
                                                                                                                                                                                                                                                                                 Vo o r  c d ' s  e n  d v d ' s :  w w w. n e a l f r i s b y. c o m

Dierbare Oogstgenoot,
Door de dramatische gebeurtenissen als gevolg van de wereldpandemie van het coronavirus heeft het de wereld tot de

grootste crisis aller tijden gebracht. De hele wereld is op dit moment volledig stilgelegd. Een financiële crisis zal de grootste
wereldwijde inflatie en depressie aller tijden teweegbrengen. Een verandering in de wereldvaluta staat op het  punt van
kracht te worden. Alle papieren valuta's zullen waardeloos worden verklaard en een terugkeer naar materiële activa zal de
nodige dekking brengen; goud, zilver,  etc.  Dit brengt ons bij het grootste mysterie aller tijden – wie en waar is het
Mysterie  van Babylon? En nu keer  ik  terug  naar de serie  over het  Mysterie  van Babylon,  een van de meest  verkeerd
begrepen mysteries van de Bijbel. En nu beginnen we met hetgeen waar broeder Neal Frisby in de vorige geschriften
over gesproken heeft: 

“De veranderingen en gebeurtenissen die we vandaag de dag zien plaatsvinden werden jaren van tevoren in de schriften
voorspeld;  en  volgens  de  profetie  zijn  we op  weg  naar  dramatischer  en  gevaarlijkere  tijden  dan  ooit  tevoren!”  –   Ook
onthullen de Schriftgedeeltes in II Petr. 1:19, dat we een zekerder woord van profetie zullen hebben; waarbij de gemeente er
goed aan zal doen om er acht op te slaan. Binnenkort zullen we een nieuw begin ingaan naarmate de oude sociale orde
voorbijgaat! Aan de ene kant zal de wereld een sluimering en begoocheling ingaan en aan de andere kant zal Hij Zijn geest
en openbaring uitstorten, over degenen met een open hart! 

“De wereld betreedt de schemering van het lot! De hand van voorzienigheid heeft een stevige grip op de teugels en Jezus
zal  het  op  het  juiste  uur  tot  een  goed  einde  brengen!”  –  De  komende  tijd  is  van  cruciaal  belang  aangaande  de
wereldgebeurtenissen  en  inderdaad  erg  interessant!  We  zullen  fascinerende  en  betoverende  gebeurtenissen  zien.  Oude
golven verdwijnen en nieuwe golven van verandering en subtiliteit komen eraan! – Let ook op de profetie over Rusland, het
Midden-Oosten, het Vaticaan, de Arabieren, de Joden, Japan, China, de Amerikaanse sociale structuur, plus Zuid en Midden-
Amerika  en  West-Europa.  Wat  betreft  deze  onderwerpen komen er  enorme veranderingen  aan die  ongeëvenaard  in  de
geschiedenis zijn! – Deze komen zelfs nu op ons af! – “Er is nooit een tijd voor ons in het vooruitzicht geweest zoals die
we  zullen  binnengaan!  Luister  heel  goed naar  me.  Met  betrekking tot  profetie  heb  ik  het  lot  en de  val  van  de
Verenigde Staten zoals we die kennen vooruitgezien!” – Er ligt een totaal nieuwe wereld voor de boeg. – We zullen hier
nu een deel van schrijven! – "Ik zag de Verenigde Staten in een wereldpuzzel passen waar het niet bij hoort; maar volgens
profetie is dit hetgeen wat moet gebeuren! – Bedenk dat als het einde van het tijdperk nadert, het getuigenis van Jezus,
de geest van profetie is op Zijn bedienden! Hij is de Blinkende Morgenster van vervulling!" 

“Gedurende  de  tijd  waarover  we  hierboven  spraken,  zullen  alzo  doorgaan;  oorlogen,  plagen,  ziekten,  aardbevingen,
hongersnoden, terrorisme, economische omstandigheden, drugs, nieuwe dimensies in het occulte, wereldkerken brengende
een nieuwe orde en behekstheid en een uitverkoop van de kracht en van het Woord van God! – Dit zal vanuit het Vaticaan tot
aan  de  Pinkster  systemen  snel  doorbladeren!  Dan  ontwikkelt  zich  opeens  voor  onze  ogen  en  goed  zichtbaar  het
mysterie van Babylon de Grote, de Moeder der Hoeren en de gruwelen der aarde! Opb. Hoofds. 17! " – “De kerken
zullen  misleid  en  bedwelmd  worden  door  de  kracht  en  leer  van  Babylon!  Een  mix  van  alle  soorten  geloven;
uiteindelijk ook met inbegrip van afgoden en paganisme!”  Geen wonder dat  de wereld een zondiger en goddelozer
tijdperk ingaat! We kunnen de lauwheid onder de kerken al zien! – "Nu alleen nog bekend als een fantoomprins, maar hij
zal binnenkort in de werkelijkheid tevoorschijn komen en hen naar hun bepaalde ondergang leiden! Want profetie
heeft verklaard dat het te midden van een sociale wee zal zijn!” 

“De komende crises zal van zo'n grote intensiteit zijn dat een dictatuur de enige mogelijke regering zal zijn!  We
zien  veel  landen  nu  in  goud  handelen!  Ze  bereiden  zich  voor  op  het  Commerciële  Babylon  –  Opb.  18:12,  en  het
religieuze Babylon, Opb. 17:4! – Eindelijk zullen de valuta's op de aarde zoals we die kennen waardeloos worden!
Alleen het anti-Christelijke geld dat naar een merkteken leidt, zal toegestaan worden!”  – “Deze vreemde dictator zal
kennelijk door superinflatie en de komende depressie opkomen, waardoor hij de absolute controle zal krijgen! We treden in
de richting van de Grote Verdrukking!” Alle profetische tekenen geven aan dat deze tijd van chaos en moeilijkheden zal
plaatsvinden. Einde citaat. – Volgende maand en in de komende serie beschrijven we de vervaardiging en plaatsing van het
grote Vrijheidsbeeld en hoe het tot stand kwam – zeer informatief! 

In de brief van vorige maand hadden we een heel speciale boodschap voor het opbouwen van geloof. Jes. 41:10: “Vrees
niet; want ik ben met u, want ik ben de Heer, uw God!” Mark. 5:36: "Vrees niet; geloof alleenlijk!" 

Deze maand breng ik een prachtige nieuw boek uit genaamd "The Perfect Hiding Place" – een prachtige boodschap die u
in deze moeilijke tijden zal verheffen. – Ook een dvd "Prophetic Times". – Uw hulp zal deze maand werkelijk gewaardeerd
worden om deze belangrijke vitale serie voort te zetten. – Moge Zijn rijkste zegeningen over u zijn. Ik zal zal u in gebed
gedenken.

Uw Broeder in Christus, Gerald Frisby
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