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Dierbare Oogst Partner,

We hebben een punt van geen terugkeer mogelijk bereikt. We zijn in de aftelling tot de meest afschuwelijke gebeurtenissen. Men kan zien
dat het in bijna alle landen in het Midden-Oosten woedt van rebellie en gevechten. De meeste van deze gebeurtenissen zijn veroorzaakt door de
stijgende prijzen en omdat de mensen niet instaat zijn om voedsel te kopen. De VS is er alreeds door getroffen, wat de meeste mensen niet
weten is dat 42% van al het geld dat door de overheid in Washington besteed wordt, geleend geld is. De rente erover alleen al heeft ernstige
gevolgen voor de economie. Sommige economen voorspellen dat het tijdperk van Amerika ten einde loopt. Een nieuw type wereld is snel in
opkomst. Het tijdperk van de elektronica en de hulpbronnen zal voor de nieuwe komende wereld orde een volledige controle
brengen, een regering met de volledige controle over elk aspect van het leven op deze planeet. – Ik heb een zeer belangrijke brief uit de
bibliotheek van Broeder Frisby. Ik had een grote hoeveelheid om uit te brengen, maar ik voel dat deze brief de ruimten in zal vullen. Deze
brieven zijn alzo op het internet geplaatst en ik heb het gevoel dat deze brieven mensen zullen bereiken die niet eerder in contact geweest zijn
met de bediening van Broeder Frisby. Lees deze aanhaling van Neal Frisby aandachtig.
"De wereld betreedt een angstaanjagend, ontzagwekkend en belangrijk uur. De profetische Rollen hebben vele gebeurtenissen die in onze tijd
gekomen zijn voorspeld en ervoor gewaarschuwd! – Alzo hebben er ook een aantal bijbelse profetieën plaatsgevonden!" – "Behalve de
uiteindelijke uitstorting, de oogst boodschap en de opname, hebben de meeste overgeblevene bijbelse profetieën betrekking op de
verdrukkings periode, en zijn er om daarin plaats te vinden! – Het toont u alleen maar hoe dichtbij de terugkeer van Jezus is!" – "Het lijkt
er duidelijk op dat het podium voor de opkomst van de charismatische leider, de Grote Verdrukking en de Slag van Armageddon
gereed wordt gemaakt! – Laat ons alzo de spoedige opkomst van de betoverende valse profeet niet vergeten!" (Openbaring 13:11-15) – "De
tijd zal een ongelooflijk en betoverend tijdperk voortbrengen! – De magische leider der valse tekenen zal uiteindelijk tevoorschijn komen,
sprekende met Israël over grootse plannen en het verbond!"
"Zo meteen zal ik over een visioen aangaande de roede van de Heer en de vier elementen vertellen, maar laat ons eerst enkele alledaagse
tekenen, die vaak over het hoofd gezien worden, maar die van grote profetische betekenis zijn bespreken" – Religieuze tekenen: "Een
waarschuwing voor bedriegers en misleiding. (II Tim 3:13.) – Een ander teken is, afvalligheid; de afval! (II Thess 2:3.) – Het teken van de
spotters aangaande de Tweede Komst, die de gezonde leer niet zullen verdragen! (II Peter 3:3) – Ze hebben een schijn van godsvrucht, maar ze
zijn Laodicea's en zullen uitgespuwd worden!" (Openb. 3:14-19) – "Volgens profetie zullen deze kerken zich tot een enorme super wereldkerk
samenvoegen, op zoek naar een sterke man. Zij zullen hun antwoord in de komst van de anti-Christ verkrijgen, die op het eerste gezicht over
lam-achtige kwaliteiten beschikt, maar later als een draak van meester misleiding zal spreken!" (Openb. Hfst. 13 – II Thess 2:4) – Internationale
tekenen: "We zien voorbereidingen op oorlog en geruchten van oorlog!" (Joel 3:9-10) – "De volken in nood en verwarring! (Lukas
21:25) – Recessies, depressies en profetie van welvaart en uiteindelijke depressies!" (Openbaring 6:5-8) – Nah. 3:2-3 openbaart
opspringende wagens (moderne tanks), een vlammende zwaard en bliksemende spies, het doden van een menigte duidt op laser en energie
raketten wapens! Merk het volgende op, het zegt dat, één ruiter, al deze lijken teweegbracht! Het is een moderne oorlogsvoering! – Ook onthult
vers 4 de zeer bevallige hoer, gelijk aan Openb. 17:5 en vers 16 overeenkomstig aan Nah. 3:15, haar wezen door het vuur verteerd!"
DE VIER ELEMENTEN – "Jaren geleden openbaarde ik hier in een boodschap (een visioen) – (#1), waarin het water door een roede werd
geroerd. En sindsdien hebben we een aantal van de in eeuwen ergste overstromingen en vernietigingen door de zee gezien!" . . . En vervolgens
(#2) "de lucht was verstoord. En we hebben nog nooit zoveel stormen (sneeuw), tornado's en vernietiging door de wind gezien! Zelfs de wind
stromingen veranderden; in elke richting catastrofes voortbrengende, etc!"(#3) "Het vuur was zeer ontstoken en sindsdien begonnen zich in
vele delen van de wereld ernstige hongersnoden voor te doen! Dit zal uiteindelijk tot een wereld voedseltekort leiden!" (Openb. 6:5-8) –
"Vanuit de lucht kon je lichamen op de grond zien waarheen ze uit de steden waren gekropen. Dit was tijdens de Grote Verdrukking! Dit had ook
gekoppeld kunnen worden met straling of erdoor veroorzaakt kunnen worden! Maar 'hier voor' (Verdrukking), zag ik een grote golf van water;
voorstellende een grote redding, genezing opwekking. Een machtige verzameling . . . (uitverkorenen) . . . en vervolgens een enorme door de
hemel voortrollende glorie voorstellende de opname of de voorbereiding ervoor!" – "Machtige dingen zijn dichtbij, verenigings tijd!" – (#4) "De
aarde bewoog aanzienlijk. En in dit profetisch teken hebben we en zullen we over de hele aarde enkele van de meest ernstige aardbevingen ooit
zien. En dit zal alsmaar toenemen totdat de aardas tijdens de grootste aardbeving van de wereld opnieuw zal veranderen!" (Openbaring 16:1820)
GOD OPENBAARDE ALTIJD AL DE TOEKOMST – (Gen. 18:17-19) – "Waarin hij de komende vernietiging voor Abraham niet
verborgen hield. En de heiligen van God zullen ook niet in onwetendheid overgelaten worden! Hoewel we de dag of het uur van Zijn
Wederkomst niet zullen weten, zullen we doormiddel van een profeet (Amos 3:7-8) de tijd en het seizoen weten (I Thess 5:4.)!" – "Als het gaat
om belangrijke dingen stelt God Hijzelf de datum vast. Laten de Schriften ons dit zelf bewijzen!" Einde aanhaling.
Deze maand breng ik twee speciale Schrijven uit genaamd "De Laatste Generatie" en "Jezus Zei Dat Alle Dingen Mogelijk Zijn – Markus
9:23" Alzo een hele bijzondere DVD genaamd "Prophetic Fullness." We zijn Broeder Frisby's bediening werkelijk aan het uitbreiden en bereiken
zodoende veel mensen met deze essentiële boodschap. Er is geen betere tijd om van deze waardevolle boodschap deel uit te maken. Een
profeten beloning en zegeningen zijn er bestemd voor degenen die meehelpen.
Uw Broeder in Christus
Gerald Frisby
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