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Dierbare Oogst Partner,
In deze maand is er een veelvoud van gebeurtenissen geweest. Eerst de wervelstormen en nu de financiële crisis waar we in verleden
brieven reeds over gesproken hebben. Er zijn deze maand zoveel gebeurtenissen en tragedies geweest. - Het financiële systeem zoals de wereld
het kende is geëindigd. Grote veranderingen zijn er gekomen door faillissementen, fusies van de meest krachtige financiële instituten van
de wereld. Dit zal een reusachtige politieke en religieuze verandering brengen. Als we dit schrijven proberen zij een reddingspakket van $ 700
biljoen samen te stellen om zodoende borg te staan voor Wall Street en het investerings bank systeem. Dit bedrag zal niet voldoen aan de totale
schade van het bank systeem. Als zij slagen in dit $ 700 biljoen plan zal dit op wereldwijde basis inflationistisch zijn. Als zij het niet eens worden met
dit borg-staan plan, zal het definitief een recessie met een grote toename van werkloosheid betekenen. Juist voor de wederkomst van de Heere,
sprak Hij over de enorme moeilijkheden, die de wereld versteld zullen doen staan. ( Luk. 21 : 25, 26 en 35 ) Deze gebeurtenissen zullen
uiteindelijk het anti-Christelijk systeem tevoorschijn brengen. En nu een aanhaling van Neal Frisby.
Commercieel Teken - Vanwege de geldschieters - banken, corporaties, regeringen en het bedrieglijke gemakkelijke krediet, het zal de natie
tot de rand van de ondergang brengen, veranderende de wereld! Vanwege de manier zoals het gegaan is is de schuld kolossaal, en verschuldigd aan
andere naties. Wie zal het uiteindelijk werkelijk bezitten ? - Een anti-Christelijke dictatuur systeem vermengd in Babylon. "
De Toekomst is Nu - Luk. 21 : 28 - 31 - " Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog, en heft uw hoofden opwaarts,
omdat uw verlossing nabij is ! " - " Jezus heeft al de tekenen betreffende oorlog geopenbaard, aardbevingen, hongersnood, uitvindingen ( atoom )
krachten, de hemelen zullen bewogen worden ( vers 26 ), grillige stormen, weer, tekenen in de hemelen en maan( een teken dat de mens op de maan
landde ) ! " - " Vers. 20, Hij beschrijft de legers in deze moderne eeuw rond Israël ! Omdat de verwoesting recht voor ons ligt ! " - " Hij sprak dat
Israël weer een jonge natie zou zijn in het land, in onze tijd ! ( Vers 29 - 30 ) - Hij heeft gezegd, wanneer gij al deze dingen zult zien in de zelfde
generatie! " ( Math. 24 : 32 - 34 ) - " Hij is zelfs aan de deur ! In feite zegt Hij dat Hij in onze generatie zal komen, omdat we deze dingen
tezamen zien plaatsvinden ! De tijd loopt af ! " - " Het verleden, heden en de toekomst zullen in één punt samenkomen! De mensheid is op een
verenigings punt ! De wereld is op een kruispunt van beslissing, de deur van de ark sluit langzaam, een vuur rust over Sodom ( onze moderne steden
), de storm is komende en de meeste mensen zijn niet gereed. De Heer van de oogst werkt snel; het is voor de uitverkorenen de laatste oogst! Dit zou
iedere Christen tot een gebeds-wachter moeten maken! Goddelijke voorkennis en profetie roepen het uit!" Maar gij broeders, zijt niet in de
duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou! Laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen; doch wakker en nuchter zijn ! " ( 1
Thess. 5 : 4-6 ) De nacht komt spoedig; het middernachtelijk uur ! .... En in een moment, in een ogenblik zal het voorbij zijn ! "
Profetische Uiting - " Zie zegt De Heere de Allerhoogste, de reden van dit schrijven is om in de gedachten van Mijn mensen door te dringen,
en te verhelderen, dat ze op hun hoede zullen zijn ! Ik zal zeker komen, en zij die geloven en Mij liefhebben zullen aan al deze dingen ontsnappen !
En Ik zal hen verkwikken en hen spoedig tot Mijzelf opnemen ! " Einde aanhaling.
Betreffende het weer, de omvang van de verwoestingen is nog niet volledig beoordeeld. De pijn en het lijden van alle landen en onze
Amerikaanse landgenoten hebben veel verliezen geleden veroorzaakt door de stormen. Ik vraag al onze partners te bidden, vooral voor deze
mensen, die onze gebeden zo hard nodig hebben. En ik weet dat Jezus onze gebeden zal beantwoorden, en hen op verschillende manieren hulp zal
sturen.
Nu is het de tijd om ons best te doen in het helpen van de bediening om deze vitale boodschap uit te brengen! Zendt uw gebeds verzoeken,
en als we tezamen bidden, weet ik dat God onze gebeden zal beantwoorden.
Uw Broeder in Christus
Gerald Frisby
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