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Dierbare Oogst Partner,

Dit zal een vreemde maar wel een belangrijke brief zijn. Er komt nu een fantasie wereld over de mensen.  Er wordt nu een vreemde 
fantasiewereld ontwikkeld dat met de mensen verweven is. Dit zal een samenleving voortbrengen die haar morele waarden verloren  
heeft. Een kooi van kwade vogels is op de wereld losgelaten. (Openbaring 18:2) Vanwege de chaos zullen ze dit nieuwe systeem niet zien 
aankomen omdat ze in een strik gevangen worden. Een fantasie wereld die ongelooflijk zal zijn met nieuwe uitvindingen en elke manier om  
hun fantasie te volbrengen. Laten we op dit punt zien wat broeder Neal Frisby door profetie te zeggen had

"Laten we bekijken wat de Bijbel en profetie aangaande de komende nieuwe samenleving voorspellen. De bevolking mag zich gereedmaken, 
want er zullen grote veranderingen in de wereldeconomie plaatsvinden. –  Uiteindelijk, in wat nauwkeurig bewijs lijkt te zijn, zal er een 
gouden hoofd systeem zijn zoals Daniël dat in Dan. Hoofdstuk 2 voorzegd had. We zien ook de gouden beker in Openbaring 17:4-5 
controlerende  de  volken  in  overeenstemming  met  de  onderwereld  van  sinistere  geesten!  De  volken  zijn  zeker op  weg  naar een  
wereldwijde economie. Er zal een centraal punt zijn dat tot alle naties zal netwerken!"

"Laat ons in deze brief geen opinie aannemen of toevoegen, maar voor de antwoorden rechtstreeks naar het profetische Schrift gaan!" –  
Jesaja Hfdst. 2 opent met een ongelooflijke visioen aangaande onze tijd, in feite onze generatie! – De verzen 7-8 gaan verder met het zien van  
het land vol van goud en zilver, afgodsbeelden en wagens zonder einde! "Zo zien we dat goud en zilver ergens in de buurt van het einde een 
andere enorme invloed op de mensheid heeft! De vrouw in Openbaring 17 lijkt de wereld door haar gouden beker te beheersen!  Volgens 
het nieuws, heeft West-Europa (Het Herleefde Romeinse Rijk) meer goud dan wie dan ook op de aarde opgehoopt, en koppel dit met het  
Vaticaan; zelfs de Verenigde Staten hebben niet zo'n voorraad! ... Op een dag zullen de bekende valuta's die we hebben verdwijnen! In Salomo's 
dag  was  het  nummer  666  gekoppeld  aan  het  goud,  en  er  is  maar  één  andere  plaats  waar  dit  nummer  wordt  gebruikt  in  de
Geschriften en daar wordt het geassocieerd met het merkteken!" (Openbaring 13:16-18) –  "Daniel zei dat deze religieuze leider over alle 
schatten van goud en zilver de macht zal hebben!" (Dan. 11:43) de verzen 36-38 tonen dat er met betrekking tot zijn enorme voorraad 
een krankzinnige waanzin plaatsvond! ... Nah. 2:9 onthult de ophoping van goud door de naties in ondergrondse kluizen! 

"Voor een tijdje mogen zij wel van creditcards en geld gebruik maken, maar overeenkomstig de Schriften lijkt het plotseling te veranderen in  
wie de meest (solide) dekking heeft om het in de Wereld Handel te gebruiken, zoals ze dat allen bijeen gehoopt hebben! – Het lijkt er op dat dit  
heel goed hetgeen zou kunnen zijn wat op een dag achter het merkteken dat gegeven wordt zou kunnen staan!" In Jes. 14, keek de profeet, 
terwijl hij over het verleden sprak, ver vooruit in de toekomst en zag de Koning van Babylon en proclameerde, "Hoe houdt de drijver 
op! Hoe houdt de gouden stad op!" (Vers 4) – En vers 9 spreekt er over alsof het in onze dagen plaatsvindt! – Openb. 18:8-10 toont dat de 
laatste gouden stad ophoudt! – De verzen 16-17 tonen dat het in één uur was weggevaagd! (Ruimte atoom) De verzen 12-13 openbaren een  
glamoureuze, magnetische wereldhandel markt! – Het kocht zelfs de zielen van mannen en vrouwen, om er alles mee te doen wat ze maar 
willen. De misdaden, lust en losbandigheden die er dan gepleegd gaan worden zijn onuitsprekelijk om op te schrijven! (Openb. 18:2) – "Dit  
alles zal gepaard gaan met afbeeldingen en afgodsbeelden met betrekking tot een wereld dictator, die aanvankelijk de vrouw gebruikt om de  
naties te verleiden!" (Openb.17:2) 

"We  weten  dat  er  in  de  komende  mondiale  economie  grote  en  plotselinge  veranderingen  zullen  plaatsvinden  die  de  wereld  zullen 
overrompelen. Jezus zei dat het als een valstrik zal komen over al degenen die deze gehele aarde bewonen! – Al een hele tijd hebben kwade 
en sinistere mensen heimelijk plannen gemaakt om de echte substantie der financiën regelrecht tot in hun handen te leiden, en dan 
vervolgens over de energie en het voedsel de controle te hebben! Zij weten dat de wereld dan zal moeten buigen voor wat voor een  
regering die zij dan ook maar opzetten, en aan het hoofd zal de religieuze anti-Christ staan!"

In Jakobus Hoofdstuk 5 wordt definitief geopenbaard waar we het zojuist over gehad hebben. Het zegt dat ze voor in de laatste dagen 
''schatten'' zouden ''ophopen''. (Vers 3) Dan zullen allen onder de controle van een centraal dictatorschap zijn! – In Openb. 6:5-6 zien we dat de 
economische tovenaar om metaal vroeg (waarschijnlijk met een afbeelding van de anti-Christ er op) In de dagen van Johannes was het een  
achtste van zilver, een heel dagloon! Aan het einde van het tijdperk zal er een honger naar voedsel zijn, een schaars goed. Ook zal er in  
die tijd een honger naar Gods Woord zijn! (Amos 8:11) Einde citaat. – De mensen die nu op de aarde zijn zullen de anti-Christ volgen en 
hem tot een god maken. Lukas 21:32, 35-36, "Want gelijk een strik zal hij komen over al degenen, die op den gansen aardbodem gezeten zijn." 

Wat een tijd om gereed te zijn en niet meegesleept te worden in de fantasiewereld die er aankomt. Deze maand geef ik een boek uit genaamd 
"The Great Prophetic Image" (Daniel Series Part 1) en een belangrijke DVD genaamd "Magnetic Faith" Er is nog nooit een betere tijd 
geweest  om deze  prachtige  boodschap  uit  helpen  te  brengen!  De  nieuwe website  is  nu  online  en  werkend,  en  bereikt  alle  delen  van  
de  wereld  zodat  Broeder  Frisby's  stem voor  de  eerste  keer  op  het  wereld  wijde  web  wordt  gehoord.  Uw waardevolle  hulp  zal  zeker  
nodig zijn om de vele preken op deze website op te vullen. Alle preken zijn gratis toegankelijk. Dit is een belangrijk project geweest en ik weet  
dat u er deel van zou willen uitmaken. Gods grootste zegeningen zullen evenals Zijn toegenomen wijsheid in uw leven met u zijn.

 
Uw Broeder in Christus, 

Alle drie nieuwe Cd's/Cassettes, $15.00 donatie:                                             Een Nieuwe DVD uitgave: “Magnetic Faith”                             
“The Armageddon Clock”                                                                         Ook beschikbaar: “The One and Only God”                          
“Foretelling the End Time”                                                 ($20.00 donatie per stuk)        
“Be Aware”                                                                                              Postbus 71
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