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ZNACZENIE PROROCTWA – TAJEMNICE NIEBIOS 

„W  tym  liście  specjalnym  czuję  się  zainspirowany,  by  ujawnić  prorocze  znaczenie  i  tajemnice  niebios  wraz  z  innymi  niezwykłymi  
wydarzeniami! Żyjemy w wyjątkowym czasie historii, gdzie narody są w zamieszaniu, rozłamach, następnie łączą się ponownie pod jednym  
systemem!” – „Jest rozłam i poruszenie pośród prawdziwych ludzi Boga i gdy plewy zostaną zdmuchnięte, połączą się oni razem pod 
jednym ciałem i głową Chrystusa, by zostać pobranymi! . . . Ponieważ niebiosa symbolicznie  to stwierdzają! (Ap. 12:1-5) – Wybrany jest 
tak godzien i tak odblaskowy, jak księżyc w objawieniu i namaszczony jak słońce w mocy! – Ponieważ apostoł Paweł również o tym mówi, jak o 
przeznaczeniu!” (I Kor. 15:40-45)

Jezus powiedział w Łukaszu 21:25, że  „Pojawią się znaki na słońcu i księżycu, na gwiazdach; trwoga narodów, ryk morza i fal”. – 
„Weźmy to pod uwagę. Pokazuje to prądy wiatru i nawet eksperci wyjaśniają, że warunki pogodowe są niestabilne i stają się chaotyczne! –  
Prądy oceaniczne zmieniają się,  niektóre płynące w przeciwnych kierunkach! – Najwyraźniej jest to powodem zbyt dużej ilości deszczu w 
jednym miejscu i niewystarczającej ilości w innym! – Także w połączeniu z niezwykłymi plamami słonecznymi, które przynoszą srogie zimy,  
powodujące głód i susze w innych częściach świata! – Obserwuj więcej takich działań w późniejszym okresie wieku, ponieważ Bóg świadczy o  
tym, że On rzeczywiście wkrótce powróci!” – Także renomowane czasopismo naukowe dało to apokaliptyczne ostrzeżenie: „Świat taki, jaki  
znamy, prawdopodobnie zostanie zrujnowany. . . . Rozmach w kierunku tragedii jest w tej chwili tak wielki, że nie ma sposobu na zatrzymanie 
tego. . . . Żadne naukowe czary, czy poprawa pogody nie zmienią tej sytuacji!”

„Pamiętaj,  Jezus powiedział,  że będą znaki w gwiazdach i  rzeczywiście dzisiejsi  astronomowie widzą wielkie znaki z niebios.  
Według Pism, Bóg dokonał wiele spraw lub działalności w północnej części wszechświata!” (Iz. 14:13 – Hiob 26:7)  – „Astronomowie 
używając gigantycznych soczewek, oraz powiększających płyt fotograficznych patrzyli w ogromny otwór konstelacji Oriona (Hiob 9:9), który 
jest na północy”. Obserwatorium daje ten opis.... „Zdjęcia pokazują otwór i wnętrze groty tak olbrzymiej, że nasz cały system słoneczny mógłby  
się w niej zagubić. Pisarz i artysta są niezdolni w jakikolwiek sposób opisać tego wnętrza. Ponieważ głębia mgławicy Oriona pojawia się jak 
rozdarte  skręcone  obiekty,  oraz  masy  rzeki  błyszczącego  szkła,  nieregularne  słupy,  kolumny  stalaktytów  w  lśniącym  blasku  i  
stalagmity  z  potężnego podłoża.  Wygląd  jest  taki,  jak świecące światło  i  błyszczące za jasnymi murami kości  słoniowej i  perły,  
wysadzane milionami diamentów, kolorowych i jaśniejących gwiazd!” – „Astronomowie opowiadają, że czują się jak gdyby znajdowali się 
w jakieś Wszechmocnej obecności! – Jeden naukowiec stwierdza, że malutki punkcik wewnątrz stożka, przemieszcza się za każdym razem  
kiedy jest fotografowane bliżej wylotu otworu, i zmierza w kierunku ziemi z prędkością światła! . . . Niektórzy posuwają się nawet tak daleko,  
by twierdzić, że jest to Święte Miasto, które może pojawić się w odpowiednim czasie!” (Ap. rozdz. 21) – „Ale moim zdaniem, Bóg przyniesie je z  
innego wymiaru, byśmy je mogli zobaczyć w odpowiedniej godzinie!” – Łukasz 21:11, „I będą wielkie znaki z nieba”.

(AP) – „Astronomowie ogłosili,  ledwo widoczną galaktykę z ziemi za pomocą teleskopu, stwierdzono, że emituje tak dużo energii,  jak 2  
biliony  słońc,  lecz  źródło  tej  energii  pozostaje  zagadką!”  –  Ponadto  naukowcy  są  zaskoczeni  dowodami  w  związku  z  gromadą  gwiazd,  
pojawiającą się o średnicy milionów lat  świetlnych!  To zdumiewa umysł,  że taka gigantyczna struktura może istnieć!  – Jednakże to tylko 
punkcik w naszym Wszechświecie. Kiedy mówimy o możliwym do obserwacji wszechświecie, mamy na myśli miliony supergromad.  Jedna 
supergromada z kolei zawiera 2500 galaktyk takich, jak nasza Mleczna Droga! W samej naszej Mlecznej Drodze posiadamy 100 
miliardów gwiazd, a nasz system słoneczny ze swoimi dziewięcioma planetami jest tylko mikroskopijnym pyłem w tym systemie  
Drogi Mlecznej! . . . Podróżowanie z prędkością światła zabrałoby statkowi kosmicznemu 100 tysięcy lat, by przedostać się z jednej  
części naszej galaktyki do drugiej!” – „Nasza własna galaktyka znajduje się 40 milionów lat świetlnych od centrum naszej supergromady! - I  
nadal nie jesteśmy poza naszym własnym podwórkiem! – Pisma mówią, posiada On niekończące się królestwo! Czy ludzie w to wierzą, czy nie,  
Bóg  powiedział,  niebios  nie  można  zmierzyć  –  ponieważ  dosłownie  wchodzą  w  nieskończoność  Boga!  –  Wraz  z  nowymi  naukowymi  
wynalazkami i metodami, widzą oni nawet więcej zaskakujących i nadzwyczajnych rzeczy!”

Innym znaczącym znakiem było przybycie Komety Halleya około 1986 roku. – „Ta kometa pojawiała się co 75 lat, zaraz przed narodzinami  
Chrystusa i zawsze niesamowite wydarzenia mają miejsce przed i w kolejnych latach! . . . Przyjście Jezusa jest coraz bliżej! – Ta kometa jest  
także znakiem powstania i upadku przywódców! Wierzę, że antychryst pojawi się później w wieku! – Halley ma znaczące podobieństwo do 
greckiego słowa  ‘Heli’  –  co oznacza mój  Bóg lub Arcykapłan Izraela!”  –  „Zauważ,  że  w podobieństwie  oznacza,  że  jest  tylko  naśladowcą  
Chrystusa.  –  Jest  to  symbolem dwóch rzeczy:  fałszywego arcykapłana Izraela  (antychryst)  .  .  .  i  wskazuje  na  przyjście  Jezusa  w naszym 
pokoleniu”.

Nastąpią także pewne niesamowite łączenia i wyrównanie planet – ponieważ są one przeznaczone przez Boga, by spotkać się w pewnych  
czasach w konstelacjach, symbolicznie deklarując pojawienie się na ziemi znaczących wydarzeń! . . . Według starożytności, te same typy łączeń  
pojawiły się w czasie pierwszego przyjścia Chrystusa. Pamiętaj magów (mędrców – wschodnich astronomów) rozpoznali to w gwiazdach. . . . A  
więc, czy niebiosa także objawią powrót Jezusa. (Łukasz 21:25) – Nie zawsze rozumiemy co oznaczają niebiosa, ale Pan tak!”

Zobaczmy na prawdziwe znaczenie Ps.  19:1-2,  „Niebiosa głoszą (wypisują) chwałę Boga.  To mówi dzień dniowi głosi  opowieść,  (znaki  
spieszą na przód); noc nocy pokazuje (objawiają lub wskazują proroczą wiedzę). Jest to prawdziwa kosmiczna wiedza Ducha Świętego; ukryta, 
ale w naszej Biblii znajdujemy skarb wszystkich Bożych sekretów! – Biblijne interpretacje mówią nam, że czasowniki w drugiej połowie Ps. 19  
wszystkie są astronomicznej natury. Z Ps. 19 oczywiste jest, że gwiazdy spotykają się na przeznaczonych omówieniach, z góry ustalonych przez  
Boga!” – „Rodz. 1:14 pokazuje, że jest to prawda. Gwiazdy są dla znaków, itd.” – „Sam Jezus powiedział (Łukasz 21:25), że będą znaki na 
niebie! A w następnym zdaniu objawił On część tego, co będą pokazywały w naszych czasach – morza, wzburzone fale, zmieszanie,  
itd.!” – „Ten temat jest bardzo głęboki i nie ma nic wspólnego ze współczesną astrologią, która wie tylko część. Nasza wiedza pozostaje w  
proroczym słowie astronomii, które przekazał Jezus!”

W Bożej szczodrej miłości,

Neal Frisby
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