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SPECJALNY LIST DLA WYJĄTKOWYCH PARTNERÓW„Jest to osobisty list tylko dla tych, którzy napisali do mnie i mają zwoje i książki. Widzieliśmy wielkie rzeczy!” – „Moi partnerzy poczują rękę Pańską w jeszcze bardziej zadowalający i silniejszy sposób, a wasze własne doświadczenie wzbije się jak skrzydła i uniesie was wysoko w objawieniach i mądrości Pana Zastępów!” Bo wzniesiony, nasz Król Jezus ma plany dla Swoich wybranych, którzy wspomagają tą posługę!  „Zaprawdę, mówi Pan, jak Dawid napisał w Psalmach, on powiedział,  czekaj cierpliwie na 

Pana, ja mówię, czekaj cierpliwie na Niego!” – „Tak, Pan będzie twoją tarczą i wielkim słońcem oświecającym cię wielką siłą,  
Ja usłyszę z nieba i odpowiem ci! Dam ci to, czego potrzebujesz i ukażę ci rzeczy, które nadejdą, a ty zobaczysz je i weźmiesz  
udział w pięknych wydarzeniach Boga żywego! Zaprawdę, Ja stworzyłem błyskawicę i głos w gromie, Ja sprawiłem, że wiatr 
brzmi, a morze szumi, Ja wprawiłem światła niebiańskie w ruch i ludzi,  by stali nieruchomo! Ja skarciłem pożeracza i 
zesłałem światło i cenne rzeczy Moim świętym, ponieważ Pan wstaje z Jego miejsca i jest szybki w Swoim działaniu, On  
również wyznaczył czas! Zaprawdę, oczy Pana są wokół ciebie, a On jest tak blisko, jak twoja własna skóra i wynagrodzi 
tych, którzy z oddaniem Go szukają. Jestem bliżej niż twój własny oddech! Wychwalajcie Pana wszyscy ludzie!”  (Reszta tego paragrafu była dla nas proroctwem od Pana).Wydaje się, że na ziemi jest międzynarodowa klęska, ukazanie przeraźliwego osądu całego świata! Nieszczęście, zamieszanie i  katastrofalne złudzenie wydają się podążać w każdym kierunku! Ludzie są zdezorientowani i chwycą się wszystkiego, co wydaje się im pomóc w kłopotach. Wszystkie narody powoli pracują nad jedną światową walutą, a światowy handel zmierza w złowieszczy wymiar nikczemnego Babilonu i jego kupców, by mogli gromadzić ziemskie skarby i prześladować pobożnych na ziemi! – „Podły antychryst wkrótce powstanie i zarzuci swoje złowieszcze sieci pośród narodów, doprowadzając je do całkowitej ruiny i zniszczenia!  Trzy diaboliczne żaby z Apokalipsy są gotowe, by zwodzić narody na ziemi, prowadząc je do rozlewu krwi Armagedonu! I zejdą oni w dół do Czeluści w gwałtownym przewrocie politycznym z powodu wynalazków dymu i ognia! Lecz przed tym, Bóg ma dla nas plany, zamierza On sprawić, że drzewo Oblubienicy zakwitnie „a Jego stworzenie światła pokryje je” ! Mieliśmy wcześniejszy deszcz, który oznacza „deszcz nauczania”,  miał za zadanie odnowić nam nauki,  które byłe ukryte w Biblii  i  ponownie przywrócić  dary uleczania i duchowy chrzest! „A teraz, On daje nam „późniejszy deszcz”, który stworzy prawdziwie żywe świadectwo! Ukaże chwałę Boga na nieznaną skalę w dzisiejszych czasach! Duch proroctwa oznajmi nam rzeczy, które nadejdą! Nastąpi tak intensywna moc, do czasu, gdy tak naprawdę nie będzie już wymówek, by jej zaprzeczyć, z wyjątkiem tych, którzy będą trwali w przyjemnościach tego świata! Lecz Jego wybrani będą do tego przyciągnięci jak magnes,  duchowe nasienie Boga i ci, którzy są przeznaczeni przez Niego, są razem przyprowadzeni Jego ręką! Staniemy się nowym stworzeniem w duchu!” Pan Jezus postawi Swoich ludzi w centrum Jego woli  począwszy od tego dnia.  „Słuchajcie, powiedział Pan, czy nie napisałem w Hi. 29:23, że czekali oni na mnie, jak na deszcz;  
otworzyli swe usta szeroko, jak na „późny deszcz”! Co więcej, powiedział Pan, ich płacz zamieni się w radość, tak jak radość  
tego, który czeka na nowe odzienie! I będziesz śpiewać jak cherubini i serafini, święty, święty, święty jest Pan, nasz Bóg!”

„Maszczenie i duch staje się tak silne w tej wiadomości Capstone, że możesz to poczuć od czasu do czasu, jak fale wiatru, będąc w 
modlitwie!  Pan Jezus dał nam cudowny deszcz wyzwolenia. A żywe koła Pana mogą biec tak szybko, jak błyskawica i uniósł się w  
pobliżu,  ponieważ Król  uchylił  niebiosa i  zszedł!  On osobiście daje niezwykły szereg cudów i  znaków! Jego oblicze zachwyciło nas.  
Jasność niebios ogarnęła nas. Wychwalaj Pana! 7 Gromów będzie wtedy, gdy kościół wejdzie w głębszy wymiar (demencje) i jest  
otoczony niebiańskimi rzeczami, które mogą być często widoczne! A posłańcy niebios przychodzą blisko do nas, gdyż Oblubienica  
jest prowadzona na dziedziniec niebios!”(Naprawdę wielka liczba proroctw ma miejsce. Jest kilka zdumiewających i wstrząsających wydarzeń przed nami. W przeszłości mieliśmy tylko niewielkie ilości Bożego namaszczenia, lecz teraz nadejdzie ono w falach, jak morze przynoszące ze sobą silny wiatr uwolnienia!) W miłości Chrystusa,Neal Frisby
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