
                                                                                                                                                                                                                                                            

Dierbare Oogstgenoot, 
In deze brief gaan we in op de tijdfasen. In het begin schiep God de mens, Adam en Eva. In de eerste fase zondigden Adam en Eva en

wisten ze dat ze naakt waren, Gen. 3:7, en bedekten zichzelf. Ook was Kaïn de eerste moordenaar. Er kwam pas geweld toen hij Abel
vermoordde. (Gen. 4:8) De volgende fase brengt ons naar de tijd van Noach. Gen. 6:5 zegt dat God de slechtheid van de mens zag.
Vers 8, Noach vond genade in de ogen van de Heer. Vers 13 zegt: "En zei tot Noach: het einde van alle vlees is voor mijn aangezicht
gekomen; want de aarde is vol geweld” Toen God Noach waarschuwde voor wat komen ging, bewoog hij zich met angst en bereidde
hij zichzelf en zijn gezin voor op wat komen ging! In deze tijd zou de echte gemeente van God hetzelfde moeten doen! We naderen de
zonsondergang, dit is zeker de laatste schemering der tijden! – II Pet.2:4, “Want als God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard
heeft, maar ze in de hel geworpen heeft. En nu, in vers 5, spaarde Hij de oude wereld niet, maar redde Noach, de achtste persoon, een
prediker van gerechtigheid, aangezien Hij den zondvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht.” Lukas 17:26 & 27, “En zoals het
was in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen. Ze aten, ze dronken, ze trouwden met
vrouwen, ze werden uitgehuwelijkt, tot de dag dat Noach de ark binnenging, en de vloed kwam en hen allemaal vernietigde.”  – In
deze volgende fase beginnen we met het Romeinse Rijk en Babylon. Voordat we verder gaan, kijken we eerst naar het falen van het
Romeinse Rijk en de komende mislukking van de westerse wereld. Het begon allemaal met de groei van Rome. Ze maakten het rijk zo
groot dat de groei van de verplichtingen voor het leger, de regeringswerkers en het uitbreidingsprogramma waarin ze zaten niet meer kon
worden gedekt door de gewone inkomen. Dus begonnen ze een leenprogramma om alle voordelen en rechten bij te houden. Ze begonnen
te lenen van hun pensioenfondsen om de arbeiders met hun eigen pensioengeld uit te betalen, met de belofte het geld terug te
betalen als de tijden beter zouden worden. Dat bracht hen op een pad zonder terugkeer. Op een gegeven moment zou 50 denarius de
kosten van de jaarlijkse voedselbehoeften van een gemiddeld gezin kosten. Tegen de tijd dat het Romeinse rijk instortte, waren de kosten
van diezelfde  standaard voorbij  6.000 denarius.  Veel  landen,  waaronder  de  VS,  overwegen ook uit  de  pensioenfondsen van de
federale arbeiders te lenen. – Klinkt dit niet bekend in de oren?  Dat heeft hen op dezelfde pad gezet waar geen terugkeer meer
mogelijk is. Het enige dat de moderne wereld heeft, is persgeld drukken. Dit zal op een slechtere en snellere manier eindigen dan het
Romeinse Rijk eindigde. Het Romeinse Rijk begon zijn verval met immoraliteit, geweld en corruptie en het was zodanig dat het rijk
interne schulden begon op te nemen en uiteindelijk hun munteenheid verlaagde. Een van de grootste in immoraliteit was Pompeii, een
deel van het Romeinse rijk, dat werd verwoest door een gewelddadige vulkaanuitbarsting. Ook waren er de grote spelen in het Romeinse
Colosseum waar gladiatoren voor de sport christenen doodden. 

“Laten we een snelle blik werpen op wat komen gaat, want we zijn zeker bijna bij de climax van het tijdperk aangekomen! Mysterie en
spanning zullen in overvloed aanwezig zijn! Plotselinge en gewelddadige veranderingen met betrekking tot de natuur en samenleving.
Een tijdperk zal  aanbreken van het verborgene en de  ontmaskering van de meest dodelijke  zonden!  Het extreme –  fantasie  zal  de
werkelijkheid  vervangen!  Een  droomwereld  die  verandert  in  een  nachtmerrie!”  “Volgens  de  Schriftuurlijke  en  profetische
vooruitziende blik staat ons een vloed van gebeurtenissen te wachten en dat zelfs nog voor het einde van dit tijdperk. En volgens
Openb. 18:8-10 zal het oordeel in één dag en in één uur over het laatste Babylon komen.  Natuurlijk zal de wereld worden betrokken
bij  deze snelheid van oordeel.”  –  “Jezus zei  dat het een teken is.”  (Lukas 21:20,  22 & 25) "En wat Hij zei  zal  gebeuren!"  –  In 1967
projecteerden broeder Neal Frisby's profetieën deze gebeurtenissen en we citeren:  “Revolutie – VS – Rellen en bloedvergieten. De
rebellie van tieners zal de natie door een verandering heen katapulteren die "nog nooit eerder is gezien" (religieus, sociaal en burgerlijk).
De natie  zal  een nieuwe regeringsvorm voortbrengen.  Er  zal  geweld voor  nodig zijn  .  Het  zal  uiteindelijk veranderen in een
religieuze geest van het sociale type, zoals Babylon.  – The Sodomites – Het was moeilijk voor mij om het laatste deel hiervan op te
schrijven.  De Heer zei  me dat predikers  het hier niet meer tegen zullen uitroepen,  maar er in meegaan!  Dit is niet geschreven om
onfatsoenlijk  te  zijn,  maar  als  een  teken.  Het  zal  de  verschijning van  de  Sodomieten  voortbrengen.  Homoseksualiteit  zal  worden
onderwezen  en  aangemoedigd  in  het  onderwijs.  Homoseksuelen  zullen  de  teruggevallen  kerken  teisteren.  Het  zal  zelfs  in  de
Pinksterorganisaties  zijn.  Dit  alles  heb  ik  gezien  en  meer  dan  dat.  Mannen  zullen  met  mannen  trouwen,  vrouwen  zullen  in
ongekende aantallen met vrouwen trouwen. Naakte tieners  zullen losgaan onder invloed van drank, seks en drugs,  op zoek naar
nieuwe manieren van sensueel genot en sadistisch tot aan waanzin.  De moraal zal  volledig instorten.” –  Vervolgens sprak hij  over
bodypainting – kleding erop geschilderd. Ze hebben nu geweldige jaarlijkse bodypaint-evenementen in openbare parken, waarbij
straten worden afgesloten met honderden die deelnemen aan bodypainting,  volledig naakt,  terwijl  duizenden hen de naakte
lichamen zien  schilderen  -  een  legale  gebeurtenis  omdat  ze  het  'kunst'  noemen. Hij  zag  ook  het  elektronische  tijdperk  en  de
zelfrijdende auto's. Hij zei dat al deze gebeurtenissen die nu plaatsvinden, vlak voor de terugkomst van de Heer zouden gebeuren. We
zijn aan het einde der tijden! Openb. 3:17: “Want gij zegt: Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb geens dings gebrek; en gij weet
niet, dat gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt.”  Het grote oordeel waarover aan het einde wordt gesproken, is
beslist  over  de  natie  gekomen.  Watertekorten  komen  op  de  voorgrond.  Ze  zullen  binnenkort  beseffen  dat  de  tekorten  veel
belangrijker zijn voor het dagelijks leven en voedsel voor mensen over de hele wereld. Dit zijn allemaal tekenen van de laatste dagen.
Moeten we nog meer toevoegen dan wat de Bijbel zegt? 

Deze maand breng ik een nieuw boek uit genaamd  "Book of Monthly Letters - Volume 5" en ook een dvd, "The Dragon". – Uw
ondersteuning wordt zeer op prijs gesteld. Hij zal u voorspoed geven, u zegenen en leiden in Zijn wonderbaarlijke wijsheid en plannen. Ik
zal u dagelijks in gebed gedenken. 

Uw Broeder in Christus, Gerald Frisby
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