
 

IZRAEL – PROROCZY CZASOMIERZ BOGA 

„W tym liście  specjalnym bądźmy bardzo realistyczni.  Czy wiedziałeś,  że  świat  jest  w tak gorączkowym wyścigu  
szukając jednej, czy drugiej rzeczy, by się zadowolić, tak, że nie mają pojęcia o bliskim przyjściu Chrystusa! – Lecz Pan  
wkrótce nadejdzie!  –  Powiedział On, bądź także gotowy! Kościoły i nawet wielu pełno ewangelicznych chrześcijan 
odłożyli jego przyjście z dala od swoich myśli. Lecz wybrani wyczekują Jego powrotu każdego dnia! – Jezus powiedział, 
„W godzinie, o której nie myślisz, Syn człowieczy nadejdzie! – Pisma mówią, że odciągnie to świat od czuwania jak do 
sidła! A nieroztropne panny będą wstrząśnięte ku rzeczywistości, widząc, że wybrani mieli rację co do Pism!”

„Sam Jezus powiedział,  kiedy zobaczysz ‘wszystkie’  te rzeczy (proroctwo) mające miejsce wokół ciebie,  w 
czasie, gdy drzewo figowe (Izrael) ponownie rozkwitnie. Powiedział On, ‘nasze pokolenie’ nie przeminie, dopóki 
wszystkie te rzeczy się nie wypełnią w Łukaszu rozdz. 21 i Mat. rozdz. 24 wliczając Księgę Apokalipsy!  – Jesteśmy 
teraz w czasie, gdzie wszystkie prawdziwe kościoły są wypróbowywane”. (Ap. 3:10) „To także są wybrani, którzy trwają 
w cierpliwości Jego Słowa i On ich zachowa!” „Uważaj, jest to wiek kryzysu, rozterek i nieoczekiwanych wydarzeń!”

„Również w ostatnich dniach Pisma powiedziały, że będą tacy, którzy będą szydzić z Jego drugiego przyjścia . . . To 
samo w sobie miało być znakiem dla wierzącego! – To także zapowiedziało zmiany w naszej strukturze pogody, co byłoby 
pewnym znakiem, że nasza generacja się kończy! – Najlepsi naukowcy, jakich mamy, nie mogą pojąć,  co dzieje się z  
pogodowymi cyklami! – Są oni zaskoczeni, lecz wiedzą, że przyszłość nie rysuje się zbyt jasno dla tej planety. Z jednego  
miesiąca na drugi, wydaje się, że następuje dziwne zjawisko! – Praktycznie każdego dnia w wiadomościach mówi się o 
tajemniczych znakach, są odnotowane z nieba, różnego rodzaju i sposobu!” – Jezus powiedział, że wydarzy się to w czasie  
trzęsień i zarazy! –  On powiedział, kiedy zobaczysz budujący się Izrael (Syjon), otoczony przez armie z każdej 
strony oraz sposób, w jaki pracują rządy, Pan pojawi się z okrzykiem i na głos archanioła: a wybranych już nie 
będzie!”

„JEZUS POWIEDZIAŁ, ŻE NIEBIAŃSKIE ZNAKI POJAWIĄ SIĘ PRZED JEGO POWROTEM. SIŁY, KTÓRE TRZYMAJĄ ZIEMIĘ 
W MIEJSCU BĘDĄ OKROPNIE WSTRZĄŚNIĘTE MOCĄ WSZECHMOCNEGO. NAWET ODCZUTE POŚRÓD PLANET W NASZEJ 
GALAKTYCE! TO SIĘ WYDARZY. WYCZEKUJ I MÓDL SIĘ, BĄDŹ RÓWNIEŻ GOTOWY!”

Niektórzy nie dostali naszego „LISTU SPECJALNEGO”, więc drukujemy go tutaj dla twojej korzyści! –  „Zegar tyka – 
Izrael jest Bożym proroczym czasomierzem! I mówiło się, że Jeruzalem jest wskazówką minut. Pisma przekonują, że czas 
dla  pogan  kończy  się!”  Łukasz  21:24  jest  wypełniony!  –  Żydzi  odzyskali  stare  miasto  Jeruzalem  (1967).  –  To  jest 
znakiem, że czas jest krótki! – Gdy nastała pełnia Pogan, również kielich nieprawości jest osiągnięty!” Dan. 8:23, „Kiedy 
przestępcy  osiągnęli  swoją  pełnię,  powstanie  król  (antychryst)  o  surowym  obliczu  i  rozumiejący  ciemne,  tajemne 
rzeczy!”

„Jest  tutaj  niesamowity  i  fascynujący  temat,  którym  ludzie  są  naprawdę  zainteresowani  .  .  .  Co  ze  Świątynią 
Żydowską? –  Wielka  synagoga została  właśnie  wybudowana,  lecz  nie  jest  w pobliżu  miejsca  Salomona!  Prawdziwa 
wkrótce  się  pojawi!  Bez  względu  jak  na  to  patrzysz,  tu  jest  sposób  w  jaki  to  wyniknie  i  tutaj  jest  mądrość  dla  
wybranych! . . . Mogą oni równie dobrze widzieć początki nowej Świątyni. I przeczytaj to naprawdę dokładnie, ale ich 
tutaj nie będzie, kiedy antychryst nagle w niej zasiądzie, ogłaszając siebie Bogiem! . . . Ponieważ w pierwszej części 7 lat  
porozumienia pokojowego z Izraelem, on nie wejdzie tam! Żydzi kontynuują z ich praktykami ofiar Starego Testamentu. 
Lecz w środku tygodnia (7 lat) nagle posiądzie on moc, by przejąć całkowicie władzę. (II  Tes. 2:4 – Dan. 9:27) –  To 
prawdopodobnie jest dlatego, dlaczego ludzie nie zdają sobie sprawy, że to antychryst zawarł porozumienie z 
Izraelem, ponieważ nie odrzucił on ich ofiarnego kultu do momentu 3 ½ lat później, jako bestia!  Jeśli byłaby to 
jednak ta synagoga, która jest wybudowana, obowiązują te same zasady!” Ap. 11:1-2, „ujawnia Świątynię bardzo blisko,  
jeżeli nie na ziemi Świątyni Salomona!”

„Według  proroczych  Pism,  calach  liniowych  Piramid,  niebiańskie  znaki  powyżej,  dodatkowo  Pisma,  wszystkie 
objawiają, że to jest ta godzina. I 7 Gromów jest tuż przed nami jednocząc (gromadząc) ludzi Boga do pobrania! – 
Wkraczamy w ostateczne prorocze rozdziały Biblii i historii wieku naszego kościoła!”

W Jego Szczodrej Miłości,

Neal Frisby
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