
Dierbare Oogst Partner,

Hier volgen een paar fragmenten uit het boek "O Wheel" dat we deze maand uitbrengen om de komende gebeurtenissen te
beschrijven. En ik citeer uit het boek van Neal Frisby: 

“Waarom verschijnen de lichten en de wielen en de engelen vandaag de dag over de hele wereld? De wielen zijn een
teken van oordeel! Die type engelen voorspelden dat de tijd voorbij was, dat God op het punt stond te oordelen! De
beker van ongerechtigheid was vol. (Ezechiël 3:12, 13) – Ze hebben nationale waarnemingen per radar. Ze hebben overal
over de wereld lichten waargenomen. Deze lichten zijn als een waarschuwing verschenen! Ze kunnen ze niet begrijpen. Ze zijn
op de radar schermen verschenen, politieagenten hebben ze gezien, mensen van de luchtmacht. – Majoren en generaals hebben
ze gezien.

Zie nu, ze verschijnen als een teken! Nu wil ik u nog iets anders vertellen, voordat u hierdoor bevangen wordt, denk niet
dat elk licht dat u ziet van God komt. Omdat ze niet vaak voorkomen. Wanneer Hij verschijnt, is het om een duidelijke reden.
U weet dat voordat Nixon uit zijn functie trede, er veel lichten over de natie verschenen. – Aan de andere kant zijn sommige
van de dingen die gezien worden waarschijnlijk vals en satanisch. Wat doen ze nu? Waarschuwen ze ons? De beker van
ongerechtigheid is vol! Nu waarschuwen ze dat het einde van het tijdperk er aan komt!  Het is een waarschuwing voor
hongersnoden,  het  is  een  waarschuwing  voor aardbevingen,  het  is  een  waarschuwing  voor stormen,  vloedgolven,
orkanen en overstromingen. Het is een waarschuwing voor een grote oorlog en oorlogen die aan het einde der tijden
over de wereld zullen komen. De vlammen van Armageddon zijn dichtbij ons! Het waarschuwt! Het waarschuwt ook voor
de gebeurtenissen, als u het allemaal zou willen doorlezen in Mattheus hoofdstuk 24, en Lukas hoofdstuk 21. Het waarschuwt
voor al deze dingen. Aangezien de Heere de wereld op een bovennatuurlijke wijze waarschuwt dat er iets gaat gebeuren. Het
onthult ook dat een doortrapte – een man van volmaakte slechtheid ten toneel zal verschijnen! Hij zal een boeiende
spreker zijn. De mensen zullen hem als hun leidende ster aannemen. Hij zal de diepe verborgenheden van veel dingen
begrijpen en ook de sociale problemen en de financiële problemen waarin ze zich bevinden. Hij zal de dingen begrijpen
en ze verbluffen en ze zullen eigenlijk gaan geloven dat deze man god is. Ze zullen hem als een eenheid aannemen! Hij zal
de rijkdom van de wereld beheersen, hij zal het voedsel van de wereld onder controle hebben en de legers van de wereld zullen
in zijn handen worden gelegd. Hij zal hand in hand samenwerken met de wereld en al zijn voorwaarden, en dat alleen maar om
de wereld te verraden!"

Laten we nu in dit speciale schrijven een beetje over Gods tekenen spreken: De Stormwind Profeet – "De Heere beweegt
nu snel in Zijn wolk en kiest nu Zijn uitverkorenen uit! En dit herinnert ons aan Ezechiël die een opmerkelijke verschijning zag
van bovennatuurlijke beroering, een energie van Gods aanwezigheid, die als een kosmische kracht naderbij kwam!" – Ez. 1:4,
"Zie, hij zag een stormwind komen, zich kerend als een grote magnetische wolk met vanbinnen een bewegend vuur en
een gloeide helderheid er omheen; en uit het vuur kwam een amberachtige kleur!" – Hij was gereed om een boodschap
van de Allerhoogste te ontvangen! We kunnen de oordelen als een woedende vloedgolf van chaos over het menselijke ras zien
aankomen! Economische omstandigheden, hongersnood, aardbevingen, stormen, enz. "De persoonlijkheid met de gloeiende
regenboog er omheen, die Ezechiël zag, was de engel des Heeren! En in de wolk was zowel bevrijding als oordeel op komst!”

"Zie, zegt de eeuwige Heere der heerscharen, hierin zal ik over mijn knecht bewegen om dit Schriftgedeelte hier te plaatsen
voor mijn mensen. Ps. 34:8: "De Engel des HEEREN legert Zich rondom degenen, die Hem vrezen, en bevrijdt hen!" –
"Dit is letterlijk waar, zegt de Heere! Smaakt en ziet, dat de HEERE goed is; welgelukzalig is de man, die op Hem
betrouwt en in deze boodschap die Ik gegeven heb!" "O, laat ons de Heere verhogen in Zijn heilige naam Jezus!" – "Want
Hij  is  in Zijn Heilige Berg, de Hoofdsteen engel gloeiend in regenboogkleuren die in de aanwezigheid van Zijn levende
Vuurkolom staan!" –  "Zie, zegt de Heere, heeft u niet in Ps. 91:1 gelezen, Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is
gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen!  Ja, zegt de Heere,  de Capstone boodschap en Mijn volk
verblijven in de schaduw van de Almachtige!" – Vers 11: "En Ik zal mijn engelen van u bevelen om u in al uw wegen te
behouden! Want ik ben de Heere die voor u uitgaat!" – "Amen, de engel des Heeren staat voor ons als nooit tevoren. Laten
we ons hart voorbereiden, want Hij zal Zichzelf aan iedereen die gelooft opnieuw openbaren!" – "Laten we het zekere voor het
onzekere nemen en naar Zijn woorden luisteren die tevoorschijn komen! "Einde citaat.

Uw Broeder in Christus, 
Gerald Frisby

Deze maand geef ik een nooit eerder uitgegeven nieuw boek uit "O Wheel!" en een dvd, 'Revelation Proof'. Er is geen beter moment om
het evangelie te ondersteunen dan in dit late uur want Gods zegeningen en zijn wijsheid zullen met u zijn! Ik zal voor u bidden. 

Alle drie nieuwe Cd's/Cassettes, $15.00 donatie      Een Nieuwe DVD uitgave: “Revelation Proof”                              
“Supernatural Clouds”                                                                        Ook beschikbaar: “World Changes”                               
“The Seal of Glory”                                                                  ($20.00 donatie per stuk)                                         Postbus 71 
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