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WYPEŁNIENIE PROROCTWA – CZAS ŻNIW

„Prawdziwie  według  wypełniających  się  wokół  nas  proroctw,  wskazuje,  że  jest  to  czas  żniw.  Nie  ma  dla  nikogo 
usprawiedliwienia,  by to lekceważyć.  Dowód jest wszędzie wokół  nas! – Paweł powiedział,  że ten dzień (powrót Jezusa) nie 
nadejdzie, dopóki najpierw nie będzie odstępstwa! – Odstępstwo od czego? Wspólnoty Kościoła? Nie! – To oznacza odstępowanie 
od prawdziwej wiary i Słowa!” – „Tak, jak powiedziały Pisma, ‘Niektórzy odejdą od wiary wpadając w odstępstwo!’ – W innym 
miejscu mówi,  ‘noc już późna, za niedługo dzień. Najwyższy czas, by się obudzić!’  – Ludzie kierują się ku zorganizowanym 
systemom, z dala od prawdziwego, aktywnego raz danego Słowa Bożego i zaprzeczając jego mocy!”

„Jezus powiedział, że obłudnicy byli w stanie dostrzec oblicze nieba i pogody, lecz z drugiej strony, nie mogli rozróżnić ‘znaków’ 
czasu! (Mat. 16:3) – Co za czas, by czuwać i modlić się! . . . Wkraczamy w czas szoku i przewrotu. To jest przeznaczonym by być  
najważniejszym i innym czasem niż w historii świata!” – „W tej godzinie większość proroctwa dotyczącego Wieku Wybranych bez 
wątpienia jest spełnione! – Następnie duchowe zjednoczenie i ostatnia praca w żniwach ma mieć wypełnienie w naszym czasie!” – 
„Odnośnie końca wieku Jezus powiedział, ‘Spójrzcie na pola, bo są białe (dojrzałe) do żniw!’ (Jan 4:35) – W Łukaszu 10:2 
powiedział,  ‘Żniwo  wprawdzie  wielkie,  ale  robotników  mało!’ –  Naszym  zadaniem  jest  modlić  się,  by  więcej  zostało 
wysłanych! Tutaj Jezus jest nazwany Panem żniwa! . . . Cóż za żniwa, jak wiek się kończy! – I On nas wezwał osobiście, i pokieruje 
to w idealnym porządku, jego  końcowe rozstrzygnięcie i pobierze On swoje dzieci! .  .  .  Cóż za czas, by w nim żyć, w którym  
jesteśmy częścią tak wspaniałej pracy związanej z samym Panem żniw!”

„Iz.  43:10 mówi,  wy jesteście moimi świadkami! Joel 2:23 mówi,  że przywróci On ‘wczesny i  późny deszcz’  w tym samym 
miesiącu, oznaczając ten sam wiek, porę czasu! – W naszej erze będzie to jakiś punkt od 1946-48 aż do naszych czasów teraz i nie 
o wiele dłużej,  zgodnie ze znakami wokół nas!” – „Wkraczamy w późny deszcz żniw! – Wersety 28-29 (Joel 3:1-2) objawiają  
wylanie na wszelkie ciało, ale smutno jest powiedzieć, że nie każde ciało to zaakceptuje! – Lecz ‘ci, którzy to przyjmą, będą wielce  
błogosławieni’ i zabrani (zmieceni) wraz z Panem Jezusem!” – „Co za radosny czas w tym późnym deszczu, takie wylanie boskiej  
miłości i ekstremalnej mocy dla tych, którzy mają otwarte serca!”

„Jezus powiedział, by wyjść co prędzej na ulice i opłotki i zmuszaj ich, do wejścia, aby Mój dom był zapełniony! (Łukasz 
14:21-23) – To znaczy, że ewangelia wyjdzie poza granice do miejsc, do których jeszcze nigdy nie dotarła, a ludzie otrzymają  
zbawienie. To oznacza przez osobistą ewangelizację, elektronikę, itd. i przez publikację i literaturę, tak jak wy i moi partnerzy  
pomagacie mi działać! . . . Dajemy im zaproszenie na wielką ucztę!” (Wersety 16-23) – Jezus powiedział , „Ja jestem drzwiami, 
jeżeli jakiś człowiek przez nie wejdzie, będzie zbawiony!” – „Róbmy naszą pracę szybko i dobrze, by Jego dom był wypełniony 
i by Jego normy były spełnione!”

„Świat żyje w kryzysach i  niebezpiecznych czasach, lecz my,  ludzie Boga żyjemy w ‘czasie Chrystusa’  w pokrzepieniu Jego 
ducha, we wspaniałości Jego cudów, by uzdrawiać i uwalniać! Wychwalaj Go!” – „I gdy nasz wiek zamyka się, będziemy wypełniać i  
będziemy częścią tego proroctwa!” – „Duch i oblubienica mówią, przyjdź i pozwól temu, kto ‘słyszy’ przyjść i pozwól przyjść 
‘spragnionemu’,  i  ‘ktokolwiek zechce’  pozwól  mu  darmo  czerpać  wody życia!”  (Ap.  22:17)  –  „Spójrzmy  na  te  3  różne 
wezwania. Ostatecznie mówi na drogach i opłotkach – ‘ktokolwiek zechce, pozwól mu darmo czerpać wody życia! .  .  .  Innymi  
słowy, Jego wybrani dotrą do wszystkich, którzy są przeznaczeni, by w Niego wierzyć! - do pobrania Kościoła! – Nasze zadanie jest  
przed nami, a czas jest krótki! Oraz w kilku różnych miejscach w ostatnich rozdziałach Apokalipsy podsumowuje On, ‘Oto przyjdę 
szybko, oto przyjdę szybko!’ . . . Oznaczając, że wydarzenia na końcu wieku będą działy się szybko i nagle, a żniwa będą dla nas 
zakończone! – A cały świat będzie zaskoczony!” (Łukasz 21:35-36)

„Oto powiedział Pan, wypłyńcie na głębię i zapuście sieci na połów! (Łukasz 5:4) Tak, nie obawiajcie się, ponieważ od teraz  
będziecie rybakami ludzi!” (Werset 10) – „To oznacza, że dojdziemy z ewangelią do większej ilości dusz, i nie powinniśmy się bać,  
ale trwać w wierze! - A On zaspokoi nasze potrzeby przez cud dostarczania!” –  „Tak, powiedział Pan, jestem zawsze gotowy 
pomóc Moim ludziom, którzy Mi pomagają! Czyż nie pamiętasz monety w rybich ustach, a potrzeby były spełnione! (Mat.  
17:27) Wtedy powiedział Pan, nadzwyczajnie spełnię potrzeby wszystkich tych, którzy pracują w Moim żniwie! – Nawet 
tak, jak spełniłem potrzeby kobiety i proroka Eliasza!” (I Krl. 17:14) – „A więc widzimy, że gdy chodzi o pracę w żniwach, nie 
ma ograniczeń tego, co uczyni Bóg dla tych, którzy dają, modlą się i kochają Go!”

„Rozwiązanie –  Jednoczący  sztorm  dotyczący  charyzmatycznych  i  uwodzicielskich  przywódców,  pogody,  ekonomii,  
przestępczości, rządów, wojen, problemów młodzieży, zmian w ziemi i morzu, znaków na niebie, zmian światowych religijnych 
przywódców, pojawienie się bardziej wyrafinowanych odstępców . . . niemoralności jak pogański Rzym, świat fantazji pozorów 
wkraczającą w wielkie odstępstwo (Ap. 17:1-5) które owładnie ziemię!” . . . „Ludzie wkraczają w zmierzch świata, zniszczenie i  
spustoszenie unosi się przed nimi!” – Mogę powiedzieć, że podczas tego samego czasu, prawdziwy Kościół otrzyma prawdziwą  
odbudowę, jubileusz i prawdziwe odrodzenie!”

Bóg cię kocha,
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