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1000 LAT MILENIUM„Ten list odpowiada na pytania dotyczące początku i końca 1000 lat milenium. Pierwsza część Rozdz. 14 Zachariasza objawia  ten początek. Ale zacznijmy od wersetu 16, gdzie to pokazuje tych   wszystkich, którzy zostali po bitwie, ci pójdą każdego roku, by czcić Króla (Jezusa Pana Zastępów) i zachowają święto Namiotów!” Mi. 4:2, „ukazuje to również i wyjdzie prawo rządów Pana!” – Zach. Rozdz.  8 „objawia także odbudowanie Jeruzalem” Zach. 13:9 pokazuje, że będą oni hartowani,  jak szlachetny metal jest  hartowany w ogniu i będą znali swojego Boga!” Joel Rozdz. 3 „daje większe potwierdzenie!” Joel 2:32, (3:5) „objawia wielkie  miłosierdzie Pana”. Teraz, te Pisma dają ci ogólny wgląd i nie można temu zaprzeczyć, że Pan wprowadzi Izrael do Milenium! Kontynuujmy to z ważnymi i interesującymi rzeczami dotyczącymi tego tysiąca lat! Najpierw pokażmy, co się wydarzy na końcu tego,  wtedy wrócimy i  wytłumaczymy okres tego wszystkiego! Zach.  14:17,  „I tak się stanie,  że ktokolwiek ze wszystkich 

rodzin na ziemi nie przyjdzie do Jeruzalem, by czcić Króla (Jezusa), Pana Zastępów, nad nim nawet nie spadnie deszcz!”  „Bez wątpienia, reprezentanci każdej rodziny muszą iść do Jeruzalem każdego roku, by czcić króla. Najwidoczniej także samolot  dźwiękowy jest użyty,  by przewieść niektórych z nich!” Przeczytaj  Iz.  60:8,  „gdzie mówi,  niektóre latają jak chmura i  jak 
gołębice do swoich okien (hangary)!” „Ten sam rozdział także dotyczy Milenium. Zach. 14:18 przypomina, że ci,  którzy nie przyjdą, dla tych nie będzie deszczu, a susza jest nazwana plagą kary dla poganina, który nie przychodzi, by zachować święto Namiotów!” – „Co się okazuje, że powracają oni do grzechu i bałwochwalstwa, nie przychodzą, wprowadzając bunt! Rzucili oni wyzwanie do Boga, byli jak piasek morza wokół Jeruzalem! (Ap. 20:7-9) – „A Bóg cisnął w nich ogień i stali się jak popiół! Werset  10 ujawnia, że sam diabeł pojawi się z hordami!” „To coś innego od bitwy Armagedon, był on tysiąc lat wcześniej, po Wielkim Ucisku!” (Ap. 16:16-21) - „Lecz powróćmy do Zach. 14:20 na początku milenium,  „W ten dzień będzie na dzwonkach koni, 
ŚWIĘTOŚĆ DLA PANA (JEZUSA); a kotły w domu Pana będą jak kropielnice przed ołtarzem!” – Werset 21, „wyjaśnia, że każde naczynie w Jeruzalem będzie poświęcone przed Panem, to także tłumaczy o ofierze i Bóg pozbędzie się nasienia zła z pośród nich!”

Zach. 14:14, „pokazuje, że tuż przed Milenium, Juda zgromadził bogactwa srebra i złota w wielkiej obfitości!”  Z tego wersetu i innych wersetów w Biblii, najwyraźniej widać, że złoto odgrywa ważną rolę tuż przed, a zwłaszcza w czasie Wielkiego  Ucisku! W końcu jedzenia będzie tak mało w tym czasie, że nawet ciężko będzie je kupić, na początku i w czasie Wielkiego Ucisku. (Ap. 6:5-8) Werset 6, „objawia, że człowiek będzie pracował cały dzień za kwartę pszenicy, to mówi ‘grosz’, co oznacza ‘denara’!”  (Przeczytaj  Mat 20:2) – „Nie znamy dokładnej ceny innych rzeczy w czasie Wielkiego Ucisku,  lecz cena żywności na świecie ponownie  wzrosła!”  „Ostatecznie,  by  otrzymać  wyznaczoną  ilość  żywności,  będziesz  musiał  otrzymać  znak  kontrolny!”  (Ap. 13:17)  Dodatkowo  wersety  (Ap.6:5-6) objawiają zapłatę  światowemu  systemowi  kościoła  za  grzechy!  –  „Fałszywa  pszenica (chleb), symbol życia, który właściwie jest śmiercią w tym przypadku!” Ap. 17:4-5.„Podczas tych 1000 lat, Oblubienica mieszka w wyższej sferze wraz z Jezusem!” – „Wymieńmy pewne interesujące rzeczy, które wydarzą się podczas Milenium. Mat. 19:28, 12 szczepów będzie rządziło ziemią i ludźmi, którzy pozostali z narodów”. „To będzie  prawdziwy rząd Pana oraz rewolucyjny wiek Pana Jezusa do Jego ludu, Izraela!” „Milenium pomysłowy wiek, będzie postępowy przed tym wiekiem teraz! A ludzie będą dożywali do 1000 lat!” (Iz.  65:20-23) – „Jest tutaj coś interesującego w Iz.  66:24; to objawia,  że  ujrzeli  oni  to,  co  Bóg  uczyni  ich  oprawcom  po  Milenium”.  Podczas  Milenium  widzimy  co  jest  ekonomicznym standardem, który ustanawia Pan dla handlu i  bogactwa wśród rodzin.  Wspomniane zostało złoto.  (Przeczytaj Iz.  60:6-9,  17) Wówczas nie będzie zawyżonych cen. Prawdopodobnie Józef będzie sprawował kontrolę nad rolnictwem i żywnością, jako że był dobrze wyszkolony wcześniej, ponieważ na końcu Milenium, kiedy zacznie się bunt, on mówi im dlaczego są pokarani suszą i  prawdopodobnie przetrzymuje żywność do czasu, gdy się nie poprawią! Lecz w swoim szaleństwie, chcą oni prowokować Jezusa!  (Ap. 20:9 – Zach. 14:17) „Poza tym cały porządek i prawa, przyjdą od Jezusa dla 12 Pokoleń zarządzających ziemią!” Podczas milenium, pogoda będzie cudowna i zmieni się z powrotem na jeszcze lepszą, niż była przed potopem (Iz. 30:23-26) – (Iz. 4:2) i sprawi 10 razy obfitszy urodzaj plonów, z wyjątkiem końca milenium, kiedy nadejdzie susza!  Ostatecznie po milenium nie 
będzie już potrzeby słońca, czy księżyca, ponieważ Pan Jezus będzie światłem! Następnie powstanie nowe niebo i nowa  
ziemia, a Święte Miasto zstąpi! (Ap. 21:1-5, 23)„To będzie po milenium i tysiącu lat, gdy będzie już po Sądzie Białego Tronu!” – „Wszystkie łzy zostaną otarte, jest to początek nowych  niesamowicie niezwykłych rzeczy na zawsze!” – „Przykro mi, że musiałem trochę przeskakiwać w tym liście, lecz czuję, że Pan chce bym robił to w ten sposób, więc możesz przeczytać to kilka razy, zdobywając wiedzę i zrozumienie!”W Bożej miłości i błogosławieństwie,Neal Frisby
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