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IZRAEL –PROROCZY ZEGAR BOGA 

„Widzimy w Biblii, że prorocze obietnice Boże są prawdziwe, i że pewne wydarzenia pojawią tuż przed tym, jak On powróci!” 
Iz. 27:6 – Iz. 35:1-2, „Izrael rozkwitnie i rozrośnie się, i napełni oblicze ziemi owocami! – Radować się będą pustynia i  
pustkowie dla niego; niech się raduje step i niech rozkwitnie jak róża! To będzie rozkwitać obficie!” – I to jest dokładnie 
to, co się stało! .  . . „Po dwóch tysiącach lat Żydzi przemienili swoją ziemię niemalże w Ogród Eden! – Poza ich produktami  
żywnościowymi, ich kwiaty należą do jednych z najpiękniejszych na świecie, które to przywożą statkami do Europy!” – „Tylko 
Pan  mógł  przewidzieć  że,  to  nowoczesna  technologia  mogła  uczynić  część  tego  możliwym!”  –  „Używają  oni 
skomputeryzowanych systemów nawadniania. Nawet na pustyni Negev wytwarzają oni urodzaj!”

Wydrukujemy  teraz  raport  wiadomości  dla  twojego  wglądu.  „Komputer  wykonuje  nawadnianie!  Jest  to  niesamowicie 
wymyślne. Każde pole posiada tensometr w glebie, który stale mierzy wilgotność!” – „Każdy obszar posiada wskaźnik, który 
mówi o kierunku wiatru,  jego szybkości  i  wilgotności!  –  Komputer wie,  co jest  zasadzone na każdym z pól  i  zna ich stan  
dojrzałości! – Pokazuje on, że cebule, pomidory, itd. potrzebują tak dużo minut nawodnienia. Zawory włączają i wyłączają się  
automatycznie!  –  Może on zdecydować,  by  automatycznie  wprowadzić trochę nawozu do wody nawadniającej!”  –  „Wraz z 
powrotem Izraela do swojego kraju, jest on odrodzony i przygotowuje się na milenium!” . . . „A wtedy, będą hodować uprawy, o  
jakich wcześniej nie śnili, nawet większe niż kiedykolwiek! . . . Prawdziwy Mesjasz wkrótce nadejdzie!”

Mamy piękne prorocze Pismo, które pasuje do tego, co powyżej,  prawdziwy szczyt tematu! – Ps. 102:16 (17), „kiedy Pan 
odbuduje Syjon (obszar Jeruzalem), On ukarze się w swej chwale! Amen”. „A Izrael wybudował pewne piękne i nowe budowle 
otaczające miasto! – Ale zanim, Izrael wejdzie w milenium, musi wiele cierpieć, dni ucisku Jakuba, nic nie będzie takie jak to! –  
Wiele z ich pięknych renowacji zostanie zniszczonych!” Joel 2:3, „Przed nimi ogień pożerający, a za nimi płomień palący; 
ziemia ta przed nimi jak Ogród Eden; lecz po nim będzie pustym stepem; tak, przed nimi nikt nie ujdzie!”  – „Lecz po 
bitwie  Pan  Zastępów  obiecał  oczyścić  tę  ziemię  z  całego  promieniowania,  a  wtedy  Izrael  pozyska  bogactwa  świata  i 
najpiękniejszą ziemię, jaką świat kiedykolwiek widział!” (Iz. 60:3-16) „Oczywiście wiele Pism to potwierdza i Iz. 35:1-2 również  
bierze to pod uwagę!”

„Tak, jak wiemy od 1945 niektóre istotne i ważne wydarzenia miały miejsce, gdy wkroczyliśmy w Atomowy Wiek! (Łukasz  
21:26) – „Izrael odnowi stare miasto, gdy wypełniają się czasy pogan!” (werset 24) – „Izrael odnawia stare miasto, jako że czasy 
Pogan wypełniają się.” – Odbudowa państwa Izrael w 1948r. „Więc następną rzeczą dla Izraela, by zaobserwować w najbliższej 
przyszłości to powstanie fałszywego mesjasza! – Kolejnym proroczym znaczeniem jest budowa Świątyni Żydowskiej, niektórzy 
wierzą, że jest to wielka synagoga, która jest obecnie konstruowana! Jeżeli tak nie jest, wkrótce zostanie ona zbudowana!” (Ap. 
11:1-2 – II Tes. 2:4 – Dan. 11:45) –  „Antychryst może również po części być Żydem i poganinem!” – To nie jest pewne, 
aczkolwiek Pisma mogą dać wskazówkę,  Dan.  11:37,  „Nie będzie on czcił  Boga swoich ojców!”  .  .  .  „Więc możemy 
oczekiwać księcia rzymskiego z odnowionego Imperium Rzymskiego, który mógłby mieć żydowską krew!”

„Oprócz powrotu Żydów do swojej ziemi po 2000 latach, Biblia podaje inne znaki, które pojawią się w połączeniu z tym! –  
Naród wystąpi przeciwko narodowi. (Mat. 24:7) Trzęsienia ziemi, głód i zaraza! – Zwiększenie się wiedzy. (Dan. 12:4) Źli ludzie  
będą stawali się coraz gorsi!” (II Tym. 3:13) –  „Jeżeli rzeczywiście chcemy wiedzieć, jak bliskie jest przyjście Pana, tuż 
przed Jego powrotem ujrzymy wypełnienie się tego Pisma! – Odchodzenie od prawdziwej wiary!” (I Tym. 4:1-2) – „Czy 
zauważyłeś wokół siebie, najwyraźniej jak bez żadnego powodu, ludzie po prostu odchodzą od swojej wiary. Jednakże Bóg 
gromadzi nowych ludzi każdego dnia do grona prawdziwych wybranych!” – „A Pisma mówią, że inni wcale nie będą znosić głosu 
zdrowej nauki!” (II Tym. 4:2-4) – „Biblia mówi, że ludzie będą przybierać formę pobożności, lecz zaprzeczą prawdziwej mocy!”  
Także szydercy, których nie obchodzi, by usłyszeć o drugim przyjściu Jezusa! (II Piotr 3:3-4, 10) . . . A wraz z tym, znaki na 
słońcu, księżycu, gwiazdach; strapienie narodów: ludzie będą mdleć ze strachu! (Łukasz 21:25-27) I możemy iść dalej i dalej 
udowadniając przez prorocze wydarzenia, że wiek się szybko zamyka!”

„Nawet według Dan. rozdz. 12, iż są pewne ponure dni nad Izraelem, wiemy, że wszystko okaże się dobrze, na końcu odnośnie  
‘prawdziwego  nasienia’  Izraela!”(Ap.  rozdz.  7)  –  „Chcielibyśmy  zakończyć  tą  wspaniałą  obietnicą,  która  pokazuje,  że  Bóg 
ustanowi Jego królestwo i da zwycięstwo dla swoich!” – Mich. roz. 4, przeczytaj wersety 1 oraz 3, a werset 2 tu podamy, „I 
przyjdzie wiele narodów, i powiedzą, Chodźcie, wstąpmy na górę Pańską, i do domu Boga Jakubowego; a On nauczy nas  
dróg swoich, będziemy kroczyć Jego ścieżkami: ponieważ prawo pochodzi z Syjonu, a słowo Pańskie z Jeruzalem!” . . .  
„Oto  powiedział  Pan Zastępów,  król  Izraela  przyjdzie  na pewno,  a  to  proroctwo wypełni  się  do ostatniego słowa! 
Amen!” – Pracujmy i dajmy wszystko, co możemy w przyszłych dniach, ponieważ czas naprawdę ucieka. To jest nasza ostatnia 
szansa, by publikować tę Ewangelię!”

W miłości i błogosławieństwach Jezusa,

Neal Frisby
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