
     List Specjalny ROK 2005

OGIEŃ I LÓD!To pismo napisane przez Brata Frisby objawia od samego początku, aż do końca naszego wieku oraz do Dnia Pana. To  więcej niż bogactwo informacji.  Jeśli  połączysz je wszystkie,  będziesz zaskoczony tym, co Pan Jezus podarował dla  twojego nabudowania i korzyści. To definitywnie posiada niesamowite informacje, które każdy z nas powinien mieć.
Tajemnice Proroctw- zatonięcie Titanica - „góra lodowa” 12 kwietnia 1912 roku przed wybuchem I Wojny Światowej -  olbrzymi  niemiecki  sterowiec,  Hindenburg,  spadł  w  płomieniach  ognia  (6  maj,  1937)  tuż  przed  tym,  jak  Hitler rozpoczął  II  Wojnę Światową.  Jak widzimy,  lód i  ogień miały  w tych wydarzeniach swój  udział.  Co możemy dziś 
zauważyć, to rejon polarny w lodzie stwarzający problemy, jak również wybuchy wulkanów. Naukowcy twierdzą, że lód i ogień zaczną działać. Proroctwo mówi, że w przyszłości ogień i lód będą sądzić ludzkość, Ap. 16:9-10 oraz  wersety 16-21,  przeczytaj również Ez.  38:22. To daje nam wyjątkowy wgląd z przyszłości.  Ziemia nagrzeje się,  a 
potem ochłodzi; to jest atomowy chłód.- Moje kazanie „Atomic Chill” tłumaczy to (Ap.18:7-10). Dla niegodziwego narodu  nie  ukazuje  to  pomyślności,  lecz  objawia  katastrofalny  koniec.  Wybrańcy  Boga  są  pełni  radości  i  zostaną  pobrani – Ap. 4. Wielki Dzień Pański będzie miał swój punkt kulminacyjny w lodzie, ogniu, dymie i ciemności, Iz. 
24:6. Gdy przeczytasz resztę tego rozdziału w wersetach 18-22, to ukazuje straszny, katastrofalny koniec. – Nachylenie  osi (Amos 8:9) widocznie objawia takie same warunki. Wszystko to daje ci niesamowity wgląd w resztę nadchodzących proroctw, niezwykłe współgrające zrozumienie.
Uwaga: Także ludzie powiedzieli, kto by pomyślał, że wieże Nowego Jorku zostaną zniszczone. W tym samym czasie, wydarzenia  te  zbiegają  się  z  groźbą  wojny  na  Środkowym  Wschodzie  –  ma  to  wyjątkowe  znaczenie.  Na  dodatek początek wojny terrorystów. Wydarzenia pism, o których jest mowa, zdecydowanie nadchodzą.
Upadek  – Tak jak Titanic był zbytnią dumą człowieka, który powiedział, że jest on nie zatapialny, jednakże zatonął,  potem Hitler twierdził, że Niemcy mieli wielką władzę w powietrzu – olbrzymi sterowiec Hindenburg. Jednak, okazało się, że było to piekło- ogień w powietrzu oraz ogień w powietrzu i na ziemi. W jednej apokaliptycznej chwili, olbrzymia katastrofa ognia!

                                                                                                List Specjalny dedykowany dla Ewangelisty Neal Frisby.                Lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły,       otrzymują skrzydła jak orły:            biegną bez zmęczenia,                    bez znużenia idą. Iz. 40:31
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