – Joel 4:13, „ogłasza, że żniwo jest dojrzale! Werset 14 ukazuje, że są dosłownie tłumy w dolinie wyroku!
Odnówmy nasze serca, by zrobić wszystko, co w naszej mocy w tych ostatnich dniach!”
Czuję się prowadzony przez Ducha Świętego, by wydrukować to Pismo, Wj. 23:20, „Zaprawdę, Ja wysyłam anioła przed tobą, aby
cię strzegł w drodze i by cię doprowadził do miejsca, które przygotowałem!” –Werset 21 mówi, „ Imię moje (Jezus) jest w nim!
Werset 25 , „objawia, że On pobłogosławi ci i oddali choroby z pośród ciebie!” – „Ten sam anioł jest znany w Nowym Testamencie
jako Jasna Poranna Gwiazda!” (Ap. 22:16) „On jest również znany w Starym Testamencie jako Słup Ognia!” „Duch Święty chce
zakończyć tym Pismem, Wj. 40:38, „Bowiem obłok Pański był nad przybytkiem (Tabernakulum) w ciągu dnia i ogień w ciągu nocy!” –
„A Pan Jezus powiedział mi, że ten sam Słup Ognia jest pośród nas i będzie prowadził nas razem w Jego z góry przesądzonej pracy! – To
wykona się zgodnie ze Słowem Pańskim!” ... „Wychwalaj go, On jest teraz bardzo blisko ciebie!”
W miłości i błogosławieństwach Jezusa,
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