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Dierbare Oogst Partner,
Als we in de zeer nabije toekomst vooruitblikken is de economische chaos al begonnen. Zoals ik in mijn vorige brief vermeldde, in
2018 zullen veel gebeurtenissen verklaren dat er geen tijd meer zal zijn. Ik zal toekomstige voorspellingen uit broeder Frisby's rol
toevoegen. Een van de redenen voor deze eerste voorspelling is dat China, de Aziaten, Japanners en sommige Arabische landen onze
schatkist en obligaties financieren. Je zou kunnen zeggen dat ze onze onbeperkte "creditcard" zijn. Onlangs was er een gerucht dat China en
de Aziaten van plan waren ons krediet af te bouwen. Dit zijn de tekenen die er zeker zullen zijn wanneer deze toekomstige voorspelling
plaatsvindt. Opmerking: op 31 januari was er een super maan in totale verduistering, dit heeft in 140 jaar niet plaatsgevonden. – En
nu de voorspellingen voor de toekomst uit de bibliotheek van Neal Frisby.
DE LAATSTE JAREN ZIJN DICHTBIJ – "Volgens Ezech. 38:1-6, zullen zich in de laatste dagen, in een catastrofale aanval op Israël,
5 specifieke landen bij Rusland aansluiten! – Perzië (Iran) - Ethiopië - Libië - Gomer (Duitsland) - en Togarmah (Turkije) - en uit een andere
richting zullen de Koningen uit het Oosten tot hen toetreden!" (Openbaring 16:12 - Openbaring 9:14-16) – "Voordat de laatste uitbarsting
komt zal China waarschijnlijk verschillende keren de relaties met de Verenigde Staten verbreken!" – "Aan het einde van het tijdperk zal
Japan uiteindelijk samen met de andere Aziatische landen aan deze invasie worden toegevoegd - alleen om op de bergen en valleien van
Israël te sterven!" – "De Schriften schetsen drie fasen. Het eerste grote deel van de oorlog is waarschijnlijk wanneer Rusland en de
bovenstaande bondgenoten, waaronder enkele Arabische landen, Israël aanvallen! Het tweede deel is wanneer de koningen van het
Oosten het Midden-Oosten letterlijk binnenstormen!" – "De derde is wanneer alle naties die met de antichrist zijn het tegen hen in
een oorlog zullen opnemen! Zijn Rijk is gespleten! "(Dan. 2:40-43 – Dan. 11:40-45) - Zach. 14:2, "stelt dat God alle naties hier zal
verzamelen om te strijden, inclusief de Verenigde Staten! Sommige mensen vragen zich af wat hier de reden van is. Een belangrijke reden
is een hongersnood over de hele aarde en dat de horden een groter aandeel in het rijkdom van de anti-Christ willen krijgen." (Openbaring
11:6) – "Hongersnood wordt genoemd bij een van de plagen die God zendt wanneer mensen met afgoden en goddeloosheid bezig zijn!" –
"Het lijkt er zeker op dat Jezus in onze generatie zal komen omdat de profetieën van Israël zich vervullen, aangezien ze in 1948 een natie zijn
geworden! Een andere belangrijke reden is dat Jeruzalem in 1967 als een Joodse stad werd teruggewonnen! En nu is een ander belangrijk
feit, dat Israël het tot hun hoofdstad maakt!" (Opmerking van de redactie: de Verenigde Staten zullen het eerste land zijn dat zijn ambassade
in de zeer nabije toekomst naar Jeruzalem zal verplaatsen.) – "We naderen nu dit Schriftgedeelte, Mat. 24:34, deze generatie loopt op
zijn eind! De klok van het lot tikt steeds dichter naar het laatste uur!" – "De bulletin van atoomwetenschappers heeft zojuist de wijzer
dichter naar middernacht verplaatst! Ze zeggen dat tenzij nog snel iets gebeurt het meeste leven over een aantal weinige jaren zal vergaan! –
Wat heeft hun mening veroorzaakt? Ze kijken naar de manier waarop Rusland zijn weg tot in en rondom het Midden-Oosten baant!"
DE TEKENS BEVESTIGEN DAT HET EINDE VAN HET TIJDPERK NADERT – In onze rollen voorspelden we jaren geleden al
veel van wat hier wordt gezegd, beschreven in wetenschappelijke terminologie door een gerenommeerde wetenschapper. Hij maakte de
volgende verklaringen en zei dat er enorm veel geweld en mogelijk een revolutie in het vooruitzicht ligt. Aardbevingen en
vulkaanuitbarstingen: "Stijgende getijdenkrachten leiden direct of indirect tot vulkanisme! Sinds de getijdenkrachten toenemen stijgt
het noordelijk halfrond. We zitten in een periode van toegenomen vulkanisme!" (Noot van de redactie: Terwijl ik deze brief voor u
voorbereid brak er een vulkaan in Japan uit, Alaska werd getroffen door een enorme 7.9 aardbeving.) – Hij voorziet droogtes en
hongersnoden. Vanuit een wetenschappelijk standpunt, voelt hij dat de stormbanen zullen verschuiven en dat dit droogte en in veel gebieden
gebrek aan voedsel zal veroorzaken! Ook zullen deze verschuivingen orkanen, tornado's en vloedgolven veroorzaken." – Sociaal geweld:
"De ethische houding van vandaag de dag is in essentie hetzelfde als in de jaren 1850, vlak voor de burgeroorlog! – Wanneer macht een
hoofddoel is, zou ik zeggen geweld en dan bedoel ik, massaal geweld! – We staan op zijn minst aan de vooravond van een sociale
revolutie!" - Markus 13:19-20. "De komende dagen van ellende zullen erger zijn dan welke dan ook sinds het begin van de
schepping!" – "In Amos 8:9 zegt de profeet, 'Te dien dage', wat de laatste dagen betekent, dat God de zon in de middag zou laten ondergaan,
en de aarde op de heldere dag zal verduisteren!" Dit is beslist geen verduistering, want de zon gaat 's middags de nacht in! De Heere
verandert kennelijk op die tijd de as van deze planeet! Een catastrofale gebeurtenis volgt! (Jes. 24:19-20) "De aarde nadert haar vastgestelde
tijd! Maar voordat dit plaatsvindt weten we ook dat er een wereldwijde hongersnood voor voedsel zal zijn! (Openbaring 11:6) Einde citaat. –
Nu een heel interessant feit: in 1913 bedroeg de schuld van deze natie ongeveer $1 miljard, ongeveer $363 per persoon. Toen de overheid
legaal meer geld wilde drukken, printten ze het en kochten ze er goud van. De natie was aan de gouden standaard gebonden. – Vandaag de
dag: heeft het land $20,6 biljoen aan schulden, ongeveer. $63.000 per burger en de schuld per belastingbetaler is op dit moment $170.000. In
de toekomst moeten Amerikaanse belastingbetalers ongeveer $266 biljoen aan ongedekte verplichtingen onder ogen zien! – Aan het begin
van deze brief merkte ik op dat 'de economische chaos is begonnen' en nu kunt u het begin van deze brief beter begrijpen.
Deze maand breng ik een prachtig boek uit getiteld "Michael the Great Prince Stands Up!" En een dvd: "God Calculates." – Terwijl we
het nieuwe jaar ingaan, is er geen beter moment om deze geweldige en belangrijke bediening te ondersteunen. Gods zegeningen zullen met
een ieder van uw blijven. Ik zal u in gebed herinneren.
Uw Broeder in Christus,
Gerald Frisby
Alle drie nieuwe Cd's/Cassettes, $15.00 donatie
“The Wind Bloweth”
“God’s Treasure Abounds”
“Watchful – Who’s Ready?”

Een Nieuwe DVD uitgave: “God Calculates”
Ook beschikbaar: “World Changes”
($20.00 donatie per stuk)
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