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Dierbare Oogstgenoot,
Het weer is zeker verwoestend geweest. Zoals we in onze vorige brieven al vermeldden, heeft de poolwervel zijn kracht met
een continuatie tot ver in maart aangetoond. In september noemde ik het element van onverwachte weergebeurtenissen.
Aardbevingen en vulkanische activiteit nemen toe. Vanaf het moment van deze brief trof een krachtige "cycloon bom" de
Verenigde Staten in het midden, met orkaan-achtige winden en sneeuwstormen, met enorme overstromingen als gevolg.
Smeltend ijs en sneeuw in de overstromende rivieren en beken hebben veel verwoesting veroorzaakt aan landerijen, alles
weg etend. Er wordt een lastig seizoen verwacht. – In andere landen: de Tropische Cycloon Idai, een ware humanitaire ramp van
grote proporties, de ergste in 20 jaar, heeft misschien meer dan 1000 mensen gedood, verwoeste 3 landen, trof 1,5 miljoen
mensen in zijn spoor van vernieling. Het zou de dodelijkste tropische cycloon ooit geweest zijn die zuidelijk Afrika heeft
getroffen. – De wereld is in een totale chaos. Bijna in elke natie zijn er rellen en rebellie. Rellen in Frankrijk en Venezuela
met enorme sociale onrust. – Massamoorden die op onverwachte plaatsen plaatsvinden, zoals Nieuw-Zeeland, Nederland, enz. –
Alsof dit nog niet erg genoeg was, de as van de aarde veranderd snel. (Lees Jesaja 24:1) Opgemerkt wordt dat de tijd voor de
maan om op en onder te gaan verkort wordt, evenals voor de aarde. Lees de hele hoofdstuk van Jes. 24, om het uur dat er aan
komt te vinden evenals het uur waar we in leven. Laten we dit nu in perspectief zetten met het volgende citaat uit de
geschriften van Broeder Neal Frisby.
WERELDVERANDERINGEN – Zoals we kunnen zien, bevinden we ons nog steeds in de cyclus van verandering en er is
meer op komst. Dramatische bewegingen voor de jaren. Zoals een klein blad het zei: "de hele wereld is in beweging,
veranderende wereldwijde grenzen en landpalen, gevende stress en crisis." Het klonk als het geen er in de geschriften staat. Een
deel hiervan hebben we gezien en nog meer is op komst. Het betekent grote veranderingen voor landen, overheden, grote
bedrijven, banken, grote corporaties, industrie, verzekeringen, op medisch vlak en ziekenhuizen; ze staan allemaal onder druk. De
fundamenten van al deze zijn gemakkelijk te schudden en zelfs alleen maar een kleine schok kan ervoor zorgen dat de hele
structuur afbrokkelt. Schandalen zullen naar buiten blijven komen, enz.
VERVOLG – Grote veranderingen aan de aarde zetten zich voort, buitengewone weersomstandigheden, door de mens
veroorzaakte ongelukken gerelateerd aan chemicaliën, vloeistoffen, olie, computers en elektronica. En aan de positieve kant,
innovatieve ontdekkingen en nieuwe uitvindingen in deze gebieden. (we citeren) Over het algemeen zijn de oude wet, autoriteit,
structuur en dromen allemaal verbrijzeld. Deze afbraak opent de weg voor de geboorte van een nieuwe wet en orde, structuur,
dromen en ideeën. Zoals altijd kunnen plotselinge afbraken tot chaos leiden, voordat de nieuwe beginselen daadwerkelijk op gang
komen. En zij zeiden dat of het nu doorbraken of afbraken zijn, een ding is zeker dat de wereld op het kruispunt van de 21e eeuw
staat (een moment van belangrijke beslissingen). En een Nieuwe Wereld Orde (ten goede of ten kwade) is op komst. Ons
antwoord daarop is dat het er in het begin op zich goed zal uitzien voor de mensen, maar uiteindelijk zal het het slechtste
zijn dat ooit op deze planeet is voorkomen. Wanneer het bijna zijn volheid bereikt, is Openbaring 17 zich aan het
vervullen. En de laatste grote verandering zal Openbaring 13 zijn. En in een paar jaar zal het allemaal in vuur en zwavel
opgaan. (Openbaring 18:8-10) De Schriften hebben over al deze dingen vele jaren vooraf gesproken, en nu nadert het snel. We
zijn op weg naar een vloed van verschillende gebeurtenissen. Een onheilspellend uur doemt voor deze wereld op. Wetenschappers
beweren dat onze klokken beetje bij beetje veranderen. We zijn op weg naar een wereldwijde as schok. Dus voordat dit tijdperk
eindigt, zal er een belangrijke activiteit plaatsvinden, met inbegrip van de natuur en de bevolking.
DE LAATSTE TIJDEN – Veel grotere dan de bevingen van Californië zullen over de wereld komen! En dan zal de
ontzagwekkende as de aarde verbrijzelen! Openbaring 16:18: "En er geschiedden stemmen, en donderslagen, en bliksemen;
en er geschiedde een grote aardbeving, hoedanige niet is geschied van dat de mensen op de aarde geweest zijn, namelijk
een zodanige aardbeving en zo groot! "Vr. 19, "en de steden van de naties vielen." Opmerking: Veel type plagen zullen deze
planeet treffen. Weest blij! Het is een teken dat de uitverkorenen spoedig zullen vertrekken!
DE TIJD SNELT VOORBIJ – Een ding is zeker: we staan beslist op een kruispunt. De christenen bevinden zich in de vallei
van de beslissing en zullen een moedige houding aan moeten nemen of anders achterop raken. Als een engel des lichts zal er
allerlei tovenarij en misleiding verschijnen om hen te misleiden. Jezus zei, waakt en bid dat u aan al deze dingen zou mogen
ontsnappen en voor Hem gesteld zou mogen worden. We naderen het schemeruur van al deze gebeurtenissen. Men moet
voorbereid zijn. Diegenen op zand zullen wegzakken, en die op de rots (het Woord) zullen blijven staan. Ze zullen de kreet ter
middernacht horen en verdwijnen. Dus dit is ons uur om te getuigen en de oogst van zielen binnen te halen. Praktisch kunt u
Jezus, de Heer van de oogst, op de laatste werkers zien wachten! Weest ook gij bereid! – Einde citaat.
Deze maand bieden we een boek aan met de titel "Prophecy Part 1 – Coming World Events" en een dvd, "Faith Is the
Answer." Ik wil u persoonlijk bedanken voor uw steun. We leven nu echt in de oogsttijd en de meest vitale tijd in geschiedenis.
Uw hulp op dit uur is belangrijker dan ooit tevoren, om te getuigen en zielen te redden. De Heer zal u zegenen en bewaren als we
zullen samenwerken. Ik zal voor u bidden.
Uw Broeder in Christus, Gerald Frisby
Alle drie Cd's ($15.00 donatie)
“The Eternal – Part 1”
“Compassion – Eternal – Part 2”
“Holy Spirit Overcoming Temptation”

Een Nieuwe DVD uitgave: “Amazing Evidence”
Ook beschikbaar: “Dimensional Prophecy”
($20.00 donatie per stuk)
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