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„Pan namaścił mnie, bym napisał specjalny list błogosławieństw dla Jego ludzi pomagających w tej pracy! Żyjemy w erze 
dobrobytu i duchowego błogosławieństwa dla Jego dzieci! I wszyscy powinni wykorzystać to, by pomóc w ratowaniu dusz!” . . .  
„To jest nasza godzina, ponieważ w trakcie ostatniej części Wielkiego Ucisku, nie będzie niczego prócz problemów dla ludzi na 
ziemi, natomiast my zostaniemy wcześniej pobrani! Więc to jest zdecydowanie nasza godzina, by zabłysnąć dla Jezusa!” – „Bóg 
ma ustalony czas, by przynieś więcej dobrobytu dla Swoich ludzi. (Ps. 102:14) – Inny cykl tego. (Koh. 3:1)  – Nie ma 
znaczenia czy jest recesja, czy są dobre czasy; On ustanowił czas i jest to teraz! I On zapewni nam drogę w żniwach jak nigdy 
dotąd!”

„Biblia jasno naucza o cudach zasobów! Uczy to cudów bogactwa. Pamiętaj Salomona, Hioba, itd. Mówi, że Abraham był 
bogatym człowiekiem pod przewodnictwem Boga! – Był on nasieniem wiary, tak jak my jesteśmy”. . . . „A Józefowi powodziło  
się we wszystkim, czego dotknął. On był nasieniem wiary. Uratował on pogan, a także swój własny naród! – Teraz Pan przynosi  
końcówkę Swoich żniw i obdarzy On Swoje dzieci przypływem dobrobytu i błogosławieństwami!” . . . „Według proroctwa jest 
to czas ‘stokrotnego błogosławieństwa’ i wylania dobrych rzeczy dla tych, którzy działają wedle tego co mają! . . . Mogą oni  
spowodować wzrost tego, a więc mogą zrobić dla siebie i dla Pana Jezusa więcej!” . . . Pisma zdecydowanie mówią dla naszego 
wieku – „Doświadcz Mnie teraz, mówi Pan, a otworzą się okna niebios!” (Mal. 3:10) „ Aby ci się wiodło!” (III Jan 1:2)  – 
Po prostu wiem, że Jezus pobłogosławi i obdarzy cię, gdy zjednoczymy się i będziemy wspólnie pracować! – Jestem zmuszony 
w tym momencie wydrukować te Pisma . . . Pwp. 28:2-14, „A wszystkie te błogosławieństwa przyjdą na ciebie i spoczną, jeśli  
będziesz słuchać głosu Pana, Boga twego!” Werset 3 mówi, „On pobłogosławi tobie w mieście i On pobłogosławi tobie w 
kraju . . . On mówi, że twoje koszyki i spichlerze będą pełne dobrych rzeczy!”  – „Jak można zauważyć reszta wersetów 
pokazuje, że cokolwiek dotkniesz, będzie błogosławione!” – „Lecz zaobserwuj w wersecie 15 co przydarzy się tym, którzy nie 
słuchają i co przytrafi się im od tego czasu, aż do końca Wielkiego Ucisku! – Lecz tym, którzy słuchają, dają i będą stali za Jego 
pracą, otworzy On dla nich swoje obfite skarby! – Ponieważ teraz jest czas żniw i to jest rzeczą najbliższą Jego sercu, ja i ty  
możemy pomóc przez bycie częścią tego, będąc błogosławionym w cudownych rzeczach! – I  tylko to, co zrobione jest dla  
Chrystusa przetrwa; i to nas spotka razem w niebie!” – „I mówi On, że wynagrodzi tobie!” . . . „Co za era, w którą wchodzimy –  
nowy rozdział, a Bóg będzie wyróżniać swoje dzieci, w Jego końcowym dziele! Bierzmy korzyść ze wszystkiego, co chce On 
byśmy robili, kiedy mamy jeszcze czas. – Przeczytaj te kolejne Pisma. 

Iz. 55:11, „Tak słowo, które wychodzi z ust moich; nie wraca do Mnie puste, zanim wpierw nie dokona tego, co  
chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa”. – „A ty, drogi partnerze, jesteś związany z jednym z największym 
rozsyłaniem ewangelii. Wysyłamy literaturę do każdego stanu i za granicę jako świadectwo” Jest to życiowa szansa; zrobisz 
teraz więcej, w związku ze świadczeniem, niż w całym twoim życiu” Ludzie piszą do nas zewsząd, po naszą literaturę i wiem,  
że nadal  będziesz pomagać.  –  Ponieważ wszystko to będzie ukoronowaniem wysiłków z twojej  strony!”  „Masz wspaniałą 
możliwość swojego życia! Jezus powiedział do całego świata, ta ewangelia do każdego stworzenia!” (Marek 16:15) –  „Tak, 
powiedział Pan żniwa,  Oto,  przeczytaj to Pismo, (Mat.  13:30) Ponieważ jesteście właśnie w tej  godzinie!”  – „Jeżeli 
zauważysz w Pismach, chwasty są związane po jednej stronie, a zboże jest szybko zabrane do Bożego spichlerza! Przestudiuj to  
Pismo, Jego prorocze Słowo jest prawdziwe! – Chwasty reprezentują ‘systemy ludzkie’.  A zboże reprezentuje prawdziwych 
wybranych Boga!”

Tutaj jest coś naprawdę ponad naturalnego, Ps. 105:37, „I obdarzył ich także srebrem i złotem: i nie było ani jednej 
słabej osoby pośród ich rodów”. – Innymi słowy, obdarzył ich bogactwem, łaską uzdrawiania i zdrowiem! Ani jednej chorej 
osoby, ani jednej słabej i  bez wątpienia,  On zrobi tak ponownie przed Pobraniem. – „Więc ludzie na mojej  liście powinni 
oczekiwać błogosławieństw przez cały czas! Już tłumy zostały uzdrowione i nadchodzą jeszcze większe cuda!” – W Ps. 103:2, 
mówi, „Nie zapominaj o wszystkich dobrodziejstwach Boga, nawet twoja młodość jest odnowiona, jak młodość orła!” Wieczne 
słowo Boże nigdy się nie zmienia; jest to dla nas dzisiaj! (Ps. 119:89, 160) – „Oczekuj!”

„Chciałbym osobiście dodać ci odwagi, że Pan będzie trwał przy tobie!” – „Pan nie stworzył bogactwa w tym świecie dla 
tłumu diabła! – Lecz dla Jego dzieci, by używały go w ewangelizacji. Zawarł On przymierze ze swoimi ludźmi dla finansowej  
pomyślności! I chce On, abyś był w zdrowiu i dobrobycie!” (III Jan 1:2) – „Wspieranie Bożej pracy w zamian zapewnia dobrą  
zapłatę! Żyjemy w wieku znaku światowej ewangelizacji! I ta ewangelia musi być głoszona wszystkim narodom! (Mat. 24:14) – 
Żniwa są w pełni, Jezus powiedział, Musimy pracować, póki jest dzień, ponieważ nadejdzie noc, kiedy żaden człowiek  
nie będzie mógł pracować!” – „Także to, co zrobiłeś i co robisz złoży się na twój skarb w niebie!” (Mat. 19:21) – „Pan uwielbia  
widzieć jak powodzi się Jego sługom! (Ps. 35:27) – On daje siły do zdobycia bogactwa w związku z ewangelią!” (Pwp. 8:18) – 
„Więc prawdziwie wspieraj tę posługę we wszystkim, w czym możesz. Nigdy nie będziesz żałować twojego wysiłku i darów!” 

W Bożej Szczodrej Miłości,
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