
Dierbare Oogstgenoot,

TIME –  De elementen van onverwachte gebeurtenissen staan op het punt plaats te vinden. Klimaatveranderingen in wereldwijde
gebeurtenissen, financiële gebeurtenissen, weersomstandigheden, aardbevingen en vulkanische activiteit nemen allemaal toe. Laten we nu
eens uit de bibliotheek van broeder Neal Frisby wat futuristische gebeurtenissen bekijken waar hij het over had en die hier nu zijn.

PROFETIE – DE KOMENDE NIEUWE MAATSCHAPPIJ –  "Laat ons in ogenschouw nemen wat profetie en de Schriften over de
komende nieuwe samenleving voorspellen. De bevolking kan zich eveneens gereed maken want er zullen zich in de wereld economie snelle
veranderingen voordoen. – Overeenkomstig hetgeen wat accuraat bewijs lijkt te zijn, zou er uiteindelijk een gouden hoofd systeem kunnen zijn,
zoals Daniel dat in Dan. Hoofdstuk 2 voorzei. Ook zien we de gouden beker in Openb. 17:4-5 controlerende de naties in overeenkomst met
de onderwereld van boosaardige geesten! De naties zijn definitief naar een mondiale economie op weg. Er zal een centraal punt zijn, dat met
alle naties zal netwerken!" 

"Laat  ons in  deze  brief  geen opinie  vooropstellen  of  toevoegen,  maar  ons voor  de  antwoorden rechtstreeks tot  de  profetische Schriften
wenden!" – Jes. Hoofdstuk 2 begint met een ongelofelijk visioen met betrekking tot onze tijd, in feite in onze generatie! – Verzen 7-8 – gaan
verder met het zien dat het land vol is met zilver en goud, afgodsbeelden en rijtuigen zonder einde!  – Vers 9, zegt, "Vergeef hen niet." (Dit
moet gedurende het merkteken van het beest zijn.) – De verzen 10-11 en de rest van het hoofdstuk tonen dat het definitief aan het einde van het
tijdperk en de grote dag des Heeren is, want zij verborgen zichzelf voor Zijn majesteit en glorie in de holen en rotsen! – "Zo zien we dat ergens
dichtbij het einde, het goud en zilver een andere enorme invloed op de mensen heeft! De vrouw in Openb. 17 lijkt de wereld door haar gouden
beker te controleren! Overeenkomstig het nieuws heeft West Europa (het herleefde Romeinse rijk) meer goud vergaderd dan enig ander op de
aarde, en koppel dit  met het Vaticaan; zelfs de VS hebben niet zo een voorraad! ...  Op een dag zullen de bekende valuta's die we hebben
verdwijnen! In de tijd van Salomo was het nummer 666 met goud verbonden, en dit nummer is op slechts één andere plaats in de Schriften
gebruikt en het is met het merkteken geassocieerd!" (Openb. 13:16-18) – "Daniel zei dat deze religieuze leider over alle verborgen schatten
van goud en zilver de macht zal hebben!" (Dan. 11:43) Verzen 36-38 tonen dat er met betrekking tot zijn grote voorraad een krankzinnige
waanzin plaatsvond! ... Nah. 2:9 toont de ophoping van goud door de naties in ondergrondse kluizen! We hebben dit in Fort Knox en New York,
plus het Vaticaan, het Midden-Oosten en West-Europa! – Net als Jesaja, vermelde Nahum de vurige wagens in het land. (Verzen 3-4) 

"Voor een tijdje mogen ze wel van creditcards en geld gebruik maken, maar overeenkomstig de Schriften lijkt het plotseling te veranderen in
hetgeen de meest (solide) dekking heeft om het in de Wereld Handel te gebruiken, zoals ze dat allen bijeen gehoopt hebben! – Het lijkt er op dat
dit heel goed hetgeen zou kunnen zijn wat op een dag achter het merkteken dat gegeven wordt zou kunnen staan!"  – Het kocht zelfs de
zielen van mannen en vrouwen, om er alles mee te doen wat ze maar willen. De misdaden, lust en losbandigheden die er dan gepleegd gaan
worden zijn onuitsprekelijk om op te schrijven! (Openb. 18:2) – "Dit alles zal gepaard gaan met afbeeldingen en afgodsbeelden met betrekking tot
een wereld dictator, die aanvankelijk de vrouw gebruikt om de naties te verleiden!" (Openb.17:2-5) – "We weten dat er in de komende mondiale
economie grote en plotselinge veranderingen zullen plaatsvinden die de wereld zullen overrompelen. Jezus zei dat het als een valstrik zal komen
over al degenen die deze gehele aarde bewonen! – Al een hele tijd hebben kwade en sinistere mensen heimelijk plannen gemaakt om de echte
substantie der financiën regelrecht in hun handen te leiden, en dan vervolgens over de energie en het voedsel de controle te hebben! Ze
weten dat de wereld dan zal moeten buigen voor wat voor een regering die zij dan ook maar opzetten, en aan het hoofd zal de religieuze
anti-Christ staan!"

DE VIER ELEMENTEN – "Jaren geleden openbaarde ik hier in een boodschap (een visioen) – (#1) Waarin het water door een roede in
beroering werd gebracht. En sindsdien hebben we een aantal van de ergste overstromingen en vernielingen door de zee in eeuwen gezien! ... En
dan (#2) "De lucht was verstoord. En we hebben nog nooit zo vele stormen gezien (sneeuw), tornado's, verwoestende winden! Zelfs de wind
stromingen veranderden hetwelk in iedere richting catastrofes voortbrengt, etc.!" (#3) "Het vuur was grotelijks ontstoken, en sindsdien zijn er in
vele delen van de wereld ernstige hongersnoden opgekomen! ...  Dit zal uiteindelijk tot een wereld voedsel tekort leiden!" (Opb. 6:5-8) –
"Vanuit de lucht kon u waar ze uit de steden gekropen waren de lichamen op de grond zien. Dit was gedurende de Grote Verdrukking! Dit had ook
gepaard kunnen gaan met of veroorzaakt kunnen worden door straling! Maar 'hiervoor' (de Verdrukking), zag ik een grote golf van water, wat een
grote opwekking van verlossing en genezing representeerde. Een machtige verzameling ... (uitverkorenen) ... en vervolgens een enorme glorie dat
door de hemelen rolde, wat de opname representeerde of ervoor gereedmaakte!" – "Machtige dingen zijn dichtbij, de tijd van vereniging!" – (#4)
"De aarde bewoog zich grotelijks. En in dit profetisch teken hebben we over de gehele aarde een aantal van de zwaarste aardbevingen ooit tevoren
gezien. En dit zal toenemen totdat de aardas ten tijde van de grootste aardbeving van de wereld opnieuw zal veranderen!" (Opb. 16:18-20) – Dit
alles zal ongelofelijke veranderingen onder de naties teweeg brengen. –  "Dus laten we ons allemaal voorbereiden, waakt en bidt, want in
welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen!" (Math. 24:44)  Einde citaat.

Deze maand breng ik een boek uit met de titel "Idols" en een dvd "God's Love and Judgement". Dit is het moment voor de ware mensen van
God om zich bij het oogstwerk aan te sluiten en al hetgeen te doen wat ze maar kunnen voor God, al uw schulden af te lossen, uw families te
herenigen, uw eigen bezittingen te bezitten en veilig te wonen onder de wijsheid van God. Dit is mijn gebed voor allen die de bediening hebben
geholpen.
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