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NAMASZCZONA BECZKA BŁOGOSŁAWIEŃSTW 

Jestem podekscytowany wieloma ważnymi rzeczami, o których muszę wam powiedzieć, a nie mam na to wszystko miejsca. To 
jest  godzina,  kiedy  Jezus  będzie  mówić  do  twojego  serca  w   szczególny  sposób!  Przeczytaj  uważnie  ten  list,  a  otrzymasz  
błogosławieństwo.

TERAZ tutaj  jest  najważniejsza  rzecz,  o  której  Bóg przemówił  do mnie,  by to  zrobić   od czasu napisania  pism.  
Wkraczamy w nowy epos i nową erę w namaszczeniu Pańskim! Nagle byłem  zdumiony i zrobiło mi się słabo, kiedy 
pokazano mi wir ognia, który osiadł w wielkiej  „BECZCE BŁOGOSŁAWIEŃSTW”. Nigdy nie widziałem czegoś podobnego! 
Powiedziano mi, bym zdobył drewnianą beczkę, jest to Boży pomnik błogosławieństwa i kontaktu dla Jego Wybranych, a ciepło 
Ducha Świętego (ogień), osiądzie nad magnetyczną beczką objawienia wypełnioną wirem mocy! Gdy zacznie się ostateczna saga 
końca, Bóg ześle błogosławieństwo na tych wszystkich, którzy wierzą w Jego proste sposoby. To jest  „TAK POWIEDZIAŁ PAN, 
MOJE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO SPADNIE JAK ROSA NA ZIEMIĘ, NA TYCH, KTÓRZY MNIE KOCHAJĄ! NIE SZUKAJ W PAŁACACH 
KRÓLÓW MOJEJ NAJWIĘKSZEJ PRACY, lecz czuwaj, ponieważ przyjdę w sposób, który całkowicie wprawi w osłupienie 
mądrych, ale Moi Wybrani poczują to i będą  to wiedzieli! Tak powiedział Pan, jeżeli będziesz Mi służyć, to wyślę Mojego 
Anioła przed tobą. Pobłogosławię twój chleb i wodę, zabiorę choroby z pośród ciebie!” To jest to godzina, o której mówił  
Joel, kiedy powiedziałem, że odnowię! PAMIĘTAJ O ELIASZU I O KOBIECIE, KTÓRA BYŁA TYPEM MOICH WYBRANYCH I 
BECZCE, KTÓRĄ MIAŁA, TA BYŁA TYPEM MOJEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA (I Krl. 17:14). Oto z całego Izraela WYSŁAŁEM 
MOJEGO PROROKA, TYLKO DO NIEJ W TYM WYZNACZONYM NA TO CZASIE! (Łukasz 4:26) Uczynię tak i dzisiaj i jeśli  
będziecie uważnie słuchali, będziecie podobni do tamtej kobiety owego dnia! A wszyscy ci, którzy mają wiarę i wejdą z 
tym w kontakt, nie będą już tacy sami, bo w ten sposób odwiedzam ponownie Moich ludzi! Zaprawdę jeśli powiesz, że 
człowiek to powiedział, wtedy zostaniesz oszukany przez swoje własne serce, ponieważ to jestem „Ja”, Pan, który pociesza 
cię i Ja będę cię chronił! Tak, ześlę ogień na twoich wrogów w czasie Armagedonu, w sposób w jaki uczynił to mój sługa 
Eliasz  przeciwko  fałszywym  prorokom  w  jego  czasach.  „Duch  i  Oblubienica  mówią  przyjdź,  niechaj  ten  kto  czyta  
przyjdzie, kto świadczy o tych rzeczach, z pewnością powie, Ja szybko przyjdę!”

(Chwalcie Pana, cóż za wspaniała i rewolucyjna praca oraz wiara nadchodzą do Jego ludzi. Ochronne błogosławieństwo zdrowia 
i przymierze uzdrowienia dla Jego partnerów). Dlaczego Pan czyni tak dla swoich ludzi? Ponieważ wierzę, że zostaliśmy wierni w  
Jego Słowie! Nie wiem co o tym myślisz, ale wiem, że jest to tak święte i ważne, jak strony starego Testamentu, kiedy Eliasz uczynił  
kobiecie  cud  (I  Krl.  17:10-14).  Pamiętaj,  by  to  przeczytać  (Pismo  powyżej)  Umieściłem  imiona  mojej  rodziny  w  BECZCE 
BŁOGOSŁAWIEŃSTW.  Dla wszystkich tych, którzy mi pomagają i piszą do mnie, zamierzam umieścić wasze imiona w beczce  
przymierza wykonaną dla Jego ludzi, która będzie przebywała u samego progu Jego chwały. On ją odwiedzi, jak dynamiczny „wir 
ognia”,  odpowiadając  na  wasze  modlitwy  w  wirze  mocy!  Z  pewnością,  zapoczątkuje  to  wśród  nas  wszystkich  pewne 
podekscytowanie. „Oto człowiek nie zlecił tej pracy, lecz Ten, który żyje wiecznie i wieczność to rozwinęła!” (Rzeczywiście 
pamiętam Jezusa z Nazaretu,  kiedy Jego ręce były połączone z drewnem jako stolarz,  wierzę,  że gdy moje ręce dotknęły tej  
drewnianej beczki, Bóg zadziałał na wiele tajemniczych sposobów, wykonując Jego cuda!) Czuję, że ci, którzy będą mieli w tym 
udział, zdecydowanie znajdą się wśród potężnej grupy Wybranych, kiedy Chrystus powróci. Kiedy napiszesz, pozwól, że włożymy 
twoje imię do tej BŁOGOSŁAWIĄCEJ ŻYCIE BECZKI. 

Wiele  wydarzeń  zostało  spełnionych,  lecz  byłem  pokierowany,  bym  nie  pisał  tutaj  wiele  odnośnie  wydarzeń, 
ponieważ Pan chciał, abym napisał ciepły list do moich wyjątkowych pomocników. Odkąd zacząłem po raz pierwszy 
pisanie tego do ciebie, poczułem rodzaj ryku przez całe moje ciało tak, jak gdybym stał nad huczącym wulkanem! –  
OSOBISTE –  W  całej  mojej  posłudze  nigdy  nie  użyłem,  ani  nie  byłem  oskarżony  o  użycie 
sztuczek, lecz widziałem i z pewnością zostało mi nakazane, by to uczynić i to będzie działać. 
Jest to w 100% biblijne –  namaszczający płomień wiary pobrania będzie wynikiem z powodu 
tego posłuszeństwa! Oblubienica teraz otrzymuje tą wiarę pobrania! (Czuję, że ci, którzy wierzą 
temu,  są  tymi,  którzy  są  prawdziwie  zbawieni  i  przeznaczeni,  by  wiedzieć  o  tym  dzięki 
wyjątkowemu czynowi Boga). Amen! Czuję, że będzie to jedno z najszczęśliwszych wydarzeń w 
moim życiu, a także wielką radością dla ciebie! To doświadczenie było co najmniej niesamowite 
i sięga do sfer niebieskich, a nawet zdumiewających wydarzeń Nieśmiertelnego Boga w moim 
własnym życiu!

              W Obfitej Miłości i Błogosławieństwach Jezusa,
     
             Neal Frisby

Pański „wir ognia” zgromadził i osiedlił się w niewyczerpanej „Błogosławionej Beczce  
Błogosławieństw”! „Uwierz, a z pewnością będzie ci się wiodło w obietnicach Pana!”
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