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Dierbare Oogstgenoot,
Voordat ik weer verder ga met de Mysterie van Babylon serie, eerst even het volgende. Ik heb namelijk de bibliotheek uitgespit

en deze prachtige brief gevonden die al heel lang niet meer naar voren is gebracht. Ik weet dat u het erg interessant zult vinden. En
nu deze prachtige brief van broeder Neal Frisby: 

“In deze brief zullen we onze tijd besteden aan profetie en vreemde gebeurtenissen! In Job 7:1, Is er geen bestemde tijd voor
de mens op aarde? (Engelse KJV 1611) Ja, en zijn tijd dringt!" Dan. 12:4: “God zei tegen Daniël om het boek (mysteries) tot het
einde van het tijdperk te verzegelen, ze zouden gedurende een bepaalde periode worden onthuld! Zelfs tot den tijd van het einde
zullen velen heen en weer rennen (dit betekent auto's en supersonische vliegtuigen, enz.) en dan stelt hij verder dat de kennis
vermenigvuldigd  zal  worden! Dit  omvat  ook  de  vooruitgang  van  de  wetenschap.  In  de  afgelopen  90  jaar  heeft  er  meer
plaatsgevonden wat betreft uitvindingen en wetenschap dan in de voorbije duizenden jaren!" Job 11:6-8 onthult dat de mens al
Gods wijsheid niet kan ontdekken. En door de hele geschiedenis heen hebben onwetende mensen geprobeerd om de Bijbel te
weerleggen, maar er is niet één stukje bewijs van gevonden! Juist integendeel, eerlijke wetenschappers zijn nooit in staat geweest
om de Schrift te weerleggen! En aan de andere kant heeft de ware wetenschap juist bewezen dat de Bijbel absoluut nauwkeurig is!
Anderen  die  probeerden  de  Schriften  in  diskrediet  te  brengen  of  te  weerleggen,  zijn  daardoor  zelfs  bekeerd  en  bewezen  het
integendeel helemaal juist te zijn! Maar anderen gaan zelfs in aanwezigheid van de feiten gewoon hun eigen weg! Spr. 14:12: “Er
is een weg, die iemand recht schijnt; maar het laatste van dien zijn wegen des doods.”

“Dagelijks vinden er over de hele wereld veel belangrijke profetieën plaats! Maar hoe zit het nu met de vreemde incidenten die
voorkomen? Wat zijn deze mysterieuze vreemde feiten die aan de oppervlakte komen? Onthullen ze dat Jezus terugkeer nabij is? Ja
zeker wel! – De Bijbel profeteerde dat er diverse vreemde gebeurtenissen zouden plaatsvinden op de aarde en in de hemel. – Ook
onthulde Rom. 8:22-23 dat  de hele schepping en de natuur zouden zuchten als  de (Capstone)  Hoofdsteen Zonen Gods
tevoorschijn zouden komen! (Vers 19) – De voorbestemden (vers 29). " 

“Er gebeuren ook vreemde tekenen in de Noord- en Zuidpool waar we nu geen tijd voor hebben deze te behandelen. – Ook
beweren mensen dat ze de ark van Noach hebben gevonden volgens de exacte bijbelbeschrijving ervan op de berg Ararat. Dit kan
waar zijn; we zullen wachten op meer bewijs!" (Noot van de redactie: er is een van de nieuwste wetenschappelijke apparatuur
in gebruik genomen om de structuur elektronisch te scannen, en het geeft aan dat er drie niveaus zijn, net zoals de Bijbel de
Ark beschrijft! Hierover later meer.) - Ook hebben wetenschappers de Grote Piramide in Egypte bestudeerd. Sommigen zijn
volkomen stomverbaasd over de verbazingwekkende kennis in verband met de hemel, de aarde en wiskunde er van! Velen beweren
dat het door goddelijke openbaring werd gebouwd! Sommigen vragen zich af waarom de hoofdsteen (capstone) was weggelaten!
"Omdat Jezus de afgewezen Hoofdsteen was!" De rest van het mysterie ervan is in de Verenigde Staten gelegen, waar de Capstone
Tempel  is  gebouwd  als  een  belangrijk  teken.  Zelfs  de  regering  van  de  Verenigde  Staten  hebben  er  zonder  hun  medeweten
wereldwijd van getuigd! (Zie de achterkant van het dollarbiljet voor het Capstone oog.)  

Ook breken delen van de ondergrondse Californische kustlijn door en glijden delen ervan richting de zee! De Heer zal een
waarschuwing voorbereiden voor sommigen van hen om op tijd te kunnen ontsnappen! (Noot van de redactie:  De Geologisch
onderzoek agentschap van de U.S.A. zegt: “Een onheilspellende reeks aan geologische tijdbommen is weg aan het tikken aan de
westkust van Amerika.'') De tijd is werkelijk aan het verkorten! – “Een andere vreemde gebeurtenis is dat de gieren in de vallei en
bergen van Israël zich twee keer zo snel vermenigvuldigen als gebruikelijk! Dit alleen al laat ons zien dat de tijd korter wordt en dat
ze zich voorbereiden op Armageddon en het grote avondmaal van God! Openb. 19:17-21 spreekt hier beslist over. Ezech. 39:17-
20. –  Met  het  teken  van  grote  aardbevingen,  hongersnoden  en  droogtes  over  de  aarde,  samen  met  vele  andere  vreemde
gebeurtenissen waar wij nu geen ruimte voor hebben om deze af te drukken. Jezus waarschuwt ons om ons voor te bereiden! Als u
handelt en bidt, zullen er verbazingwekkende dingen mogelijk zijn in de komende dagen! Jezus geeft ons ALLE macht over de
vijand!  (Lucas 10:18-19) Onze Heere is groot en van veel kracht; Zijns verstands is geen getal!  (Ps. 147:5) En als u op Hem
vertrouwt, zal Hij u de verlangens van uw hart geven, zei Hij Zelf (Ps. 37:4-5). " – En laat ook dit Schriftgedeelte voortdurend in
onze gedachten  zijn:  “En hetgeen  Ik u zeg,  dat  zeg  Ik allen:  Waakt!  Markus 13:37." –  “Jezus  heeft  ons  al  deze  dingen
wonderbaarlijk voorzegd. Verbazingwekkend! Prijs Hem!" 

Deze maand ga ik een speciaal schrijven aanbieden genaamd "Het Geheim Van De Voortdurende Overwinning!" en een dvd,
"Prophetic Visions." – Deze maand zal ik, als u de bediening van broeder Frisby wederom blijft steunen, een speciaal gebed aan de
Heer bidden om u in deze moeilijke tijden te leiden en te zegenen.

Uw Broeder in Christus, 
Gerald Frisby
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