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Dierbare Oogst Partner,

Een stormloop van profetische gebeurtenissen brengt komende ingrijpende politieke en religieuze veranderingen teweeg. De aarde bereidt
zich voor op een wereldregering. Natie na natie verkeert in een ernstige ontwrichting, vooral in het Midden-Oosten. De Verenigde Naties
hebben duidelijk gemaakt dat de daar voormalige type van overheid niet langer getolereerd zal worden, wat de deur opent voor het
langverwachte vredesakkoord. Een groot deel van het werk is alreeds gedaan, het is nu alleen in afwachting van het plaatsvinden van
de laatste veranderingen. Een zeker ding om vóór de wederkomst van Christus naar uit te kijken, is deze belangrijke overeenkomst. Dit zal
ons manier zijn om precies te vertellen waar de tijd is aangekomen. Er zal een ruimte van tijd voorbijgaan voordat de anti-Christ het
vredesakkoord bevestigen zal. Laten we nu eens een nauwe kijk nemen naar hoe Broeder Neal Frisby dit beschreef. – "Er is een
catastrofale krachtmeting op komst. De komende crises zal van zo'n dergelijk grote intensiteit zijn dat dictatuur de enige mogelijke
soort van regering zal zijn. Deze vreemde Wereld Leider zal overeenkomstig Dan. 9:27 arriveren: "En hij zal velen het verbond
versterken een week. "We zijn in het middernachtelijk uur! We komen dichter bij de opname. We passeren een kritiek punt van de
tijd met betrekking tot Gods laatste profetieën voor de op te nemen gemeente! "Zijt ook gij bereid, want het zal komen in een uur
dat gij het niet meent!" (Matt. 24:44) Broeder Frisby had een speciale wijze om de tijd en gebeurtenissen bij elkaar te brengen. Hij schreef
nog veel meer dan wat we zojuist geciteerd hebben. Ik zal dit later continueren. Maar op dit moment heb ik een prachtig gedeelte van deze
brief dat Broeder Frisby schreef, en nu die aanhaling.
"Laten we een moment nemen om de Bijbelse geschiedenis na te gaan en daarna de dingen up to date te brengen. – Zelfs het eerste gedeelte
van Genesis sprak over de komst van de Verlosser, maar de mensen gaven er geen acht op. Vlak voor de vloed, waarschuwde de Heer net als
vandaag de dag de gedegenereerde bevolking door middel van tekenen aan de hemel en door profeten, dat er een geweldige overstroming
naderde, wat een ernstige vernietiging met zich meebracht!" – (Rom. 1:18-22) "Paulus openbaarde het voorval ook! – Het is gezegd dat
sommige van de zonen van Seth, kennelijk met de betrokkenheid van Henoch, zelfs voor deze gebeurtenis een monument van steen bouwden
(de Grote Piramide.) Zelfs de historische schrijvers zeggen dat de Piramide de zondvloed overleefde!" – "En zij profeteerden binnenin dit
monument aangaande de komst van de zondvloed en de cryptische lijnen sprongen zelfs voorwaarts en zeiden dat de wereld
uiteindelijk door het vuur vernietigd zou worden als de elementen branden zullen en vergaan!" (II Peter 3:5-10) – "Het sprak ook
van de eerste en laatste komst van de Heer Jezus Christus om de wereld te oordelen! – Judas 1:14-15, Henoch is genoemd! – En
overeenkomstig de profetische lijnen en de onfeilbare woorden van de Bijbel staan wij aan het hoofd van enorme gebeurtenissen wanneer het
tijdperk eindigt. Sommigen zullen acht slaan op de waarschuwingen, maar anderen, zullen net als in de dagen van de vloed, denken dat de
dingen gewoon zoals ze zijn voor altijd zullen doorgaan! – Maar dat zullen ze zeker niet! – In Matth. 16:3, "zei Jezus dat de religieuze
professoren en de zondaars het aanschijn des hemels wel wisten te onderscheiden, maar ze waren zo verblind door de zorgen van het leven
dat ze de tijden die vlak voor hun ogen afspeelden niet konden onderscheiden!" – "Jezus heeft ook gezegd, dat zoals de dagen van Noach
waren, het bij Zijn komst weer zo zou zijn! – Christenen zouden ten volle bewust moeten zijn van Zijn nabijheid! "Matt. 24:33: "wanneer
gij al deze dingen zult zien, zo weet, dat het nabij is, voor de deur! – Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog, en
heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is!" (Lucas 21:28) – "En we hebben gezien dat vrijwel alle grote gebeurtenissen
waar de Bijbel aangaande Zijn gemeente over sprak vervuld zijn geworden of nu vlak voor onze ogen aan het vervullen zijn! – Met name het
Midden-Oosten en de profetieën aangaande de Hebreeën! – En andere tekenen, te veel om hier op te noemen!" – "De opname en het
Jubeljaar van rust is nu niet meer te ver bij ons vandaan! – Laten we dus werken, handelen en bidden voor de zielen! – Jezus zei: "Zie, Ik
kom spoedig!" – Wat betekent dat de gebeurtenissen bij het eindigen van het tijdperk plotseling en snel zullen optreden"!
Vanwege de zorgen van deze wereld, zal het moeilijk zijn om in dit laatste tijdperk goede en oprechte helpers te vinden, maar als we bidden
zullen we ons aandeel verkrijgen, en ik waardeer u en al mijn partners in hun standvastigheid! Maar dit is profetisch en is in lijn met wat de
Geschriften zeggen! – Laten we kennis nemen van een aantal trends in het verleden zodat we zullen weten wat we in de toekomst kunnen
verwachten! (Matth. 20:16 – Luke 8:13-15) De Bijbel zegt dat er ten tijde van de zondvloed 8 zielen gered werden. (II Peter 2:5) – en
slechts 3 zielen overleefden de vurige holocaust van Sodom! – En slechts 500 zijn getuige geweest van Jezus toen Hij na Zijn eerste komst
weg ging! (I Kor. 15:6) En dan zei de Heer Jezus: "In onze tijd zijn er VELEN geroepen, maar WEINIGEN uitverkoren om de klus
werkelijk te klaren! – En geloof me dat ze zeer zeker Zijn gebod zullen voldoen! – Het zal gedaan worden! – De oogst der uitverkorenen
zal plaatsvinden en we zullen in deze en in de komende tijd bovenmate beloond en gezegend worden! "Einde citaat. – Dit is een zeer
belangrijke brief. Deze gebeurtenissen zullen voordat de anti-Christ zal verschijnen plaatsvinden. We zien dat veel landen nu met goud
handelen. Ze bereiden zich voor op commercieel Babylon, Opb. 18:12 en religieus Babylon, Opb. 17:4. Als gevolg van de Iraanse crisis
verhandelen veel landen hun goud voor Iraanse olie. Dit is om de VN-sancties tegen Iran te omzeilen. Ten slotte zullen de valuta's op aarde
zoals we die kennen waardeloos worden. Alleen het geld van de anti-Christ dat tot het merkteken leidt zal toegestaan worden. Dat zal hem de
absolute controle geven.
Deze maand hebben we een nieuw Speciaal Schrijven boek Deel Tien genaamd "Night Vision - Armageddon Prophecy", evenals een
nieuwe DVD genaamd "Invasion – Armageddon Battle" (Zie het aanbod hieronder.) – Als gevolg van de lengte van deze brief, vertrouw ik
erop dat iedereen zijn uiterste best zal doen om deze meest essentiële boodschap te ondersteunen. Moge de Heer een ieder van u in dit
belangrijk uur blijven zegenen en leiden.
Uw Broeder in Christus,
Gerald Frisby
Alle drie nieuwe Cd's/Cassettes, $15.00 donatie
“The Best Policy”
“Be Alert”
“Clockwork Faith”
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Een nieuwe DVD uitgave: “Invasion – Armageddon Battle”
Ook beschikbaar: “Mysterious Lights”
($20.00 donatie per stuk)
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