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Dierbare Oogstgenoot,
Laten we eens kijken naar de gebeurtenissen die nu plaatsvinden vanaf 1 januari 2021: gewelddadige bende
die het Capitool van de Verenigde Staten aanvallen. Rechtshandhaving wist van de komende gebeurtenis lang voordat
het gebeurde. Een groep radicalen infiltreerde in de vreedzame groep en veroorzaakte de gevaarlijkste gebeurtenis in
de moderne geschiedenis, waardoor nieuwe wetten werden ingevoerd en vrijheid van meningsuiting werd verboden.
Alle digitale technologiebedrijven hebben de stekker uit de vrijheid van meningsuiting gehaald. Zoals George
Washington zei: zonder vrijheid van meningsuiting zal vrijheid niet bestaan. De grondwet van de VS wordt al
aangevallen. De rechten van vrije mensen om zonder consequenties te spreken, zijn verdwenen. Vanwege de
viruspandemie heeft het een financiële holocaust veroorzaakt! De komende inflatie zal op deze aarde zo hevig
zijn en de tijd naderen dat de prijs van voedsel het ultieme wapen zal worden. Het wordt al erkend dat droogtes
door ons land sluipen. De verwerking van de VS is een belangrijke bron van wereldvoedselvoorziening. - Nog een
opmerking: de eerste van twee asteroïden groter dan drie keer de grootte van de Grote Piramide vloog op 23 en
25 jan. langs de aarde. En we hebben ook de planetaire line-up die op 10 februari aankomt. – Laten we eens
kijken wat broeder Neal Frisby te zeggen had over de komende gebeurtenissen aan het einde.
“De Bijbel heeft veel te zeggen over de komende economische onrust, en het evangelie zou niet compleet zijn
zonder een belangrijke waarschuwing! We gaan nu de inflatoire crises binnen waarover ik sprak. Inflatoire en
depressieve maatregelen zullen tegelijkertijd komen totdat het crasht! " Het kan lijken op een prijscrash van de ene op
de andere dag! Maar de dollar zal het grootste deel van zijn waarde hebben verloren, en de hoge hypotheken zullen
onmogelijk af te betalen zijn! Dan zal het nieuwe systeem komen dat leidt naar de antichrist waar we over spraken! "
(Jakobus 5 - Openbaring 3:10, enz.) Eindelijk consoliderend in Openbaring 13:16-18!
Laten we de laatste tijd de nationale economische waarnemers en onderzoekers citeren en kijken wat ze te
zeggen hebben! Citaat: "Elke inflatoire recessie zal verwoestender zijn dan de vorige!" - "En eindelijk verwachten we
een op hol geslagen inflatie!" - "Ondanks de propaganda van de regering is de dollar minder waard en daalt nog steeds!"
"We denken dat de wereld op weg is naar inflatie van monumentale proporties en uiteindelijk naar een enorme
depressie!" Einde citaat. "Dan zullen er nieuw geld en systeem moeten verschijnen, zoals we hierboven hebben
opgemerkt!" (Laten we doen wat we kunnen voor Jezus terwijl er nog waarde over is!)
Ik schreef over dramatische gebeurtenissen, crises, immorele perversie, ook duizelingwekkende omslagen
in de weerpatronen en dat het meer dan ooit van streek zou zijn! Ook over de hele wereld naarmate het tijdperk
verstrijkt, zul je waarschijnlijk op de weerkaarten in het nieuws zien dat er in sommige delen van de wereld een
enorme hoeveelheid regen zal vallen! Dan in andere delen van de wereld, complete droogte, zoals we nog nooit eerder
hebben gehad! Dus daarom zullen ze overstromingen hebben en daarna zullen ze droogtes hebben! Maar er zal niets op
het juiste moment komen, totdat er uiteindelijk te veel water zal zijn en dan zal er niet genoeg water zijn!
“Hier is meer over het profetische visioen, de intensivering van 4 elementen, die grote omwentelingen en
weersomstandigheden in het verschiet symboliseren! Eerste element, de intensivering van water, en we waren
getuige van stormen, weer, enz. - Dan het element lucht. Gigantische tornado's en grote stormen, enz. - Dan het
aarde-element, de gigantische aardbevingen, enz. Vierde element van vuur! Grote droogtes in verschillende
delen van de wereld en al het bovenstaande gebeuren voor onze ogen! " Dit is de tijd om in Gods aanwezigheid te
blijven voor Zijn uitstorting.
Deze maand breng ik een prachtig nieuw boek uit met twee preken erin genaamd "Satan's A-1 Tool" en "Wees
bewust". Je wilt het niet missen! Ook een dvd, "Graven en planten." - Er is geen betere tijd om een zaadje van geloof te
planten door deze belangrijke boodschap te ondersteunen. Ik weet dat de Heer zijn volk echt zal zegenen en
voorspoedig zal maken nu het tijdperk in deze moeilijke tijden ten einde loopt. Ik zal in gebed aan je denken.
Uw Broeder in Christus,
Gerald Frisby
Jezus Komt Spoedig!!
Wees wakker!!
Wees voorbereid!!
Blijf gefocust!!

Wilt u deel uitmaken van deze geweldige bediening,
heeft u een gebedsverzoek of wilt u meer lectuur?
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