
                                                                                                                                                                                                                                                            

Dierbare Oogstgenoot, 
Er vinden nu snelle gebeurtenissen plaats. Ze nemen wereldwijd beslissingen om aan de financiële problemen te ontsnappen. We

weten dat dit direct heeft geleid tot een hogere inflatie zoals een vergelijkbaar resultaat bij historische gebeurtenissen in het verleden,
met uiteindelijk een hyperinflatie. Het wantrouwen van de valuta is begonnen. Rusland, China en het Midden-Oosten hebben het over
een nieuwe wereldmunt.  Ze zien een ruilsysteem onder een nieuwe munt aankomen.  We weten dat er een heel nieuw mondiaal
valutasysteem zal plaatsvinden onder de antichrist. De reden dat dit zal gebeuren, is dat het huidige systeem al meer dan 600 biljoen
dollar van zijn waarde heeft verloren. Dat omvat grond, huizen, aandelenmarkten en zal alleen maar erger worden als de commerciële
markten laten zien in welke problemen ze zitten. Dit omvat appartementen, kantoren, industriële complexen en winkelcentra. Dit zal
leiden tot een wereldwijde ineenstorting die hen dwingt om in te stemmen met de antichrist. In het nieuwe systeem zullen olie, voedsel,
goud en zilver bovenaan de lijst staan, evenals alle hulpbronnen. En nu een speciaal citaat van Neal Frisby over het einde der tijden. 

“We leven in een hachelijk en gevaarlijke tijd, donkere schaduwen van onheil pakken zich samen als nooit tevoren! Onze wereld
haast zich sneller naar de vernietiging dan de meesten zich voorstellen!” – “Voor het sluiten van het boek Openbaring zei Christus
verschillende keren: “Zie, ik kom spoedig” (Openb. 22:12), onthullend dat gebeurtenissen plotseling en zonder kennisgeving zouden
plaatsvinden; de wereld zouden verrassen! –  Daniël de profeet schreef helemaal aan het einde van het tijdperk, dat mensen snel
heen en weer zouden gaan en ongelooflijke kennis zouden vergaren!” (Dan. 12:4) – Dan. 9:26: “Hij zei dat het einde ervan zal zijn
met een vloed! – Dit betekent dat verschillende profetieën tegelijkertijd zullen plaatsvinden, wat betekent dat normale dingen op dat
moment abnormaal zullen zijn en dat de dingen zullen versnellen! – De onthulling van het einde van het tijdperk zou  dan eindigen met
een stroom van financiële, wetenschappelijke en politieke veranderingen die de aarde zouden overweldigen en letterlijk doen beven, ter
voorbereiding op de antichrist!” – “De naties worden geconfronteerd met faillissementen en ze zijn op zoek naar een leidende ster om
hen uit de problemen te halen (Openb. Hoofdstuk 13), en er zullen economische problemen zijn van ups en downs, en dan zullen andere
veranderingen plaatsvinden! “Tijdens de wachttijd waarover wordt gesproken in (Matt. 25:5-6) en juist ten tijde van de uitstorting,
zullen het onkruid 'valse religies' (Matt. 13:30) samengaan om met de regering samen te werken en de wereld te controleren! – De
afvallige protestantse systemen zullen zich weer aansluiten bij de Romeinse Babylon-religie en bij alle andere valse religies, waaronder
de islam, het jodendom, het hindoeïsme, enz.” – “Wat zal dit allemaal teweegbrengen? – (EN) Mijn mening is de dreiging van een
nucleaire  oorlog,  een  wereldvoedselcrisis  en  een  internationale  financiële  crisis;  dat  zal  een  grote  'vredestichter'  voortbrengen  die
schijnbaar het antwoord op de problemen van de mens lijkt te hebben. – Een valse leidende ster! Met een superreligieuze persoonlijkheid
die leugenachtige wonderen zal verrichten!” (Openb. 13:12 – 14) – “Deze lamachtige vredestichter zal later spreken als een draak en
zichzelf tot god verklaren! – Een bedrieger, dictator in de ergste vorm! – De meeste valse religies zijn beslist op zoek naar een soort
Messias die zal komen (inclusief de Joden) om hen uit al hun problemen te redden! – En deze man verschijnt precies op het juiste
moment! Schijnbaar zal hij ze met leugenachtige tekenen overtuigen en ze zullen hem als god aanbidden!”  – “Dit is precies wat de
Bijbel zegt dat zal gebeuren! (Dan. 9:27 – Openb. Hfd. 13) – “Deze profetieën zijn dichter bij de vervulling dan de meesten beseffen en
zijn in deze tijd voorbestemd om de belangrijkste te worden voor ons kerktijdperk! Aan het einde van het tijdperk zou op een gegeven
moment de slag van Armageddon komen.” 

“We kunnen het einde van het tijdperk voor ons zien, en het is onze tijd om echt in de oogst te werken; het is onze laatste kans
terwijl we op de aarde zijn. Wat een kans, laten we die niet aan ons voorbij laten gaan; maar handel snel nu het nog dag is! – De Heer
van de oogst zal een snel werk doen! Hij wil dat er meer arbeiders het veld in komen! We zijn in de dagen van het grote avondmaal! De
gelijkenis voorspelde de uitnodiging van God voor het avondmaal. Het werd aan allen goed of slecht gegeven! Het is de roep van de
heidenen!” (Lucas 14:16 -24) Maar alleen de uitverkorenen namen de uitnodiging aan, de rest had excuses! – Vertelt dit niet echt de
waarheid over de mensen van tegenwoordig? Wat een profetie! Ze hebben het te druk met 'de zorgen' van dit leven om ook bij te staan,
te bidden of in Gods werk mee te helpen! – Maar Jezus zei dat het zou gebeuren ongeacht al die verontschuldigingen!” Lukas 21:31: “Zo
ook gij, wanneer gij deze dingen ziet gebeuren, weet dan dat het koninkrijk van God nabij is! Ja, zegt de Heer, het staat zelfs voor
de deur! En de poorten van de profetische tijd sluiten zich voor deze planeet!”

“Het is zeker een tijd dat God Zijn volk zal zegenen en voorspoedig zal maken, degenen die op Zijn beloften handelen en Zijn stem
gehoorzamen! God zal Zijn volk zegenen en belonen als nooit tevoren! Het is een dubbele zegen, want degenen van de opstanding en de
opname zullen gecompenseerd worden!” Lukas 14:13-14, "zegt dat degenen die helpen het evangelie aan de armen en zieken te brengen in
woord  en  bevrijding  zullen  worden beloond  bij  de  opstanding  of  de  opname!"  (Openb.  22:12)  “Jezus  heeft  de  beloning  bij  Hem!
Bovendien zal Hij je zegenen terwijl je nog op de aarde bent! – Er staat: geef en je zult een schat in de hemel hebben!” (Matt. 19:21) –
“Uw zegeningen zullen overlopen! (Lucas 6:38) – De vensters van de hemel zullen beslist worden geopend voor degenen die op
deze beloften handelen!  Bedenk dat  er nog maar een korte  tijd  over  is  om in  de oogst  te  werken en redding te  brengen aan de
behoeftigen!” Einde citaat.

Het einde van de boodschap van broeder Frisby wijst op het belang om deze prachtige boodschap zo snel mogelijk te publiceren,
want de tijd dringt.  En wat een grote zegen zal er komen voor degenen die helpen. Deze maand brengen we  een nieuw boek uit
genaamd "Book of Monthly Letters - Volume 3" Ook een prachtige dvd genaamd "Healing Over the Elements". – Ik wil jullie allemaal
bedanken voor jullie steun. En als we samen bidden, zal Jezus ons niet vergeten in onze inspanningen.

Uw Broeder in Christus, Gerald Frisby
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