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Dierbare  Oogst  Partner,       De laatste uren van profetie naderen makende de tijd tot het meest belangrijke gerief die deze aarde heeft. Ik geloof dat de aarde nu te licht 
bevonden is en gewogen is op de weegschaal. Twee grote aardbevingen vonden er plaats, de een na de ander. Haïti 7.0 op de schaal van Richter en Chili 8.8. Dit schudde en bewoog de planeet en evenzeer werd de tijd enkele milliseconden vertraagd. Aangezien Broeder Frisby in verleden Schriften vermeldde dat deze grote gebeurtenissen vlak voor Christus terugkeer zouden plaatsvinden, evenals de grote tekenen in de hemelen. Dat brengt mij tot de gebeurtenissen die komende zijn. 26 Juni, 2010 zal er een maansverduistering zijn tegelijk met een groot vierkant op dat exacte moment (vierkant; bij een hoek van 90 graden staan de planeten haaks op elkaar ). Maar dat is nog niet alles!  Alzo eindigt op deze exacte datum de laatste 7-jarige cyclus en begint er een overgangsperiode en deze overgang eindigt op 11 Maart, 2011, en begint dan de volgende nieuwe 7-jarige cyclus.  Alzo vindt er op 11 Juli, 2010 een totale zonsverduistering plaats. Zo kunnen we zien dat de tijd in beweging is ! -  We treden nu de 3-dimensionale 
overgangsperiode binnen. Alle elektronische apparaten zijn in voorbereiding voor 3-dimensionale foto's. Broeder Frisby zei dat dit vlak voor dat de anti-Christ met zijn 3-dimensionaal merkteken verschijnt zou gebeuren. Laten we nu Broeder Frisby deze profetie tot u brengen welke hij een paar jaar geleden schreef. En nu een aanhaling van Neal Frisby.        Profetie  -  '' Sinds dat God deze aarde schiep zijn de mensen nooit zo vreesachtig voor de toekomst geweest als nu. Zij zien het gevaar van een milieu chaos, wereldwijde depressie, hongersnood, nucleaire omverwerping, en een sociale crisis.''  '' Vele Bijbel studenten van het Woord, beginnen nu deze dreiging te zien. -  Zoals we weten, voorzeiden de Schriften jaren geleden dat veel van deze gebeurtenissen zouden plaatsvinden !''  - '' Hetgeen om in het oog te houden en wat voor de toekomst gevaarlijk zal zijn is het ''elektronisch tijdperk''!  Zij treden nu wat zij noemen de 6de generatie ( revolutionaire ) computers binnen. Een van deze noemen ze de super-triode.''  ''Een bepaald type computer zal in drie dimensies werken! - We lezen in Openb. 13 : 18  over een dimensionaal nummer 666.  In dimensies representeert dit het nummer, de naam en het merkteken van het beest!   Dus  lijkt  het  er  op dat  de  laser en elektronisch tijdperk werkende is  naar dit  Schriftgedeelte  en vers  15.''  -  ''  Ook is  de  computer  in ontwikkeling met de verwachting om kunstmatige intelligentie voort te brengen, gezien als een vorm waarin kunstmatig leven is!''  -  '' Ook kan men nu een soortgelijke  type technologie  gebruiken  -  zij  noemen  het  de  elektronische  baken implantaat.  Door  het  onderhuids  inbrengen van  een minuscuul chip zijn zij instaat om een individu door middel van satelliet te volgen, ongeacht waar hij heengaat !''  -  '' Dit zou in de handen van een dictator verwoestend zijn. Geen privacy meer!  De ruimte tijdperk uitvindingen openbaren aan ons, dat we dichtbij de wederkomst van de 
Heere zijn !''        Verborgenheid en Openbaring  -  '' We treden het stadium van de 3-voudige manifestatie binnen. In de vroege jaren van 1900 was er een Pinkster uitstorting ! - Dan hadden we vanaf 1946 en voorwaarts een grote vroege regen ! -  En nu is de vroege en late regen tezamen gekomen die zeker in in kracht zal toenemen, wanneer we een klimatologische restauratie en einde zullen binnengaan.''  -  '' Dit heeft tot het dramatisch tafereel geleid van Openb. 10 : 1 - 7,  waar de 7 Donderslagen hun stemmen uiten ! Hun geheimen alleen tot de uitverkorenen openbarende en de volle kracht van de Heere zal de opstanding en opname van Zijn heiligen voortbrengen !  -  Wat een tijd van verfrissing is bewegende over ons'' -   Het laatste 
hoofdstuk van Openbaring, de woorden van Jezus waren. '' Ja, ik kom haastelijk !''  -  '' We zijn dagelijks voor deze dingen in afwachting. De Heere is waarlijk staande voor de deur, omdat het einde aller dingen nabij is !''  (  1 Petr. 4 : 7 )         '' Sommige mensen kunnen niet wakker gemaakt worden, zelfs wanneer het allemaal rondom hen heen gebeurd; zij slapen en zijn gelijk dit Schriftgedeelte!''  Jer. 8 : 7,  '' Zelfs een ooievaar aan den hemel weet zijn gezette tijden, en een tortelduif, en kraan, en zwaluw, nemen den 
tijd hunner aankomst waar; maar Mijn volk weet het recht des Heeren niet !''  - '' Zo laat ons dan de gehele wapenrusting van God aandoen, want we leven in hachelijke tijden, in een dag van misleiding !  Het sleutel woord is, waakt en bidt !''  
       '' Zie doet de volle wapenrusting van Mijn Woord aan, en scherp uw pijlen van Mijn Geest tegen de listen van de duivel !  Want de satan  
weet dat de tijd kort is en in een sterke misleiding vele wegnemen !  Sta krachtig in de Heere uw God, en Hij zal met zegeningen over u  
komen en u Zijn bescherming geven !  Ja een nieuw Tijdperk is komende, profeteer, profeteer dat het einde nabij is!''  Amen.  ( Einde aanhaling. )  Dit laat geen twijfel bestaan over het ware Woord van God, houdende de uitverkorenen op de hoogte. Broeder Frisby's profetieën hebben dit zeker gedaan !         Prachtig nieuws !  We hebben nu een Website in Nederland –  www. NealFrisby. nl  Dit is veroorzaakt door sommige wonderbare partners, die zich hebben ingespannen om dit te laten plaatsvinden. Ik wil hen graag bedanken en de zegeningen van God wensen voor hun inzet. -  Deze maand wil ik twee Speciale Schrijven uitgeven '' Profetie -  Lijn Op Lijn ''  en  '' Afvalligheid - Het Moment van de Waarheid is aangebroken.''   Ook een prachtige DVD genaamd  '' God Calculeert!''  -  Om al de nieuwe boeken te publiceren zijn we nieuwe printers aan het kopen en uw hulp zal daarbij echt waardevol zijn. God's zegeningen zullen met al degenen zijn die bidden en deze inspanning ondersteunen. '' De Heere gaf dit Woord: Groot was het gezelschap van hen die het bekend maakten. " (Ps. 68 : 11 Engelse King James) (Ps. 68:12 De Staten vertaling NL)  Prijs de Heere onze God voor Zijn eeuwige liefde.                                                          Uw Broeder in ChristusGerald  Frisby
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