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SYN MARNOTRAWNY I GRZESZNE NARODY

„Jaki jest kształt tego co się wydarzy? Właśnie teraz USA, jak również cały świat formują się ku pewnemu wzorcowi!”  „USA 
przypomina  nam  syna  marnotrawnego,  który  zdecydował  się  zmarnować  swoją  przyszłość!  –  Roztrwonił  on  swoją 
własność żyjąc rozrzutnie itd. (Łukasz 15:13-15) To przedstawia nam obraz tego, co ludzie robią dzisiaj w Las Vegas, Miami i  
Paryżu!  Również nasz rząd zdecydowanie przekreślił swoją przyszłość i  w pewnym momencie nieco później  obudzi  się  jako 
bankrut, tak, jak syn marnotrawny! . . . Ale w przeciwieństwie do syna marnotrawnego, będą oni w końcu musieli przyłączyć się 
do światowego systemu, by powrócić do dobrobytu!” – „Mówi również, że gdy wydał wszystko, co miał, nastał ‘ostry głód’ w 
owej krainie i ciężkie czasy przyszły na niego!” – „Także w pobliżu, lub wejściu do Wielkiego Ucisku, świat będzie miał wielki  
głód nigdy dotąd niewidziany! . . . I zanim to się skończy, dosięgnie nawet Stany Zjednoczone!”

„Prawdopodobnie przed tym, lub około tego czasu, powstanie nowy system pieniężny. Również, podczas tych ciemnych dni 
przed nami, Stany Zjednoczone otrzymają ostatniego przywódcę, rządzącego w porozumieniu z grupą perfidnych i złych ludzi!  
Właśnie pracują nad swoją pozycją, by móc zmienić nasze społeczeństwo i rząd w nową formę, która kieruje się ku światowemu  
systemowi i handlu!” . .  .  „Ap. rozdz. 18 daje końcowy obraz tego, jak skończy się wiek! Werset 3 ujawnia, że wszystkie 
narody są w to zaangażowane!”

„W tym czasie światowy lider, który już jest i czeka, by się pojawić, powstanie na czele. On będzie kontrolował zarówno religijny  
Babilon (Ap.  17),  jak i  Komercyjny Babilon!” – „Będzie także bezpośrednio współpracował  z Watykanem (Rzymem) i  będzie  
posiadał inną bazę na Środkowym Wschodzie oraz będzie w związku z Żydami i Świątynią! – W rzeczywistości, jego ostatnie lata  
zostaną spędzone w Ziemi Świętej!”

Jego kariera skończy się niedaleko miejsca, gdzie Jezus przemówił na Górze Oliwnej! Dan. 11:45 podaje dokładne miejsce! . . .  
Jednak przed tym wszystkim, ludzie na ziemi usłyszą o jego wyczynach w codziennych wiadomościach. Jedna rzecz jest pewna, 
zmierzamy ku pewnym dramatycznym, potężnym i wstrząsających ziemią wydarzeniom!

„Widzimy jeszcze inny wzorzec formujący się w wielu częściach świata, wliczając USA, i ten wzór idzie dokładnie, tak jak poszły  
Sodoma  i  Gomora!  Wszyscy  oni  byli  zaangażowani  w  wielką  handlową  działalność!”  –  „Znaczący  dobrobyt  był  wszędzie  
postrzegany! . . . Lecz cały ten dostatek spowodował szybki proces zła! – Ez. 16:49-50, wykazuje sześć grzechów Sodomy!” . . . 
„Oto, pierwszym grzechem była duma, do tego stopnia, że byli oni dumni ze swoich uczynków, na przekór Bogu, ich bogactwa. Ich 
homoseksualne społeczeństwo nie było nikomu posłuszne! –  Szatan w nich był dumny ze wszystkiego, co tam osiągnął!” – „Po 
drugie, dostatek chleba – do tego stopnia, że odrzucili Boga. Było to miasto, które żyło, by jeść, pić i cieszyć się różnymi środkami  
odurzającymi! Ich  przyszłość  była  na  wyczerpaniu,  ponieważ  następnego  dnia  mieliby  umrzeć!”  .  .  .  „Po  trzecie,  obfitość 
'próżniactwa' była w niej i w jej córkach! Łatwo było ułożyć życie w miastach! . . . I w teraźniejszych czasach ludzie pracują krócej i  
krótsze  tygodnie  z  większą  ilością  wakacji!”  –  „Najwyraźniej  stanie  się  to  powszechne  pod  koniec  wieku  z  powodu  wieku 
elektroniki – komputerów i robotów. – Będzie więcej czasu na lenistwo! Podczas gdy oni będą poszukiwać nowych wrażeń i 
przyjemności, pożądania niewidziane od czasów Sodomy, połączone z nowymi rodzajami narkotyków, które się pojawią!”  
– Uwaga: „Lata temu przewidziałem, jak człowiek wytwarza nowy rodzaj afrodyzjaków, który ludzie wdychali z butelki lub z rurki!  
– To było w tym samym czasie, gdy widziałem kobietę wkładającą sobie coś do oczu, by zmienić ich kolor! . . . Dowiedzieliśmy się  
później,  że  były  to  kolorowe  soczewki,  by  zmienić  brązowe  oczy  w niebieskie  oczy,  czerwone,  fioletowe,  zielone,  itd.!  –  Nie 
zrozumiałem  tego  wszystkiego  w  tamtym  czasie,  ale  widzimy,  że  teraz  tak  się  dzieje.  –  Wiele  wynalazków  służących 
przyjemnościom przygotowywane są, jako że świat tonie w całkowitym złudzeniu. . . . Jeżeli nie masz Zwoju #165, napisz po 
niego. W ostatnich kilku paragrafach to również pokazuje trend podobny do tego z Sodomy!”

Po czwarte – „Oni się wcale nie przejmowali, by pomóc komukolwiek. Jeżeli niektórzy z nich głodowali, nie robiło to na nich 
wrażenia. Byli oni ślepi, na czyjeś duchowe potrzeby lub inne!” – Po piąte „Byli oni wyniośli. To mówi o arogancji i całkowitym  
lekceważeniu innych! – Nie słuchali się nikogo, w tym aniołów, które ich odwiedziły. Tak nikczemni jak Lucyfer jest, on jest dumny,  
a  ci  ludzie kształtowani byli  na  jego podobiznę;  bunt przeciwko Najwyższemu! .  .  .  Świat wkroczy w czczenie szatana przez 
antychrysta! . . .  Nikt nie mógł przekroczyć bram miasta, jeżeli nie zgodził się na ich znak grzechu!  – Ich moralności były 
odwrotnością, bestialstwo, dziwne ciało, homoseksualizm i to obejmowało setki rożnych rodzajów namiętności, wliczając czary, 
ofiary i bożki!” – Po szóste – „Dokonywali obrzydliwości, dlatego Pan ich usunął. Byli całkowicie pochłonięci swoimi nałogami! –  
Dopuszczali się niepohamowanych pragnień 24 godziny na dobę! Nie ma wystarczająco miejsca, by to wszystko przedstawić, lecz  
możesz przeczytać Rodz. 19:4-10 oraz Rzym. 1:26-27 dla pełnego opisu tych niewypowiedzianych warunków w ich czasie, które 
zaczynają jeszcze bardziej występować w naszym wieku!” – „Widzimy nowoczesny kościół końca czasu w podobnych warunkach!”  
(Ap. 3:17), „Ty bowiem mówisz, jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego mi nie potrzeba; (wyniosłość) i nie wiesz, że to 
ty jesteś nieszczęsny, żałosny, i biedny, i ślepy i nagi”.  – „Ale jak Sodoma, ogień i siarka przyjdzie na nich z nieba w wielkim 
atomowym zniszczeniu!  –  tak powiedział  Jezus!”  (Łukasz 17:29-30 –  Ap.  18:8)  –  „Więc  widzimy wzór  rzeczy,  które  przyjdą 
kształtując się tak jak proroctwo to powiedziało! – Wspomóżmy prawdziwą pracę Boga i wygrajmy wszystkie możliwe dusze, 
ponieważ godzina jest już późna!”

W Jego Szczodrej Miłości,

Neal Frisby
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