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Drogi Partnerze w Żniwie, 

Cienie czasu poruszają się po całej ziemi. Wiele ważnych wydarzeń ma miejsce zamykając wiek. Rosja właśnie zawarła wielką 
umowę z Chinami, by dostarczać ropę w ich handlowym porozumieniu. Wpłynie to na handel ropą i na wszystkich tych, 
którzy  zależą  od  rosyjskiej  ropy.  Niemcy,  Rosja  i  Chiny  również  mają  porozumienie  handlowe,  które  wychodzi  na 
powierzchnię. W tym liście Brat Neal Frisby ma pewne interesujące proroctwo i słowa na te tematy. (Część 3 tych serii.)

PROROCTWO I ŚRODKOWY WSCHÓD – „Jakże ropa i wszystkie rodzaje energii pasują do tego proroczego obrazu, 
gdy wiek się kończy? Widzimy, iż Bóg celowo umieścił większość rezerw ropy na terenie Środkowego Wschodu – Ogród Eden  
był światowym centrum roślin i zwierząt. Czynniki biblijne kierują nas ku przekonaniu, że Eden był położony w pobliżu Iraku  
(Babilon) i zawierał część Zatoki Perskiej, Kuwejt i możliwie Arabię!” – „Rajski Ogród Boga zajmował całkiem spory obszar 
przed przekleństwem. Mówi się, iż odkrycia archeologiczne odsłoniły dowód i że inskrypcje Babilonu wskazują ten teren 
jako pierwotne miejsce człowieka!” – „Kuwejt, będąc blisko centrum Edenu, mówi się, że zawiera więcej ropy na milę  
kwadratową,  aniżeli  jakiekolwiek  inne  miejsce  na  ziemi. Także,  jest  to  niesamowite  lecz  w  Abadanie,  w  Iranie  jest 
zlokalizowana jedna ze światowych największych rafinerii ropy. Tutaj jest coś interesującego w Ap. 9:11. Mieli oni nad sobą  
króla, który jest aniołem bezdennych otchłani, którego imię w języku hebrajskim to Abaddon! – Widzimy jak blisko związane jest  
to z Abadan. I to wszystko jest bliskie z tym, gdzie będzie miał miejsce światowy konflikt – Armagedon!” – „Imię Abaddon  
oznacza zniszczenie! I wiemy, że ropa jest ostatnio związana z każdą niszczącą wojną!” – Ap. 13:4 mówi, „kto jest w stanie 
toczyć z nim wojnę! (bestia) – Więc on kontroluje ropę i energię, która jest używana w nowoczesnych działaniach zbrojnych – i  
bez tych zasobów, kto może toczyć wojnę? - Więc teraz widzimy jak ropa i wszystkie rodzaje energii pasują do tego proroczego 
obrazu i najwyraźniej mogą być jednym z głównych powodów bitwy Armagedon! – Lecz ostatecznie Bóg zezwolił Rosji i królom  
wschodu, by przejść do walki przeciwko niemu! – Podział żelaza i gliny!”

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE EZECH. 38 – Ujawnijmy ten układ. Werset 2 mówi prorokowi, staw czoło 
Gogowi, „wielkiemu krajowi Rosji.” Potem zaczyna wspominać narody, które idą wraz z Rosją! – Chiny również dołączają do 
grona Goga! (Ap. 16:12) – Ezech. 38:12-13, „ujawnia, że te armie schodzą, by wziąć wielkie łupy (ropę, srebro i złoto) ze  
Środkowego Wschodu i żywność z obfitej ziemi Izraela!” Wersety 8-9 – „Zauważ słowo ‘wznieść’ znaczy iść w górę: potem 
mówi, nadchodzi niczym burza (burza jest niszcząca i jest elektryczna i płomienista.) To również ujawnia silniki nowoczesnych  
samolotów! –  Potem mówi, będą oni niczym chmura, która pokryje ziemię. To wlicza wszystkie rodzaje nowoczesnych 
samolotów, w tym miliony spadochroniarzy!  – W wersetach 15-16 jest  użyte hebrajskie słowo ‘Parash’ – mówi się, że to 
pochodzenie słowa paratroopers – spadochroniarze!” – We wszystkich tych wersetach objawia także, że pogoda jest zakłócona i  
używana jako narzędzie działań zbrojnych! Gdyż widzimy opady gradu ważące niemal 100  funtów (ok 45 kg)! (Ap. 16:21) 
Ezech. 38:10 mówi, „poweźmiesz zły zamysł.” W hebrajskim słowo użyte jako myśl oznacza urządzenie lub wynalazek. Więc co  
daje Rosji pewność siebie to ta rzecz, że ma ona nowy wynalazek z kosmosu, prawdopodobnie zdolny wytrącić pociski USA 
zanim te opuszczą swoje silosy czy pozycje w kosmosie. – „Laser i broń energetyczna będą używane z kosmosu i nadchodzą 
nowe bronie!”  Ezech. 39:2-4, „ujawnia, że pięć szóstych wojska rosyjskiego umrze i zostanie dana wygłodniałym ptakom!” – 
„Sam szatan zainspirował tę szaloną wojnę! Kiedy wiele narodów zjednoczy się i przekracza Eufrat na wielką bitwę, świat  
doświadczy największej kąpieli we krwi. (Ap. 14:20) A krew nadeszła nawet do końskich uzd na przestrzeni około 200  
mil!” – „Pisma mówią nam, by się modlić, byśmy mogli uciec przed wszystkimi tymi rzeczami i staniemy przed Tronem Króla! –  
Wszystko to następujące z natchnionego proroctwa, które zostało dane w pierwszym paragrafie i poprowadziło nas do wydarzeń 
biblijnych, które nastąpiły! – I będzie to miało miejsce w naszym pokoleniu, które się wkrótce skończy.” W Łukaszu Rozdz. 21, w  
33 r.n.e. Jezus przepowiedział wiele wydarzeń, które będą miały miejsce tuż przed Jego przyjściem! I po opisaniu przyszłości,  
powiedział On, „Zaprawdę powiadam ci, To pokolenie nie przeminie nim wszystko się wypełni!” Koniec cytatu.

Tego miesiąca mam ważną książkę pod tytułem „Prophetic Events Loom”, a także DVD, „The One and Only God.” – Cóż za 
wyjątkowa godzina, w której żyjemy, gdyż czas szybko kończy ostateczne dzieło Pana. To cudowne błogosławieństwo wiedzieć,  
że ta wiadomość sięga wszystkich części świata, także, do czasu, gdy przeczytasz ten list, nasza nowa strona internetowa będzie  
działać. Wysyłamy wielką ilość materiału za ocean na lipcowo-sierpniowe spotkania mające teraz miejsce. Twoje wsparcie jest  
wspaniałe. Jezus zdecydowanie błogosławi tych, którzy pomagają w publikacji tej ważnej wiadomości. Niech Jezus błogosławi i  
prowadzi wszystkich i każdego z was w przyszłych dniach.

Twój Brat w Chrystusie,

Wszystkie trzy CD/Kasety, $15.00 donacja          Nowe wydane DVD: “The One and Only God”                        
“Important Facts”                                                                               Również dostępne: “Prophetic Mysteries & Facts”
“Time is Short”                                                                                         ($20.00/szt. donacja)                      
“James Chap. 5 – Revelation”                                                                                                                           Postbus 71
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