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UPADŁY LUCYFER I WIECZNY CZAS BOGA

W tym liście specjalnym rozważmy niezwykłe tajemnice i proroctwo, gdyż pęd wydarzeń będzie zmierzał w naszym kierunku. 
Tak jak sam Jezus powiedział,  „Oto przyjdę szybko!” – „To znaczy przed tym, że wydarzenia pojawią się nagle!” Lecz najpierw 
wytłumaczymy tajemnice.

„Widzimy z Iz. 14:12-15 i Ez. 28:11-19, że szatan był władcą ziemskiego królestwa długo przed Adamem. Panowanie Lucyfera 
istniało przez długi okres pomiędzy Rodz. 1:1 i wersetem 2”. – „Biblia podaje, że upadł on na krańcach północy. (Region polarny) Z 
powodu buntu Lucyfera przeciwko Najwyższemu nastało kataklizmowe zniszczenie! (Zobacz Zwój #101) – To było jego pierwsze 
ziemskie królestwo, lecz najwyraźniej miał drugorzędne siedziby po tym!” – Zbadajmy tę tajemnicę. –  „Istnieją legendy i fakty 
dotyczące zaginionego kontynentu, Atlantydy. Niektórzy naukowcy wierzą, że jest to podwodna pozostałość po jednym z 
królestw Lucyfera z okresu przed Adamem. – Dowodząc tego, mówią, że było to potwierdzone w 1977 od wybrzeża Florydy (i 
możesz zobaczyć Florydę w kształcie głowy węża na mapie; innymi słowy, to tworzy kształt głowy, która wygląda, jak wąż) . . . kiedy  
odkrywcy oceanu zlokalizowali ogromną piramidę, kolosalne cudo zanurzone na głębokości 1200 stóp wody, większej od Wielkiej 
Piramidy w Egipcie! – Została ona znaleziona w dobrze znanym obszarze Diabelskiego Trójkąta, znanego również jako Trójkąt 
Bermudzki!  Jest  to  teren,  gdzie  dziwne  wydarzenia  mają  miejsce,  gdzie  bez  śladu  znikają  statki  i  samoloty,  jak  gdyby 
zniknęły w innym wymiarze czasu, tak twierdzą naukowcy.  – Bez względu na tajemnicę, posiadają oni ważne dowody o tym. 
Niektórzy mówią, że najwyraźniej działają tam szatańskie moce!”

„Niektórzy byli świadkami tajemniczych, wielokolorowych świateł (jak z latającego spodka) lecące do wody i z powrotem! . . .  
Również pojawiły się dziwne opary i mgła, właściwie zarejestrowane przez radar, co potwierdziło, że raczej było to coś stałego, niż  
normalna mgła!” . . . „Od czasu do czasu dzieją się różne złe zdarzenia w tym rejonie. – Sugerują oni, że wysoko rozwinięta starożytna  
cywilizacja istniała na tamtym obszarze – jedna z siedzib szatana, którą Bóg obalił!” – „Twierdzą oni, że niektóre fotografie pokazały, 
że była to piramida.  Oczywiście,  to ujawnia próbę szatana, by imitować i  pokonać Jezusa Chrystusa,  prawdziwą Głowicę węgła,  
Capstone! (Mat. 21:42) – Lecz prawdziwy ‘kamień węgielny’ zostanie ukończony, gdy Jezus powróci!” – „Ludzie twierdzą, iż igła 
kompasu użyta w Diabelskim Trójkącie będzie wskazywać Gwiazdę Północy (prawdziwą północ) – zamiast ‘Biegun Północny’ tak, 
jak w innych rejonach!” – „Powodem jest prawdopodobnie to, że szatan wciąż pragnie być, jak Najwyższy Bóg!” (Iz. 14:13-14) – „W 
miarę upływu czasu, ludzie dokonają nowych odkryć i znajdą więcej informacji, a Biblia przepowiedziała, że będą znaki w niebie, na  
ziemi i w morzu!”

„Jest także tajemnica dotycząca czeluści bez dna. Najwyraźniej gdzieś we wnętrzu ziemi znajduje się pewnego rodzaju dół!” 
(Ap. 17:8- Ap. 11:7) – „Może być tu podwójna tajemnica pokazująca lokalizację kosmosu i ziemi! –  Pisma odsłaniają wyjątkowe 
miejsca – ‘łańcuchy ciemności’ – ‘mgłę ciemności’ – oraz ‘najgęstsze ciemności’!”(II P. 2:4, 17 – Judy 1:13)  – „Te dwa Pisma 
wskazują na coś podobnego do ‘czarnych dziur’ w kosmosie, gdzie grawitacja jest tak silna, że nawet światło nie ucieknie, ani nic 
innego co jest w tym uwięzione!” . . . „Niemniej jednak, jest tutaj więcej Pism, które opisują pewne ziemskie czeluści!” (Ap. 9:1-2 – Ap. 
20:1-3)  –  „Tak,  jak  widzimy,  istnieje  duże prawdopodobieństwo,  że  Bóg ma różnego rodzaju  więzienia  dla  różnych  demonów, 
upadłych aniołów, nieznanych stworzeń i ludzi!” – Otrzymasz wiedzę, gdy przestudiujesz te Pisma; Pan ci to objawi!”

Tajemnica czasu i światła. (Przeczytaj Zwój #88) – „Rozważmy teorię względności Einsteina dotyczącą czasu, miejsca i rzeczy! 
Według  niego,  jeżeli  statek  kosmiczny mógł  zbliżyć  się  do  prędkości  światła  (186,000  mil  na  sekundę) –  wtedy podobnie  jak  
pozostałe  trzy  wymiary,  czas  również  zniknie!– Czuł,  że  jeżeli  człowiek  mógł  to  przeżyć, uciekłby  w  inny  wymiar!  Czuł 
prawdopodobnie wieczność! – Lecz tak, jak wiemy, jest jeden sposób na wieczność czy wieczne życie, przez zbawienie!” (I Tes.  
4:17,14) –  „Lecz wybrani prześcigną światło i  będą w wieczności z Jezusem!” – „Przemienieni w mgnieniu oka!”  (I  Kor. 
15:51-52) – „Istnieje znaczna ilość informacji w Pismach dotyczących czasu, miejsca i rzeczy!” . . . „Czuję, że Einstein w jakiś sposób  
studiował te Pisma, by wymyślić wzór atomowy ‘E = MC2’”. – II  Piotr 3:10, „gdzie niebo przeminie z wielkim hukiem, a rzeczy 
stopnieją w rozpalonym ogniu!” . . . To pokazuje, że struktura atomowa jest podzielona w ognistej energii, ponieważ nad tym Pismem 
w wersecie 8, mówi o czasie i względności! . . . „ Iż jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień!” – Innymi słowy,  
w wieczności Bożej nie ma czasu. Można powiedzieć, cały czas jest przeszłością dla Niego, „On pozostaje taki sam wczoraj, dzisiaj i  
na  zawsze!”  (Heb.  13:8)  –  Dawid  w  Ps.  90:4  powiedział,  „Bo  tysiąc  lat  w  oczach  Boga  jest  jak  wczorajszy  dzień,  który 
minął!” . . . To pomaga wyjaśnić tajemnicę w Heb. 7:9-10, „gdzie powiedział, że Lewi płacił dziesięcinę Bogu (Melchizedekowi), kiedy 
był jeszcze w lędźwiach swojego ojca Abrahama!” .  .  .  „Widzisz,  dla Pana, ten czas nawet już minął! – Widział On Lewiego, gdy  
rozmawiał z Abrahamem, a Lewi nawet jeszcze nie był narodzony!” . . . „Wiemy o czasie, w którym Pan jest w wymiarze wieczności! –  
Widzisz, czas ziemski został na nas przydzielony, lecz nie na Wszechmocnego!” . . .  Melchizedek był Panem; ponieważ mówi w 
wersecie 3, ‘bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie ma ani początku ani końca życia, upodobniony zaś do Syna Bożego’  . . . 
Innymi słowy, wieczny Pan Jezus. Cóż za tajemnica!” – „W królestwie Jego tronu nie ma czasu, zasiada On pośród cherubinów niech 
drżą narody, a ziemia się trzęsie!” (Ps. 99:1) – „On zasiada w wieczności i tak my będziemy, którzy go kochają; a czasu już nie będzie  
więcej dla nas!”

Jezus cię kocha,

Neal Frisby
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