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Dierbare Oogstgenoot,
Wat een jaar tot nu toe! Januari-rellen in de hoofdstad van de VS - niet sinds Abraham Lincoln is er een enorme
25.000 troepenmacht in Washington, DC. Er zijn nog steeds enkele duizenden troepen met enorme hekken en muren
rondom het Capital Building vanwege de rellen. De hoofdstad is nooit zo vergrendeld geweest zoals op dit moment. Sneeuw en vrieskou is de ergste in 150 jaar; -45 onder nul op veel plaatsen. De staat Texas had zo'n ernstige
kou dat het elektriciteitsnet de vraag niet aan kon, waardoor miljoenen zonder stroom kwamen te zitten. Ook
zwaar weer in veel andere staten, evenals enkele tornado's. - We hebben ook de Covid-19-pandemie die nu meer dan
500.000 doden hier in de VS heeft bereikt. De kosten voordat het voorbij is, zullen wereldwijd in de triljoenen dollars
bedragen. - De komende inflatie zal duizelingwekkend zijn. Er zijn al tekorten. De prijzen van alle grondstoffen
stijgen, vooral de energiekosten. Tekorten aan hout, bouwmateriaal, koper, staal staan op te allen tijde hoge prijzen. Laten we eens kijken wat broeder Neal Frisby te zeggen heeft in het volgende bericht.
“Wereldwijd voedseltekort - Wereldwijde vraag, water- en bodemproblemen - verergerd door steeds droger weer
in de VS en China leiden tot aanzienlijke voedseltekorten die uitmonden in een wereldwijde crisis. De stijgende
voedselprijzen veroorzaken massale hongersnood in landen met een laag inkomen per hoofd van de bevolking.
Aanzienlijke instabiliteit doet zich voor in arme delen van de ontwikkelde wereld naarmate de beschikbaarheid van
betaalbaar voedsel keldert. - De combinatie van toenemende bevolkingsgroei, armoede, dodelijke epidemieën,
hongersnood, aantasting van het milieu, en politieke instabiliteit en grootschalige migraties naar ontwikkelde
landen aannemelijk zijn, wat onrust en wrok op die bestemmingen zou veroorzaken. Ziekten kunnen hoogtij
vieren, waardoor strikte quarantaines voor immigranten noodzakelijk worden. De mogelijke bronnen voor deze
instabiliteit bestaan al in verschillende combinaties op het hele continent. "
“Een onmiskenbare profetie is het grillige weer van de afgelopen jaren dat de koudste winters en de zwaarste zomers
in decennia heeft veroorzaakt! - Ernstige droogte in delen van de wereld, overstromingen, hongersnood en plagen
in andere delen! - Tornado's, orkanen en enorme aardbevingen nemen zowel in volume als in vernietiging toe!
" - “Vuur lijkt ook delen van de aarde te verslinden terwijl vulkanen wereldwijd uitbarsten. De continentale
platen zijn geleidelijk in beweging, met kleine en grote aardbevingen tot gevolg, totdat uiteindelijk de steden van de
naties zullen vallen! (Openbaring 16:19) - En alles vervult geleidelijk, en overal om ons heen zijn hemelse tekenen die
naar Zijn terugkeer wijzen!"
“Jezus 'komst zal zeer plotseling en onverwacht zijn, zoals Hij zei,' in een uur dat je denkt van niet. ' - Het zou als een
dief in de nacht zijn! " (I Thess. 5:2) - “Als een bliksemflits; in een ogenblik; in een oogwenk! " (I Kor. 15:52) De
profetie verklaart dat het in een tijd van explosieve cycli zou zijn! - Met andere woorden: de tijd van recessie,
depressie, welvaart en enz. - Zoals rijke mannen hun schatten bij elkaar stapelden in een één-wereldsysteem. En het zou
gebeuren in de laatste tijden! " (Jakobus 5:3) - In de verzen 7-8 staat: “op het moment van Jezus 'terugkeer! En dan komt
natuurlijk een wereldleider voor een korte periode een streep van enorme welvaart brengen! (Dan. 8:25) - Naast deze
gebeurtenissen zul je nog veel meer gebeurtenissen van de toekomst vinden op onze profetische rollen! "
Deze maand breng ik een boek uit met de titel "Prophetic Events Loom" en een dvd, "Science and Prophecy." - Er is
geen betere tijd om het evangeliewerk af te maken. Wat we nu voor Jezus doen, zal eeuwig duren en een enorme zegen
zal volgen op degenen die bij dit belangrijke evangeliewerk helpen. Moge God u leiden in Zijn wonderbaarlijke wijsheid
en u allen voorspoed geven en zegenen. Ik zal in gebed aan u denken.
Uw Broeder in Christus,
Gerald Frisby
Jezus Komt Spoedig!!
Wees wakker!!
Wees voorbereid!!
Blijf gefocust!!

Wilt u deel uitmaken van deze geweldige bediening,
heeft u een gebedsverzoek of wilt u meer lectuur?
Bezoek dan onze websites of schrijf ons a.u.b.
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