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Dierbare Oogst Partner,
De grootste verandering ooit op de aarde tijdens onze tijd van beschaving staat op het punt plaats te vinden. De veranderingen zijn
geleidelijk geweest, maar zullen nu versnellen. De beweging van de aarde maakt plotseling een verandering in de richting van de
anti-Christ, armageddon en het Millennium. Voordat dit alles wordt volbracht zullen we de meest catastrofistische
weersomstandigheden hebben en een van de grootste aardbevingen, samen met zeer ernstige vulkanische activiteit dat de mensen
en het aangezicht van de aarde zal veranderen. Ook nadert de wereld een economische krach. En nu een citaat uit broeder Neal Frisby's
bibliotheek.
"In deze brief wilden we iets bijzonders doen, een beetje anders. We zullen gedeelten van een paar alinea's uit rollen gebruiken die u
wellicht met een vriend zou willen delen. "Rol #194 – DE TIEN MAAGDEN – Alleen degenen die gereed zijn zullen met de Bruidegom
naar binnen gaan! (Mattheüs 25:1-10) 'Er waren vijf dwaze en vijf wijze maagden. En de 'groep er binnenin' heet het middernachtelijke
geroep! De wijzen en de laatstgenoemden, vormen de mannelijken zoon groep!" (Openbaring 12:1-5) "De dwazen hadden het Woord,
maar ze hielden niet zo veel van de Heer of verwachten Zijn verschijning niet! Hun olie lekte weg. De wijzen hadden de olie (de Heilige
Geest) en zij werden gewekt door degenen die het middernachtelijk geroep gaven, de late uur werkers! – Ze verwachtten en hielden
van Zijn verschijning! Ze waren verliefd op de Bruidegom (Jezus) en Hij nam ze weg (de opname) en de deur werd gesloten!" (Matth.
25:10) "Blijkbaar worden deze dwazen met de Verdrukkingsheiligen geassocieerd! – Het sleutelwoord is om wakker te zijn met olie en om
te waken! – Er is een tijdselement gegeven. Het zegt dat er een vertraging was! (Matteüs 25:5). Dit is de stilte die tijdens de grote afval
aan de gang was!" – Deze gelijkenis bevat vele openbaringen. In de gelijkenis toont het ons het einde van de geschiedenis. De vroege
arbeiders herinneren ons aan de Joden die God door de vroege geschiedenis heen gebruikte. En dan verschenen er hier na Christus de late
uur werkers en heidenen! En de Heere gaf hen een even hoog loon – een cent, een achtste van een ounce zilver (een heel dagloon.) De
vroege werkers beschuldigden de Heere niet eerlijk te zijn, en Hij wees hen terecht! Getuigen over redding, ongeacht in de vroege of
late stadium, is nog steeds getuigen! – De late arbeiders deden blijkbaar evenveel of meer dan de vroege arbeiders hadden gedaan, maar
dan in minder tijd! De Schrift zegt: "een snel kort werk." – We vermoeden het als volgt. Jezus vermeldt de zomer (oogst) maand
aangaande Zijn komst. Sommigen hebben zich afgevraagd op welke dag! Waarschijnlijk niet op een Zondag omdat iedereen kerkgezind
zou zijn. En Hij zei: "In welke ure gij het niet meent!" Blijkbaar zal er zo'n wereld crisis zijn dat hun gedachten op iets anders dan de
opname gericht zullen zijn! Hij zei: In "welke ure" gij het niet meent. Hoe dan ook zal Hij hun gedachten op iets anders gericht hebben, en
de Heere zal Zijn uitverkorenen er uit doen glippen! We zouden een aantal dingen kunnen opnoemen zoals, een moord, atomaire
bedreiging, de grootste aardbeving ooit, grote asteroïden, etc. – Herinner de twee grote beren die doordat ze 42 jongeren af hadden
gemaakt hun gedachten van Elia's opname weg hadden genomen toen het gebeurde! – Het zou 's nachts of tussen middernacht en 12:00
uur kunnen zijn. – "Hetgeen Ik u zeg, dat zeg Ik allen: Waakt!"
De duif weet wanneer de duisternis van de avond nadert; de uil weet wanneer de nacht komt! Dus zal het echte volk van Mijn komst
weten, maar die van de Grote Verdrukking hebben Mijn Woord vergeten! Lees Jer. 8:7 Zelfs een ooievaar aan den hemel weet zijn
gezette tijden, en een tortelduif, en kraan, en zwaluw, nemen den tijd hunner aankomst waar; maar Mijn volk kent het oordeel des
HEEREN niet. – Ze zullen niet als de mensen uit de oude tijden zijn, maar ze zullen gewaarschuwd worden! Dan. 12:10 zegt, doch de
goddelozen zullen goddelooslijk handelen, en geen van de goddelozen zullen het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan! "En
ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet!" (Matteüs 25:6). Te allen tijde en op dit
moment zou de gemeente met hun geestelijke koffer gereed en al ingepakt moeten zijn om te vertrekken! Maar Oh wat zijn er toch
ontzagwekkende gebeurtenissen en verrassingen aan de horizon van deze wereld! – Met betrekking tot de wegvoering zei Paulus: "Ziet, ik
zeg u een verborgenheid!" (I Kor. 15:51) En dat is zeker hetgeen we hier hebben geschreven! – Iets om te bestuderen en vol verwachting
naar uit te kijken. "Jezus was niet van plan om de heiligen aangaande de tijd of het seizoen onwetend te laten!" (I Thess. 5:4) Einde
citaat. Deze tijdige brief geeft met alle gebeurtenissen in de wereld van vandaag de dag aan, dat de spoedige terugkeer van onze Heere
Jezus nabij is, voor de deur! Zeker zijn we bij dit citaat: "In een ure gij het niet meent!" – Zijn we bij de laatste bazuin (trump)? (Lees 1
Kor. 15:52)
Deze maand geef ik een boek uit met de titel "The First and Last Church Age" en een DVD, "Faith Works." – Uw steun en gebeden
zijn gedurende onze zomerse samenkomsten in het buitenland echt nodig. Houd onze vertegenwoordiger en de mensen in uw gebeden.
Jezus heeft een speciale zegen die u gedurende deze kritieke tijd zal leiden en voorspoed geven. Ik wil een ieder van u bedanken voor uw
steun aan broeder Neal Frisby's bediening.
Uw Broeder in Christus,
Gerald Frisby

Alle drie nieuwe Cd's/Cassettes, $15.00 donatie
“The Midnight Hour”
“Translation Faith”
“Step By Step Into Heaven”
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Een Nieuwe DVD uitgave: “Faith Works”
Ook beschikbaar: “The Spider’s Web”
($20.00 donatie per stuk)
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