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Dierbare Oogst Partner,
Deze maand zal ik verder gaan met meer van de data, cycli, gebeurtenissen in de hemel, mysteries en profetische significantie, samen
met andere ongewone gebeurtenissen. Er zullen wat vreemde samenstanden en uitlijningen van planeten komen, want zij zijn door
God voorbestemd om elkaar op bepaalde tijden in de sterrenbeelden te ontmoeten en symbolisch te kennen geven dat er
belangrijke grote gebeurtenissen op de aarde zullen plaatsvinden. De natie is in rep en roer, dit is een uniek moment in de
geschiedenis. Het lijkt uit elkaar te vallen en samen onder één systeem terug te komen.
Laten we nu eens een kijkje nemen naar deze belangrijke cycli waar we in de verleden brieven over gesproken hebben. Op 3 februari
2012 begon er een nieuwe 14 jarige cyclus. Sinds het begin van de 17 jarige cyclus die in november 2008 van start ging is er op
wereldwijde schaal veel chaos geweest met rellen, met name in het Midden-Oosten, een zeer belangrijk gebied, waar leiders en
dictators werden gewisseld, wat voor een mogelijk vredesakkoord de deuren opent. In 2013 koos de katholieke Kerk een nieuwe paus
en kroonde hem op 13 maart 2013. Hij koos de naam paus Franciscus I. – 2014 Paus Franciscus reisde op een wereldwijde schaal meer
dan een enig andere paus, hij bracht een boodschap van vrede en hoop voor de armen en stabiliteit in de wereld. Vervolgens reisde hij naar
Israël. Gedurende deze tijd was er de meeste activiteit in de hemelen. 23 april 2014, deze gebeurtenis staat bekend als een groot vierkant,
algemeen bekend als het Kardinale Groot Kruis dat vier hemellichamen bevat: Uranus, Mars, Pluto en Jupiter. Alle vier stonden tegenover
elkaar en vormden een perfecte 90 graden kwadraat van 13, bij 13, bij 13 en bij 13 graden. – Ik ga hier een aantekening maken dat het
nummer 13 ons de meeste informatie geeft, als zijnde het begin van een van de belangrijkste gebeurtenissen in de menselijke geschiedenis.
– Ook was er de datum 15 april 2014, een belangrijke hemelgebeurtenis, het begin van de vier bloedmanen. Een grote sprong
voorwaarts van gebeurtenissen ging van start. 24-26 mei, 2014 Paus Franciscus, de eerste paus die een grote vergadering in Israël
plande, bevatte ook ontmoetingen met Israëlische en Palestijnse leiders evenals de joodse, katholieke, orthodoxe en islamitische
leiders. Sindsdien heeft hij ontmoetingen gehad met vele andere wereldleiders, waaronder op juni 10, 2015 een ontmoeting met de
Russische president Vladimir Poetin. In Mei 2015 kondigde het Vaticaan aan dat er binnenkort een verdrag met de staat Palestina zal
worden ondertekend. - Nu is hier een belangrijke profetie die Neal Frisby in 1967 schreef: "Ik zag de paus en wereldleiders een plan
uitwerken voor de Joden hoe met Rusland te coëxisteren en een wereld vredesakkoord te vormen." (later meer over deze profetie.) –
Een andere historische gebeurtenis: Paus Franciscus plande op 19-27 september 2015 een bezoek aan de Verenigde Staten. Voor het eerst
in de geschiedenis van de VS hield op 25 september 2015 een paus een toespraak in een gezamenlijke zitting van het Amerikaanse
Congres in Washington D.C., de eerste paus ooit die dit in de geschiedenis van het Congres heeft gedaan. Tijdens en rond de tijd van deze
historische gebeurtenis vond er op 13 september 2015 een ringvormige zonsverduistering plaats en onmiddellijk erna was er op 28
september een totale zonsverduistering van een super maan boven de oostkust en Washington D.C. Het was de laatste van de vier
bloedmanen sinds 15 april 2014. Deze gebeurtenissen waren significant ten tijde van deze belangrijke historische gebeurtenissen. Op 9
maart 2016 vond er een totale zonsverduistering plaats terwijl Jupiter op het zelfde moment tegenover de Zon en de Maan stond. Er is een
andere ongewone gebeurtenis aanstaande op 5 juni 2016, een belangrijke groot vierkant in de hemelen met Saturnus, Jupiter,
Neptunus en Venus, de Zon en de Maan. In de toekomst zal er op 21 augustus 2017 een totale zonsverduistering in de Verenigde Staten
zijn. (We zullen er het hier later nog over hebben.) Het is alsof de hemelen de tijden markeren. Ps. 19: 1-2: "De hemelen vertellen
Gods eer. Het zegt; De dag aan den dag stort overvloediglijk spraak uit, (tekenen haasten zich voort); de nacht aan den nacht
toont (duidt aan of manifesteert) profetische wetenschap. "Het is uit Psalm 19 duidelijk op te maken dat de sterren op
voorbestemde afspraken samenkomen, voorbestemd door God! Gen. 1:14 onthult dat dit waar is. Dat sterren tot tekenen zijn. En
nu een citaat van Neal Frisby: Jezus zei in Lukas 21:25: "En er zullen tekenen zijn in de zon, en maan, en sterren, en op de aarde
benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid, als de zee en watergolven groot geluid zullen geven." – "Laten we het volgende
opmerken. Dit onthult windstromingen en zelfs de experts verklaren dat de weerpatronen instabiel zijn en chaotisch worden! – Ocean
stromingen veranderen en sommige stromen in de omgekeerde richting! – Blijkbaar is dit de reden voor te veel regen op de ene plaats en
niet genoeg op een andere! – Ook brengt het in combinatie met de ongebruikelijke zonnevlekken strenge winters en hongersnoden en
droogte in andere delen van de wereld! – Kijk uit naar meer activiteit want God is aan het getuigen dat hij inderdaad spoedig komen
zal!" – Ook gaf een gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift deze apocalyptische waarschuwing:" De wereld, zoals wij die kennen,
zal waarschijnlijk worden geruïneerd. Het momentum in de richting van tragedie is op dit moment zo groot dat er geen manier is om het
een halt toe te roepen. Geen enkele hoeveelheid wetenschappelijke tovenarij of verbeterde weersomstandigheden zal deze situatie kunnen
veranderen! "Einde citaat.
Deze maand geef ik een boek uit genaamd "Dramatic Sign" en ook een DVD, "Faith Declares It A Reality." – In de komende
maanden zullen we ten behoeve van aankomende samenkomsten grote hoeveelheden boeken en materiaal aan de overzeese partners
verzenden. Uw hulp zal echt gewaardeerd worden. Aangaande de komende beroering zal de Heere u voor uw steun aan de bediening zeker
zegenen en leiden. Ik zal voor u bidden.
Uw Broeder in Christus,
Gerald Frisby

Alle drie nieuwe Cd's/Cassettes, $15.00 donatie
“Unnecessary Worry”
“Storm Times”
“Revealing - Time and Dimension”
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Een Nieuwe DVD uitgave: “Faith Declares It A Reality”
Ook beschikbaar: “Spiritual Mobilization - Zero Hour”
($20.00 donatie per stuk)
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