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Drogi Partnerze w Żniwie,

Największa zmiana, jaka kiedykolwiek przyszła na ziemię podczas naszego czasu cywilizacyjnego ma się wydarzyć.
Zmiany są stopniowe, lecz teraz będą przyspieszać. Ruch ziemi nagle się zmienia w kierunku antychrysta, Armagedonu i
Millenium. Przed tym, jak to wszystko się wypełni będziemy mieć najbardziej katastrofalną pogodę i jedno z
największych trzęsień ziemi wraz z pewną bardzo poważną aktywnością wulkaniczną powodującą zmiany na ludziach i
powierzchni ziemi. Także świat zmierza do krachu ekonomicznego. A teraz cytat z biblioteki Brata Neala Frisby.
„W tej edycji listu, pomyśleliśmy, że możemy zrobić coś wyjątkowego, trochę innego. Używając częściowo kilku
paragrafów zwoju, którymi będziesz mógł podzielić się z przyjacielem.” Zwój #194 – DZIESIEĆ PANIEN – Jedynie te
przygotowane wejdą wraz z Oblubieńcem! (Mat. 25:1-10) „Było pięć nieroztropnych i pięć roztropnych panien. I ‘grupa
wewnątrz’ zwana wołaniem o północy! Roztropne panny i ta ostatnia grupa tworzą grupę syna człowieczego!” (Ap. 12:1-5)
„Nieroztropne miały Słowo, lecz nie kochały Pana tak bardzo, ani nie oczekiwały na Jego przyjście! Ich olej wyciekł.
Roztropne miały olej (Ducha Świętego) i zostały obudzone przez tych, którzy wołali o północy, pracowników późnej
godziny! – Oni wyczekiwali i kochali Jego przyjście! Kochani oni Oblubieńca (Jezusa), a On zabrał (pobrał) ich i drzwi się
zamknęły!” (Mat. 25:10) „Najwyraźniej, te nieroztropne są związane ze Świętymi Wielkiego Ucisku! – Słowem kluczowym,
to bycie obudzonym z olejem i wyczekiwanie! – Jest tam dany element czasu. Mówi, że było opóźnienie! (Mat. 25: 5) To ta
chwilowa cisza, która działa się podczas odsąpienia od wiary !” – Ta przypowieść kryje wiele objawień. W tej przypowieści
pokazuje ona nas w późnej historii. Pierwsi pracownicy przypominają nam o Żydach, których Bóg użył we wczesnej
historii. A następnie, po Chrystusie pojawili się tutaj pracownicy późnej godziny i Poganie! A Pan dał im taką samą zapłatę –
grosza, jedną ósmą z uncji srebra (wypłata całodniowa.) Wcześni pracownicy oskarżyli Pana o bycie niesprawiedliwym i On
ich ukarcił! Świadectwo Zbawienia czy to we wczesnym czy późnym stadium, to nadal jest świadectwo! – Późniejsi
pracownicy najwyraźniej zrobili tak dużo lub więcej od wczesnych pracowników lecz w krótszym czasie! Pisma mówią,
„Szybka, krótka praca.” – Podsumujmy. Jezus wspomina o letnim miesiącu Jego przyjścia (żniwa). Niektórzy się zastanawiają
w jaki dzień! Prawdopodobnie nie niedziela, gdyż każdy będzie myślał o kościele. I powiedział On, „W godzinie, o której nie
myślisz!” Najwyraźniej będzie taki kryzys światowy, że ich umysły będą skupione na wszystkim poza Pobraniem! On
powiedział, W „godzinie”, o której nie myślisz. W każdym razie, będzie On miał ich myśli (skupione) na czymś innym, a Pan
zabierze swoich wybranych! Moglibyśmy nazwać wiele rzeczy takich, jak zamach, zagrożenie atomowe, największe
trzęsienie, olbrzymie asteroidy, itd. Pamiętaj, dwa duże niedźwiedzie niszczące 42 młodzieńców, to oderwało ich myśli od
pobrania Eliasza, kiedy to się wydarzyło! – To może być w nocy, lub rano. – „Co mówię jednemu, mówię wszystkim,
obserwuj!”
Gołębica wie, kiedy zbliża się wieczorna ciemność; sowa wie, kiedy nadchodzi noc! Tak też będą wiedzieć prawdziwi
ludzie o Moim przyjściu, lecz ci z Wielkiego Ucisku zapomnieli Moje Słowo! Przeczytaj Jer. 8:7, Nawet bocian w
przestworzach zna swoją porę; synogarlica, jaskółka i żuraw zachowują czas swego przylotu; naród mój jednak nie zna
Sądu Pańskiego. – Oni nie będą jak ludzie z dawnych czasów, lecz będą ostrzeżeni! Dan. 12:10 mówi, występni będą czynić
nieprawość i nie zrozumieją; lecz roztropni zrozumieją! „O północy rozległo się wołanie, wyjdź Mu na spotkanie!” (Mat.
25:6) W każdym momencie, właśnie teraz, kościół powinien być spakowany w swoją duchową walizkę, gotowy do odejścia!
Lecz cóż za niesamowite wydarzenia i niespodzianki są na horyzoncie tego świata! – Odnośnie pobrania, Paweł powiedział,
„Oto, pokażę ci tajemnicę!” (I Kor. 15:51) I z pewnością jest to tym, co tutaj napisaliśmy! – Ta, która powinna być
przestudiowana i obserwowana z oczekiwaniem. „Jezus nie chciał, by święci nie wiedzieli o czasach czy sezonie!” (I Tes.
5:4) Koniec cytatu. Ten list na czasie wskazuje wraz ze wszystkimi wydarzeniami dziejącymi się na świecie dzisiaj, że rychły
powrót naszego Pana Jezusa jest dokładny, jest u drzwi! Z pewnością znajdujemy się w tym cytacie: „W godzinie, o której nie
myślisz!” – Czy znajdujemy się w ostatnim brzmieniu trąby (trump)? (Przeczytaj I Kor. 15:52)
W tym miesiącu publikuję książkę pod tytułem „The First and Last Church Age” oraz DVD , „Faith Works.” – Twoje
modlitwy i wsparcie są naprawdę potrzebne podczas naszej letniej krucjaty do obcych narodów. Miej naszego przedstawiciela
i ludzi w swoich modlitwach. Jezus ma wyjątkowe błogosławieństwo, które będzie cię prowadzić i obdarzać w tej krytycznej
godzinie. Chciałbym podziękować każdemu i wszystkim wam za wasze wsparcie dla posługi Brata Neala Frisby.
Twój Brat w Chrystusie,

Wszystkie trzy CD/Kasety, ($15.00 donacja)
“The Midnight Hour”
“Translation Faith”
“Step By Step Into Heaven”
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Gerald Frisby

Nowe wydane DVD: “Faith Works”
Również dostępne: “The Spider’s Web”
($20.00/szt. donacja)
Postbus 71
8050 AB Hattem
Tel: +31644752537

