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KRÓLEWSKIE NAMASZCZENIE

„Niesamowite zmiany zachodzą pośród dzieci Pana!” Jest to czas,  który Pan wybrał,  by oświecić ich pewnymi niezwykłymi  
wydarzeniami, które będą miały wpływ na tą posługę i tych w bliskiej przyszłości! „Oto powiedział Pan, to jest pora, by zadąć w 
trąbę, by rozbrzmiewać alarm na Mojej świętej górze! Przyjdźcie i stańcie przede Mną, ponieważ żniwo jest dojrzałe! Oto 
potrzebuję  robotników  i  pobłogosławię  twoje  ręce  i  twoje  ciało!  Przyjdźcie  do  domu  Wszechmocnego,  a  wasze 
zmartwienia znikną i poprowadzę was do przyszłych dni,  ponieważ otaczam Moich Wybranych wyraźną obecnością! 
Proś, a będzie ci dane, szukaj, a znajdziesz swoją odpowiedź!”

To całkowicie skupia naszą uwagę; następnie pojawi się Królewskie namaszczenie! Stary porządek ‘ożywienia’ przemija i nowy 
początek ma miejsce,  Bożym obiecanym ruchem by zjednoczyć Jego świętych wybranych jest nowy porządek jego łagodnego 
deszczu! Mieliśmy pierwszą część (wczesny deszcz), a teraz wchodzimy w ostatnią część późnego deszczu, który będzie krótszy,  
lecz silniejszy w słowie i sile by uwalniać! Niebiański dramat wkrótce się zacznie, dojrzewanie pierwszych owoców! (Ap. 3:12, 21)  
–  „Kamień  Główny  (Headstone)  był  dla  wszystkich  tych,  którzy  wierzyli,  lecz  pamiętaj  był  dany  pewnemu  narodowi 
przynoszącemu  owoce  (USA)  Mat.  21:42,  43,  „Jezus  powiedział,  kamień,  który  odrzucili  budujący  stał  się  kamieniem 
węgielnym!  Dlatego  powiadam  wam,  królestwo  Boże  będzie  wam zabrane  i  przekazane  „narodowi”  przynoszącemu 
owoce!” I było to umieszczone tuż przed naszymi oczami i smutny będzie dzień dla tych, którzy to odepchną i odrzucą! Jego  
najważniejsza  praca,  by przewodniczyć  ewangelii  była w tym narodzie!  – Tutaj  jest mądrość,  głową każdego mężczyzny jest  
Chrystus! (I Kor. 11:3) „Ta prawda jest ponownie zapisana w Ef. 1:22, Chrystus jest głową wszystkich rzeczy. Ta tajemnica jest  
ponownie podana w Kol. 1:18. On jest żywą głową duchowego ciała, jesteśmy członkami ciała Jezusa, lecz to On sam jest głową!” 
Prowadzącą i przodującą częścią ciała jest głowa! Członki ciała to tylko narzędzia do wykonywania woli głowy! „A Jezus Chrystus (  
główny władca) pragnie prowadzić członki Swojego ciała, do działania według Jego woli! Nasze życie  formuje się do wzorca dla 
Jego wypełnienia i Jego wspaniałych planów!” To jest prawdopodobnie wielka tajemnica ujawniająca dlaczego jest tyle chorób w  
Kościele. Członki nie polegały na Jezusie, będącym ich głową, by ich prowadzić, lecz próbowali swoich własnych sposobów, nigdy 
całkowicie Mu nie ufając, we wszystkich rzeczach i nie czekali na Jego wskazówki, lecz zamiast tego pozwolili rządzić problemom, 
strachowi i  samym sobie!” „Headstone jest związane z objawionym ciałem, z wybranymi”.  Proś o cokolwiek chcesz,  a będzie  
uczynione! Wierz w zwierzchnictwo w Chrystusie, powinniśmy zdecydowanie poszukiwać duchowego uzdrowienia całego ciała. 
Uzdrowienie wybranego ciała to kolejny wielki ruch Boga! „Módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie!” (Jakub 
5:16) „Gdy  modlimy się  usilnie  jeden  za  drugiego,  ciało  zostanie  zjednoczone!  Tak,  jak  pokazała  modlitwa  Jezusa,  wszyscy  
możemy stać się jednością (jednym ciałem!) (Jan 17:22) I na to będzie odpowiedź!

(Słowo  uznania).  Było  przywilejem  mieć  ciebie  na  mojej  liście  i  wiedzieć,  że  troszczysz  się  o  Jego  niezmierzoną  pracę!  
„Dziękujemy  Panu  Jezusowi  za  posługę  daną  Jego  ludziom,  widzieliśmy  barwy  Jego  nieśmiertelnego  światła  w  scenach 
wizjonerskich, które On spowodował, by pojawiły się na filmie!” Amen. „Dzieje się tak przez boskie prorocze przeznaczenie! On 
uczyni jeszcze więcej dla tych, którzy trwają w wierze całym swoim sercem! To nie jest dla niemowlaków, ale dla tych, którzy chcą  
być dojrzali  i  silni  w Panu,  poszukując nagrody za wysokie wezwanie i  bycie pierwszymi owocami dla baranka!” Mam wiele 
głębokich tajemnic i prawd do wyjawienia, będą zawsze Biblijne i potwierdzone Jego najwyższym Słowem! To jest godzina Jego 
pilnej  i  szybkiej  pracy,  zdecydowanie  chcielibyśmy  wydrukować  więcej  literatury  dla  ciebie  i  naszych  partnerów!  Pan 
pobłogosławi i obdarzy wszystkich tych, którzy są zaangażowani w to drogocenne zadanie, które jest przed nami!”

W Miłości Chrystusa,

Neal Frisby
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