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Dierbare Oogstgenoot, 
Een klein beetje over de verwoesting die het virus zowel in de VS als de wereld heeft aangericht, en sommige futuristische

profetieën en het begin van veel ernstige mondiale economische crisis met een grote prijsstijgende inflatie als gevolg;
evenals voedseltekorten die als een schaduw over de wereld komen. – Dit allemaal brengende een nieuwe valuta, geheel
digitaal, liggende op de loer in de nabije toekomst.  – Om het in perspectief te plaatsen, we zien hoe ernstig de droogte is
geweest met woedende bosbranden die nog nooit eerder zijn gezien in Californië, verwoestende op zijn pad meer dan 1,4 miljoen
hectare  en  vele  huizen,  waardoor  duizenden  mensen  geëvacueerd  moesten  worden.  We  hebben  ook  veel  complete
weersveranderingen, evenals komen er veel aardbevingen en vulkanische activiteit aan. – Laten we eens kijken wat broeder Neal
Frisby in het verleden heeft voorspeld met betrekking tot de toekomst:

"Enige tijd geleden bracht ik een prediking genaamd, Wie Zal Er Luisteren? – De wereld in zijn geheel zal niet luisteren, evenmin
velen van de lauwwarme systemen, maar degenen die tot de uitverkorenen geroepen zijn zullen luisteren en ze doen dat nu en
vooral degenen die op mijn lijst staan! – Al mijn partners vertellen mij hoe enthousiast en bemoedigd ze zijn met betrekking tot de
gezalfde lectuur en hoe het hen werkelijk opheft en hen tot in het wonderbaarlijke helpt; door het geloof op te bouwen en hetgeen
komende is te openbaren!" – "Naast het brengen van redding en bevrijding tot de mensen van vandaag de dag, is de meest
belangrijkste boodschap om de spoedige wederkomst van de Heer Jezus aan te tonen en ook om gereed te zijn!" 

"De Bijbel geeft aan dat er tussen de vroege en late regen een tijd van vertraging zal zijn (Math. 25:5) een lichte aarzeling! –
Maar degenen die Jezus waarlijk liefhadden zouden bij de middernacht roep nog altijd aan het wachten zijn!  – Na deze
aarzeling zullen de gebeurtenissen snel  plaatsvinden!"  – "Gods Woord (het  Boek Openbaring)  sluit  af  met deze futuristische
uitspraken die op het punt staan plaats te vinden! – Het Woord besluit met een drievoudige boodschap, Zie, Ik kom spoedig! 3
maal herhaald. (Openb. 22:7, 12, 20) eindigt met, zeker kom Ik spoedig. Het betekent absoluut! 

"Er zijn o zoveel profetieën die naar deze gebeurtenis heen wijzen. ... laat ons er een paar beschouwen!" – "Niet eerder dan pas
met behulp van de moderne technologie van vandaag de dag kan een universeel munt systeem wereldwijd ingesteld worden! – Een
computer systeem waarbij  een Internationaal  merkteken betrokken is wordt voltooid,  en is ontworpen om in de zeer nabije
toekomst gebruikt te worden! – De Schriften verklaarden dat het zo zal zijn. Eerder dacht men dat het onmogelijk was om de
gehele  aarde te  merken  en  te  controleren,  maar  met  behulp  van  nieuwe technologie  kan het  nu  eenvoudig  als  wel
mogelijk gezien worden!" 

"Gedurende de tijd van dralen waarover nu in Math. 25:5-6 gesproken wordt, en net op het moment van de uitstorting, zullen het
onkruid 'de valse religies' (Math. 13:30) zich tezamen verenigen om met de regering samen te gaan werken, en om de wereld te
controleren! – De afvallige Protestantse systemen zullen net zo goed als alle andere valse religies inclusief de Islam, Jodendom,
Hindoeïsme en etc.  tot in de Romeinse Babylon religie terugkeren." – Wat zal dit alles teweegbrengen? –  Mijn mening is, de
dreiging van een nucleaire oorlog,  een wereld voedsel  crisis  en een internationale financiële crisis  welke een grote
'vredestichter' zal voortbrengen, die zal verschijnen en schijnbaar op al de problemen van de mensen een antwoord zal
hebben. – En deze man zal op de juiste tijd verschijnen! ... Hij zal hen schijnbaar met leugenachtige tekenen overtuigen en
zij zullen hem als god aanbidden! – Dit is precies wat de Bijbel zegt dat zal gebeuren! (Dan. 9:27 – Openb. 13) – "Deze profetieën
zijn dichterbij de vervulling dan de meesten zich realiseren!" 

"De profetische brieven en Geschriften tonen ons dat we aan de vooravond staan van aardbevingen, oorlogen, hongersnoden,
pestilenties, revoluties en wereldwijde ellende ... toename in kennis en uitvindingen. Het zegt ook dat er aangaande de komst van
Jezus spotters zullen zijn. (II Petr. 3:3) – Maar hoe dan ook zal Jezus voor Zijn uitverkorenen komen! (I Thess. 4:16-17) – "Alzo ook
gijlieden,  wanneer  gij  al  deze  dingen  zult  zien,  zo  weet,  dat  het  nabij  is,  voor  de  deur!"  Math.  24:33  –  "En  weest
lankmoedig, versterkt uw harten; want de toekomst des Heeren genaakt." (Jak. 5:8) Einde aanhaling (Noot van de redacteur:
Er komt meer aan over het nieuwe systeem dat de antichrist zal brengen.)

Deze maand breng ik een boek uit met de titel "The Ruby of Gods Wisdom" en ook een dvd, "The AntiChrist". – We leven zeker
in de laatste gebeurtenissen van deze tijd. De profetische tekenen waarschuwen ons dat we snel moeten werken en ons moeten
haasten, want alleen wat voor Christus is gedaan, zal voortduren! Lukas 10:2, Jezus zei: "De oogst is wel groot, maar de arbeiders
zijn weinige."  Als we ons verenigen, zullen we Zijn oogstwerk afmaken! Uw hulp voor deze essentiële boodschap wordt zeer
gewaardeerd. Ik zal in gebed aan u denken.

Uw Broeder in Christus, 

Gerald Frisby
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