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Dierbare Oogst Partner,

Dit is een van de meest strategische brieven van Rol 318, geschreven in maart 2005. Het zal in onze volgende brief van mei
vanuit Rol 319 worden voortgezet. Broeder Neal Frisby's laatst geschreven Rollen vlak voordat Hij naar huis ging om bij de Heere
te zijn. Zoals u zult zien zijn er drie toevoegingen van de editor in deze brief geplaatst. Deze geweldige man had zijn leven aan het
evangelie van onze Heer Jezus Christus opgedragen en zal altijd een plekje in ons hart hebben voor dit belangrijkste werk dat hij
gedaan heeft. En nu de belangrijkste brief uit zijn bibliotheek.
“Omdat deze gebeurtenissen zo plotseling waren gegeven lijken sommige niet in de juiste volgorde te staan, maar ze zullen
plaatsvinden. Dit met betrekking tot het geheel van wat u zult lezen. Het werd over een zeer korte periode gedaan. Ik ontving het
grootste deel er van gedurende één nacht, dus graag uw begrip daarvoor. Ik werd geconfronteerd met sommige zware satanische
krachten om hetgeen u zult ontvangen af te stoppen. Als het niet door Gods goddelijke voorzienigheid zou zijn geweest, zou dit
nooit hebben kunnen plaatsvinden. Graag uw geduld terwijl ik het zo goed mogelijk probeer over te brengen. De druk was was niet
eerder zo groot gedurende mijn bediening. Net als Paulus smeekte ik om uw gebeden om kracht om mijn best te doen onder deze
omstandigheden. Het was absoluut fascinerend wat er gebeurde. – Ontzagwekkende gevoelens, etc.”
DE U.S.A. – MIDDEN OP DE DAG – En de klok tikt! Het omslagpunt is bereikt. In de komende periode is er een
klimatologische wending op komst. We zijn in een fase van de uitdrukking, het begin der weeën. Er staat een geweldige
hoeveelheid aan ongelooflijke voorvallen te wachten. De voortekenen zijn voorbij al het geen we tot nu toe gezien hebben, maar
toch vergelijkbaar met wat we in het verleden hebben gezien, maar het zal verergeren. (Let op: de handen van God zijn over zijn
kinderen.) – De Verenigde Staten zijn in de handen van de intriganten overgegeven. Rechtstreeks op dit punt hebben ze de activa
van Amerika in staat van faillissement gebracht. Deze natie zal door Goddelijke voorzienigheid geleid moeten worden. Eigenlijk
is het in handen van onze vijanden; degenen die tegen onze grondwet zijn, enz. Sommige van de dingen die u zult lezen, die de
Heere zo zal schrijven zijn ongelooflijk. Waarschijnlijk de meest essentiële die ik gedurende mijn bediening heb gedaan. De piek er
van zal richting 2008-2012 en verder geraken. (Oh oh! Wat heb ik toch een voorvertoning gezien.) (Een opmerking van de uitgever:
Vijf decennia geleden schreef broeder Frisby over de grootste komende aardbeving in Californië.)
GEWELDIGE PLAATSEN GESCHUD – De gerenommeerde Mount Rushmore, het Vrijheidsbeeld, het Witte Huis, Californië,
Las Vegas. Zowat elk monument in de Verenigde Staten zal afbrokkelen. Veel zal plaatsvinden in 2009-2012. (De rest in een nieuwe
cyclus met betrekking tot de data die we bespraken.) Het zal het Witte Huis en onze monumenten ook niet sparen. Sommige
wellicht 10 jaar later. – Ook zal er een wereld ommekeer bij een aantal van deze genoemde data betrokken kunnen zijn. (Een
opmerking van de uitgever: Die 10 jaar zou ons bij 2022 brengen.)
In de latere cyclus zal onze eigen vlag worden gewijzigd. – We zullen de vlag hebben, maar ze zullen er iets boven maken
betreffende het wereldsysteem – zonder twijfel de anti-Christ. – Ook zullen de Noord- en Zuidpool later met een enorme
verschuiving te maken hebben. We weten dat de Bijbel zegt, dat de zon, in een van de latere gebeurtenissen verder vooruit,
overdag onder zal gaan. Amos 8:9, “En het zal te dien dage geschieden, spreekt de Heere HEERE, dat Ik de zon op den
middag zal doen ondergaan, en het land bij lichten dage verduisteren.”
Onder de zee en diep in de aarde vinden er enorme explosies plaats. Ontzagwekkende periodes! We betreden het begin der
smarten. En u weet het dat, drie decennia geleden toonde de Heere me dat er continenten zouden opkomen en andere zouden
zinken. We zagen dit niet zo lang geleden in 2005 gebeuren. Er komen er nog grotere aan. Naast een mengsel van het weer zal er
een geweldige droogte door het land komen. U kunt zich voor sommige krachtige omwentelingen in het weer en de vier elementen
voorbereiden. Zoals u merkt waarschuwt de Heere Zijn kinderen om voorbereid te blijven! Binnen maar liefst drie jaar zullen er
zulke krachtige veranderingen en omwentelingen plaatsvinden, dat u zult denken dat u op een andere planeet bent! Voor
sommigen mag het ongelooflijk lijken maar het zal zo zijn, zegt de Heere. Ze zullen denken dat ze in een nachtmerrie zijn beland. –
Nog erger!
Er zal een soort van atomaire angst voor onze vijanden zijn. In feite zullen ze ergens in de verre zeeën een enorme energie
wapen doen afgaan. – (Een opmerking van de editor: Onlangs kondigde Rusland aan dat ze een super wapen tot hun beschikking
hebben dat voor de kust van de Verenigde Staten diep in het water kan worden geplaatst, en wanneer het ontploft zal het een van de
grootste vloedgolven veroorzaken en miljoenen mensen aan de kustlijn doden. Rusland zegt dat, als de Verenigde Staten als eerste
toeslaan ze dit als vergelding zullen inzetten. In de volgende brief zal ik meer over super wapens continueren.) Tegen de tijd dat we
door dit schrijven heen zullen zijn, zullen we het allemaal in perspectief hebben. Er zijn nu zo veel dingen in deze
waarschuwingsperiode die de Heere me heeft laten zien. Ik vertel er nu alleen maar een deel van! Lees ook Matt. 25:1-9. De Heer
zei me dat we hier op dit moment zijn: Vers 10: “Als zij nu heengingen om te kopen, kwam de bruidegom; en die gereed waren,
gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten.” Einde citaat. (We zullen dit in onze brief van mei continueren.)
Deze maand geef ik een boek uit met de titel “This Generation – Part Two” en een DVD, “The Ultimate Example.” Deze
zomer hebben we verscheidene van onze belangrijkste projecten gaande, het publiceren van twee nieuwe boeken en de
voorbereiding van onze zomer opwekking in het buitenland. Uw gebeden en hulp hebben niet belangrijker kunnen zijn dan op dit
moment. Moge de Heere u met zijn grote wijsheid zegenen en begeleiden.
Uw Broeder in Christus, Gerald Frisby
Alle drie nieuwe Cd's/Cassettes, $15.00 donatie
“The Sun is Setting!”
“Faith Vision”
“Spiritual Transfusion”

Een Nieuwe DVD uitgave: “The Ultimate Example”
Ook beschikbaar: “Dimensional Prophecy”
($20.00 donatie per stuk)
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