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Dierbare  Oogst  Partner,Deze  brief  zal  een  voortzetting  zijn  van  de  Januari  brief  betreffende  de  wereldwijde  economische  problemen  waarmee  alle  naties geconfronteerd worden. Het begint duidelijk te worden dat er geen oplossing bekend is om dit te herstellen. Zoals ik in mijn vorige brieven aangaf is dit  alleen  maar  het  begin  van  veel  meer  komende  tragedies  en  aardschokkende  gebeurtenissen.  Zij  houden  vele  problemen  voor  de  mensen verborgen en wanneer zij het zouden bekend maken, zou het als schokgolven werken. Het is nu duidelijk dat het verliezen van banen tot in de miljoenen zal uitgroeien, en nog meer zullen er volgen. Dit zal rechtstreeks leiden tot het einde van een tijdperk en het begin van een nieuw tijdperk onder het anti-Christelijke systeem, want de crisis zal zo groot worden dat zij om een sterke man gaan roepen. Ik heb niet genoeg ruimte om over dit onderwerp verder te gaan want ik heb een aanhaling van Broeder Frisby gekozen welke het beter zal uitleggen. En nu een aanhaling van Neal Frisby. 
Een verdere 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 wereld van het Oosten overheersen; en uiteindelijk zal hij de wereld van het Westen controleren makende hem tot een wereld dictator! - Maar, op 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 Israel, West Europa en de Ver. Staten van Amerika in de laatste catastrofale oorlog vermengen! - Door de grote militaire opbouw in het Midden Oosten en de legers rondom Israel 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 slag hebben. Bloed zal vloeien! De mensheid zal zo goed als zeker tot de rand van de vernietiging komen maar De Heere zal voor de totale verwoesting tussenbeide komen! " 
De anti-Christ en de God van Wetenschap ( Computers, etc. )  Rijdende op de Golven van Vooruitgang  - " De anti-Christ zal om om zijn eigen  plannen  te  verwezenlijken  de  eventuele  wetenschappelijke  mogelijkheden  exploiteren!  -   Hij  zal  de  Grote  Verdrukking  inluiden reglementerende het menselijke ras ( wereldwijd merkteken). Babylon de grote zal met dit systeem werken !"  ( Openb. 17 : 5 ) -  " Zij zal dronken 

worden van het  bloed der heiligen welke niet  waren opgenomen en ze zal  de heiligen van de verdrukkings  periode verschrikkelijk 
vervolgen! ...  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!"Nahum 2:9, " openbaart dat gedurende die tijd er geen einde des voorraad zal zijn aan goud en zilver dat ze opgeslagen hebben! En dit was juist een paar verzen later nadat de profeet over de vurige wagens gesproken had! ( moderne oorlogsvoering, Nah.3:3 ) Zo hebben ze alzo in onze dagen het meeste zilver en goud opgeslagen. En profetie heeft ons gewaarschuwd dat een super menselijke dictator hier spoedig de controle 
over zal hebben! En door de profetische gift is voorzegd dat dat de wereld in de niet zoverre toekomst een nieuwe economie en sociale orde zal hebben,  een nieuw politiek systeem en een nieuwe bedrieglijke religie! Want gelijk een strik zal  het komen over al  degenen die op den ganse aardbodem gezeten zijn!"  ( Luk. 21:35 ) - Nah. 1 : 5-6 openbaart het totale einde hiervan! " De aarde licht zich op voor Zijn aangezicht!"  En zelfs de  heuvelen versmelten, etc! Dit is Armageddon!  Zoals de profeet in ( Dan. 9:26 ) schreef, " en zijn einde zal met een overstromende vloed zijn ! " - En de  Schriften voorzeggen een plotselingen bestorming van politieke, financiële en wetenschappelijke veranderingen welke vlak voor ons liggen! " Jezus wederkomst is spoedig ! " 

" De Bijbel spreekt over Zijn komst gelijk een dief ! " ( 2 Petr. 3:10 -  Openb.16:15 ) " Herinner dat Jezus zei, als in een uur welke gij niet verwacht! (Math.24:44) Niettemin is dit een tweevoudige profetie!  Maar laat ons nu sommige ware Schriftgedeeltes geven over de Opname voor de Verdrukking ! " -  1 Cor.15:52  " openbaart dat we in een ogenblik opgenomen zullen worden. -  Dit komt overeen met het volgende wat Jezus heeft  gezegd, zoals het licht flitst van het oosten tot het westen! Zijn komst zal plotseling zijn!  Het zal gelijk een dief zijn, met andere woorden, wanneer men het niet verwacht en wanneer de meesten niet voorbereid zijn! " -  1 Thess. 5:2, " Paulus zegt opnieuw, als een dief in de nacht ! " -  1 Thess. 4:14-17,  " openbaart definitief de Opname van de Heiligen! En Paulus heeft in vers 18 gezegd, zo dan, vertroost elkander met deze woorden ! -  Indien de Bruid door de Grote Verdrukking zou gaan dan zou er niet veel vertroosting in deze woorden zijn ! " -  " De Bruid zal mogelijk voor een poosje gedurende het eerste gedeelte van de 7 jaar periode hier zijn maar overeenkomstig dit Schriftuurlijk bewijs zal de Bruid gedurende de laatste 42 maanden van de Grote Verdrukking hier niet meer zijn ! " - Luk. 21:35, " openbaart dat het de gehele wereld zal verrassen "  -  Vers 36, " Jezus beveelt ons altijd te waken en te bidden! Zodat de Bruid aan al deze dingen mag ontsnappen!  Hij zou nooit hebben gezegd dat we aan deze dingen zouden ontsnappen als de Bruid door de gehele Verdrukking zou gaan! " -  " Zij, de uitverkoren gemeente gaat omhoog!  Er is definitief een Opname 
voor degene die Hij Liefheeft in wegvoerende vreugde! "" Herinner dat God Elia en Henoch beschermde en hen opnam!  Het zelfde zal met 
de uitverkorenen gebeuren ! " ( 2 Kon.2:11- Hebr. 11:5 )  Einde aanhaling.Het bewijs van de spoedige wederkomst van onze Heere Jezus is overal. De immorele, politieke en religieuze verbindingen komen tezamen voorzeker aantonende dat de tijd kort is. Uw gebeden en ondersteuning zullen helpen deze belangrijke boodschap uit te brengen. God zal gedurende deze moeilijke tijden doorgaan u te zegenen en in uw noden voorzien.                                                          Uw Broeder in Christus,Gerald  Frisby
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