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„Ten proroczy list specjalny jest o fascynującej i ważnej sprawie! Dużo zostało ostatnio powiedziane o znakach pojawiających się na  
niebie poprzez gazety, media itd. I obierzemy do tego podejście chrześcijańskie i zbadamy Pisma!” – „Pisałem wcześniej o tym temacie i  
wiemy,  że Biblia  ma odpowiedzi  na prawdziwe i  fałszywe oblicze  tego fenomenu! Proroctwo objawia,  że pojawią się  niesamowite  
widoki,  gdy wiek się skończy! (Łukasz 21:11) Lecz musimy stać niezłomni i mierzyć dowody pochodzenia tych mocy poprzez Jego  
Słowo! A Biblia mówi, że Pocieszyciel pokaże ci rzeczy, które nadejdą i poprowadzi do wszystkich prawd!” – „Światła objawiają, że czas 
jest krótki i że pobranie jest blisko, a ziemia wkracza w okres apokaliptycznego sądu! Lecz najpierw pokażemy prawdziwe 
światło Pana, a następnie objawimy złowrogie światła, które pojawiają się wiele razy, jako anioł światła!”

Ez. 1:4, 13-18. Werset 16, „pokazuje niebiańskie koło w kole oraz cherubinów (anioły) kontrolujących je! Widział on prawdziwe  
światła Boga (nadprzyrodzone spodki), poruszające się z prędkością błyskawicy”. (Przeczytaj Ez. 10:9-13, 20-21) – Ps. 68:17, „opisuje, 
że nadprzyrodzonych rydwanów Boga jest 20,000, a to nawet obejmuje tysiące aniołów!” II Sam. 22:8-14, „podaje niesamowity 
powietrzny fenomen dotyczący Pana Zastępów! – Werset 11 pokazuje jasne światła, które przeszły przed nim i przeszedł je, robiące 
grzmiący odgłos!” – Wersety 15, 18 „Wysłał On błyskawice i zawrócił wrogów Dawida! Z pewnością widział On powietrzny cud Boży! –  
Prawdziwy znak z niebios!”

II Królewska 2:11-12, „pokazuje, że Eliasz został zabrany niebiańskim statkiem, włączając ogień i poszedł do góry w ruchu 
‘wirującego koła’!” – W Rodz. 15:17-18, ukazuje, że Abraham widział niezwykłe cudo tuż po tym, jak Bóg zawarł z nim przymierze!  
Doświadczył on ognia z chwalebnym obłokiem naokoło tego; płonąca lampa w powietrzu przeszła przed nim! – „Był to znak dla niego  
dotyczący przymierza!” – „Również w Iz. 66:15, obrazuje, że Pan przyjdzie z ogniem ze swoimi ‘rydwanami’ w ruchu wirującego 
wiru jak ‘trąba powietrzna’! A płomienie (nadprzyrodzona moc) przed nim napomną narody!”  – „Człowiek wynalazł ‘promień 
śmierci’ i wiązkę laserową, lecz światła Boże są skuteczniejsze i potężniejsze w swojej pracy! Pewnego dnia, człowiek będzie miał wojnę 
w  przestrzeni  na  Armagedonie,  lecz  światła  Boże  zniszczą  nowoczesne  światła  człowieka  (broń  promieniową)  i  siły  atomowe!”  
Przeczytaj Zach. 14:12.

„Teraz weźmiemy w rozważanie fałszywe światła Szatana; jest on imitatorem prawdziwych świateł  Boga! – Jego upadłe 
anioły złych świateł będą zwiastować przyjście antychrysta!” II Tes. 2:4, wersety 9-11 „pokazują jego pojawienie się wśród  
znaków i cudów!” – „Ludzie na przykład mówią, że nawiązali kontakt, lecz zawsze to co oni objawiają nie jest w zgodzie ze Słowem  
Bożym! Tym, z czym nawiązali  kontakt są złe duchy z całym swym oszukaństwem! Dające im silne złudzenie,  że powinni wierzyć  
kłamstwu (fałszywemu aniołowi światła)!” Jest tu fragment informacji takiego pojawienia się, wydrukowaliśmy to kiedyś wcześniej i  
cytujemy: „Machado powiedział, widziałem ludzi szukających schronienia, podczas gdy inni klęczeli w modlitwie. Następnie widziałem 
to, statek był jak dwa wielkie talerze połączone razem z górnym talerzem do góry nogami, emitował jasno niebieskie światło i szybował  
ponad polami! Następnie powoli osiadł na polu poza miastem!” – „Setki ludzi patrzyło w przerażeniu, kiedy młody mężczyzna upadł na  
ziemię, gdy zbliżył się do Niezidentyfikowanego Obiektu Latającego, który wylądował! Matka upadłego mężczyzny krzyczała, ponieważ 
leżał on bez ruchu na ziemi około 30 stóp od obiektu na kształt spodka w pobliżu małego brazylijskiego miasteczka! Przyjaciele pobiegli 
mu na pomoc, podczas gdy tłum stał w oszałamiającej ciszy, gdy UFO szybko wystartowało!” – „Machado był leczony w szpitalu na  
dziwne zapalenie na obydwu nogach,  które jak powiedziano, przypominało oparzenia elektryczne! Pośród świadków był policjant i  
dziesiątki  ludzi  Sił  Powietrznych,  którzy  zgłosili  zobaczenie  UFO na  polu!”  –  „Śledztwo Sił  Powietrznych  pokazało,  że  obserwacje  
latającego spodka zostały zgłoszone w czterech innych miejscach w tym samym dniu!” (Koniec cytatu).

W Bożej miłości i obfitych błogosławieństwach,

Neal Frisby

To zdjęcie jest jednym z najbardziej nadzwyczajnych i dramatycznych w całym zakresie! To zdjęcie 
jest autentyczne i zostało zrobione przez policjanta.  Później pojawiło się w czasopiśmie „Look”.  
„Żadne wiarygodne źródło nie wie jeszcze na pewno czym było to olśniewające latające światło!”  
Biblia  pozytywnie  mówi  o  wielkich  znakach,  które  będą  z  nieba  na  końcu.  (Łukasz  21:11) 
Prawdopodobnie Mojżesz i dzieci Izraela widzieli coś podobnego do tego na pustyni, kiedy pojawił 
się „Słup Ognia” (Wj. 13:21) (Przeczytaj Ez. 1:4). Wiemy również, że szatan potrafi imitować Boga i 
pojawić  się  w  światłach.  Umieściliśmy  to  zdjęcie  tutaj  ze  względu  na  jego  ponad  naturalne 
pochodzenie. Jest to zagadka!
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