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PROROCZA PRZYPOWIEŚĆ O ROZTROPNYCH I NIEROZTROPNYCH PANNACH

„Rozważmy w tym liście, proroczą przypowieść o roztropnych i nieroztropnych pannach – Mat. 25: 1-10. – Dziś wielu Bożych ludzi  
duchowo zasnęło; nie są czujni i ignorują znaki czasu wokół nich o nadejściu Pana!” … Tuż przed tym, jak Jezus miał przyjść, był to  
beztroski  czas,  czekanie!  Wynikiem  tego  wszystkie  panny zasnęły,  lecz  te  z  olejem  i  Słowem  usłyszały  wołanie  od   wybranej 
oblubienicy, do  uczestniczących roztropnych napełnionych olejem!” Mat. 25:6 – „O północy rozległo się wołanie, Zobaczcie, Pan 
młody nadchodzi; wyjdźcie mu na spotkanie!” Jak widać z przypowieści, jest czas opatrywania lamp! – Krótki okres ożywienia, 
który znajdzie punkt kulminacyjny w przyjściu Pana młodego do oblubienicy! – „Ci, którzy wierzą i słyszą tą wiadomość, pójdą 
razem z Nim na wesele: następnie drzwi będą zamknięte!” (Werset 10)

Pamiętaj,  Jezus  położył  silnie  namaszczony olej  na  tę  wiadomość  dla  ludzi  na  mojej  liście!  Czerp z  tego  korzyści  i  okrzyknij  
zwycięstwo!  –  On  wkrótce  nadejdzie!  –  „Musimy  przygotować  się  na  to  wielkie  ‘obudzenie,  przygotowując  lampy’  przez 
przestrzeganie Jego słowa,  bacząc na Jego ostrzeżenia,  szukając  i  wychwalając  Go!  A  On usłyszy nas  z  nieba  i  nagle z 
ospałości nadejdzie wołanie o północy gromu; a wylanie wczesnego i późnego deszczu odnowi wybrany Kościół!”  – „Będzie 
to  wspaniały kościół mocy i wiary! – Zjednoczony w jednym ciele boskiej miłości, a Jezus będzie głową tego, Jego  przeznaczeni  
ludzie, przewidziani jeszcze przed stworzeniem świata!”

„Kościół dzisiaj jest w pewnego rodzaju zastoju, albo beztroskiego czasu! – Ze światem kierującym się ku kryzysowi i chaosowi  
jesteśmy teraz w momencie wielkiego duchowego przebudzenia, które nigdy nie było widziane do tej pory! – Jezus odnowi rzeczy,  
które zostały zatracone, w sile i darach!” – Prorok Joel zapowiada o największym odrodzeniu końca wieku! –  „Jesteśmy teraz w 
czasie  wypełniania  się  proroctw  Joela;  wylanie  ducha  Bożego.  Prawdziwe  dzieci  Boże  mogą  zacząć  słyszeć  dźwięk 
chodzenia po szczytach morwowych drzew! (II Sam. 5 :24) … „Możemy zobaczyć ‘małą chmurkę’ z morza jak ludzka ręka  
(ręka Boga) i wiemy, tak jak Eliasz wiedział, że spadnie wielki deszcz (odrodzenie)!” (I Krl. 18:42-45) „To godzina, w której 
uczyni On swoje sługi i uczniów jak płomienie ognia! Heb. 1:7 – Jego ludzie staną się jednością w duchu i w zgodzie! Ponownie  
będzie jedność w Jego ciele! – Wyczekuj tego, to nadchodzi!”

„Jezus powiedział mi, że moje zwoje i listy są, by zaalarmować i namaścić Jego wybranych ludzi na wielki napływ znaków i cudów!  
– Ta nowa przychodząca wizytacja ducha Jezusa przyniesie nową posługę, inną od wszystkich, które mieliśmy w ostatniej generacji! 
– To także przyniesie tych, którzy będą przemawiać w bezpośredniej inspiracji i da to świadectwo światu o szybkim nadejściu Jezusa  
i słodkiej mocy Ducha Świętego!” –  „Spójrz, dawne rzeczy przeminęły, a nowe rzeczy zaczynają się!” „Odnowi On proroczą 
wizję Joela w Rozdziałach 1 i 2, oraz wyleje Swojego ducha na wszystkich ‘przebudzonych’ i wierzących!” … To odnowienie 
jest bliskie. – Proroctwa Boże nakazują nam wyczekiwać i obserwować to, a także przyjmować je z działaniem i wiarą! – „Jezus mówi,  
wytrwaj dopóki nie przyjdę. Ostrzega On, miej się na baczności, bo ten dzień nadejdzie na ciebie znienacka!” (Łukasz 21:34)

„Teraz, w czasie beztroski, o którym jest mowa w (Mat. 25:5-6), w czasie wylania, chwast ‘fałszywe religie’ (Mat.13:30) połączą się, 
by współpracować z rządem i kontrolować świat! – Odstępczy protestancki system połączy się z powrotem w Rzymsko-babilońskiej 
religii, jak również wszystkie inne fałszywe religie, w tym   Islam, Judaizm, Hinduizm, itd.” – Co to wszystko za sobą niesie? – Moim  
zdaniem;  groźbę  wojny  nuklearnej,  światowy  kryzys  żywieniowy  i  międzynarodowy  kryzys  finansowy,  który  przyniesie 
‘rozjemce’(negocjatora), który pojawi się pozornie, mający odpowiedź na ludzkie kłopoty. – Fałszywa prowadząca gwiazda! … „Ze 
wspaniałą religijną osobowością będzie dokonywać fałszywych cudów!” Ap. 13:12-14 – „Ten rozjemca o obliczu baranka 
będzie następnie mówił jak smok, obwołując się bogiem! – Oszust, dyktator w najgorszym wydaniu!”  – Większość fałszywych 
religii (także Żydzi) czekają z pewnością na przyjście pewnego rodzaju Mesjasza, by uratował ich od wszystkich ich problemów! – A 
ten człowiek pojawi się we właściwym czasie! Pozornie przekonując ich nieprawdziwymi znakami, a oni będą go wielbić jak boga! –  
To jest dokładnie to, co wydarzy się według Biblii! (Dan. 9:27 – Ap. Rozdz. 13) – „Te proroctwa są bliżej wypełnienia, niż większość  
ludzi zdaje sobie z tego sprawę!”

„Listy prorocze oraz Pisma objawiają nam, że nadejdą trzęsienia ziemi,  wojny,  głód,  zaraza,  rewolucje i  światowy niepokój  … 
Wzrost wiedzy i wynalazków. To także mówi, że pojawi się wielu szyderców odnośnie przyjścia Jezusa. (II Piotr 3:3) – Lecz Jezus i  
tak przyjdzie po swoich wybranych! (I Tes. 4:16-17) – „Więc również wy, kiedy ujrzycie wszystkie te rzeczy, wiedzcie, że jest 
blisko, nawet w drzwiach!” Mat. 24:33 – „Bądź cierpliwy, ustaw swe serce, bo przyjście Jezusa już się zbliża!” (Jakub 5:8)

Zauważ pilność Pisma, kiedy mówią, „Pan jest w zasięgu ręki. – Koniec wszystkiego jest blisko!” – „W każdej chwili … Bliżej nas niż  
wtedy, gdyśmy uwierzyli! … Jeszcze chwila …. I ten, który ma przyjść, przyjdzie i nie opóźni się!” (Heb. 10:37) – „Sędzia stoi przed  
drzwiami! … I jest blisko, nawet w drzwiach. … Zapewne, przyjdę szybko!” (Ap. 22:12) – Wszystkie te Pisma objawiają, że może 
On przyjść w każdym czasie! – „I nawet jeśli myślimy, że możemy mieć więcej czasu do działania, powinniśmy jednak, w  
naszych sercach oczekiwać Go w każdym czasie! … Podczas naszej dalszej kontynuacji w  żniwach!” – „Wierzę, że ten list dał ci 
zadowolenie. Pamiętaj o tym, co to mówi, a Duch Święty przyniesie ci powodzenie i będzie błogosławił, gdy ufasz Panu Jezusowi!” 

Jezus kocha i błogosławi Cię,

Neal Frisby
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