
Dierbare Oogst Partner,

Dit is  een  zeer  waardevolle  en informatieve brief.  Ik zal  enkel  in  staat  zijn de hoogtepunten  te  benadrukken.  De grootste  valstrik in de 
wereldgeschiedenis met catastrofistische gevolgen is op komst. Lukas 21:35 beschrijft het als een wereldwijde gebeurtenis. "Want gelijk een 
strik zal het komen over al degenen, die op den gansen aardbodem gezeten zijn.  "Elke natie is in de ergste schuldenlast van de geschiedenis van 
deze planeet verwikkeld. In een brief van februari 2011 noemde ik een schuldenlast van 1,2 biljard dollar. Het getal dat nu in de rondte gaat is 1,5  
biljard dollar. Dit is inclusief alle ongedekte verplichtingen zoals pensioenen, sociale zekerheid en staatsobligaties. Op een bepaald punt is de meest 
vreselijke uitweg het drukken van nieuw geld. In 1919 kon er voor 100 Duitse marken 1 ounce goud gekocht worden. Aan het eind van 1923 kon er  
voor een biljoen marken nog geen ounce goud gekocht worden. Als de buitenlanders en de Chinezen onze obligaties niet zouden opkopen waren we 
alreeds in verzuim geweest of de drukpers aan hebben gezet.  Deze grote ineenstorting zal waarlijk plaatsvinden. Dit zal de wereldmacht bij 
elkaar brengen. De anti-Christ zal met zijn vrienden tevoorschijn komen.  Zijn vrienden zullen de olie-landen, de Russen, de Chinezen en de 
Verenigde Staten als een belangrijke voedsel leverancier zijn. Met de wereldwijd plaatsvindende droogte zat dit de anti-Christ alle macht geven. Laat  
de profetische brief van Broeder Neal Frisby de rest uitleggen.

REN PROFETIE REN – Nooit tevoren hebben we zulke belangrijke gebeurtenissen zo plotseling en zo snel zien plaatsvinden! Ook vele door 
het onverwachte en als verrassing net zoals de Geschriften het voorspeld hadden. "Al over de wereld vindt belangrijke globale profetie plaats!" 
Overal waar we maar kijken zien we crisis en oordeel over de hele wereld ruchtbaar worden. De Geschriften en Bijbelse profetie versnellen. "De 
laatste profetieën voor ons Gemeente Tijdperk met betrekking tot de uitverkorenen komen nu tot een conclusie!" Binnenkort zal de tijd er voor Gods 
ware kinderen niet meer zijn! De man (Jezus) was zoals de gelijkenis het zegt op een verre reis geweest en keert terug. Natuurlijk was Hij, de  
Almachtige geest zijnde, ook constant bij ons! Onze generatie is vrijwel op! "Jezus is Zijn kinderen nu dagelijks aan het afscheiden en uitkiezen; 
dit is geen uur om geestelijk in slaap te zijn! Want Hij is ons nu met een zekerder woord van profetie dan ooit tevoren aan het leiden! De  
morgenster is in onze harten opgegaan en is ons in Zijn licht aan het leiden!"  De afvalligheid is overal overvloedig rondom ons, maar de lieve 
geest van de Heer is waarlijk met al degenen die geloven, waken en bidden! We zouden de Meester binnenkort van aangezicht tot aangezicht moeten  
gaan zien; terwijl de wereld zich in verbazing achter de machten van het beest begint te verwonderen! 

EEN TIJD OM WAAKZAAM TE ZIJN – "Op een nacht kwamen er als bliksemflitsen gebeurtenissen voor mij van rampen, geschreeuw, 
verwoesting en vernietiging die de aarde zullen beginnen te bedekken! Het onverwachte en verrassingen zullen in de komende tijd nog steeds 
voorkomen! We zien nu internationale veranderingen plaatsvinden die alreeds voorspeld waren. "En er zullen nog meer wereldwijde gebeurtenissen 
die van groot belang zijn voorwaarts treden om hun deel van Gods plan der lotsbestemming te vervullen!" De gedachten van de mensen zullen meer 
en meer veranderen. Schokkende situaties, veranderende en ongelooflijke gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit terwijl we het einde van het  
tijdperk dieper binnengaan! – "Waakt, weest op je hoede, zegt de Heere!" 

HEMELSE TEKENEN – Daarnaast predikt de natuur tot de mensen van deze planeet dat hun tijd om redding te zoeken voorbij aan het gaan is! 
De oogst zal binnenkort beëindigd worden! "Jezus is een koninklijk volk aan het uitkiezen en het duurt niet lang totdat deze aarde hen zal missen!" 
Want zoals we kunnen zien is het zowat tijd om van deze wankele en stormachtige planeet weg te gaan. Verbijstering en angst zullen de harten van de  
bevolking in hun greep krijgen als de draak begint op te komen! We kunnen alreeds de schaduw en beweging van zijn systeem zien! En ze zijn niet in  
overeenstemming met Gods Woord! – "Dus pas op, aangezien er een strik over de bewoners van deze wereld zal komen!"

DE NATUUR VERSTOORT DE KOERS VAN DE GESCHIEDENIS EN LEIDERS – "De grote hongersnood die ik voel naderen zal 
dikwijls afwenden (in verschillende gebieden) en vervolgens wereldwijd worden! Het zal zo enorm en langdurig zijn dat (ze) de wortels van de  
bomen en kinderen van de borst zullen aangrijpen!" Merk op: mannen en vrouwen zullen hun ziel en lichaam voor een stuk brood verkopen om te 
overleven! "De dodelijke merkteken zal dan reeds gegeven zijn!" 

HET TOEKOMSTIGE RENDEMENT,  DE GRUWELIJKHEID VAN HETZELVE – "Snikheet  brandende hittegolven,  verschroeiende 
winden des doods – weinig regen te zien, oorlogen en overvallen met betrekking tot verborgen voedsel! Schepels tarwe zullen zo duur worden dat de 
mens zijn medemens zal verslinden!" – "Mannen en vrouwen zullen in beesten veranderen!" De zwarte paard van de apocalyps heeft zeer zeker zijn  
parcours gereden. "Zoals het gezegd is, een maat tarwe voor een penning!" In de Romeinse tijden, een heel dagloon voor een brood!  Het 
hierboven afgebeelde toont de verergering van hetzelve! Terwijl het skelet des doods het vale paard bestijgt, de hoefslagen kunnen gehoord worden! 
Er hangen geruchten van een atoomoorlog in de lucht! – "De maan verandert in bloed, de zon zo zwart als een haren zak!" Een beetje later draaien de 
planeten tot in de juiste positie! Het zal niet lang meer duren totdat de as van de aarde de steden naar de grond zal schudden!  "Nu is ons uur om te 
werken voordat het te laat is!" 

"We weten dat ons gezegd is dat er vlak voor Jezus terugkeer oorlogen, hongersnood, pestilentie, aardbevingen, revolutie, internationale crises en  
wereldwijd leed en etc. zullen zijn. En we zien hier de vervulling elke dag meer en meer van! En volgens de Geschriften is het in het kader van  
komende dingen!" – Dit is een goed ding om te onthouden, de Schriften zeggen, "Ziet toe, dat de zorgen van het leven niet de oorzaak zullen zijn dat 
die dag onverwachts zal komen! Want het zal zeker velen overrompelen! – Dus laat ons waken en bidden, en over zijn spoedige terugkeer enthousiast  
blijven! – Zoals het boek Openbaring zegt: "Zie, Ik kom spoedig, zeker Ik kom spoedig!" Amen. Rev 22:7, 12 Einde citaat. 

Dit was vanwege de belangrijkheid van de komende gebeurtenissen een uitdagende brief. Deze maand geef ik een Speciale Brief uit genaamd 
"Het Nummer, het Merkteken en het Beest." Ook een DVD, "Supernatural Signs – Photo's" (Zie het aanbod hieronder) Deze maand wil ik u in het 
bijzonder voor uw hulp bedanken. God zal aan degenen die deze belangrijke boodschap helpen een van Zijn grootste zegeningen geven. Moge Hij u 
met Zijn grote wijsheid en geweldige geest leiden.

                  
Uw Broeder in Christus,

Gerald Frisby

Alle drie nieuwe Cd's/Cassettes, $15.00 donatie Een Nieuwe DVD uitgave: “Supernatural Signs – Photos”     
“Tested Faith”                        Ook beschikbaar: “Digging and Planting”                               
“Foundation Faith”                                    ($20.00 donatie per stuk)        
“Truth and Illusion”                                                                                                                                                         Postbus 71
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