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Dierbare Oogst Partner,
De gebeurtenissen gebeuren nu heel snel. Wereldwijd maken zij nu beslissingen om aan de financiële moeilijkheden te ontkomen. We weten
dat dit direct tot een hogere inflatie zal leiden en een vergelijkbaar resultaat aan historische gebeurtenissen, tot ontevredenheid, en op het einde
hyperinflatie. Het wantrouwen aangaande valuta's is begonnen. Rusland, China en het Midden-Oosten hebben over een nieuwe wereld valuta
gesproken. Zij zien onder een nieuw betaalmiddel een ruilhandel systeem komen. Zij willen in begin 2010 een nieuwe wereldwijde valuta lanceren.
We weten dat er een heel nieuw betaal middel onder de anti-Christ zal opkomen. De reden waarom dit zal komen is omdat het betaal systeem alreeds
ongeveer $ 100 triljoen van zijn waarde heeft verloren. Dat omvat land, huizen, aandelenmarkten en het zal alleen maar slechter worden wanneer de
commerciële markten de moeilijkheden waar zij in zitten laten zien. Dit bevat appartementen, kantoren, industriële complexen en winkel centrums.
Dit zal tot een wereldwijde ineenstorting leiden waardoor zij gedwongen zullen worden tot een overeenkomst met de anti-Christ. In het nieuwe
systeem zal olie, voedsel, goud en zilver aan de top van de lijst staan, zoals ook alle andere hulpmiddelen. En nu een speciale citaat van Neal Frisby
aangaande het einde van het tijdperk.
" We leven in een hachelijk en gevaarlijk uur, als nooit eerder daarvoor komen donkere schaduwen van de ondergang tezamen! Sneller dan
de meesten zich voorstellen haast onze wereld naar de verwoesting ! " - "Voordat het boek Openbaringen sluit heeft Christus verschillende keren
gezegd, "Zie, Ik kom spoedig " ( Openb. 22:12 ), openbarende dat de gebeurtenissen plotseling zonder aankondiging zouden plaatsvinden;
overweldigende de wereld door verrassing! - Daniel de profeet schreef over de tijd van het einde; velen zullen het naspeuren, en de
wetenschap zal vermenigvuldigd worden!" - ( Dan. 12:4 ) - Dan. 9 : 26, " Hij heeft gezegd, en zijn einde zal zijn met een overstromende
vloed ! " - Het betekent dat verscheidene profetieën op hetzelfde tijdstip zullen plaatsvinden, wat betekent dat op het moment normale dingen
abnormaal zijn en dingen versneld worden! - Openbarende dat het einde van het tijdperk zal sluiten met een hevigheid van financiële,
wetenschappelijke en politieke veranderingen welke de aarde zullen overstelpen en letterlijk zullen doen schudden, gereedmakende voor de antiChrist! " - " De naties worden geconfronteerd met een bankroet en kijken uit naar een leidende ster, om hen uit de problemen te halen, ( Openb.
Hoofdstuk. 13 ), er zal op en neer gaande economische ellende zijn, en dan zullen er andere veranderingen plaatsvinden!
" Gedurende de wacht-tijd waarover gesproken wordt in ( Math. 25:5-6 ) en juist op de tijd van de uitstorting, zal het onkruid " valse religies
" ( Math. 13 : 30 ) tezamen komen om met de regering samen te werken en de wereld te regeren! - De afvallige Protestante systemen zullen terug
gaan in de Roomse Babylon religie, zoals ook alle andere valse religies inclusief Islam, Jodendom, Hindoeïsme, etc." - " Wat zal dit alles teweeg
brengen? - Mijn opinie is, de dreiging van een nucleaire oorlog, een wereld voedsel crisis en een internationale financiële crisis; dat een grote "
vredestichter " zal creëren, die tevoorschijn zal komen, schijnbaar hebbende het antwoord voor de problemen van de mensheid. - Een valse
geleidende ster! Met een super religieuze persoonlijkheid welke leugenachtige wonderen zal verrichten ! " ( Openb. 13 : 12-14 ) - " Deze lamgelijkende vredestichter zal later als de draak spreken, hemzelf verklarende God te zijn! - Een bedrieger en dictator in de slechtste vorm! - De
meeste valse religies kijken duidelijk uit naar een soort type van Messias die komt ( inclusief de Joden ) om hen uit al hun problemen te
redden! - En deze man zal op de juiste tijd verschijnen ! Overtuigende hen schijnbaar met leugenachtige tekenen, en zij zullen hem als god
aanbidden! " - " Dit is precies wat de Bijbel zegt dat gaat gebeuren! Dan. 9:27 - Openb. Hoofdstuk. 13 ) - " Deze profetieën zijn dichter bij hun
vervulling dan de meesten zich realiseren en deze tijd is voorbestemd om de meest belangrijke in onze Kerk eeuw te zijn! Aan het einde van het
tijdperk zal op een gegeven tijd de slag bij Armageddon zijn."
" We kunnen het einde van het tijdperk voor ons zien, en het is ons uur om werkelijk in de oogst te werken; het is onze laatste kans op de
aarde. Wat een gelegenheid, laat het niet weg glippen, maar handel snel terwijl het nog dag is! - De Heere van de oogst zal een snel werk doen !
Hij wil dat er meer werkers het veld binnengaan ! We zijn in de dagen van het grote avondmaal! De gelijkenis voorspelde de uitnodiging tot God's
avondmaal. Het is aan allen gegeven, goeden en slechten! Het is de roep voor de Heidenen !" ( Luk. 14:16-24 ) Maar alleen de uitverkorenen
accepteerden de uitnodiging en alle anderen hadden excuses! - Vertelt dit niet werkelijk de waarheid over de mensen van vandaag? Wat een profetie!
Ze zijn te druk met " de zorgen " van dit leven om te assisteren, bidden of te helpen in God's werk! - Maar Jezus zegt dat het ongeacht deze
verontschuldigingen gedaan zal worden!" Luk. 21:31, " Alzo ook gij, wanneer gij deze dingen zult zien geschieden, zo weet, dat het Koninkrijk
God's nabij is! Ja, zegt De Heere het is zelfs aan de deur! En de poorten van de profetische tijd zijn zich op deze planeet aan het sluiten! "
" Het is zeker een tijd dat God Zijn mensen zal zegenen en voorspoedig doen zijn degenen die handelen op Zijn beloftes en Zijn stem
gehoorzamen! God zal Zijn mensen zegenen en belonen als nooit tevoren! Het is een dubbele zegen omdat degene van de opstanding en opname
beloond worden!" Luk. 14:13-14, " zegt dat degenen die het Evangelie helpen te brengen aan de armen en zieken in Woord en bevrijding beloond
zullen worden in de opstanding en opname!" ( Openb. 22:12 ) " Jezus heeft de beloning bij Zich! Daarnaast zegent Hij u terwijl u nog op de aarde
bent! “Het verklaart, geef en gij zult een schat in den hemel hebben!" ( Math. 19:21 ) - "Uw zegeningen zullen overlopen! ( Luk. 6 : 38 ) - De
vensters van de hemel zullen geopend worden voor degenen die met deze beloftes handelen! Herinner dat er is nog maar een korte tijd over is
om in de oogst te werken en om redding te brengen aan de behoeftigen!" Einde aanhaling.
Het einde van Broeder Frisby's boodschap wijst op de belangrijkheid van het publiceren van deze wonderbare boodschap, want de tijd is
werkelijk aan het opraken. En wat een grote zegen is er komende voor hen die helpen. Ik wil iedereen bedanken voor uw inspanning en
ondersteuning. En als we tezamen bidden zal Jezus ons niet vergeten in onze inspanningen.
Uw Broeder in Christus
Gerald Frisby
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