
    
PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOSĆ I PRZYSZŁOŚĆ

„Czasami podczas pisania odnośnie tematów, nie mamy miejsca, by wszystko przekazać, więc w tym liście specjalnym, przeanalizujemy  
różne wydarzenia!” – „Patrząc na niektóre niesamowite wydarzenia z przeszłości, w wielu przypadkach możemy dokładnie zobaczyć,  
jak  potoczy  się  przyszłość  w  naszym  wieku!  Na  przykład,  przez  sprawdzenie  Rodz.  rozdz.  6,  możemy  zobaczyć  zapowiedź 
nadchodzących rzeczy. Jezus odnosił się nawet do czasów Noego i Lota!” (Łukasz 17:26-28) – Rodz. 6:1 „Pierwszym znakiem był wielki 
wzrost populacji.  W ciągu ostatnich stu lat, mieliśmy masowy wzrost populacji na świecie!” – „I mówi, że urodziły im się córki, pokazując  
ogromną liczbę kobiet na ziemi! Także kobiety, osiągające szczyt w wyglądzie  (werset 2). – Zostały one wyeksponowane, podobnie jak dzisiaj!  
– Zgodnie ze starożytnymi artefaktami miały na sobie niewiele lub nie miały żadnej odzieży i w wielu przypadkach ich ciała były pomalowane  
jako odzienie! – Również mężczyźni i kobiety czcili bożków i bogów w tamtych dniach!” (Joz. 24:14)

„Widzimy wszystkie  te  znaki  wokół  nas  każdego dnia  w naszych miastach,  jako przedstawiane w wiadomościach!  –  Religia  Babilonu 
naszych dni składa się z wizerunków i bożków!” – Rodz. 6:4, „pokazuje, że mieli oni znanych ludzi w ich czasach . . . naukę, sztukę itd. – werset 5 
pokazuje, że człowiek nie posiadał jakiejkolwiek myśli o Bogu, lecz trwali oni w negatywności, będąc pod wpływami szatana! – To zwiększa się  
w naszych dniach!” – werset 11, „Pokazuje wielką korupcję!  Mówi się, że ziemia była wypełniona przemocą! Słowo wypełniona oznacza 
to,  że  przemoc  i  przestępczość  była  wszędzie!  Możemy  oczekiwać  jeszcze  większego  wzrostu  takich  samych  rzeczy  w  naszej  
przyszłości . . . ostatecznie przyjmując rządy dyktatora! – Najwyraźniej nie mogli iść dalej w niemoralność. I widzimy to jako ten sam obraz 
dzisiaj i pogorszenie!” – Rodz. 7:1, „Tuż przed potopem zjednoczył on swoje dzieci w samym sobie, a wtedy spadł sąd! – Więc On zjednoczy nas  
razem wraz z Nim na koniec wieku, a wtedy nastanie sąd!”

„Również w tym czasie, nauczanie Noego i Enocha były odrzucane przez tłumy. Tak, jak widzimy, tylko nieliczni słuchali prawdziwej nauki  
w tamtym czasie. Nastąpił tam szybki postęp w mechanice, wynalazkach i nauce! To wyeliminowało pewne trudności i dało im więcej wolnego  
czasu na przyjemności. Poza znalezionymi starożytnymi artefaktami, Bóg w swoim Słowie daje nam wskazówki odnośnie tego wieku. Z jednej  
strony dziś większość naukowców wierzy, że Wielka Piramida została wybudowana przed potopem przez synów Seta podczas ery Enocha i  
dalej! – Oczywiście,  świat kopiował cały ten postęp w wielu rzeczach, które zrobili!  – I gdy zbliżała się światowa katastrofa,  Bóg rozkazał  
Noemu, by wybudował wielką Arkę! – By wybudować statek o tak olbrzymich rozmiarach, wskazuje to na niesamowity wzrost wiedzy! – Ten 
rodzaj nauki i inżynieryjnego geniuszu był kopiowany przez ludzi sprzed potopu! – Wiec przez odniesienie Jezusa widzimy także „Arkę” jako 
symbol naszych wielkich wzniosłych miast, wielkich konstrukcji budowlanych, statków i samolotów w naszych czasach!”

„Również podczas dni Lota w Sodomie, był wielki boom na kupowanie i budowanie! Działalność handlowa była wszędzie. I tak, jak w  
czasach Noego, troski dnia całkowicie zaślepiły ich przed nadchodzącym sądem! – Tak, jak w Sodomie, Jezus w naszych czasach powiedział, 
koniec wieku dokona się przez ogień i siarkę! (Łukasz 17:29-30) – Innymi słowy, horror atomowego ognia nad miastami!  – Innym 
wydarzeniem,  które  przyspieszyło  sąd w czasach Noego było  przymierze  pomiędzy symbolicznym (nominalnym) fałszywym kościołem i 
światem . . . jest to podobne do Ap. 17! – Innymi słowy, ród Seta przyłączył się do fałszywej religii!” – „Ap. rozdz. 18 i Jakub rozdz. 5 pokazuje  
również wielkość budownictwa i komercjalizmu w naszych czasach!”

„Teraz jak widzimy w wielu Pismach związanych z tym wylaniem będzie wielki boom budowniczy z jeszcze większą ilością rzeczy, które  
przyjdą! – I tak, jak pokazuje Jakub 5:1-3, bogaci ludzie będą gromadzić wspólnie bogactwa na ostatnie dni! – Wiemy również, że Nowy York  
będzie wielką częścią Komercyjnego Babilonu na świecie” (Ap. 18) – „To prawdopodobne, że ten asteroid ukazany w Ap. 8:8-9 w późniejszym  
czasie będzie miał wpływ na to pobrzeżne miasto!”

„I potem także, tuż po potopie został dany inny znak, pokazujący, że człowiek pójdzie razem i wywyższy siebie samego do niebios!” (Rodz.  
rozdz.11) – „Również i dzisiaj człowiek wzbija się w niebiosa niczym Orzeł (pojazd kosmiczny) i buduje swoje gniazdo pośród gwiazd  
(platformy kosmiczne)!” – Ab. 1:4. „Różnica pomiędzy czasami Noego i  Lota jest taka, że ludzkość będzie miała jeszcze większy wzrost 
wiedzy, a nauka osiągnie większy szczyt, niż kiedykolwiek wcześniej! . . . Całkowicie nowa cywilizacja pozostawiająca Chrystusa poza nią! –  
Stając się tak mądrymi, że właściwie zaślepieni sobą nie potrzebując Pana Jezusa! – I ostatecznie zły duch antychrysta zdmuchnął ich głowy i  
jasne myślenie spod kontroli, gdy się wywyższył ponad wszystkich i każdego boga!” (Dan. 11:37) – Ten sam duch wchodzi między ludzi, gdy  
wiek się kończy! Ten światowy przywódca żyje teraz i będzie ukazany, kiedy Bóg na to pozwoli!  Jest tutaj więcej informacji . . . (Przeczytaj 
kolejny akapit!)

Proroczy Obraz – „Jest tu element tajemnicy o nim i jego wyścigu. I dlatego Dan. 11:35-37, mówi, że zlekceważył on Boga swoich ojców.  
Przez objawienie, to zaprowadzi nas do tego, że jest on częściowo Żydem! Najwyraźniej ukrytym czynnikiem jest to, że jest on mieszanką!” –  
Dan. 9:26-27 mówi, „będzie on Rzymskim Księciem, ożywi on grecko-rzymskie Imperium. Ludzie często myśleli, że mógłby być to Papież! Jak  
niektórzy widzą, byłoby to idealne miejsce na to! Lecz pamiętaj także, że będzie on zasiadał w Żydowskiej Świątyni”. Jest tutaj ponowny wydruk  
z mojego przeszłego listu . . . „ANTYCHRYST PRZYWŁASZCZA SOBIE miejsce Papieża kontrolującego wszystkie religie Babilonu! – Ap. rozdz. 17”. 
–  „Przywłaszczy on sobie  pozycję  Chrystusa  i  będzie  ‘fałszywym mesjaszem’ dla  Żydów i  nadzwyczajnym księciem dla  muzułmanów!”  –  
Również Daniel dał wiele znaków w Babilonie dotyczących naszego wieku! Pismo jest ponownie na murze! „Dni świata są policzone, ludzie 
są zważeni na wadze Boga, pismo znajduje się na murze objawienia! Grzesznicy i letni nie rozumieją tego, lecz ludzie, którzy znają 
swego Boga zrozumieją i dokonają wielkich czynów w imię Wiecznego, Pana Jezusa!” – „Żyjemy właściwie w czasach ostatnich proroctw i 
wizji biblijnych i tego, co dał Bóg przez prorocze dary! Narody wkrótce przejdą przez cykl ponownych zmian, przynosząc je pod same drzwi  
globalnego przejęcia kontroli!  – A tuż przed tym, możemy spodziewać się wspaniałego wylania od Pana! – On da swoim wybranym Bożą  
różnorodną wiedzę – takie objawienie i moc, jakie nigdy wcześniej nie były widziane w naszym wieku!”

W Jego Szczodrej Miłości,

Neal Frisby
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