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Dierbare Oogst Partner,

Tijd! – Een zeer belangrijk onderwerp. Laat ons de tijd nemen om de gebeurtenissen van 2005 te overzien. Wat een jaar! Er vonden vele
gebeurtenissen plaats die wijzen naar de spoedige terugkeer van de Heere Jezus. De wereldrijken worden belegerd. Enorme misdaad
golven, terroristen doden mensen op een schaal die niet eerder gezien is, het weer en aardbevingen veroorzaken enorme schade.
Aanhaling: Een aardbeving veroorzaakte de tsunami van 2005 die de planeet deed schudden en de rotatie van de aarde met twee
tiende van een seconde deed vertragen. Super orkanen van records brekende proporties. – Deze veranderen het landschap van de wereld.
Het handschrift is aan de wand. De koninkrijken der mensen zijn gewogen in de weegschaal.
We zijn in een tijd waarin men het geluid van de gezonde leer niet meer kan verdragen, noch een degelijk beheer over de financiën. Mensen
zijn bezorgd aangaande massavernietigingswapens. Maar het nieuwe wapen dat de wereld tot aan de financiële deur van de anti–Christ
zal brengen is “vraag en aanbod” en dat zal de nieuwe economie zijn. (Net als Rome voor de val, er vond een financiële crises plaats.)
Natuurlijke hulpbronnen zullen de weg wijzen tot complete controle door het anti-Christelijke systeem. Ik geloof dat goud een van de
barometers is. Hoe hoger we de prijs van goud zien rijzen hoe dichter we bij de heerschappij van de anti-Christ zullen zijn. Er zijn zo
veel onderwerpen dat we nu niet op al deze kunnen ingaan. Maar ik heb notities gevonden welke Broeder Frisby achter liet die naar deze
belangrijke gebeurtenis wijzen. En nu Broeder Neal Frisby:
"Zoals ik in eerdere correspondentie heb geschreven, waarom brengt God zo'n ernstig oordeel? En wat veroorzaakt de economische
condities en grote wereldwijde hongersnoden in de latere dagen van de eind tijd? – Het is omdat de mensen het Woord van God
vervangen hebben door dogma's en tradities leidende tot afgoderij en gruwelijke zonden! – De eeuw eindigt met werelds meest benarde
immorele situatie."
In Matth. 16:3, “zei Jezus, dat de hypocriete naties in staat waren het weerpatroon te onderscheiden, maar dat ze niet in staat waren
de tekenen van de tijd op te merken!” En zo is het vandaag de dag met de mensen! In deze brief zullen we spreken aangaande de 'naderende
storm signalen!' Er is angst en verwardheid onder alle volkeren, wat betekend dat er geen uitweg is! De Heere weet hoe Hij het oordeel over de
goddeloze moet brengen, maar tegelijkertijd bevrijdt en voorziet Hij de uitverkorenen in hun benodigdheden! Te midden van de moeilijkheden
zal God een weg ter ontkoming maken voor Zijn uitverkorenen, maar de wereld zal een door de mensen gemaakte satanische valstrik betreden!
Het doet er werkelijk niet echt toe of het vandaag de dag voor een tijdje in een depressie uitloopt of op een hooglijk opgedreven inflatie (prijs)
economie, God zal met Zijn ware kinderen staan en hun voorzien in hetgene zij nodig hebben. Amen! We treden het middernachtelijk uur
binnen. De storm "signalen" zijn verschenen! We kunnen ons een beeld vormen van de donkere storm wolken met donder en bliksem,
bewegende met oordeel over de naties! – Laat ons hieronder sommige van deze storm signalen waar ik eerder over geschreven heb noteren.
PROFETIE: "De aarde is in haar laatste zonsondergang van de tijd en is bijna klaar voor goddelijke interruptie terwijl God de mensen tot hun
uiteindelijke bestemming bespoedigd! Ernstige en opzienbarende veranderingen zijn in de aankomende paar jaren aanstaande, aangezien de
werelds supermachten zich verenigen om het voedsel en de hulpbronnen van de aarde te gaan controleren! Maatschappelijke omwentelingen
zijn op komst! Na het 40 jaren interveniëren in de wereldhandel door de regering, is het gebonden spoedig chaos te veroorzaken in de
economische structuur! – "Sinds mijn Daniel Series is er in de nieuws artikels veel aangaande goud aangehaald wat openbaarde dat de U.S.A. en
sommige andere naties hun valuta van de goud standaard aan het afscheiden zijn tot in het IMF 'International Monetary Fund'. Dit komt omdat
ze hun schulden niet langer in goud kunnen betalen omdat de inflatie de waarde van de valuta zo snel doet dalen! Na de verplettering van de
valuta (crisis) zal goud net voor de grote verdrukking opnieuw als een verenigende kracht in het antichristelijke systeem verschijnen!" (Openb.
18:12 – Dan. 11:38-43).
"Ook doet het er niet toe hoe hoog of laag de prijs van goud nu is want het zal aan het einde toch als de echte rijkdom verschijnen." – Later
onthullen de wilde schommelingen in zeldzame metalen definitief en is het een bijkomend profetisch teken dat een economische instorting
aanstaande is!" Einde aanhaling. – Deze problemen liggen aan de horizon in de niet al te verre toekomst. Olie is een belangrijk
aandachtspunt in de productie van voedsel en bijna alles op de aarde. – Later meer aangaande deze onderwerpen.
Een van de meest belangrijke gebeurtenissen van 2005, 29 April, God riep Broeder Neal Frisby naar huis. Zou deze gebeurtenis een
inkorting van de tijd signaleren? – Toen Broeder Frisby in 1933 geboren was werd goud uit ons geld systeem weggenomen. Ook werd er een
sociaal beveiliging nummer (sofinummer) gegeven. Zo zien we dat de tijd opnieuw grote gebeurtenissen oproept om plaats te vinden. Nu is het
de tijd om deze boodschap voordat de tijd op is zo snel als we maar kunnen uit te geven! Ik breng een nieuwe DVD uit die u niet zal willen
missen genaamd “Time”.
Al degenen die deze maand zullen schrijven en een zo goed mogelijke gave zullen zenden, zullen we het boek genaamd “The Anointed
Treasure” toesturen. Biddende dat u een voorspoedig Nieuw Jaar zult hebben.
Jezus houdt van u en behoudt u,
Gerald Frisby
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