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Dierbare Oogst Partner,
Dit is een juist van pas komende boodschap. Veel gebeurtenissen hebben zich in de U.S.A. voorgedaan net als in de rest van de wereld. Er zijn vele brieven
welke ik in het verleden heb verzonden, te beginnen in 2005. Ik bekeek de boodschap die Broeder Frisby in mijn handen plaatste nauwkeurig. Deze
benadrukte al de gebeurtenissen die ik publiceerde, aanduidende het catastrofale weer welke alle naties gedurende de laatste 5 jaar hebben gezien. Niemand
kan het noodweer dat wereldwijd plaatsvond ontkennen en ook intensiveerden grote aardbevingen en vulkaan activiteiten, net als orkanen en
tornado's. (Luk. 21:25-28) En hoe dichter we bij de wederkomst van de Heere komen, hoe meer zij in kracht zullen toenemen. Aangaande geweld en
corrupte immorele onoprechtheid die er in alle wereldwijde regeringen is, hebben zij werkelijk het punt van geen terugkeer mogelijk bereikt! Zeker is de
beker van ongerechtigheid vol! Wanneer de zonden de hoogten van de hemel bereikt hebben zal er overeenkomstig de Bijbel een spoedig oordeel komen. Dat
brengt mij tot een gebeurtenis, de verwoesting van Sodom en Gomorra. - Nu hebben wetenschappers de bewijzen dat deze gebeurtenis heeft plaatsgevonden
zoals de Bijbel het verklaart. Ik wil dit in een van mijn volgende brieven uitleggen en precies laten zien hoe God deze gebeurtenis van tevoren wist. Hij zond
twee engel boodschappers om een waarschuwing te geven! En zoals we weten konden alleen Lot en zijn twee dochters ontsnappen. - Zoals in mijn verleden
brieven voorzegd vinden er wereldwijd gebeurtenissen plaats in de financiële markten. Meer moet nog komen. De schuldencrisis is hoog, en de schulden
van de mensen, en regeringen stijgen tot een astronomische hoeveelheid, en brengen ons naar de rand van een catastrofe, welke alle wereldwijde
valuta's zal veranderen. De anti-Christ is in beweging, want hij is een man van uitkomst en zal alle naties domineren als hij als een vredestichter opkomt, en
uiteindelijk veranderd in een bewind van terreur. Hoe deze gebeurtenissen zullen komen, zal ik in een volgende brief meer over in detail gaan. En naar het
schijnt is de wereld zich niet bewust van de grote misleiding die komende is. Ik heb zoveel te zeggen dat ik het in andere brieven zal moeten plaatsen. Ik heb
een prachtige aanhaling van Broeder Frisby. Dit zal u versterken en de moed geven voor in de laatste uren van deze uitverkorenen boodschap. Herinner dat
de Schriften zeggen dat het bijna de uitverkorenen verleide, maar niet verleide! (Math. 24:24) En nu een aanhaling van Neal Frisby.
''De Schriften zeggen, weest niet misleid als de tijd nabij is! - Met andere woorden, we zullen in een periode van wereldwijd bedrog zijn en het is nu zeker
overal rondom ons! Ook alle soorten van waanvoorstellingen. Maar Jezus is in ons midden en begeleid Zijn mensen in Zijn ware werken!'' Mark. 1:15, '' De
tijd is vervuld, en het Koninkrijk Gods nabij gekomen; bekeert u, en gelooft het Evangelie ! - De naties en mensen zijn vol van vrees en onrust. Verwardheid
en verbijstering zijn overvloedig aanwezig als de aarde van de ene naar de andere gebeurtenis aan het schudden is ! - We weten dat mensen en zelfs kinderen
van de Heere rust, vertrouwen en vrede nodig hebben!''
WIST U DAT JEZUS VAN U HOUDT? - En heeft Zijn volledige voordelen gegeven aan allen die geloven - handel op Zijn Woord! REDDING - Efez. 2:8
-9, '' Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave !'' 1 Joh. 1:9 zegt, '' ''Indien wij onze zonden belijden, Hij is
getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve !'' Hebr. 2:3, '' Hoe zullen wij ontkomen; indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen.''
GENEZING NODIG? - Mark. 9:23, Jezus heeft gezegd, '' Alle dingen zijn mogelijk dengene die gelooft !'' - Joh. 14:14, '' Zo gij iets begeren zult in Mijn
Naam, Ik zal het doen. Ps. 103:3, '' Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest !'' OPGEZADELD MET SCHULD? - Math. 11:2829, '' Christus zal de zware lasten wegnemen, en rust geven !'' VOORSPOED NODIG? - Math. 7:7, '' Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult
vinden; klopt, en u zal opengedaan worden!'' 3 Joh. 1:2, '' Geliefde, voor alle dingen wens ik, dat gij welvaart en gezond zijt, gelijk uw ziel welvaart !''
VREDE EN RUST NODIG? - 2 Tim. 1:7, '' God wil de geest van vrees wegnemen, gevende kracht en liefde, en een gezonde geest !'' KRACHT NODIG?
- Jes. 40:31, '' Maar die den Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen!'' UITHOUDINGS VERMOGEN, zij zullen opvaren, gelijk de arenden; zij
zullen lopen, en niet moede worden - zullen wandelen - en niet mat worden!
GODDELIJKE GEZONDHEID - Het absorberen van Gods Woord – creëert leven, een lang leven en gezondheid voor allen die het vast houden! Spreuken. 4:20-22 - lees Deut. 34:7 – Vernieuwde lichaam en jeugd! Ps. 103:5 - HEILIGE GEEST NODIG? - Hand. 2:38, '' Bekeert u, weest gedoopt in
den Naam van Jezus Christus en u zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.'' Joh. 3:5, '' Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het
Koninkrijk Gods niet ingaan!'' Math. 21:22, ''En al wat gij zult begeren in het gebed, gelovende, zult gij ontvangen.'' - Accepteer het nu! ''Zo gij kunt
geloven, alle dingen zijn mogelijk dengene die gelooft !'' (Mark 9:23) ''Dit openbaart aan de gelovige onbegrensde antwoorden op het gebed!'' Einde
aanhaling. - Dit zijn waarlijk gezonde woorden om elke dag te beoefenen, want zij zullen u kracht geven en begrip van de Schriften.
Ik heb geweldig nieuws! We hebben de nieuwe boek met De Profetische Speciale Schrijven – Deel Drie gereed om uit te geven, en ook een prachtige
DVD genoemd, '' Gezaghebbend Geloof !'' - De Heere was werkelijk goed voor ons. We hebben twee nieuwe printers gekocht om deze wonderbare
boeken te kunnen publiceren. Uw ondersteuning was waarlijk wonderbaar voor ons. De zegeningen van de Heere zullen rusten op allen die helpen,
evenals op degene die de boodschap ontvangen. Grote dank en erkentelijkheid is gekomen van allen over de hele wereld. Wij waarderen werkelijk al
het vertrouwen, en de ondersteuning die u zo vrijmoedig hebt gegeven aan deze bediening. Moge de Heere blijven zegenen en een ieder van u leiden.
Uw Broeder in Christus
Gerald Frisby
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