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PRAWDZIWY CZAS BOGA 

„W tym liście specjalnym pozwolimy sobie dotknąć proroczych znaków i cykli czasu, które Pan daje przez Pisma. Bóg dał Ezechielowi  
znak w Ez. 4:1-6. On Powiedział mu, by leżał na swoim lewym boku przez 390 dni, a następnie by zmienił pozycje i leżał na  
swoim prawym boku przez 40 dni! – W ten sposób mamy sumę w postaci 430 dni.  I czytamy w wersecie 6, że Pan powiedział 
prorokowi,  że każdy dzień będzie stanowił  1 rok!  – Wiemy również,  że Izrael  poszedł w niewolę babilońską na 70 lat.  – Jeżeli  to  
odejmiemy, pozostaje 360 lat. Teraz tutaj jest skąd bierzemy nasz cykl czasu. W Kpł. 26:24, 28, Pan mówi, ukarzę was 7 razy więcej za  
wasze grzechy. – I wiemy, że nawet po powrocie, nie żyli oni zgodnie z tym, co On im powiedział! Następnie pozostałe 360 lat należy  
pomnożyć przez 7 i otrzymujemy sumę 2520 lat. – Niektórzy wierzą, że czas zaczął się kończyć, kiedy Izrael ponownie stał się narodem  
(1946-48). Inni wierzą, że to było wtedy, gdy odzyskali oni z powrotem miasto Jeruzalem w 1967. Inne prorocze cykle wydają się nam  
mówić, że to się kończy w okresie przejściowym!”

Trzydzieści to żydowski wiek dojrzałości.  Dlatego wiemy, że Jezus wszedł do służby w Izraelu w wieku 30 lat!  – Dlatego,  jeżeli  
weźmiemy cykl od 1967, kiedy odzyskali oni miasto króla (Jeruzalem), czasy dla Izraela powinny się kończyć w jakimś momencie w  
ciągu 30 lat, okres od tej późniejszej daty. 30 to również mesjanistyczna liczba. . .  Jezus powiedział, Jeruzalem zostanie zdeptane 
przez pogan, aż czasy pogan zostaną spełnione! (Łukasz 21:24) – „Zwróć na to uwagę, 50 jest liczbą odrodzenia żydowskiego lub 
Jubileuszu. A niektórzy wierzą, że skończy się to w jakimś czasie tych dat, o których mówiliśmy! – Jeżeli tak się stanie, wtedy pobranie 
kościoła będzie miało miejsce przed Jubileuszem lub mesjanistyczna liczba obrała swój bieg!” – „Biblia opisuje, że są inne okresy 7 
czasów w proroczych cyklach, a wszystkie one przecięły się w późnych latach 80-tych i 90-tych, jak nawet opisuje nasza księga Piramidy.  
Zatem, wiemy również, że generacja, która widziała jak Izrael stawał się narodem, zobaczy powrót Pana Jezusa Chrystusa!” (Mat. 24:34)  
– Chcielibyśmy dodać do tego kilka cennych informacji z części Zwoju # 111. . . 

Boży Oryginalny Czas, a Kalendarzowy Czas Człowieka – „Dowiedzmy się, gdzie znajdujemy się ‘w czasie’. Najpierw wrócimy do 
początku i prześledzimy to, byśmy byli jak najbardziej dokładni, jak to możliwe, pozwalając, by boska inspiracja nas prowadziła! Po  
pierwsze, konieczne jest, by zrozumieć idealny rok Boży 360 dni, lub rok proroczy. To stanowi idealny pomiar kalendarzowy! – Możne  
być podzielony od 1 do 20 itd. Jednak, w przeciwieństwie, kalendarzowy rok człowieka 365 ¼ dni nie może zostać podzielony przez  
jakąkolwiek liczbę i  jest  najprawdopodobniej  najgorszą miarą,  którą można by  sobie  wyobrazić.  W rzeczywistości,  ten dziwny rok 
słoneczny jest jednym z czynników, przez które historyczne i prorocze zapiski są zamieszane!”

W Proroczym Rachunku Pan Używa Tych Terminów – „Czas, czasy, połowa czasu. (Ap. 12:14), 42 miesiące Ap. 11:2 oraz 1260 dni 
Ap.  11:3 – to  wszystko odnosi  się  do użycia  roku w postaci  360 dni  (360 x 3 ½ )  równa się 1260 dni!  –  Lecz  nie  odpowiada to  
kalendarzowi człowieka, ponieważ nie możesz zmieścić w kalendarzu ludzkim 365 ¼ dni w 1260 dni (3 ½ proroczych lat).” Kiedy Bóg  
Używał 360 Dniowego Kalendarza? – „Według Pism, właściwa długość roku przed potopem wynosiła 360 dni. Słownik Biblijny twierdzi,  
że rok 360 dni był używany w czasach Noego!”

Proroczy Czas – Więc Gdzie Znajdujemy Się W Czasie Boga W Naszym Wieku?  – „Według starożytnego czasu Boga 360 dni w 
roku, 6000 lat, od upadku Adama właśnie się skończyło! . . . Więc, właśnie teraz żyjemy w momencie pobrania w pożyczonym czasie!  
Czas miłosierdzia! – Jest tym, co wierzę, że jest to rzeczywisty czas zwlekania, w którym teraz żyjemy, kiedy czas spania wystąpił! (Mat.  
25:1-10) Dotyczące zastoju roztropnych i nieroztropnych!” Teraz wszystko to, co pozostało, to „wylanie deszczu” i wołanie o północy i  
Kościół zostanie pobrany! – „ Tak więc widzimy, jak Bóg przychyla się do kalendarza pogan 365 ¼ dni na trochę dłużej! – Widzisz, szatan 
zna Boży oryginalny rok w postaci 360 dni, a mógłby on wiedzieć o Pobraniu; lecz ten okres 6000 lat skończył się, a szatan i jego ludzie  
są zdezorientowani co do dokładnego czasu . . . ponieważ Bóg kontynuuje czas pogan w tym ‘czasie opóźnienia.’ (Mat. 25:5-10) – A Biblia 
mówi, że Bóg ponownie skróci dni! (Mat. 24:22) – Lecz Pan ujawnia porę Jego przyjścia dla Swoich wybranych!” – „Wiemy, że jest 
bardzo blisko. Jako prawdziwą prawdę znamy, że zaraz po Pobraniu, jak Bóg sam mówi, że użyje On wyłącznie 360 dni jako 
roku proroczego czasu! – Nie tylko jest to zapisane w księdze Ap., rozdziałach 11 oraz 12, lecz 70 tygodni Daniela składają się 
w prorocze lata 360 dni na rok! – A ostateczny lub 70-ty tydzień wypełni się na koniec wieku!” – „ To wypełnienie datuje się od  
potwierdzenia 7-letniego przymierza antychrysta z ludźmi Daniela,  Żydami (Dan. 9:27; Iz.  28:15-18).  – W połowie tygodnia 
siedmiu lat (lub po pierwszych 3 ½ latach), Bestia złamie swoje przymierze i zapoczątkuje Ohydę Spustoszenia!” (Dan. 9:27) – „Ohyda 
Spustoszenia daje początek Wielkiemu Uciskowi (Mat. 24:15-21). – Wielki Ucisk ‘czas i czasy, oraz połowa czasu’ (Ap. 12:14), lub 42  
miesiące (Ap. 13:5), albo 1260 dni (Ap. 12:6). – Te miary czasu objawiają, że 3 ½ lat Wielkiego Ucisku są latami po 360 dni każdy – 3 ½ x 
360 =1260.”

6000 Lat – Podczas tego czasu zwlekania, wydarzenia, o których pisałem zdecydowanie będą miały miejsce. Lecz tylko Bóg zna 
dokładny czas Pobrania! Jesteśmy teraz tylko w przejściowym pożyczonym czasie! – A przez dowody wokół nas, wiemy, że czas jest  
krótki! . . . Widzimy chaos i kryzysy, wojny, pogłoski o wojnach, eksplozję populacji, głód, przestępczość, przemoc, moralną korupcję,  
broń,  która może unicestwić  rodzaj  ludzki!  Wszystko to  świadczy  nam o tym,  że  godzina jest  późna !  Tylko  te fakty  wskazują,  że 
powstanie antychrysta jest bliskie oraz, że Bitwa Armagedon będzie miała miejsce. Pamiętaj, Pobranie nastąpi od 3 ½ do 7 lat wcześniej  
niż Bitwa Armagedon! – Według Ap. rozdz. 12, prowadzi nas do przekonania, że 3 ½ lat wcześniej! . . . Innymi słowy, oto pewne  
prawdziwe i mądre słowa: podczas tego czasu żniw! . . . Pracujmy szybko, by przynieść w zbiorach dusze, które Bóg wcześniej  
dla nas zaplanował, abyśmy je pozyskali!”

„Wiemy, że wybrani będą wiedzieli o bliskości pory Jego przyjścia. Sam Bóg ustanowił daty! Potop, który zesłał, zapowiedział 120 lat 
wcześniej!” (Rodz. 6:3) – Ustanowił On datę dla Izraela, by wyszedł z Egiptu. – Ustanowił On ostateczną datę dla niewoli babilońskiej  
Izraela! – Określił on dęte zagłady dla Sodomy! – On ustanowił datę dla śmierci i zmartwychwstania Mesjasza! Przepowiedzianych 483 
lata wcześniej! (Dan. 9:25, 26) – On określił datę zniszczenia Świątyni Jerozolimskiej! – Dlatego będziemy wiedzieć, nie dokładną datę  
lub godzinę, ale sezon Jego przyjścia! – A jest to bardzo blisko!

W Bożej szczodrej miłości i błogosławieństwach
Neal Frisby
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