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Dierbare Oogst Partner,
Een veelvoud aan verschillende gebeurtenissen hebben er in dit land en wereldwijd plaatsgevonden. Ziende naar de recente
gebeurtenissen: Rellen in de straten. Dit jaar heeft zwaar weer gezien en het is nog steeds aan de gang. Tornado's en overstromingen waren
alreeds ernstig evenals een sluipende droogte met een wereldwijde droogte in het vooruitzicht. Zou de verdrukking heel dichtbij kunnen
zijn? De wereld werd op zeeniveau, evenals op 29.000 voet hoog aan de top van de wereld, de Mt. Everest geschud. De aardbeving
in Nepal van 7.8, dode 8000 mensen tot nu toe, gevolgd door een tweede aardbeving van 7.3. Ook zijn er veel vulkanen op de aarde
uitgebarsten. – De wereld bereid zich eveneens op een ander financieel systeem voor. Op dit moment zijn China en Rusland een nieuw
financieel systeem dat de BRICS-landen (Brazilië, Rusland, India, China, Zuid-Afrika) genaamd wordt aan het formuleren. Dit alles is in
afwachting van de komst van de uiteindelijke bedrieger. – En nu het tweede deel van broeder Neal Frisby's Rol brief.
“De visioenen openbaren dat de anti -christ een super bedrieger zal zijn, een imitator van Christus, een religieus figuur en zal in eerste
instantie samenwerken met de federatie van kerken en denominaties! Zoals Jezus een bruid zal hebben – Openb. 19:7 – zo ook de
antichrist! (Openb. 17:5 ) – dit beschrijft een scharlaken rood beest in associatie met de eindtijd kerk! De religieuze macht wordt
beschreven als een hoer die gezeten is op het beest van politieke macht! Dit toont dat de valse religieuze macht voor een korte periode de
politieke macht onder controle zal hebben!” – “Openb. 17:16, beschrijft hoe het beest van het herleefde Romeinse Rijk uiteindelijk elke
schijn van godsdienst zal verpletteren en alle aanbidding voor zichzelf zal bevelen! Op het eerst gaan het beest en de vrouw samen! Deze
dodelijke vereniging is het wereldwijde afvallige kerkelijke systeem! Dit omvat alle kerken, protestanten en etc.!” (Openb. 3:15-17) –
Deze subtiele systemen vormen zich nu op hun plaats! ... Zoals Jezus door Zijn geloof de macht heeft om wonderen te werken en de
elementen te controleren, zo zal de anti-christ schijnbaar macht hebben! Maar de zijne zal fantasma en tekenen van illusie zijn en veel
daarvan zal gedaan worden door de wetenschap in samenwerking met tovenarij en bedrog! Dit kan beter gezien worden door een
toevoeging van een herdruk hieronder!”
KOMENDE GEBEURTENISSEN — “ We weten dat toen Jezus Zijn bediening verrichte, Zijn tekenen en wonderen werkelijk in het
wonderbaarlijke waren! – Hij wekte werkelijk de doden op, Hij bracht scheppende wonderen voort, Hij sprak en de natuur en het weer
gehoorzaamden Hem, etc.! – Maar één ding is zeker, hij maakte nooit gebruik van magie, tovenarij, hekserij of enige soort leugenachtige
teken of wonder! – Hij wandelde en sprak in de bovennatuurlijke kracht van de Almachtige!” – “Maar aan de andere kant zal de anti-christ
(de valse messias) aan het einde van het tijdperk soortgelijke werken van Christus proberen te imiteren doormiddel van leugenachtige
tekenen en wonderen! – Maar het zal niets anders zijn dan waan, magie vermengd met tovenarij en hekserij en het gebruik van super
wetenschap!” – “II Thess. 2:9-11 – Openb. 13:13-18 ... onthult precies hoe hij zal komen en sommige van de dingen die hij doen zal!”
PROFETIE VERVOLG — “De profeet Daniël zag vele ongewone dingen en van sommige begreep hij niet altijd helemaal de inhoud!
Maar hij zag deze wereldleider duidelijk tegen de Allerhoogste opstaan! ... Maar Daniël zei met zoveel woorden dat het zelfs geen partij
was, en hij was volkomen verbroken!” (Dan. 8:25) – Vers 26, “De profeet bevestigt dat het allemaal de waarheid is! . . . ‘Het gezicht nu
van avond en morgen, dat er gezegd is, is de waarheid; en gij, sluit dit gezicht toe, want er zijn nog vele dagen toe!’ Vers 27 onthult dat
hij ontzet was over het visioen en dat niemand het kon uitleggen! Hij sprak met betrekking tot het hele achtste hoofdstuk, maar de
engel legde later in Dan. 11:37-45 veel meer aan hem uit! . . . Plus dat de laatste gebeurtenissen zouden plaatsvinden tijdens het tijdperk
waarin wij nu leven!”
PROFETISCHE GEBEURTENISSEN — “Voordat veel van de bovengenoemde gebeurtenissen plaats zullen vinden, zullen we meer
aardbevingen, revoluties, hongersnoden, oorlogen, pestilentiën, vreemde tekenen aan den hemel, moorden, economische crises en
wetenschappelijke uitvindingen die de mensheid zullen verrassen beginnen te zien; ook ongewone voorvallen die deze planeet nog nooit
gezien heeft! Waarvan veel door de mensheid niet verklaard kan worden!” – “Geesten die zich openlijk onthullen; toverij en hekserij
betreden nieuwe dimensies van bedrog! Jongeren zullen als nooit tevoren door deze geesten overweldigd worden!” – “De omgang met
geesten en waarzeggers zal vaak vermeld worden, ogenschijnlijk evenzeer als de mensheid een met hen wordt, tot de orde van de hel
vermengende! Onze tijd curve betreedt een era; chaos en waanzin staan voor de deur! De wereldwijde nood en verwarring zal toenemen!
De afvalligheid zal uitbreiden, maar zo zal Gods uitstorting voor Zijn kinderen dat ook!” – “Uiteindelijk als het tijdperk sluit zal de VS
een president krijgen die niet zal aarzelen om iedereen die aan de nieuwe wetten ongehoorzaam is te doden! Deze heerser werkt samen
met twee andere wereldleiders die de aarde uiteindelijk tot een bloedbad zullen brengen!”
WERELD GEBEURTENISSEN — “We zullen sommige landen beschrijven, ongeacht welke richting ze in de toekomst opgaan, dit is
exact de wijze waarop het zijn zal als het verbond van wereldvrede verbroken zal zijn!” – “Er zijn vijf naties in de Schriften vermeld
die zich met Rusland zullen verenigen om een onverwachte aanval op Israël te bewerkstelligen! – Perzië (Iran), Ethiopië, Libië,
Gomer (nu bekend als Oost-Duitsland) en Togarma (modern Turkije)! (Ez. 38:5-6) – Dit zal de hele wereld tot in Armageddon trekken! De
Verenigde Staten zullen ook ten strijde trekken!” – “De bovenstaande profetie kan en zal niet falen! Het zal aan het einde van de
verdrukking plaatsvinden! Einde aanhaling.
Jezus komst zal heel plotseling en onverwachts zijn en zoals hij zei; in welke ure gij het niet meent (I Tess. 5:1).
Deze maand geef ik een speciaal Schrijven uit genaamd "Daniel's Visions" en ook een DVD, "Visions, Cycles and Prophecy.” – Nu is
de tijd om deze geweldige boodschap te publiceren! Jezus houdt van al degenen die in dit evangelie werk meehelpen en zal in uw noden
voorzien, u beschermen en leiden. Mogen Zijn grootste zegeningen met u zijn.

Uw Broeder in Christus,
Alle drie nieuwe Cd's/Cassettes, $15.00 donatie
“Divine Foreknowledge”
“Jesus! Salvation! Revelation!”
“Anointing – Sons of Thunder”
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Gerald Frisby

Een Nieuwe DVD uitgave: “Visions, Cycles and Prophecy”
Ook beschikbaar: “Twilight Visions”
($20.00 donatie per stuk)
Postbus 71
8050 AB Hattem
Tel: +31644752537

