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LICZBOWE I SYMBOLICZNE WARTOŚCI 

„W tym szczególnym rozważaniu weźmiemy pod uwagę liczbę 7 i jej numeryczną i symboliczną wartość, a także kilka innych liczb!” II Krl.  
4:32-37, „objawia boską prawdę, zapowiadając wieki do naszego czasu”. Werset 32, „pokazuje, że dziecko było martwe!” Werset 35, „pokazuje, 
że Elizeusz okrył dziecko sobą jak Duch Święty,  a dziecko kichnęło  7 razy i  otworzyło swoje oczy!”  „Tych 7 kichnięć symbolizuje Boży 
oddech wchodzący do kościoła i wychodzący w 7 różnych wiekach odnawiających życie (odrodzenie)!” „ Za każdym razem, kiedy się 
organizowało i umarło, przywracał On życie z powrotem! Ap. 1:20 i rozdziały 2-3 kończące w Laodycejskim Wieku w Ap. 3:14!” „Liczba 7 także  
objawia  tutaj  7  oddechów  (duchów)  Boga,  wychodzących  na  całą  ziemię!  7  rogów  (kościołów),  7  oczu  (7  duchów  Bożych)!”  Ap.  5:6.  –  
„Zaobserwuj to teraz, II Krl. 4:36, powiedział On „podnieś” swojego syna! A werset 37 mówi, że „zabrała ona swojego syna i wyszła”! W naszych  
czasach, wybrane dziecię będzie „uniesione” i „zabrane”! (Ap. 12:5) -  Po odrodzeniu, (Joel 2:25-26). Zgodnie z księgą Apokalipsy, gdy 
kończy się ostatni z 7 wieków kościoła, Bóg zabierze jedną wybraną grupę i przygotuje bractwo, by być pobranym!” Z tych 7 wieków  
wyjdzie jedna wybrana grupa; włączając tych, którzy odeszli wcześniej, których spotkamy w chmurach (glorii)!

II  Krl.  4:38-44,  „objawia,  że  było tam jeszcze kilka  innych cudów!  Wskazuje  to,  że w kraju był  niedostatek!  I  bez wątpienia tuż przed  
pobraniem, będą braki  prowadzące do ciężkiego głodu,  w Wielkim Ucisku!” -  „Stany Zjednoczone mogą być teraz spichlerzem, lecz w 
czasach Wielkiego Ucisku, to nawet dotknie ten kraj surowością!” – „Zbliżając się do, lub już w czasie wejścia do Wielkiego Ucisku,  
wszystkie waluty mogą zostać ogłoszone bezwartościowymi, a tylko to, co zostanie wydane od antychrysta będzie postrzegane jako 
pieniądz! A więc używajmy teraz wszystkiego, co możemy dla tej cennej ewangelii, ponieważ w późniejszym czasie zostanie nadany numer na  
jedzenie i wartości!” (Ap. 13:15-18) Także w przypadku Elizeusza chodziło o jedzenie, lecz Pan uczynił cud! (II Krl. 4, wersety 40-41) – Można 
przeczytać o cudzie występującym w wersetach 42-44, podobnie, jak Chrystus nakarmił 5 tysięcy ludzi bochenkami chleba; i jeszcze trochę 
zostało!” – „Gdy ludzie stają się wystarczająco głodni (rozpaczliwie) ducha, Pan będzie miał także i dla nich wiele duchowej siły!”

II Krl. 5:10, „zapisuje kolejny cud związany z liczbą 7, gdzie Elizeusz powiedział Naamanowi, by poszedł i obmył się w Jordanie „7 
razy”, wtedy zostanie uzdrowiony!” Wersety 11-12 „mówią, że był on rozgniewany i z początku szedł ze złością! To jest to, czego chcą  
dzisiejsze kościoły na swój sposób, lecz tak, jak Naaman muszą nauczyć się, że Boże sposoby są o wiele lepsze!” Werset 14, „pokazuje,  
że wreszcie zanurzył się „7 razy”, a jego ciało stało się, jak ciało małego dziecka i był on czysty!”  „Jest to symbolem Boga wyciągającego 
kościół z błota, 7 rożnych razy i odradzający go w czystej prawości!” „W końcowym 7-mym czasie (wieku) wybrani kościoła (ciało) zostaną  
przemienieni jak do ciała małego dziecka! Bez względu na to, jak stara jest osoba, lub czy jest (umarła), będzie ona przemieniona w nową 
osobę (życie)! Jak wiecie trąd jest formą zmarłego i żywego ciała. Jego cud jest symbolem zmartwychwstałego ciała, łącząc się z tymi, którzy są 
żywi!” – „Także oczy wybranych będą całkowicie otwarte na ostatnie objawienia za  7-mym razem! II Krl. 4:35, Elizeusz był ponownie związany 
z liczbą 7, II Krl. 8:1, 7 lat głodu”.

„Podobne cuda miały miejsce w posłudze Eliasza! Również będzie podwójne świadectwo jego mocy na końcu, wcześniejszy i późniejszy  
deszcz! Był wcześniejszy prorok, a teraz jest późniejszy prorok!” Przeczytajmy I Krl. 18:41-45, „gdzie ponownie widzimy „liczbę 7”, która jest z  
tym ponownie związana, gdzie jest to symbolem „7 czasów” do momentu, gdy Bóg dokładnie dostanie to, czego On chce! Przy „7-mym razie”  
pojawiła się mała chmura, jak ręka ludzka i przyszedł wielki deszcz!” Werset 41 „objawia „dźwięk”! Po „7 działaniach” mocy, zapieczętowani 
wybrani staną przed Bogiem!” (Ap. 4:1-2) – „Zaobserwuj również w rozdziale I Krl. słowo zabrzmiało, ręka, mała chmura oraz liczba 7”.  
Niektóre z tych rzeczy związane są z Ap. rozdz. 10. „A ten rozdział daje idealny symboliczny obraz wielkiego nadprzyrodzonego wylania!” 
Werset 1, „masz chmurę, ogień (grom), tęcze i słońce, objawiające początek i koniec wielkiego deszczu.  W tym w wersetach 2-7 mamy rękę, 
małą  książeczkę,  grom,  głos,  wszystko  to  związane  jest  z  deszczem  (odnowienie)!”  Także  werset  4  objawia  „7  gromów”  i  wspomina  
zapieczętowanie „tych rzeczy” (sekretów). „Co to za rzeczy?” „Są to te tajemnice, które zostaną ujawnione w posłańcu z 7 wersetu!” „Myślę, że  
najodpowiedniej będzie sięgnąć po to bezpośrednio z Nowego Testamentu w greckim tekście, tłumaczeniem jest! Werset 7” „Lecz w dniach 
mowy 7-mego anioła, gdy jest on gotowy, by trąbić (głos), wtedy tajemnica Boga będzie dokonana, zgodnie z tym, co obiecał swoim  
sługom prorokom!”  – „Sekretem w tych rzeczach” jest ostatni ruch Boga, czasy, sezon, sekret Kamienia Głównego (Headstone), ujawnienie  
„dowodu Jego prawdziwie żywych glorii” i Biblijnych tajemnic oraz odnowienie z powrotem ziemi dla świętych! – „7 to Boża liczba odnowienia 
i duchowej perfekcji!” – „Liczba 10 oznacza wypełnienie się cyklu, konkluzja, koniec!” – „3 jest boską perfekcją, a 5 jest liczbą zbawienia!” – „7-
mym aniołem jest Chrystus w posłańcu!” – A teraz Ap. 22:16. Ten tekst jest z oryginalnego przekładu (greckiego tekstu). „Ja, Jezus, wysłałem 
Mojego  posłańca  do was,  by  głosił  te  wydarzenia  do Kościołów,  Jam jest  korzeń  i  potomek z  rodu  Dawida,  świecąca,  Gwiazda  
Poranna!” – „Posłaniec oznacza tutaj tak samo, jak anioła kierującego sługą!”

Bóg błogosławi, kocha i chroni was,

Sługa Jezusa Chrystusa
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