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Dierbare Oogstgenoot,
De wereld is het punt van geen terugkeer mogelijk gepasseerd. Alle religies en politieke facties stemmen in met de komende
veranderingen die de mensen op deze aarde zullen overkomen. De belangrijkste komende veranderingen zijn om alle
individuen te kunnen volgen op het moment waar ze zich bevinden. De nodige technologie is in elkaar gezet en alreeds in
gebruik maar zal de orde van de dag worden voor elk individu op deze aarde. Al deze komende wetten bereiden ons
voor op het komende antichrist systeem. Ik had vorige maand beloofd wat informatie te brengen over het Mysterie Babylon
en het Vrijheidsbeeld, aangaande wie het gemaakt heeft en hoe het gemaakt is. Ik zal dat een andere keer moeten voortzetten. En nu een prachtige boodschap uit de bibliotheek van Neal Frisby:
Eens schreef broeder Neal Frisby de boodschap 5 Seconds to Chaos (5 seconden tot chaos): 'Laten we een voorstelling
maken van de angstaanjagende mogelijkheden. Het zou betekenen dat de antichrist in één seconde elke persoon zowel in de
Verenigde Staten als de wereld kan identificeren. In een volgende seconde, allen die christenen zijn identificeren. In de 3e de
straat waar u woont identificeren. In de 4e het getal van uw gezin kan identificeren. In de 5e, alle computers programmeren om
u te volgen op elke locatie zoals in supermarkten, warenhuizen, banken en aangeven dat het u niet is toegestaan om enige
transacties te verrichten. Opmerking: de antichrist zal door gebruik te maken van de god van elektronica in combinatie
met andere magnetische uitvindingen de bevolking beheersen! In feite zullen de machines die mensen uitgevonden hebben,
hun uiteindelijk allemaal beheersen in een samenleving van illusie!”
Meer Profetie – “Een van de crises waarmee niet alleen de wereld maar ook de Verenigde Staten mee wordt geconfronteerd
zijn de enorme natuurkrachten die vele delen van ons land zullen vernietigen; wat betreft het binnenland maar ook de steden
langs de zeekusten! Plus de plotselinge verwoestende aardbevingen. (Lucas 21:11) We kunnen hieraan de kosmisch-achtige
stormen toevoegen die uit het noordpoolgebied komen, en de sterke winden die de vier hoeken van de aarde zullen oversteken!
Plus de apocalyptische wervelwinden uit de zee! Dit zal de vloedgolven omvatten. – We zien vandaag de dag dat de mensheid
geconfronteerd wordt met vervuiling en de komst van meer pestilentie (Opmerking: Lees wat broeder Frisby in dit artikel
schreef met betrekking tot de pandemie van het coronavirus).
De V.S. in Prophecy – “Komt onze natie geleidelijk onder een vloek? Zijn de zonden en crises in ons land dat aan het
onthullen? Het lijkt erop dat de verleden en komende planeet conjuncties, eerdere verduisteringen en de tekenen aan de zon en
de maan Gods ongenoegen uitzenden betreffende de natie van voorzienigheid! Blijkbaar zijn ze ons hierdoor en met de
profetische tekenen ons aan het vertellen dat de schaduwen van dood en wee langzaam aan over de Verenigde Staten aan het
bewegen zijn! – Let op, wanneer een natie evenveel alcohol consumeert als in deze natie, rijdt er een vloek mee! En wanneer
een natie zo veel cocaïne en heroïne gebruikt en zoveel verslaving onder de jeugd heeft, plus vele vormen van andere
verdovende middelen, begint een vloek het land te bedekken! En wanneer de Bijbel wordt verworpen voor humanistische
redeneringen en dat in onze scholen onderwezen wordt, zal er oordeel volgen! – De profetieën vertellen ons dat dit
allemaal zo is! – De VS zullen binnenkort de duisternis van een ecliptisch moment binnengaan terwijl het op weg is naar de
Grote Verdrukking. – Gods hand van lotsbestemming is nog steeds over deze natie gelegen, maar hoe lang nog? De tijd
om te werken is kort! De invloed van komende gebeurtenissen zal deze natie een andere richting op sturen! – Een ding is
zeker, sommige van de dingen waarover we hebben gesproken zijn zich aan het vervullen en andere zullen worden vervuld!
(Jer. 8:7-9) – Ondanks de gevaarlijke tijden in de wereld leven de kinderen van de Heere in een vreugdevolle en
gedenkwaardige uur! We zijn het oogstwerk aan het afronden! – De sleutelwoorden zijn: werk, waak en bid!" Einde
citaten. Dit was een prachtige boodschap van broeder Frisby die de exacte tijd schetste waar we in leven.
Deze maand breng ik een prachtig nieuw boek uit met twee preken erin, genaamd: “Jesus the Infinite God/Daily
Contact Prevents Snares” en ook een dvd, "Faith Booster." – Dank u voor uw steun, offer en uw gebeden want het is
belangrijk voor deze bediening. We zien belangrijke gebeurtenissen plaats vinden. Ik zal dagelijks voor u
bidden.
Uw Broeder in Christus,
Gerald Frisby
Jezus Komt Spoedig!
Wees wakker!
Wees voorbereid!
Blijf gefocust!
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