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Dierbare  Oogst  Partner,    Ik wil hier een moment nemen om Broeder Frisby te gedenken. Het is nu een jaar geleden sinds hij op 29 April 2005 is heengegaan. Hij verliet  ons met nog een heleboel om nog naar uit te kijken – gebeurtenissen die snel komen. En kijk wat er al heeft plaatsgevonden sinds hij naar huis  ging om met de Heere te zijn!  God bereidt de mensen altijd voor.  Door zijn bediening weten we nu de tijd en het seizoen van de  
wederkomst van de Heere, want als u de wereld gadeslaat kunt u het eigenlijk niet helpen om de complexe problemen waar de wereld  
mee geconfronteerd wordt te zien. Ik zal een paar van de gebeurtenissen sinds Broeder Frisby is heengegaan opnoemen. – De escalerende  oorlog in Irak en een gevaarlijk probleem in Iran aangaande hun nucleaire programma, grote orkanen teisterden de V.S. – De grote orkaan Katrina, gevolgd door Rita in TX. en Wilma in FL. veroorzaakten tussen de $ 60-$ 100 miljard aan schade. Vele aardbevingen troffen de wereld,  dodende duizenden mensen. Ook troffen grote cyclonen Australië. Onlangs zeiden ze in een speciaal verslag bij de welbekende persoonlijke  weervoorspeller Accu Weather dat “we net iets langer dan twee maanden verwijderd zijn van de start van het orkaanseizoen in de Atlantische  Oceaan,” en zij voorspellen alzo dat het Noordoosten een grote orkaan te verduren krijgt. "Met de weerpatronen en hydrologie zien we in de oceanen, de waarschijnlijkheid dat er in het Noordoosten een grote orkaan zal aanlanden is niet de vraag of, maar wanneer." De vorige grote  orkaan welke het Noordoosten trof was in 1938, treffende Long Island en Providence, R.I. Dodende 600 mensen. – En nu sommige aanhalingen  van Neal Frisby:  
    PROFETIE – DE NATUUR IN BARENSNOOD – (Rol #278) De 4 elementen zullen als een teken verwoestend werken. Vuur, wind, aarde en Water!  Plus,  vulkanische activiteiten zullen doorgaan met  het  losmaken van de continentale  platen,  land,  zee  en steden!  Er zullen super  aardbevingen van Bijbelse omvang beginnen plaats te vinden. Levens en gebouwen vernietigd. Er zullen krachtige winden en water orkanen en etc. plaatsvinden! – Aanhaling: Gods 7 donderlagen zijn nu met de middernacht roep werkende terwijl de vroege en late regen tezamen komen  om de uitverkorenen weg te nemen. Zie, Ik kom spoedig! Gezegend is hij die waakt en zich actief aan het voorbereiden is!

    APOCALYPTISCHE VOORSPELLING – De geest spreekt uitdrukkelijk omdat de wereld in de weegschaal zal hangen! Aanhaling: Dit zou een heleboel dingen kunnen betekenen – het draaien van de as, de apocalyps, dictatorschap, etc. Armageddon oorlog. – De gegeven Pinksteren 1904-05 – De uitstorting van 2001-2010 – (De Joden namen de controle over de oude stad 1967) – als u een 40 jarige generatie toevoegt komt u  op 2007 – Een mogelijk verdrag, de opname vanaf vandaag tot dan. De wereld staat aan de vooravond van de voorspelde rampen, en groot zal  het  geschrei  van de aarde  zijn.  –  De terroristen  zullen in  de toekomst  niet  aarzelen  om pestilenties,  biologische  ziekten  en destructieve methodes in de VS en in de andere naties te verspreiden! (Een aanhaling van de editor: Iran is een groot onderdeel van de terroristische  activiteiten.) 
    HET TIJDPERK VAN DE DRAAK – (Rol #248) We hebben zojuist over China geschreven die de draak als hun symbool gebruikt. Maar  Schriftuurlijk is dat er maar een gedeelte van. De echte draak is het wereldwijde Babylon. De draak van Openb. 12:3 – en de ene die de valse  kerk  in  Openb.  Hoofdstuk  17  bereidt  en  het  commerciële  gedeelte  is  Openb.  Hoofdstuk  18.  –  "Doormiddel  van  de  elektronica,  laser  en  computertechnologie zal de gehele wereld met elkaar verbonden worden en dat is te danken aan deze nieuwe dimensionale uitvindingen welke alreeds werkzaam zijn en dagelijks zullen toenemen! "De scharlaken prins zal gebruik maken van de god van krachten (magnetische 
golven) hetwelk alle soorten van elektronische uitvindingen,  atomisch, energie,  chemische en weer wapens omvat!  (Lees Daniel  
11:38) – Ze hebben alreeds de technologie, die spoedig tot het merkteken van het beest zal leiden! Aangaande het hierbovene heeft de VS de  leiding en staat dit land van vrijheid en religie alzo als het lam bekend, die in de toekomst alzo gelijk een draak zal spreken! (Openb. 13:11-13)  De verzen eronder tonen allerlei soorten van bovennatuurlijke en wetenschappelijke tekenen (uitvindingen). Deze digitale generatie versneld  het einde van het tijdperk! De gehele wereld zal hierdoor bevangen worden en iedere facet van het moderne leven zal hier mee verbonden zijn  en dat doormiddel van deze magnetische en fantasiekrachten etc. EINDE AANHALING. – China is in de wereld van vandaag een belangrijke  macht die gebeurtenissen teweegbrengt welke ons in de toekomst tot Armageddon zullen brengen. Op dit moment is er een grote oorlog gaande  betreffende de energie en de vitale hulpbronnen van de aarde. Dit zullen de gebeurtenissen zijn welke ons tot Armageddon zullen brengen.     Vorige maand hadden we niet de mogelijkheid om het laatste gedeelte van de wonderbare brief in te voegen. Dit deel gaat over genezing. "Er  zijn  zo  veel  Schriftgedeeltes  om  Gods  beloftes  naar  buiten  te  brengen,  en  nu  hebben  we  hier  sommige  Schriftgedeeltes  aangaande  genezingsgeloof: Handelingen 4:30, "God strekt Zijn Hand uit om te genezen! Hand. 10:38," Jezus genas al degenen die ziek en door de duivel  overweldigd waren!" Math. 9:35, "Jezus genas alle ziekten en kwalen onder de mensen." En deze belofte is ook voor u! Math. 4:23, "Jezus predikte en genas ALLE soorten van ziekten onder het volk!" Hij  wil u nu aanraken, claim het!  Ps. 103:3, "Die al uw ongerechtigheden 
vergeeft, Die al uw krankheden geneest!" Ps. 107:20, "Hij zond Zijn Woord en genas hen!" En de kracht van de Heere is nu op u aanwezig om u te genezen en voorspoed te geven als u van deze dag af en voorwaarts gelooft! – Luk. 5:17-20, We zijn gezamenlijk erfgenamen van hetgene  wat de Heere door geloof heeft! Hag. 2:9, "De Heer bezit het allemaal, met inbegrip van het zilver en goud!" De zegeningen van genezing en  voorspoed behoren u toe!    Aan al degenen die schrijven zenden we een boek genaamd “Proper and Sure Faith!” Het is gezalfd met de waarheid en het zal uw geloof  definitief tot in een nieuwe heerlijkheid opbouwen. Er zijn vele projecten onderweg en uw hulp zal er voor zorgen dat wij door zullen gaan om  ons best te doen voor de Heere. Een grote zegen is op Broeder Frisby's bediening en op degenen die helpen. Moge de Heere u rijkelijk zegenen  en vasthouden totdat Hij komt. Uw Broeder in Christus, Gerald Frisby
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