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Drogi Partnerze w Żniwie, 

Widzimy, że pory roku zmieniają się na naszych oczach, a także pora powrotu naszego Pana Jezusa. W styczniu zamierzam podać 
nowe daty, czasy i nadchodzące wydarzenia dotyczące antychrysta i fałszywego proroka, będą ujawnieni, którzy są teraz na ziemi, 
przygotowując  się  do  przejęcia  kontroli. –  Dla  twojej  wiadomości  9  marca  2016  nastąpi  całkowite  zaćmienie  słońca.  Także 
nadchodzący w 2016 kolejny wielki kwadrat w niebiosach, jak również wiele znaków na niebie. A teraz list z biblioteki Brata Neala  
Frisby. 

„Stan świata na ten czas to strach, niepokój, rozterki; Pan powiedział, że będzie taki czas jak ten!” – Dlatego w Jakubie 5:7-8, „On daje  
wyjątkową cierpliwość dla Jego wybranych! – Jest to ważna rzecz, gdyż wspomina o tym dwa razy, właśnie przy Jego przyjściu! – To  
wydaje się zwłaszcza prawdziwe w okresie późnego deszczu! – On był  tuż u drzwi!” (Werset  9) – Ap. 3:10, „ci,  którzy zachowali  
cierpliwość Jego Słowa zostali zachowani i pobrani!”

Mat. 25:14,  „objawia nam, że królestwo niebios i Jego powrót jest jak człowiek podróżujący do dalekiego kraju!” Werset 13, 
„objawia, że musimy czuwać, gdyż nie znamy dokładnego dnia ani godziny Jego powrotu!” – „Lecz poprzez połączenie innych pism 
i dzięki proroczym znakom wokół nas poznamy niemalże czas Jego przyjścia! – Najwyraźniej dowiemy się w przeciągu  tygodni lub 
miesięcy o Jego powrocie, lecz nie ‘dokładny dzień’ czy ‘godzinę’! – Innymi słowy, poznamy sezon!” (Mat. 24:32-35)

„Ci, którzy zachowali cierpliwość Jego Słowa nie pójdą spać! Mnóstwo chrześcijan jest duchowo pogrążona we śnie! W przypowieści  
Mat. 25:1-10, ‘nieroztropni i roztropni wszyscy spali.  Lecz oblubienica, która jest częścią roztropnej grupy, nie spała! Wydali oni 
‘krzyk o północy’! (Wersety 5-6) I roztropni mieli wystarczająco namaszczonego Słowa, które wytwarzało olej Ducha Świętego w ich 
naczyniach!” – „Dlaczego poszli spać? Werset 5 ujawnia, że było opóźnienie, okres przejściowy i my znajdujemy się teraz w takim czasie,  
mówiąc  proroczo!  Ogólnie,  kiedy ludzie  przestają  działać,  zasypiają!  Innymi  słowy,  oni  nie  byli  dłużej  podekscytowani  przyjściem  
‘Pana’! Oni nawet zaprzestali mówić o Jego bliskości! Inaczej mówiąc, Kościół wyciszył się na ten temat i zaprzestał mówić oraz poszedł  
spać!  Lecz wybrana Oblubienica nie spała, gdyż nieustannie rozmawiali o Jego ‘szybkim powrocie’ i  wskazując na wszystkie  
znaki, które to potwierdzały!  Nie mieli czasu, by duchowo spać, gdyż wnosili żniwa! Gdyż Jego ‘prawdziwi ludzie’ są tymi, którzy 
wydali krzyk, wyjdźcie Mu na spotkanie!” – „Podczas tego opóźnienia inni się znudzili i duchowo poszli spać! Lecz wybrani, którzy byli  
także częścią roztropnych, byli pełni ekscytacji i radości, ponieważ wiedzieli, że Oblubieniec był blisko nich!” – „Oblubienica (krzyk o 
północy) jest wyjątkową grupą w kręgu roztropnych wierzących! Oni mają silną wiarę w Jego szybkie pojawienie się! I niech  
wszyscy moi partnerzy powiedzą ‘Chrystus idzie, wyjdźcie Mu na spotkanie’!” – Werset 6, „teraz krzyk został wydany o północy, 
lecz trochę czasu upłynęło z powodu przygotowań roztropnych!” (Wersety 7-8)

„Zauważ w przypowieści,  że  jest  to  czas przygotowania lamp,  krótkie i  silne  przebudzenie,  które  ma miejsce podczas krzyku o  
północy, wyjdźcie Mu na spotkanie! Ta krótka wiadomość będzie miała kulminację w przyjściu Jezusa! A ci, którzy są gotowi, pójdą z  
Nim!” (Werset 10) – „Nieroztropni nie mieli namaszczenia, ani oleju i ich czas się kończy, zanim mogliby uzyskać pełny zapas!”

„W starożytnym rachunku, noc była podzielona na 4 warty. 18 do 6. Przypowieść zdecydowanie wskazuje na północ! Lecz było to  
krótko po tym, jak został wydany okrzyk, następna warta jest od 3 do 6. Jego przyjście było tuż po północnej warcie! Lecz także w  
różnych częściach świata, będzie to dzień, a w innych noc w czasie Jego przyjścia!” (Łukasz 17:33-36) – „Więc proroczo ta przypowieść 
oznacza, że była to najciemniejsza i najpóźniejsza godzina w historii! Można powiedzieć, że było to o zmierzchu wieku! Więc także dla  
nas, z Jego prawdziwą wiadomością, Jego powrót może być pomiędzy północą, a zmierzchem! I Jezus zdecydowanie wspomina o tych 
czterech wartach w nocy!” –  „Czuwajcie więc, bo nie wiecie kiedy Pan domu przyjdzie z wieczora, czy o północy, czy o pianiu 
koguta, czy rankiem!” (Marek 13:35-37) – „Żeby przychodząc nagle, nie zastał was śpiących!  Kluczowym słowem jest, aby być 
czujnym w Pismach i znać znaki Jego przyjścia!”

„Teraz  znajdujemy się  w okresie  przejściowym odkąd Izrael  poszedł  do domu (1946-48).  I  według wszystkich biblijnych cykli,  
wkraczamy teraz  w czas,  że  zaczynają  się  one ujawniać w nadchodzących datach przed nami!”  – „Nie mam miejsca,  by wyjaśnić 
wszystkie  te  prorocze  cykle,  lecz  one  objawiają,  że  powrót  Jezusa  jest  bardzo  szybki!  I  nawet  najpóźniejszy  z  cykli,  który  
prawdopodobnie dotyczy Wielkiego Ucisku i Armagedonu jest nad nami. Więc koniec wszystkich rzeczy jest bliski! Tak, jak mówią 
Pisma, w każdej chwili! . . .  Zatem również kiedy zobaczysz wszystkie te rzeczy (prorocze znaki), wiedz, że jest blisko, nawet u 
drzwi!” (Mat. 24:33)

„Wiemy, że tuż przed powrotem Jezusa powiedziano nam, że będą wojny, głód, zaraza, trzęsienia ziemi, rewolucja! Międzynarodowe 
kryzysy i światowy niepokój itd. – I widzimy wypełnianie się tego coraz bardziej każdego dnia! – I według Pism jest to w zakresie rzeczy,  
które nadejdą!” To dobra rzecz do zapamiętania, Pisma mówią, uważaj, by troski życia nie sprawiły, że ten dzień przyjdzie znienacka! –  
Gdyż z pewnością wielu zastanie nieczuwających! – Więc czuwajmy i módlmy się, bądź podekscytowany Jego rychłym powrotem! – Tak,  
jak mówi Księga Apokalipsy: ‘Oto, przyjdę szybko, z pewnością przyjdę szybko’!” – Amen. Koniec cytatu.

Tego miesiąca wydaję książkę pod tytułem „No Hour To Backslide” , to książka, na którą trzeba zwrócić uwagę, a także DVD, „Faith 
Delivers.” Wszystkie nasze projekty są dobrze realizowane, także umieszczanie większej ilości książek z biblioteki na Amazonie. Twoje  
modlitwy i pomoc finansowa są głęboko cenione. Pan mówi, iż pracownicy ostatniej godziny otrzymają największe błogosławieństwa.  
Ratowanie dusz jest najważniejszą częścią tej posługi. Niech Bóg cię błogosławi i strzeże.

Twój Brat w Chrystusie,

Wszystkie trzy CD/Kasety, $15.00 donacja                   Nowe wydane DVD: ““Faith Delivers”
“Jesus and the Infinite”                                                            Również dostępne: “Time Door Into Eternity”
“Miracles of Supply – Creative Acts”                             ($20.00/szt. donacja)                         
“Supernatural and Creative Supply”                                                                                                   Postbus 71
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