
Gerald Frisby

Dierbare Oogst Partner,

We zijn  in  het  jaar  2013.  Wat  was  2012 toch een verbazingwekkend jaar.  Er  hebben enorme weersveranderingen en  tragische bijna  
ongelooflijke gebeurtenissen plaatsgevonden. Gebeurtenissen vinden zo snel plaats en versnellen in een bijna niet te geloven snelheid.  De 
veranderingen die in de aankomende twee jaren te komen staan, zullen alle veranderingen in het verleden klein maken. Alle naties ondergaan  
ingrijpende structurele financiële veranderingen. Deze processen zullen leiden tot een inflatoire omgeving en een komende verandering voor  
alle valuta's. Als men zou kijken naar de trend van het Romeinse Rijk, is dat precies wat met de wereld van vandaag gebeurt. Deze belangrijke  
gebeurtenissen zullen dit jaar starten. Een recente gebeurtenis, aangekondigd door de Amerikaanse regering; ze zullen de een cent munt  
niet langer aanmunten, evenals de vijf cent munt. Maar dat is nog niet alles. Ze gaan de een dollar biljet niet langer drukken. Zoals  
aangekondigd door de overheid zal dit in 2013 gebeuren. Ze zullen nog steeds in circulatie blijven door het munten en drukken uit het 
verleden. Broeder Frisby zei dat het zeer betekenisvol was dat de grote zegel op de achterkant van de een dollar biljet de piramide met  
het  alziende  oog  toont,  geplaatst  in  deze  natie,  hetgeen  de  voleinding  van  dit  tijdperk  uitbeeldt.  –  Volgens  NASA heeft  een  
zonsverduistering die op 10 mei 2013 komt een vreemd begin met een maansverduistering ervoor en een er na.  We zullen er later dieper 
op in gaan. Op het moment van dit schrijven is de Federal Reserve ongeveer 85 miljard dollar per maand tot de geldhoeveelheid aan het  
toevoegen, en koopt het 90% van de Amerikaanse obligaties. Zij zullen het schuldplafond in de richting van 18 biljoen dollar verplaatsen. Dit  
dekt nog geen van de niet-gefinancierde verplichtingen in de niet al te verre toekomst. – De technologie bevordert zo snel dat we aan de deur  
staan van George Orwell's 1984 soort wereld. En dat brengt ons tot een anti-Christ type systeem. – Ik heb een belangrijke brief uit Broeder  
Neal Frisby's bibliotheek waarvan ik weet dat u zult genieten. 

"Het is Christus of chaos! Zal de climax in onze generatie komen? Ja, overeenkomstig de profetische tekenen en door Jezus' uitspraak in  
Lucas 21:28-32 wel. In het bijzonder zijn er twee belangrijke punten in de woorden van Jezus' onthuld. Wanneer die enorme profetie waarover  
gesproken is begint plaats te vinden, wordt Gods volk verondersteld omhoog te zien, omdat de verlossing zeer nabij is!" – "Niemand kan  
ontkennen dat dit Schriftgedeelte in Lukas met snelheid aan het plaatsvinden is, maar nog duidelijker zijn de woorden van Jezus in vers 32;  
Voorwaar Ik zeg u, dat deze generatie 'geenszins zal voorbijgaan' totdat alles zal geschied zijn!  Dit vers betekent definitief dat de 
generatie die deze dingen ziet beginnen te geschieden, ze ook vervuld zal zien worden!" "Het betekent letterlijk dat tal van mensen die 'Israël  
naar huis zagen gaan' en een natie worden, nog steeds 'in leven zullen zijn' om de vervulling van Zijn wederkomst te zien, de opname!” Nu  
geven we geen actuele datum. "Men weet de exacte datum van de start van onze generatie wellicht niet, maar de waarheid is, dat de climax  
gedurende onze generatie zal zijn!" "Ik weet dat we nu in een overgangsperiode zijn die binnenkort ten einde loopt!" – "Zoals u zich zult  
herinneren hadden we nadat de komeet (van) Halley in 1910 kwam twee wereldoorlogen en de opkomst van Adolph Hitler! En nu zullen we  
in de laatste cyclus van zijn komst, 1986, oorlogen en vervolgens de Strijd van Armageddon hebben!" – "Jezus Zelf zei dat er tekenen van 
de hemel zouden zijn die Zijn spoedige wederkomst zouden aangeven! Nu kwam deze zelfde komeet vlak voor de geboorte van Christus 
en sinds Israël wederom tot een natie is geworden, hebben we deze bijzondere komeet klaarblijkelijk voor de laatste keer gezien, omdat alles  
vervuld zal zijn voordat het ooit terug zou kunnen komen! We zullen andere kometen zien, maar deze niet!" "Oh, wat een tijd waarin we leven  
om van de laatste gebeurtenissen van ons tijdperk getuige te zijn!"

Rol #106 geeft ons daadwerkelijk enige informatie met betrekking tot sommige hierboven genoemde dingen, en we zullen het hier een 
gedeelte noteren. Citaat – "Er is gezegd dat het 22ste Jubeljaar het herstel van Israël door Nehemia bestempelde! – Daniël 9:25 profeteerde  
het!  –  Nu  verder  vooruitgaand  wordt  er  gezegd  dat  het  30ste  Jubileum  de  aankondiging  van  de  geboorte  van  Christus  bestempeld;  
klaarblijkelijk met inbegrip van Zijn kruisiging en opstanding gedurende deze tijd waarin verlossing mensen vrijzet! Een Jubeljaar!" – NU 
VOORTGAANDE IN DE TOEKOMST MET BETREKKING TOT ONZE TIJD – "Het 70ste Jubeljaar, het laatste, zou tijdens de periode van  
1948 tot het einde van deze laatste generatie plaats moeten vinden. – Hoewel het een beetje eerder zou kunnen zijn!" – "Israël werd in 1948 tot  
een natie en ze waren er vrij in om hun eigen regering te hebben. Israëls terugkeer tot zijn bezit klinkt als een – Jubeljaar! Eindigende later  
met het feest van de bazuinen, het Millennium!" – "Er zijn echter verschillende opinies, maar deze schijnt het meest waarschijnlijke te zijn! En  
denk er alzo aan dat de opname van de gemeente 3½ tot 7 jaar eerder dan 'de rust van Israël in het Millennium' plaatsvindt! – Overeenkomstig  
Openb. 12 vindt de opname in het midden van de 7 jaren plaats!" – Luk. 21:34-36;  En wacht uzelven, dat uw harten niet te eniger tijd 
bezwaard worden met brasserij en dronkenschap, en zorgvuldigheden dezes levens, en dat u die dag niet onvoorziens over kome.  
Want gelijk een strik zal hij komen over al degenen, die op den gansen aardbodem gezeten zijn. Waakt dan te aller tijd, biddende, dat  
gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen, die geschieden zullen, en te staan voor den Zoon des mensen.  – "Ja, 
inderdaad is voor ons de tijd om te werken kort!" Einde citaat. – Overeenkomstig Broeder Frisby's rollen zal er een klimatologische einde zijn  
om deze samenleving te herstructureren. 

Deze maand heb ik een prachtige Speciaal schrijven genaamd "Profetische Toekomst Van Wereldgebeurtenissen" evenals een prachtige 
DVD genaamd "The Most High." – Ik wil er alles aan doen om deze prachtige en belangrijke boodschap te publiceren en ik weet dat uw deel  
door de Heer beloond en gezegend zal worden voor al de moeite die u met betrekking tot deze bediening hebt gedaan. Ik wil een ieder van u  
bedanken en moge Gods voortdurende zegeningen en wijsheid met al Zijn trouwe dienaren zijn. Blijf deze bediening in uw gebed gedenken. 

Uw Broeder in Christus, 

Alle drie nieuwe Cd's/Cassettes, $15.00 donatie     Een Nieuwe DVD uitgave: “The Most High”                  
“The Awakening Hour”                             Ook beschikbaar: “God’s Fingerprint”                                 
“Faith For The Challenge”                           ($20.00 donatie per stuk)        
“Wisdom In Helping The Weak”                                                                         Postbus 71
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