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PROROCTWO WIRU POWIETRZA – POBRANIE!

„Tak, jak zauważyliśmy niezwykłe i ważne wydarzenia odnośnie proroctwa mają miejsce na całym świecie! Świat doświadcza 
wielkich zmian w różnych kierunkach, tak, jak Pisma przewidziały to lata temu!  Jesteśmy w zmierzchu czasu!  Sama natura i 
pogoda są znakiem mówiącym, że Jezus przyjdzie bardzo szybko! Więcej o tym za moment!”

Rozważmy  Pisma  dotyczące  wniebowzięcia  (pobrania)!  –  I  Kor.  15:52,  „W  jednym  momencie  w  mgnieniu  oka,  w  czasie 
ostatniej trąby: zabrzmi trąba, umarli powstaną nienaruszeni, a my zostaniemy przemienieni!” – I Tes. 4:16-17, „Albowiem sam 
Pan zstąpi z nieba z krzykiem, na głos archanioła, z trąbą Bożą: a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi: potem my, żywi i 
pozostawieni, wraz z nimi zostaniemy zabrani razem w obłoku, by spotkać Pana w powietrzu: i już zawsze będziemy z  
Panem!”  – „Paweł w tych słowach mówi nam o Pobraniu kościoła! Taki rodzaj wniebowzięcia przez Jezusa Jego świętych jest  
opisany w opowiadaniu o Eliaszu w Starym Testamencie! ...  Gdy prorok przekroczył Jordan, nagle cudowne wydarzenie miało 
miejsce. Pojawił się rydwan ognia i rozdzielił ich jeden od drugiego, a Eliasz w wirze powietrza wstąpił do niebios!” (II Krl 2:11)

„To niesamowite wydarzenie przepowiedziało,  Pobranie świętych! – „Zauważ w kolejnych wersetach,  że aniołowie na tym 
cudownym niebiańskim statku byli w stanie przeciwstawić się grawitacji i rozdzielić wody Jordanu, tak aby Eliasz przeszedł w 
inny wymiar w ten niebiański cud, i przez nadprzyrodzoną moc został zabrany! ... A wkrótce, pewnego dnia i my przeciwstawimy 
się grawitacji, a niebiosa otworzą się i zostaniemy zabrani w inny wymiar, by spotkać się z Jezusem!” ... „Także pobranie Henocha 
daje świadectwo tej samej prawdzie, kiedy Pan pobrał go bez zobaczenia śmierci!” – „Tak, jak pamiętasz, Henoch chodził z 
Bogiem, lecz nagle zniknął! Także w przypadku Eliasza, kiedy rozmawiał z Elizeuszem i w następnej minucie on (Eliasz) zniknął!”  
– „Tak też będzie w przypadku wybranych! Jezus przyjdzie szybko i nagle, w jednej chwili, w mgnieniu oka, święci odejdą łącząc 
się w promieniach wieczności!”  – „Niektóre z tych niesamowitych świateł,  które były widziane w niebiosach są najwyraźniej  
zapowiedzią przyjścia Pana i pobrania Jego kościoła! ... A także jest ostrzeżeniem zniszczenia, które nadejdzie na ziemię!”

„Tak, jak już wcześniej mówiliśmy, jeden ze znaków nadejścia Jezusa jest widoczny w pogodzie! Przekonamy się, że stanie się 
dokładnie tak, jak przewidziały to Pisma! Widzieliśmy już fale upałów dotykające narody, okropne zamiecie śnieżne i powodzie w 
innych miejscach, suszę i głód dotykające wiele narodów, śmiertelne trzęsienia, gigantyczne tornada i huragany niszczące dobytek 
i  zabierające  wiele  żyć!”  –  „Wszystkie  te  rzeczy  są  tylko  ostrzeżeniami  objawiającymi  większe  rzeczy,  które  nadejdą 
dotycząc tych samych spraw! ... Według proroctwa, wiemy, że w przyszłości w nagłówkach gazet przeczytamy, ‘Największa na  
Świecie Susza i Głód mają miejsce’ – Powiedzą, niedobór żywności jest już blisko, gdy panika uchwyci serca ludności!  – Więc 
przewidujemy w małym stopniu, to, co będzie miało miejsce w większym, niespotykanym wcześniej stopniu w historii! To będzie 
jak science fiction dla niektórych, lecz będzie to rzeczywistością!” – „Więc wiemy i możemy przewidzieć, że będzie to o wiele 
gorsze od tego, co widzieliśmy, dotyczące nie tylko tych spraw, lecz również wielu innych wydarzeń, które przepowiedzieliśmy! ...  
Reszta tego nie będzie sekretem, ponieważ jest jeszcze wiele wydarzeń, które będą miały miejsce!”

„W  najbliższych  latach  zobaczymy  dramatyczne  i  niewiarygodne  wydarzenia  dotykające  Chiny,  Rosję,  Japonię,  Środkowy 
Wschód, urząd Papieski i  wydarzenia wpływające na  prezydenturę Stanów Zjednoczonych! – Dodatkowo, Stany Zjednoczone 
same doświadczą wielkich zmian, dotyczących każdego działu życia społeczeństwa! – Przygotuj się, ponieważ zobaczysz pewne  
niesamowite rzeczy mające miejsce w tym narodzie! – Napiszemy więcej odnośnie wydarzeń w przyszłości, lecz jeżeli sprawdzisz  
swoje  Zwoje,  zobaczysz,  że wszystko,  co jest  na  nich stanie się w ich odpowiednim czasie!  Proroctwo maszeruje do miejsca  
przeznaczenia!”

„Możemy dodać, że w czasie wyżej wymienionych wydarzeń dotyczących pogody itp. , powstanie dziwny i tajemniczy człowiek. 
Aż do tego momentu był on jak fantom i jeszcze nie ujawnił swojej prawdziwej tożsamości! Jego charakter będzie, jak w klasycznej  
opowieści, Dr Jekyll i Mr. Hyde, gdzie będzie on miał podwójne osobowości! Pierwszy typ jego osobowości będzie jak gołębica, lecz  
zwodniczy i przebiegły, a potem jego druga osobowość jest z piekła rodem, jak dzika bestia! Pojawi się u niego nagle srogi wyraz  
twarzy, duch mordercy zacznie działać! ...  Lecz wtedy jest za późno, ludzie są złapani w pułapkę! Wielu da się zwieść jego  
oszustwom! Lecz w taki sposób, uwierzą oni w kłamstwo!”  – „Antychryst będzie posiadał swoje insygnia – znak! On będzie go 
używał jako testu lojalności, by spełnić swoje diaboliczne cele! Uderzy on tam, gdzie najbardziej boli! Zapowie, że nikt nie będzie  
mógł kupować lub sprzedawać, bądź otrzymywać żywności bez tego oznaczenia! ... I będą nosić ten znak, aż do ich zguby! Wtedy  
świat wkroczy w najbardziej przerażające prześladowanie w całej historii!” ... A ludzie powiedzą, „Któż jest podobny do bestii? Kto 
jest w stanie toczyć z nią wojny?” (Ap. 13:4) – „Ta postać jest blisko i pojawi się w ustalonym czasie!”

„Biorąc pod uwagę wszystkie te rzeczy, musimy się przygotować, czuwać i modlić się oraz pracować w Jego żniwach jak nigdy 
dotąd! Ponieważ wiemy również, że Jezus mówi nam, by być czujnym i oczekiwać!” – „Bądźcie gotowi, ponieważ w godzinie, o 
której nie myślicie, Syn Człowieczy przyjdzie!” (Mat. 24:44)

„Więc wychwalajmy wspólnie Pana i radujmy się, ponieważ żyjemy w zwycięskim i doniosłym czasie dla kościoła! To czas  
wiary  i  wielkich  czynów!  To  czas,  w  którym  możemy  mieć  to,  o  cokolwiek  poprosimy  używając  naszej  wiary!  To  godzina  
powiedzenia tylko słowa i wszystko się stanie! ... Tak, jak mówią Pisma, ‘wszystko możliwe jest dla tych, którzy wierzą!’ – To jest  
nasz czas, byśmy świecili dla Jezusa!”

W Jego Obfitej Miłości,

Neal Frisby
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