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Dierbare Oogst Partner,
Enorme en belangrijke gebeurtenissen voltrekken zich in een versneld tempo. De tijd is de toon aan het zetten dat men aan het gehele
woord en wijsheid van God moet vasthouden! Deze maand heb ik een profetische brief uit de bibliotheek van Broeder Frisby. Hier zijn een
paar belangrijke gebeurtenissen waar ik het over moet hebben. Op de zon verschijnen nu de grootste zonnevlekken. Er is voor meer dan
honderd jaar niet zoiets voorgekomen. De wetenschappers zeggen dat het grote ingrijpende gevolgen op de aarde zal hebben voordat deze
zonnecyclus eindigt. Er naderen snelle en dramatische veranderingen. Elk aspect van het leven op deze planeet zal veranderen. We zullen dit
in onze volgende brief vervolgen. Dit is een essentiële en belangrijke brief. Lees Broeder Neal Frisby's citaat.
"We zullen een kijkje nemen naar profetische gebeurtenissen en de plotselinge afsluiting van het tijdperk zoals dat door Jezus voorspeld
was." "In welke ure gij het niet meent!" – "Laten we voor elke gebeurtenis kort de tijd nemen." – Het teken van de pestilentiën, Matt 24:7, En
er zullen zijn hongersnoden, en pestilentiën! Nooit eerder in de geschiedenis hebben we in onze natie en de hele wereld zo veel soorten
giftige stoffen in het water gezien!" – "Eens eerder in de geschiedenis bereikte een pestilentie een wereldwijde proportie. Dat was de zwarte
dood dat rond het jaar 1348 plaatsvond. Er is geschat dat ongeveer 35% van de bewoners der aarde vergingen! Jezus' woorden waren
overtuigend! . . . met nog meer op komst. En nu doemt er een verschrikkelijke spookbeeld op van bacteriologische oorlogsvoering met
duivelse ziektekiemen als oorlogswapen! Klaarblijkelijk zal iets hiervan bij de plagen van Openb. hfst. 8, 9 en 16 betrokken worden. Dus zijn
de woorden van Jezus waar, dat er pestilentiën zullen zijn. Deze bewoording heeft betrekking op allerlei bacteriën en giftige stoffen. Vele
Schriftgedeeltes bevestigen dit met betrekking tot het einde van het tijdperk. David zag er een visioen van. (Psalm 91:6-7) Het heeft ook
betrekking op straling. (Zach. 5:3-4) In combinatie hiermee, zal de hongersnood zijn lelijke kop opsteken als het tijdperk wordt afgesloten!"
We leven in een hachelijk en gevaarlijk uur, er verzamelen zich donkere schaduwen van de ondergang als nooit tevoren! Onze wereld haast
zich sneller dan de meesten denken in de richting van vernietiging!" – "Voor de sluiting van het boek Openbaring, zei Christus meerdere
malen, "Zie, Ik kom spoedig" (Openb. 22:12) . . . waaruit blijkt dat gebeurtenissen plotseling en zonder voorafgaande kennisgeving
zouden plaatsvinden; en de wereld er door verrast zou worden! De profeet Daniël schreef dat aan het einde van het tijdperk, velen
heen en weer zouden snellen en ongelooflijke kennis zouden verkrijgen!" (Dan. 12:4) – Dan. 9:26, "Hij zei dat het einde daarvan met
een vloed zal zijn! – Hetgeen betekent dat verschillende profetieën allemaal tegelijk, op hetzelfde moment zouden plaatsvinden, wat betekent
dat de normale dingen abnormaal zouden zijn op dat moment en dat dingen zouden gaan versnellen! – Hetgeen openbaart dat het einde van
het tijdperk met een stormloop van financiële, wetenschappelijke en politieke veranderingen zal afsluiten, die de wereld zouden overweldigen
en letterlijk zouden doen beven, ter voorbereiding van de anti-Christ!" – De naties worden geconfronteerd met een faillissement en ze zijn op
zoek voor een leidende ster om ze uit de problemen te krijgen, (Openb. hfst. 13).
"Onze planeet, de aarde verkeert in een opstand en dat zal aan het einde van het tijdperk wereldwijd in omvang toenemen. De beschaving
ligt op ramkoers met het lot en zelfs verschillende wetenschappers zeggen dat het weleens zou kunnen instorten. De criminaliteit is stuurloos
en het moraal buitensporig!" – "Ja, de wereld staat aan het hoofd van problemen, ongeëvenaard in de geschiedenis! En wij, de uitverkorenen,
moeten ons voorbereiden op de toekomst! De samenleving zal binnenkort niet aan het oordeel van God ontsnappen! Ook geloven
sommige politieke en religieuze figuren dat de wereld door een complete chaos of vernietiging heen zal gaan en het de verschijning van de
anti-Christ, het merken van de aarde zou moeten onthullen, terwijl de wereld aan het hoofd staat van een catastrofistische krachtmeting bij
Armageddon!" Een noot van de editor: Broeder Frisby schreef dit volgende artikel, dat in 1967 voorspeld werd. (Zie het laatste
paragraaf van Rol #7, deel 1) (een volmaakte vervulling!) "Ook is dit slechts een klein aspect van hetgeen humanisme op wijst! – En is het
geassocieerd met religieuze humanisme en de Laodicea Gemeente!" (Openb. 3:14-17 en Openb. hfst. 13) . . . (a) "Het humanisme ontkent de
godheid van de Heere Jezus Christus! (b) Het ontkent de Bijbel en het bestaan van de ziel! (c) Het ontkent verlossing, hemel en hel! (d) Het
gelooft dat er geen juist, verkeerd of absoluutheden zijn! (e) Dat morele waarden zelf bepalend zijn en dat je kunt doen wat je maar wilt! (f)
Het wenst de verwijdering van onderscheidende rollen met betrekking tot man en vrouw! (g) De bevordering van al de zonden van Sodom en
nog veel meer!" . . . (1) "Gelooft in seksuele vrijheid, ongeacht leeftijd!" (2) "Gelooft in abortus!" (3) "Ook in euthanasie en zelfmoord!" (4)
"Gelooft in een gelijke verdeling van welvaart om gelijkheid te creëren." – (Net als het communisme) (5) "Wenst de verwijdering van het
Amerikaanse patriottisme en het vrije ondernemerschap systeem!" (6) "Ontwapening" (Openb. 6:2) (7) En de oprichting van een ene wereld,
socialistische overheid!" – "Waar is dit mee verbonden? Lees Openbaring hfst. 13, het beest is tevoorschijn aan het komen! Een
krachtige dwaling is aan zijn opkomst voorafgaande!" (II Thess. 2:9-12)
Luister heel aandachtig. Er zal een religieuze geest over de natie komen! Maar het zal een persoon toestaan om alles te doen wat ze
maar verlangen. Het kerkelijke systeem zal voor geld de zonde legaliseren. U zult nog nooit zoiets walgelijks gezien hebben! (Want
God zal hen opgeven! Binnenkort zullen ze in een hongersnood en niet te bedwingen epidemische ziekten terecht komen. En een
invasie van miljarden vernietigende kevers, insecten en sprinkhanen die niet eerder voor de mensen bekend waren. Er zullen
atoomverschrikkingen komen. Nu veranderen de weersomstandigheden tot verwoestende proporties. Het handschrift is aan de wand!
Ze zijn gewogen op de weegschaal en te licht bevonden. "Het uur is laat, laat ons voor een oogst van zielen bidden!" Einde citaat.
Deze maand geef ik een prachtige Speciaal schrijven aan de uitverkorenen uit genaamd "De Openbarings Gemeente – De
Uitverkorenen" en ook een DVD genaamd "De Profetieën van Jezus." Dit was een TV-uitzending. – Men kan het belang van deze boodschap
zien. Tot degenen die helpen; Jezus zal u in uw dagelijks leven zegenen, voorspoedig geven en leiden.
Uw Broeder in Christus,

Alle drie nieuwe Cd's/Cassettes, $15.00 donatie
“Who Will Listen”
“Great and Small Dilemmas”
“The Wisdom of God”
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Een Nieuwe DVD uitgave: “The Prophecies of Jesus”
Ook beschikbaar: “The Most High”
($20.00 donatie per stuk)
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