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Dierbare Oogst Partner,
Terwijl ik mij gereed maakte om deze brief te schrijven, waren er vele belangrijke gebeurtenissen rond de wereld ruchtbaar met betrekking tot het
weer. Vele vloedgolven vonden onmiddellijk zonder waarschuwing plaats. We hebben in de U.S.A - Arkansas, Oklahoma, Tennessee, evenals vele
tornado's, en het seizoen is maar net begonnen. We hebben Brazilië, Frankrijk en alzo vele andere landen die door ongewoon weer getroffen zijn. Als
dat niet erg genoeg is hebben we ongeveer in de afgelopen 60 dagen een ontvouwing van een grote catastrofe in de Golf van Mexico. Op het
einde kan het de olie maatschappij die de oliebron aanboorde verwoesten. Mocht dit gebeuren, dan kan dit geval met de British Petroleum
Company vele bedrijven verwoesten en veel ernstiger zijn dan de bank crisis met de Lehman Brothers. Dit rimpel effect zou over de gehele
wereld gevoeld kunnen worden. Met betrekking tot deze gebeurtenis, alleen maar om dit in het juiste perspectief te plaatsen, behoort de instorting
van de derivatenmarkt, welke nu op $ 1.2 biljard staat, representerende alles in schuld! De gehele wereld productie is jaarlijks ergens tussen de 50 en
60 biljoen dollar. Zo kan men zien, hoe deze schuld markt uit balans is. - Op vrijwel het exacte uur van de juni verduistering, het grote vierkant en de
overgang naar de volgende 7 jarige cyclus vindt een cruciale belangrijke bijeenkomst plaats. De bijeenkomst gaat hoofdzakelijk over de economische
condities van alle landen, welke in een schuld crisis verkeren. Nu kan men zien hoe de anti-Christ in staat zal zijn om gedurende de crisis te komen,
die zich op alle financiële markten aan het ontvouwen is. Dit zal ons tot het hoofd van goud brengen, zoals Nebukadnezar die had (Dan.
2:31,32) - Dan. 3:1,6), een regel die alle naties zullen moeten gehoorzamen onder het merkteken van het beest (Openb. 13:16,17.) - Gods
oordeel begint tot zijn volheid te komen. De immoraliteiten en zonden zijn zo groot, dat er voor God geen andere weg is om te gaan. Dit leidt mij naar
een aanhaling van Broeder Frisby van welke ik weet dat die hier wat van uit zal leggen. En nu een aanhaling van Neal Frisby.
''Jezus maakte een groot aantal beloftes, beide voor de Heidenen en de Joden in het Oude en het Nieuwe Testament. Een voor een, een beetje hier
en een beetje daar werden zij door de geschiedenis heen vervuld! En nu vinden zij in onze generatie als met een vloed van gebeurtenissen snel
plaats! In feite hebben vrijwel alle profetieën behalve de snelle inzameling en de opname voor de uitverkoren gemeente plaatsgevonden! - Het
volgende waar we nu op wachten is Het Verbond met de Joden samen met de valse messias. - Dan beginnen al de Verdrukkings Schriftgedeeltes zich
te ontvouwen! - We betreden definitief een ''nieuw tijdperk'' van revolutionaire veranderingen. Dingen die nooit eerder gezien waren in
onze generatie, maar een vervulling van profetie! Er vindt nieuw leiderschap over de wereld plaats. En door crisis en omverwerping zullen er
definitief nieuwe wetten betreffende de economie en samenleving ingevoerd worden!''
''Israël heeft een lange weg afgelegd sinds de steden door de eerste vliegtuigen in 1917 uit de handen van de Arabieren werden bevrijd.'' (Jes. 31:5)
En door God geplande gebeurtenissen en door cyclussen keerden de Joden beetje bij beetje terug en werden na de tweede wereldoorlog opnieuw een
natie. – Hij vertelde het seizoen van Zijn terugkomst als de ''Vijgen Boom'' ontwikkelende zich in onze generatie, en het omvat de Strijd bij
Armageddon! Alzo zijn er nog maar een paar jaren over gebleven voor onze generatie op welke manier u er ook naar kijkt! - Mijn opinie is dat deze
twee Schriftgedeeltes spoedig plaats zullen vinden. Openb. 11:1-2 - 2 Thess. 2:4 - ''De financiële mensen in hun geheime genootschap zijn hier nu
mee aan het werk! - Israël (Gods tijd klok voor de Heidenen) zal omdat het hun zo aangenaam lijkt tot een verdrag komen, maar het zal totaal bedrog
zijn!''
''De Verenigde Staten zal alzo onder misleiding terechtkomen; zoals men kan zien bedekt een grote waanvoorstelling het land! De Babylon religie is
aan het opkomen en controleert alle facetten van het leven! - valse verschijnselen en tekenen nemen betreffende dit toe, met alle type van
hekserij, inclusief de film toverkunst en ongelofelijke fantasie die de plaats van de realiteit inneemt. - Dit is een profetisch teken van Jezus
wederkomst! - En in sommige muziek van de jeugd zingen zij zelfs over het beest en het nummer 666, verlokkende hen er in! Alzo vertellende hen
dat zij naar de hel willen, tartende Gods Woord! - De Pied Piper's leiden de jeugd naar de poorten van de hel! De geschriften van meer dan 35 jaar
geleden voorspelden deze gebeurtenissen dat ze zouden komen. Hoe nauwkeurig de Heilige Geest is. Bidt voor onze jeugd, zij worden dagelijks met
duizend verschillende verleidingen en valstrikken geconfronteerd!'' - ''In een andere dimensie doen toverij en hekserij sommige van de zelfde
dingen alleen worden er zo nu en dan dieren en kinderen als offers gebruikt! We kunnen zo verder doorgaan, maar dit openbaart de vervulling
van profetie die de Schriften vele jaren geleden voorzegd hadden dat in onze dagen zou plaatsvinden!''
''De beker der ongerechtigheid loopt over. De mens bereikt zijn laatste stadium! Door bevingen probeert God een beetje verstand in de mensen te
schudden om sommigen tot bezinning te brengen voordat het te laat is! - Het hierboven geschrevene lijkt misschien fors, maar toch, ware feiten
kunnen niet over het hoofd gezien worden! - Sommige zijn onfatsoenlijk, maar we willen dit zeggen, wanneer 8 en 10-jaar-oude meisjes hun
lichamen in de straten verkopen, is het tijd voor de gemeente om onophoudelijk voor onze jonge mensen te bidden! - We zijn niet verslagen,
sommige zullen gered worden! - De Heere zeide, ''Ik zal herstellen!'' – Een snelle visitatie zal er onder ons komen! - Prijs Hem!''
''Al het plezier en zonden waar we hierboven over geschreven hebben zullen tot in het Grote Babylon binnengaan, Openb. hoofdstuk. 17
en Openb. 18:13. – Maar in één uur zal het allemaal weggevaagd worden (vers 10). Vuur, gassen en stralings winden zullen hen wegvagen,
achterlatende hen in verbazing!'' - Ik wil niet als een predikant van de ondergang klinken, maar indien ik over al deze dingen de waarheid niet vertel,
zal hun bloed op mijn handen zijn wanneer ik voor de levende God kom te staan! - Want het zegt, dat we er voor verantwoordelijk worden gehouden,
als we niet waarschuwen!'' Einde aanhaling.
Ik heb twee Speciaal Schrijven die ons dichter brengen bij het uur waar we in leven genaamd ''Tijd van de Voorzienigheid – Naderende Profetie
– (Ezech. 38) en ''Daniel's Visioenen.'' Alzo breng ik een DVD uit genaamd, ''Gods Liefde en Oordeel.'' Wat een tijd om een deel te zijn van deze
grote getuigenis! Wanneer u deze bediening helpt om deze belangrijke boodschap te publiceren, zullen uw gebeden en ondersteuning in de hemel
meetellen!
Uw broeder in Christus,
Gerald Frisby
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