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W tym liście specjalnym porozmawiajmy nieco o Bożych znakach! Pan szybko porusza się w Jego chmurze wybierając teraz  
swoich  wybranych!  To  przypomina  nam  o  Ezechielu,  który  widział  niezwykły  widok  nadzwyczajnego  poruszenia,  energia 
obecności Boga, zbliżająca się, jak kosmiczna siła!” – Ez. 1:4, „Oto, zobaczył on nadchodzący wir powietrza, obracający się jak 
wielka magnetyczna chmura z poruszającym się w niej ogniem, olśniewającym jasnością wokół niej; A kolor bursztynu  
wydobywał się z ognia!” – „On przygotował się na otrzymanie wiadomości od Najwyższego!” – „Werset 10 objawia ten sam 
rodzaj posłańców, którzy byli wokół tronu w Ap. 4:7!” – „Wersety 26-28 przedstawiają człowieka na tronie, który od pasa w górę 
wydaje się jaśnieć w ognistym bursztynie, a od swych bioder w dół wydawał się być olśniewający, jak płomień ognia w jasności z  
tęczą świecąca wokół niego!” – „Najwyraźniej, to jest to co zobaczył on w środku chmury zbliżającej się w jego kierunku, jak gdyby 
istoty żywe wyszły z obecności Boga! Widział on to objawienie i dziś znowu Bóg przychodzi w słupie ognia i chmurze! On ujrzał  
chwałę Pana! Rozdz. 2 ujawnia, że Bóg miał mu przekazać wiadomość przywództwa dla zbuntowanego ludu!” – „Lecz niewielu 
uwierzyło. (Ez. 9:4) Uwierzyli oni w wiadomość pisarza z kałamarzem u boku!” (Werset 11) – Ez. 2:5, to było, by pokazać, że 
prorok jest pośród nich! Wersety 8-10 pokazują, że Bóg dał mu zwój, pełen zapisany ostrzeżeniami, żalem i zapowiedzią 
zatracenia! Dziś  również  możemy  zobaczyć  te  same  osądzenia,  zbliżające  się  na  rasę  ludzką,  jako  gwałtowna  fala  chaosu!  
Warunki ekonomiczne, głód, trzęsienia ziemi, burze, itd.” – „Postać z jaśniejącą tęczą wokół niego, którą widział Ezechiel był 
anioł Pański! A w chmurze było zarówno zbawienie i nadchodzący osąd!”

„Weźmy pod uwagę tego anioła Pańskiego, który pojawia się ponownie w posłudze dla Jego wybranych! Anioł Pański jest w 
słupie ognia i  w chmurze;  wybrani prowadzeni są przez słup ognia,  gwiazda w chmurze!  Jest to anioł Kamienia Węgielnego 
(Capstone)! Anioł Pański jest Bożym własnym ukazaniem absolutnej boskości! Chmura życia!” – „Pojawia się on w najbardziej 
ważnych momentach, kiedy ma pojawić się coś wielkiego! Idźmy za wzorcem Pisma, dotyczącym tych różnych pojawień się”. W 
Ap. 10:1, „ukazuje go w chmurze, tęczy, gromie, ogniu i głosie z wiadomością!” (zwój)  – To jest dokładnie, jak mówiliśmy co 
prorok widział w Ez. 1:4, 26-28 i rozdz. Ez. 2. Następnie w Księdze Sędziów 6:11-13, „anioł Pański dokonał wielkiego pojawienia 
się! –  To objawia,  że miał zamiar czynić cuda! Werset 21 pokazuje Jego powiązanie z ogniem!” – „W Sdz. 13:20 anioł Pański  
wykonuje inne pojawienie się, przemówił i w płomieniu ognia udał się w kierunku nieba!” – W I Krl. 19:6-8, „Anioł Pański dotknął  
proroka Eliasza drugi raz! I czuję się zainspirowanym, by powiedzieć, że Bóg zamierza teraz dotknąć wybrany kościół, i pójdzie on 
do drugiego i najpotężniejszego objawienia i posunięcia!” – W tym momencie Bóg dotyka mnie i kieruje do tego Pisma: Joz. 5:13-
15, „Gdzie anioł Pański pojawił się z mieczem w ręku, przemówił do Jozuego i powiedział, jako dowódca Pana Zastępów teraz  
przybyłem!” „To udowodniło, że ten anioł był Bogiem, ponieważ on oddal Mu pokłon i powiedział mu, że z pewnością by ł 
on na ziemi Świętej; co oznaczało, że bóstwo tam było!”

„Teraz Pan namaszcza mnie, do tego następującego Pisma, Dan. 10:6-7, gdzie anioł Pański pojawił się w tej postaci i wielkie  
trzęsienie spadło na nich!  Werset 14 pokazuje, że miało to coś wspólnego z późniejszymi dniami, prowadząc wybranych tego 
wieku!” –  W Dan. 8:16 anioł Pański pod postacią człowieka przemówił do Gabriela w związku o wiadomości! Ten sam 
anioł  Pański  ponownie  daje  wiadomość  Jego  ludziom  zamykając  wiek! Widzieliśmy  nawet  fotografie  tych  manifestacji 
(objawienia).  Co  za  cudowne  wizytacje  z  nawet  wieloma  zachęcającymi  znakami,  które  nadejdą,  przestawiając  różnorodną 
mądrość  Wszechmocnego!”  „Mogę  poczuć  tą  chmurę  ognia rozwijającą się  i  nadchodzącą  ku  nam!  Wychwalaj  Go!”  –  „Pan 
przemówił do mnie i powiedział, że ten sam anioł, który był w słupie ognia i w obłoku u Izraela, On pojawi się ponownie z nami ! 
To Powiedział Pan!” Przeczytaj Wj. 40:34-38 - Wj. 33:9-11, „Anioł Pański przemówił twarzą w twarz z posłańcem!”

„Słuchaj, powiedział wieczny Pan Zastępów, skieruję się ku Mojemu słudze, aby umieścić tutaj to Pisma dla Moich ludzi. Ps. 34:7 
(6),  „Anioł  Pański  zakłada  obóz  wokół  tych,  którzy  się  go  boją  i  niesie  im  ocalenie!”  –  „To  dosłownie  jest  prawdą,  
powiedział Pan! Skosztuj i zobacz, jak dobry jest Pan, błogosławiony człowiek, który mu zaufał i tej wiadomości, którą Ja 
dałem!” „Wywyższajmy  Pana  w  Jego  Świętym  imieniu  Jezus!”  –  „Ponieważ  On  jest  w  Jego  Świętej  Górze  Headstone,  anioł 
jaśniejący kolorami tęczy, stojący w obecności Jego żywego słupa ognia!” – „Zaprawdę, powiedział Pan, nie czytałeś w Ps. 91:1, 
Ten,  który  mieszka  w  sekretnym  miejscu  Najwyższego,  przebywa  w  cieniu  Wszechmocnego! Tak,  powiedział  Pan, 
Wiadomość (Capstone) Kamienia Węgielnego i Moi ludzie przebywają w cieniu Wszechmocnego!” –  Werset 11, „I dam swoim 
aniołom rozkaz o tobie, by strzegli cię na wszystkich twoich drogach! Ponieważ to Ja, Pan, który idę przed tobą!” – „Amen, 
anioł Pański jest przed nami, jak nigdy dotąd. Przygotujmy swoje serca,  ponieważ On objawi Siebie na nowo wszystkim tym, 
którzy wierzą!” – „Bądźmy pewni i słuchajmy Jego przychodzących słów!”

Bóg kocha i błogosławi Cię,

Neal Frisby
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