
   List Specjalny ROK 2007 
PROROCZE ZNAKI! – CZĘŚĆ 2„Mówiliśmy o antychryście, będącym pod ochroną pewnego rodzaju nowej energetycznej tarczy w niezwykłym statku podwodnym, lub w inne sposoby, w przestrzeni kosmicznej, lub w pewnego rodzaju schronieniu do czasu jego bitwy z Panem!” (Ap. 19:19-21) – Hi.  40:10-13 „mówi o bardzo niszczącej broni,  która jest  w morzach;  ma światła,  wysyła iskry ognia (atomowe pociski)!”  Werset  13 „wydaje się wypuszczać pewnego rodzaju promień ognistej energii!” – Werset 1 „mówi o Lewiatanie, symbolu Szatana, smoka, lub przekłuwającego węża!” – Iz. 27:1 „Przypis” idzie tak daleko, by nazwać to sztywnym zmieszanym prętem (metal, itd.)! – „Lewiatan oznacza również jakiś wielki obiekt tego rodzaju w morzu!” – Hi. 41:26 „objawia, że zły król jest w to zamieszany!” „Mówiliśmy o wynalazkach człowieka, jako proroczych znakach. Lecz bez względu na to, co wynajdzie człowiek, nie może przewyższyć, bądź uciec  przed Panem Jezusem!” –  „Pan przyjdzie  z ogniem  i rydwanami, jak wir powietrza!” (Iz. 66:15) – „Rydwanów Pańskich jest 

20,000!” (Ps. 68:17) – Ez. rozdz. 1, „widział wirujące koła Pana, biegające jak błyskawica. Eliasz został wzniesiony do góry w pewnego rodzaju  niebiańskim  wozie;  wznosząc  się  jakby  ruchu  wiru!”  (II  Krl.  2:11)  –  „Dawid  widział  powietrzny  cud,  który  strzelał błyskawicami, by rozproszyć jego wrogów w odpowiedzi na modlitwę!” (II Sam. 22:10-15)
CZTERY ŻYWIOŁY – „Lata temu, objawiłem to tutaj w wiadomości (wizjon) – (#1) gdzie woda była zamieszana prętem. I od tego  

momentu widzieliśmy niektóre z najgorszych powodzi i zniszczeń morza od wieków!” ... A wtedy (#2) „powietrze zostało zakłócone. Nigdy  
nie widzieliśmy tylu burz (śniegu), tornad, zniszczenia przez wiatr! Nawet prądy powietrza zmieniły się przynosząc katastrofy w każdym  
kierunku, itd.!” (#3) „Ogień wielce zapłonął i od tego momentu nastał wielki głód w wielu częściach świata! ... To w końcu doprowadzi do  
światowego braku żywności!”  (Ap.  6:5-8) –  „Z  powietrza  można zobaczyć  ciała  na  ziemi  wypełzające z  miast.  Tak  było  podczas  
Wielkiego Ucisku! Będzie to mogło być połączone, lub także spowodowane promieniowaniem! Lecz ‘przed tym’ (Uciskiem) widziałem  
wielką falę wody reprezentującą wielkie ocalenie, uzdrawiające ożywienie. Wielkie zgromadzenie ... (wybranych) ... i wtedy wielkie zwoje 
glorii toczące się przez niebiosa, reprezentujące lub przygotowujące na pobranie!” – „Wielkie rzeczy są blisko, to czas zjednoczenia!” –  
(#4) „Ziemia bardzo się poruszyła.  W tym proroczym znaku, widzieliśmy niektóre z największych trzęsień ziemi w historii,  na całym  
świecie. I to będzie wzrastać, do czasu kiedy, oś ziemi ponownie zmieni się w największym trzęsieniu ziemi!” (Ap. 16:18-20)

BÓG ZAWSZE OBJAWIAŁ PRZYSZŁOŚĆ – (Rdz. 18:17,19) – „Nie ukrywał przed Abrahamem nadchodzącego zniszczenia. Również święci Boży nie pozostaną w zapomnieniu! Podczas, gdy nie będziemy znać dnia, ani godziny Jego Drugiego Przyjścia, poznamy czas i sezon (I Tes. 5:4) przez proroka!” (Amos 3:7-8) – „W ważnych wydarzeniach, Bóg sam wyznacza datę. Udowodnijmy to Pismami!” –  „Ustanowił On czas dla Izraela do wyjścia z Egiptu. Wyznaczył On datę zagłady Sodomy. (Rdz. 19:13) – Ustanowił On datę narodzin Jezusa (zobacz poniżej)! – Wyznaczył On termin zniszczenia Świątyni i Jeruzalem, mającego miejsce podczas 40 lat po proroctwie!  ... „Przewidział On 120 lat wcześniej powódź! (Rdz. 6:3) – Sąd Egipcjan przewidziano 400 lat wcześniej! (Rdz. 15:13-14) – Wejście do Ziemi  Kanaan  40  lat  wcześniej!  (Lb.14:33-34)  –  Rozpad  Efraima  przewidziano  65  lat  wcześniej!  (Iz.  7:8)  –  Powrót  z  Babilonu  przewidziany 70 lat wcześniej! (Dan. 9:2) – Śmierć Mesjasza 483 lata wcześniej! (Dan. 9:25-26) – Zmartwychwstanie Jezusa 3 dni  naprzód! (Mat. 12:40) – Koniec Milenium podany 1000 lat wcześniej!” (Ap. 20:7) „Przyjrzyjmy się, że nie tylko Stary Testament objawił fakty o nadchodzącym Mesjaszu, rzeczywiście objawiono czas tego wydarzenia!” (Dan. 9:25-26) – „Proroctwo mówiło, że od rozkazu 
odnowienia i odbudowania Jeruzalem, do momentu ‘śmierci’ Mesjasza będzie 69 tygodni w latach, lub 483 lata później! – On przyszedł dokładnie na czas! 4 rok p.n.e. i umarł 30 roku n.e. i zmartwychwstał do Wieczności! – To powyższe jest ważne i biorąc pod  uwagę,  że Bóg objawi swoim ludziom czas i  sezon Jego przyjścia,  lecz nie  objawi dokładnego dnia czy godziny!  – Największy ze  wszystkich kryzysów, koniec wieku będzie im pokazany!”W Bożej szczodrej miłości i błogosławieństwach,Neal Frisby
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