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Dierbare Oogst Partner,
We aanschouwen een zeer complexe en moeilijke tijd terwijl we de terugkeer van de Heere Jezus naderen. Vorige maand, in
September, hadden we een extreme hoeveelheid geweld. Schijnbaar zijn de mentale stress en gedachten van de mensen niet in staat het hoofd
te bieden, precies zoals de Schriften het weergegeven hadden dat het aan het eind zou zijn, vlak voor Zijn terugkeer. Ook veroorzaken
extreme weersomstandigheden een enorme schade en verlies aan levens. Dit zal een groot probleem blijven terwijl we het einde van het
tijdperk naderen. Er zijn zo veel gebeurtenissen die aan het eind zouden komen waar Broeder Frisby over geschreven heeft. De komende
economische storm zal de rijkdom tot in het Babylonische systeem herverdelen. Het eindresultaat zal zijn dat miljoenen mensen wereldwijd
werkeloos zullen worden en miljoenen honger zullen leiden. Rellen, doden en plunderingen zullen de natiën treffen. Het volgende citaat is
uit de bibliotheek van Neal Frisby 's en zal het onderwerp over de anti-Christ en het nieuwe systeem continueren.
Tekenen die het Tijdperk doen Eindigen – "In een van onze profetieën vermelden we . . . houd het gebied rondom de Eufraat in de
gaten, het oude Assyrische-Babylonische Rijk, dat Syrië omvat! En de laatste tijd hebben we Syrië tot een sterke militaire bekendheid zien
uitgroeien." – "Overeenkomstig aan Jes. 10:5, verzen 12, 30-31 – Dan. 8:9, 22-25, zal de anti-Christ het gehele gebied waar we over spraken
domineren . . . en er heen kunnen gaan of daadwerkelijk uit deze sectie kunnen komen om de wereld te regeren!" – "Hij zal tevens het
Arabische Imperium veroveren en regeren, hij zal met hen en Israël een verbond maken! En dan zal hij eindelijk in een Joodse Tempel zitten
en claimen dat hij god de Messias is!" (Openb. 11:2 – II Thess. 2:4 – Dan 9:26-27) – "Door de geest van profetie voorzie ik dat hij de
wetenschap en technologie zal gebruiken om zichzelf als een wereld dictator te bevorderen! – Ik voorzie ook dat hij het type valuta dat de
wereld nu heeft zal afschaffen en zijn eigen standaard van rijkdom en welvaart door zijn monetaire zegel zal implementeren! Klaarblijkelijk
is dit, of gaat dit over tot in, het merkteken van het beest. Want hij zal vanuit een grote chaos en financiële crisis voor een tijdje de welvaart
herstellen!"
Een Nadere Kijk in de Profetische Dimensie – "Wanneer deze wereld leider op het toneel zal verschijnen zal de wereld in vier groepen
verdeeld worden . . . het Noorden en Oosten blok van naties, en het Zuiden en Westen blok van naties! – Hij zal de Oosterse wereld
overheersen; en uiteindelijk zal hij de Westerse wereld controleren, makende hem tot een wereld dictator! – Maar, aan het einde van zijn
heerschappij zal Rusland, China en Afrika in de strijd bij Armageddon gelijk een wervelwind tegen hem in opstand komen!" (Dan. 11:40-45)
– "En zoals we kunnen zien zal dit Israël, West Europa en de Ver. Staten van Amerika in de laatste catastrofale oorlog verwikkelen!
– Door de grote militaire opbouw in het Midden Oosten en de legers rondom Israël kunnen we zien dat deze profetie spoedig zal plaats
vinden! – Er zal echter eerst een wereld vredesverdrag zijn maar 7 jaren later zullen zij nog steeds deze grote strijd hebben. Bloed zal
vloeien! De mensheid zal zo goed als zeker tot de rand van de vernietiging komen maar de Heere zal voor een totale verwoesting tussenbeide
komen!"
De Anti-Christ en de God van Wetenschap (Computers, etc.) Rijdend op de Golven van Vooruitgang – "De anti-Christ zal de
eventuele wetenschappelijke mogelijkheden exploiteren om zijn eigen plannen te verwezenlijken! – Hij zal de Grote Verdrukking inluiden
en het menselijke ras reglementeren (wereldwijd merkteken). Babylon de Grote zal met dit systeem werken!" (Openb. 17:5) – "Zij zal
dronken worden van het bloed der heiligen die niet opgenomen waren en ze zal de heiligen van de verdrukking periode
verschrikkelijke vervolging brengen! Er zal gedurende die tijd geen godsdienstige en economische vrijheid bestaan!" – "Na de
Opname zal de anti-Christ "zijn merkteken" opdringen en proberen degenen die in Jezus geloven uit te roeien!" – "De technologie zal
daadwerkelijk de verschijning van de Anti-Christ versnellen, die blijkbaar per TV satelliet wereldwijd te zien zal zijn! Ook onthult Openb.
11:9 de televisie, deze persoon is door middel van wetenschap en technologie bijna gereed om aan de macht te komen en zijn kwade
doeleinden uit te voeren! – Ook zal hij door middel van zijn systeem de controle hebben over het goud, voedsel, de energie en tenslotte het
onroerend goed van de wereld! Weest op uw hoede!" – "Overeenkomstig de Scripts en de Bijbel zal een een groot aantal van de
gebeurtenissen bij het eindigen van het tijdperk tegelijkertijd culmineren! Zoals de profeet het zei, het einde zal met een vloed zijn!
Dienovereenkomstig onthullen de Scripts dat er plotseling op een dramatische en krachtige wijze een sterke toename van politieke,
financiële, sociale, wetenschappelijke en religieuze veranderingen zullen plaatsvinden! Als magie zelf is hij in staat de wereld over te nemen!
Hij is nu verborgen, maar zal binnenkort onthuld worden! Hij zal de controle hebben over alle valse religies, het Vaticaan en de afvallige
protestanten, en de grootvorst van de Joden zijn, zittend in de tempel . . . een valse god!" (Daniël 9:27) "Hoewel nog steeds ondergedoken,
wordt zijn aanwezigheid in veel van de gebeurtenissen die vandaag de dag plaatsvinden gevoeld!" Einde citaat. – Het financiële systeem
wordt zeker wel gemanipuleerd om een nieuw soort regering en controle te brengen. We zullen hier in onze volgende brief verder op ingaan.
Deze maand heb ik een speciaal boek genaamd "The Image, 666 and the Electronic Brain", evenals een DVD genaamd "Unity and the
Future." – We maken een geweldige vooruitgang in veel van onze projecten. We kunnen deze maand zeker uw hulp gebruiken. Het zal
onze communicatie verbeteren in het publiceren van de prachtige bediening van Broeder Frisby. – Moge de Heere een ieder van u blijven
leiden en zegenen, en ik weet dat Hij dat wel zal doen!
Uw Broeder in Christus,

Alle drie nieuwe Cd's/Cassettes, $15.00 donatie
“Be Sure, Be Wise, Be Ready”
“Global Perplexity” – Part 1
“Global Perplexity” – Part 2
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Gerald Frisby

Een Nieuwe DVD uitgave: “Unity and the Future”
Ook beschikbaar: “Healing Over Elements”
($20.00 donatie per stuk)
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8050 AB Hattem
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