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PROROCZE ANIELSKIE WIZYTACJE

Potężny anioł Gabriel, często nazywany aniołem czasu, odwiedził Daniela i powiedział, jesteś wielce umiłowany! – Tak, mówi Pan, 
Moi  wybrani  święci  będą cudownie razem w duchu.  Wraz z  Moim duchem,  dam Moje  anioły  po środku Moich ludzi,  gdy  
pobranie się zbliża!”

Koszmary i wstrząsy! – Z powodu trudu i wysiłku natury, kryzysów, wojen, strachu, lęku, rozpaczy oraz z powodu niebezpiecznych 
czasów, widzieliśmy rozpoczynającą się manię aniołów! Ponieważ ludzie poszukują pewnego rodzaju wsparcia lub wyjścia. Również z  
powodu kryzysów i tragedii na całym świecie ludzie szukają ochrony i chwytają się czegokolwiek, relikwii, umarłych świętych, bożków 
itd. – Lecz poza tym mania aniołów podbija nawet w USA. – Możesz zobaczyć to w wiadomościach, telewizji i na wielu regałach w  
sklepach! Co się dzieje? Czy szatan naśladuje działania prawdziwych aniołów, światła,  ruchy, itd.? – Bądź bardzo uważny, ponieważ 
nadchodzi tego więcej z obydwu stron! – Pamiętaj, szatan jest aniołem światła, lecz Bóg jest czystym światłem! –  Anioły nigdy nie 
powinni być wychwalani (ale tylko Pan) i mówią oni tylko Jego Słowo. Zauważ: Możemy zobaczyć błyskawice Jego ducha, a grzmoty 
następują  szybko,  gdy ogłoszony jest  czas,  a  żniwa się  kończą!  –  Michał  wielki  książę odegra rolę  najwyraźniej  częściowo wraz z  
wybranymi, ale przede wszystkim ci dwaj świadkowie zaczną się pojawiać! (Ap. Rozdz. 11 oraz Dan. Rozdz. 12)

Wizytacje aniołów, praca i obowiązki! – Prorocza anielska praca poza wszystkimi widzianymi cudami, światłami, znakami, coś jeszcze 
będzie się działo według przypowieści Jezusa! – „Aniołowie właśnie w tym momencie oddzielają dobrych od złych! Sieć została już 
wyciągnięta  z  morza  ludzi,  ponieważ  jest  to  godzina  pobrania!”  (Mat.  13:47-50)  –  Pan  zawsze  oddziela!  –  Abraham  został 
oddzielony od Sodomy, gdzie zamieszkał Lot. „I teraz, w godzinie o północy gromów, rozdzielanie jest na pełnych obrotach !” Jako, że 
Duch Święty prowadzi w przedsięwzięciu jednoczenia i oddzielania! – Bądź również gotowy! Wkrótce spadną kule ognia i asteroidy. 
Napiszemy teraz o niektórych obowiązkach, które wypełniają aniołowie prowadzeni przez Ducha Świętego. Podczas działalności Jezusa  
(pomimo, iż nie była widziana przez tłumy) uczestniczyli w niej aniołowie i służyli Mu! Przy Jego aresztowaniu, Chrystus powiedział, 
mógł On zawołać 12 legionów aniołów, gdyby chciał, aby Go chroniły (Mat. 26:53), ale chciał On wypełnić swoją misję! „A więc 
widzimy, że aniołowie mają różne pozycje z naszym Panem! Wraz z Duchem Świętym są dosłownie miliony aniołów czuwający nad tym 
światem, gdyby tak nie było, żadne z dzieci Boga nie byłoby bezpieczne!” – Również aniołowie będą widziani powracając z Chrystusem.

Aniołów jest wiele, jak gwiazd! Również Gabriel ukazał się Maryi.  – Gwiazdy są symbolem ludzi Boga, a także Jego wyjątkowych 
aniołów, wszyscy oni są Jego świecącym światłem. (Dan. 12:3) – „Również aniołowie są zdecydowanie zainteresowani nawróceniem 
grzeszników i radują się, gdy ktoś przyjmie zbawienie!” (Łukasz 15:10) – Ci odkupieni także spotkają i będą przedstawieni aniołom  
Wszechmocnego. (Łukasz 12:8) „Cóż za czas!’ – Mówiąc o światłach, Bóg daje nam przyszłościowy obraz nas samych! Byliśmy z Nim na 
początku i wkrótce w ten sposób będziemy krzyczeć z radości z Nim ponownie! – W godzinie, o której nie myślisz! – Hiob 38:7, „Kiedy 
poranne gwiazdy śpiewały wspólnie,  a wszyscy synowie Boży krzyczeli  z  radości”. –  Tajemnice i  cuda są fantastyczne!  Pisma 
głoszą, kto może Go przewidzieć. 

Ponadto, że Pan przewyższa wszystkie rzeczy, On kocha swoich wybranych, a Jego aniołowie są stróżami nad Jego maleńkimi! On jest  
przy nich w czasie ich prób i zwycięstw. Siły zła są trzymane w ryzach, bo inaczej Jego ludzie nie mogliby niczego zrobić, albo bardzo by  
im utrudniano. „On zaopatruje ich potrzeby i czyni wiele ponad naturalnych rzeczy, że są oni nieświadomi o tym, tak, jak o ochronie w  
ich codziennym życiu!” Anioły strzegą ich przed niebezpieczeństwami, których nie mogą widzieć i podtrzymują ich życie, gdy świadczą i  
żyją! A Pan przypieczętowuje tajemnice w ich sercach w nocy, podczas snu, lecz nie wiedzą jak i skąd one przyszły! Józef i Maryja mogli  
nawet być  przekierowani,  by iść  w przeciwnym kierunku,  od tego,  który początkowo mieli  i  to mogło  ocalić  ich  życie!  Aniołowie 
zanoszą sprawiedliwych do Raju po śmierci.  Zmiana jest tak łatwa i piękna, gdy zlewają się w świetle ducha i są zabrani!  
(Łukasz 16:22)

Charakterystyka aniołów. – Zatem, jedną rzeczą jest, że oni nie umierają i nie wiedzą wszystkiego, jak Bóg jest: wszechwiedzący!  
Prawdopodobnie zostali stworzeni  poza eonem czasu! Anioł, który siedział na skale w czasie zmartwychwstania Chrystusa był nazwany 
młodym mężczyzną, lecz prawdopodobnie miał miliony lat!  –  Każdy anioł ma obowiązek! Niektórzy wyglądają inaczej od innych. 
Różni mają skrzydła, inni najwyraźniej nie. Niektóre mają moc latania. (Ezech. Rozdz. 10) Anioły są jak tłum świadków! Można znaleźć 
typy serafinów i cherubinów w Ap. Rozdz. 4 – Iz. Rozdz. 6. Są archaniołowie i aniołowie wysłani do posłańców! (Ap. 1:20)

Z pewnością są niesamowite cuda i tajemnice naszego wielkiego Zbawiciela! Jezus jest światłem ducha, który jest aniołem Pana i 
obozuje wokół jego świętych, którzy się Go boją!  Ma On różne niebiańskie zastępy; jeden taki rodzaj, jaki widział Elizeusz! (II Krl.  
6:17)  –  Również  Eliasz  po  swoim  długim  biegu  po  pustyni  był  nagle  przebudzony  któregoś  ranka,  by  zobaczyć  pewnego  anioła 
gotującego  mu  posiłek.  (I  Krl.  19:5-8)  Najwyraźniej  był  to  także  ten  sam  anioł,  który  dostarczył  kobiecie  oliwy  i  mąki!  –  Po  
zmartwychwstaniu, uczniowie byli na morzu i spojrzeli z powrotem na brzeg, a Jezus gotował im posiłek z ryb. (Jan 21:9-13) – Pamiętaj  
również o mannie, która spadła z nieba na dzieci Izraela. Czy wszystko to brzmi znajomo? – Paweł powiedział, że Jezus był skałą na 
pustyni i oni z niej pili. (I Kor. 10:4) – Z pewnością Jezus jest naszym aniołem zaufanego światła i Zbawicielem!

Twój Przyjaciel,
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