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Dierbare Oogst Partner,

Kijk wat er gebeurt. – Californië: Terwijl ik dit aan het schrijven was vluchten er duizenden voor de falende Oroville Dam.
Werknemers racen om de dam veilig te stellen alvorens nieuwe stormen het zullen treffen. Mocht de dam doorbreken zou
het de ergste natuurramp in de geschiedenis van de Verenigde Staten zijn. Een ernstige rel bij één van onze colleges
veroorzaakte duizenden dollars schade. Wij zien ook rellen over de hele wereld. Onverwachte weersomstandigheden
veroorzaken ernstige schade en het verlies van levens in de Verenigde Staten en elders. De vrijgekomen straling uit de Japanse
kerncentrale verspreidt zich over de Stille Oceaan. – En nu een citaat uit Neal Frisby's bibliotheek.
PROFETIE EN VERVULLING VAN PROFETIE – "Zoals de Schriften het op voorhand voorspelden zijn de meest
dringende problemen waar de mensheid mee te maken krijgt de internationale crisis, oorlog met het terrorisme, met inbegrip van
de Arabieren en Israël! De weerpatronen, de verwoesting en de problemen als gevolg van dodelijke aardbevingen, drugs en de
immorele situatie, hongersnood en geleidelijk toenemende inflatie, rellen en opstand! De onterende omstandigheden onder de
jeugd, tekenen aan de hemel en op de aarde! Wankele overheden, internationale moorden, de economische condities die werden
voorzien en wederom zullen verschijnen. Nieuwe en ook dodelijke uitvindingen voor oorlog!" – Grote sprongen in de
wetenschap, waarvan sommige gevaarlijk tot het uiterste gaan, etc." – "Dit is slechts een greep uit de gebeurtenissen die
betrekking op de toekomst hebben. Veel hiervan is voor onze ogen in vervulling gegaan! – We hebben het teken van de
dagen van Noach overal om ons heen gezien. Zoals voorspeld is de aarde gevuld met boosheid en geweld! De beker van wraak
en gruwel loopt over! Naaktheid, drugs, hekserij en Satan aanbidding komt nu overal voor. En sommige Hollywood films spelen
een rol in dit alles onder de naties!" – "We zien ook het teken van de dagen van Lot, met grote commerciële activiteit! Het
bouwen, kopen en verkopen dat zijn weerga niet kent in de hele geschiedenis. We zijn getuige van precies dezelfde immorele
activiteiten die ten tijde van Sodom bestonden. Al deze condities zullen verslechteren, nog erger dan in Sodom met name bij
het binnengaan van de Grote Verdrukking!" (Lucas 17:28-29) We hebben het teken van het uitspruiten van de Vijgenboom
gezien. – Na bijna 2000 jaar keerden de Joden naar het Heilige Land terug! – Lukas 21:24;29-30 geeft de exacte super vervulling
van deze profetie weer! De tijden der heidenen zijn vervuld, we bevinden ons in een overgangsperiode!"
Het teken – "Wij zijn de generatie die al deze dingen ziet! En Jezus zei in Lukas 21:32, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan,
totdat alles zal geschied zijn!" En we weten ook, dat de opname vóór het midden van de Grote Verdrukking plaatsvindt! – Mijn
advies en gezond verstand zegt dat we een climax in de wereldgeschiedenis naderen! Het volgende teken – "We gaan een tijd
binnen van wereldwijde nood en ravage, onrust, angst en verbijstering, meer pestilenties en revoluties zijn donkere
wolken van de toekomst! En we zien tekenen aan de hemel in elke richting toenemen! Lukas 21:25, geeft een goed beeld van
een groot deel hiervan. We zullen een grote vervolging van de gelovigen zien! Er zal een toename van verdeeldheid en
onenigheid komen onder de belijders van godsdienst, totdat ze allemaal lauw worden! Dan zal er zelfs nog meer afval ontstaan in
de kerken en als het licht van een kaars zal de liefde van velen afsterven! – Als een nachtvisioen gaan de profetische scènes voor
mij langs! Er was een kreet, waar zijn de wachters? Dit is het uur van afscheiding, en gij zijt Mijn getuigen! Het is tijd om
waakzaam en nuchter te zijn! Verwachten, waken en bidden!"
EEN OOGST VAN OORDEEL IS OP KOMST MET DONDERS OVER DE VERENIGDE STATEN EN DE
WERELD. Er zijn catastrofistische gebeurtenissen op komst, van een vulkanische orde. Er zijn sommige explosieve voorvallen
en wereldschokkende incidenten voor ons in petto. Opstand aan de ene kant en wereldschokkende gebeurtenissen aan de andere
kant. Op een spontane orde mensen in shock, dood en verschrikking. Op een spectaculaire orde zullen onverwachte
veranderingen verschijnen, als een vloedgolf van onzekerheid waarmee de aarde met extreem geweld en holocaust gevuld zal
worden. Er komen grote veranderingen aan, met schokkende verrassingen, voor de bevolking van de Verenigde Staten en
de wereld. We betreden een nieuw tijdperk in Gods tijd cyclus. God zal dit met catastrofistische gebeurtenissen en
rebellie markeren. Ik zou willen zeggen, om ook naar aardbevingen en extreem weer uit te kijken. We zullen ons tot ongekende
hoogten en een ongelooflijke snelheid voortbewegen. Een ding dat Jezus mijn vertelde was, dat de rest van onze tijd totaal zal
veranderen naar juist het tegenovergestelde van wat het nu is. We zullen een nieuwe era van de tijd ingaan."
PROFETIE VAN BESCHERMING – "Terwijl het tijdperk geleidelijk afloopt zouden deze woorden heel goed bij de
uitverkorenen van God kunnen passen!" Ps. 124:6-8, "De HEERE zij geloofd, Die ons in hun tanden niet heeft overgegeven
tot een roof. Onze ziel is ontkomen, als een vogel uit den strik der vogelvangers; de strik is gebroken, en wij zijn
ontkomen. Onze hulp is in den Naam des HEEREN, Die hemel en aarde gemaakt heeft!" En Hij zal zeker dagelijks met u
zijn en over u waken als u uw vertrouwen op Hem stelt! Einde citaat.
Deze maand geef ik een boek uit met de titel "This Generation" – Part 1 en een DVD, "Dimensional Prophecy." We bereiden
ons voor om twee nieuwe boeken te publiceren en uw financiële hulp zal deze keer zeker nodig zijn. De Heere zal u zeker
zegenen en leiden.
Uw Broeder in Christus, Gerald Frisby

Alle drie nieuwe Cd's/Cassettes, $15.00 donatie
“Hypnotic Generation”
“Remembering the Scriptures”
“Digesting the Word”

Een Nieuwe DVD uitgave: “Dimensional Prophecy”
Ook beschikbaar: “Rest and Restoration”
($20.00 donatie per stuk)
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