
Drogi Partnerze w Żniwach,
Nigdy nie było takiego czasu jak ten! Przemoc, zamieszki na ulicach, masowe mordy – zabijanie dzieci, brak żywności dla

niemowląt, głód w wielu krajach. Poważne susze nadal powodują, że nie można sadzić roślin jak zwykle, nie ma nawozu dla
roślin – a teraz brakuje oleju. Hiperinflacja jest na każdym rogu. Przejrzyjmy list z 2014 roku zatytułowany Cienie Czasu.

„Cienie czasu poruszają się po ziemi. Wiele ważnych wydarzeń ma miejsce, zamykając wiek.  Rosja już zawarła ogromną
umowę  z  Chinami  na  dostawę  ropy  naftowej  w  ramach  umowy  handlowej.  Dotknie  to  rynek  ropy  i  wszystkich
uzależnionych od rosyjskiej ropy. Niemcy, Rosja i Chiny mają również porozumienie handlowe, wychodzące na jaw.  W
tym liście brat Neal Frisby ma kilka interesujących proroctw i słów na te tematy.

PROROCTWO I BLISKI WSCHÓD – „Jak ropa i wszystkie rodzaje energii pasują do proroczego obrazu, gdy wiek się kończy?
Widzimy, że Bóg celowo ulokował większość rezerw ropy na obszarze Bliskiego Wschodu – Ogrodzie Eden będącym roślinnym
i  zwierzęcym  centrum  świata.  Czynniki  biblijne  prowadzą  nas  do  przekonania,  że  Eden  znajdował  się  w  pobliżu  Iraku
(Babilonu)  i  obejmował  część  Zatoki  Perskiej,  Kuwejtu  i  prawdopodobnie  Arabii!”  – „Rajski  Ogród  Boga  zajął  spore
terytorium przed przekleństwem. Mówi się, że odkrycia archeologiczne ujawniły dowody, a babilońskie inskrypcje
wskazują ten obszar jako pierwotne miejsce istnienia człowieka!” – „Kuwejt, leżący blisko centrum Edenu, zawiera
więcej ropy na milę kwadratową niż jakiekolwiek inne miejsce na ziemi.  Również, to  jest niesamowite, lecz w Abadanie w
Iranie znajduje się jedna z największych rafinerii ropy naftowej na świecie. Oto coś interesującego w Ap. 9:11. Mieli nad sobą
króla,  który  jest  aniołem bezdennej  przepaści,  którego imię  po hebrajsku brzmi  Abaddon!  –  Widzimy,  jak  bardzo jest  to
związane z Abadanem. A to wszystko jest blisko miejsca, w którym będzie miał miejsce globalny konflikt – Armagedon!” – „Imię
Abaddon oznacza zniszczenie! I wiemy, że ropa brała udział w każdej wyniszczającej wojnie w ostatnim czasie!” –  Ap. 13:4
mówi: „któż potrafi rozpocząć z nim walkę! (bestia) - Więc kontroluje ropę i energię, które są używane w nowoczesnych
działaniach wojennych - a bez tych zapasów, kto może prowadzić wojnę? – Więc teraz widzimy, jak ropa i wszystkie rodzaje
energii pasują do proroczego obrazu i ewidentnie mogą być jedną z głównych przyczyn bitwy Armagedon! – Ale w końcu Bóg
pozwala Rosji i królom Wschodu iść z nim do walki! -- Żelazo i glina rozdzielają się!”

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE EZEK. 38 - Ujawnijmy to ustawienie. Werset 2 mówi prorokowi, skieruj twarz
przeciwko Gogowi,  „ogromnemu krajowi Rosji”.  A potem wymienia się  narody, które dołączają do Rosji!  –  Do grona Goga
dołączają też Chiny! (Ap. 16:12) - Ezech. 38:12-13, „ujawnia, że te armie schodzą, aby wziąć wielki łup (ropę, srebro i złoto) ze
Środkowego Wschodu i żywność z żyznej ziemi Izraela!” Wersety 8-9 – „Zwróć uwagę, że słowo „wznosić się” oznacza pójść w
górę;  potem  mówi,  że  nadejdzie  jak  burza  (burza  jest  niszczycielska,  elektryczna  i  ognista).  To  ujawnia  również  silniki
nowoczesnych samolotów!  –  Potem mówi,  że  będą jak „chmura”,  która  zakryje  ląd.  To  obejmuje  wszystkie  rodzaje
nowych samolotów, w tym miliony spadochroniarzy! - W wersetach 15-16 użyto hebrajskiego słowa „Parash” – to mówi o
pochodzeniu  słowa  spadochroniarze!”  –  We  wszystkich  tych  wersetach  to  również  pokazuje,  że  pogoda  jest  zakłócona  i
wykorzystywana jako narzędzie walki! Widzimy bowiem grad ważący około 45 kilo! (Ap. 16:21) Ezech. 38:10 mówi: „zrodzą
się złe myśli”. W języku hebrajskim słowo oznaczające myśl oznacza urządzenie lub wynalazek. To, co daje Rosji pewność, to to,
że ma nowy wynalazek z kosmosu, który prawdopodobnie jest w stanie zniszczyć amerykańskie pociski rakietowe, zanim
opuszczą one swoje silosy lub pozycje kosmiczne. – „Broń laserowa i energetyczna będzie używana z kosmosu, a nowe bronie
nadchodzą!” Ezech. 39:2-4, „ujawnia, że jedna szósta rosyjskich żołnierzy zginie i zostanie oddana wygłodniałym ptakom!” –
„Sam Szatan zainspirował tę szaloną wojnę! Wiele narodów jednoczy się i przekracza Eufrat na wielką bitwę, w której
świat będzie świadkiem największej krwawej kąpieli.  (Ap.  14:20) I  krew spłynęła aż po uzdy koni na przestrzeni
około 200 mil!” – „Pisma mówią nam, by modlić się, abyśmy uniknęli wszystkim tych rzeczy i stanęli przed Tronem Króla! -
Wszystko to wynikało z natchnionego proroctwa, które zostało podane w pierwszym akapicie i doprowadziło nas do biblijnych
wydarzeń, które nastąpiły później! – I będzie to miało miejsce w naszym pokoleniu, które wkrótce się kończy”. W Łuk. rozdział
21, w 33 roku n.e. Jezus przepowiedział wiele wydarzeń, które będą miały miejsce tuż przed Jego przyjściem! A po opisaniu
przyszłości powiedział:  „Zaprawdę powiadam wam: To pokolenie nie przeminie,  dopóki  wszystko się nie wypełni!”
Koniec cytatu.

W tym miesiącu mam ważną książkę zatytułowaną  „Księga Listów Miesięcznych – Tom 2”, a także DVD „ “The One and Only
God.” – Cóż to za szczególna godzina, w której żyjemy, jako że czas szybko zamyka ostatnie dzieło Pana. Świadomość, że ta wiadomość
dociera  do  wszystkich  części  świata,  była  wspaniałym  błogosławieństwem.  Twoje  wsparcie  było  wspaniałe.  Jezus  z  pewnością
pobłogosławił  tych,  którzy  pomogli  opublikować  to  ważne  przesłanie.  Niech  Jezus  błogosławi  i  prowadzi  każdego  z  was  w
nadchodzących dniach. Będę wspominał Cię w modlitwie.

                                                                                  Twój Brat w Chrystusie, Gerald Frisby
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