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Â Â CZAS BOGA 3 X 7 i CZAS NARODU *5777*Â
TIME OF GOD 3 X 7 TIME THE NATION * 5777 ×¦×™×™×˜ ×’×•Ö¸×˜ 3 ×¨×¢× ×˜×’×¢× 7 ×•×•×Ÿ ×¦×™×™×˜
×œ×•Ö·× ×“ * 5777 *
Â The only time in Jewish history, TIME WHEN GOD synchronizes with the time of the nation - CALL TIME
SEPTEMBER 2017.
Â JEDYNY RAZ W HISTORII NARODU ZYDOWSKIEGO, KIEDY CZAS BOGA SYNCHRONIZUJE SIE Z CZASEM
NARODU - POLACZENIE CZASOW WRZESIEN 2017.
Â ×“×¢×¨ ×‘×œ×•×™×– ×ž×•Ö¸×œ ×•×™×Ÿ ×•×™×“×™×©×¢ ×’×¢×©×™×›×˜×¢ ×•×•×¢×Ÿ ×’×•Ö¸×˜ TIME
×¡×™× ×’×§×¨×•Ö·× ×™×™×–×™×– ×ž×•Ö¸×œ ×•×™×Ÿ ×“×™ ×œ×•Ö·× ×“ ×•×™×Ÿ 2017.
Â Trzy tetrady ksiezyca nastepujace po sobie, wyjatkowy uklad astronomiczny, jaki wystapil w okresie zaledwie 68 lat.
Jego wyjatkowosc jest wskazana tym, ze poprzednia tetrada zaistniala 450 lat temu a nastepna bedzie dopiero za 600
lat. Ludzie uwazaja tetrady za zdarzenia zwiastujace szczegolne wydarzenia. Zbieznosc tetrad i wyjatkowych wydarzen,
kieruje nasz wzrok na sytuacje, jakie w ich czasie przydarzyly sie narodowi izraelskiemu.
Â Jednak nikt nie zwrocil uwagi na jedna bardzo wazna dla Izraela sprawe. Mianowicie chodzi nam o boskie wskazanie
czasu tego narodu. To wskazanie a zarazem i dzialanie Boga jest bardzo precyzyjnie polaczone z kalendarzem
hebrajskim. Liczby, bo o nie tu chodzi, sa przypisywane roznym rzeczom i sprawom. Siodemka to liczba Boga, trzy
siodemki to najbardziej mocne spelnienie wartosci siodemki, jako liczby Boga. Nadchodzi czas takiego spelnienia dla
Izraela. Nastepny rok wedlug kalendarza hebrajskiego to trzy siodemki â€“ 5777. Nic dodac nic ujac a jednak w
narodzie cicho na ten temat. Czyzby wszystkich strach sparalizowal?
Â Rozpisuja sie, badaja wszystko, co mozna zbadac, ale o dwa albo o rok wczesniej. Najczesciej w odniesieniu do
ostatniej tetrady ksiezyca, ktora zakonczyla swoj dwuletni cykl 28 Wrzesnia 2015r. Czas minal i co? I nic sie nie dzieje?
Â Dzieje sie, tylko tego nie dostrzegacie. Mozliwe, ze nie postrzegacie wszystkich aspektow zwiazanych z czasem
ostatnich trzech tetrad. Jak juz napisalismy, sa one wyjatkowe, dlatego, ze wydarzyly sie w bardzo malych odstepach
czasu. W wartosciach czasu astronomicznego 67 lat dla trzech tetrad to tak jak sekunda dla pracy czlowieka. Sytuacja
nadzwyczajna a w szczegolnosci dla narodu izraelskiego.Â
W czasie dwoch pierwszych tetrad, wydarzyly sie dwie wazne sytuacje. Pierwsza to uzyskanie niepodleglosci a druga
to odzyskanie Jerozolimy. Jest czas trzeciej tetrady, co waznego dzieje sie, lub zdarzyc moze dla narodu izraelskiego?
Â Na wstepie wspomnialem o siodemce i jej kompilacji trzech siodemek. Rok 5777, konczy sie za dwa lata. Rowniez w
tym czasie konczy sie inny uklad siodemkowy dla Izraela. Po dwoch karach nadchodzi czas proby dla moznych tego
narodu i dla wszystkich jego obywateli. Czy zapomnieliscie o 70 letniej niewoli babilonskiej? Czy zapomnieliscie o tym,
ze w 70 roku utraciliscie swiatynie? Czy nie rozumiecie czasu trzeciej siodemki?
Trzecia siodemka to, 70-lecie uzyskania niepodleglosci. W roku panskim â€“ kompilacji trzech liczb Boga 5777, spelnia
sie trzeci czas siodemkowy narodu izraelskiego. Czy to przypadek, czy precyzyjnie przez Boga skomponowana
sytuacja? Po dwoch karach, Bog daje ostatnia szanse narodowi wybranemu. Chce On wiedziec, czy narod zachowal
wybranstwo przeznaczone dla Jego potrzeb, czy ten Narod roztrwonil je, dla wlasnej korzysci. Czy wiecie jak zrozumiec
potrzeby Boga w odniesieniu do wybranstwa izraelowego?
Â Istnieje wskazanie. Jest ono ponownie zwiazane z czasem. Czas przyjscia Mesjasza, ktory nieodlacznie jest
zwiazany z Izraelem. Panowie Rabini i caly narodzie, pozostalo wam dwa lata na decyzje. Dlaczego dwa lata? Dlatego,
ze za dwa lata konczy sie czas trzeciej i ostatniej proby dla narodu, nalozonej przez Boga Stworce. Chodzi o to, czy
jestescie gotowi podjac decyzje i czy madrze to uczynicie.
Jest pewne wskazanie od Boga i jest ono zwiazane z czasem tych trzech tetrad czerwonego ksiezyca. Rok 5777
konczy sie za dwa lata. Pytanie, co bylo w dwa lata po kazdej z poprzednich Tetrad?
Â Â Szukacie Mesjasza wedlug waszych tradycyjnych metod, czy dobrze czynicie? Caly czas postepujecie wedlug
waszych tradycji i nie unikneliscie 70-cio letniej niewoli. Dalej sie nie zmieniliscie, wasze tradycje sa dla was swiete a
utraciliscie w 70 roku swiatynie. Czy obecnie sie zmieniliscie? Czy poza czubkiem wlasnego nosa jeszcze cos mozecie
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dostrzec? Zastanowcie sie jak Bog ocenial i jak oceni wasza tradycje? Czy jestescie pewni, ze wasza tradycja obchodzi
Boga? Czy ona spelnia Jego potrzeby? Czy w ogole wy znacie Jego potrzeby? Zadalismy wam te wszystkie pytania, bo
pozostalo do czasu waszej proby dwa lata a wy tradycyjnie jestescie slepi jak krety. Â
*******&*******
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