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Dierbare Oogst Partner,
In deze brief zullen we een kijkje nemen hoeveel tijd er over is. We weten dat de tweede komst van Christus zelfs aan de deur is.
Het ware Woord van God, en de gegeven profetieën in de Bijbel spreken over '' wanneer u deze tekenen om u heen ziet het einde nabij is.''
Als we vandaag naar al de wereldwijde gecompliceerde problemen kijken waar ze mee geconfronteerd worden, zien we alle naties worstelen om de
enorme financiële problemen op te lossen. Ik zal dit in eenvoudige woorden plaatsen zodat we de ernst ervan zullen weten. Het is nu duidelijk dat dit
een ernstige nucleaire financiële holocaust is. Wanneer een kernbom is ontploft, is er geen menselijke manier om het te stoppen. Het is het totale
einde van de financiële wereld wat we allemaal wel weten. Hoe meer triljoenen ze op het probleem gooien maakt het probleem alleen maar groter.
Het is nu duidelijk dat onze handels partners die door het kopen van onze obligaties de U.S.A. triljoenen dollars hebben geleend, hun waarde zien
verdwijnen. Zij kijken naar mogelijkheden om een nieuwe valuta te creëren. Dit zal de dominantie van de U.S.A dollar wereldwijd
beëindigen. Alreeds roepen Rusland, China, het Midden Oosten en vele andere naties voor de terugkeer van de goud standaard om de
financiële crisis op te lossen. Omdat deze gebeurtenis komende is, willen we naar de laatste periode van de tijd kijken, in associatie met het
merkteken en het goud. We weten alreeds dat we in de 17-jarige kringloop zijn, die ons in de volgende 7-jarige kringloop zal brengen die in 2010 zal
beginnen, die ons tenslotte ongeveer bij het jaar 2017 zal brengen. De volgende vier jaren zullen uiteindelijk het Heidense tijdperk compleet
zien veranderen. Dat zal ons ongeveer bij het jaar 2013 brengen. Als we nu terug in de tijd gaan, de Joodse Tempel werd in 70 na. Chr. verwoest en
de offerande beëindigd. Dat was een 70 jarige periode. Als we weer opnieuw zien dat Israel het land in 1947 in bezit nam en het in 1948 erkend
werd als een natie, waar zij weer opnieuw in staat waren hun offerandes in hun thuisland te houden, nu voegen we de eerdere 70 jaren toe aan 1947
en 1948, dan komen we bij het jaar 2017, of 2018 uit. Herinner dat de laatste 7-jarige periode in 2010 begint. Na toevoeging van de 7 jaar tot dat
getal komen we bij 2017. – Al deze getallen geven ons een tijd of seizoen voor de conclusie van de terugkeer van Christus, de complete macht
van de anti-christ en de uiteindelijke grote strijd bij Armageddon. Ik heb voor de toekomst brieven betreffende het geheim van het Grote Zegel
op de dollar, de Hoofdsteen Boodschap, en het grote oordeel die op deze gebeurtenissen zullen volgen. Deze brief zal een totale omvang geven van
de waardevolle tijd die voor de uitverkorenen is overgebleven om te werken, en te getuigen tot zo velen als mogelijk is. Voordat we met de
waardevolle aanhaling van Neal Frisby verder gaan zou ik graag met u iets willen delen, een kleine ervaring die ik met een vijgen boom had. Ik
plantte er een terwijl het verborgen was en ik lette er regelmatig op. En alles wat ik kon zien was een kleine knop, maar geen groei. Ik ging na 3-4
dagen kijken, en tot mijn verrassing zag ik een blad opkomen, en in ongeveer 7 dagen was daar een volle ontwikkeling van een 10-inch blad!
Verbazend, hoe snel dit gebeurde ! Dit bracht mij bij iets waar Broeder Frisby over geschreven heeft ''Het uitbotten van de Vijgen Boom
gelijkenis'' - Betekenis, na de terugkeer van Israel naar hun thuisland ( 1948 ) zouden de rest van de tekenen kort daarna worden vervuld, dit laat in
het kort zien, dat Zijn komst aanstaande is! ( Math. 24 : 32-42 ) '' - Broeder Frisby's laatste geschriften besluiten het jaar 2017. Laat ons aandacht
schenken aan deze tijds aanhaling van Broeder Frisby.
''De Klok Tikt'' - Israel is God's profetische uurwerk! En er is gezegd dat Jeruzalem de minutenwijzer is. De Schriften zijn dwingend, dat de
tijd voor de Heidenen opraakt! - Luk. 21 : 24 is vervuld! De Joden eisten de oude stad Jeruzalem op. ( 1967 ) Zij willen het nu als hun capitool. Naar
het schijnt zijn de naties hierover in beroering, speciaal de Arabieren. Waarom ? - Omdat het een teken is dat de tijd voor de satan kort is! ( Openb.
12 : 12 ) Als de tijden voor de heidenen tot volheid komen, is alzo de beker der ongerechtigheid bereikt! - Dan. 8 : 23. "Doch op het laatste huns
koninkrijks, als het de afvalligen op het hoogste gebracht zullen hebben, zo zal er een koning staan, stijf van aangezicht, en raadselen
verstaande !'' De manier waarop dit is verwoord, is alsof hij al enige tijd aanwezig is maar plotseling zijn positie zal innemen! Het zegt dat hij
dingen verstaat die voor anderen verborgen zijn! Dit omvat een grote reeks van onderwerpen. Met zijn altijd gereed zijnde kennis, is hij gelijk een
opgehoopte computer, en verdorvenheid bedekt door vrede, religie en goede voornemens! - Hij zal een reeks van propaganda hebben die de
aarde nooit eerder heeft gehoord! Werkende hand aan hand met satan is niets anders dan een super bedrieger overeenkomstig Ezech.
Hoofdstuk. 28, verheerlijkt met wereldse bovennatuurlijke wijsheid is hij is een economische tovenaar en een scherpe koopman, dat
uiteindelijk tot zijn ondergang zal leiden! ( Dan. 11 : 36-45 ) - Met zijn plannen voor vrede en voorspoed zal hij de naties voor een korte periode
absoluut misleiden! - Door wat er rondom Israel aan de hand is weten we dat het einde nabij is en de terugkeer van Jezus spoedig is!
''De tekenen van het Einde van het Tijdperk'' - De Schriften bevestigen dat vlak voordat Jezus terugkeert, Rusland een sterke macht in het
Noorden zal zijn. En dat deze macht van het Noorden Israel aan iedere zijde zal onderdrukken. Dit is in vervulling ! - Een natie in het bijzonder is
Syrië! Een ander teken is de Chinese verbreding in de industrialisatie. Japan, en de koningen van het Oosten, etc. ( Openb. 16 : 12 - 14 ) - Een ander
teken is dat de 10 naties tezamen komen om de wederoprichting van het oude Romeinse Rijk te geven! ( Openb. 13 ) Dit wordt de
gemeenschappelijke Markt van Europa genoemd! Herinner ook dat het Midden Oosten uiteindelijk onder de controle van het Romeinse Rijk zal
komen, waarin de valse prins zal opstaan en tenslotte gedurende de Verdrukkings periode de wereld zal regeren ! ( 2 Thess. 2 : 4 dichtbij of in
Jeruzalem - Dan. 11 : 45 ) - Einde aanhaling.
Waarlijk beginnen we het volle beeld te krijgen van wat op de Rollen geschreven staat wijzende naar de exacte gebeurtenissen en de tijd waar we in
leven. God heeft vele wonderlijke zegeningen voor Zijn volk vanwege hun inspanningen die zij hebben getoond in het publiceren van deze
wonderbare boodschap. Moge Jezus u zegenen en over u waken in de komende dagen.
Uw Broeder in Christus
Gerald Frisby
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