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Dierbare Oogst Partner,
Dit is een zeer profetische brief terwijl we het nieuwe jaar 2014 binnen gaan. Ik draag u een aantal geschriften aan vanuit verleden Scripts
alsook een gedeelte van de laatste brief, die broeder Frisby schreef. En nu deze prachtige brief van Neal Frisby.
"Er zal een fundamentele verandering in de VS plaatsvinden. Overzee zullen ze zich in de richting van een nieuwe en directe arrangement
bewegen. Zoals geprofeteerd was, zien we in hun beleid ten aanzien van China en Rusland daar een deel van uitkomen! Uiteindelijk zal er door
Satans eigen manoeuvreren onder mensen in hoge posities een nieuw monetair systeem van financiën tot stand komen! Er komt een
verraad van deze natie aan zodat het zijn plezier en welvaart in stand zal kunnen blijven houden! De dollar wordt gedevalueerd en er
zullen steeds financiële problemen over de hele wereld zijn totdat de genieën van de Satan een nieuwe wereld zullen voortbrengen, combinerend
een nieuw geldsysteem en uiteindelijk de naties tot het merkteken verleiden. De wereldhandel zal toenemen waarover we later meer zullen
spreken. Internationale goddeloosheid en plezier zullen rechtstreeks tezamen met het beest systeem verrijzen. De USA betreedt een
overgangstijd, een verandering tussen het oude en het nieuwe. De jeugd zal brutaler worden en de controle over vele posities bemachtigen en
vele ongewone veranderingen voortbrengen of beïnvloeden, die alleen in het nu zullen willen leven en zich niet om de dag van morgen
bekommeren en zichzelf aan het beest systeem verkopen om een materialistische leven te hebben!"
"De kooplieden van Babylon zullen binnenkort hun hoogtepunt bereiken! In Openbaring 13 zien we de opkomst van het regeringsbeest,
vervolgens zien we in Openbaring 17:3, 5 de hoerekerk het handelsbeest bereiden. Het zal een grote stad zijn binnenin een systeem van steden
voor de wereldhandel." – "Goddeloze zonden en orgieën zullen hiermee rechtstreeks samen mee opkomen. Het zal vol zijn van kostelijke dingen,
goud, zilver, fijn lijnwaad en scharlaken, kostbare parels en juwelen! Drukknop uitvindingen ter ontspanning, heerlijk eten, de fabrikanten zullen
hun goederen hoog opstapelen! De snelste luchtschepen om in te reizen, elk soort genot uitgevonden. Vrouwen zullen hun lichaam en mannen
hun ziel verkopen om hun onstilbare honger te bevredigen. God geeft hen over tot waanzin om in een waan rond te wentelen! Het kwade bloed
zal ter losbandigheid in hun aderen koken. Geld zal hun God worden. Subtiele en mysterieuze muziek zal dit alles vergezellen en ze in hun
gekke incoherente rage van de tijd mee trommelen! De wielen van lust voortdurend draaiend naar waar het nooit genoeg zal zijn. God laat de
Satan waarlijk los, die de sensuele genoegens van Sodom weer voort zal brengen! Al de blote verachtelijke sex plaatjes van Hollywood zullen
slechts een milde voorloper zijn van wat er in dit grote Babylon zal zijn, dat ook tot het theater van het occulte, zwarte magie en hekserij zal
worden. De Satan is waarlijk in een mens geïncarneerd die dit alles leidt terwijl legioenen van duivels losgelaten zullen worden. Babylon zal
gevuld zijn met bezeten personages met de aard van het beest! Zij zullen in de antichrist roemen!" – "Overal waar we maar kijken zien we
Gods tekenen de mensen waarschuwen dat het tijdperk beëindigd wordt. In elke richting op de aardbol zien we profetie vervullen! We
bereiken het keerpunt in de wereldaangelegenheden. Het staat voor alle volken!"
Vanaf 2008-2014 zullen de meest hectische en krachtige krachten niet alleen de hele aarde, maar ook de natuur treffen. Ook schreef ik dat een
opkomende vrouw en man in het Witte Huis zouden kunnen komen, dus ligt dat ook in het verschiet of zou in de buurt van de datums die één
cyclus na 2014 omvat kunnen zijn. Maar hoe u het ook bekijkt, er is geen manier om een zeer krachtige en dramatische gebeurtenis in de
geschiedenis van de Verenigde Staten en de wereld te kunnen beschrijven. Het onverwachte kan niet beschreven worden; verrassingen in de
wereld, VS en leiderschap. Maar ook zal China meer handelend optreden. In onze dagen zullen zelfs in de aanloop daar naar toe, in de komende
dagen, nog meer dingen die we in het verleden hebben gezien toenemen. We kunnen er geen datum voor geven. De aarde staat nu aan het begin
van wat de Grote Verdrukking gaat worden. We zouden Armageddon in de gaten moeten houden wanneer Rusland en vervolgens China op een
latere datum achter hen aan zal komen. – Een verschrikkelijke bloedvergieten en onmenselijke catastrofe! Zelfs in onze tijd zullen de rampen
in de zee en onder de aarde als voorheen nog steeds opspelen. Wat ik dus probeer uit te brengen is een korte weergave van nog te komen
dingen. De Heere zelf openbaarde deze data en we zien nu al een enorme hoeveelheid dingen die de Heere in het verleden heeft geschreven.
Onze krijgsmacht zal toch nog steeds een krachtige technologie hebben en de militaire wetenschap zal een staat bereiken zodat onze soldaten er
als robots uit zullen zien. Ook in andere typen, robots in vliegtuigen. – In Joël 2:7-8, "en zij zullen daarhenen marcheren, een iegelijk in zijn
wegen, en ze zullen hun gelederen niet verdraaien. Ook zal een den ander niet dringen; zij zullen trekken elk in zijn baan." Ons leger zal eruit
zien alsof ze zich met alles in de natuur zullen kunnen vermengen (camouflage) en als computers zijn. Dus zal de vijand naar een illusie aan het
kijken zijn en zich op een grote afstand van de illusie bevinden. De technologie is voorbij de toekomstfantasie (science fiction)! De wetenschap
zal als magie zijn. De wetenschap zal hierin zo een staat bereiken die u niet eens voor kon stellen. De dagen, zegt de Heere van de verkorting
der tijd, zijn over u. Mijn geschriften en de gegeven gebeurtenissen zullen met enorme veranderingen komen. We beëindigen Openb.
10:4-7 toen ik de geheime donderslagen voorzei. – Ik doe niets, voordat ik eerst tot de profeten kom. Dus heeft Hij een patroon gelegd die u
niet moet vergeten.
"Ik zal nogmaals spreken, zegt de Heere. Het podium van de vermelde datums wordt voor de man des verderfs (de antichrist) voorbereid. Er
zullen vóór Armageddon tegen sommige naties atomaire wapens gebruikt worden. En nog een passage meer: Lees hoofdstuk 16 van Openbaring
en hoofdstuk 18. Het leidt naar een bepaalde richting toe. Ziet, het komt, waarbij ik schreef dat de verstandigen het zullen verstaan, maar
de dwazen niets zouden weten!" In het laatste boek van Daniël, hoofdstuk 12, zei hij in vers 9; "Ga henen, Daniel! want deze woorden zijn
toegesloten en verzegeld tot den tijd van het einde." Einde citaat. Wat een tijdige en belangrijke boodschap in deze brief, die ons klaarmaakt voor
de Opname! We betreden een profetische tijd en Jezus komt zeer binnenkort. 2014 zal een jaar van nog een belangrijke tijd cyclus zijn.
Deze maand geef ik een heel belangrijk boek uit genaamd "The Dual Babylon's" dat precies bij deze brief aansluit, en ook een dvd
genaamd "Deliverance From Fear and Anxiety." Om onze projecten te voltooien zal ik uw geweldige hulp en gebeden nodig hebben. Jezus heeft
een zeer bijzondere zegen voor al degenen die helpen. Moge Hij u in het nieuwe jaar voorspoed geven en zegenen.
Uw Broeder in Christus,
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