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Dierbare Oogst Partner,
De rollen en de boodschappen openbaren waarlijk de schaduwen van de eindtijd. Gelijk een eclips doorkruist de schaduw de aarde,
voorspellende vele onheilspellende gebeurtenissen. Na de zonsverduistering van Oktober 2005, trof een van de meest zware aardbevingen
van de moderne tijden Pakistan, Zuid Azië en India, welke tot op heden meer dan 79.000 doden veroorzaakte. – Aanhaling: In de brief van
Oktober haalde ik Neal Frisby's standpunt aan en wel dat "winden, tyfoons en bevingen deze planeet zo goed als geheel zullen
overmeesteren." Hier zijn sommige actuele krantenkoppen uit de tijd van deze brief: De meest krachtige Atlantische storm die ooit is
geregistreerd, Wilma, een categorie 5 monster is op weg naar Florida. Het is de krachtigste, meest intense Atlantische orkaanseizoen in de
geschiedenis. Dit is het grootste aantal dat zich in één seizoen heeft voorgedaan sinds de records vanaf 1851 bijgehouden worden, met inbegrip
dat er voor de eerste keer drie categorie 5 orkanen in één seizoen zijn geregistreerd. Het poolijs smelt sneller aangezien de temperatuur stijgt. –
De vroege sneeuw veranderd Colorado in "Siberië". – In Sommige gebieden ligt 20 inches sneeuw. – De Amazone leidt de ergste droogtes
sinds 40 jaar en deze beschadigen de grootste regenwoud van de wereld, teisterende het Amazone gebied met bosbranden. – Broeder
Frisby schreef dat er een droogte van grote omvang zou plaatsvinden voordat de Heere terugkeert.
En nu een aanhaling van Neal Frisby. – Jaren geleden verklaarden de Geschriften dat de gebeurtenissen zo vreemd en van grote omvang zouden
worden dat hoewel men het zou vertellen, vele mensen het niet zouden kunnen geloven totdat ze het zelf pas zouden zien. En dit is zeker het
geval geweest! – Globale profetie, internationale crisis en rampen overstelpen de aarde! Het is slechts een voorteken dat er nog meer zal
verschijnen! Wetenschappers zeggen dat grote asteroïden de aarde in de nabije toekomst definitief zullen raken! We hebben alreeds kleinere
gezien die insloegen plus vuurballen zoals voorspeld. – Openb. 8:8-10 zal sneller plaatsvinden dan de meesten denken! – Zoals voorzegt leren
de vier elementen van de natuur deze planeet een les die velen niet meer zullen vergeten! – Plus dat de goddeloosheid en het plezier nog
altijd aanhouden, zelfs terwijl het tot in alle facetten en de manier van leven doordringt! In het verleden was (ware of valse) geroddel
vernietigend geweest en had het de ondergang van hele beschavingen veroorzaakt! – De immoraliteit heeft zelfs op de gezamenlijke TV het
stadium bereikt dat tot op heden als ongelofelijk werd beschouwd. Toch hebben de Schriften het voorspeld. (Satelliet en kabel TV is nog veel
erger.) Gelijk een mist heeft de goddeloosheid en het plezier hen tot in een sterke waanvoorstelling geleid ! Evenals een schaap die
naar de slachtbank gaat, zullen zij, geleid wordende door een lam die in een draak veranderd alzo gaan! Vanwege de films en etc, leven
de mensen in een fantasie gelijkende wereld. Net als in de dagen van de zondvloed en Sodom, denken ze dat goed slecht is en slecht goed is. Wat
een bedrog. (2Thess. 2:10-11) – De Geest herinnert mij er aan en u kon het zelf niet beter dan dat voorzeggen! Een ongelofelijk inzicht
beschreef ik meer dan 40 jaren geleden! En we zijn nu in die tijd aangekomen en de rest zal ook vervuld worden! Zoals u mogelijk al weet, hoort
en dagelijks in de media ziet zijn wij tevens in de dagen van de oude orgieën van Rome! Einde aanhaling. – Zoals we zien wordt deze
wereldsamenleving terwijl ze denken dat ze rijk zijn tot in de schulden weggevaagd. Dit Schriftgedeelte komt mij in gedachten. Openb. 3:17,
"Omdat gij zegt: ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en
arme en blinde en naakte." Omdat zij in een waan zijn, zoals de Bijbel voorzegt, niet wetende dat een grote schaduw over deze natie en de
wereld is neergedaald. Getuig tegen uw geliefden terwijl u dat nog kunt. Spoedig zal de zwarte ruiter uitrijden. Later meer hier over.
Een prachtige bemoedigende aanhaling vanuit de geschriften van Broeder Frisby: "De Heere is het scheppende licht van alle eeuwen, in
Hem is kennis en de totale som van alle wijsheid. De uitverkorenen staan op het punt om spoedig meer van Zijn vervullende geest te
ervaren! Jezus Christus is een bedekking waarin het licht straalt en rust! In Jezus is de bekroning van alle glorie, de uitverkorenen
zullen er aan deelnemen en het het met elkaar delen! Het begin van Zijn kern der geestelijke stralen zal tot aan de opname steeds
meer op de gekozenen beginnen te schijnen! – Een vibrerende levende God te midden van hun, een wolk van glans zal hun
overschaduwen, een bedekking van liefde en vertrouwen! Zijn robijn gelijkende ogen zoeken de Zijnen er uit; voor een grotere
toekomstige beloning! – En het uur van de actuele confrontatie met Jezus is niet ver weg, en hetgeen schijnbaar zo lang duurde, "zal
plotseling over ons komen"! Prijs de Meest Hoge Redder!
Deze maand hebben we een nieuwe cassette duplicator aangeschaft. Aan al degenen die deze maand doormiddel van een gave helpen zullen we
een van de waardevolle preekboeken van Broeder Frisby sturen. – De zon zet zich op de oogst velden. We moeten snel werken. De laatste
profetieën van het tijdperk zijn over ons. Wees er zeker van dat u dit waardevolle boek krijgt, GELOOF VOOR DE CRISES – DE TOEKOMST! Het
geeft een goede inzicht. Vergeet alstublieft onze projecten niet. De einde van de zomer is aangebroken en we willen niet achter geraken. En
zendt uw gebeds verzoeken.
Uw Broeder In Christus,
Gerald Frisby
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