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Dierbare  Oogst  Partner,       We zijn verplaatst naar een tijd van snelle gebeurtenissen en plotselingen veranderingen met betrekking tot de natuur en samenleving. –  
Overal rondom ons zijn er tekenen! Beroeringen en chaos hebben het Midden-Oosten overgenomen. Verscheidene landen zijn in 
oproer en rebellie tegen de huidige regimes.  Aangezien we dichterbij  de volgende zeven jarige cyclus komen, welke op 11 Maart 2011 begint,  hebben  er  alreeds  zo  vele  gebeurtenissen  plaatsgevonden.  Deze  zijn  strategische  gebeurtenissen,  welke  een  weg  banen  voor  de  komende vredesovereenkomst in het Midden-Oosten. Laten we een kijkje nemen naar de andere tekenen. De Wereld Bank heeft verslag gedaan, dat de wereldwijde voedsel prijzen in de afgelopen 12 maanden met 30% zijn gestegen. Dit is een grote zorg, en heeft in vele delen van de  wereld politieke instabiliteit teweeg gebracht, gepaard gaande met algemene inflatie.  Het weer is dit jaar alreeds het vreemdste geweest 
met koudheid en zware sneeuwval, overstromingen en droogtes, branden, aardbevingen en vulkanische activiteit. De aarde is echt 
aan het beven! Zoals Jezus zei, zouden deze gebeurtenissen dichtbij Zijn wederkomst plaatsvinden. – Er vond een vreemde gebeurtenis plaats  met betrekking tot het rapport aangaande de Poolcirkel in Groenland – de zon kwam twee dagen te vroeg, weer bovenaan de horizon terug! Zou  dit een connectie kunnen hebben met de recente aardbevingen, welke veroorzaakten dat de rotatie van de aarde met een paar milliseconden  werd vertraagd? Broeder Frisby heeft het eens over een verandering van de as gehad, die op het einde van het tijdperk zou komen. (Lees Jes.  24:20, Amos 8:9, Ps. 82:5) Dit alles gebeurt samengaande met enkele van de grootste zonnevlammen welke in de laatste paar dagen werden  opgemerkt.  We bewegen ons dichter tot het toppunt van de zonnecyclus, welke een catastrofale klimaatverandering teweegbrengt. 
(Luk. 21:25-28) Lees ook de verzen 35 en 36.      Ik heb alreeds vele brieven betreffende de economie gepost. Het onroerend goed gaat steeds bergafwaarts en dat hoofdzakelijk op het gebied van de handel. Winkelcentra verliezen hun huurders, achterlatende leegstaande winkels. Grote faillissementen beïnvloeden vele detailhandel  bedrijven. Hoewel de rente laag is, is het probleem dat ze een grote schulden last met zich mee dragen. De banken  nemen meer huizen en  eigendommen terug, en binnenkort zullen ze onder meer druk komen te staan, voortbrengende meer bank faillissementen. Elke dag gaan er  ergens banken failliet. Een wereldwijde ineenstorting van alle economieën verschijnt ten tonele om aan de horizon te zijn.  Er zal een nieuw 
geldsysteem komen. Het IMF (International Monetary Fund) en dat samen met Europa, Azië, China en de Arabische naties, pleiten  
voor een valuta dat door goud gedekt zal zijn.  Zoals we het zien aankomen, zal het de nieuw systemen brengen en dat evenals de laatste  gebeurtenissen zo vlak voor de terugkeer van de Heere Jezus. Hier volgen enkele woorden die broeder Frisby sprak. En nu een aanhaling van Neal Frisby.       ''Jezus zal u meer dan ooit zalven en begeleiden! Door Zijn licht zal Hij het pad dat voor ons ligt openbaren! We kunnen meer begrip  aangaande  Zijn  plannen  en  meer  openbaring  aangaande  de  toekomst  verwachten  om  ons  zodoende  voor  te  bereiden  op  de  opname!''  
''Overeenkomstig 2 Petrus 1:19, ''Wij zullen een meer zeker Woord van profetie hebben, waar allen acht op zouden moeten slaan! Het  
zal zijn als een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de morgenster (van profetie) opga in uw harten!'' –  
We zullen niet in donkerheid overgelaten worden, maar we zullen absoluut de tijden en seizoenen van Zijn komst weten! Hij heeft ons 
de dingen die komende zijn definitief laten zien zodat we niet zouden slapen, maar aangaande de laatste tijden alert zullen zijn!''  – ''We zijn in gereedheid voor vele spannende en wonderbare beloftes, want Hij zal ons persoonlijk verlichten!'' – Openb. 19:10 bevestigt dit alles  voor ons!'' Want het getuigenis van Jezus is de geest van profetie!'' – ''Zo zien we, dat we met zekerheid zullen weten, wat we aangaande de  voorbereiding  op Zijn  komst  moeten  verwachten!''  Hij  zal  hetgene  wat  we behoren  te  weten  niet  verbergen,  maar het  openlijk  aan ons  portretteren!''  ''We  hebben  een  lichte  hint  en  voorbodes  van  Zijn  machtige  kracht  gezien,  maar  in  de  uiteindelijke  inzameling  van  de  uitverkorenen, zullen we de volheid van Zijn Geest als een enorm licht, die het wonderbaarlijke onder ons zal werken, voelen! Zie, Ik zal Mijn 
volk kracht geven! Ja, de Heere Jezus zal Zijn volk met vrede en begrip zegenen! Hij zal een licht voor hen uit werpen, en zal de  
toekomst en de weg onthullen! Hij zal de volle wapenrusting van de zalving over hen uitgieten! Wat een tijd, waar wij in leven! Laat ons in de tijd die er voor ons ligt het buitengewone verwachten!''      Samen met de activiteiten in het Midden Oosten komt het ten tonele, zodat al de Geschriften die in deze brief vermeld zijn, waarlijk recht  voor onze ogen in vervulling gaan. Wij zijn de de laatste generatie, en gezegend met een wonderbare en profetische boodschap dat geschreven  is door Neal Frisby. Ik heb twee Speciale Geschriften van welke ik weet dat u zult genieten, ''The Electronic Age'' en ''God's Original Time.'' Evenals een vitale DVD genaamd ''Unaware! (Pompeii)''. De aarde is waarlijk niet bewust geweest van de activiteiten die er alreeds hebben  plaatsgevonden.  Nu  is  het  de  tijd  om  deze  waardevolle  boodschap  te  publiceren,  want  spoedig  zal  de  tijd  waarlijk  op  zijn.  De  grootste  zegeningen zullen voor diegenen zijn die het alarm laten klinken en de mensen voor de spoedige terugkeer van de Heere Jezus waarschuwen. Ik  dank een ieder van u voor uw voortdurende gebeden en ondersteuning aan broeder Frisby's gezegende bediening.                                              Uw broeder in ChristusGerald  Frisby
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