
DUCHOWY WIATR BOŻY 

Są to chwalebne dni ocalenia, uwolnienia i cudów! Bądź czujny; korzystaj z każdej chwili. – „Jak w śnie oglądałem jak 
poruszają się liście drzewa i Pan powiedział, bez wiatru, liście drzewa nigdy by się nie poruszały; a bez Mojego ducha  
ludzie nie poruszaliby się, ani nie posiadali życia! Nie będzie poruszenia ducha czy wychwalania czy pokłonów przed 
Panem tak, jak robi to drzewo! Pozwól powiewowi ducha wiać na Jego ludzi!” – Grupy ludzi chcą podążać za Panem z 
daleka; jest to klęska duszy. Drzewo ugina się i podąża za kursem Wiatru. – „Oto, powiedział Pan, przeczytaj Św. Jana 
3:8, „Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd pochodzi i dokąd podąża. Tak jest z 
każdym, kto narodził się z Ducha”. – Innymi słowy, wiatr wieje tam, gdzie wskazuje lub prowadzi poprzez opatrzność! – 
A wybrani podążają za Pismami!

Największe i najbardziej istotne wydarzenia kiedykolwiek widziane wydarzą się. Niesamowity i zaskakujący wiek! 
Zabiegi końcowe i ostateczne rozdziały Jego proroctw i wiadomości od proroczego daru ducha wydarzą się tuż przed  
Jubileuszem Izraela. – „Gwiazda Dzienna wschodząca w sercach wybranych, będzie ich prowadzić w dramatycznym 
odrodzeniu kończącym się pełną mocy wiarą pobrania! Mądrość, wiedza i boska miłość będzie rozpościerać Jego 
skrzydła nad nami!” Słońce zachodzi, wybranych nie będzie, nadejdzie noc! Moim zdaniem nie będziemy musieli długo 
czekać!  –  Możesz  poczuć  natchnienie  ducha  mówiącego  te  słowa  do  wierzących,  którzy  wkrótce  odejdą  do  nieba!  
Późniejsze czasy objawiają się w naszej godzinie! Niebiosa dają przepowiednie i cuda niebios jako znaki! „Jezus pojawi 
się  w przeciągu chwili,  w mgnieniu oka!” Jego ludzie tego pokolenia zobaczą to,  powiedział  Pan!  Niech więc 
powiew ducha wieje w danym kierunku! Żniwa się kończą!

Podczas  gdy  świat  pełen  jest  śmiertelnej  trucizny,  fałszywości,  odstępstwa  i  złowrogiego  zła,  kościół  otrzymuje  
namaszczenie, radość, uzdrowienie i cuda, przewodnictwo, mądrość, wiedzę i wiarę pobrania! – „Oto, powiedział Pan, 
duch objawia im rzeczy, które nadejdą!” Cóż za przywilej, by żyć w samej godzinie przyjścia Pana, kiedy wszystkie 
znaki Kościoła Wieku wypełniają się przed naszymi oczami, a nieroztropni o tym nie wiedzą!

Świat  się  przygotowuje.  Nowy  system  pieniężny  jest  sprytnie  planowany.  Dodatkowo,  przymierze  Żydów  będzie 
potwierdzone. Więc obserwuj! „Nagłe i nieoczekiwane zmiany są na ich drodze!” (Oczywiście, wiele z nich zostało już 
napisanych dla ciebie w Listach, by je wyszukać.) – Na ziemi, społeczeństwu zostaną przedstawione różne polityki i plany 
nadchodzącego światowego dyktatora! – Zmiany w transporcie, pracy itd. nadchodzą!  „Iluzja jest jak obłok kurzu na 
letnich  kościołach!”  –  „Zmieszanie,  niepokój,  kryzysy  żywności  i  pieniądza  w  wielu  narodach,  powodują,  że 
populacja szuka nadzwyczajnego przywódcy! Czarodzieja, który może rozwiązać dylematy świata! Następnie to 
wszystko wkrótce przyjdzie! Moim zdaniem wybrani powinni być przygotowani i czujni, ponieważ świat może zacząć 
zmierzać w kierunku ostatniej części Wielkiego Ucisku (Ap. 12:5, 6 – nadany znak, itd.) – „Więc wszyscy święci powinni  
szukać Pana w każdym momencie! – Wierzę, że jest to nasz czas, by ujrzeć Jezusa w obłoku chwały!”

Pojawią się wstrząsy na skalę światową i erupcje wulkanów! „Każdy aspekt natury i pogody wzmoże się na całej 
ziemi jak nigdy wcześniej!” Zarówno jak wielkie wstrząsy w społeczeństwie wszędzie, wliczając sposób, w jaki 
myślą i robią rzeczy! – „Spójrz w górę, cuda niebieskie i proroctwo mówią nam, że nasze odkupienie jest blisko!”

„Gwiazdo jaśniejąca! – Gwiazdo jasna! Czy Jezus przyjdzie rankiem, w południe czy w nocy? Czy może o zmierzchu?” –  
(Według Mat. 25:6) W USA może być to zegar, po 12 o północy pomiędzy tym czasem a świtem! – (Ponieważ człowiek nie 
pozna dokładnego dnia,  ani godziny. To jest tylko opinia.) My wiemy, że w niektórych częściach świata będzie się to 
zgadzać; gdzie w jednej części jest jasność, a druga jest ciemna w czasie 24 godzin! Prawdopodobnie w moim wierszu jest  
wskazówka!

Twój Przyjaciel,

Neal Frisby
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