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Dierbare  Oogst  Partner,     De gebeurtenissen versnellen! In de laatste brief waren we aan het praten over het spontane weer. In de VS zijn diverse steden overstroomd en het  gebeurde in een oogwenk, alzo  ondergaan  vele andere landen hetzelfde lot. Terwijl we deze brief schrijven is de Oostkust in een zware hittegolf  verwikkeld.  Sommige records van alle tijden werden verbroken.  In een ander deel van de aarde heeft Rusland te kampen met een warmterecord. Mensen die koel proberen te blijven zijn op zoek naar allerlei soorten van poelen met water. Rondom Moskou is een golf aan verdrinkingen. Deze zomer zijn al 2.000 mensen verdronken. Volgens de onderhouden records boeken in Rusland die de laatste 130 jaren waren bijgehouden hebben de temperaturen records verbroken. – De zon ontwaakt uit een diepe slaap en in de komende paar jaren verwachten wetenschappers een veel 
hoger niveau van zonneactiviteit te zien. Dit zou de piek van de 11 jarige zonnecyclus zijn. Zoals we kunnen zien zullen we in, 2012, 2013 en 2014 een aantal van de grootste sterrenkundige gebeurtenissen aanschouwen. Een wereldwijde droogte zal het gevolg zijn .  Terwijl de mens zich over 
andere  dingen  zorgen  maakt,  beweegt  het  dynamische  weer  zich  in  de  richting  van  grote  zonnestormen  (Lucas  21:25),  dat  zou 
elektronische Armageddon teweeg kunnen brengen, verstorende wereldwijd alle elektronica en alle elektronische voorzieningen, evenals 
het veroorzaken van het slechtste weer – enorme stormen, droogtes en overstromingen over de hele wereld. De verwoesting zou in de biljoenen dollars kunnen oplopen. – Broeder Frisby waarschuwde aangaande een grote komende gebeurtenis. Hij noemde het de Koning van Terreur (de zon), voortbrengende vernietiging aanzienlijker dan wat de mensheid ooit heeft aanschouwd. Laten we dit nu eens koppelen aan hetgeen wat Neal Frisby te zeggen heeft in zijn dynamische aanhaling.      "Zoals ik in visioenen zag, zal de natuur deze planeet binnenkort beginnen te domineren vrijlatende grote krachten van energie tegen de mensheid door de aarde (vuur), hongersnood (droogte), winden (gigantische stormen), water (overstromingen en grote zee winden.) – Ik schrijf dit zodat 
mijn partners zich zullen voorbereiden in geval het een of ander hiervan hun gebied zal treffen. We kunnen  de natuur werkelijk tot de mensheid zien preken dat ze wakker moeten worden. Dit zijn tekenen van de spoedige komst van de Heere!"      "De Schriften voorspelden de opkomst van vulkanen, aardbevingen, droogtes en hongersnoden, de tektonische platen van de aarde en deze  getijdekrachten zullen blijven toenemen tot aan het einde van ons tijdperk en zich dan beginnen te verenigen met het draaien van de as wat gepaard  zal gaan met enorme schokken, schuddende de gehele aarde wanneer de steden van de naties vallen! Wat een generatie!" "De uitverkorenen zijn 
getuige van de laatste profetische tekenen welke recht voor hun ogen plaatsvinden." Alzo zullen er nieuwe en nog meer krachtige tekenen op de aarde en in de hemelen gegeven worden! Ik kan hier toevoegen dat er in de toekomst een groot verlies van levens zal zijn als gevolg van de natuur  en aardbevingen.  "Laten we nu allemaal op elk moment uitkijken naar de komst van de Heere Jezus!  – Alzo wil ik toevoegen dat er aardbevingen zullen plaatsvinden op plaatsen die daar eerder niet bekend om waren, ook in het Midden westen, de Oostkust en zelfs richting het zuiden! 'Het lijkt  erop dat deze dingen nu in bijna elk gebied kunnen toeslaan.  Jezus heeft gezegd: "Wanneer u deze dingen ziet, zo ziet omhoog, en heft uw 
hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is." (Lucas 21:28)     "Goddeloosheid,  verleiding,  losbandigheid en de uitroeiing van levens zal  het alledaagse lijken te  zijn!  Aanvankelijk  zullen demonisme en  satanisme het gegarandeerd op  een sluwe en bedrieglijke manier  overnemen.  In feite gaat de natie in de komende jaren geheel door een 
revolutionaire verandering. Elk facet van de samenleving zal anders zijn. En voordat de mensen het beseffen, zal er een teken van trouw 
(een merkteken) op de wereld uitgegeven worden. Dit alles verbonden met de Gemeenschappelijke Markt Landen. Valse religie zal zich over de gehele wereld als een wild vuur  verspreidden.  Zelfs Rusland speelt een subtiele rol wanneer ze  Mysterie Babylon, voordat de beer het Midden-Oosten zal plunderen, voor een tijdje zullen aanvaarden. "(Ezechiël hoofdstuk. 38) - Fantasie, bizarre en vele vreemde gebeurtenissen zijn werkelijk komende. Wat een generatie en tijd om in te leven! Uniek in al de annalen van de geschiedenis. Naar mijn mening geloof ik dat dit zal uitlopen op de  opname,  de  Verdrukking,  het  Beest,  Armageddon  en De Grote  Dag van de Heere.  En dan zal  omstreeks het  einde van dit  alles  natuurlijk  het Millennium verschijnen. Dus zijn we in het tijdperk van de laatste oogst van de uitverkorenen. De Here predikt in de wegen en heggen dwingende 
hen om in te komen,  met behulp van verschillende manieren zoals  we  vermeld  hebben.  Naast  het  preken,  met  behulp van de grote 
krachten van de natuur om hen te waarschuwen dat de tijd op is en dat men zich overal moet bekeren en verlossing aanvaarden, hetwelk  
de enige echte waarde is die een ieder van ons ooit zal hebben "eeuwig leven!"  Zo is dit voor de uitverkorenen een tijd van vreugde, wetende dat Jezus terugkeer heel dichtbij is. (Einde aanhaling.)      Dit is was werkelijk een dynamische brief!  Maar om meer nadruk te leggen op deze brief geef ik nieuw boek uit  genaamd  "The Whirlwind 
Prophet'' –  De bijzondere profetische Geschriften van Neal Frisby - Deel Vier (Engelse versie). Dit boek is zeer gezalfd met de tot nu toe 12 van de meest belangrijke Speciale Geschriften. Alzo geef ik een DVD uit "Profetische Visioenen" (Engelse versie) – De verzoeken voor Broeder Frisby's  literatuur waren bijna overweldigend.  Zelfs  met onze nieuwe drukmachines  kunnen we de  verzoeken  nauwelijks bijbenen!  Degenen die trouw geweest zijn aan deze belangrijke boodschap zullen erkenning ontvangen en een zegen van de Heere,  terwijl we hier op de aarde zijn evenals  wanneer we ontvangen worden in de hemel. Moge Gods voortdurende zegeningen met u zijn. Uw Broeder in ChristusGerald  Frisby
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