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„Co za era i dyspensa czasu, do życia w nim, ważna godzina, w której królestwo Boże wypełnia swój przebieg, a Pan osobiście  
jednoczy Jego prawdziwe nasienie! – Również z drugiej strony, proroctwo ma miejsce na całym świecie, zaskakujące i niesamowite 
wydarzenia występują w każdym narodzie, tak, jak było to przewidziane na zwojach i książkach, które wydrukowaliśmy! Również 
tyle się wydarzyło, że jest to niemożliwe, by to wszystko naraz opowiedzieć!” Prawdziwie przyjście Pana się zbliża, a Duch Święty 
chce  bym teraz,  napisał  tutaj  to  Pismo  odnośnie  przypowieści  o  „sieci”,  Mat.  13:47-50,  „Dalej,  podobne  jest  królestwo 
niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg  
i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili!” „I to stwierdza następnie, że tak będzie przy końcu świata, wyjdą 
aniołowie,  wyłączą  złych  spośród  sprawiedliwych  i  wrzucą  ich  w  rozpalony  piec!”  Nowe  objawienie  ma  miejsce,  sieć 
ewangelii  Ducha  Świętego  jest  gotowa  do  zaciągnięcia,  ponieważ  nastał  czas  oddzielenia!  Ludzie  pomagają  rozstawić  sieci  
ewangelii, ale teraz aniołowie oddzielają dobre niesianie od złego nasienia ryb! To tak, jak pszenica oddzielana jest od chwastów!

„Biblia mówi, że żaden człowiek nie wkłada nowej szaty na starą, stary obiór mówi o starych religiach, które zeszły na złą drogę  
do systemów i od czasu do czasu zostają załatane! Lecz teraz Bóg obdarza nowym ubraniem, Swoich wybranych odzianych w 
sprawiedliwe światło i  to  nie będzie stosowane,  by załatać naturę  starych religii  (organizacje).  – A ta nowa szata stanie  się 
odzieniem ślubnym, które otrzymamy!” (Ap. 19:8) – „Pamiętaj Mat. 22:11-13, jeden gość pojawił się na ślubie i nie miał na sobie  
odpowiedniego  odzienia  i  został  wyrzucony!  On  nadal  miał  na  sobie  rodzaj  starego  odzienia  religijnych  systemów  i  został  
odrzucony!” Oblubienica jest czysta i wejdzie w Jego światło i nie będzie związana z Babilonem! „Także to nowe wino, od ducha 
które On nam dał, gdyby było wlane do starych bukłaków, rozerwałoby je na kawałki! (Mat. 9:16-17) Lecz będzie pasowało do  
naczyń, które Bóg zrobił nowymi przez Swojego ducha”. Amen! Czuję się ponownie prowadzony przez ducha, by umieścić tutaj to  
Pismo, dotyczące ciebie i moich partnerów! Iz. 45:3, 8, „Dam ci skarby ciemności (Tajemnica objawienia) i ukryte bogactwa, 
tajnych miejsc abyś wiedział, że ja Pan, który cię woła po imieniu, jestem Bogiem Izraela!” Kontynuuje on, „spadnijcie  
niebiosa, z góry i  niech obłoki wyleją sprawiedliwość:  niechaj ziemia się otworzy,  niech przyniosą zbawienie i  niech 
sprawiedliwość razem wzejdzie! Ja Pan jestem, tego stwórcą!” Werset 11 „Pytaj Mnie o przyszłe rzeczy dotyczące moich 
synów, i co do dzieła Moich rąk rozkazuj Mi!” Pan jest chętny, by objawiać i pracować szybko, by jednoczyć „Jego „headsons 
(wybranych  synów)”  (pierwsze  owoce!)  –  I  wiemy,  że  Pan  dosłownie  otworzył  tutaj  Swoje  niebiosa  i  wylał  na  nas  Jego 
błogosławieństwa!  „Według  nadprzyrodzonego  sposobu,  w  jaki  Bóg  używa  posługę,  prawdopodobnie  będę  najbardziej 
niezrozumianym posłańcem, który przyszedł w tej generacji. Ale jest to również dlatego, że Bóg dokładnie to robi na Swój sposób i  
Jego plany, a nie według religijnych idei ludzi i  nie ważne, jaka wiadomość została dana przez innych ludzi, ponieważ ta, jest  
własnym wyborem Boga, a nie moim!” „Tak powiedział Pan Jezus, wybrałem tę drogę i powołałem tych, którzy będą nią kroczyć;  
będą to ci, którzy podążają za Mną wszędzie gdziekolwiek pójdę!”

Twój Przyjaciel,

Neal Frisby

                  www.NealFrisby.pl                                                                                                                     Neal Frisby Partnerzy Capstone © – sw.086

1. Neal Frisby Partnerzy Capstone                                                             


