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WIEKI KOŚCIOŁA – CZĘŚĆ 2„W naszej  ostatniej  korespondencji  mówiliśmy o Wieku Kościoła  Efezu.  W tym liście  objawimy proroctwo o Wieku Pergamon i Laodycei! Z Wyspy wygnania Jana, mówi on do Kościołów w Azji, a w ten sposób, do Kościoła ogólnego, Kościoła wszystkich wieków!” – „Było tam 7 Wieków Kościoła aż do naszych czasów, a my jesteśmy teraz w ostatnim!” (Ap. 1:11) „Pokażemy cechy tego wieku pasujące do naszego wieku!” – Ap. 2:12, „Miasto Pergamon było położone na wschód od Grecji na tureckim półwyspie! Było to cesarskie miasto  rzymskich legionów, które je podbiły! Było to miasto galerii sztuki, teatrów, itd.” – „Wczesna forma pergaminu została również tutaj wynaleziona! – Było ono centrum wierności dla Rzymu i oznaczało wychwalanie Cezara!” – „Ludzie także czcili boga Zeusa; mieli oni wysoki na 40 stóp ołtarz widziany w całym mieście! – Mieszali oni również techniki uzdrawiania z bożkami, gdzie „bóg wąż Asklepios” był czczony! Legendy o kulcie węża i egzotyczne uzdrawianie sprawiły, że ludzie tłumnie przychodzili to Świątyni, by wychwalać „boga węża  Asklepiosa”.  –  „Nawet  dzisiaj  (w  Stanach  Zjednoczonych)  mają  oni  swoje  kulty  w  formie  różnorodnego  nieprzyjemnego  i wstrętnego czczenia, narkotyki, węże, picie krwi i tak zwanej uświęconej prostytucji, itd.” – „To miejsce nazwano starożytnym miastem uzdrawiania Azji Mniejszej!”  W Ap. 2:13, „Jan trafnie to nazwał, gdzie jest siedlisko Szatana! Jeśli uważasz, że to wszystko jest  

szokujące, niektóre z tych rzeczy powtórzą się ponownie podczas rządów bestii!”„Wyjątkową częścią czci węża był tunel uzdrowienia nazwany poświęconą drogą. Ci, którzy szukali uleczenia, dostawali  narkotyki halucynogenne,  następnie  pod  wpływem  narkotyków  szli  przez  zakażony  tunel  węży!  Z  otworów  w  suficie,  szeptały  głosy  do  pacjentów, zostaniesz uzdrowiony; wszelka chwała dla „boga węża, Asklepios” dotknął twoje ciało, czcij go, itd.” – „Powiedziano im, by czcili węża, wtedy będą uzdrowieni! Historia mówi, że niektórzy zadeklarowali cuda (większość z tych ludzi już umarła od ugryzienia  węża,  bądź  wyszli  z  tunelu  beznadziejnie  obłąkani  lub  zmieszani!)”  –  Dlatego  Jan  powiedział  w  wersecie  13,  „Wiem,  gdzie 
mieszkasz, jest to miejsce, gdzie Szatan ma swój tron!” – Lecz tym Chrześcijanom, którzy byli zwycięzcami, werset 17 pokazuje 
ich nagrodę!” „Następnie Szatan przemieszcza się z Pergamon, przybył do Rzymu, który znamy jako Babilon, gdzie system 
Babilonu został zapoczątkowany! Wiek Tiatyry, wersety 18-22!”„Teraz  skupmy swoją  uwagę  na  ostatnim Wieku  Kościoła,  Laodycei  (Ap.  3:14-16.)  Był  położony  w  środku  lądu  od  północnego wybrzeża Morza Śródziemnego, co jest dzisiejszą Turcją na wschód od Patmos! Było to wybudowane w centrum Doliny Lycus! Było to znane ze swojego przemysłu włókienniczego i produkował niesamowicie lśniącą i miękką wełnę!” Jan był również świadomy z jego obfitości pod względem rolnictwa! Laodycea była dobrze znana ze swojej medycznej szkoły. Odkryli oni biały proszkowy lek i różnego rodzaju maści na problemu oczu. Wszystkie z tych osiągnięć przyniosły Laodycei bogactwo i wpływy!” –  „Gdzie Jan powiedział w 
wersecie 17, jesteście bogaci i wzbogaciliście się i nie potrzebujecie niczego, lecz jesteście nędzni, biedni i nadzy!” – Werset  
18,  powiedział  on,  Wy  jesteście  ślepi,  namaszczajcie  swe  oczy  maścią,  żeby  widzieć.  Oznaczało  to  duchowe  objawienie!  Doktorzy mają swoje miejsce w społeczeństwie, lecz Jan zobaczył, że odrzucili oni Pana całkowicie ze swoich planów!” – „Laodycea pod  panowaniem Rzymian stała się  ważnym miastem handlu i  rzemiosła!  Bili  oni  złote monety,  a  handel  kwitł!”  –  „Jan wiedział,  że 
Laodycea  była  centrum  finansowym  świata  śródziemnomorskiego  i  powiedział  w  Ap.  3:18,  Kup  ode  mnie  „złoto 
wypróbowane” w ogniu! Oznaczając otrzymanie Bożego złota o duchowym charakterze, zamiast światowego”.„Jest tutaj jeszcze coś innego, co widział Jan i symbolizowało jego pisma. Zasoby wodne Laodycei pochodziły z odległych zimnych  górskich strumieni i gorących źródeł 6 mil na północ od miasta! W celu kanalizowania zarówno zimnej jak i ciepłej wody, wybudowali  oni skomplikowany system wodny! Te wodociągi, gdy pompowały chłodną górską wodę, do czasu dotarcia do miasta, stawała się ona letnia,  z  drugiej  strony,  kiedy  pompowali  oni  gorącą  wodę  do  miasta,  musiała  ona  przebyć  6  mil  i  ochładzała  się  do  letniej  temperatury!”  „Także wysoka zawartość chemiczna dawała wodzie mdły smak, Jan porównał to z ich duchowym stanem i 
napisał w Ap. 3:15-16, Nie jesteś ani zimny, ani gorący! Skoro jesteście letni, Ja wypluję was z moich ust!” – „Także w naszych czasach zimne wody Babilońskiego systemu, zmieszały się z ciepłymi wodami tego ostatniego dnia ożywienia, w wielu miejscach i ostatecznie spowoduje letniego ducha! Werset 17, Pan wypluje ich z Jego ust!” – „Dlatego też Pan Jezus powiedział mi, żebym słuchał  Jego i tylko Jego, nie ludzi, wtedy mnie z nagrodzi i z pewnością już to zrobił! Niektóre z historycznie nowoczesnych Kościołów, które  wydają się,  że  stoją  za  darami  Zielonoświątkowych i  błogosławieństwami,  lecz  nie  chcą  Słowa  Bożego  ani  napomnień,  pójdą  w kierunku Laodycei!  Cała  ta  braterska mieszana współpraca  przyczyni  się  do powstania  letniego ducha,  który w końcu podda się  systemowi antychrysta!” (II Tes. 2:4 – Ap. 13:11-18)„Jesteśmy ostrzeżeni przez ducha, że niektórzy nawet mówiący w językach zostaną oszukani i przejdą przez Wielki Ucisk!” – „I będą  prawdziwi  wybrani,  którzy  mówią  w  językach  i  wierzą,  którzy  będą  pobrani,  ponieważ  zachowali  prawdziwe  Słowo,  a  inni  nie  stosowali Słowa w swoich doświadczeniach!” – „Tak jak  wiek się kończy w proroctwie, wybrani będą jak w Ap. 3:7-8, Kościół Filadelfii – a Kościół w Laodycei, Ap. 3:14-18, połączą się z systemem bestii! Właśnie teraz jest to, do czego wiek wkrótce się zbliża, Ap. 3:10 (kuszenie) do Ap. 3:15-17 kierowane do Ap. 17 kończąc w Ap. Rozdz. 16, wielkie zniszczenie dla tych, którzy nie wierzą Słowu Boga,  lecz zamiast tego zaakceptowali słowo antychrysta!” (II Tes. 2:8-12) „To co wydarzyło się we wszystkich Wiekach Kościoła będzie  prorocze dla naszych dni, charakterystyczne dla dobrego i złego nasienia. Masz dobre i złe nasienie! (Mat. 13:30) –  „Bóg zabierze 
dobre nasienie! Pamiętaj,  że Chrześcijanie z tamtych wieków przetrwali  wszystkie te rzeczy,  tak jak zrobią to wybrani z  
naszych czasów, pozostając przy prawdzie, zasiądą w tronie Jezusa; i otrzymają wiele innych obietnic!” (Ap. 3:12) – Ap. 3:22,  
„Ci, którzy mają uszy, niechaj słuchają, co mówi duch do Kościołów!” „Wyczekujmy Jego przyjścia codziennie!” W Bożej miłości i chwale,Neal Frisby
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