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Dierbare Oogstgenoot,
Hoe dicht zijn we bij de komst van de antichrist? Maar wie is de valse profeet die de antichrist voorafgaat. Is hij nu hier?
(Hierover later meer.) De zwarte paard rijder begint net voor de Grote Verdrukking uit te rijden. Hij is de belangrijkste
ruiter die de verdrukking voortbrengt. – Voedseltekorten, grote droogtes gaan vooraf aan deze ruiter en samen met deze ruiter.
De grootste branden branden nog steeds en bij de laatste telling waren er meer dan 90 branden in het westen van de VS. Daarnaast
is dit het meest catastrofale weer. Orkanen en grote overstromingen in het zuiden, zuidoosten en noordoosten. Seismische
activiteit over de hele wereld is toegenomen. – Laten we een beetje meer fundament leggen over de ruiters uit de bibliotheek van
broeder Neal Frisby.
“De ruiter van terreur zal opkomen! (Openb. 6) De witte ruiter imitator van Christus, misleidend door vrede en voorspoed,
belooft het einde van alle oorlogen, maar zal de ergste brengen!” – “Het rode paard toont een slachting van de mensheid in dit
kwaadaardige systeem! – Allen die zich verzetten, zullen worden gedood en sommigen zullen vluchten!” – “Het zwarte paard
onthult een hongersnood naar het ware woord van God plus het voorspelt de ergste hongersnood die de wereld ooit heeft
gezien! – Zonder het merkteken zal niemand kunnen eten of werken in die afschuwelijke tijden! – De valuta van de VS en
alle andere in de wereld zullen hierdoor in onbruik raken!” – “Het witte paard is letterlijk in het vale paard van de dood veranderd,
het laatste van de Apocalyps; horror, dood, vernietiging en hel volgen hem! Dit is Armageddon!” – “U kunt de hele zaak in een
paar woorden samenvatten, (#1) De satan en de antichrist bedriegen hen – (#2) doden hen – (#3) verhongeren hen – (#4)
vernietigen de aarde en nemen ze mee naar de hel! Wat een misleiding en bedrog, en het grootste deel van de bevolking trapte
erin, omdat ze de waarheid niet geloofden. . . behalve dan dat de wijzen van tevoren werden opgenomen!”
“Om het nieuwe economische wereldsysteem te laten verschijnen dat is geprofeteerd in Openbaring Hoofdstukken 6 & 13,
moet eerst de overgebleven kracht in de Amerikaanse dollar nog worden vernietigd! Een definitieve economische ineenstorting
zou de christelijke stemmen in onze natie en de rest van de wereld het zwijgen opleggen!” – “Onze regering en alle regeringen
zitten zo diep in de schulden (biljoenen dollars) dat vroeg of laat de klapband zal komen! Elektronische computers en nieuwe
uitvindingen worden opgezet om de handel te controleren en uiteindelijk de mensen en alle dingen waarmee ze geassocieerd zijn
– bankieren, kopen, verkopen, enz.!”
Een Profetische blik – “Toekomstige oorlogen zullen worden geleid door beslissingen die door computers zullen worden
genomen; elektronische drukknopopdrachten! – Bronnen die tot het antichrist-systeem leiden, beweren al dat biocomputers later
de werkloosheid, energietekorten, medische kosten, industriële problemen, voedseltekorten en geldcrises van de wereld kunnen
oplossen! – Maar volgens de Schrift zal dit alles uiteindelijk mislukken!” “Er zullen nooit eerder vertoonde gebeurtenissen
plaatsvinden. Er zullen duizelingwekkende en ongelooflijke gebeurtenissen plaatsvinden, die de fundamenten van de
samenleving zullen doen opschudden! – En het zal duidelijk erger worden, leidend tot de apocalyptische gebeurtenissen
aller tijden! Het boek Openbaring zal letterlijk in vurige profetie springlevend zijn!” – “Er zijn zoveel profetieën die op deze
gebeurtenis wijzen. Laten we er een paar bekijken!” – “Pas met de moderne technologie van vandaag zou er wereldwijd een
universeel monetair systeem kunnen worden ingesteld! Een computersysteem met een internationaal merkteken wordt voltooid
en zal naar verwachting in de zeer nabije toekomst worden gebruikt! De Schrift verklaarde dat het zo zou zijn. Vroeger dachten
mensen dat dit onmogelijk was om de hele aarde te markeren en te beheersen, maar nu met nieuwe technologieën kan het als
gemakkelijk zijnde worden gezien! – “Een andere onmiskenbare profetie is het grillige weer van de afgelopen jaren dat de koudste
winters en de strengste zomers in decennia heeft veroorzaakt! Ernstige droogtes 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 bewegen geleidelijk en brengen kleine en grote aardbevingen met zich mee, totdat uiteindelijk de steden van
de naties zullen vallen! (Openb. 16:19) En alles gaat geleidelijk aan in vervulling, en overal om ons heen zijn hemelse tekenen die
wijzen op Zijn wederkomst!” – “De Bijbel verklaarde dat er een tijd van sluimering zou zijn tussen de vroege en de late regen
(Matt. 25:5) een kleine aarzeling! Maar degenen die echt van Jezus hielden, zouden tijdens de middernachtelijke kreet nog
steeds wakende zijn! Na deze aarzeling zouden de gebeurtenissen snel plaatsvinden!” – “Gods Woord (het boek Openbaring) sluit
af met deze futuristische uitspraken die nu gaan plaatsvinden! Het Woord eindigt met een drievoudige boodschap: Zie, ik kom
spoedig! 3 keer herhaald. (Openb. 22:7, 12, 20) eindigend met, ik kom zeker snel. Het betekent dat het zeker is!” Einde citaat.
Deze maand breng ik een prachtig nieuw boek uit genaamd "Divine Love - Eagle's Claw" en dvd, "The Difference - Prophecy"
- Dit was een zeer moeilijke serie waar ik aan heb gewerkt en uw voortdurende hulp is een grote zegen geweest. Ik weet dat Jezus
u de komende dagen zal zegenen, leiden en voorspoedig zal maken! Ik zal u in gebed gedenken.

Uw Broeder in Christus,
Gerald Frisby
Jezus Komt Spoedig!!
Wees wakker!!
Wees voorbereid!!
Blijf gefocust!!
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