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KOŚCIÓŁ WIEKÓW – CZĘŚĆ 1„W tym liście, ujawnimy pewne istotne i interesujące fakty dotyczące Kościoła Wieków – zarówno położeń i charakterystyki w każdym wieku!  Księga Ap.  Rozdz.  1:10-12 wymienia 7 kościołów czasów Jana,  które były prorocze  dla historii  kościoła,  aż do naszych  czasów,  w  których  dobre  i  złe  duchy  ponownie  będą  dominować  na  końcu  wieków,  z  tymi  samymi  ostrzeżeniami  i  nagrodami! Będzie to miało punkt kulminacyjny w Laodycejskim Wieku, jednocześnie z grupą wiernych z Filadelfii!”  (Ap. 3:7-8 – 

Ap. 3:14-17) „Innymi słowy, co wydarzyło się w poprzednich wiekach, wydarzy się w sposób duchowy na końcu wieku!” –  
„Jezus powiedział, pozwól im obojgu rosnąć, aż do żniw! (Mat. 13:30) Wtedy nagle nadejdzie oczyszczenie, chwasty będę 
odtrącone, a pszenica (oblubienica) wzięta do nieba!”  – „Następnym krokiem dla nas jest wyrwanie i odseparowanie się do pobrania!” Cofnijmy się do miejsca, gdzie Jan otrzymał objawienia. Ap. 1:4,9, „Było to na wyspie Patmos pomiędzy Grecją a Turcją;  jest to położone 40 mil na wschód od tureckiego wybrzeża! Władze Rzymian użyły tego miejsca na wygnanie. W 95 r. naszej ery  apostoł  Jan  był  zesłany w to miejsce.  Odmówił  czczenia  rzymskich bogów  i  Cesarza,  pozostał  przy prawdziwym  Słowie!  Więc zostawili go na samotnych, skalistych wyspach Patmos, była to jednak dla niego niesamowita okazja, ponieważ widział ponownie Jezusa, a Jezus objawił mu czyny kościołów!” – „Całe to objawienie było bardzo dramatyczne! Jan zobaczył także sąd końcowy i całą  światową historię w idealnym porządku!”„Zacznijmy jednak tam, gdzie te kościoły są wymienione ponownie w Wieku Efezu i ich historyczne fakty!” (Ap. 2:2-3) – Werset 4, 
„objawia przestępstwo wobec Pana, kiedy mówi On, Jestem przeciwko tobie, ponieważ porzuciłeś twoją pierwszą miłość!” – 
„Oni porzucili ich ‘miłość dotyczącą Pana Jezusa’ i Jego pracy!” W wersecie 5, mówi On, „Ponieważ spadłeś! Nawróć się  
szybko, bo inaczej usunę twój świecznik! Widzimy ten sam obraz dziś w wieku Laodycei, Jego pierwsza miłość jest zapomniana, a Jego praca jest drugorzędna, ale oblubienica będzie słuchać, a ci letni nie. Paweł określił ten wiek, lecz oni nie chcieli pójść za jego nauką. Na wschód od Grecji w części Azji Mniejszej, która dotyka Morza Śródziemnego w zachodniej części półwyspu tureckiego –  jest położeniem Efezu. Kiedy Apostoł Paweł przybył do Efezu by głosić, było tam wielkie poruszenie, wszędzie dramat i przemoc, stało się to wielką wrzawą, ponieważ Paweł zaatakował kult Diany, boginię seksu Efezjan!” –  „Był on również w konflikcie ze 
złotnikami, którzy robili i sprzedawali srebrne statuetki Diany, a on przeszkadzał im w handlu i wzbogacaniu się!” Dzieje  
19:24-41  odsłaniają  to  całe  poruszenie!  –  Także  Rzym.  1:22-28  ujawnia  niektóre  z  podłych  czynów!  „Kiedy  Paweł  mówił przeciwko temu, tłum stał się wściekły i zły! – Kultura Efezjan nakierowana na seks będzie równała się kulturze, która pojawi się na  końcu wieku! – Znowu pojawią się bożki.”„Dowiedzmy się więcej o Efezie! To był ważny port morski dla kupieckiego handlu; był jednym z najbogatszych i najwspanialszych miast nad morzem Śródziemnym! „Świątynia Diany” przyciągała ludzi zewsząd! Było to uważane za jeden z 7 cudów starożytnego świata! Świątynia była 4 razy większa od greckiego Partenonu! Historia mówi, że pozostała tam  statuetka wielu piersi bogini Diany,  a zły duch dominował masami  dzikim kultem! Kontynuuje to zdaniem, że było to czczenie seksu. Prostytucja była częścią religijnego rytuału!” – „Mówi, że setki tysięcy przybywało, by corocznie uczestniczyć w tym czczeniu! Miasto natychmiast uzyskało reputację,  jako poszukującej przyjemności stolicy śródziemnomorskiej”. – „To brzmi jak  niektóre z naszych dzisiejszych bezwstydnych miast! Pamiętaj, to był wyraz ich religii i powtórzy się, na końcu wieku w systemie antychrysta!” – „Historia dokumentuje, że wcześniej, ludzie  faktycznie  robili  bożki  nagich  ludzkich  ciał  w  ekstremalnie  nienormalnych  ustawieniu.  Nazwali  ten  obraz  wspaniałym brutalem!” (II Piotr 2:12) „Mężczyźni i kobiety kupowali je, symbolizowało to wiek perwersji, który zdominował szatan. (To pasuje do pornograficznej epoki Stanów Zjednoczonych). Nawet dzisiaj w Atenach, turyści mogą zobaczyć w muzeum statuę tego typu ludzi,  w tym  dokładnym  opisie,  który  został  wspomniany!  Pokazują  to  jako  dzieło  sztuki,  symbolizujące  przeszłe  lata.  –  Przeczytaj 
ponownie co oni  zrobili  i  co zrobią.  Rzym. 1:22-28.  – Ze wszystkich rzeczy,  robią oni  małą reprodukcje tej  ‘  brutalnej  
statuetki’ rzeźbionej w drewnie lub brązie i sprzedają je za 50 lub 100 $ narodom i ludziom ze Stanów Zjednoczonych! 
Ludzie ustawiają je w swoich domach i oddają się kultowi swojego bożka seksu, a potem to wszystko staje się formą religii,  
wliczając wiele innych bożków w połączeniu z systemem antychrysta! Robiąc te rzeczy, oni nazywają to uświęceniem!” - „Faktycznie widzieliśmy już reprodukcję (kopię) tych bożków seksu i wierzcie mi, to było dzieło sztuki złego kuszenia i odrazy! Była  tam  pewnego  rodzaju  zła  obecność,  otaczająca  to!”  –  Letnie  religie  będą  zwabione  do  tego  podobieństwa  i  do  innego  bałwochwalstwa systemu bestii! (Ap. 9:20) Ostatecznie, narody będą w totalnej korupcji! (Judy 1:10, 13) Zwoje 72 i 73 dają więcej  informacji. „Dzisiaj miasto Efezu leży w gruzach, wielkiego wybrzeża już nie ma, pozostały tylko bagna i błota! Miasto umarło, a razem z nim wczesny kościół Efezu, poza tymi, którzy posłuchali ostrzeżenia i nawrócili się oraz odnaleźli ponownie swoją pierwszą miłość w Jezusie!” (Ap. 2:3-5) „Oblubienica w naszym wieku posłucha ostrzeżenia! Każdy z tych Wieków Kościołów przedstawionych Janowi, objawia warunki ostatniego  Wieku Kościoła, w ostateczności, kończące jak w Ap. 3:16-17 razem z Ap. 17:5”. – „W naszym kolejnym 
liście,  rozważymy inny Kościół Wieku lub dwa, z ich historycznymi faktami i  zobaczymy nieco więcej  rzeczy,  które się  
wydarzą, gdy wiek się kończy! Zgodnie z Apokalipsą wymieniliśmy dobre i złe rzeczy każdego z wieków, jako że Duch 
Święty namaścił, by to objawić! Jesteśmy pewni, że następny list uznasz za bardzo interesujący, odkrywczy i dodający ci  
więcej wiedzy o istocie, którą Jezus przywiązuje do Kościoła Wieków i ich wniosek!”W Bożej miłości i chwale,Neal Frisby
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