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PROROCTWA JEZUSA„W tym liście przeanalizujemy cudowne proroctwa Jezusa,  które faktycznie dały  niesamowity wgląd w Jego posługę i przyszłe  wydarzenia, aż do naszych czasów i po nich! –  Najpierw skupimy się na wydarzeniach, które miały miejsce za Jego czasów!” „Przewidział On, że Jego uczniowie staną się rybakami ludzi. (Mat. 4:19) – Przepowiedział połów ryb. (Łukasz 5:4) – Przepowiada przemienienie!  (Mat.  16:28) … Widzieli  oni  jak wygląd Jego twarzy odmienił  się  i  zmienił  w światło Wiecznego promieniującego życiem! (Łukasz 9:29) – Przepowiada, że ryba będzie miała monetę w swoim pyszczku! (Mat. 17:27) – Przepowiada wskrzeszenie Łazarza! (Jan 11:11, 23) – Przepowiada mężczyznę niosącego dzban! (Łukasz 22:10) – Przewiduje urządzoną izbę do spożycia Paschy!”  (Wersety 11-12)„Przewidział zaparcie się Piotra! (Mat. 26:34) – Zapowiada rozproszenie się uczniów! (Werset 31) – Przewidział On, że zobaczy  swych uczniów po zmartwychwstaniu! (Werset 32) – Przewiduje Swój pogrzeb! (Wersety 10-12) – Jego zdrada odbędzie się w czasie  Paschy przez jednego z Jego uczniów! (Mat. 26:2, 21) On przewidział tego, który Go zdradzi. (Mat. 26:23) – Jezus dokonał proroctwa godziny Jego zdrady! (Wersety 45-46) – Jezus przewiduje swoją śmierć przez ukrzyżowanie!” (Jan 3:14 – Mat. 20:18-19) –  „Jezus 

przewidział  swoje  zmartwychwstanie  trzeciego dnia.  (Jan 2:19 –  Łukasz 9:22) –  Prorokował On,  że umrze,  a   następnie 
zostanie wskrzeszony! (Mat. 17:22-23) – Przepowiedział On, że wybrani, będą mieli klucze do Królestwa. (Mat. 16:18-19) –  
Przewidział On męczeństwo Piotra! (Jan 21:18) – W tajemniczy sposób powiedział On o widzeniu Jana ponownie na wyspie 
Patmos! (Jan 21:22) – Przepowiedział On, że apostołowie zasiądą na tronie 12 Pokoleń! (Mat. 19:28) – Przewidział drugi 
połów ryb! (Jan 21:6) – Przepowiedział On, że złodziej będzie z Nim w Raju! (Łukasz 23:43) – Jezus przepowiedział o wylaniu 
Ducha Świętego, przychodzącego w Jego imieniu!” (Jan 14:26- Dzieje 2:4)

Wydarzenia  sięgające  naszych  czasów  i  przyszłości!  –  „On  przepowiedział  prorocze  znaki  Jego  przyjścia…  On  zapowiada niegodziwość,   jak  za  dni  Noego!  (Łukasz  17:26-27)  –  I  działalność  gospodarczą  jak  za  czasów  Lota!  (Werset  28-32)  –  Dał  On 
proroctwo  dotyczące  ewangelizacji  świata,  którego  moi  partnerzy  są  częścią  i  znakiem!  (Mat.  24:14)  –  On  zapowiada 
narodowy powrót Żydów blisko 2000 lat wcześniej! (Łukasz 21:24, 29-30) – On także przewidział, że będzie to wypełnione w 
jednej generacji! (Mat. 24:33-35) – Przepowiada On rozpacz narodów i znaki na niebiosach (człowiek lądujący na księżycu! itd.) – On przewidział przewrotne i ekstremalne zmiany w światowej pogodzie! (Łukasz 21:25) – On przepowiedział, że moce niebios zostaną wstrząśnięte przez wybuch atomowy! (Werset 26) – On przewidział dzisiejsze niewydolności serca!  – Dał On proroctwo, że jeden będzie zabrany i jeden zostawiony, gdy On przyjdzie!” (Łukasz 17:34-36) „On przewiduje zaćmienie słońca i księżyca! (Mat. 24:29) – On przewidział otwarcie nieba! (Jan 1:51) – Dał On proroctwo o Wielkim  Ucisku! (Mat. 24:21) – On przewidział okropne zniszczenie życia w tym czasie! (Mat. 24:22) – On przewidział powstanie fałszywych  proroków!  (Mat.  24:4-11) –  On  przewidział  powstanie  fałszywych Chrystusów  na końcu!  (Mat.  24:24)  –  On  zapowiedział  ohydę spustoszenia … (bałwochwalstwo – kult antychrysta) (Wersety 15-18) – On przepowiedział, że czas zostanie skrócony inaczej nikt by  nie ocalał! (Werset 22) – I czas ucisku, gorszego od tego, który był na początku stworzenia! (Marek 13:19) – Zapowiedział On, że dzień  sądu będzie tak szybki, jak w czasach Noego i tak srogi,  jak w czasach Lota! (Łukasz 17:26-31) – Zapowiedział On, że dzień Pana  przyjdzie nagle jak potrzask na świat! (Łukasz 21:35) – Przewidział godzinę pokusy, próby która zstąpi na cały świat!” (Ap. 3:10)

„Zapowiedział  On  wielkie  prześladowanie  wierzących!  (Marek  13:9-11)  –  Przewidział  podziały  i  konflikty  pomiędzy 
uczonymi! (Mat.  24:10) – Zapowiedział odstępstwo w Kościele! (Werset 12) – Przewidział On, jak na końcu armie otoczą 
Jeruzalem! (Łukasz 21:20) – Przepowiedział dni zemsty. (Werset 21-22) Przepowiedział On dokładny czas, w jakim zacznie  
się Wielki Ucisk!” (Mat. 24:15)„Jezus dał także proroctwo o wielkich trzęsieniach ziemi, gdy nastąpi koniec pokoleń! A także wojny, zarazy, chemiczne trucizny w  miastach, itd. – On przepowiedział rewolucje, nieplanowane i ekstremalne zmiany! – Przewidział światowy głód wprowadzający do Wielkiego Ucisku! –  Przewidział straszne widoki i wielkie znaki z niebios! … To znaczy niebiańskie rydwany, nadejście szatańskich świateł i inny zamiar: wybuch atomowy, straszny widok! (Łukasz 21:10-25) – On przewidział, że wyśle ogień na ziemię! (Łukasz 12:49) – Jezus także przewidział, że wielkie asteroidy (meteoryty) uderzą w ziemię i morze!” (Ap. 8:8-10)„On przewidział wszystkie armie świata w Armagedonie, powodujące rzekę krwi! (Ap. 14:20, Ap. 16:16) – Jezus przewidział, że Jego  wybrani uciekną przed tymi ostatnimi wydarzeniami  Ucisku! (Łukasz 21:36) – Prawdziwie świadectwem Jezusa jest z całą pewnością  duch proroctwa! (Ap. 19:10) … A dar proroctwa będzie pracował, by na końcu prowadzić Jego wybranych w wydarzeniach, które będą miały miejsce, aż do Pobrania!” – „To tylko niektóre z wielu proroctw Jezusa, które drukujemy dla twojego przypomnienia i nauki o  końcowym czasie! – Jego dokładność w przepowiadaniu jest niesamowita, z tym, że nie zostały omówione tutaj wszystkie proroctwa, które On dał Janowi w księdze Apokalipsy; lecz właśnie wiele z nich umieściliśmy w naszych listach, książkach i skryptach.” –  „ On 
także dał mi wiele proroctw dla Jego kościoła, jako, że wiek się kończy! Faktycznie jesteśmy błogosławieni w wielu rzeczach!”  
– „On także przepowiedział, że na końcu czasu będzie prorok związany z powołaniem czasu!” (Ap. Roz. 10) We wspaniałej miłości Chrystusa,Neal Frisby
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