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Dierbare Oogst Partner,
Terwijl het tijdperk eindigt is de wereld in een totale dwaling. Op vele plekken is er geweld en waanzin. Zelfs het weer breekt
nieuwe records en de aarde beeft. Het is alsof de grootste gebeurtenis is aangekomen: een reset van de wereld zoals wij die kennen.
– In 1967 schreef Neal Frisby twee verbazingwekkende profetieën, dat een paus naar Israël zou gaan en aan een belangrijke
vredesprogramma zou beginnen. Paus Franciscus ging in 2014 naar Israël en had een ontmoeting met Israëlische en Palestijnse leiders,
evenals de joodse, katholieke, orthodoxe en islamitische leiders. En kort daarna met Rusland en vele andere wereldleiders. De volgende
profetie is dat er een volledige vernietiging van ons twee partijen systeem zou plaatsvinden. Er zijn in de democratische partij en
vooral de republikeinse partij veel problemen geweest. – Ook schreef Broeder Frisby in deze brief over verbazingwekkende
gebeurtenissen die zullen komen. En nu een vervolg van een profetische brief uit Neal Frisby's bibliotheek.
DE KLOK TIKT – "Israël is Gods profetisch uurwerk! En er is gezegd dat Jeruzalem de minutenwijzer is. De Schrift brengt
nadrukkelijk naar voren dat de tijd dringt voor de heidenen! Lukas 21:24 is volbracht! De Joden hebben de oude stad van
Jeruzalem teruggewonnen. (1967) Ze willen het nu als hun hoofdstad hebben. Schijnbaar hindert het de naties, vooral de Arabische.
Waarom? – Want het is een teken dat de tijd kort is voor de satan! "(Openbaring 12:12) "Als de tijden der heidenen vervuld zullen zijn, zal
de beker van ongerechtigheid ook bereikt worden!" Dan. 8:23: "als het de afvalligen op het hoogste gebracht zullen hebben, zo zal er
een koning (anti-christ) staan, stijf van aangezicht, en raadselen verstaande!" De manier waarop dit verwoord is alsof hij er al enige
tijd is geweest, maar plotseling zijn positie inneemt! Het zegt dat hij dingen begrijpt die voor anderen verborgen zijn! Dit omvat een breed
scala aan onderwerpen. Hij is als een opgeslagen computer met zijn altijd parate kennis en door religie, vrede en goede bedoelingen
bedekte boosheden! – Hij zal een propaganda lijn hebben waar de aarde nog niet helemaal op deze wijze van gehoord heeft! Hand in hand
werkende met de satan is hij volgens Ez. 28 niets anders dan een super oplichter, verheerlijkt met wereldse bovennatuurlijke wijsheid, hij
is een economische tovenaar en een scherpe handelaar wat uiteindelijk tot zijn eigen ondergang zal leiden! (Dan. 11:36-45) – Met zijn
plannen voor vrede en welvaart zal hij absoluut voor een korte periode de naties bedriegen!" Door wat er rondom Israël gebeurt weten we
dat het einde nabij is en Jezus terugkomst spoedig is!
DE ECONOMISCHE CONDITIES VAN DE WERELD – "Elke natie lijdt nu aan inflatie. De VS zijn in wat we een geleidelijke
inflatie noemen die later in het tijdperk op een hyperinflatie uit zou kunnen draaien. De dag komt wanneer het papier geld totaal geen
waarde meer zal hebben!" – "We hebben een opmerkelijke profetie gekregen dat er spoedig een dag komt waarin er een nieuwe
economie, een nieuwe sociale orde van de anti-Christ, een nieuw politiek systeem en een nieuwe religie zal zijn! Super computers
zullen de economie leiden en niemand zal zonder deze merk codes in staat zijn om te kopen of te werken! (Openb 13:15-18) –
Creditkaarten zullen op een dag verouderen, de debetkaarten lijken de volgende te zijn en zullen blijkbaar tot het elektronische merkteken
leiden!" – "We zullen vlak voor de grote verdrukking ernstige inflatie hebben, maar de ergste soort galopperende inflatie zal tijdens
Openbaring 6:5-6 plaatsvinden. "De depressie-inflatie" zal zo erg zijn dat het een volledige dagloon zal kosten om 2 broden te kopen! – En
al het goud zal weggenomen en opgehoopt zijn! (Dan. 11:36-43) – Een economisch merkteken van krediet en aanbidding is gegeven!" –
"De tijd is kort, laten we alles wat we maar kunnen, doen voor Christus, terwijl we een korte periode overhebben om te werken!"
DE LAATSTE GENERATIE – Jezus zei: "Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen
geschied zijn. (Matth. 24:34) – Hij sprak met betrekking tot veel van de gebeurtenissen waar we net hierboven over hebben geschreven.
Dit was vooral geassocieerd met het uitspruiten van de vijgenboom, wat betekende dat Israël opnieuw als een natie zou bloeien!" – "Dit
grote teken gebeurde op 14 mei 1948, en de 'vijgenboom' werd als hun nationaal symbool aangenomen, net zoals geprofeteerd was.
Ik geloof dat we in een overgangsperiode zijn en in geleende tijd leven! Dat is de reden waarom we de tekenen van de tijd in de gaten
moeten houden en bidden!" – "Jezus zei om al zijn uitspraken en profetieën over de toekomst in ons hart te bewaren, vanwege hetgeen de
mensen zouden doen en over Hem zouden zeggen, en omdat de toestand aan het einde van het tijdperk nog erger zou worden! Want er
komt een grote uitdaging voor de kinderen van God en ze zullen als Mozes betwist worden toen hij Israël er uit haalde, maar de
uitverkorenen zullen overwinnen en opgenomen worden!" – "Jezus zei: 'Wacht u van den zuurdesem (wat valse leer betekent) van
de moderne Farizeeën!' Want zij zullen slechts een gedeelte van het Woord gebruiken om te bedriegen en niet de volledige
waarheid te openbaren! En ze zullen de mensen van de werkelijke kracht van God wegleiden tot in de kracht der dwaling en uiteindelijk
tot een wereld federatie van kerken verenigen! En de vorst der duisternis zal binnenkort het wereld-systeem precies waar hij het wil
hebben! Dus ziet toe! "Einde citaat. Hieruit blijkt dat we in de belangrijkste tijd zijn, de zon gaat onder en de tijd zal niet meer zijn!
Deze maand hebben we een prachtig boek die ik uitgeef genaamd "The Net of Reality" alsmede een belangrijke DVD,
"The Spider's Web." – Ik wil u bedanken voor uw voortdurende steun, want ik weet dat Jezus een ieder van u zeker zal zegenen en
voorspoed geven en u in deze lastigste tijd leiden. Ik zal u in mijn gebeden houden.
Uw Broeder in Christus,

Alle drie nieuwe Cd's/Cassettes, $15.00 donatie
“Faith For Crises”
“Faith and Providence”
“It’s Finished! Saved, Healed, Believe It”
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Een Nieuwe DVD uitgave: “God’s Compassion Never Change”
Ook beschikbaar: “God’s Compassion Never Change”
($20.00 donatie per stuk)
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