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Dierbare Oogstgenoot,
We zien de nieuwe wereldorde-geboortepijnen van het beestsysteem die van kracht worden terwijl ik deze brief schrijf. Het
nieuwe wereldgeldsysteem zal er mee gepaard gaan. Laten we eens kijken wat broeder Neal Frisby in 2005 te zeggen had: “Deze
gebeurtenissen zijn zo plotseling gegeven, dat is dan ook de reden waarom sommige gebeurtenissen hier mogelijk niet in
opeenvolgende volgorde lijken te zijn; maar ze zullen plaatsvinden. Dit spreekt voor alles wat u zult lezen. Het was in een zeer
kort tijdbestek volbracht. Ik kreeg het meeste in één nacht door, dus begrijp het alsjeblieft. Ik had te maken met sommige zware
satanische machten die probeerden te stoppen wat u zult ontvangen. Zonder Gods goddelijke voorzienigheid had dit nooit kunnen
gebeuren. Alsjeblieft, heb geduld met me. De druk was groter dan waar ik in mijn bediening ooit tevoren mee te maken heb gehad.
Net als Paulus smeek ik om uw gebeden voor kracht om mijn best te kunnen doen onder deze omstandigheden. Het was absoluut
fascinerend wat er gebeurde. – De vervalste systemen, inclusief sommige van de Pinksteren, gaan een bedrieglijke periode in.
Terwijl we dit vertellen, is een aanvaring met de Almachtige onvermijdelijk.
U.S.A. - In De Middag - En de klok tikt! Een mijlpaal is gepasseerd. Er komt een klimatologische wending van gebeurtenissen
aan in de komende periode. We bevinden ons in één vorm van de fase van het begin van het beginsel der smarten. Een
geweldig aantal ongelooflijke gebeurtenissen zijn in aantocht. De voorbode gaat alles wat we tot nu toe hebben gezien te boven
en toch vergelijkbaar met wat we in het verleden hebben gezien, maar het zal erger worden. (Opmerking: Gods handen zijn over
Zijn kinderen.) - De VS zijn in handen van de samenzweerders overgegeven. Op dit moment hebben ze hun activa failliet laten
gaan. Goddelijke voorzienigheid zal deze natie moeten leiden. Eigenlijk is het een eigendom van onze vijanden; degenen die tegen
onze Grondwet zijn, enz. Sommige dingen die u zult lezen, die de Heer op het punt staat te schrijven, zijn ongelooflijk.
Waarschijnlijk de meest essentiële die ik in mijn bediening heb behandeld.
Geweldige Plaatsen Geschud – De gerenommeerde Mount Rushmore, het Vrijheidsbeeld, het Witte Huis, Californië, Las Vegas.
Zowat elk monument in de Verenigde Staten zal afbrokkelen. Veel zal plaatsvinden in 2009-2012. (Een opmerking van de uitgever:
Die 10 jaar zou ons bij 2022 brengen.) De rest in een nieuwe cyclus met betrekking tot de data die we bespraken. Het zal het Witte
Huis en onze monumenten ook niet sparen. Sommige wellicht 10 jaar later na 2012. (Een opmerking van de uitgever: Daar zijn
we nu!) – Ook zal er een wereld ommekeer bij een aantal van deze genoemde data betrokken kunnen zijn. (Let ook op het
Hooggerechtshof aangaande nieuwe wetten.)
In de latere cyclus zal onze eigen vlag worden gewijzigd. – We zullen de vlag hebben, maar ze zullen er iets boven maken
betreffende het wereldsysteem – zonder twijfel de anti-Christ. – Ook zullen de Noord en Zuidpool later met een enorme
verschuiving te maken hebben. We weten dat de Bijbel zegt, dat de zon, in een van de latere gebeurtenissen verder vooruit,
overdag onder zal gaan. “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.” (Amos 8:9)
Er vinden grote explosies plaats onder de zee en diep in de aarde. Geweldige tijden! We betreden het beginsel der smarten. En
weet u, drie decennia geleden liet de Heere me zien dat sommige continenten omhoog zouden komen en andere zouden zinken.
(Noot van de redactie: terwijl ik dit schrijf, zijn er veel aardbevingen geweest van 7.4 op de schaal van Richter en nog hoger.)
Sommigen Zullen Niet Kunnen Dromen – wat ze in de komende jaren zullen zien. We kunnen dan terugkijken en eindelijk zien
wat God ons heeft gegeven. Het zal precies wat Hij voorspelde bevestigen! We staan nu niet alleen aan de vooravond van vreemde
veranderingen maar ook enorme gebeurtenissen. Ze zullen het niet doorhebben totdat ze er door getroffen worden! Het
goddelijke doel is om standvastig vast te houden! Hij is zeer dichtbij diegenen van wie Hij van houdt. In sommige van de
geprojecteerde data staat dit te gebeuren, Joël 2:30, "En Ik zal wondertekenen geven in den hemel en op de aarde: bloed, en vuur, en
rookpilaren." Sommige dingen uit dit schriftgedeelte hebben alreeds plaatsgevonden en het zal in de toekomstige data geheel
vervuld worden. Vergeet niet om altijd Matt. 25:10 te onthouden: “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 aanhaling)
Deze maand breng ik een boek uit, "The Real Thing - Fiery Furnace Faith" en dvd, "The Most High God".
Wat een toekomst voor degenen die werken en bidden om zielen te redden en de oogst binnen te halen! God zal zegenen en het u
vergelden voor uw hulp in deze prachtige bediening. Ik zal u altijd in gebed gedenken.
Uw Broeder in Christus,
Gerald Frisby
Jezus Komt Spoedig!
Wees wakker!
Wees voorbereid!
Blijf gefocust!
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