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PRAWDZIWE TAJEMNICE!

„Ten  list  objawia  pewne  prawdziwe  tajemnice.  Ludzie  zawsze  zastanawiali  się  nad  tymi  zaskakującymi  wydarzeniami,  które 
nadejdą!  Wstrząsające  i  prawdziwe  fakty,  ale  nie  są  oni  (ludzie)  pomieszani,  jeżeli  umieszczone  są  w  odpowiednim 
perspektywicznym porządku!” – Ap. 21:1, „I ujrzałem nowe niebo i nową ziemię: ponieważ pierwsze niebo i pierwsza ziemia 
przeminęły; i morza już nie było”. – „Ten werset rozpoczyna zmianę wydarzeń, nie tylko przyszłych, ale i tych, które miały miejsce 
wcześniej! Wyjaśnimy zamieszanie, dając wybranym większą wiarę, by silniej wierzyli. Jesteśmy na końcu Biblii, więc powróćmy do 
jej początku, a do tego miejsca powrócimy jeszcze później!” – „Zauważ, gdy mówi, że nie będzie już więcej morza!” – „Czy to również  
było kwestią w pierwotnym stworzeniu w czasie upadku Lucyfera, Rodz. 1:1-3, przed powodzią, a także wcześniej przed czasami 
prehistorycznymi? – Pan pokrył ziemię wielką Erą Lodowcową, która cofnęła się na Jego rozkaz dając początek nowemu Raju!” 
werset  3,  „objawia,  że  wody po  Erze  Lodowcowej  już  tutaj  były!  Następnie  werset  2  i  3  objawiają,  że  z  chaosu  Bóg zaczyna 
zaprowadzać porządek! Było to po upadku szatana i czasach prehistorycznych! Werset 2 objawia tajemnicę! Człowiek był tutaj od  
około 6000 lat, lecz ziemia była dużo wcześniej niż to, zgodnie z Pismami!” (Po więcej informacji czytaj książkę Genesis część 1). – 
Wersety 6 oraz 7 „objawiają dziwną rzecz. Mówią o oddzieleniu wody od wód! Werset 7, innymi słowy, oddzielenie wód 
powyżej nieba od wód, które znajdują się poniżej nieba!” Werset 9, że małe morza są prawdopodobnie pozostałością po 
Erze Lodowcowej. Werset 7 objawia, że pierwotnie istniał pierścień wodny, rodzaj sklepienia wokół ziemi! To sprawiło utworzenie 
się Rajskiego klimatu, zachowywał wilgotność ziemi w nocy, a kiedy słońce świeciło, wilgotność wyszła, nawilżać ziemię w ciągu 
dnia.  Rodz.  2:6  porównaj  z  Rodz.  1:7”.  –  „Ten pierścień wody wokół ziemi zatrzymywał ostre promienie słońca,  które w 
dzisiejszych  czasach  tak  bardzo  wysuszają  wiele  miejsc!  Ziemia  miała  idealną  temperaturę,  gdzie  roślinność,  drzewa, 
owoce  bujnie  się  rozwijały!  Nie  było  niskiego czy  wysokiego ciśnienia,  dlatego też  nie  było burz,  tornad,  itd.,  czy  też 
deszczu!” (Rodz. 2:5)

„Kiedyś w późniejszych w czasach na ziemi, były ogromne dinozaury i zwierzęta lądowe oraz występowała ogromna roślinność! I  
nawet po prehistorii, Adam i inni ludzie żyli do 800 – 900 lat w tym klimacie, żywiąc się tamtym jedzeniem i Bożymi nakazami!” – 
„Kiedy  klimat  ponownie  zmieni  się  w  czasie  Milenium,  ludzie  również  będą  dożywali  późnego  wieku!”  (Iz.  65:20)  –  „Teraz 
zaangażowani będziemy w wielką powódź, która bardzo zmieniała rzeczy!” Rodz. 7:19-20, ‘W pewnych miejscach, morza wzniosły 
się na wysokość 3 mil, w innych miejscach mniej! A więc po Erze Lodowcowej widzimy, że powódź spowodowała rozrost mórz! Lecz 
nie był to zwyczajny deszcz, był to potop!” – W Rodz. 7:11 „pokazuje, że pierścień wody znajdujący się wokół ziemi upadł, by pomóc 
powodzi i  ukształtował morza!  Pytasz jak?  Ten werset mówi o przełamaniu fontanny głębokości i  o otworzonych oknach 
niebios! Wydaje się, że o tych oknach wspomniano w Rodz. 1:7. – (Przeczytaj Ps. 42:8) Po tym temperatura ziemi uległa zmianie! 
Zimno, sucho i miejscami zbyt gorąco, także ludzie nie byli długowieczni, jak działo się to przed potopem! Również dzisiaj mamy 
surową pogodę, cyklony, tornada, itd.!”

„Lecz czy Bóg przywróci pogodę do swojego pierwotnego stanu, jak było to przed grzechem Edenu i potopem? Tak! Nadchodzi  
kolejny Raj! Pokażmy to wszystko w perspektywicznym porządku!” – „Po Armagedonie i w czasie tysiącletniego Milenium (Ap. 20:4-
5 – Zach. 14:16 – Iz. 65:20-25) niebiosa oraz pogoda zmienią się w nowy klimat! Lecz po tysiącleciu, i tronie osądzenia nadejdą 
jeszcze bardziej zaskakujące zmiany!” (Ap. 20:11-15) – „Powróćmy teraz do Ap. 21:1, „Gdzie Jan ujrzał nowe niebo i ziemię i TAM 
MORZA JUŻ NIE BYŁO!” – „Czy wiesz, że ¾ powierzchni ziemi pokryte jest wodą, której ludzie nigdy nie widzieli? Kaniony,  
góry większe niż kiedykolwiek moglibyśmy to sobie wyobrazić, oraz przepiękne Raje są tam ukryte. Ludzie będą mogli 
uprawiać żyzną ziemię i  mieszkać tam,  gdzie są teraz morza,  a  więc Pan będzie posiadał  mnóstwo miejsca dla  tych z 
przeszłości, którzy odziedziczą ziemię! Te grupy są oddzielone od oblubienicy!” (Ap. 21:24-26)

„W jaki sposób Pan pozbędzie się mórz ? Iz. 11:15 – Iz. 51:10 – Nah. 1:3-4 – może być tutaj wskazówką! To mówi, że używa On  
potężnych wiatrów”. – „Wielkie wiry powietrza, szerokie na tysiące mil w istocie mogą wessać morza do ich pierwotnego położenia  
w niebie – dlatego przyniosłoby to z powrotem klimat, jaki był na początku! (Rodz. 1:7) Sól najwyraźniej oddzieli się lub wyparuje z  
mórz!” – „Powiedzmy, że jest tylko opinia! Cokolwiek Pan uczyni z morzami, jest to Jego sprawa!” Ponieważ Ap. 21:1 „mówi, że  
‘morza już nie będzie!’ Możesz na to liczyć!” –  „Następnie w wersecie 2, po tym widzimy Święte Miasto zstępujące z niebios, 
rozpostarte powyżej ziemi, jak przepiękny klejnot czuwający nad Pańskim stworzeniem! Oblubienica będzie w nim wraz z  
Barankiem, gotowa, by wypełnić Jego każdy rozkaz i polecenie!” – „A kim są ci ludzie na ziemi w wersetach 24-26? Będziemy 
musieli zaczekać i zobaczyć! Jest to głęboki temat! Najprawdopodobniej niektórzy z nich pochodzą z innych grup, jak objaśnia Biblia  
w Apokalipsie, a część z nich prawdopodobnie pochodzi z Milenium. Paweł mówi o innych, którzy będą sądzeni według swojego 
sumienia (przeznaczeni), którzy nigdy wcześniej nie mieli okazji usłyszeć ewangelii przed przyjściem Jezusa, jak poganie i plemiona  
w odległych miejscach ziemi, we wcześniejszych czasach! (Rzym. 2:14-16) Bez mórz będzie dużo miejsca”. Rozważając wszystko 
powyższe, pamiętaj słowa w I Kor. 2:9-10, „Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce nie pojęło rzeczy, które Bóg 
przygotował  dla  nas!  Amen. Nie  daje  tego  całego  listu  jako  doktryny,  ale  pokazuje  on  pewne  głębokie  tajemnice,  poprzez 
objawienia, które są niezwykle trafne!”

W majestacie i miłości Pana Jezusa,

Neal Frisby
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