
Dierbare Oogst Partner,
Er is met betrekking tot de wereldwijde financiële systemen een plotselinge verandering op komst. Momenteel heeft het SWIFT systeem, dat  

in België gelocaliseerd is,  alle  elektronische financiële transacties onder controle.  Onlangs werd er aan het SWIFT systeem opdracht 
gegeven om Iran van de mogelijkheid te elimineren om door dat elektronisch systeem te kopen of te verkopen. Opb. 13:17, "en dat  
niemand  mag  kopen  of  verkopen." Als  volgende  gaan  we  tot  een  nieuw  systeem  dat  gecreëerd  wordt  genaamd  het  Europees 
Stabiliteitsmechanisme Verdrag. Dit is de nieuwe Europese Unie en de euro. Het zal in juli 2012 op zijn plaats en werkzaam zijn. Het zal al het  
geld in de Europese Unie onder controle hebben. Het kan niet aangevochten, gewijzigd, aangeklaagd of afgeschaft worden. Door de enorme 
schulden zal  het  absolute  macht  hebben.  – Hier volgt  een verbazingwekkende citaat  vanuit  Special  Schrijven #51.  "Een aantal van de 
controles die we vandaag de dag zien, voorafschaduwen een soort van toekomstige strenge maatregelen! Het anti-christelijke systeem 
zal het water, voedsel en transport onder controle hebben. Natuurlijk zullen al deze controles tot een doelbewuste valstrik leiden, een  
complete controle over de wereld economie door de overheid, en het verlies van alle economische en politieke vrijheid!"  – Ik zal hier 
meer onderzoek naar doen en zal er in een andere brief over schrijven. Nu hebben we een andere citaat uit Broeder Neal Frisby's bibliotheek.

Oh, wat een geweldige, verrassende en prachtige era om in te leven! Gewoonlijk zien we de opkomende wortels van afvalligheid, maar nu 
is het tot een volle beker van ongerechtigheid, gruwel en valsheid uitgegroeid! – "En toch is God te midden daarvan met een geweldige 
oogst werk onder Zijn gelovigen bezig! Hij brengt herstel en een grote uitstorting onder de uitverkorenen! "We zien de beide kanten van 
de medaille, het goede zal dichter tot God komen en het kwade zal verergeren! – Sommige mensen mogen wel denken dat ze nog veel tijd  
hebben, maar het zal binnenkort gedaan zijn met de oogst. De Middernachtsroep is hier. "Daarom, zijt ook gij bereid!" Jezus zei: "In een uur dat  
gij het niet meent, "Matt. 24:44. Als een bliksemschicht, in een moment, in een oogwenk, zullen miljoenen tot in een andere dimensie zijn 
verdwenen! Weggenomen in de opname! – We mogen het volgende hieraan toevoegen; de gelovigen in de graven zullen ook tot in deze groep 
ingesloten worden! Prijs de Heer! – "Zijn gekozen groep begint met Goddelijke wijsheid, kennis en kracht bedekt te worden, wat hen in Zijn  
heerlijkheid, goddelijke liefde en het woord zal verenigen!" – "Zijt dan voorzichtig, en niet onachtzaam als de wereld, maar wees wakende 
en biddende!  Want gelijk een strik  zal  het komen! En de wereld zal  op dat gedenkwaardige moment overrompeld worden! Het  
uitverkorenen lichaam zal gelijk een bliksemschicht met Mij in een mooi voorbereide plaats zijn" – Opmerking: Loof Hem nogmaals! 
Met al de testen en beproevingen die Zijn kinderen moeten doorlopen zal het allemaal de moeite waard zijn! Wat een pracht en glorie is er in 
het vooruitzicht voor degenen die deze gezalfde woorden geloven!

Ja, en wat een generatie waar we in verblijven! "Over de hele aarde vinden er dagelijks opzienbarende en enorme tekenen en profetie plaats!  
"Sommige dingen die de Schriften tientallen jaren geleden voorspeld hadden vinden nu vlak voor onze ogen plaats! "Ook vinden 
sommige Bijbelse profetieën die 2 en 3 duizend jaar geleden gegeven waren plaats, als een gigantisch teken dat vlak voor ons en de  
wereld geplaatst is"! – Blijkbaar is het verborgen voor de wereld en de lauwe kerken! Aan de manier waarop ze handelen zou u denken dat ze  
voor altijd de tijd hebben om op de Heer te wachten. "Maar dit is nu precies de manier waarop de Schriften zeiden dat het zou zijn!" En ik  
geloof  absoluut  dat  de  Schriften  ons  wat  echte  informatie  met  betrekking  tot  verschillende  seizoenen  en  gebeurtenissen  tussen  nu  en 
Armageddon gegeven hebben!

Toverij, hekserij, voodoo en satanische aanbidding zullen als een wild vuur opspringen, in alle richtingen oplaaien en valsheid voortbrengen!  
Nieuwe sektes schieten als paddestoelen uit de grond! De New Age groepen zijn ook groeiende en verspreiden zich. – "Dus waarschuw uw 
kinderen en bid voor onze jeugd! "Want de zon begint op deze generatie onder te gaan! De tijd is kort. – Vergeet niet dat "de getuigenis  
van  Jezus  de  geest  van  profetie  is!"  En  het  voorspellen  van  gebeurtenissen  zal  Zijn  uitverkorenen  waarschuwen,  verenigen  en  
begeleiden! Dus, vertel de mensen dat Jezus spoedig terugkomt als u aan het getuigen bent! Kijk naar dit teken! – Israël bloeit weer als 
een roos. Binnenkort zal de Heer Zijn uitverkoren roos plukken! (Openb. 7:4), maar de bruid zal gewoon weggaan. (Openb. 12:5) – "Oh wat  
een aangename en vreugdevolle tijd om in te leven!" – Laten we er ons voordeel mee doen! 

Er zal binnenkort een beruchte handlanger onder een religieuze dekmantel verschijnen! Naar buiten toe zal zijn gedrag vreedzaam  
zijn, maar hij zal net zo goed zijn als elke Hollywood acteur dat ooit was!  Daaronder schuilt een verwoester! – In het midden van de grote 
verdrukking zal  er een satanische prins uit  de bodemloze put opkomen die precies voor zijn karakter gemaakt is,  daarna de bedrieglijke  
(verbazingwekkende) verandering! Vanaf dat moment een moordzuchtige, duivelse gek die de aarde als een sinistere dictator zal besturen! –  
Israël zal zich tot dit nieuwe wereld-systeem toevoegen! En is verhaald in Dan. 9:27, waar het de prins van het Herleefde Romeinse Rijk 
afbeeld en zijn verbond met de Joden maakt om hun Oud Testamentische type aanbidding te herstellen. (het offeren, etc.) – Dit is het uur van 
waakzaamheid en urgentie! Het oogstwerk is aan het versnellen, laat ons bidden voor de laatste zielen die binnenkomen! Want het zegt,  
"terstond zendt hij de sikkel daarin, omdat de oogst daar is en met een flits van kracht aan het eindigen is!" Einde citaat.

Deze maand geef ik een speciale schrijven uit genaamd "The Spirit of Prophecy", evenals een dvd genaamd "Prophetic Waves." (Zie het 
aanbod hieronder) – Dit was een juist van pas komende brief en zal op onze projecten aansluiten. Hier volgt een update. We hebben nu een 
Frans boek met Speciale Geschriften net als in het Nederlands en het Pools. Ze zijn tot een grote zegen voor de mensen geweest door Neal  
Frisby's essentiële boodschap te kunnen lezen en uw hulp heeft dit allemaal mogelijk gemaakt! Uw aanhoudende steun zal helpen deze boeken  
te publiceren. Terwijl we de taak voltooien zullen de geweldige zegeningen van Jezus met u zijn en Zijn wijsheid zal u leiden. 
                                        

Uw Broeder in Christus,

Gerald Frisby
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