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 W tym liście specjalnym, mamy bardzo ważny temat! ... „Bliskość i warunki otoczenia przyjścia Chrystusa! To powinno być pieśnią w sercu każdego wierzącego, Pan Jezus wkrótce powróci!”„Świat na dzień dzisiejszy jest w strachu, niepokoju i rozterkach; Pan powiedział, że nastanie taki czas jak ten!” - Dlatego też w Jakubie 5:7-8,  „daje On szczególną cierpliwość Swoim wybranym! – Jest to istotna potrzeba, ponieważ On wspomina to dwa razy, tuż przed Jego przyjściem! –  To brzmi szczególnie prawdziwie w okresie późnego deszczu! – On stoi przed drzwiami!” (Werset 9) – Ap. 3:10, „Ci, którzy z wytrwałością  przestrzegali Jego Słowo, będą zachowani i pobrani!”Mat.  25:14,  „objawia nam, że królestwo niebieskie i  Jego ponowny powrót,  jest,  jak człowiek podróżujący do odległego kraju!”  
Werset 13, „objawia, że musimy obserwować wydarzenia, ponieważ nie znamy dokładnego dnia ani godziny Jego powrotu!” – „Lecz dzięki połączeniu innych Pism i proroczych znaków wokół nas, prawie będziemy wiedzieli o czasie Jego przyjścia! – Najwyraźniej będziemy  wiedzieli wciągu kilka tygodni, miesięcy o Jego powrocie, lecz nie poznamy ‘dokładnego dnia’ czy ‘godziny’! – Innymi słowy, poznamy sezon!” (czytaj Mat. 24:32-35)„Ci, którzy zachowają Jego Słowa z wytrwałością, nie pójdą spać! Wielu Chrześcijan jest duchowo śpiących! – W przypowieści Mat. 25:1-10,  ‘nieroztropni i roztropni, oboje spali.  Lecz Oblubienica, która jest częścią roztropnej grupy, nie spała! – Dali oni ‘wołanie o północy’!  
(Wersety  5-6)  –  A  roztropni  mieli  wystarczająco  namaszczonego  Słowa,  które  wytwarzało  oliwę  Ducha  Świętego  w  ich  naczyniach!”  –  „Dlaczego poszli oni spać? – Werset 5 ukazuje, że było opóźnienie, okres przejścia; i mówiąc proroczo, jesteśmy teraz w tym czasie! – Ogólnie,  kiedy ludzie zaprzestają działać, zasypiają! – Innymi słowy, nie byli już podekscytowani przyjściem ‘Pana’! – Oni nawet zaprzestali rozmów o Jego  bliskości!  –  Innymi  słowy,  Kościół  był  cichy  na  ten  temat,  zaprzestał  rozmów  i  poszedł  spać!  ...  Lecz  wybrana  Oblubienica  była 
obudzona, ponieważ ciągle mówiła o Jego ‘szybkim powrocie’ i wskazywała na wszystkie znaki, które to potwierdzały! – Nie mieli oni czasu na duchowy sen,  ponieważ uczestniczyli  w żniwach!  – Ponieważ Jego ‘prawdziwi  ludzie’  są  tymi,  którzy zawołali,  by wyjść  Mu na  spotkanie!” – „Podczas tego opóźnienia, inni się znudzili i duchowo zasnęli! – Lecz wybrani, którzy także byli częścią roztropnych, byli pełni  entuzjazmu i radości, ponieważ wiedzieli, że Pan Młody już się do nich zbliża!” –  „Oblubienica (wołanie o północy) jest specjalną grupą 
pośród  grupy roztropnych  wierzących!  –  Mają oni  silną  wiarę  w Jego szybkie  pojawienie  się!  ...  I  wszyscy moi  partnerzy mogą  
powiedzieć  ‘Chrystus  przyjdzie,  wyjdź  Mu  na  spotkanie’!”  –  Werset  6,  „wołanie  było  o  północy,  lecz  minęło  trochę  czasu z  powodu przygotowań roztropnych!” (Wersety 7-8)„Zauważcie w przypowieści, że będzie to czas opatrzenia lamp, krótkie, silne przebudzenie, które ma miejsce podczas wołania o północy, by wyjść Mu na spotkanie! – Ta krótka wiadomość osiągnie punkt kulminacyjny w przyjściu Jezusa! – A ci, którzy są gotowi, pójdą wraz z Nim!” (Werset 10) – „Nieroztropni nie mieli namaszczenia, ani oliwy i nie mieli czasu, by w pełni się zaopatrzyć!”„Wielu z moich partnerów zauważyło prawdziwie silne namaszczenie w moich nagraniach kazań i pismach! – Jest to namaszczony olej Ducha Świętego dla Jego ludzi i będzie On błogosławił tym, którzy czytają i słuchają, i tym, którzy są w Jego pełnej mocy oraz posiadają silną wiarę w  Jego Słowo!”„W starożytnym rozrachunku, noc była podzielona na 4 wachty. 6 po południu do 6 rano. Ta przypowieść z całą pewnością mówi o północy! – Lecz było to trochę później po wołaniu, następna wachta jest o 3 rano do 6 rano. Jego przyjście było w momencie po wachcie o północy! – Lecz także,  w niektórych częściach świata,  to  będzie  dzień,  a  w niektórych noc,  podczas Jego przyjścia!”  (Łukasz 17:33-36) –  „Więc proroczo,  przypowieść oznacza, że stało się to w najciemniejszej i najpóźniejszej godzinie w historii! – Można powiedzieć, że było to u schyłku wieku! – A więc także dla nas, według Jego prawdziwej wiadomości Jego przyjście może być pomiędzy północą, a zmierzchem! – A Jezus zdecydowanie  wspomina o tych czterech wachtach nocy!” – „Czuwajcie,  bo nie wiecie kiedy Mistrz nadejdzie, z wieczora, czy o północy, czy o pianiu  
kogutów, lub o poranku!” (Marek 13:35-37) – „Bym nie zastał was śpiących, gdy przyjdę! – Kluczowym słowem, jest by być czujnym w Pismach i znać znaki Jego przyjścia!”„Byliśmy teraz w okresie przejściowym odkąd Izrael wrócił do domu (1946-48). I zgodnie ze wszystkimi Biblijnymi cyklami, wchodzimy  teraz w okres, w którym to zaczyna wychodzić na jaw, w nadchodzących dniach przed nami!” – „Nie mam miejsca, by wyjaśnić te wszystkie prorocze cykle, lecz objawiają one, że powrót Jezusa jest bardzo szybki! – I nawet ostatni z cyklów, który prawdopodobnie ma wiele wspólnego  z  Wielkim Uciskiem i  Armagedonem,  jest  nad nami.  –  Więc koniec wszystkiego jest  w zasięgu ręki!  –  Tak,  jak  mówią Pisma,  w każdym  momencie! ... Zatem, kiedy zobaczycie wszystkie te rzeczy (prorocze znaki), wiedzcie, że jest to blisko, nawet u drzwi!” (Mat. 24:33)„Wiemy, że tuż przed powrotem Jezusa, będą wojny, głód, zaraza, trzęsienia ziemi, rewolucje! ... Międzynarodowe kryzysy i światowy niepokój  itd. – Widzimy wypełnienie się tego coraz bardziej i bardziej każdego dnia! – Według Pism jest to zakres wydarzeń, które nadejdą!” – Dobrze  jest o tym pamiętać, Pisma mówią, uważajcie, troski życia powodują, że ten dzień nadejdzie znienacka! – Ponieważ z pewnością niektórzy  zostaną zbici z tropu! – Więc obserwujmy i módlmy się, bądźmy podekscytowani Jego szybkim powrotem! – Tak, jak mówi Księga Apokalipsy:  
‘Słuchajcie, przyjdę szybko, z pewnością przyjdę szybko’!” – Amen. W Jego Szczodrej Miłości,Neal Frisby
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