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BŁOGOSŁAWIEŃSTWA W CZASIE ŻNIW 

„Pan prawdziwie błogosławi Swoich ludzi i nawet wynagrodzi ich więcej! – Lecz nigdy wcześniej w całej historii nie było ludzi  
żyjących w takim czasie, w którym my teraz żyjemy! Każda modlitwa musi się liczyć, ponieważ czas jest coraz krótszy. Przewiduję  
i wiem przez Ducha Świętego, że Pan z pewnością pocieszy ludzi, którzy podążają za tą ważną wiadomoś cią, którzy mi pomagają! 
– Lecz jest to także godzina ważnej możliwości,  by pracować w czasie żniw.  Cóż za przywilej,  by żyć w tym czasie,  jak ten i 
świadczyć o wylaniu i przyjściu Pana Jezusa!” – „On także stanie za Swoimi ludźmi z ogromną siłą, jak nigdy przedtem! Pisma oraz  
zmiana epok potwierdzają to!”

„Czuję, że ten list jest zdecydowanie osobisty dla każdego z moich partnerów, którzy zaczęli z tą posługą i pozostali wierni i dla  
wszystkich tych, którzy przychodzą do tej posługi, On z pewnością będzie trwać w namaszczeniu i będzie ich prowadził! ” . . . „Oto 
powiedział  Pan,  teraz jest  czas,  kiedy wybrany kościół  musi  iść  naprzód.  Moi  ludzie  dojrzali  jak ‘pszenica’,  o  której  
mówiłem w Mat.  13:30!”  .  .  .  „Tak,  w okresie  powolnego  wzrostu  od  poprzedniego  deszczu,  są  oni  teraz  gotowi  na  
późniejszy deszcz! A następnie, gdy słońce (namaszczenie) zaświeci na nich, powinni dojrzeć do ostatecznych żniw! – 
Tak, Moi ludzie są jak pełne ziarno w kłosie!” – Możesz przeczytać proroczą przypowieść ziarna w Marku 4:28-29 . . . „Moi 
ludzie cierpliwie czekali na taką godzinę! (Jakub 5:7) – Chmura ognia jest gotowa do podniesienia, i Moi ludzie muszą iść dalej do  
Ziemi Obiecanej Ducha . .  . miejsce, które obfituje w dary i owoce ducha! Tak, by przygotować ich na pobranie! Oto, nawet jak  
prorok Eliasz został zabrany; ponieważ wiedział on, że czas był blisko, czekał i przygotowywał się; nawet tak, Moi ludzie powinni  
zdawać sobie sprawę z tej bliskości i być przygotowani do pobrania w chwale Mojego Ducha Świętego! W chwili, w mgnieniu oka,  
wszyscy oni będą zmienieni w innym wymiarze! Odpoczną oni w piękności i wieczności Pana Zastępów!” – „Upewnij się, pozwól 
swemu  światłu  świecić,  ponieważ  w tym  momencie  jesteś  wezwany,  by świadczyć  i  by  usłyszeć  o  tych  wspaniałych 
rzeczach! – Tak, Ja wybrałem cię do przestrzegania w tej proroczej godzinie, a wtedy dostąpisz spokoju z Samym Panem!”

„Tak, chwast zostanie spalony, a prawdziwy owoc zebrany! – Lecz, gdy kościół wybrany wejdzie w ostateczną fazę, Moi ludzie 
nadal będą spotykać się z problemami, ponieważ Szatan będzie próbował podważyć to posunięcie ducha. Zmieni on głosicieli w 
anioła światła, próbując oszukać samych wybranych, lecz to mu się nie uda! – A płomień Ducha Świętego odrzuci go i jego uwaga 
skupi się pośród zwolenników antychrysta! – Podczas, gdy szatan zgromadzi u siebie fałszywców i plewy, które Ja zdmuchnąłem 
(przesiałem), Pan zgromadzi Swoich prawdziwych wierzących w jedność; a gdy ta jedność zostanie osiągnięta i udoskonalona  
nastąpi większa manifestacja Mojej mocy niż kiedykolwiek przedtem, pośród prawdziwie wierzącego! – I będę z nimi zawsze, 
nawet do końca ich pracy! – Wtedy prawdziwie wypełnią się te słowa, ‘pszenica jest oddzielona od plew!’ . . . Amen, musimy 
pracować i wspólnie się modlić, razem wierzyć i razem odejść wraz z Panem Jezusem! – To jest nasza godzina, co za czas radości!  
Bądźmy w radości!”

„Jak widzimy, otrzymaliśmy od Ducha Świętego pewne istotne informacje dotyczące przyszłości jego pracy i wpasujemy się w  
Jego plany, jak para skrzydeł złożonych na grzbiecie orła!” – „Przez boską opatrzność, On będzie nas prowadził Swoją chmurą 
ognia do ostatniego etapu Jego żniw dusz!” – „Jezus jest jak człowiek, który był w dalekiej podróży, gotowy by powrócić. Musimy  
wypatrywać Go w każdej  chwili!  (Marek 13:34-37) –  Przyjście  Jezusa będzie  nagłe  i  nieoczekiwane  dla  tych,  którzy  Go nie  
oczekują! – Będzie to w czasie światowej niedoli, rewolucji i głodu! . . . Będzie to poprzedzone wzrostem wiedzy i wynalazków! –  
To  będzie  w  okresie  bezprawia;  dzieci  będą  nieposłuszne  swoim  rodzicom,  to  będzie  czas,  gdy  wierni  zaufani  przyjaciele  i  
zwolennicy  zdradzą  prawdziwych  ludzi,  lojalnych  i  prawdziwych uczniów,  odłączając  się  od  prawdziwego ciała  do fałszywej 
doktryny! . . . Z pewnością to wydarzy się w ten sposób, powiedział Pan!” (Mat. 24:10) „Będzie to czas diabelskich doktryn  
i głupich szyderców mówiących, gdzie jest Jego przyjście?” –  „Tak, mówię, oto przyjdę szybko, nawet jak błyskawica. W 
jednej chwili, w mgnieniu oka będziesz Mnie oglądać z wyciągniętymi rękami! – Tak, ponieważ żyjesz w ostatnich czasach 
Pogan! – Albowiem to wypełniło się na twoich oczach!”

„Jest  tutaj  dalszy wgląd dotyczący systemu antychrysta.  Czuję  jak  Duch Święty  objawia,  że  znak,  imię  i  liczba bestii  będą 
reprezentować jedną i tą samą rzecz, diaboliczną doktrynę smoka! . . . Znak będzie pieczęcią własności, będzie oznaczać, że ten,  
kto go przyjmie, należy do Szatana!” – „Ponieważ tak mówi Pan, jest to pieczęć zagłady dla synów wiecznego potępienia!” –  
„Moi wybrani nigdy tego nie otrzymają! – Ponieważ w przeznaczeniu Ja zapewniłem im sposób, by uciec ze Mną!”  – „I w 
inny  oryginalny  sposób  Ojciec,  Syn  i  Duch  Święty  oznaczają  jedną  i  tą  samą  rzecz!  –  Pan  Jezus  jest  głową  WSZYSTKICH 
zwierzchności i władzy! Ponieważ zostaniemy zapieczętowani przez Jego Ducha Świętego i staniemy się dziećmi wieczności!” – 
„Tak, Ja idę naprzód z moimi planami, powiedział Pan Jezus! – I prawdziwie oddzielam Moich ludzi do specjalnej nagrody, którą im  
obiecałem! – Tak, a ich nagroda będzie najwspanialsza! –  Nie lękaj się, ani nie zniechęcaj, ponieważ oto Ja jestem z tobą w 
silniejszy sposób niż kiedykolwiek! Oto, Ja przywrócę, powiedział Pan! (Joel 2:23-28) – „Szczęśliwy jest ten, kto wierzy i 
mądry ten,  kto znalazł zrozumienie i  według niego działa! – Albowiem tak oświadczył  Wszechmocny;  i  z  pewnością  
nadejdzie! Na wszystko jest czas i pora, by przynieść Jego wieloraki zamiar!”

W chwalebnej pracy Jezusa,

Neal Frisby
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