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Dierbare Oogst Partner,
We betreden de vastgestelde tijd. Vooruitblikkend, aangezien we deze tijd van het jaar ingaan, liggen veel gebeurtenissen voor de boeg met
betrekking tot grote problemen met de economie en gebeurtenissen in het Midden-Oosten evenals Europa en Rusland. Komende hemelse tekenen
en belangrijke gebeurtenissen: een totale maansverduistering op 8 oktober 2014, de tweede van de vier bloed manen, evenals een
gedeeltelijke zonsverduistering op 23 oktober, 2014. Gedurende deze bloed manen op 29 oktober, 2014 zal er een komeet Siding Spring
genaamd tot 80.000 mijlen van Mars naderen. Een wetenschapper van NASA zegt dat er een mogelijke impact van 1 op 2.000 bestaat. Iets
om in de gaten te houden! (Lucas 21:25) – Tijdens deze 11 jarige zonnecyclus zijn er een groot aantal zonnevlammen voorgevallen, deze
beïnvloeden ons weer. – Nu een belangrijke boodschap uit de bibliotheek van Neal Frisby.
"Wat een profetische era van de tijd! We zien tekenen in elke richting die op de spoedige komst van Jezus wijzen! (Lucas 21:25) – uit vs. 26,
"blijkt dat de harten van mensen zullen bezwijken van vrees vanwege de overweldigende gebeurtenissen die op de aarde komen!" –
In vs 34, zei Jezus: "Ziet toe, dat de zorgen van dit leven niet zullen veroorzaken, dat die dag onverwachts komt!" – "Dit alleen al onthult het
exacte uur waar we in leven! De mensen en zelfs sommige lauwe christenen hebben alles in dit leven voor de Heere gezet!" – "Jezus zei: herinner de
vrouw van Lot, want zij keek terug op de zorgen van deze wereld en wat er in was, ze is er zoals de anderen nooit met de engelen uitgekomen!"
"Jezus zei dat wanneer deze dingen zullen beginnen te geschieden, weet dan dat uw verlossing nabij is! Hij sprak over veel gebeurtenissen
die in Lukas hfst. 21 en Matt. hfst. 24 getoond worden! . . . En we hebben absoluut de meeste van deze tekenen in onze
generatie vervuld zien worden! We leven in de laatste profetieën met betrekking tot de uitverkorenen gemeente! Het is ter voorbereiding op de
opname! . . . en we kunnen voorzien dat de komst van de Grote Verdrukking net om de hoek is! . . . En natuurlijk doemt Armageddon in de niet te
verre toekomst op! . . . En de krachten der hemelen zijn door atoomwapens bewogen geworden gevende deze generatie al jaren geleden een
waarschuwing dat de uiteindelijke confrontatie in onze tijd zal komen!" – "De aarde onder de planeet schudt als een spuwend vuur vanuit het
centrum van de aarde! Grote vulkanen over de hele aarde barsten uit als een machtige bazuin van vuur waarschuwende voor
wereldveranderingen en crises en de komst van Christus!" – "De zee en watergolven groot geluid gevend; het weerpatroon hectisch!
Verhongering en hongersnood tot vele naties op komst!"
"We zijn in de aanwezigheid van een keerpunt in de menselijke aangelegenheden die zo immens is dat de mensen het niet waarnemen! Dit omvat
vele gebeurtenissen die binnenkort zullen plaatsvinden! De tijd zal ons de schaduw van wat komen gaat openbaren! Terwijl de samenleving een
keerpunt betreedt gaan de wereldleiders grote veranderingen brengen!
"We hebben alreeds grote en ongekende veranderingen gezien, maar de gebeurtenissen zullen de fundamenten van de samenleving doen
schudden! In feite de aard van het menselijk voortbestaan grondig veranderend! Ik voorzie ontwikkelingen in de toekomst die absoluut alles
zullen omkeren wat op hun weg komt en een nieuwe richting op zullen gaan! Er wordt nu door een select groepje in het geheim de visie van een
nieuwe wereldorde gepromoot! Samen met andere gebeurtenissen zal dit in de apocalyptische gebeurtenis van de Grote Verdrukking opgaan!" – "We
zien de profetie vervulling over de hele wereld! Oorlogen en geruchten van oorlogen! We zien chaos en instabiliteit in bijna elke natie! Wereldwijde
nood is aan alle kanten! Er is overal onrust, angst en verwarring!"
DE PROFETISCHE KLOK TIKT – "Deze generatie komt tot een climax! – De volken zijn op een punt waar een keus gemaakt moet worden! –
Het uur van de beslissing glipt weg! – Symbolisch is de maan in verduistering! – Het laatste beeld van de zon gaat neer. En in de niet zo verre
toekomst zullen de sinistere schaduwen van de beest macht donkerder worden en zich over de aarde verspreiden!" – "Gods grote vleugels van
mededogen en genezing zijn uitgespreid! – Hij wenkt Zijn kinderen met Zijn Woord en Geest zicht te haasten en onder de bescherming van
de Almachtige te verblijven!" – Want binnenkort zullen de religieuze leiders stomverbaasd zijn; de politici zullen in verwarring zijn; de bevolking
zal perplex staan! De samenleving zal als geheel in wanorde zijn! – Het weer in de natuur zal stuurloos zijn, de aarde zal van goddelijk ongenoegen
schudden! – De zee zal buiten haar oevers treden!" – "De terreur zal in de steden regeren. . . geen veiligheid! – Gevaarlijke tijden in de straten! –
Wetshandhavingsinstanties kunnen de moorden, verkrachtingen, overvallen, bendes en opstandige jeugd niet het hoofd bieden!" – "Er verschijnen
lichten aan de hemel die de veranderingen van de aarde voorspellen! – Een onheilspellend gevoel dat Christus door de massa wordt
afgewezen! – Gedurende deze tijd zal de zon opwarmen, met zijn zonnevlekken op het maximum!" – "Terwijl we een tijdperk van terreur
naderen, zal deze planeet binnenkort de figuur van de hel, de zoon des verderfs onthullen! – Er worden nieuwe wapens gevormd, de wetenschap
bereikt een hoogtepunt! – De schimmige engel van pest en vernietiging zal binnenkort verschijnen; Abaddon zal zijn wee uitbrengen! – De dood zal
het apocalyptische paard berijden! – De vlammen van de hel volgen op korte afstand!" – "Terwijl ik ging zitten, werd deze profetie gewoon
uitgestort! Op een gegeven moment zal het tot zijn definitieve conclusie gekomen!" – "Het zal vanaf nu niet lang meer duren, want aan het begin zei
het . . . onze generatie komt tot een climax . . . het nadert zijn hoogtepunt met betrekking tot de toebedeelde tijd!" – "Prijs Hem – weest ook gij
bereid! "Einde citaat. Broeder Frisby's boodschap geeft zeker aan dat we in de bestemde tijd zijn!
Deze maand geef ik een boek uit met de titel "The Four Wild Beasts" (Daniel Series Part 2) en ook een dvd met de titel "Startling and
Amazing Signs." – We hadden een geweldige zomer in onze buitenlandse velden. Veel mensen werden gezegend, gered en kregen een genereuze
voorraad van Broeder Frisby's materiaal die we samen met onze persoonlijke vertegenwoordiger gezonden hadden. We hebben alreeds een prachtige
antwoord van hen terug ontvangen. Uw gebeden en steun maakten het verschil. Moge de Heere u zegenen en leiden in dit belangrijkste uur.
Nogmaals wil ik u bedanken voor alle steun aan de bediening van Broeder Frisby.
Uw Broeder in Christus,

Alle drie nieuwe Cd's/Cassettes, $15.00 donatie:
“Sound An Alarm”
“God’s Wheel of Destiny”
“God’s Fiery Eyes – Manifold Secrets”
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Gerald Frisby

Een Nieuwe DVD uitgave: “Startling and Amazing Signs”
Ook beschikbaar: “Magnetic Faith”
($20.00 donatie per stuk)
Postbus 71
8050 AB Hattem
Tel: +31644752537

