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SYMBOLICZNE ZNACZENIE LICZB

„W tym liście dokonamy podsumowania tematu, co więcej powiemy o pewnych numerycznych wzorcach. Bóg stworzył Adama, z jednej 
osoby zrobił On dwie! – A pod koniec czasu, populacja  powinna wynosić około 7 miliardów ludzi! – Adam i Ewa zostali stworzeni na 
podobieństwo  Boga.  W  ówczesnym  czasie,  nie  było  grzechu,  więc  bez  wątpienia  jaśnieli  oni  glorią  (shekinah),  podobnie  jak  On!  – 
Oczywiście, z powodu ich nieposłuszeństwa,  shekinah gloria odstąpiła od nich. Lecz ratunek powrócił do świętych i ostatecznie będą oni  
uwielbieni! – Biblia mówi, dzień z Panem to jak tysiąc lat, lub tysiąc lat jak jeden dzień z Nim! – Powiedział On Adamowi, że w dniu, w 
którym zgrzeszył, na pewno umrze. Tak się stało, ten jeden dzień był  prawie tysiącem lat!” (Rodz. 5:5) – „Umarł on tego samego dnia, żyjąc 
zgodnie Bożym dniem!”

„Henoch był symbolem wybranych, którzy odejdą bez śmierci! Nie było go już, ponieważ  Bóg wziął (pobrał) go! Dożył on 365 lat. (Rodz.  
5:23-24) – Przed potopem, kalendarz miał 360 dni w roku! Po potopie, jego wiek pokazał nam jaki będzie pogański kalendarz, mający 365  
dni  w roku! Henoch, Eliasz,  Dawid, Ezechiel i  Elizeusz,  wszyscy ujrzeli wielki niebiański statek Pana we wszystkich pięknych 
nadprzyrodzonych światłach, błyszczał z magnetyczną obecnością, wychodzących poza ludzkie pojęcie! Na przykład, Ez. rozdz. 1 
– II Krl. 2:11 – Święci ujrzą ten niebiański cud w niebie, prawdopodobnie jeszcze przed tym! ... Widziałem kilka pięknych widzeń tutaj w  
Capstone. Odnośnie tego i  glorii  oraz obłoków Bożych, wybrani wchodzą w ten wymiar i  będzie on rósł w swojej intensywności, gdy 
odejście będzie miało miejsce! – Prawdziwe ciało Chrystusa powinno się przygotować, ponieważ wchodzimy w prawdziwą wizytację Bożą,  
nigdy wcześniej niewidzianą, która nie będzie trwać długo w tym wielce nowoczesnym wieku, w którym żyjemy!”

„Bóg jest wielkim rachmistrzem ... Na wiele sposobów powiedział On o końcu już na początku. Użył określenia 6 dni i odpoczywał w 7-
mym rodzaj (Milenium!) Jeżeli użyjemy Jego kalendarza 360 dni, to nasz czas już się skończył. Lecz przez łaskę, wydaje się, że będzie On  
używał pogańskiego kalendarza, który prawie dobiega końca! Nawet Adam żyjący 930 lat, liczbowa wartość 70 lat pozostała, aż tysiąc lat 
minęło”  – „Dowiadujemy się , że Pan używa liczby 7, by objawić całe mnóstwo rzeczy, zwłaszcza dotyczy to tematów proroczych, 
takich, jak 70 tygodni Daniela! – Sześćdziesiąt dziewięć minęło, 70-ty tydzień, (ostatnie 7) lat zbliża  się do rozpoczęcia!  Dla 
zobrazowania, pokażemy, jak wiele razy Pan używał ‘liczby 7’ w księdze Apokalipsy dotyczącej proroctwa. I jak cenna będzie ta liczba  
odnosząc się do wybranych i do Izraela! – Jest także wspomniana w Starym Testamencie. W Biblii siedem  pojawia się 287 razy! Siódmy  
występuje 98 razy! Siedmiokrotny pojawia się siedem razy! – Iz. 11:2, wspomina siedmiorakie aspekty   Ducha! -  Bóg wyznaczył dni 
tygodnia w zestawach po siedem!”

Teraz  przejdziemy  do  księgi  Apokalipsy.  Dano  tam  7  świeczników  (reprezentujących  wieki  kościoła).  –  7  gwiazd,  7  aniołów,  7  
objawiających  duchów Jednego Boga, „7 Gromów, 7 pieczęci, 7 trąb, 7 ostatnich plag, 7 wzgórz, (Babilon) Rzym, 7 królestw, 7 Królów, oraz 
7  rogów  i  7  oczu.  (Ap.  5:6)  7  lamp  ognia!”  (Ap.  4:5)  –  I  jeszcze  przed  zamknięciem  księgi  jest  siedem  nowych  rzeczy,  o  których  
wspomniano! –  Jest możliwe, że mogło być więcej wymienionych liczb 7, ale to powinno pokazać ważność tego  „Wydaje się, że Jezus 
zapisał swoje rychłe przyjście w wartościach liczb. Jezus także powiedział, że skróci On dni ze względu na wybranych! – A więc, jak można  
zauważyć nasz czas kończy się teraz, lub za niedługo! – Pamiętaj także o Juda 1:14, „mówi Henoch, był ‘siódmym’ po Adamie. I był 
pobrany. – Moim zdaniem Jezus powróci w niedalekiej przyszłości! W godzinie, o której ‘nie myślisz’ zaprawdę Ja przyjdę szybko!”

Zauważ: „Także Izrael będzie przechodził kryzysy w przyszłych latach. To będzie ich najważniejszy okres, który mieli od 6000 lat! – Och,  
jak będą mówić, błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie. Uwierz mi, z pewnością będą potrzebować Boga Jakuba. Mesjasz 
(Jezus) wkroczy! Z pewnością wystarczy to, by uczynić każdego Chrześcijanina pobudzonym i czujnym. Ponieważ  znaki wszędzie  mówią 
nam, że jest On nawet w drzwiach!”

W Jego Szczodrej Miłości,

Neal Frisby
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