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Dierbare Oogst Partner,

Terwijl ik deze brief aan het samenstellen was en de rollen in Broeder Frisby's bibliotheek onderzocht kwam daar voor de wereld een  
belangrijke gebeurtenis waar de Schriften op gewezen hadden. Profetie vervult zich vlak voor onze ogen! De twee belangrijkste landen in de 
wereld zijn nu in een belangrijke handelsovereenkomst bij elkaar gekomen – Rusland en China.  China sprak over vele andere landen die 
met  hen zijn,  met  inbegrip van Iran.  Dit  zijn de belangrijkste  landen om Armageddon te veroorzaken.  (Lees  Ezechiël  38)  Ook Daniel  
beschreef komende dingen. Er zal een groot vredesakkoord zijn voor Armageddon. Broeder Frisby schreef; Komende Gebeurtenissen – "Let 
Op Rusland, China, West-Europa en het Midden-Oosten! En er zal een super staatskerk opkomen en er zal een goddeloze druk over de 
hele wereld gebracht worden met extreme vervolging! Dit systeem zal de rijkdom controleren! (Daniël 8:25 – Openb. 17:1-5) Vanuit een  
economische chaos zal dit verenigd systeem voor een tijdje voorspoed brengen, vervolgens gradeert dit tot in de ergste duivelse staat en  
schema ooit  eerder  gezien  dat  zich  tot  in  het  merkteken van het  beest  zal  omkeren!"  – En nu een onthullende  brief  uit  Neal  Frisby's  
bibliotheek.

DE PROFETIE VORMT ZICH IN ONZE TIJD – OPENB. 13:1-4. We zullen nu sommige donkere passages binnengaan, maar de 
Heilige Geest geeft ons licht. "Johannes stond op het zand van de tijd en voorzag de toekomst. Hij zag het beest van wereldregering uit de zee  
(mensen) oprijzen met zeven koppen en tien horens (posities). En op zijn horens tien kronen en op zijn koppen de naam van  godslastering! –  
Dit is het systeem dat Johannes de plaats van God op de aarde zag innemen! – Hij beschrijft het beest verder als een luipaard gelijk en zijn  
voeten als een beers voeten met een mond als een mond des leeuws. En de satan gaf hem zijn zetel, macht en gezag!" – "Deze dieren  
symboliseren en omvatten nu het  Midden-Oosten,  Oost  en West-Europa en Rusland, en omvatten het  continent  van Afrika!" – We zien 
hetzelfde beeld in Dan. 7:1-8. Vers 8, "geeft een beetje extra informatie over Openb. 13:1. – Na de tien horens, ziet hij een elfde hoorn, 
blijkbaar is dat een andere natie; het is de anti-Christ hoorn die grote dingen tegen de Allerhoogste spreekt. Zoals we zien in Openb.  
13:5-6." – "Nu is het nieuwe element aan het einde van de eeuw het communisme!" (Daniël 2:41) Natuurlijk vertegenwoordigt het ijzer het  
Romeinse Rijk! – Het beest, is zonder enige twijfel, het oude Romeinse rijk dat weer op het profetische toneel verschijnt! Rome komt in haar  
keizerlijke pracht voort vanuit de wilde en tumultueuze omwentelende krachten, van een revolutionaire crisis! – We zien een deel van de  
vervulling reeds in de Gemeenschappelijke Markt van Europa. Deze 11de hoorn van macht zal het controleren en het Midden-Oosten zal  
samen met Afrika en Rusland uiteindelijk een verdrag hebben!" – "Wat we dus in de '7 koppen' zien zijn de oude wereldrijken die tot een  
nieuwe revolutionaire imperium hersteld worden! – De Arabieren zullen er ook bij betrokken worden! – Nu zullen we hieronder over een 
ander element lezen dat er bij betrokken wordt." 

HET TWEEDE PROFETISCHE BEEST – "Deze maakt een beeld van het eerste beest waar we net over spraken en aanbidt het." 
(Openb. 13:11-17) “Wat we hier nu zien is de nieuwe wereld, de nieuwe grote steden; het is Amerika! De Verenigde Staten passen perfect in  
dit patroon!" "Vers 11 onthult in het begin godsdienstvrijheid, maar verandert vervolgens in een draak systeem, en spreekt uit wat het eerste  
beest er aan dicteert! – De twee horens en het Lam duiden op samengevoegde religieuze en burgerlijke macht, het is afvallige christendom op  
zijn slechtst! – Het zegt dat ze zich zullen verenigen en aan iedereen bevelen het beeld van een mens te aanbidden die met een code merkteken  
en nummers over de wereldhandel en commerce zal heersen!" (verzen 17-18) – "Er zal definitief een super leider in de VS opkomen die 
heel slim, charmant en magnetisch is en dat tot het punt van hoogbegaafdheid! – Een iemand die de antwoorden lijkt te hebben waar 
de mensen naar op zoek zijn. Blijkbaar staat het religieuze element achter deze persoonlijkheid!  – Uiteindelijk zal er niemand ooit 
tevoren een bedrieger gelijk hem blijken te zijn geweest! Er zal hier in de toekomst meer over gezegd worden! (Lees ook Rol 121 voor meer  
informatie over Openb. 17 en 18.) "Deze generatie zal in de sluiting van het gemeentetijdperk van de meest dramatische gebeurtenissen  
getuige zijn. We zullen de snelle ontwikkeling van een wereldkerk en wereldregering van de antichrist en de valse profeet zien!" – "De draak  
is er klaar voor om ze voort te brengen; de gebeurtenissen zullen hun naar de top bewegen!" – "Hij is tot hen gekomen als de slang dat naar 
zijn prooi doet; hij heeft zich langzaam rondom hen opgerold en is als hoofd verrezen en zal met het merkteken des doods toeslaan en 
een ieder vernietigen die aan zijn systeem niet trouw zal zweren!

"PROFETIE VOORSPELDE de omstandigheden aangaande de pestilentiën, vervuiling en gifstoffen in alle delen van de aarde! "Vele  
geschriften sprak over de komst van chemische oorlogsvoering. Maar buiten deze dreiging is de meest angstwekkende die in de hele Bijbel  
voorspeld werd – de Atomische! De nucleaire dreiging is het meest angstwekkende van allemaal omdat de mens nu de middelen bezit om de  
gehele bevolking van de aarde te kunnen vernietigen!"  (Matt. 24:21) – In vers 22 zei Jezus, Dat tenzij Hij tussenbeide zou komen er 
geheel geen vlees behouden zou worden" Einde citaat. – Volgende maand zullen we deze belangrijke serie in deel 3 voortzetten.  

Deze maand hebben we een zeer belangrijk boek, "The Tare and the Real Wheat – The Separating Hour", evenals een fascinerende 
DVD genaamd "Prophetic Mysteries and Facts." – We hebben twee zeer belangrijke komende projecten. – Het verzenden van zoveel mogelijk  
materiaal naar onze buitenlandse partners voor hun aanstaande reeks samenkomsten deze zomer. Onze vertegenwoordiger zal met hen zijn. Ze  
waarderen het heel erg. Een ander meest belangrijke project is om onze nieuwe website faciliteit af te ronden zodat Broeder Frisby's preken en  
deze belangrijke boodschap op het internet hoorbaar zullen worden gemaakt om zoveel mogelijk zielen te bereiken. Uw trouwe hulp, zoals  
altijd, zal door de Heer worden gezien op dit belangrijke uur. Ik weet dat Jezus een ieder van u zal zegenen. Moge Hij u met Zijn wijsheid  
leiden in alles wat u doet.  

Uw Broeder in Christus, 

Alle drie nieuwe Cd's/Cassettes, $15.00 donatie:                              Een Nieuwe DVD uitgave: “Prophetic Mysteries and Facts”             
“Urgency Time”                                                                                 Ook beschikbaar: “Deception and Deception”                          
“World in Crises”                                          ($20.00 donatie per stuk)        
“The Midnight Cry and the 7 Thunders”                                                   Postbus 71
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