
Dierbare Oogstgenoot,

De wereld maakt enkele van de meest rampzalige en ongelooflijke veranderingen door. We gaan een fase in van metamorfoses
met betrekking tot het geestelijke, afvalligheid, moraliteit, samenleving en de hele natuur! Het lijkt erop dat de vier elementen
van God zijn losgeslagen vanwege het afwijzen van Zijn genade en redding.  Er hebben veel wereldwijde aardbevingen en enorme
orkanen plaatsgevonden; de dodelijkste massaschietpartij in de moderne Amerikaanse geschiedenis doodde 58 mensen en verwondde
er meer dan 500; enorme verwoestende vuurstormen in Californië die bijna 7.000 huizen en bedrijven verwoestten en vele levens
verloren gingen; de immoraliteit van Hollywood, hun ergste nachtmerrie onthuld. Laten we vervolgen met een citaat uit de bibliotheek
van Neal Frisby.

"Deze brief gaat over het laatste werk van de Heere op aarde voordat het tijdperk sluit en wat Hij van ons verwacht! – Want Jezus
zei: dat het onze plicht is! – Sommigen kunnen niet uitgaan, maar ze kunnen zeker hun gebeden en middelen betrekken om anderen
heen te zenden!" – "De Bijbel drukt uit dat de komst van Jezus als een bliksemflits zal zijn, in een ogenblik, in een oogwenk!" –
Hij zegt: "En zie, Ik kom haastiglijk!" (Openbaring 22:12)" De laatste profetieën van de Bijbel zijn nu aan het vervullen en
gebeurtenissen zullen snel plaatsvinden. En ineens, in een uur dat gij het niet verwacht, zal het voorbij zijn!" – "De gelegenheid om
goed te doen zal weg zijn! Dit is het moment om u echt naar het oogstveld van de Heer uit te strekken!" – "Jezus zei in Johannes
4:35, dat de oogst niet langer uitgesteld zal worden, heft uw ogen op en aanschouwt de landen; want zij zijn alrede wit om te
oogsten!" En vers 36: "Jezus zei dat de arbeider en de medewerker beide voorspoedig zouden zijn, zich samen zouden verheugen en
het eeuwige leven zouden ontvangen!" – "Wat een prijs om te winnen! Laten we dus samen bidden en werken, want de tijd is kort!
Met het bewijs ter hand en de manier waarop de tekenen plaatsvinden, lijkt het er zeker op dat dit onze laatste kans zou kunnen zijn
om het evangelie uit te brengen!" – Johannes 9:4, "Ik moet werken de werken Desgenen, Die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; de
nacht komt, wanneer niemand werken kan!" – "Zoals de apostel zei; den tijd uitkopende, dewijl de dagen boos zijn! – Het is tijd om
wakker te worden! – Matt. hfdst. 25 vervult zich voor onze ogen! We zijn de middernachtelijke roep binnengegaan!" – "Daarom zijt
niet  onverstandig,  maar verstaat,  welke de  wil  des  Heeren zij!  (Efeziërs  5:17)  En zijt  daders  des Woords,  en niet  alleen
hoorders!" (Jakobus 1:22)

De Schriften zijn er absoluut duidelijk over en in eerdere brieven hebben we gezegd dat als iemand zou vertellen wat er zou
gebeuren,  sommigen  dat  niet  zouden  kunnen  geloven.  We  zijn  getuige  geweest  van  allerlei  soorten  bizarre  en  ongewone
gebeurtenissen die alle landen en harten op een bepaalde manier geraakt hebben!  En voordat het tijdperk ten einde is, heeft de
wereld nog niets daaraan gelijk gezien. De Heilige Geest wil dat u elke dag zo dicht mogelijk bij de Heere Jezus blijft! "Er zijn
enkele  dramatische  en krachtige  veranderingen  met  betrekking tot  elk  facet  van de  samenleving,  religie  en  overheid op komst!
Structurele veranderingen die nooit eerder zijn gezien, zullen eindelijk in beeld komen." 

De tienerwereld – Hun zonden zullen verdubbelen. Geïnspireerd door muziek en pillen zullen ze door narcotica dingen doen die
het oude Rome ten opzichte daarvan mild zal doen lijken. Wat God me heeft laten zien is ongelooflijk maar toch waar. Orgies die
vroeger  in  achterkamers  verborgen  werden  zullen  door  de  jeugd  vrij  populair  op  de  voorgrond  gehouden  worden.  Ik  voorzag
verleidende films. De menselijke vorm in naaktheid. Man en vrouw beiden in beeld doende dat wat ongepast is. Sinds ik dit een tijdje
geleden heb ontvangen, beginnen ze er al aan, in wat ze “psychedelische 'trip' films” noemen. Het toont bizarre, realistische orgieën
van  het  vlees,  in  beweging  en  in  kleur,  ongeknipt  met  flitsende  en  hele  korte  shots  dat  het  de  geest  in  passie  brengt,  en
verbeeldingskracht totaal door het dolle heen gaat. Vervolgens andere rare plots en opnieuw korte shots. De Heere zegt dat (Sodom)
zich zal herhalen. U kunt uw eigen mening bepalen of de uitverkoren gemeente er hier dan nog zal zijn of niet? Binnenkort zal de
Satan met een goddeloos plan, door middel van de moderne jeugd en ouderen losbandige seks en muziek rechtstreeks tot in een
nieuwe religie en kerk programma vermengen. En dan op naar Babylon, Openbaring 17. De kooi van elke onreine geest. (Zie, het zal
komen!)

Het Witte Huis tot aan het laagste deel van de samenleving zullen door schandalen geschud worden. Op veel plaatsen in de wereld
zullen terrorisme en regerende bendes gezien worden. Er zullen in elk facet van het leven rampen komen. In feite is de tijd van alle
dingen nabij. Er zullen overal potentiële gebeurtenissen en voortekenen te zien zijn. De laatste hoofdstukken van profetie vervullen
zich voor de gelovigen! Opmerking: orkanen brengen overstromingen en regen. Dit zijn waarschuwingen met betrekking tot de natuur
en andere belangrijke wereldwijde gebeurtenissen en er zullen ook aardbevingen in Californië toeslaan. "Niemand kan ontkennen
dat de aarde aan het begin van smarten staat! En toch is dit de meest vreugdevolle tijd voor de uitverkorenen terwijl de
stortregens van zegeningen neervallen om het ware lichaam van Christus te herstellen! Prijs de Heere! Laten we elke dag Zijn
poorten binnengaan met lofprijs en dankzegging en zegen Hem want we leven in een glorieuze tijd van de geschiedenis. De
cycli komen tot vervulling terwijl de slinger zwaait! Gods profetische klok tikt, de middernachtelijke roep is nu! Laten we ons
voorbereiden om door de laatste fases van de oogst heen te gaan!" Joel 3:13, zegt dat de oogst rijp is! Vers 14 toont dat er letterlijk
menigten in de vallei der beslissing zijn! Laten we ons hart hernieuwen om in deze laatste dagen alles te doen wat we maar kunnen!
Einde citaat. 

Deze maand breng ik een boek uit met de titel "The Last Generation" en een DVD, "Faith and Patience." (Lees Jakobus 5:7) –
Terwijl we op de Heere wachten in dit late uur van het evangelisch werk, betekenen uw gaven meer dan ooit vanwege de verkorting
van de tijd aangezien we door het middernachtuur heen gaan. Ik waardeer ten zeerste alle hulp die u aan de bediening hebt gegeven. Ik
zal God bidden om u te zegenen en te leiden.  

Uw Broeder in Christus, 
Gerald Frisby

Alle drie Cd's/Cassettes ($15.00 donatie)                            Een DVD uitgave: "Faith and Patience”                                  
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"The Right Approach”                                                                            ($20.00 donatie per stuk)                                          Postbus 71
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