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Dierbare Oogst Partner,
Er zijn zo veel gebeurtenissen om over te praten! Veranderende weerpatronen zijn tot het extreme toe. De Oostkust had een record
aan winden en sneeuw. Boston, Mass. ontvingen evenals New York 3 tot 4 voet aan sneeuw. Dit was bijna een aller tijden record. Zelfs
het Midwesten had ook slecht weer ontvangen. – Op een keer sprak Broeder Frisby tot mij over de verschijning van asteroïden en
meteoren die vlak voor de wederkomst van Christus zouden komen. Op 15 februari kwam er een grote asteroïde tot 17.000 mijl
van de aarde. Deze asteroïde was net zo groot als de meteoor dat in Arizona circa 50.000 jaar geleden land trof en een mijl brede
krater achterliet. Ook ontplofte er op 15 februari in Rusland een meteoor boven een aantal steden. Duizenden mensen raakten gewond
en versplinterde deze gebouwen toen het voorbij ging. De gebeurtenis was gefilmd. – Een andere belangrijke gebeurtenis: Voor de eerste
keer sinds 1400 na Christus is een paus als hoofd van de katholieke kerk zijnde afgetreden. Hou diens vervanging in de gaten. – De
wereld betreedt een compleet stadium van waanzin. De elektronica van het digitale tijdperk neemt het volledig over en
veroorzaakt een immorele bijna hypnotiserende bezetenheid, hetgeen alle aspecten van de beschaving treft. Eerst wordt er een
leugen gevormd, daarna geloven ze de leugen, en vervolgens bevinden ze zich in een waan. (II Thess 2:11.) – De financiële crisis
die de wereld met een van de meest catastrofistische schuldenproblematiek aan het omhullen is zal hen tot een nieuw monetair systeem
leiden waar goud mee verwikkeld is. En laat ons nu naar een profetische voorspelling uit de bibliotheek van Broeder Neal Frisby gaan.
"We hebben bijna dagelijks wereldwijd enorme gebeurtenissen zien plaatsvinden die op de rollen waren geschreven, en we zullen in
de zeer nabije toekomst meer vervulling zien!" – Een van de dingen om in de toekomst naar uit te kijken zijn enorme aardbevingen
en stormen! "Het zal God zijn die een waarschuwing toestaat om de mensen te waarschuwen voor het komende valse systeem en
de veranderingen in de economische structuur van de wereld, en de werkloosheid en hongersnoden die zich later zullen
voordoen! Omwentelingen voor de boeg! Er komen gigantische veranderingen aan! Ook lijken alle bedrijfscycli en patronen
elkaar te kruisen. Ook worden er in alle rollen en literatuur komende gebeurtenissen met betrekking tot deze natie en elders
geopenbaard! "We zullen een recessie hebben en inflatie vermengd met wat welvaart. "Later in de toekomst zullen we vanuit een crisis
een soort van verandering in onze valuta hebben of een soort type herwaardering. Indien de inflatie zal continueren zal het de valuta van
alle waarde beroven en tot een financiële holocaust uitmonden! Ik schrijf dit allemaal als een waarschuwing, want volgens het boek van
Daniël en Openbaring zullen er strikte controles worden opgelegd!" (Openb. 13:16-18) – Zelfs nadat de inflatie zijn hoogtepunt bereikt
heeft en zich deflatie zou dienen voor te doen zal er nog steeds wel een heel dagloon voor een portie voedsel nodig zijn!" Openbaring
6:5-6, "toont een 'penning' hetgeen een 'denarius' is, en het betekent een 'heel dagloon' onder controle!" – "Het laat ook zien wat er in
rekening wordt gebracht voor de zonden onder het anti-Christ systeem, de onderdrukkende zwarte paard van Openbaring!" "De kwade
kerksystemen!"
Micha 5:5, "toont wat meer aangaande de Assyriër en openbaart waar de anti-Christelijke geest uit ontstaan is! Babylon veroverde
Assyrië en erfde haar valse afgoden en religies, en vervolgens migreerden de valse religies naar Pergamus!" (Openb. 2:12-13) "En
verplaatsten zich daarna naar Rome, en toen het heidense Romeinse rijk instortte, steeg de pauselijke troon op uit zijn as; een dominante
mondiale macht!" Ook toont Micha 7:12-18, "hier meer over! Micha 6:9-12, 16 onthult meer goddeloosheid!" "Alreeds begint het beest
systeem zijn aanwezigheid bekend te maken en vormt het een val (valstrik)! Alle overheden (naties) zullen in een alliantie met de
anti-Christ zijn. Een sterke combinatie van kwade supermachten zullen de wereld confronteren! Er zullen dictatoriale
economische en financiële beperkingen ontwikkeld worden en strategisch aan de wereld economie opgedrongen worden!" "Een
meedogenloze leider zal de leiding hebben over de goudvoorraad (financiën) van de wereld, en zou genoeg invloed uit kunnen oefenen
om de internationale geld markten te boycotten en te dicteren en de verontruste economische naties zijn wil opleggen!" "Vlak voor onze
ogen vormen de naties een patroon voor een wereld heerser! Ook staan de Verenigde Staten bij de internationale bankiers in de schulden
en zullen eventueel tot in een wereldregering systeem getrokken worden!"
"Maar de Heere Jezus heeft Zijn ogen op Zijn kinderen gericht om hen voor het sinistere kwaad te behoeden dat op het punt staat de
wereld te overkomen! De Evangelie boodschap moet nog steeds uitgevoerd worden en de Heere zal te midden van de economische
problemen en moeilijkheden bescherming en voorspoed brengen! De Bijbel onderwijst zelfs in moeilijke en hachelijke tijden voorspoed.
Gen. 39:2, 23, "En de Heere was met Jozef, en hij was een voorspoedig man!" II Kron. 20:20, "Geloof in de Heere – Geloof Zijn
profeten, zo zult gij voorspoedig zijn." – Jozua 1:8, "Want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig
zijn. Vers 9, Heb Ik u niet geboden; wees sterk en moedig? Want de Heere, uw God, is met u!" – III Joh. 1:2, toont Gods
definitieve wil om te zegenen! Einde aanhaling.
Deze maand geef ik een speciaal Schrijven uit genaamd "The Coming Anti-Christ," evenals een dynamische DVD genaamd "The
Difference – Prophecy." Dit was een openbarende en profetische brief. Ik weet dat u er veel inzicht door zult verkrijgen. Dit is de tijd om
uw aller best te doen om te helpen deze waardevolle boodschap te publiceren want de tijd is beslist aan het opraken. Jezus zal u zegenen,
voorspoed geven en u in uw dagelijks leven begeleiden. Ik zal u in gebed gedenken terwijl we samenwerken.

Uw Broeder in Christus,
Gerald Frisby

Alle drie nieuwe Cd's/Cassettes, $15.00 donatie
“The Word – Manifested”
“United For Destruction”
“Complete Confidence”
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Een Nieuwe DVD uitgave: “The Difference – Prophecy”
Ook beschikbaar: “The Prophecies of Jesus”
($20.00 donatie per stuk)
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