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Dierbare Oogst Partner,

We zullen een zeer ongewone brief hebben die een aantal belangrijke gebeurtenissen zal omvatten welke zich op dit moment voordoen en
andere die nog in de komende maanden voor de boeg zullen plaatsvinden. Maar eerst gaan we meer over de komende nieuwe cyclus onthullen.
In onze verleden brieven hebben we alreeds het beginpunt van de 17 jarige cyclus vermeld die in November 2008 begon, en dat juist omstreeks
de presidentsverkiezing. En sinds die tijd hebben we ongetwijfeld wereldwijde veranderingen gezien. Daarna bewogen we ons tot in een
nieuwe 7 jarige cyclus die op 11 Maart 2011 begon. Sinds die belangrijke datum hebben er zelfs nog meer strategische gebeurtenissen
plaatsgevonden. We staan op het punt om een nieuwe 14 jarige cyclus te beginnen. Dit zal de 7 jarige cyclus zelfs nog meer
bekrachtigen. 4 April 2011 was het begin van de overgangsperiode naar de 14 jarige cyclus. Deze nieuwe 14 jarige cyclus zal op 3
Februari 2012 beginnen. Er heeft hier in de VS evenals in de rest van de wereld alreeds een enorme weer-tragedie plaatsgevonden. Het is mijn
opinie, dat het begin van deze 3 belangrijke cyclussen ons tot catastrofale weer veranderingen en misoogsten zal leiden, en dat in verband met
deze cyclussen. In 2012 beginnen we de maximum van de zonne-cyclus te naderen, die evengoed een hele sterke invloed op ons weer
zal hebben. Tegen de tijd u 2013 en 2014 zult aanschouwen zal de wereld waar we in leven anders zijn. Ik zal op een later tijdstip een
belangrijke datum betreffende het jaar 2014 doorgeven. Gedurende sommige van deze gebeurtenissen, zouden de uitverkorenen hier niet meer
behoren te zijn. Een andere belangrijke opmerking, 15 Juni 2011 een totale maansverduistering die een groot deel van de problematische
wereld eronder zal overschaduwen. De schaduw van de maan zal over Oost-Afrika, het Midden-Oosten, centraal Azië en West-Australië
passeren. Laten we even snel op sommige hoogtepunten van de volgende maandelijkse brief een blik werpen. – Schokkende gebeurtenissen
maken de cirkel rond. – Economische chaos. – De gebreken en de schulden. Dit zijn belangrijke onderwerpen, om zorgvuldig in ogenschouw te
nemen. Alzo een nauwe blik op de VS en het Oude Romeinse Rijk, de ineenstorting van beide rijken. De VS volgt precies dezelfde financiële val,
die de ineenstorting van het Romeinse Rijk veroorzaakte. Een monetaire verandering is komende, wat op alle naties van de wereld zijn
effect zal hebben. Waarvan het goud aan het hoofd zal staan. Aangaande al deze onderwerpen die we in de Juli brief zullen
behandelen is goud belangrijk. – Een zeer belangrijke gedeelte van deze brief is vanuit Broeder Frisby's bibliotheek, met betrekking tot Rol
#142, een partiële blik op de rol. En nu een aanhaling van Neal Frisby.
HET LEVENDE WOORD – Deut. 32:1-2 ''Neig de oren, gij hemel, en ik zal spreken, en de aarde hore de redenen van mijn mond! Mijn leer
druipe als een regen, mijn rede vloeie als een dauw; als een stofregen op de grasscheutjes, en als druppels op het kruid!'' – Vers 29 ''O, dat zij
wijs waren; dat ze dit begrepen, dat zij hun latere einde zouden overwegen!'' – ''Ja, er is een God in de hemel Die verborgenheden
openbaart en de verborgen dingen aan 't licht brengt en ons de apocalyptische toekomst van dingen die komen open legt, nu we de laatste
tijden binnengaan! – Hij weet van 't begin tot 't eind!'' – ''En het getuigenis van Jezus is de Geest van profetie! – Openb. 19:10, in dit eindigende
tijdperk!
HET NADEREN VAN DE APOCALYPS – ''Een profetisch inzicht! Vanuit dat wat leek op enkele donkere dreigende wolken van misleiding,
ontstond een groot verenigd kerk-systeem, die zich tezamen tot in een wereld-autoriteit hadden verbonden! – En dit systeem had een stem die
heerste in politieke en wereld-aangelegenheden. Het leek te komen vanuit een soort van revolutie, hongersnood en oorlogen! – De handen van
de mensen strekten zich uit in de richting van een vredig uitziend, maar een dictator, 'n sterke man, welke hun voorstellingsvermogen gevangen
hield en die zij verhoogden tot wereld-heerschappij! – Zij waren wild in verwachting dat hij de man was die hen zou redden vanuit de chaos en
problemen! – Zij waren dronken door zijn invloed en bedwelmd door zijn woorden! – Hij verkreeg meer macht en sterkte van de mensen en de
naties. Uiteindelijk riep hij 't uit, de aarde is slechts mijn voetenbank! – Want hij zei dat hij groter was dan alle goden! – ''Beetje bij beetje was hij
aangevuurd door zijn eigen razernij! De mensen verloren alle rechten, eigendommen en individualisme! – Toen zijn ware kleuren werden
getoond, was hij Satans man van ondergang! – Een economische boycot vond plaats. Mensen die hem niet aanbaden werden uitgehongerd en
vermoord! – Het meest gruwelijke kwaad ooit gezien, begon de aarde te bedekken! – ''Verschillende dingen die zich voor mij aftekenden, waren
ten eerste, hoe de mensen zich wanhopig uitstrekten naar hem! Ze waren bevreesd door bepaalde gebeurtenissen en op de een of andere
manier geloofden ze dat hij de oplossing had voor hun problemen! – Het leek erop dat de wereld dit stadium nogal snel en plotseling
binnenging . . . de intensiteit is krachtig! – Ik voel dat deze persoon in leven is en nu bepaalde dingen doet, maar nog niet geopenbaard is!
VOORDAT HET HIERBOVEN GESCHREVENE kan plaatsvinden, staan nog enkele belangrijke gebeurtenissen te gebeuren! – ''We gaan de
decade van ontzetting binnen en de toekomst is electrificerend! – De VS zijn ook betrokken bij de hierboven geschreven situatie, en in het
uiteindelijke besluit zal ze wenen en huilen! – Want in een ander visioen, bereikte atomische verwoesting haar kusten in 'n apocalyptisch vuur,
terwijl de as van haar verbranding tot hoog boven de aarde reikte!'' – Voorzeker, is het voor dit alles ons uur om snel de oogst binnen te
brengen! We zullen elke dag voorwaarts gaan om zielen te redden! – Want Hij zal Zijn verloste volk spoedig opnemen! – Want, ja zegt de
Heere, zij zullen waakzaam zijn, zij zullen wakker zijn en Mijn spoedige terugkeer verwachten!'' ''Sommige mensen geloven dat zij
alle tijd in de wereld hebben, maar overeenkomstig de Bijbel en wat ik gezien heb, zal het plotseling als een valstrik komen!'' Einde
aanhaling.
Ik geloof echt dat de tijd dringt, en dat men al het gene wat hij kan, zou moeten doen, om deze vitale en belangrijke boodschap te publiceren.
Uw gebeden en ondersteuning zijn werkelijk tot een zegen geweest. We zijn in het belangrijkste moment om deze boodschap voort te zetten. –
Deze maand gaan we twee Speciale Brieven vrijgeven genaamd ''De Laatste Hoofdstukken van Profetie'' en ''Profetie en Vervulling.'' We
hebben een boeiende DVD genaamd ''Science and Prophecy'' – die zeker grote geheimenissen aangaande de tijd en ruimte onthult. Ik zal u
zeker in gebed gedenken, en Jezus zal u voor uw inspanningen voorspoed geven en zegenen.
Uw Broeder in Christus
Gerald Frisby
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