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Dierbare Oogst Partner,

Deze maand zullen we over het politieke systeem en de komende veranderingen schrijven. In 1967 schreef Neal Frisby deze  
belangrijke profetie: "Toen ik met mijn bediening startte, vertelde de Heere mij dat de USA haar twee partijen systeem zou 
veranderen." – "HET TWEE PARTIJEN SYSTEEM – zal zich binnenkort als één Kracht samenvouwen. Eerst zullen ze  
verdeeld zijn maar later weer bij elkaar komen. Waarschijnlijk "dit is slechts één reden" zullen ze zich, omdat er in het  
Democratische lichaam zoveel splinter partijen zijn, later wel moeten verenigen of in één systeem over moeten gaan. Openb.  
13:14 – verenigd tot één wereldregering. Let er op! Geldproblemen, binnenlandse onrust, burgeroorlog, dit alles zal een  
belangrijke rol spelen en voor de Republikeinen en Democraten zal er een "drastische verandering" komen als alles zich  
voor meer kracht zal verenigen!" (Dit baant voor de kerk en staat de weg om zich ten tijde van de opname te verenigen.) "Ik weet  
dat ik in dit geval een 'zo zegt de Heere' heb, want dit zal zeker plaatsvinden. "Einde citaat. – In dit schrijven zal Broeder Frisby  
uitleggen  hoe  en  waarom deze  gebeurtenissen  zullen  plaatsvinden.  Hij  schreef  de  meest  accurate  beschrijving  van  wat  er  nu 
plaatsvindt.

Hier  is  nog  een  andere  citaat  van  Neal  Frisby:  "Wat  een  tijd  en  wat  een  tijdperk  om in  te  leven!  We zien  ongelooflijke  
gebeurtenissen en allerlei soorten profetie in vervulling gaan die naar de komst van Christus wijzen!" – "Je kunt nauwelijks de radio  
of het tv-nieuws aanzetten zonder een soort van roddels te zien of te horen over onze nationale leiders, beroemdheden of belangrijke  
mensen die de leiding hebben in ons land! – De roddelmachine heeft zelfs de invloed afgebroken van onze verleden presidenten tot  
zo ver terug als Washington! Het lijkt erop dat de Satan na de religieuze aanvallen een wending heeft gemaakt en elk facet van  
de samenleving heeft aangevallen! Wat probeert hij te doen? Hij is vastbesloten om de invloed van de Verenigde Staten en onze 
leiders ten opzichte van de wereld af te breken! – Zelfs hebben sommige fatsoenlijke mannen gezegd dat ze bang zijn om voor het  
presidentschap te gaan vanwege de oneerlijke kritische onderzoeken en roddels waar ze mee geconfronteerd worden. Zo zal dit in de 
toekomst mogelijk maken dat de verkeerde leiders aan de macht zullen komen! En dit onthult dat de val van Amerika aanstaande is!" 

''Hiermee in vergelijking leefde het Romeinse Rijk zoals u zich dat herinnert vlak voor de ondergang van hetzelve alleen om een  
nieuw ding te zien en te horen! Babbelarij,  geroddel en fantasie verhalen van het ene uiterste van het Rijk tot het andere.  In  
combinatie met het drinken, orgieën en losbandigheid volgens dezelfde lijnen als het nu in de VS en de film hoofdstad plaatsvindt! –  
En zoals Rome afbrokkelde; zal de wereld en deze natie dat ook! Alhoewel de VS een gezegend land was staat ze aan het hoofd van  
ernstige problemen, tragedies, veel verwoesting door de natuur en tenslotte door de hand van de mens! –  Zo kunnen we in de 
toekomst dus  veel  meer van hetzelfde verwachten,  wat we betreffende de roddel  geseling van verschillende mensen en 
groepen gezien hebben. Ongetwijfeld zal een deel ervan  waar zijn en een andere niet! – Het is op die manier gedaan zodat de 
mensen het  verschil  tussen  een  feit  en  fictie  niet  meer  zullen  kunnen vertellen;  totdat  de  Satan  instaat  is  om hen tot  in  een  
fantasiewereld te leiden van wat hij de mensen wil laten geloven!'' 

''Het is onmogelijk om alles wat er betreffende deze onderwerpen gebeurd is te noteren! Maar ik schrijf dit om te openbaren dat  
de Schriften zeggen dat het een duidelijk teken is dat Jezus spoedig komt!'' – Jezus zei dat, ''vrienden en families elkaar zullen  
verraden;  ten  tijde  dat  de  afvalligheid  zal  heersen!  De  Schriften  spreken  van  de  achterklappen  in  de  laatste  dagen;  en  over  
leugenachtige tekenen en wonderen op het gebied van communicatie!''  – ''Ook spreekt  Salomo over de komst van menselijke  
uitvindingen, en een die roddel kan wegvoeren!'' (Prediker. 10:20) ''Waar hij zei, wees voorzichtig met wat men over de koning zei  
of in uw slaapkamer. .  .  ''De volgende regel betekent radio en televisie! –  ''.  . .  Want een gevogelte des hemels zal de stem 
wegvoeren, en het gevleugelde zou de zaak doorvertellen!'' – ''We weten dat de elektriciteit als een vogel door de lucht reist; en 
we weten ook dat de antennes op de huizen vaak op vleugels lijken. Desalniettemin spreekt het over de communicatie in onze  
dagen! – Salomo's koninkrijk werd met veel verschillende intieme verhalen geconfronteerd! Dus deed de roddelaar het goed en was 
het ook gedurende zijn dagen al in leven! (Spreuken. 26:20 – Spr. 18:8 – Spr. 11:13) – Einde citaat. 

De hemelen – Profetische tekenen (Lucas 21:25) – "De Schrift verwijzen naar de hemellichamen, constellaties, planeten, de 
zon en de maan. Gen.1:14-16 zegt, en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren." –  5 juni 2016, een 
belangrijke groot vierkant in de hemel met Saturnus, Jupiter, Neptunus en Venus, de Zon en de Maan!  – Er komen grote 
problemen in de politieke arena, evenals gebeurtenissen in de wereld. Het zal een van de meest angstaanjagende instortingen in de  
moderne geschiedenis zijn; evenals aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en extreme weersomstandigheden (later meer). 

Deze maand bied ik  rol 79 aan, wat het volgende bevat "De Opmerkelijke Republikeinse Olifant Visioen" en ook een DVD 
genaamd "Marvelous Promises." – Dit is één van de meest cruciale tijden om de evangelie boodschap van Jezus spoedige terugkeer  
te publiceren. Onze zomerse zendingswerk zal echt uw steun en gebeden nodig gaan hebben. Ik zal voor u bidden dat God u in de  
aankomende dagen zal blijven zegenen en voorspoed geven.   

Uw Broeder in Christus, 

Alle drie nieuwe Cd's/Cassettes, $15.00 donatie                    Een Nieuwe DVD uitgave: “Marvelous Promises”                               
“Significant Hour”                         Ook beschikbaar: “Faith Declares It a Reality”                               
“State of Affairs”    ($20.00 donatie per stuk)        
“Sound Doctrin”                                                    Postbus 71
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