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GŁOS – DUCH PROROCTWA

Słuchajcie, powiedział Pan, na początku był głos, a głos był z Bogiem i głos był Słowem. A Słowo objawiło się pośród nas przez Pana  
Jezusa! I głos ponownie zwoła Moich ludzi do mnie! Małe ukochane dzieci, słuchajcie mnie. „Tak, jak ogień potrzebuje drewna, tak Moi  
ludzie potrzebują mojego ducha! Tak,  jak ziemia potrzebuje wody,  tak Moje dzieci  potrzebują zbawienia! Tak, jak orzeł  potrzebuje  
wiatru, by się wznieść, tak moi wybrani potrzebują Mojej obecności, by zasiadać ze mną na wyżynach niebiańskich! Tak, jak ziemia w  
pełni i wzroście potrzebuje słońca, tak Moi ludzie potrzebują namaszczenia, by rosnąć w mądrości i zrozumieniu! Teraz zstępuje to na 
ciebie w postaci wcześniejszego i późniejszego deszczu! Poproś, a otrzymasz! Rozprzestrzenię miłość, wiedzę, zamiłowanie i mądrość 
pośród Moich ludzi jak chmurę glorii!” – Potwierdzając to proroctwo, zauważcie, że On jest Słowem i jest On głosem! ( Jan 1: 1,14) 

Tak, jak ciało potrzebuje oczu, by widzieć, moje wybrane ciało potrzebuje Moich duchowych oczu, by prowadzić je do całej prawdy!  
Tajemnica wieków spocznie na nich, będą prowadzeni i dowiedzą się, jak blisko jest pora Mojego powrotu!

Gołębica wie, kiedy zbliża się wieczór; sowa wie, kiedy nadchodzi noc! Więc prawdziwi ludzie będą wiedzieli o Moim przyjściu, lecz  
ci, z Ucisku zapomnieli o Moim Słowie!  Przeczytaj Jer. 8:7, Tak, bocian na niebie wie o wyznaczonych porach; i synogarlica i 
żuraw i jaskółka obserwują czas swego przylotu; lecz moi ludzie nie znają sądu Pana.  – Nie będą oni jak ludzie z dawnych czasów, 
będą ostrzeżeni! Dan. 12:10 mówi, niegodziwi będą czynili źle i nie zrozumieją; lecz mądrzy to zrozumieją! – Zawołam ją w chwalebnej  
mocy i wierze, przygotowując ją na Pobranie! – Pieśń nad Pieśniami 6:10, Kim jest ta, która spogląda jak poranek, jest jasna jak księżyc,  
przejrzysta jak słońce i groźna jak zbrojne zastępy! (Kościół) – Przeczytaj Ap. rozdz. 12, to potwierdza! – Ja jestem Jezus, a Moim 
świadectwem jest duch proroctwa! (Ap. 19:10) – Jak lew zaryczy, 7 gromów wyjawi swoje proroctwa i tajemnice moim wybranym. (Ap.  
10:3) – Zauważ: Jesteśmy w momencie wołania o północy! Wkrótce my, którzy żyjemy będziemy z tymi, którzy powstaną z zmarłych, by  
spotkać się z Panem w powietrzu! Żyjemy w przełomowym czasie! I tak, jak powiedział Pan, świat przejdzie przez najbardziej olbrzymie  
przedsięwzięcia i budowy strukturalne oraz nowe rzeczy, a myślenie społeczeństwa zmieni się kompletnie i będzie inne. „Lecz upadek  
cywilizacji nie będzie odległy, jak powiedział Pan! Mój sąd przyjdzie z góry, z ziemi i z morza! Teraz jest czas ratunku i zbawienia, to  
czas żniw dla Moich wybranych ludzi! Musimy pracować w tym właśnie momencie, ponieważ jutro będzie już za późno! Wiek Kościoła  
kończy się Ap. 8:8-10 - rozpocznie się!

W tym świecie odstępstw i  gdzie niektórzy odchodzą od prawdziwej wiary, ktoś może powiedzieć, że ich praca była na próżno! Lecz  
nie jest tak. Pewnego wieczoru, powiedziałem, Panie,  wielu Chrześcijan myśli, że z powodu tak dużej beztroski, letni w kościołach, czy  
nasza praca będzie na próżno? A Duch Święty powiedział, Tak, praca świętych przetrwa i będzie trwała na zawsze w wieczności.  On 
bierze pod uwagę nasze świadectwo, starania, itd. Dodatkowo ci, którzy otrzymają zbawienie! Wychwalaj Pana! Więc nie ważne jak  
wiele jest odstępstw i odchodzenia od prawdy, nasze prace będą trwały wiecznie!

Ten list został dany pod natchnieniem Ducha Świętego. Jest trochę inny, niż niektóre  pozostałe listy. „Pan chce nas natchnąć, byśmy 
robili dla Niego wszystko, co w naszej mocy w tym obecnym czasie! Nie tylko obserwować, lecz modlić się za dusze, naród a  
zwłaszcza za naszą młodzież!” – Kontynuujmy cytat z proroctwa: - „Nawet szatan wie, że jego czas jest krótki. Czy nie ostrzegłbym  
Moich własnych ludzi? – Moi ludzie są Świętymi Stróżami, są mądrzy, nie tacy jak nieroztropni! Jestem ich pasterzem, oni są Moimi 
owcami! Znam ich po imieniu, a one podążają za Mną w Mojej obecności! Ponieważ Moje świadectwo i mowy są duchem proroctwa,  
który poprowadzi i ukaże nadchodzące rzeczy!”

Tak, jak lew wychodzi ze swoich gąszczy za zdobyczą; tak Pan przychodzi w mocy, by spotkać Jego ludzi! A tych, którzy kochają Moje  
przyjście, zachowam i ujrzą oni Mnie takim, jakim jestem! Tak, jak słońce wymierza czas dnia do nocy, tak jak zegar wybija czas, tak jak  
wahadło kołysze się, by pokazać godzinę, tak pora Pana wyświetla się! Jeżeli będziesz czuwać, ujrzysz znaki wszystkich tych rzeczy!  
Tak,  lato jest  blisko.  Bądź pełen wychwalania!  To pokolenie w Mat.  24:34 jest  blisko końca i  spełnienia!  Bądź również gotowy i  
oczekujący! Jesteście wybranym pokoleniem!

Oto kilka zachęcających obietnic – prawdziwe do ostatniego Słowa! Ufaj! – Pan jest z tobą. Amen! Ps. 1:3, A będzie On jak drzewo 
zasadzone nad płynącymi wodami, które przynosi swój owoc o właściwej porze; jego liście nie uschną; a cokolwiek uczyni, będzie  
przynosić  powodzenie.  –  Ps.  91:1-2,  16,  Ten,  który  mieszka  w  sekretnym  miejscu  Najwyższego,  przebywa  w  cieniu 
Wszechmocnego. Powiem o Panu, że jest On moją ucieczką i moją twierdzą: moim Bogiem; w nim będę ufał. Ja nasycę go długim 
życiem i pokażę mu moje zbawienie.

Wasz Przyjaciel,

Neal Frisby
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