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Dierbare Oogst Partner,

Dit is een zeer vitale en belangrijke brief. De aarde en de mensen zijn waarlijk geschokt. De gebeurtenissen die naderen zijn echt
angstaanjagend. De financiële crisis die op al de volken afkomt heeft als gevolg dat zelfs regeringen zich zorgen maken. Wereldwijde
markten zijn zich aan het afsplitsen. Natie na natie heeft een schuldencrisis. Dit zijn de type gebeurtenissen die een
wereldregering zullen brengen. Een financiële ineenstorting van de derivatenmarkt neemt serieuze vormen aan. Op 20 mei
vond er een spectaculaire ring van vuur zonsverduistering plaats die op veel grote gebeurtenissen wijst. Dit zal tot de totale
zonsverduistering van 13 Nov. leiden. Ook is dit een verkiezingsjaar. Er zijn veranderingen op komst. 2012 zal echt een cruciaal jaar
zijn voor deze aarde. Dit brengt ons tot de volgende zeer belangrijke citaat uit Broeder Neal Frisby´s bibliotheek.
Terwijl wereldwijde gebeurtenissen de aarde schudden, waarschuwt de Heere Jezus de mensen aangaande Zijn spoedige terugkeer!
Droevig gezegd zijn de meesten aan het slapen. – "Maar de ware gelovige is klaarwakker en wordt op verschillende manieren door de
Heilige Geest geleid!" God beweegt zich in het wonderbaarlijke! Er vinden enorme wonderen en genezingen plaats. – "Ongeacht de
soort ziekte, is de Heere de gelovige aan het bevrijden!" Over de hele aarde vindt er een vernieuwing van de Geest plaats
met betrekking tot Zijn volk! Want de Gemeentetijdperk zal binnenkort zeker sluiten!" "De laatste profetieën worden
afgerond! Terwijl de rest van hen hun schaduw in de richting van de Grote Verdrukking beginnen te werpen!" – De meeste
overgebleven profetieën hebben daar betrekking op en de opkomst van de beest machten en Armageddon! – Let op de profetische
toekomst! Een Imperator of super leider zal opkomen om niet alleen het Vaticaan, maar alle valse religies onder controle te hebben!
Groot Babylon is zich aan het uitbreiden. (Opb. Hfdst. 17) – Opb. 18, Commercieel Babylon handelt alreeds wereldwijd. "Bereid u,
waakt en bidt! Want onze generatie zal alle dingen vervuld zien worden!"
Profetie Verklaart Het als volgt – "Overeenkomstig de profeten is er voorspeld dat er met betrekking tot de status van Amerika in
de wereld een daling moet komen, omdat er een nieuwe monolithische confederatie uit West-Europa zal voortkomen. Deze met 10
hoornen verenigde reus (de Verenigde Naties van Europa) en de 11de hoorn leider ervan die daarna zal opkomen zal
gedurende de laatste 7 jaren alle volken onder zijn controle brengen, in het bijzonder gedurende de laatste 42 maanden
van de Grote Verdrukking!" – "De laatste activiteiten van deze wereldleider zullen in het Midden-Oosten in de buurt van Jeruzalem
gezien worden." (II Thess. 2:4) "ik zou hier kunnen zeggen, dat er in vele delen van de wereld nieuwe leiders zullen opkomen,
waaronder in de Midden-Oosten landen, enz., ter voorbereiding van de uiteindelijke aftelling! Hoewel de Verenigde Staten een
afzonderlijke macht is zal het in deze confederatie van Europa en het Midden-Oosten opgaan!" (Openb. 13:1) Van Rol #121 – "We
zien nu wereldwijd een wisseling van wereldleiders en er zal met betrekking tot het Vaticaan, het Midden-Oosten, China, Europa,
enz., zelfs nog meer plaatsvinden." – Het is mijn mening dat de Verenigde Staten altijd een zelfstandige grote macht zal blijven, maar
zal meegaan in het geloof van de bovengenoemde plannen wat het tot slavernij zal brengen en afstand zal doen van haar
fundamentele overtuigingen die het tot een grote natie maakten! Het zal tot aan het merkteken van het beest rechtstreeks met deze
goddeloze wereldmacht samenwerken!" "Vergeet niet dat er met deze gehele verenigde macht ook een wereld religie op komst is, en
ze zal deze beest overheden leiden en er op rijden met een valse Christus aan het hoofd van dat alles." (Opb. Hfdst. 17).
"Kijk maar naar de voorspellingen met betrekking tot de veranderingen in China! Ze hebben de uitvindingen en technologie uit het
Westen. Overeenkomstig de profetieën over "de koningen van het Oosten" zullen China en Japan kennelijk beiden op een bepaald
punt tegenover de westerse wereld komen te staan!" (Openb. 16:12)
Goed nieuws en bemoediging! – "De Heer legt mij op het hart om de volgende Schriftgedeeltes hier voor u af te drukken!" – Ps.
27:1-3, "De Heere is mijn licht en mijn heil, voor wien zou ik vrezen? De Heere is mijns levens kracht, voor wien zou ik vervaard zijn?
Als de bozen, mijn tegenpartijen, en mijn vijanden tegen mij, tot mij naderden, om mijn vlees te eten, stieten zij zelven aan, en vielen.
Ofschoon mij een leger belegerde, mijn hart zou niet vrezen; ofschoon een oorlog tegen mij opstond, zo vertrouw ik hierop." – Nu
vers 5, Want Hij versteekt mij in Zijn hut, ten dage des kwaads; Hij verbergt mij in het verborgene Zijner tent; Hij verhoogt
mij op een rotssteen. – Ps. 95:1-3, "Komt, laat ons den Heere vrolijk zingen; laat ons juichen den Rotssteen onzes heils. Laat
ons Zijn aangezicht tegemoet gaan met lof; laat ons Hem juichen met psalmen. Want de Heere is een groot God; ja, een groot
Koning boven alle goden." – Onze ogen zullen de Koning in deze Gemeentetijdperk terug zien komen!" Einde citaat.
Dit was zeker een informatieve en waardevolle boodschap! – Deze maand geef ik een speciaal schrijven uit genaamd "The Age of
Deception." Ook een DVD genaamd "Update en Projection" (zie het aanbod hieronder.) – De zon gaat onder over het oogstveld en we
moeten snel werken. Uw hulp kon werkelijk niet op een beter moment zijn want de oogst arbeiders zullen beloond worden! Moge
Gods grootste zegeningen met u en uw gezin zijn.
Uw Broeder in Christus,
Gerald Frisby
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