
Dierbare Oogst Partner,

We werken aan een heel speciaal project en ik ben een beetje aan de late kant met deze brief. Het continueert de aprilbrief. We
zullen de dingen opmerken die sinds 2005 zijn gebeurd. In 2008 had de economie een beroerde recessie. Op 11 maart 2011 had
Japan de meest spectaculaire aardbeving die veel verwoesting veroorzaakte. Vanuit de kust van Turkije en ook Australië ontstond
een eiland. Een grote asteroïde trof Rusland. Extreem weer: Californië had een van zijn natste jaren waardoor de Oroville Dam bijna
doorbrak. En nu zullen we de Rol #319 die broeder Neal Frisby schreef continueren.

Naast een mengsel van weersomstandigheden zal er een grote droogte door het land komen. U kunt zich beter voorbereiden voor
krachtige omwentelingen in het weer en de vier elementen. Als u het opmerkt is de Heere Zijn kinderen aan het waarschuwen om
voorbereid te blijven – standvastig te zijn!

Binnen slechts drie jaar zullen er zulke krachtige veranderingen en omwentelingen zijn dat u zult denken dat u op een andere
planeet bent! Voor sommigen lijkt het ongelooflijk maar het zal zo zijn, zegt de Heere. Ze zullen denken dat ze in een nachtmerrie
wakker zijn geworden. – Nog erger zelfs! 

VERVOLG –  Robotachtige  technologie  en  uitvindingen werken als  magie.  Onze hele  manier  van  leven zal  in  de  periodes
waarover we spraken snel veranderen. En het woeden van de aarde, de mensen zullen aan alle zijden oproer continueren, velen
zonder middelen of voedsel. 

Er zullen een aantal asteroïden komen, kometen en meteoren, enz. U zou kunnen zeggen dat het vuurwerk van juli in de maak is
en dat vooral in de periode van 2008-2012. Met andere woorden, de elementen hebben het voor het zeggen. De gedachten en het
verstand van mensen zullen door een andere catastrofale verandering heen gaan. Ergens verderop in die dagen heeft de Heere mij
Jozefs regenboogjas geopenbaard, tonende ons dat de verlossing dichterbij komt.  God laat het als een mysterie voor Zijn
uitverkorenen om over na te  denken.  De jaren 2014-2017 zullen een andere belangrijke,  wisselvallige en radicale tijdsperiode
brengen. Ook zal het geld ergens verderop in deze eerdere periodes moeten veranderen en een onderpand moeten krijgen zoals in
West-Europa of vergelijkbaar. Zoals we al eerder hebben gezegd, zal er een hele verandering in het systeem moeten plaatsvinden. 

DE HEMELEN HIERBOVEN zullen  een  aantal  grote  tekens  en  mysterieuze  wonderen  onthullen.  Sterrenkundigen  zullen
verbaasd zijn en in de war raken.  De Almachtige Zelf zal iets speciaals tonen om de nabijheid van Zijn terugkeer aan te
wakkeren. Zoals Hij in Lukas 21:25 zei, 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."  We zitten er nu midden in en schijnbaar is
er geen limiet van wat er plotseling kan opduiken of tevoorschijn komen.

IN DE KOMENDE PERIODE het zal zijn als het zien van een duizend jaar aan gebeurtenissen in een korte periode. Zijn
schaduw passeert het middernachtelijk uur. Hij bundelt het onkruid en brengt zijn tarwe in de schuur. Matt. 13:30 "Laat ze beiden te
zamen opwassen tot den oogst, en in den tijd des oogstes zal ik tot de maaiers zeggen: Vergadert eerst dat onkruid, en bindt het in
busselen, om hetzelve te verbranden; maar brengt de tarwe samen in mijn schuur." De volheid van de tijdperken doemt voor ons
op. Door al deze data heen naderen we "In een punt des tijds, in een ogenblik" wat opwaarts betekent! – Je mag denken dat
dit in epische proporties wordt bedoeld, maar het is zo! Ik geloof dat het me verraste!

SOMMIGEN ZULLEN NOOIT DROMEN wat ze in de komende jaren zullen zien. We kunnen dan terugkijken en eindelijk
zien wat God ons heeft gegeven. Het zal precies wat Hij voorspelde bevestigen! We staan nu niet alleen aan de vooravond van
vreemde veranderingen maar ook enorme gebeurtenissen. Ze zullen het niet doorhebben totdat ze er door getroffen worden! Het
goddelijke doel is om standvastig vast te houden! Hij is zeer dichtbij diegenen waar hij van houdt. 

In sommige van de geprojecteerde data staat dit te gebeuren, Joël 2:30, "En Ik zal wondertekenen geven in den hemel en op de
aarde: bloed, en vuur, en rookpilaren." Sommige dingen uit  dit  schriftgedeelte hebben alreeds plaatsgevonden en het zal in de
toekomstige data geheel vervuld worden. Vergeet niet om altijd Matt. 25:10 te onthouden.  (Einde aanhaling)

Deze  maand  publiceer  ik  een  boek  genaamd  "This  Generation  –  Part  Three" En  een  dvd,  "Jesus  All  Power".  Uw
aanhoudende ondersteuning zal heel belangrijk zijn voor het geweldige project waar ik mee bezig ben geweest en ik weet dat de
Heere Jezus iedereen zal zegenen. Moge Zijn wijsheid altijd met u zijn!  

  

Uw Broeder in Christus, Gerald Frisby
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