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„W tym liście specjalnym zbadamy pewne ważne fakty! Tak rzeczywiście, pewne niezwykłe i fantastyczne rzeczy mają miejsce i  nawet  
jeszcze bardziej niesamowite, gdy wiek się kończy. – Co prawdziwy wybrany wierzący może oczekiwać w przyszłości? W jaki cykl wchodzimy? 
Możemy z pewnością przewidzieć, że jesteśmy w cyklu pszenicy i zbóż!” (Mat. 13:30 – Marek 4:28-29) –  „Mówi o żniwie, że ‘przyłoży on 
natychmiast’ sierp, szybka i krótka praca! – Jest to czas późnego deszczu i tęczowy wymiar mocy Eliasza! Podwójna porcja, trzykrotna moc 
7 lamp ognia namaszczeń!” Zach. 10:1 . . . „W czasie późnego deszczu, rozjaśni On chmury – typ, który opisuje Ez. 1:28! Innymi słowy, pojawi się  
On w szczególny osobisty sposób swoim ludziom i moim partnerom! Joel 2:23, 28 mówi o wielkim wylaniu. Ja w pełni przywrócę, powiedział  
Pan!”

„Wchodzimy w sferę nieskończonych możliwości, gdzie wszystkie rzeczy są możliwe dla tych, którzy wierzą! (Marek 9:23) – Kiedy Jezus 
powiedział, ‘poproś o cokolwiek w Moim imieniu, a zrobię to’. – Wymiar wiary w powiedz tylko Słowo, a będzie to zrobione!” (Mat. 8:8) – „W  
przyszłości możemy spodziewać się nawet większych tworzących cudów uzdrawiania, najwidoczniej, jak również tworzących cudów zasobów . 
. . oraz ponad naturalne działanie w przynoszeniu dobrobytu wierzącemu! . . . To może wydarzyć się na wiele rożnych sposobów. W prawdziwej 
potrzebie Jezus nawet raz stworzył monetę w ustach ryby!” (Mat. 17:27) – „W nagłej potrzebie stworzył On olej i mąkę dla Eliasza i wdowy! –  
Pamiętaj, że Jezus stworzył chleb dla tłumu; wypełniając całe sieci rybami dla apostołów, itd.” - „Jezus powiedział, rzeczy, które Ja czynię, wy 
będziecie czynić i nawet jeszcze większe dla naszych czasów!” (Jan 14:12) – „W przyszłości możemy przewidywać nawet więcej powstań z 
martwych w pewnych przypadkach, tak jak Jezus sam czynił! – Zmierzamy do cyklu nasiona gorczycy większej wiary! Gdzie Jezus powiedział,  
nic nie będzie niemożliwe dla was!” (Mt. 17:20)

„Wchodzimy w wymiar  nakazującej  wiary,  panowanie  siła  nad wrogiem!  –  Możemy przewidzieć,  że  więcej  przypadków psychicznego 
szaleństwa zostanie uleczonych . .  .  wszystkie rodzaje opresji  i opętań zostaną uwolnione! Będzie tak,  jak za czasów Jezusa, gdy wyzwolił  
Legiona. Jezus daje nam władze nad całą mocą demonów!” (Łukasz 10:18-19) – „My chodzimy nawet w sferze siły nad żywiołami. Jezus był  
pośrodku morza ze swoimi uczniami i uspokoił On burze, a łódź natychmiast znalazła się na lądzie! Wielu Biblijnych studentów dziwiło się  
temu. Ponieważ On i Jego uczniowie musieli przewyższyć czas i przestrzeń do 4-go wymiaru wiary i mocy!” (Jan 6:19-21) – „W mgnieniu oka  
zjawili się na brzegu!” –  „Pamiętaj, Jezus powiedział, czyny, które robię, wy będziecie robić i nawet większe!  – W przyszłości możemy 
oczekiwać, że wybrani będą w pozycji, o której można by było powiedzieć, że każdy będzie mógł mieć cokolwiek powie (Marek 11:22-23) – 
„Amen! Tak, powiedz tylko słowo jest nad nami!”

W  przyszłości wybrani zobaczą więcej z obecności i glorii Boga wraz z objawieniami Ducha Świętego. W Starym i Nowym Testamencie,  
wierzący  rzeczywiście  widzieli  glorie  i  moce  ducha!  .  .  .  Widzieli  języki  ognia  w dniu  Pięćdziesiątnicy,  glorię  w Świątyni  Salomona,  itd.  
Faktycznie  widzieliśmy je tutaj  i  sfotografowaliśmy prawdziwą obecność Pana!”  .  .  .  „Jezus kiedyś powiedział,  uwierz,  a ujrzysz glorię 
(obłoki-obecności)! Oni nie tylko widzieli,  jak Łazarz powstawał z martwych, lecz widzieli glorię Boga!” (Jan 11:40, 44)  – „Węgle 
ogniste są teraz pośród ludzi Boga czyniąc znaki, dziwy i cuda! Jesteśmy w dniach, jak cień ucznia, padł na nich i każdy został uzdrowiony!” 
(Dzieje 5:15-16) – „Tak wielu, ilu dotknęło szat Jezusa, zostało uzdrowionych! . . . Także Paweł wysyłał modlitewne tkaniny w swoich czasach i  
wielkie cuda miały miejsce! – I mogę z całą pewnością przewidzieć, że więcej będzie uleczonych dzięki moim namaszczonym modlitewnym  
tkaniną, gdy je roześlemy! – Niesamowite do zaobserwowania cuda z pewnością pojawią się!”

„Przewiduję, że w przyszłości, wybrani otrzymają więcej wiedzy i mądrości, ponieważ wkraczamy w ‘różnorodną mądrość’ Pana Zastępów! 
– Innymi słowy, siedząc w niebiańskich miejscach pod magnetycznym obłokiem, przygotowując ich na wniebowzięty lot!” . . .  „Chciałbym 
zaznaczyć jeszcze jedną rzecz. Wierzę, że Jezus ukaże się ludziom w wizjach przed swoim powrotem i także aniołowie będą widoczni 
przed końcem wieku!”  – „Teraz wszystko to co się tyczy wiary, zabiera nas do wiary pobrania! . . . Pewnego razu Jezus przeciwstawił się  
grawitacji i chodził po wodzie. Wkrótce nasza wiara będzie tak silna, że przeciwstawimy się grawitacji, wchodząc w inny wymiar, zmieniając się 
(uwielbieni) i będąc pobranymi w doskonałym zachwycie!” . . . „Zatem widzimy, krok po kroku, w tym ostatnim ożywieniu i nawet w tym liście,  
Jezus powoduje, że ‘wiara rośnie’ do ostatecznego zakończenia wymiaru wiary dla pobrania!”

„W przyszłości zobaczymy wielkie cuda dotyczące zbawienia grzeszników; ogromne odbudowanie! Przekonująca moc wejdzie na drogi i  
opłotki . . . i ludzie oddadzą swoje serca Bogu, podczas gdy nigdy wcześniej tego nie zrobili!” – Jezus powiedział, że będzie to polityka otwartych  
drzwi! –  „Kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie!” (Ap. 22:17) – Ponieważ mówi, że pod koniec wieku „duch i oblubienica 
powiedzą, przyjdź. I ci, którzy są spragnieni przyjdą do Pana Jezusa!” (Werset 17)  - „Wiec również zobaczymy zaskakujące i wielkie cuda 
zbawienia,  dotyczące naszych krewnych i  przyjaciół,  itd.!”  – „Przewiduję,  że w przyszłości  będzie On poruszać się w miejscach wysokich, 
środkowych, niskich miejscach, ku bogatym, ku biednym i do wszystkich narodowości, itd.” – „Tak, ponieważ wyleję mojego ducha na wszelkie  
ciało. Błogosławiony ten, kto to zaakceptuje i uwierzy!”

„Także wraz z tym wielkim ożywieniem, przewiduję, że niezwykły i fałszywy kościół powstanie na ziemi wśród kryzysów, trzęsień ziemi,  
głodu i niebezpiecznych czasów! – To jest blisko!” – „Biblia prorokuje, że ta płonąca nierządnica czarów, zostanie spalona ogniem tuż przed  
Armagedonem!” (Ap. 17:16-18) – „I następnie po krótkim czasie Komercyjny Babilon zostanie strawiony przez ogień!” (Ap. 18:8-10) – „Już  
przewidziałem wojnę atomową, która z pewnością pojawi się w naszym pokoleniu! . . . Przewiduję, że ci, którzy wierzą w ten list specjalny i  
posiadają wiarę w Pisma, odejdą nim spustoszenie nastanie!” –  „Zanim skończę, przewiduję przez ducha, że niektóre stowarzyszenia 
Zielonoświątkowe  zwiążą  się  w  węzeł,  którego  nie  będą  stanie  rozwiązać  i  przejdą  przez  Wielki  Ucisk  wraz  z  innymi 
nieroztropnymi!” (Mat. 25) – „Rzeczywiście, dobrze jest znać całą prawdę i posiadać całkowitą wiarę w Pana Jezusa! . . . Przez tą posługę,  
objawia się On wybranym”. . . . „Tak, ponieważ roztropni zrozumieją i będą błogosławieni!”

W Jego szczodrej miłości i błogosławieństwach,

Neal Frisby
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