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Dierbare Oogstgenoot,
In mijn laatste brief schreef ik over de verwoestende branden. Een kleine notitie over waarom broeder Neal Frisby vaak
over de droogte en de wereldwijde voedseltekorten sprak. Laten we beginnen met de geschiedenis van de laatste 40 jaar van
Californië. Er is sprake van een aanhoudende droogte. Er is 30% minder regen gevallen waardoor ook de meest droge
omstandigheden ontstaan aangezien het bosbeheer het toestaat dat de afgestorven droge bomen en vegetatie zich op de
bodem van de bossen kunnen verzamelen, dit als brandstof voor de branden tot gevolg. In 1999 zei broeder Frisby dat we
in een vuurstorm de nieuwe eeuw zouden oversteken. Volgens de laatste schatting zijn meer dan 6 miljoen hectare
verbrand alsook waren er grote branden in de staten Oregon en Washington met grote materiële schade tot gevolg en het
verlies van veel levens. Een citaat van Neal Frisby volgt:
Het element van Vuur – Symbolisch waarschuwen deze branden de VS voor de atomaire holocaust die eraan komt.
Voorbodes werpen hun schaduwen vooruit. Joël 2:3: “Voor hetzelve verteert een vuur, en achter hetzelve brandt een
vlam; het land is voor hetzelve als een lusthof, maar achter hetzelve een woeste wildernis, en ook is er geen
ontkomen van hetzelve." Aan het einde van Joël hoofdstuk 1 toont het een verschrikkelijke ernstige hongersnood. (Vers 20)
- “Ook schreeuwt elk beest des velds tot U; want de waterstromen zijn uitgedroogd, en een vuur heeft de weiden der woestijn
verteerd." - Maar hier is wat geweldig nieuws in dit alles. - Jes. 9:5, Hij is de Eeuwige voor de uitverkorenen. Hij is de
Koning van de Donders! Een vuurstorm is op komst en het onthult dat we in een moment, in een oogwenk
verdwenen zullen zijn, het is “zo spreekt de Heere!” De getuigenis van Jezus is de geest der profetie! Einde citaat.
Er zijn veel van onze weerpatronen records gebroken. Een groot aantal orkanen zijn alreeds op onze kust geland (19) en
veroorzaakten enorme regen en verwoestende overstromingen. Sterke winden in het middenwesten hebben de
maïsgewassen beschadigd evenals vele silo's waar miljoenen bushels verloren gingen, om nog maar te zwijgen van de
vernietigende tornado's door het hele land. – Laten we ook de aardbevingen niet vergeten, waarvan sommigen zelfs met een
kracht van 6,9 op de tektonische platen van de Mid-Atlantische rug; ook de grote aardbevingen in Chili en vele andere elders.
En opnieuw een citaat uit de bibliotheek van Neal Frisby:
“Wereldwijd vinden er bijna dagelijks belangrijke gebeurtenissen plaats die op de rollen staan geschreven, en we zullen
zeer binnenkort nog veel meer vervulling zien!" – Een van de dingen om in de toekomst naar uit te kijken zijn enorme
aardbevingen en stormen! "Het zal God zijn die een waarschuwing toe laat om de mensen te attenderen op het
komende valse systeem en de verandering in de economische structuur van de wereld, en de werkloosheid en
hongersnoden die later plaats zullen vinden! Beroeringen in het vooruitzicht! Er zijn gigantische veranderingen op
komst! Ook lijken alle conjunctuurcycli en patronen zich te kruisen. Evenals de aanstaande gebeurtenissen met
betrekking tot deze natie en elders, die in al de rollen en literatuur zijn aangetoond!" We zullen een recessie hebben;
inflatie gemengd met wat voorspoed. "Later in de toekomst zullen we vanuit een crisis een valuta verandering of een soort
type van herwaardering ervan hebben. Mocht de inflatie voortduren dan zal het de valuta's van alle waarde beroven en tot in
een financiële holocaust uitbarsten! Ik schrijf dit allemaal als een waarschuwing omdat overeenkomstig het boek Daniel en
Openbaring strikte controles zullen worden opgelegd!" (Openb. 13:16-18) – "Zelfs nadat de inflatie zijn hoogtepunt bereikt
heeft en deflatie zou moeten optreden zal er voor een portie voedsel toch nog een heel dagloon nodig zijn!" Openb. 6:5-6,
"toont een 'penning' dat een 'denarius' is, wat een 'heel dagloon' betekent, onder controle zijnde!" – "Het toont ook wat er
voor zonden in rekening gebracht wordt onder het anti-christelijk systeem, het onderdrukkende zwarte paard van
Openbaring!"
"Het laatste werk van de Heere op de aarde voordat het tijdperk eindigt en wat Hij van ons verwacht! – Want Jezus zei dat
het onze plicht is! – Sommigen kunnen zelf niet uitgaan maar zij kunnen er wel degelijk hun gebeden en middelen bij
betrekken om anderen heen te zenden!" – "De Bijbel beschrijft dat Jezus komst gelijk een lichtflits zal zijn, in een moment, in
een oogwenk!'' – Hij zegt, ''Zie Ik kom haastelijk!'' (Openb. 22:12) "De laatste profetieën van de bijbel zijn zich nu aan het
vervullen en de gebeurtenissen zullen snel gaan. En plotseling, in een uur dat gij het niet verwacht zal het voorbij zijn!'' "De
kans om goed te doen zal voorbij zijn! Nu is het de tijd om werkelijk in het oogstveld van de Heere uit te gaan!'' Laat ons dus
tezamen bidden en werken want de tijd is kort! Met het bewijs ter hand en de manier waarop de tekenen zich voordoen ziet
het er zeker naar uit dat dit onze laatste kans zou kunnen zijn om het Evangelie uit te brengen!'' Einde citaat.
Deze maand breng ik een boek uit met de titel "Faith For Crisis – The Future" en een dvd, "The Little Horn". – Wij weten
dat iedereen het leuk vindt om onze brieven te lezen waarin veel informatie wordt gegeven. Ik vertrouw erop dat u uw best
zult doen om deze essentiële boodschap uit te brengen. Mijn gebed is dat de Heer Jezus u voorspoedig zal doen zijn, zal
zegenen en u met Zijn prachtige wijsheid zal leiden.
Uw Broeder in Christus,
Gerald Frisby
Jezus Komt Spoedig!!
Wees wakker!!
Wees voorbereid!!
Blijf gefocust!!

Wilt u deel uitmaken van deze geweldige bediening,
heeft u een gebedsverzoek of wilt u meer lectuur?
Bezoek dan onze websites of schrijf ons a.u.b.
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