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Dierbare Oogstgenoot,
Vorige maand hadden we het over de komende totale maansverduistering, een superbloedmaan. Terwijl ik deze brief
aan het schrijven was heb ik de verduistering van begin tot eind kunnen zien. Wat een wonderbaarlijk en mooi gezicht aan
de hemel! Net zoals Lukas het in Lukas 21:25 zei, er zullen tekenen zijn in de zon en maan. Ook vermeldde ik dat er
vanaf 18 tot 31 oktober 2018 geen zonnevlekken waren geweest. (14 dagen) Een soortgelijke gebeurtenis 300 jaar
geleden bracht extreem koud weer teweeg. Zou dat ons weer nu kunnen beïnvloeden? – Wetenschappers zeggen dat
de poolwervel ineen aan het storten is. Hier volgt wat dat betekent voor uw winterweer. (Aanhaling) – "De luchtstroom
van het Arctische weer naar de Verenigde Staten toe zou een eerste teken kunnen zijn van nog ergere dingen die deze winter
zullen komen, met tekenen die er op wijzen dat een cirkelvormig lagedruksysteem van wervelende winden dat normaal de
ijskoude lucht op de Noordpool opgesloten houdt verstoord is en in kleinere delen is opgesplitst. – De verstoring in dit
tegen de klok in draaiende beest, de poolwervel genaamd, is waarschijnlijk ten dele veroorzaakt door een warme
zomer in het noordpoolgebied en een relatief koude herfst in Siberië. Het resultaat voor de Verenigde Staten en
Noord-Europa? Een strenge winter die de hele maand februari en mogelijk tot ergens in maart zal duren." – Oh oh
wat een fantastische voorspelling! – Laten we het nu hebben over de komende asverandering waar Neal Frisby over schreef,
en hier zijn enkele Schriftgedeelten waar hij ook over heeft geschreven. En nu een citaat van broeder Frisby.
DE AARDE TUIMELT EN WANKELT – “In mijn eerdere geschriften zei ik dat de aardas zich in deze laatste
generatie opnieuw zou verplaatsen. De Bijbel zegt dat de fundamenten van de aarde uit koers zijn! En dit veroorzaakt
onze zware seizoenen van stormen, tornado’s, enz.. . . Maar de Heere Jezus gaat het terug zetten, voor het millennium, en als
Hij dat zal doen, zal dat leiden tot de grootste aardbevingen die de aarde ooit heeft gezien! Alle steden en bergen zullen
vallen.” (Openb. 16:18-21) – “Ik vermelde ook dat hier vulkaanuitbarstingen aan vooraf zouden gaan. – “Een aantal
wetenschappers zeggen nu dat deze planeet een catastrofale poolverschuiving zal hebben waarbij de aarde zal
tuimelen of verbrijzeld zal worden! Jezus zei dat, tenzij Hij ‘de tijd’ verkorten zou, geen enkele uitverkorene
behouden zou worden! (Matth. 24:22) – Jes. 24:1, lees de verzen 18-20 “het geeft een perfecte beschrijving met
betrekking tot de verschuiving van de aardas! – Vers 6 zegt ons dat het gedurende de tijd van een atoomoorlog zal zijn
wanneer de aarde verbrand is en weinig mensen overgebleven zijn! Profetie marcheert voorwaarts!”
DE WETENSCHAP werkt koortsachtig aan controle over het weer en bliksem als een wapen voor vernietiging.
Blijkbaar doen ze dit ten tijde dat het tijdperk sluit. Ezechiël 38:9, "Dan zult gij optrekken, gij zult aankomen als een
storm, gij zult zijn als een wolk, om het land te bedekken; gij en al uw benden, en vele volken met u." – We zien in één
hoofdstuk ook dat er een hagel van 100 pond zal neervallen. Openbaring 16:21: "En een grote hagel, elk als een talent
pond zwaar, viel neder uit den hemel op de mensen; en de mensen lasterden God vanwege de plage des hagels; want
deszelfs plage was zeer groot!" Alles wordt radicaal.
GOD HEEFT ALTIJD AL DE TOEKOMST GEOPENBAARD – (Gen. 18:17, 19) – “Waarin Hij de komende
vernietiging voor Abraham niet verborgen hield. En de heiligen van God zullen ook niet in onwetendheid gelaten worden!
Hoewel wij de dag of het uur van Zijn Tweede Komst niet zullen weten, zullen we de tijd en het seizoen wel weten. (I
Thess. 5:4) Einde citaat. – Oh oh wat een jaar tot nu toe! Het weer heeft ons zeker een grote verstoring getoond. In mijn
toekomstige brieven is er meer over ingrijpende veranderingen op komst.
Deze maand brengen we een boek uit met de titel "The Shekinah Wheel" en een DVD, "Dimensional Prophecy." Dezen
wilt u niet missen! – Er is een geweldige beweging van God onder onze buitenlandse partners aan de gang. Er is geen beter
moment om aan dit evangeliewerk mee te helpen. Met uw waardevolle hulp kunnen we dit belangrijk werk om zielen te
redden voortzetten. Het zal zeker worden gewaardeerd. Jezus zal u zeker doen gedijen en zegenen. Ik zal u in gebed
herinneren.
Uw Broeder in Christus, Gerald Frisby
Alle drie Cd's ($15.00 donatie)
“The Crowning Light”
“The Conditions”
“The Midnight Hour Prophecy”

Een Nieuwe DVD uitgave: “Dimensional Prophecy”
Ook beschikbaar: “Authoritative Faith”
($20.00 donatie)
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