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Drogi Partnerze w Żniwie, 

Od czasów Abrahama, Bóg dał swoim ludziom wiele obietnic. Dotrzymał On każdą jedną z nich od Abrahama do Izaaka, do 
Jakuba, a także do Józefa. Czas wielu kłopotów, podobny do tego, który powstaje w naszym czasie. Wtedy Bóg posłał Mojżesza, by  
uwolnić  swoich ludzi.  (Ps.  105:37)  On zawsze  tam był  wraz z  właściwym sługą,  by dostarczyć aktualną i  ważną wiadomość. 
Prawdziwie wiadomość na zwojach Brata Neala Frisby była dokładnie na czas. Nigdy nie było takiej godziny, gdzie wszystkie Boże 
obietnice będą znaczyć tak wiele. On będzie działać dla ciebie nadzwyczajnie i obficie. (Przeczytaj Ef. 3:20) – Ponownie tego 
miesiąca, mam pewne przeszłe zapiski, które Brat Frisby pozostawił wraz ze mną. To prawdziwie ocenia wielkość czasu, w jakim 
żyjemy. Na koniec tego listu, powiem ci o nowym Liście Specjalnym. A teraz Brat Neal Frisby.

„Nigdy w historii świata nie widzieliśmy tak zaskakujących i cudownych proroczych wydarzeń! Nadchodzą większe geologiczne  
wstrząsy.  Ogromne zmiany nadchodzą w społeczeństwie.  Odstępstwo i  niemoralne stany są poza pojęciem rozumowania.  
Powódź różnych wydarzeń pojawiała się w narodach, kryzysy, tragedie i tak dalej. To jest tylko początek tego, ponieważ wiele więcej  
pojawi się wkrótce!” –  „Więc podobnie i  wy, gdy ujrzycie to wszystko, że zaczyna się dziać,  wiedzcie,  że blisko jest  i  we 
drzwiach!” (Marek 13:29) Marek 13:34-37, werset 34 objawia, „Jezus był jak człowiek, udający się w podroż, i rozdał władzę 
sługom swoim,  i  każdemu pracę jego,  i  następnie  polecono im,  aby czuwać!” – „Czuwajcie  więc:  ponieważ nie  wiecie,  kiedy 
przyjdzie pan domu, w przededniu, o północy, czy o pianiu koguta, czy rano! Aby przychodząc nagle nie zastał cię śpiącego! I to co  
mówię tobie, mówię wszystkim, Czuwajcie!” – Mat. 24: 44 mówi, „Dlatego i wy bądźcie gotowi; bo On przyjdzie o godzinie,  
której się nie spodziewacie!” Teraz wkraczamy w tę ważną i czujną godzinę! Skrócenie czasu!

I Piotr 4:7, „Lecz przybliżył się koniec wszystkiego: bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście się mogli modlić!” – To jest wiek, w  
którym musimy  być  czujni,  ponieważ  żyjemy  w  niebezpiecznych  i  ciężkich  czasach.  „Widzimy  wypełnianie  się  ostatecznych 
proroctw i tak jak mówi, wszystkie rzeczy są blisko. A prawdziwi ludzie Boży z pewnością będą wypróbowywani i testowani, a 
prześladowanie pojawi się! Lecz z całą pewnością będą zwycięzcy!” Paweł stawił czoła bardziej srogim warunkom niż te, które 
istnieją dla nas dzisiaj! Był bity, odrzucony, rozbity, opuszczony przez przyjaciół i na każdym kroku stawiał czoła śmierci, itd. – „A 
mimo tego miał tajemnicę, nie pogodziłby się z przegraną! I ujawnił to w swoich słowach, by nam pomóc!” Jego sposobem było, 
powiedział, by zawsze się radować. (II Kor. 6:10) – Dziękując zawsze! (Ef. 5:20) – Zawsze się modlić i zawsze pełni zapału do 
pracy dla Pana! (I Kor. 15:58) „I powiedział, zawsze pełni ufności!” (II Kor. 5:6) – Paweł powiedział,  on zawsze starał się 
pozostawać zadowolony w Panu, bez względu na okoliczności. On wiedział, że Jezus znajdzie sposób, by pomóc mu w każdym 
teście! „Ponieważ powiedział On, wszystko współdziała ku dobremu dla tych, którzy kochają Boga!” (Rzym. 8:28) Więc widzimy,  
bez względu na wszystko, Pan będzie zawsze gotowy, by błogosławić i prowadzić cię!

„Jezus kieruje każdym dniem, każdym miesiącem i każdym rokiem, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej  
woli!” (Ef. 1:11) – Iz. 44:7, „Bo któż jak Ja? Niech zawoła, niech to zwiastuje i niech mi to przedstawi! Od kiedy Ja zapowiedziałem 
od dawien dawna przyszłych ludzi? A rzeczy które przyjdą, co mają nastąpić, niech im pokażą”– „Wszystko to, co ogłosił o Izraelu, 
wydarzy się i wszystko to, co głosił On o wybranych Poganach, będzie miało miejsce! – Ci, którzy piszą, są prowadzeni przez 
boską opatrzność! Deklarując nam początek aż do końca wieku. Jego obłok i słup ognia pocieszą nas!”

Iz. 44:8, „Nie lękajcie się ani nie trwóżcie! Czyż nie przepowiedziałem z dawna i nie oznajmiłem tego? Wy jesteście nawet 
moimi świadkami: czy jest jaki Bóg oprócz Mnie? Nie ma innego Boga; - Ja nie znam żadnego!” (Przeczytaj Iz. 9:5, (6)  – 
„Pisma mówią, że Słowo Pańskie nie powróci puste, On wniesie pozostałe żniwa! Wydarzenia wybuchają na całym świecie. Znaki  
pokazują nam, że czas jest krótki! Gdy czekasz na Pana w dobrej myśli, On wzmocni twoje serce! On cię nie zawiedzie, ani nie  
opuści, lecz zachowa cię i pobłogosławi!” – W Janie 14:2-3 Jezus objawia, że domy są przygotowane, i mówi, przyjdę ponownie i 
wezmę was do Siebie! „To zdecydowanie będzie miało miejsce!” I gdy wiek się kończy, On obiecuje siłę, zamiast słabości dla nas, 
gdy zjednoczymy się wspólnie w miłości, modlitwie, jedności i wierze! – Ef. 6:10, „W końcu, bracia moi! Bądźcie mocni w 
Panu i w sile Jego potęgi!” Koniec cytatu. 

Tego miesiąca mam nowy, pełen mocy i aktualny List Specjalny o nazwie „Prophecy Marches On”. Niemal wszystko z tego listu 
specjalnego wydarzyło się, co przybliża nas jeszcze bardziej do końca czasu. Wyrok z pewnością spadnie na wszystkie narody. To  
przyniesie antychrysta i fałszywego proroka, jak również znak kontroli lub numer. Jest to ważna i specjalna wiadomość! Również 
wydaję DVD pod nazwą „The Youth”, które będzie pasować do tego listu specjalnego. – Będzie specjalne błogosławieństwo na tych  
wszystkich, którzy pomagają publikować tą ważną i cudowną wiadomość. Niech największe błogosławieństwa Pana będą z tobą.

Twój Brat w Chrystusie,

Wszystkie trzy CD/Kasety, $15.00 donacja                  Nowe wydane DVD: “The Youth”                           
“Always Present”                                             Również dostępne: “Profound Promises”                               
“Abiding Faith”                                                 ($20.00/szt. donacja)                         
“Fear Limits”                                                                                                                                                            Postbus 71
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