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BOSKA ISNPIRACJA

Boska  inspiracja  sygnalizuje  pewne  dramatyczne  zmiany  w  posłudze  i  Bożych  planach  na  przyszłość.  Tak,  powiedział  
Wszechmocny, tak jak pszczoła leci do kwiatu, by przygotować miód, tak Ja wysyłam mojego Sługę o słodkim zapachu do moich 
ludzi! Tak, nadejdzie Wielkie Pokrzepienie. To obiecałem moim Dzieciom. Obserwuj, ponieważ w nim przygotuję Stróża 
nad Domem Pańskim!  Och! Ponieważ rozchodzący się ogień i ciepło tego, będą wyczuwalne pośród moich Wybranych. 
Patrz! Słuchaj! Oto nadchodzi! To nadchodzi! To nadchodzi! Tak, wspaniały blask Pana Zastępów! Tak, Ja zważyłem świat  
na wadze! Przez miarę, zmierzyłem czasy.  Przez liczby,  policzyłem czasy! I  nie ruszę go,  ani nie przyspieszę dopóki,  
wspomniana miara zostanie spełniona! Oto jest prawie spełnienie!

(Wypróbuj mnie, powiedział Wszechmocny, wystaw mnie na próbę w tej wiadomości, ponieważ teraz jest wybrany czas, 
kiedy pragnę, by moi ludzie pracowali. Och! Roześlij mocno namaszczone Zwoje, ponieważ nadchodzi noc, kiedy żaden  
człowiek nie będzie pracował! Oto mój sługa przemówił jak Paweł, a Szatan wypróbował go, lecz dałem mu wspaniałych i  
silnych ludzi.  Nie było nigdy podobnego.  Ani nie będzie nic takiego,  by móc to z tym porównać.  Których uprzednio 
znałem są moimi własnymi! Daj mi twoje zaufanie, roześlij moją wiadomość! Z pewnością Oblubienica szykuje się, by być 
gotową! Oto przyjdę i pójdę szybciej niż myślisz. Szybko się pojawię!) – „Temu, który słucha otworzą się drzwi i Owce 
słuchają Jego głosu. (On zawoła swoje własne owce po imieniu i wyprowadzi je). Owce pójdą za Nim, ponieważ Moje Owce 
znają Mój głos, a Ja znam je, one pójdą za mną, a Ja dam im Życie Wieczne. Nigdy nie zaginą; ani żaden człowiek nie  
wyrwie ich z mojej ręki! Ten, kto ma uszy, niechaj słucha co mówi Duch do ludzi. Ten, kto uwierzy, będzie s zedł ze mną w 
bieli!” 

Wiem, że partnerzy, których Bóg mi daje są szczególnie powołani, by rozsyłać Prorocze Wydarzenia. To cudowne, gdy Jezus 
pozwala Jego Światłu oświecać tych, którzy wspierają posługę.  To właśnie ta grupa, która przyczyniła się do rozprowadzenia  
książek i literatury, do mnóstwa ludzi jako świadectwo. I będzie cie dany pełny kredyt od Niego, który wie wszystko. – Gdybym  
mógł w jakikolwiek sposób wytłumaczyć ogromną galaktykę majestatycznej Chwały, która mnie otacza, podczas gdy otrzymuję 
Wydarzenia. Gdybyś mógł w jakiś sposób po prostu zdać sobie sprawę z tej świetności, mógłbyś otrzymać cokolwiek, o co prosisz! 
Widziałem rzeczy tak niewiarygodne dotyczące przyszłości, że nie mogę napisać o wszystkich. (Zostały mi dane jako pocieszenie).  
Są chwile, kiedy w rzeczywistości znajduję się w teraźniejszości i w tym samym czasie chodzę i widzę wydarzenia, które należą do  
przyszłości. TAK POWIEDZIAŁ PAN, JA JESTEM PRZESZŁOŚCIĄ, TERAŹNIEJSZOŚCIĄ I PRZYSZŁOŚCIĄ I WIĘKSZE RZECZY OD 
TYCH POKAŻĘ MOIM LUDZIOM!

EDYTOR – Prawie każdy na liście twierdzi, że nie zamieniłby Zwojów za czyste złoto, żadna suma pieniędzy tego nie zastąpi. Pan  
z pewnością zrobił coś niesamowitego dla Swoich ludzi.

Jezus Kocha i Błogosławi Cię,

Neal Frisby
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