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Dierbare Oogstgenoot,
Vorige maand hadden we het over de verschuiving van de poolwervel evenals de aardas. – Wetenschappers
waarschuwen nu dat de magnetische noordpool van de aarde "onregelmatig" is beginnen te bewegen met snelheden
die zo snel gaan zodat ze een nood bijwerking uit moeten voeren voor de kaarten die door elektronische
navigatiesystemen gebruikt worden. De magnetische velden van de aarde zijn zich aan het verschuiven en de
wetenschappers leggen uit waarom de magnetische velden van de aarde in beweging zijn. Het probleem komt deels door de
bewegende pool en deels door andere verschuivingen diep in de planeet. Een kolkende vloeibare massa in de kern van de
aarde maakt het grootste deel van het magnetische veld dat in de loop van de tijd varieert, als de diepe stromingen
veranderen. – In 2016 bijvoorbeeld, versnelde tijdelijk een deel van het magnetisch veld diep onder het noordelijke deel
van Zuid-Amerika en de oostelijke deel van de Stille Oceaan. Satellieten zoals die van de Europese ruimteagentschap
Swarm Mission volgden de verschuiving. Echter, onderzoekers zeggen dat het magnetisch veld zo snel verandert dat ze het
model dringend moeten repareren.” Er komt een ander serieus probleem aan — de nieuwe 5G draadloze technologie.
Wetenschappers zeggen dat het veel gevaren voor de gezondheid met zich mee kan brengen vanwege de hoge
frequenties die ermee samen gaan. Sommige landen hebben het verboden. Ze zijn technologie aan het maken die als
magie en illusies werkt, net echt, 3D-beelden zoals virtual reality veroorzaken onverwachte veranderingen in de manier
waarop de samenleving denkt; ze geloven dat het kwade goed is, en dat het goede slecht is. (Later meer hierover.) – Broeder
Neal Frisby schreef de volgende persoonlijke brief aan de verkozen gemeente.
Waarom lijden de rechtvaardigen en de profeten? – Het regent op zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen.
Matt. 5:45 “Opdat gij moogt kinderen zijn uws Vaders, Die in de hemelen is; want Hij doet Zijn zon opgaan over
bozen en goeden, en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen." – Maar God is met Zijn kinderen door hun
beproevingen heen! De onrechtvaardigen hebben niets om hen te helpen. De rechtvaardigen zijn beproefd als puur goud,
zoals in vuur. - Openb. 3:18: "Ik raad u dat gij van Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk
moogt worden; en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden, en de schande uwer naaktheid niet geopenbaard
worde; en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt." – Hij is de Almachtige! (Jesaja 9:5)
De uitverkorenen veranderen naar een nieuwe dimensie van geloof als we zijn terugkeer naderen! – Hier is een
prachtige Schriftgedeelte voor u die zichzelf nu vervult en zich in de komende dagen sterk zal uiten! – II Kor. 3:18, "En
wij allen, met ongedekten aangezichte de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel (glas) aanschouwende, worden
naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest!" – Ook
betreedt de gemeente de geestelijke sluier van de veelvuldige wijsheid van God! Een wolk van opnamekracht! – Alle
beloften zullen worden nagekomen. – II Kor. 1:20-24, "Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en
zijn in Hem amen, Gode tot heerlijkheid door ons! – Die ons ook door Zijn geest heeft verzegeld!"- Paulus gaat
verder met te zeggen, "want gij staat door het geloof!" "De geest van God beweegt over alle dingen, maar alleen als Hij
wordt aangeroepen en overeenkomstig uw geloof, zo zal het u geworden!" – "Zie, zegt de Heer, Ik ben altijd bij u aanwezig.
Ik kom noch ga. Om precies te zijn ben Ik uw trooster en altijd dichtbij en nooit op een afstand! – Ja, evenals de wind
waait, u kunt het niet zien, maar u weet dat het daar is, ja Ik ben altijd bij u, maar u moet dit weten door geloof en
vertrouwen! - Niet één van Mijn beloften zal hen die op mij vertrouwen falen! Ik heb alles wat Mijn volk nodig heeft
binnen handbereik! – Ja, alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft en handelt!" – "Zie, zegt de Heer, zorg er voor
dat u de geschriften die u in de komende dagen zal ontvangen bestudeert!" – Dit begon als een persoonlijke boodschap aan
u, maar toen begon de Heilige Geest te spreken en ik gaf Hem het volledige gezag om u te verlichten!"
Net zoals de Schriften het zeggen, de gedachten van het volk zijn op de chaotische gebeurtenissen en voorvallen
gericht, zodat Hij ze "in een uur waarin ze het niet zullen verwachten" zal overrompelen. Dus kunt u zeker zien dat dit
de tijd van de wachter is! De wereld verkeert al duizenden jaren in de slechtste omstandigheden. Echter heeft de aarde nog
niets gezien. Zeker waakt Hij in zo'n tijd over Zijn kinderen! Einde citaat.
Deze maand ga ik een speciaal schrijven uitbrengen getiteld als "The Gospel Vision" – perfect voor het uur waar we in
leven evenals een prachtige dvd, "Amazing Evidence." – Dit is een geweldige tijd om in te stappen en in dit evangelisch
werk mee te helpen. Uw hulp zal zeker worden gewaardeerd. Ik zal in gebed aan u denken en als we voor elkaar bidden zal
God namens ons bewegen.
Uw Broeder in Christus, Gerald Frisby
Alle drie Cd's ($15.00 donatie)
“God’s Contentment”
“Words Express”
“Rest In A Restless Age”

Een Nieuwe DVD uitgave: “Amazing Evidence”
Ook beschikbaar: “Dimensional Prophecy”
($20.00 donatie per stuk)
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