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Dierbare Oogst Partner,
Er is een Cascade aan gebeurtenissen op komst. Een enorme toename aan vulkanische activiteit en activiteiten omtrent het weer,
aardbevingen en economische chaos. – Broeder Frisby sprak in 1990 over Trump dat het een geweldige bouwer en zakenman is. Maar
zijn laatste woord was dat God de laatste trump (trump = bazuin in het Nederlands) zal hebben! – 26 jaar later gaat Trump
voor het presidentschap. Zie, Ik toon u een verborgenheid: lees I Kor. 15:51-52. En nu gaan we naar een speciale boodschap uit
Neal Frisby's bibliotheek.
DE VORM VAN KOMENDE DINGEN – "Dit schrijven luidt het alarm; o aarde wordt wakker; er wordt een strik gezet, en slechts
enkelen kunnen de tekenen zien! De tijd betreedt een knooppunt, het tijdperk loopt ten einde! Er is een beslissing genomen, en
ondergronds plannen mensen een nieuw economisch, religieus en politiek systeem! Een stel internationale mensen kunnen nu een
economische crisis veroorzaken, en ze hebben de macht om terug te brengen hetgeen ze welvaart noemen! Op een gegeven moment
zullen we een totaal nieuwe verandering en systeem te zien krijgen! En de valuta zal uiteindelijk waardeloos worden! Inflatie is één
reden dat een nieuw systeem op het juiste moment op de voorgrond zal treden! – Het Internationale Vooruitzicht – "De Scripts
hebben het bovenstaande lang geleden voorspeld en hetgeen u nu gaat lezen is uit het Spotlight Magazine." Citaat: "Wat de
gevestigde pers u niet verteld heeft is dat de nieuwe – opkomende Europese superstaat gewoon de opmaat is voor een lang
geplande "Wereld Regering" – een gecentraliseerde regering waar de Verenigde Staten en de rest van de landen ter wereld uiteindelijk
ondergeschikt aan zullen worden! – Ze zeggen dat de Bilderbergers een geheime groep van machtige financiers en rijke zakelijke
vooraanstaanden zijn. Ze plannen het economische en politieke beleid van de wereld! (Noot van de redactie: De vorige 4 presidenten
zijn gekoppeld aan en worden ondersteund door de Bilderbergers en de elite-groepen die een Nieuwe Wereld Orde portretteren zoals we
gezien hebben.) Zij waren in staat om de verkiezingen te bepalen en hebben geheime plannen om de Grondwet te ontwortelen en te
veranderen! Ze noemen het een grote operatie om een sociale en structurele verandering voor de Verenigde Staten teweeg te brengen! –
Dit alles zal tot een religieus wereldsysteem aangesloten zijn! – De toekomst is nu en gaat vooruit" (Openb. hfdst. 17 & 18.) "Wordt
Wakker Amerika! – Wordt wakker zegt de Heere, de nacht komt binnenkort!"
Laten we dit allemaal afbreken en naar de toekomst kijken en zien wie de heerschappij zal hebben. Openb. Hfdst. 6 – het witte paard
(het valse Babylon) zal uitgaan met vredesplannen, maar uiteindelijk falen! – En Openbaring 6:5-6, hongersnood, het zwarte paard zal
ook de controle hebben over de rechten en de economie! – De rijder van dit paard onthult een weegschaal. Eén schaal portretteert zijn
enorme macht over de wereld om alle voedselproductie en prijzen te controleren, de andere schaal toont misleidende problemen en
wetten, zowel nationaal als internationaal, en ook de bescherming van de olie- en drank-industrie van de aarde! In wezen controleert
deze religieuze rijder de wereld economie! We kunnen het niet beter zeggen dan een publicatie uit een tijdschrift. Aanhaling: "Zijn
kleur is zwart, de kleur van de Jezuïeten (een religieuze orde) die tot doel heeft om de wereldeconomie voor de anti-Christ te domineren
door middel van de volgende organisaties (zoals de Bijbel zelf openbaart dat het Vaticaan gebonden is aan alle naties en financiers!) En
ze noteren deze connecties, de Illuminatie, de CFR, The Internationale Bankiers, de maffia, (ze staan genoteerd als de criminele arm van
de Vaticaanse onderwereld connectie!) – Ook genoteerd stonden veel nationale Lodges, plus New Age bewegingen, enz. We hebben in
het verleden meerdere presidenten gehad en ook nu nog, die bij een aantal van de bovengenoemde Corporaties aangesloten waren! – En
sommige in de toekomst zullen dat ook zijn! – Ze plannen nu een leider voor de toekomst van deze natie! En op het juiste moment zal
het geschieden!
HET VERVOLG – "Bovenaan de lijst staat de katholieke organisatie. Ongeacht wat voor crises er op de aarde komen, het zal
tenslotte letterlijk biljoenen aan rijkdom hebben! – Dit wordt ook in Openbaring 17:1-5 geprofeteerd, en het zal door een wereldleider,
bekend zijnde als de anti-Christ gecontroleerd worden." – "De Katholieke Kerk (het Vaticaan) is de grootste financiële macht,
rijkdom accumulator en vastgoed eigenaar die er bestaat! – Het is een grotere bezitter van materiële rijkdom dan enige andere
instelling, bedrijf, bank, reusachtige stichting, de overheid of staat over de hele wereld! – De paus, de zichtbare heerser van deze
immense opstapeling van rijkdom, is dan ook de rijkste persoon van de eenentwintigste eeuw! – Niemand kan realistisch bepalen
hoeveel hij (het kerk-systeem) waard is in termen van biljoenen dollars! – Profetie over de toekomst verklaart dus dat de elite hoer
de politieke en financiële beest zal berijden!" (Openbaring hoofdstuk 17.) – Jaren geleden schreef ik dat het Vaticaan zou worden
ontruimd (een Paus vertrekt) tijdens de Verdrukking en voor de wereldwijde oorlog! De toekomst zal uitwijzen dat de Joden uiteindelijk
met dit systeem verbonden zullen zijn. Zoals voorspeld, werken de Russen al met deze religieuze orde samen! Hij zal niet alleen de
controle hebben over het Vaticaan, maar over alle instellingen van de wereld! En Zijn laatste verblijfplaats zal in Israël zijn. (Dan.
11:45) Nadat alles is gezegd en gedaan zal de toekomst uitwijzen dat het een wereldwijd conflict teweeg zal brengen –
Armageddon! Einde citaat. Het belang van deze brief is zeker om u te informeren over de komende veranderingen in de wereld. En
terwijl ik deze brief schreef was er een maansverduistering.
Deze maand gaan we een speciale Schrijven uitgeven genaamd "The Most High God en The Fallen Lucifer" en een dvd,
"The Dragon" – Binnenkort zal ik alle literatuur van Broeder Frisby tegen een zeer gereduceerde prijs plus de verzendkosten uitgeven.
Uw hulp om deze boodschap uit te laten komen zal een grote getuigenis voor de Heere zijn. Jezus zal een bijzondere zegen en welvaart
plaatsen op degenen die deze belangrijke boodschap ondersteunen.

Uw Broeder in Christus,
Alle drie nieuwe Cd's/Cassettes ($15.00 donatie)
“Speak the Word Only”
“Prophetic Outlook”
“The Qualifications”

Gerald Frisby

Een Nieuwe DVD uitgave: “The Dragon”
Ook beschikbaar: “Hard Cases Healed”
($20.00 donatie per stuk)
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