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PROROCZE CYKLE CZASU

„Wszystkie znaki wskazują na zamknięcie wieku! – Proroctwo Biblii zdecydowanie to sygnalizuje! . . . Jak gdyby tego było mało,  
niektórzy naukowcy i  ci,  którzy badają stan ziemi i atmosfery,  mówią nam, że ta cywilizacja nie może przetrwać długo w takich  
warunkach. Oczywiście niektórzy mówią, że Wojna Atomowa zakończy to przed tym czasem! – Lecz, jak widzimy, nawet ci, którzy nie  
rozumieją Biblii, to daje im teraz ponurą perspektywę! – Lecz mamy pewniejsze słowo proroctwa, jako że ‘Gwiazda dnia’ wzrasta w  
naszych sercach odsłaniając rzeczy, które mają nadejść w ciemnym wieku!” – „Nie jesteśmy w ciemności, aby ów dzień miał nas 
zaskoczyć jak złodziej!” (I Tes. 5:4)

Przyjrzyjmy się pewnym faktom, o których są nawet świadomi ci, o których wspomnieliśmy! – „Jak pamiętasz proroctwo dotyczące  
słońca, jego wpływu na ziemię, ludzi i pogodę! . . . Dotknąłem tutaj tego tematu chwilę temu !” – „Nauka odkryła, że istnieje wielka 
dziura w naszej warstwie ozonowej na Północnym i Południowym Biegunie i rozprzestrzenia się! – To jest ta warstwa, która nas  
chroni przed szkodliwym promieniem słońca! – Obawiają się oni, że to otwarcie będzie się powiększać niszcząc dużą część warstwy 
ozonowej; i każdego roku będzie powodować więcej nowotworów skóry . . . w szczególności dla tych, którzy długo przebywają w  
słońcu! – Całkiem niedawno powiedziano o tym w wiadomościach, pokazując zdjęcia tego, w jaki sposób to zachodzi!” – W tej chwili,  
nie jest tak źle, lecz obawiają się oni, że to się powiększy! Boże plagi spowodują cuchnące i bolesne rany na ludziach, którzy mają Znak  
Bestii! (Ap. 16:2) – Wersety 9-11 prawdziwie pokazują nasilenie tego!” – „Zatem widzimy w mniejszy sposób teraz . . . proroctwo 
rzuca swój cień przed najważniejszą częścią! – Jezus stanowczo powiedział, że będą znaki w słońcu!” (Łukasz 21:25)

Przewidziano pojawienie się zarazy, jako że nasz wiek się kończy! – To dzieje się na wiele rożnych sposobów – woda, powietrze, 
uprawy,  itd.!”  –  „Również  zanieczyszczenia  stają  się  niebezpiecznym  zagrożeniem.  W  wielu  miejscach  zmieniły  one  niebo  z  
niebieskiego na ponuro szary kolor zwłaszcza w pobliżu wielkich miast .  .  .  i  Pisma przewidziały,  że nastanie ‘ciemność i  mrok’  
prowadzący do pogorszenia w czasie Wielkiego Ucisku!”

„Z powodu wzrastającej populacji, różne narody są zmartwione tym, czy będą miały wystarczająco pożywienia, jako że głód i susza  
właśnie ogarnęły wiele części ziemi! – A populacja rośnie. Same Chiny zarządzają miliardem ludzi, nie wliczając Azji i Indii itd. Nawet 
jeden zły plon, dotyczący tych narodów, którzy dostarczają światowej produkcji żywności, a to może spowodować zaciętą panikę na 
całej ziemi. A później w wieku, ciężki głód i braki jedzenia z pewnością się pojawią! – Jedzenie jest racjonowane i jest go bardzo  
mało!” – „Z pewnością nadchodzi społeczny niepokój i bunty ludności na całym świecie! . . . A rządy nie są właściwie teraz  
przygotowane na to i na inne problemy! – Wiele z tego pojawi się tuż przed nadaniem znaku! . . . Przemoc i terror będą 
rozprzestrzeniały się po ziemi, a silne środki będą powzięte przez dyktatora!” – „Pan objawił mi, że ludzie – bogaci, religijni i 
związani z polityką – opracowują w tajemnicy światową konstytucję . . . zestaw nowych przepisów i norm, oraz cały nowy religijny i  
ekonomiczny system! – To będzie się działo w odpowiednim czasie!”

„Wszystkie  te  znaki  wskazują,  że powrót  Pana jest  szybki.  –  Widzimy więcej  dowodów w fali  przestępczości,  społeczeństwo  
uzależnione od narkotyków, zagrożenie wojny nuklearnej, terroryzm i problemy młodzieży! – Wszystko to świadczy o tym, że czas  
jest  w zasięgu ręki!  – W dodatku,  zgodnie z Biblijnymi cyklami czasu,  kończymy teraz 6000 lat  tygodnia człowieka;  jesteśmy w 
‘pożyczonym czasie’, w okresie przejściowym!” – „Jest tutaj inny rodzaj cyklu, o którym głosiłem w Capstone i rozważę go tutaj! –  
Niewielu zdało sobie sprawę z tego ważnego miernika czasu . . . . Boże wydarzenia są w czasowym wzorcem i pojawią się w określonej 
erze historii! – Teraz Bóg używa cykli 40 letnich odnośnie Izraela, lecz według tej miary, używa on 35 lat dla pokolenia!” – I czytamy w 
Mat. 1:17, „Wszystkie pokolenia od Abrahama do Dawida to 14 pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego jest 
czternaście pokoleń; a od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa jest czternaście pokoleń!” – Każde 14 pokoleń tak, jak 
widzimy to 490 lat! – To musi być bardzo ważne, inaczej Pan nie połączył by tego ze swoim pierwszym przyjściem! – I teraz jeżeli  
liczymy od Chrystusa, 4 x 490 to przynosi nas do 1960 lat! „Cykle wskazują, że dla Kościoła i dla Izraela, będzie to bardzo istotny  
okres!” – „Od tego czasu, mamy przejście do boskiej opatrzności! – Powinniśmy być przygotowani, by odejść w każdej chwili! . . . Każdy 
rok będzie bardzo cenny dla Chrześcijanina! – Nasz czas jest ograniczony, musimy szybko wykonywać naszą pracę w żniwach!”

„Nadal będą działy się wstrząsające i zaskakujące wydarzenia! – Wiele nadzwyczajnych i różnych rzeczy będzie występować! – Ale 
jest to w przyszłości, że w każdej dziedzinie będą miały miejsce najbardziej katastrofalne, straszne i niebezpieczne wydarzenia . . .  
niektóre jeszcze nie znane w historii świata!” – „Będzie to mroczny wiek apokaliptycznych wydarzeń! – Narody kierują się w miejsce  
prawdziwej  terapii  szokowej!  –  A  Pisma  mówią,  że  zła  ludność  nie  będzie  świadoma  nadchodzącego  dylematu,  lecz  mądrzy 
zrozumieją! – Lecz nawet Izrael oraz niektórzy ludzie Boga, właśnie teraz nie dostrzegają niebezpieczeństwa i końca tej ery!” – Jer. 
8:7, „Nawet bocian w przestworzach zna swoją porę, synogarlica, żuraw i jaskółka obserwują ‘czas’ swego przylotu; lecz moi 
ludzie nie znają sądu Pańskiego!” – „Nadchodzi światowa rewolucja, która połączy się w apokaliptyczne wydarzenia Wielkiego 
Ucisku! – A według Pism wszystkie te wydarzenia pojawią się jak ‘pułapka’ na całą ziemię! – Teraz jest czas, by czuwać i modlić się i ty  
też bądź gotowym! – Jezus wkrótce nadejdzie!”

W Jego Szczodrej Miłości,

Neal Frisby
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