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Dierbare Oogst Partner,
Deze maand zullen we het hebben over enkele van de gebeurtenissen die sinds januari 2013 hebben plaatsgevonden. Men kon
opmerken dat er in de VS en de rest van de wereld vele weer records werden gevestigd. Sinds het begin van de 11-jarige zonnecyclus zijn
de weersomstandigheden op een wereldwijde basis erger geworden en zullen deze zich blijven verergeren. Zoals we eerder opmerkten
verschijnen er een aantal van de grootste zonnevlekken op de zon hetgeen voor meer dan 100 jaar niet voorgekomen is. Zij zullen
een diepgaand effect op het weer hebben. – Sinds onze laatste brief heeft de Katholieke Kerk een nieuwe paus en hij heeft zich de
naam paus Franciscus I gekozen.

Nu heb ik een aantal belangrijke datums die ik in deze brief zal plaatsen. We bevinden ons op een van de meest belangrijke
aftellingen tot belangrijke gebeurtenissen die vlak voor de boeg liggen. Als gevolg van de financiële crisis nemen de regeringen
wanhopige maatregelen. Juist vond er zo een zo'n geval plaats, waar het IMF en de ECB proberen om een 10 of 15 procent
belasting op het Banksysteem van Cyprus op te leggen. Als dit zal doorgaan zullen alle bankrekeningen worden belast. Wat deze
gebeurtenis zo belangrijk maakt is dat Rusland het grootste deel van hun bankzaken via de Banken in Cyprus doet. Het belangrijkste
hiervan is dat de Russische KGB hun geld daar heeft staan. Volgens sommige schattingen ongeveer $500 miljard. Dit is bij de
Russische regering of het Russisch volk niet goed gevallen. Dit heeft het IMF en de Europese Unie in een zeer moeilijke positie
geplaatst. Dit zal met alle Westerse regeringen gespannen relaties veroorzaken. Als gevolg van de schulden van alle naties is er een grote
bezorgdheid dat dit op een wereldwijde basis zou kunnen gaan plaatsvinden. Zou dit de op gang brengende gebeurtenis kunnen zijn waar
de Europese Unie een aantal van de landen die het zijn toegetreden zal afscheiden? Met betrekking tot het bewind van de anti-Christ
weten we dat de Bijbel spreekt van 10 gemeenschappelijke markt landen onder het Oude Romeinse Rijk. Een grote opschudding van
het nieuwe Europese ECU is eminent. Het is niet een kwestie of het zal gebeuren; het is een kwestie van wanneer. Ze hebben er
ongeveer 27 landen bij betrokken, maar de Bijbel zegt dat er maar 10 zijn die onder de anti-Christ zullen heersen. Hij zal 10
staatshoofden kronen, als hij aan de macht komt. (Openb. 17:12-13) – De profetieën van Daniël en de voorspelling van Johannes op
Patmos komen overal rondom ons tot leven.
Laten we voordat we een kijkje zullen nemen naar een aantal belangrijke cycli eens kijken naar een belangrijke datum, 25 april 2013.
Er zal een maansverduistering plaatsvinden. Op 10 mei 2013 zal er een zonsverduistering plaatsvinden, alsook een andere
maansverduistering op 25 mei 2013. Drie verduisteringen binnen een periode van 30 dagen zijn zeer ongewoon! Nu hebben deze cycli
hier sinds november 2008 op gewezen. In November 2008 begon er een nieuwe 17 jarige cyclus, in de tijd van de
presidentsverkiezingen. Er kwam een nieuwe en andere president. Sinds die tijd hebben we over de hele wereld veel grote
gebeurtenissen zien plaatsvinden. De volgende nieuwe cyclus was op 11 maart, 2011, het begin van een nieuw 7 jarige cyclus. Dat
brengt ons bij 3 februari 2012, een nieuwe 14 jarige cyclus begint dan. Sinds het begin van de 17 jarige cyclus is er wereldwijd veel
chaos met rellen geweest en dat vooral in het Midden-Oosten, een zeer belangrijk gebied, met verwisselende leiders en dictators. Vele
financiële schrijvers verwachten een wereldwijde financiële ineenstorting die een nieuw systeem en valuta zal voortbrengen. Deze
gebeurtenis zal ergens in deze cycli plaatsvinden. – Nog twee grote gebeurtenissen ter overweging: 23 augustus 2013, evenals de meeste
majeure datum 23 april 2014. Rond deze datum van 2014 zal er ook een totale maansverduistering zijn op 15 april 2014 en een
ringvormige zonsverduistering op 29 april 2014. – Op 3 November 2013 begint er een nieuw type zonsverduistering; NASA beschrijft
het als een hybride. Ik zal er in onze toekomstige brieven meer over schrijven. – Men zou ten alle tijde gereed moeten zijn in
verwachting dat de Heer terug komt. Alle beschreven datums zullen een impact hebben op de wereld, zoals wij die kennen.
Onrust en angst bedekken de aarde, maar de Heer zegt ons in Jes. 44:8, "Verschrikt niet, en vreest niet." – Jes. 46:10 gaat verder
met te zeggen dat "Hij het einde vanaf het allereerste begin heeft verkondigd." We komen in een tijd die Hij zich heeft
voorgenomen! (Pred. 3:1 en vs 11) – Deze datums zijn essentieel en belangrijk. Dit alles zal als een plotselinge impact tot stand komen.
De wereld zal het niet zien aankomen want het nieuwe systeem zal vanuit een grote chaos tevoorschijn komen. "In welke ure gij het niet
meent!" (Lucas 12:40)
Deze maand hebben we een speciaal Schrijven genaamd "De Monetaire Crisis Van De Wereld" en een prachtige DVD genaamd
"Stress Factor." God zal uw kennis aangaande de eindtijd waarlijk vergroten. God zal u zeker zegenen voor al uw inspanningen om deze
waardevolle boodschap te helpen publiceren. Moge Zijn vrede en wijsheid met u zijn.

Uw Broeder in Christus,
Gerald Frisby

Alle drie nieuwe Cd's/Cassettes, $15.00 donatie
“Contending For The Faith”
“God Thy Confidence”
“Genuine Faith”
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Een Nieuwe DVD uitgave: “Stress Factor”
Ook beschikbaar: “The Prophecies of Jesus”
($20.00 donatie per stuk)
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