
Dierbare Oogst Partner,

Wij hebben brieven en e-mails ontvangen om ons te bedanken voor de grote zending van bijbels, profetische preekboeken, cd's
en dvd's en een enorm aantal rollen voor Bijbelstudies. Zij uitten hun oprechte dankbaarheid en danken God voor het profetisch
materiaal en zeiden dat ze zouden bidden voor de groep die God gebruikte om dit project te financieren.  "De HEERE gaf te
spreken; der boodschappers die het publiceerden was een grote heirschaar!" Ps. 68:11 – En nu een profetische boodschap uit
Neal Frisby's bibliotheek.

De Profeet Voorspelt Het – Hij ziet een intrigerende snelle tijdperk, met mysterieuze en knipperende lichten!  Nah. 2:4, De
wagens razen door de wijken, zij lopen ginds en weder op de straten; hun gedaanten zijn als der fakkelen, zij lopen door
elkander henen als de bliksemen. – "Razende door de wijken," – hij zag de piepende banden, brullende motoren en de chauffeurs
die boos (claxonneren) op elkaar waren, zoals we vandaag de dag zien! Onlangs liet het Amerikaanse nieuwsblad op de cover een
afbeelding zien van een auto met een man er in met de titel, Verkeersagressie! De profeet zag gedrang; Als bumperkleven op de
grote broadways! De fakkels die hij zag, de rode achterlichten! Rennende als de bliksem – hij zag de snelle moderne auto's
van de laatste  dagen! –  We hebben zelfs  elektrische auto's.  Bliksemen houden  ook de elektrische  computer  gecontroleerde
snelwegen in, die ze nu in beeld brengen! Toen hij ze zag razen, zag hij ook het ongeduld en trends van de maatschappij. Vers 3 laat
zien dat het een tijd was van de uitvinding van atoomkracht en catastrofale aardbevingen. – "Dit zou zich voltrekken in de generatie
waarin de Heere terug zou komen! 'Wat een tijd! Zijt ook gij bereid!

De Aloude Babylon Der Laatste Dagen – De profeet had pas de wagens (auto's van onze tijd) onthuld. Het was tijdens haar
opkomst tot grote macht! Het was ook wederom in onze inventieve elektronische tijdperk, Nah. 3:4, "Om der grote hoererijen
wil der zeer bevallige hoer, der meesteres der toverijen, die met haar hoererijen volken verkocht heeft, en geslachten met
haar toverijen." (Dit vertegenwoordigt de kerk in de laatste dagen.) Nu maken we een sprong voorwaarts naar het moderne
Babylon! We zien dat haar finaliteit in hekserij en toverij culmineert! 'Goed begunstigd' – Ze was versierd en alle naties verlangden
naar haar en hadden haar met schatten opgehoopt! (Openb. 17:1-5) Want ze liet allerlei soorten kwaad toe! Maar haar einde wordt
gezien als een schouwspel brandend met vuur (vers 16). – Zij was ook geassocieerd met de materialistische (Openb. 18:13) –
Commercieel Babylon, een vreselijke conditie van zowel fysieke als geestelijke hoererij! – "Babylon zal blijkbaar tot in de
volgende eeuw overgaan maar zal op Gods vastgestelde tijd worden vernietigd!" Zelfs nu zijn de beide hoofdstukken van Openb.
17 en 18 verbonden met de onderwereld van het kwaad. (Een opmerking van de editor: De Illuminaties hebben de volledige
controle over de muziek- en amusementswereld. De Vrijmetselarij en de Bilderbergers hebben de controle over de politieke en
financiële wereld. Dit laat ons alleen maar zien dat de tijd erg is kort! – De president heeft een wereldwijde Opioïden epidemie
aangekondigd hetwelk tot een groot drugsprobleem leidt. Laten we nu eens zien wat broeder Frisby een paar jaar terug
heeft beschreven.) 

''Het woord farmacie is afgeleid van het Griekse woord ''Pharmakeus,'' of tovenarij!'' – Openb. 9:21, ''En hebben zich
ook niet bekeerd van hun doodslagen, noch van hun venijngevingen (Pharmakeus).'' – De definitie van dit woord beduid het
gebruik van drugs, toverspreuken, vergiftiging en hekserij. – In toverij wordt drugs vaak gebruikt om een beroep te doen op occulte
invloeden en zodoende demonische machten toe te staan om bezit van hun te nemen en hun aan te zetten om enge en vreemde
dingen te doen.  "Sommigen merken het niet omdat de medische beroepsgroep het probeert te controleren, maar het is
hetzelfde als voodoo pillen!" – ''Ja, de Pharmakeus tovenaars zijn te midden van de naties!'' En tegen de tijd dat de anti-Christ
ten tonele komt om zijn merkteken uit te geven, zal een groot percentage van de mensen klaarblijkelijk onder invloed van
verdovende middelen zijn of in de ban zijn van de satanische charmeur met zijn verschillende toverijen!'' (2 Thess. 2:4-12)
''Dit  alles  zal  vermengd  worden  met  afgoden,  drugs  en  seks  aanbidding  met  betrekking  tot  bepaalde  beelden  van  lust!''  –
''Gedurende het Romeinse Rijk waren er gehele steden gewijd aan de verering van de godin Diana! – Paulus werd met deze liefde
en seks godin, Diana, geconfronteerd, (Hand. 19:35) waarbij seksuele activiteiten in de Tempel werden toegestaan, terwijl ze de
vulgaire goden van super sensualiteit, orgie en losbandigheid aanbaden! – En in sommige Tempels werd het hun toegestaan om bij
hun rituele orgiën zelfs gebruik te maken van slangen!''

Futuristische Vervulling – Daniel zag een geweldig fantastisch tijdperk! – Dan. 12:4, waarin wordt gezegd, dat de kennis zal
toenemen en dat zij heen en weer zullen rennen! Hij zag de wereldwijd mobilisatie heen en weer gaan (door de lucht en over de
grond.) De profeet zag met betrekking tot alle uitvindingen de super kennis tot een hoogtepunt toenemen!  De profeet zei in
een  andere  Schriftgedeelte  dat  het  tijdperk  met  een  overvloed  aan  gebeurtenissen  zou  sluiten! Einde  aanhaling. (De  totale
zonsverduistering van de 21e eeuw was spectaculair en door meer mensen dan ooit tevoren in de wereldgeschiedenis bekeken.
Ernstig weer en aardbevingen zijn bijna dagelijks.)

Deze maand publiceer ik een prachtig boek genaamd "Fire On Carmel" en ook een DVD "The Future Fantasy World." Dit
is een korte opmerking om mijn waardering te uiten, ik wil u persoonlijk bedanken voor al uw inspanningen met betrekking tot
deze bediening. Moge Zijn rijkste zegeningen met u zijn! 

  
                                 Uw Broeder in Christus, Gerald Frisby
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