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Drogi Partnerze w żniwie,    Prawdziwie zbliżamy się do końca wieków. Słońce zachodzi nad tym wielkim narodem i całym światem. Wolność taką jaką ją znamy, wkrótce  zniknie. Możliwość doświadczania prawdziwej ewangelii kończy się. Ten naród rozpoczął swój początek wielką walką o wolność i prawo do wyboru  prawdziwego  słowa  Bożego.  Jak  można  zobaczyć,  wielkie  prześladowanie  zbliża  się  do  wszystkich  narodów,  które  wierzą  w prawdziwego  Boga.  Tego  miesiąca  mamy  wyjątkowy  cytat  z  biblioteki  Brata  Frisby,  by  nadać  ważność  świadczeniu  w  tych  ostatnich  już  godzinach. Bóg jest ze swoimi ludźmi, by wykonać szybką, krótką i wielką pracę, ponieważ jest to czas kuszenia, o którym tak często wspomina Pismo. Ap. 3:10, „Ponieważ zachowałeś słowo mojej wytrwałości, Ja również zachowam i ciebie od czasu kuszenia, który nadejdzie na  
cały świat, by wypróbować tych, co na nim mieszkają”. A teraz cytat od Brata Frisby.    Jest to naprawdę czas żniw! Tylko to, co robimy dla Jezusa, będzie trwało naprawdę wiecznie. Wszystkie inne rzeczy na ziemi przepadną, bądź  znikną! – „Lecz wierząca dusza jest cenna dla Boga! – To prawdopodobnie przyniesie wiele wspomnień, zapewne słyszałeś starą ewangelijną  pieśń („Bringing In The Sheaves”). – Więc nie ma dużo pozostałego czasu,  zróbmy to”.  – Wkrótce każde kolano ugnie się przed Jezusem, a 
każdy język będzie wyznawał zgodnie z Pismem! Nasze świadectwo i ratowanie dusz będzie miało największą ważność, w tym czasie kiedy Go ujrzymy! On wie o wszystkich rzeczach, które każdy z nas zrobi!” – „Dzień już się chyli, słońce pokazuje godzinę zero! Noc nadejdzie jak  ciemny cień rozprzestrzeniający się w naszym kierunku! Pilność ducha mówi, pracuj, gdy jest jeszcze światło; ponieważ ciemność grzechu i  dyktatura przejmą wkrótce planetę”. Iz. 43:10, „Jesteście moimi świadkami, powiedział Pan, moimi sługami, których wybrałem: wiedzcie  
to i wierzcie mi i zrozumcie, że Ja jestem nim: przede mną nie było innego Boga utworzonego, ani po mnie nie będzie!”    Znajdujemy się w momencie nieodpartej siły pójścia w drogę i między opłotki! Zaproszenie na wieczerzę już prawie się skończyło! – „Usłysz  słowo Pana; ponieważ Wielki Ucisk  przepowiedziany tak dawno temu, zbliża się. Tak, jak ktoś, widzi nadciągającą chmurę z daleka, tak  nagle  będzie ona nad ludźmi, którzy  zapomnieli o ich Stwórcy!”– Wierzący zostaną zabrani, a ziemia przejdzie we władanie niesprawiedliwych i  występnych!    Jesteśmy w momencie, w którym On powiedział, „On natychmiast przyłoży sierp, ponieważ nadeszły żniwa!” (Marek 4:29) To pokazuje, że będzie to szybka, nagła i krótka praca. Tak, jak powiedział, „Słuchajcie, przyjdę szybko”. – Przedstawione wydarzenia będą nagłe i pojawią się szybko! – Nieoczekiwana niespodzianka dla świata. Wtedy, nieroztropni natychmiast dowiedzą się, że wybrani zniknęli! „Więc teraz w czasie żniw ostatniego deszczu, Jego najważniejsza i istotna praca zaczyna mieć miejsce!” Powinniśmy mieć w sercach modlitwę każdego dnia, jako 
że zniewalająca moc Ducha Świętego przyprowadza ostatnie dzieci Pana. Świat zmierza ku zaskakującym i nieoczekiwanym  wydarzeniom, by dopełnić proroctwa o złym odstępczym kościele i rządzie!    Mając na uwadze te rzeczy i żniwa pracy ewangelijnej, Pan dopełnia proroctwa i daje każdego rodzaju znaki potwierdzające Jego bliskość!  „Mówią o tym  niebiosa, znaki w morzu, a także przepowiada to wulkaniczny ogień ziemi!” Morze huczy i ziemia się trzęsie! Skończą się żarty dla  wielu  narodów.  Niebezpieczne  czasy! Lecz  wiemy także,  że po ekonomicznym kryzysie,  Biblia  mówi o dyktatorze,  który  przyniesie 
światowy dobrobyt i ogromne zmiany dotyczące struktury. (Dan. 8:25) – A więc, wiemy, że cień Rzymskiego Księcia jest tu na ziemi i jest  gotowy, by powstać! Również ważne wydarzenia przyjdą szybko w nadchodzących dniach. Bądź pewien i obserwuj przyszłe dni, ponieważ 
Bóg pokaże ci wiele proroczych znaków dotyczących końca czasów! – „Wołanie o północy zbliża się  ku Jego Wybranym”.  – „Z całą pewnością to wszystko jest wystarczające, by sprawić, że każdy Chrześcijanin stanie się trzeźwy i czujny. Ponieważ wszystkie znaki mówią nam,  że jest On nawet w drzwiach!” Koniec cytatu.     Ten list pomoże każdemu Chrześcijaninowi zrozumieć potrzebę świadczenia, która jest nad nami i wszyscy powinni dokonać jak największego  wysiłku. Tego miesiąca publikujemy  Część Szóstą Książki z Listami Specjalnymi – „God’s Eternal Word” („Wieczne Słowo Boga”), a także unikalne DVD „Whosoever Will”. – Wierzymy w to, że wszyscy partnerzy nadal będą dawać nam ich ważne wsparcie w tej istotnej wiadomości.  Bóg dał cudowne błogosławieństwo wszystkim, tym którzy stoją za tą usługą. Naprawdę doceniam całe wsparcie, jakie zostało dane tej usłudze.  Wiele dusz zostało uratowanych i powiadomionych o tej ostatniej godzinie, w której żyjemy. Niech błogosławieństwo Jezusa będzie z wami  wszystkimi w nadchodzącym roku, 2011, przybliżając nas na przyjście Jezusa. Twój  brat w ChrystusieGerald  Frisby
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