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Drogi Partnerze w Żniwie, 

W informacjach jest to całkowicie wyraźne, że system dwupartyjny jest w niebezpieczeństwie upadku. W innych wiadomościach, 
Papież  Franciszek  jest  kimś,  kto  powinien  być  obserwowany  w  nadchodzących  istotnych  wydarzeniach.  W  opublikowanych 
wiadomościach powiedział  on, że powinna być jedna religia  dla  wszystkich.  Czy jeździec na białym koniu jest  w to wszystko 
wmieszany, oszukując ludzi na ziemi? (Ap. 6:2) Teraz przejdziemy do bardziej niszczącego tematu. Ekstremalne i zwiększające się 
warunki pogodowe. Ziemia się trzęsie.  Naukowcy mówią, że uskok San Andreas w Kalifornii  jest  „ na skraju ” wyniszczającego  
trzęsienia ziemi. – A teraz pokrzepiający list z biblioteki Neala Frisby. 

„Świat wchodzi w fazę, kiedy nie może poradzić sobie ze wszystkimi swoimi problemami. Ta ziemia jest bardzo niebezpieczna; 
czasy są niepewne dla jej przywódców! – Narody są w rozterce! Więc, w pewnym momencie, popełnią błąd w wyborze przywództwa,  
po prostu dlatego, że nie wiedzą, co przyniesie przyszłość! . . . Lecz my, którzy mamy i kochamy Pana, wiemy co jest przed nami! A 
On zdecydowanie poprowadzi nas przez wszystkie zawirowania, niepewność czy problemy!”

„W tym liście specjalnym będziemy budować wiarę i damy zachętę dla każdego aspektu twojego życia! Pomimo, iż Jego dzieci są  
poddawane próbie, by udowodnić swoją wiarę, są one także nagradzane! – Pan jest dobry dla tych, którzy trwają stanowczo i wierzą 
Jego Słowu. A On jest pełen miłosierdzia!” Ps. 103:8 & 11, „Pan jest miłościwy i łaskawy i nie skory do gniewu, oraz jest pełen  
miłosierdzia. Tak, jak niebiosa są wysoko ponad ziemią, tak wielka jest jego łaska dla tych, którzy się Go boją!” – Jeżeli Jego dzieci  
popełniają  błąd,  on  jest  pomocny  i  miłosierny  w  przebaczaniu!  –  Micheasz  7:18,  „Któryż  Bóg  jest  podobny  tobie,  któryby 
nieprawość odpuszczał . . . bo upodobał sobie miłosierdzie!” – Jeżeli szatan próbuje potępić cię za coś, co powiedziałeś, lub coś, co 
nie jest miłe w oczach Pana, powinieneś po prostu zaakceptować Boże przebaczenie, a Pan pomoże ci rosnąć w siłę! . . . a twoja wiara  
się zwiększy i wyciągnie cię ze wszystkich problemów, z którymi masz doczynienia! Kiedy ludzie to czynią, widzimy jak mają miejsce 
ogromne cuda! – „Pan Jezus nigdy nie zawiódł szczerego serca, które Go kocha! I nigdy nie zawiedzie On tych, którzy kochają  
Jego Słowo i oczekują Jego przyjścia!”

„On jest Bogiem cudów!” Tak, jak mówi Biblia, „Nie ma nic niemożliwego do zrobienia przez Pana dla każdego z osobna!” – W 
rzeczywistości, Jezus powiedział, „Wszystkie rzeczy są możliwe dla tych, którzy działają według swojej wiary i Jego obietnic!” Im  
więcej praktykujesz swoją wiarę w silnym wytrwaniu i  bez względu na to,  co mówi ci diabeł czy negatywne moce, twoja wiara  
całkowicie wzrośnie w siłę! – Staniesz się bardziej ufny i pewny siebie!

„Jest silne namaszczenie na tym liście specjalnym i zwiększy ono twoją ufność w Jego obietnice w czasie potrzeby! Jeżeli kochasz  
Jego obietnice i ten list, wtedy wiesz, że jesteś dzieckiem Pana! A On obiecał, że będzie prowadzić w tych ostatnich dniach. On nie  
zawiedzie,  lecz z pewnością  poprowadzi cię i  będzie przy tobie trwał cały czas.  Jezus jest  twoją tarczą, twoim przyjacielem i 
Zbawcą! Wiele rzeczy będzie napotykać ten naród i jego ludzi, lecz obietnice Boga są pewne, a On nie zapomni tych, którzy Go 
nie zapominają i pomagają w Jego żniwach!”

„Nie zapominajmy o wszystkich Jego dobrodziejstwach. Pan obiecał dać uzdrowienie, boskie zdrowie; nawet odnowę starszego  
ciała i poszerza to o długie życie!” (Przeczytaj Ps. 103:2-5) – „Jak widzimy w tych kolejnych Pismach Pan mówi, nie myśl, ani nie  
martw  się  o  rzeczy,  których  potrzebujesz,  po  prostu  zaakceptuj  Jego  obietnice  przez  wiarę,  On  obdarzy  cię  wszystkim,  czego  
potrzebujesz! – Pan mówi, że karmi On ptaki w powietrzu. I lilie polne, one rosną i się nie trudzą. A Pan mówi, czy ty nie jesteś dużo  
lepszy od tego?” (Przeczytaj Mat. 6:26-33) – „On się o ciebie troszczy i bezpiecznie poprowadzi cię w każdej sytuacji i będzie cię 
obdarzał codziennie!” – Jezus powiedział, „Lęk czy zmartwienie nie zmienią problemu; niech przyszłość cię nie niepokoi. Lecz z 
drugiej strony, On mówi, że wiara zmieni dla ciebie rzeczy i da ci wgląd!” (Mat. 6:34, i przeczytaj werset 27-28)

Odnośnie do uleczania i cudów, Jezus powiedział do Syrofenicjanki, „Wielka jest twoja wiara: niech ci się stanie, jak chcesz!” (Mat. 
15:28) – Nieograniczona moc! Do trędowatego, „Wstań, idź: twoja wiara cię uleczyła.” (Łukasz 17:19) – „Masz ziarno wiary w sobie. 
Uwolnij je!” – Do kobiety, która była grzesznicą, Jezus powiedział, „Twoja wiara cię uratowała; idź w pokoju!” (Łukasz 7:50) -  Do 
setnika Jezus powiedział, „Idź jak uwierzyłeś, niech tak ci się stanie!” (Mat. 8:13) – W innym miejscu powiedział On, „Córko, bądź 
dobrej myśli, twoja wiara cię uleczyła!” - Do Jaira, którego córka zmarła, powiedział On, „Nie lękaj się: jedynie uwierz, a ona zostanie  
uzdowiona.” (Łukasz 8:50-55) „I to jest dokładnie jak się stało. Wychwalaj Go!” (Koniec cytatu.) Był to cudowny list dla wiary i  
pokrzepienia.

W tym miesiącu oferuję List Specjalny „The Ending of the Church-age”, jak również DVD pod nazwą „God’s Compassion Never 
Changes.” Jako, iż wiek kościoła się kończy, potrzebujemy publikować tę ważną wiadomość przed tym, jak czas się skończy. Jeśli  
chodzi o naszą misyjną wakacyjną posługę, twoja pomoc będzie doceniona i potrzebna bardziej niż kiedykolwiek. Jezus obdarzy,  
pobłogosławi i poprowadzi cię w przyszłym czasie.

 Twój Brat w Chrystusie,

Wszystkie trzy CD/Kasety, $15.00 donacja      Nowe wydane DVD: “God’s Compassion Never Changes”
“Scroll # 79 – Future Events and Abomination”                      Również dostępne: “Marvelous Promises”
“Holy Spirit Dimensions”                                    ($20.00/szt. donacja)                         
“God is Love – Divine”                                                                         Postbus 71
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