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W Łukaszu 21:11 mówi, „wielkie znaki będą z nieba!” „To, co się pojawi będzie zarówno dobre, jak i złe!” – „To  
również bierze  pod uwagę  atomowe  wybuchy  na niebie!”  (Werset  26)  –  „Również  nasze  przyszłe  bronie  wiązek  
laserowych, zatrząsną siłami niebios z przeraźliwymi wybuchami podczas Armagedonu!”

„Niektóre  z  zadziwiających powietrznych  zjawisk,  widzianych  w postaci  różnych świateł  jest  ostrzeżeniem,  że  kielich 
nieprawości jest pełen i że wielki sąd i  zniszczenie jest już blisko! To dlatego pojawiają się światła!  (Grzech sięga swoich 
granic.)” – „Zaraz po tym, jak światła pojawiły się Ezechielowi w Ez. rozdz. 1 i jak kielich nieprawości osiągnął swoją pełnię,  
widzimy w Ez. 9:4, 7-9, że Bóg zesłał zniszczenie!” – Dan. 8:23, „objawia, że kiedy przestępcy doszli do pełni, powstanie 
król o surowym obliczu (antychryst) i książę, oraz moc powietrza (szatan) będzie z nim!” – „To jest tylko jeden ze  
zwodniczych sposobów, że szatan przygotowuje się do swojego człowieka grzechu!”  – „W historii  starożytnej,  kiedy 
światła Boga zaczęły się pojawiać, było to tuż przed tym, jak przyszła klęska!” – „Jest to znak złych dyktatorów, poważnego 
stanu ekonomicznego, wielkich trzęsień, głodów, sztormów i geologicznych przewrotów!” – „Światła ostrzegają, że czas jest  
krótki! Nastanie wiele dziwnych i niezwykłych znaków pojawiających się przed nadejściem Wielkiego Dnia Pana!”  Joel 2:30-
31 (3:3-4), „Ukażę cuda na niebie i na ziemi, krew, ogień i słupy dymu!”  „Także poprzedzając to, Bóg uczyni duchowe cuda 
i wielkie dzieła przez swoich ludzi!” (Wersety 28-29) (3:1-2) „Wszystkie te dziwne zjawiska są w połączeniu z powstaniem 
bestii i są zapowiedzią kataklizmowych wydarzeń, przewidzianych do przyjścia w naszym wieku!” – „Pisząc to, Duch Święty 
dał tylko kilka Pism, jest ich o wiele więcej, by uzasadnić ten temat!”

„Ostatnie słowo dotyczące prawdziwych i  fałszywych świateł.  Wiemy,  że w ogrodzie Eden były oba rodzaje.  Fałszywe 
światło od szatana było wraz z wężowatą bestią, a światło życia było w drzewie życia!”  W Rodz. 3:24 daje niesamowity 
fragment (urywek). „Po tym, jak On wyprowadził człowieka, Pan umieścił na wschód od ogrodu cherubinów i ognisty  
miecz, który obracał się w każda stronę, by strzec drogi do drzewa życia!”  – „Cherubini mogli być tacy jak w Ez. 10:12-13, 
19-20 pokazuje.” – „Płonący miecz, który obracał się w każdym kierunku, mógłby być kołem w kole, ostrym, wyglądającym,  
jakby krawędzie obracały się w każdą stronę (kierunku), w ruchu kołowym z płonącymi krawędziami!” – „Nie mówię, że jest to 
jedyną interpretacją,  lecz  myślałem,  że  to,  dobre  wydobycie  tego punktu!  To mógł  tylko  być  prawdziwy płonący  miecz  i 
aniołowie!” – „Według innych Pism, wiemy, że Bóg miał podobnych niebiańskich patrolujących obserwujących ziemię, to mówi,  
by strzec, by czuwać!” – Ci patrolujący, byli obecni tuż przed potopem i pewne dziwne zajścia miały miejsce, o których możesz  
przeczytać w Rodz. Rozdz. 6. Są tam pewne prawdziwe tajemnice w tym rozdziale, które pewnego dnia chciałbym wyjaśnić,  
jeśli Pan pozwoli! „A teraz ostatnie Pismo na nasz temat znajduje się w II Krl. 6:17 gdzie Elizeusz widział, że góra była  
pełna rydwanów ognia naokoło niego; oczywiście aniołowie opieki w nich”. W Piśmiennej symbolice, konie mogły być 
symbolem mocy! Nasze dzisiejsze ogniste pojazdy wskazane są ile koni mechanicznych jest silnikach! – Tak, Ezechiel widział 
Boże ogniste koła chwały, a pewnego dnia poznamy całą historię Jego cudownych dzieł! – „Więc trwajmy w Jego Słowie, które  
jest prawdziwym światłem Ducha Świętego, i  tak długo, jak chodzi o to powietrzne zjawisko pozostaw to Panu i postępuj 
zgodnie z prawdami Biblii!”

W Bożej szczodrej miłości i błogosławieństwach,

Neal Frisby
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