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Dierbare Oogstgenoot,
Vorige maand hebben we de feiten naar voren gebracht over de komende veranderingen 'betreffende het volgen van
individuen. Sindsdien ontwikkelen ze een nieuw en meer sinistere manier dat 'traceren' genoemd wordt. Dat gaat
namelijk zo, om in de toekomst een winkel binnen te gaan moet u eerst inloggen, uw identiteit doorgeven en dan zullen ze u
een kaart met een chip erin geven en u zodoende kunnen blijven traceren. Hierover later meer. - Broeder Neal Frisby heeft een
brief uitgegeven waarin hij precies beschrijft waar we ons in de tijd bevinden. En nu deze belangrijke brief:
Laat ons een kijkje nemen naar de toekomst en ook naar de gebeurtenissen die zich nu afspelen. De naties lijden onder
een internationale monetaire crisis, zij staan perplex en zijn in verbijstering! De man van het stijve aangezicht (het beest) die
raadselen verstaat zal te midden van wereldwijde problemen verschijnen!" "Er is in het verleden gezegd dat een natie een
depressie kan overleven en er sterker uit komt, maar geen enkel land bleef na meerdere opeenvolgende jaren van
dubbelcijferige inflatie een democratie! Een op hol geslagen inflatie maakt tenslotte iedereen bankroet, ook de
overheid! De productie begint tot stilstand te komen en er is chaos! Het enige alternatief is dictatorschap om de orde te
herstellen!" "Wanneer de U.S.A. eenmaal haar vrijheid verliest zal het niet meer terugkomen. Dit is een historisch feit!"
"Er zijn een aantal belangrijke dingen om op te letten die deze natie en de wereld in de toekomst zullen confronteren zoals
tekorten, arbeids-crisis en de nationale schuld. Een bekende economist zei, dat een enorme economische stuiptrekking op
het punt staat om de volledige financiële structuren van de wereld te vernietigen en de Verenigde Staten zal
beïnvloeden. Het eindresultaat zal recessie en inflatoire depressie teweegbrengen, met een omvang die we nooit eerder
ervaren hadden. Miljoenen mensen zullen werkloos zijn, miljoenen zullen hongerig zijn. Rellen, moordpartijen en
plunderingen zullen de aarde bestrijken!" – "Dit zou zeker in de buurt of bij het naderen van de Grote Verdrukking plaats
kunnen vinden, totdat voorspoed (een nieuw systeem) vanuit de chaos hersteld wordt!" – "Ook zullen er later en bij het
binnengaan van de Grote Verdrukking ziektes in de levens van miljoenen mensen meer hun weg knagen! De steden zullen
gelijk oerwouden zijn, geteisterd door half verhongerde mensen die op de zwakken, de ouden en de weerlozen azen! Er zal een
kwellende honger onder de jongeren en de onschuldigen zijn die met donkere holle ogen bedelend en smekend omhoog zullen
kijken voor een hapje voedsel dat er niet is om hen te geven!" "De aarde is 'gemerkt' en het voedsel zal aan het einde van
de verdrukking schaars zijn waardoor de Armageddon oorlog gepromoot zal worden!" "In de Verdrukking zult u aan
de ene kant welvaart en aan de andere kant verhongering hebben!" – "In de aankomende dagen zullen we op een
kleinschalige wijze beginnen te zien wat er later op grote schaal gaat plaatsvinden!"
DE AARDE UIT BALANS – De aarde verandert aanzienlijk. Een wetenschappelijk onderwerp luide, de komende plagen
en nieuwe ziekten. In Psalm 82:5 staat dat het fundament van de aarde uit zijn natuurlijke koers is. De magnetische
polen verschuiven geleidelijk. Het vuur in het midden van de aarde schudt enorm! De tektonische platen onder de zee bewegen
de continenten langzaam, met komende omwentelingen tot gevolg! Deze planetaire vervuiling eist zijn tol net zoals de
vulkaanuitbarstingen ons weer beïnvloeden, samen met andere dingen die enorme veranderingen veroorzaken in de patronen
cycli van de natuur! De zonnevlekken veroorzaken en zullen krachtige hittegolven en ijskoude stormen, winden, regen etc.
veroorzaken. "Zonde en verwerping van de ware God hebben de aarde uit balans gebracht, net als in de dagen van de
vloed! En Jezus zei dat het zo zou zijn! Nu zijn wetenschappers de Schriften aan het bevestigen, die het allemaal hebben
voorspeld betreffende het einde van het tijdperk.'
"Laten we elke dag laten tellen voor onze Heer Jezus! We hebben geen grote getuige nodig om te weten dat het opeens
allemaal voorbij zal zijn! Ik zou kunnen zeggen, de engelen en de Heilige Wachters gaan snel van de hemel naar de aarde
heen en weer in licht, omdat de beker van ongerechtigheid vol is. En God zal deze wereld spoedig in handen geven van een
kwaadaardig systeem! Zie, zegt de Heer, vandaag is de dag van redding!' Einde aanhaling. - Wat een tijdige boodschap! De
profetieën van broeder Frisby onthullen dat het tijdperk aan het sluiten is.
Deze maand breng ik een nieuw boek uit genaamd "Anointing Sons of Thunder" en een dvd genaamd "Time". – Er is
geen beter moment om deze bediening te steunen en deze essentiële boodschap uit helpen te brengen. Moge Jezus u met Zijn
wijsheid leiden en u elke dag voorspoedig maken. Ik zal u in gebed gedenken.
Uw Broeder in Christus,
Gerald Frisby
Jezus Komt Spoedig!
Wees wakker!
Wees voorbereid!
Blijf gefocust!
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