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Dierbare Oogst Partner,

Op 14 maart werden we op een groot teken in de hemel getrakteerd, de samenstand van Venus en Jupiter. En wat was dat een spectaculaire
aanblik! We gaan naar een andere gebeurtenis die 100 jaar geleden plaatsvond, de verjaardag van het zinken van de Titanic. Maar laten we
aangaande dit punt eerst een beetje geschiedenis vaststellen. Het primaire werk startte in maart 1909. Tijdens de bouw van de Titanic verscheen
de komeet van Haley in 1910. Dit startte een nieuw tijdperk van industriële macht. De Titanic was klaar en werd geacht onzinkbaar te zijn.
Op zijn maiden voyage van 1912, trof het op 14 april omstreeks het middernachtelijk uur een ijsberg. Ze waren zelfs nadat het de ijsberg raakte
nog steeds aan het feesten en dansen alsof er niets gebeurd was. 2 uur en 22 minuten later zonk de Titanic, op 15 april 1912. Laten we nu eens
terugzien op een aantal gebeurtenissen sinds de komeet van Haley van 1910. – WO I kwam, 1914-1918. De beurscrisis, 1929. WO II, 1939.
De eerste atoombom, 16 Juli, 1945. Het nucleaire tijdperk was geboren. Israël werd een natie, 1948. De volgende twee gebeurtenissen: de
Koreaanse Oorlog en de Oorlog in Vietnam. Laten we nu eens kijken naar een andere gebeurtenis, de restauratie van het Vrijheidsbeeld, 100
jaar oud in 1986, en opnieuw verscheen de komeet van Haley, terwijl ze deze grote gebeurtenis aan het vieren waren. Toen kwam de eerste
Golfoorlog, 1991. Daarna verscheen op 22 maart 1997 Hale-Bopp. Een andere spectaculaire komeet met drie staarten, wat zeer ongewoon is. De
volgende gebeurtenis schudde de wereld: 11 september 2001, de terroristische aanslag op het World Trade Center die de torens naar
beneden haalde. Vanaf die gebeurtenis kwam de tweede Golfoorlog tegen Irak en later Afghanistan, wat in 2003 startte en nog steeds aan de gang
is. Al deze gebeurtenissen leiden nu tot 2008, waarin een grote financiële crisis is begonnen, alsmede een technologische vooruitgang startte. 3-D
foto's, Google, Facebook, Twitter en Yahoo, men kan met een ieder over de gehele wereld communiceren, wat ons steeds dichter tot een één
wereld netwerk en systeem, de anti-Christ en Armageddon brengt. Wat staat ons te wachten? – Een voortzetting van de financiële crisis, het weer;
dat extreem gewelddadig is, aardbevingen en meer vulkanische activiteit, een groot tekort aan olie dat de gehele productie van levensmiddelen zal
treffen. Hier volgt een heel bijzonder citaat uit de bibliotheek van Broeder Neal Frisby. Het is tijd om er aandacht aan te besteden!
"De Geest zegt; schrijf dit op! Gods hemelse klok slaat middernacht! Gods profetische klok tot de aarde (de Schriften) doet het
middernachtelijk uur klinken! – Gods profetische steen (de Piramide klok) in zijn inch lijnen kruizen het middernachtelijk uur. De latere tijden zijn
als een schijnwerper op revelative en visionaire gebeurtenissen overal om ons heen gericht, en zenden door het hele land schokgolven om ons te
waarschuwen dat de tijd dringt!"
Jezus verschijning is nu! – Het is net als een nieuwsbericht! – "Bereidt de weg des Heren, want een vuur van herstel gaat voor Hem uit!
Terwijl het land beeft gaan de heiligen op om Hem te ontmoeten! Hij zalft Zijn uitverkorenen met licht terwijl Hij nadert" – En toch zal
Hij voor degenen die op de aarde achterblijven het licht uit doen!
Het begin van het einde komt er snel aan! – "Blaas de bazuin, zend het alarm uit!" – Dit is het uur dat door de profeten voorspeld is! En de Koning
zal binnenkort gezien worden! Want de duisternis komt als het licht weggaat!
Zoals gezegd is, verzegel dit boek Daniel, tot den tijd van het einde. (Daniel 12:4) – Het boek van Daniel is geopend en onthuld, de deur van
het tijdperk is zich snel aan het sluiten! – "Al zijn voorspellingen zijn vervuld, zelfs het begin van het Verbond." – Al hetgeen er over is gebleven
is het anti-Christ beest systeem en de uiteindelijke gruwel der verwoesting! – "De kennis is zeker toegenomen en mensen rennen heen en weer in
auto's, vliegtuigen, de ruimte en etc." – Ook is de elektronische genie die duistere raadselen verstaat hier op aarde en zal op de vastgestelde tijd
komen. En de scharlaken prins bevestigt het Verbond. Net als een gebiedende stem; laat de geestelijke regen neervallen! – "Roep de
overwinning uit! Want binnenkort zal de tijd er niet meer zijn" – De vroege en late regen zijn hun lot aan het beëindigen! (Jakobus 5:7)
U kunt het bewijs en de vruchten zien! Deze tekenen wijzen op de komst van de Heere Jezus! Zo zijt dan geduldig, broeders, want zijn
terugkomst nadert voordat deze generatie voorbij is. – "Het is tijd om wakker te worden!" – Door de tekens en de manier waarop de Heer aan
het zalven is lijkt het er op dat dit alles bij het doorkruisen van de 21e eeuw zal gebeuren! Amen!
We betreden de inleiding tot een nieuw tijdperk! U zult fantastische en verbazingwekkende wonderen zien, zowel in het geestelijke als in het
materialistische tijdperk van uitvindingen, technologie en samenleving! Er is een fantasie wereld op komst en dat voorbij iemands verbeelding,
behalve degenen die door de geest een glimp hebben opgevangen van de toekomst. – We leven in het laatste uur van de woorden van
Johannes, "het getuigenis van Jezus is de geest der profetie" – Deze era begint nu, maar het diepere en realistisch deel ervan zal vanaf 2001
beginnen. De hele aarde zal door een revolutionaire waan en catastrofistische verandering heen gaan! – Er zal binnenkort een verandering van vele
wereld en religieuze leiders zijn of ze zullen op die tijd met het beest systeem samenwerken! Dit is ons uur, mis de prachtige dingen die de Heer
voor u heeft niet. Houd uw ogen open!
Hier volgt een mooie uitnodiging, en onze Heer weet dat alleen degenen die Hij heeft gekozen naar deze woorden zullen luisteren! De Heilige
Geest zalft mij om deze toe te voegen en ze zijn te vinden in Openbaring 22:16-17, Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om ulieden deze
dingen te getuigen in de Gemeenten. Ik ben de Wortel en het geslacht Davids, de blinkende Morgenster. En de Geest en de Bruid zeggen:
Kom! En die het hoort, zegge: Kom! En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet. En wederom waarschuwt
Johannes ons en zegt in vers 20, Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. – "Laten we allemaal wakker, alert en waakzaam zijn!
"Einde citaat. Men kan zien dat het einde snel aan het sluiten is, net zoals de Schriften er over spraken en in een ure gij het niet meent, Matt.
24:44.
Deze maand ga ik een speciaal schrijven genaamd "The Resurrection" en een DVD genaamd "Time" uitbrengen. (Zie het aanbod hieronder) Ik
weet dat u ervan zult genieten. – Als gevolg van de beperkte tijdruimte, vertrouw ik erop dat u uw best zult doen door te helpen om deze prachtige
boodschap te publiceren. Moge al de zegeningen van de Heer over u zijn en u in de komende dagen leiden.

Uw Broeder in Christus,
Gerald Frisby

Alle drie nieuwe Cd's/Cassettes, $15.00 donatie
“Turning of Time”
“Prophet in Eclipse”
“The Tare and the Real Wheat”
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Een Nieuwe DVD uitgave: “Time”
Ook beschikbaar: “Prophetic Sequence”
($20.00 donatie per stuk)
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