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„W tym liście specjalnym chcielibyśmy odsłonić i wyszczególnić wspaniałą dobrą wiadomość o zbawieniu i ocaleniu oraz jak tutaj o tym  
głosimy! – Pan powiedział, że wszyscy jesteśmy Jego świadkami; w ten lub inny sposób, jesteśmy powołani, by pomagać w Jego pracy! . . .  
Pola żniw są dojrzałe; wody zbawienia są wylewane! Mówiąc duchowo ostatnie deszcze utworzą tęczę nad ludźmi Boga”

„Zbliżamy  się  do  ostatnich  dni  żniw!”  –  „Duch  Święty  wieje  po  całej  ziemi,  do  Jego  przeznaczonych  umówień”.  (Ef.  1:4-5)  „Z  
pewnością teraz bardziej niż kiedykolwiek, jesteśmy prowadzeni przez opatrzność Pana Jezusa! Wiem, że Pan wezwał mnie, bym 
świadczył tym, którzy mają usłyszeć Jego wspaniałą wiadomość. I wszyscy moi partnerzy zostali wezwani, by pomóc w tej cudownej pracy;  
a On nagrodzi tych, którzy pomagają świadczyć w literaturze itd.! – Przeznaczenie odegrało ważną rolę w tym wszystkim!”

„Jak chwalebne jest zbawienie Pańskie! Czasami kiedy ludzie są testowani i są w pewnego rodzaju trudnych sytuacjach życiowych, diabeł  
próbuje powiedzieć tym, którzy są właśnie uratowani, że tak nie jest i próbuje przybliżyć grzechy przeszłości”. – Ez. 33:16 mówi, że „Żaden z  
popełnionych przez niego grzechów nie będzie mu poczytany”. – Hbr. 10:17, „A grzechów i ich nieprawości więcej już wspominać nie 
będę!” – „I czasami, kiedy człowiek myśli, że nie czyni dobrze, to pokutuje i wyznaje szczerze w swym sercu i Pan przyjmie cię! Jest to wielki  
cud łaski!” Jezus powiedział, „tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę!” (Jan 6:37) Jak często święci żałowali swoich grzechów 
przeszłości i swoich błędów! Lecz niech się radują, ponieważ przez krew Pana Jezusa grzechy człowieka nie są tylko wybaczone, ale są one 
wymazane! (Dz. 3:19) – Ewangelia z głębi serca czyni cuda, nie tylko uzdrowienia, ale w całym naszym systemie!  „Dlatego, jeżeli ktoś 
pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe!” (II Kor. 5:17)  „Radujcie się, 
ponieważ mamy źródło wody, wytryskującą w nas, dającej życie wieczne!”

„Teraz jest godzina, kiedy wybrany kościół chce wiedzieć, gdzie się znajduje i mieć pewność swojego powołania i żyć tak blisko Jego Słowa 
jak kto może! I my mamy czuwać i modlić się i żyć tak blisko Jego Słowa jak tylko możemy! I mamy obserwować i modlić się i być pełni  
oczekiwania Jego szybkiego przyjścia, ponieważ mówi, że pojawi się On tym, którzy Go wyczekują!” Żyjemy w takiej godzinie, że wszyscy 
powinni zauważyć to Pismo, „Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, kiedy jest blisko” (Iz. 55:6) – Nadchodzi czas, 
kiedy drzwi zbawienia będą zamknięte; musimy mieć pilną potrzebę naszego świadczenia i pracować szybko, by ocalić dusze!  Oto, TERAZ 
jest dzień zbawienia!” (II Kor. 6:2) – Pan dał takie wylanie i świadectwo na tak wiele różnych sposobów, zwłaszcza w USA, że nie będą oni  
mieli żadnego usprawiedliwienia! Mówi, „Jak możemy uciec, jeżeli zaniedbujemy tak wielkie zbawienie!” (Heb. 2:3)  – „Tych kocham, którzy 
Mnie kochają; a ci, którzy Mnie szukają wcześnie, znajdą Mnie!” (Prz. 8:17)

„To zostało napisane, by pomóc tym, którzy tego potrzebują, a moi partnerzy mogą tego użyć, by pomóc w świadczeniu i ratowaniu  
innych! Jezus jest również w stanie całkowicie zbawić tych, którzy przychodzą do Niego (Heb. 7:25) – Bóg wybaczy wszystkie grzechy! Iz. 
1:18, „Chodźcie i spór ze mną wiedźcie, mówi Pan; Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją; choćby czerwone 
jak purpura, staną się jak wełna!” – „Dlatego nie będzie żadnego usprawiedliwienia, Bóg pokazuje tak wielkie współczucie i miłość dla 
duszy!” – On również mówi z otwartymi rękoma, „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”.  
(Mat. 11:28) – Więc wszyscy ci, obciążeni problemami, strachem i zmartwieniem, po prostu zostawcie to Mu i radujcie się w dobrej wierze!  
„Teraz jest to ważne, bez względu na to jak wiele imion, organizacji, czy systemów jest na ziemi, nie mogą one uratować ludzi! Pan uczynił to  
prostym; nie dał On setek różnych imion, przez które można być zbawionym. On zrobił to bardzo łatwym, przyjmij tylko jedno imię, „Pan 
Jezus” w swoim sercu i wyznaj Mu! – Jest to jedyne imię, które będziesz kiedykolwiek potrzebował!” – Dz. 4:12, „I nie ma w żadnym innym 
zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym powinniśmy być zbawieni!” – „Jezus jest kluczem 
do twojego życia! Jest On cudotwórcą w uwolnieniu od twoich chorób!” 

„Czuję, że kościół wybrany na ziemi nie jest jeszcze dokładnie tam, gdzie powinien być, ale wkrótce będzie. A kiedy święci wyznają swoje 
niedociągnięcia i w pełni płoną dla Boga, otrzymując pełną wiarę, zobaczymy wielkie pokrzepienie, odbudowę i końcowe odrodzenie!” – 
„Nawet jeżeli osoba nie grzeszyła, wyznawanie jest dobre dla ciała i duszy, ponieważ tylko Bóg jest całkowicie doskonały i dobry! – Wybrani  
muszą się więcej modlić i wychwalać Pana, oraz być wdzięcznymi za powołanie do tak cudownej ewangelii!”

„Możemy spodziewać się wielkiego wylania, które Pan Jezus obiecał w proroctwie! Jak ciało Chrystusa złączy się w duchowej jedności,  
wyleje On wody w suchych miejscach i  wytryskającą wodę na pustyni!  Jego chłodne wody zbawienia dotrą na drogi i opłotki!  –  Jezus 
wezwie wszystkie  narodowości  i  tych,  którzy są w wielu miejscach poza drogą do Jego ciała!  –  Cudowności  będą wszędzie  dla 
wierzącego! – Wkraczamy w erę silnej wiary; ponad naturalna wiara, która wykracza poza zwyczajność i dociera do twórczej sfery! Wiara,  
która napędza duszę, liczy rzeczy, których nie ma, jak gdyby były!” – „Dynamiczna wiara, której kościół usilnie potrzebuje, by iść jeszcze  
dalej! – Wiara, która dostarczy wszystkiego, czego potrzeba . . . . Wiara, która potrafi związać siły ciemności i wznieść wierzącego do sfery  
zwycięstwa! . . . Wiara, która złamie kajdany zniechęcenia i porażki, wznosząc człowieka na drogę triumfu! . . . Wiara przygotowująca 
na pobranie!”

Przed tym, jak kończy się Księga Apokalipsy, mówi, „Oto przyjdę prędko” (3 rożne razy!) – Oznaczając, że wydarzenia będą działy się nagle  
i szybko naraz zamykając nasz wiek. Jezus dał również swoją ostatnią przestrogę pokazując Jego boską miłość! –  Ap. 22:17, „A Duch i 
Oblubienica mówią: Przyjdź! A kto słyszy, niech powie: Przyjdź! I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody  
życia darmo zaczerpnie!” – „Wkrótce ta prorocza oferta zostanie zamknięta i zobaczymy Jezusa pojawiającego się w obłokach chwały!” –  
Amen!

W Jego Szczodrej Miłości,

Neal Frisby
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