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KTO CHCE SŁUCHAĆ? 

„Jakiś czas temu dałem kazanie pod tytułem Kto chce słuchać? – Świat, jako całość nie chce słuchać, ani żaden z wielu letnich systemów, lecz  
ci, którzy zostali powołani do wybranych, posłuchają i oni robią to teraz, zwłaszcza ci na mojej liście! – Wszyscy moi partnerzy mówią mi, jak  
podekscytowani i zachęceni są namaszczoną literaturą, oraz jak to prawdziwie podbudowuje ich i pomaga w cudach; by budować wiarę i 
pokazać, to co jest przed nami!” –  „Poza niesieniem ratunku i ocalenia do ludzi dzisiaj, najważniejszą wiadomością jest, by objawić 
szybki powrót Pana Jezusa i również być na to gotowym!”

„Jezus powiedział, Ja przyjdę ponownie! – Paweł przewidział, że Sam bowiem Pan zstąpi! (I Tes. 4:16) – Niebiańskie anioły wołali, ten sam 
Jezus przyjdzie! (Dzieje 1:11) – A Słowo Boże obwieszcza to wszem i wobec! – On z całą pewnością przyjdzie z powrotem!” – „Dziś, człowiek  
może wziąć Biblię i Zwoje do jednej ręki, oraz Gazetę i codzienne raporty do drugiej, a z całą pewnością zobaczy, że wszystko przewidziane  
pasuje dokładnie do tego, co zostało objawione lata, a nawet tysiące lat wcześniej!” – „Świat żyje w okropnych i przerażających czasach. . . .  
Można  powiedzieć,  że  takie  wydarzenia  szokujące  ziemią, spowodują,  że  ludzie  będą  mdleć  ze  strachu;  i  to  także  zostało 
przewidziane, by się wypełniło tuż przed powrotem Jezusa! – W tym czasie, moce niebios zostaną wstrząśnienie (test atomowy, itd.)!” – 
Łukasz 21:26 – Werset 25, „pokazał światowy niepokój, poważne problemy, strach na ziemi, zagrożenia z bezradnością!”

„Biblia mówi, że nastanie czas opóźnienia pomiędzy wcześniejszym i późniejszym deszczem (Mat. 25:5) niewielkie wahanie! – Lecz ci,  
którzy prawdziwie kochali Jezusa, w czasie wołania o północy, będą nadal czuwali! – Po tym wahaniu, wydarzenia będą działy się szybko!” – 
„Słowo Boże (Księga Apokalipsy) zamyka się tymi przyszłościowymi zdaniami, które się mają teraz wypełnić! – Słowo kończą trzy  krotną 
wiadomością,  Zaiste, przyjdę szybo! Powtórzone 3 razy. (Ap. 22:7, 12, 20) kończąc się, z całą pewnością przyjdę szybko. Oznacza to na  
pewno!”

„Jest tyle proroctw, wskazujących na to wydarzenie. . . . Rozważmy kilka!” – „Dopiero z dzisiejszą nowoczesną technologią, może zostać  
wprowadzony na skalę światową, uniwersalny system monetarny! – System komputerowy związany z międzynarodowym znakiem jest już na 
ukończeniu i przewiduje się do wykorzystania w najbliższej przyszłości. Pismo stwierdziło, że tak będzie. . . . Człowiek już raz myślał, że jest  
to niemożliwe, by oznaczyć i kontrolować całą ziemię, lecz teraz wraz z nową technologią, można to łatwo dostrzec!”

„Innym bezbłędnym proroctwem jest kapryśna pogoda od kilku lat, która przyniosła najzimniejsze zimy i najcięższe lata od dziesięcioleci! – 
Ostre  susze  w  częściach  świata,  powodzie,  głód i  plagi  w  innych  częściach!  –  Tornada,  huragany  i  olbrzymie  trzęsienia  ziemi 
zwiększają swój rozmiar, jak również skalę zniszczenia!” – „Ogień również wydaje się być  pożerający części ziemi, podczas gdy 
wulkany wybuchają na całym świecie! . . . Pokrywy kontynentalne stopniowo przesuwają się, przynosząc mniejsze i większe trzęsienia, do 
czasu, gdy ostatecznie miasta narodów upadną! (Ap. 16:19) – Wszystko stopniowo wypełnia się, a niebiańskie znaki są wokół nas, wskazując 
na Jego powrót!”

„Przyjście Jezusa będzie nagłe i nieoczekiwane, tak, jak powiedział, ‘w godzinie, o której nie myślicie’. – To będzie jak złodziej w nocy!” (I  
Tes. 5:2) – „Jak błyskawica; w jednej chwili; w mgnieniu oka!” (I Kor. 15:52) – Proroctwo głosi, że będzie to w czasie cyklów ożywienia i  
fiaska!  – Innymi słowy, w czasie recesji, depresji, dobrobytu itd. – Gdy bogaci ludzie, gromadzą wspólnie swoje skarby w jeden światowy  
system. . . . To miało nastąpić w późniejszych czasach!” (Jakub 5:3) – Wersety 7-8 mówią, „w czasie przyjścia Jezusa! Wtedy, z pewnością,  
światowy  lider  przyjdzie  na  krótki  czas,  okres  wielkiego  dobrobytu!  (Dan.  8:25)  –  Poza  tymi  wydarzeniami,  znajdziesz  wiele  innych 
wydarzeń, dotyczących przyszłości znajdujących się na naszych proroczych Zwojach!”

„To jest nasza godzina pozyskiwania dusz i przygotowywanie się na wiarę pobrania. . . . Wchodzimy w nową demencję siły, szybką i krótką 
pracę. . . . Jezus przychodzi do Jego pracowników w żniwach! – A ci, którzy byli gotowi, poszli z Nim, i drzwi zostały zamknięte!” (Mat.  
25:10) – „On zmieni nasze ciała w uwielbione ciała! (Fil. 3:21) – Będziemy jak Jezus, zobaczymy Go, takim jakim jest!” (I Jan 3:2)

„Ponieważ praca w żniwach jest tak ważna, Bóg chce pobłogosławić i obdarzyć swoich ludzi, by wypełnili misję Ewangelii! – Bowiem nikt  
nie może zaprzeczyć temu pismu, ‘Abyś dobrze sobie radził i był w zdrowiu, jak  doznaje powodzenia twoja dusza!’ (III Jan 1:2) – Biblia głosi,  
że Jego ludzie zostaną błogosławieni w końcowej erze czasu i będą czynić wielkie rzeczy! – On zaspokoi nasze potrzeby, aż do wygrania  
ostatniej duszy. .  .  .  Oczywiście,  błogosławieństwo staje się większe w naszej wiecznej nagrodzie!” – ‘Gdzie mówi, dawaj,  a będziesz miał  
skarby w niebie! (Mat. 19:21) – Będziesz prosperował i odniesiesz wielki sukces! (Joz. 1:8) - Gdy dajesz, by przynieść żniwa, Pan rozkaże by z 
tobą było błogosławieństwo! (Pwp. 28:8) – We wszystkim, do czego położysz swoją rękę!”

„W tym momencie, chciałbym wyjawić, jak Bóg będzie błogosławić Swoich ludzi”. – „Tak, jak pamiętasz dzieło Pana Boga, mówi to, że dał ci  
On siłę, by się bogacić! (Pwp. 8:18) – Podajemy te Pisma, by zachęcić moich partnerów, którzy pomagają. . . więc wpraw swoją wiarę w czyny,  
Bóg będzie przy tobie! – Mal. 3:10 mówi, wypróbuj Mnie teraz, powiedział Pan!” – Łukasz 6:38, „Daj, a i tobie będzie dane. . . Następnie to  
Pismo  idzie  dalej  pokazując  niesamowite  rezultaty  dla  różnego  rodzaju  dawców,  wliczając  tych,  którzy  dają  więcej  niż  powinni!  –  
Błogosławieństwa będą rzeczywiście opływające! – Więc bądź zachęcony. Bóg nie przeoczy, tego co Jego cenni święci robią dla Niego!” – „Tak, 
za to, co robią, to pójdzie za nimi nawet do nieba! – Również, jak mówią Pisma, ich prace pójdą za nimi!” – „Wierz Jego prorokom, a 
wtedy będzie ci się wiodło! (II Krn. 20:20) Tak, wierz w Jego obietnice, bo wszystkie są pozytywne!”

W Jego Hojnej Miłości,

Neal Frisby
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