
Dierbare Oogst Partner,

We staan op het kruispunt der tijd. De VS en de wereld zullen binnenkort in de grootste beroering terechtkomen. En het
weer bevindt zich in de meest destructieve cyclus van de moderne geschiedenis. Deze brief uit de bibliotheek van broeder Neal
Frisby is afkomstig uit Rol 52 en beschrijft het einde van alle dingen, dat nu aan de gang is en waar de wereld totaal onbewust
mee geconfronteerd wordt. En nu gaan we naar de Rol van Neal Frisby.

Zie, ik heb mijn dienaar gezegd dit op te schrijven, wat eerder uitgesproken is geweest. - "Maar toen op die tijd niet
Mijn hele Woord (geheimenissen) openbaarde, want spoedig zal dit alles de wereld overkomen! Ik ben Degene die het
woord sprak en de aarde gemaakt werd, Ik sprak en de hemel werd geschapen en door Mijn woord zijn de sterren
geschapen. En ik ken hun aantal en doorzoek de diepten en schatten ervan! Ik ben Degene die de zee meet en wat het
inhoudt, zeker wel weet Ik van uw uitvindingen en wat u in uw harten denkt! Ik schiep de mens en plaatste zijn hart in
het midden van zijn lichaam, daarom heeft de Heere precies al uw werken uitgezocht! Ja, de zonde van de mens zal op
die dag zijn aanklager zijn! Wat zal hij doen of hoe zal hij zijn zonde voor God en zijn engelen verbergen? Ja, de geest
van de Almachtige die alle dingen heeft gemaakt zoekt alle verborgenheden uit! - Kom hier en Ik zal een kaars van
begrip in uw hart aansteken, die geenszins zal worden uitgedoofd. (En Hij zeide tot mij,  geef het eerste dat gij  hebt
geschreven openlijk uit zodat sommigen die waardig en onwaardig zijn het kunnen lezen, maar houd het andere laatste achter
opdat gij het alleen uitgeeft aan hen die wijs zijn onder het volk, want in hen is de bron van begrip, het fundament van wijsheid
en de stroom van kennis!

ZIE, spreek in de oren van Mijn volk de woorden van profetie die Ik in uw mond zal leggen, zegt de Heere!  Schrijf
ze op papier, want ze zijn getrouw en waarachtig. Vrees de inbeeldingen tegen u niet en maak u er geen zorgen om, want de
trouwelozen zullen zonder het woord sterven! – "Zie,  zegt de Heere,  Ik zal plagen over de wereld brengen; het zwaard,
hongersnood, dood en vernietiging. Want goddeloosheid heeft de hele aarde buitengewoon vervuild, en hun pijnlijke werken
zijn vervuld! Zie, onschuldig en rechtvaardig bloed roept tot Mij en de zielen van de rechtvaardigen klagen voortdurend!
Daarom zal Ik zeker wreken! – Zie, Mijn volk wordt als een kudde naar de slachting geleid, maar Ik zal "hen" met een sterke
hand en een uitgestrekte arm "vergaderen", en Egypte met plagen slaan, als voorheen, en zal al hun land vernietigen. Egypte
zal treuren en hun fundament zal met vuur worden getroffen! (Joël 3:19) Zij die de grond bewerken zullen treuren; want hun
zaad zal vergaan door de ontploffingen en hagel en bij een angstig sterrenbeeld! Wee de wereld en degenen die daar wonen
want het zwaard en hun vernietiging nadert. En het ene volk zal tegen het andere opstaan om te vechten en er zal opruiing
onder de mensen zijn, die bij elkaar zullen binnenvallen; ze zullen hun koningen noch vorsten aanzien, en ze zullen de loop
van hun daden zelf bepalen! Een mens zal begeren naar een stad te gaan maar dat niet in staat zijn, want vanwege hun trots
zullen de steden in beroering zijn! Een mens zal geen medelijden hebben met zijn naaste maar zijn huis met het zwaard
vernietigen en zijn goederen plunderen, vanwege gebrek aan brood en een grote verdrukking!" – "Zie, zegt God, ik zal alle
koningen van de aarde bijeenroepen om Mij te vereren, zelfs van de opkomst der zon, vanuit het zuiden, vanuit het oosten,
en Libanon om zich tegen elkaar te keren en de dingen terug te betalen die ze gedaan hebben, zoals ze Mijn uitverkorenen
behandelden, zo zal Ik hun ook doen, en het in hun schoot vergelden!"  Zo zegt de Heere God: Mijn rechterhand zal de
zondaars niet sparen, en mijn zwaard zal niet ophouden over hen die onschuldig bloed op de aarde vergoten hebben! Het
vuur van Zijn toorn is uitgegaan, hij heeft de grondvesten van de aarde met de zondaars verteerd zoals het stro dat ontstoken is!
Wee hen die zondigen en Mijn geboden niet onderhouden. Ik zal niet sparen, ga heen, gij kinderen en verontreinig Mijn
heiligdom niet! Want de Heere kent al degenen die zondigen en geeft hen over tot vernietiging! Ja, nu komen de plagen over de
gehele aarde en de zondaar zal er in blijven. (Einde citaat, het wordt volgende maand vervolgd.)

Deze maand breng ik een boek uit met de titel  "The Sting of the Trumpets" - Part 1 en een dvd, "Unaware!" - Uw
voortdurende steun en hulp om deze belangrijke boodschap uit te brengen zal u een van Gods grootste zegeningen brengen!
Hij zal u voorspoed geven, zegenen en u leiden in Zijn wijsheid en plannen! Ik bid voor u.

Uw Broeder in Christus, 
Gerald Frisby
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