
Dierbare Oogstgenoot,

September was een extreme maand wat het weer betreft. Orkaan Florence in noord en zuid Carolina heeft meer dan 40 inch
regen laten vallen en de staten overstroomd. En op hetzelfde moment was er op de Filipijnen een catastrofale tyfoon die veel mensen
doodde en afschuwelijke schade aanrichtte. En als dat nog niet genoeg was, had China een krachtige tyfoon die een groot aantal
mensen doodde. Een citaat van Neal Frisby's profetische geschriften: "Naast een mengeling van het weer zal er een grote droogte
over het land komen. U kan zich opmaken voor een aantal krachtige omwentelingen in het weer en de vier elementen. Zoals
u ziet  is  de Heere zijn kinderen aan het  waarschuwen om voorbereid te  blijven – standvastig te  zijn!  Er zullen zulke
krachtige veranderingen en omwentelingen komen dat u zult denken dat u op een andere planeet bent! Voor sommigen mag
het  ongelooflijk  lijken,  maar zo  zal  het  zijn,  zegt  de  Heere.  Ze  zullen  denken dat  ze  in  een  nachtmerrie  zijn  wakker
geworden. - Nog erger zelfs!" Er waren op de aardbevingsmonitor veel aardbevingen, variërend van 6 tot 7.9 op de schaal van
Richter – De ring van vuur is de aarde aan het schudden! – "Er vinden enorme explosies plaats onder de zee en diep in de aarde.
Ontzagwekkende tijden! We betreden het begin van smarten." 

Op een keer schreef broeder Frisby: "Sommigen zullen niet kunnen dromen wat ze in de komende paar jaar te zien zullen
krijgen. We kunnen dan terugzien en uiteindelijk te zien krijgen wat God ons gegeven heeft. Het zal precies hetgeen bevestigen wat
Hij voorzegd heeft! We staan nu niet alleen voor vreemde veranderingen maar ook indrukwekkende gebeurtenissen. Ze zullen het
zich allemaal niet realiseren totdat het echt toeslaat! Het goddelijke doel is om standvastig te zijn! Hij is heel dichtbij degenen die
Hij liefheeft."  Profetische Waarschuwingen – "De enorme branden komen eraan naar Californië, met hete vurige winden.  Deze
branden zijn Gods manier om hen te waarschuwen voor de grote aardbevingen die er aan zitten te komen. Elk jaar is
Californië onder de grond inch bij inch richting de zee aan het schuiven. Binnenkort zullen catastrofale en gigantische
aardbevingen haar naar de grond neer schudden en in de zee schuiven!  – Maar let op, alle zondige steden van de wereld zullen
spoedig met  Gods hand van oordeel te maken krijgen! – Zoals vooruitgezien, zal Hij de planeten doen schudden en de aarde
krachtig doen wankelen!" – Ook zullen de Noord- en Zuidpool met een enorme verschuiving te maken krijgen. We weten dat de
Bijbel over een van de latere gebeurtenissen zegt dat 'de zon 's middags zal ondergaan. Amos 8:9: "En het zal te dien dage
geschieden,  spreekt  de Heere HEERE, dat Ik de zon op den middag zal  doen ondergaan,  en het  land bij  lichten dage
verduisteren."

De Bijbel zegt dat er nooit eerder een tijd als deze is geweest. II Tim. 4:3-4, "Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde
leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen, naar hun eigen
begeerlijkheden; En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen." "Zoals wij het vandaag
de  dag  in  de  samenleving  zien  gebeuren,  al  deze  tekenen  wijzen  naar  de  snel  komende  verdrukking.  God  heeft  veel
waarschuwingen gegeven alvorens het oordeel over de aarde komt, om mannen en vrouwen de tijd te geven om zich te
bekeren. Broeder Frisby schreef op een keer: "Net zoals de Schriften het zeggen, zijn de gedachten van de mensen op de
chaotische gebeurtenissen en voorvallen gericht, zodat Hij hen "in welke ure gij het niet meent" onvoorziens zal verrassen.
Dus u kunt nu zeker zien dat dit het uur van de nachtwaker is! De wereld verkeert al duizenden jaren in zijn slechtste
omstandigheden. Maar de aarde heeft nog niets gezien! Hij waakt over zijn kinderen in zo'n uur!" – Lees Matt. 25:1-10. De
Heere vertelde mij dat we daar nu in zijn: vers 10, "Als zij nu heengingen om te kopen, kwam de bruidegom; en die gereed
waren, gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten." Einde citaat. – Dit waren wonderbaarlijke profetieën van
de Heere. De tijd is erg kort. Iedereen zou voor zijn geliefden moeten bidden dat ze dichter bij de Heere mogen komen.

Deze  maand  bieden  we  een  boek  aan  met  de  titel:  "Satan  Assaults  The  Throne" en  een  dvd,  "Sound  Words".  Onze
vertegenwoordiger is zojuist terug gekomen van een lange zomer aan vele succesvolle bijeenkomsten in Afrika. Hij was naar landen
en gebieden geweest die nog niet eerder bereikt waren. Ontelbare levens werden aangeraakt met de Bijbelse leerstellingen, door het
verspreiden van Frisby's literatuur en Bijbel studieboeken. De mensen waren zo dankbaar. – Ik wil u voor al uw trouwe steun
bedanken. Het trouw zijn aan de deze bediening draagt een van de grootste zegeningen met zich mee! Ik zal voor u bidden. Moge
Gods wijsheid met u zijn en u leiden.
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