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Dierbare Oogst Partner,
Sommige van de meest zware tijden liggen vlak voor de boeg. Dit zijn jaren van de meest ontzagwekkende en ongewone
weersomstandigheden geweest. Het grootste gedeelte van het land, vooral de oostkust hebben met streng koud weer te maken gehad. Het
westelijke deel van de Verenigde Staten verkeert in ernstige droogte. Dit zijn de profetieën waar Broeder Frisby in de Rollen over schreef en
sprak. Terwijl ik deze brief schrijf vinden er twee grote verduisteringen plaats waar ik over schreef. Een totale zonsverduistering (20
maart, 2015), evenals de derde bloedmaan, een totale maansverduistering, op 4 april 2015, die ook op de Joodse Pascha plaatsvindt.
Al deze verbazingwekkende gebeurtenissen gebeuren op deze meest strategische tijd. Hier is een van de meest verbazingwekkende
profetieën die door William Branham in 1933 in een visioen gezien waren. Hij zag vier personen in een auto tegenover elkaar zitten
en de auto reed zelf; een bestuurderloze auto. In het visioen werd hem getoond dat het in de buurt van het einde of aan het einde van de
tijd was. Broeder Neal Frisby werd in 1933 geboren. Hij schreef "De vorm van komende dingen – Geautomatiseerde auto's" en zag
dezelfde type gebeurtenis in een bestuurderloze auto die op een traan leek. Zie, president Reagan stapte uit een auto die door Broeder Frisby
als een traan beschreven werd. Er was geen bestuurder. Een experimentele auto ging over de snelweg van Californië, werd op video
opgenomen en kwam op het wereldnieuws. Er is nu aangekondigd dat sommigen denken dat een bestuurderloze auto binnen 2 jaar gecreëerd
zal worden. Er zijn, voor de complete technologie die nodig zal zijn, grote bedrijven bij betrokken zoals Google en Apple en een aantal grote
autobedrijven. De technologie rukt op voor een totale controle van de aarde en de mensen. Broeder Frisby schreef en sprak dat het
digitale tijdperk het laatste hoofdstuk is die tot Armageddon leidt. Het zal de gedachten van de mensen helemaal overnemen, vooral van
de jeugd. Ze zijn aan deze technologie aangepast en kunnen er niet zonder functioneren. – Wachter, Wachter, wat is er van den nacht? Dit
zijn voorbeelden van de komende dingen en vinden plaats terwijl we aan het praten zijn!
Broeder Frisby schreef en ik citeer: "De naties zijn wereldwijd in een grote inflationaire recessie verwikkeld geraakt, over al de
continenten zijn de economen het over één ding met elkaar eens, de goede oude dagen van lage prijzen zullen verdwijnen! Er is op
wereldwijde basis een economische ineenstorting komende, bedreigende Frankrijk, Groot Brittannië, Zuid Amerika, Afrika, Azië, de U.S.A.,
etc.'' Wie Zal Er Luisteren? – De wereld in zijn geheel zal niet luisteren, evenmin velen van de lauwwarme systemen, maar degenen die tot
de uitverkorenen geroepen zijn zullen luisteren en ze doen dat nu en vooral degenen die op mijn lijst staan! – Al mijn partners vertellen mij
hoe enthousiast en bemoedigd ze zijn aangaande de gezalfde lectuur en hoe het hen werkelijk opheft en hen wonderbaarlijk helpt; door het
geloof op te bouwen en hetgeen komende is te openbaren!" – "Naast het brengen van redding en bevrijding tot de mensen van vandaag
de dag, is de meest belangrijkste boodschap om de spoedige wederkomst van de Heer Jezus aan te tonen en ook om gereed te zijn!"
"Jezus zei, Ik zal weer terug komen! – Paulus voorspelde dat de Heere Zelf zal nederdalen! – (I Thess. 4:16) – De hemelse engelen riepen
uit; deze zelfde Jezus zal alzo komen! (Hand. 1:11) – En Gods Woord verklaart het steeds weer! – Hij zal zeker weer komen!" – "Een
persoon kan vandaag de dag de Bijbel en de Rollen in één hand nemen, en de krant en de dagelijkse berichten in de andere hand en kan zeker
zien dat alles wat voorzegd is op zijn plaats valt, precies zoals jaren en zelfs duizenden jaren van tevoren was geopenbaard!" – "Gods Woord
(het Boek Openbaring) sluit af met deze futuristische uitspraken die op het punt staan plaats te vinden! – Het Woord besluit met een
drievoudige boodschap, Zie, Ik kom spoedig! 3 maal herhaald. (Openb. 22:7, 12, 20) eindigt met, zeker kom Ik spoedig. Het betekent
absoluut!
"Er zijn o zoveel profetieën die naar deze gebeurtenis heen wijzen. ... laat ons er een paar beschouwen!" – "Niet eerder dan pas met behulp
van de moderne technologie van vandaag de dag kan een universeel munt systeem wereldwijd ingesteld worden! – Een computer systeem
waarbij een Internationaal merkteken betrokken is wordt voltooid, en is ontworpen om in de zeer nabije toekomst gebruikt te worden! – De
Schriften verklaarden dat het zo zal zijn. ... Eerder dacht men dat het onmogelijk was om de gehele aarde te merken en te controleren, maar
met behulp van nieuwe technologie kan het nu eenvoudig als wel mogelijk gezien worden!"
"Een andere onmiskenbare profetie is het onregelmatige weer van de laatste paar jaren, welke de koudste winters en de zwaarste zomers in
decennia brachten! – Ernstige droogtes in delen van de wereld, overstromingen, hongersnood en plagen in andere delen! – Tornado's,
orkanen en grote aardbevingen nemen toe in volume, evenals in verwoesting!" – "Ook lijkt vuur vele delen van de aarde te
verslinden, terwijl vulkanen wereldwijd tot uitbarsting komen! ... De continentale platen bewegen geleidelijk en brengen kleine en grote
bevingen totdat uiteindelijk de steden van de naties zullen vallen! (Openb. 16:19) – En alles is geleidelijk aan het vervullen, en de hemelse
tekenen zijn overal rondom ons, wijzende op Zijn terugkeer!"
"Jezus komst zal heel plotseling en onverwachts zijn, zoals Hij zei, 'in een uur dat gij het niet verwacht.' – Het zou gelijk een dief in de
nacht zijn!" (I Thess. 5:2) – "Als een bliksemflits; in een moment; in een ogenblik!" (I Kor. 15:52) – Profetie geeft aan, dat het in een
tijd van een hoogconjunctuur cycli zal zijn! – Met andere woorden de tijd van recessie, depressie, welvaart en etc. – Terwijl rijke mensen hun
schatten in een een-wereld-systeem tezamen ophopen. … En het zou in de latere tijden plaatsvinden!" (Jak. 5:3) – De verzen 7-8 zeggen, 'op
de tijd van Jezus' terugkeer! En dan zal een wereldleider natuurlijk voor een korte tijd, een stormloop van enorme welvaart brengen! (Dan.
8:25) – Behalve deze gebeurtenissen zult u op onze profetische Rollen veel meer toekomstige gebeurtenissen vinden!" "Einde citaat. Wat een
prachtige profetische brief die de Heere Jezus aan broeder Neal Frisby gaf om al de profeten te bevestigen.
Deze maand geef ik een boek uit met de titel "The Beast Prince, His Strange God!" (Daniël Series Part 4) en ook een DVD, "The
Spectaculair." – Good news! Brother Neal Frisby's website wordt nu met meer inspirerende informatie geladen. Degenen die helpen
ontvangen de meeste wijsheid en kennis en de grootste zegeningen. Ik waardeer alles wat u hebt gedaan voor de bediening.
Uw Broeder in Christus, Gerald Frisby
Alle drie nieuwe Cd's/Cassettes, $15.00 donatie
“A Shaky World!”
“At the End It Shall Speak”
“Awakening Faith”
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Een Nieuwe DVD uitgave: “The Spectacular”
Ook beschikbaar: “Hell – A Place”
($20.00 donatie per stuk)
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