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Dierbare  Oogst  Partner,       In iedere richting en delen van de wereld zijn de gebeurtenissen zich aan het versnellen.  De snelheid van de gebeurtenissen is een 
definitief teken van de spoedige terugkeer van de Heere, want Hij sprak over deze gebeurtenissen, die als een vloed zouden komen.  Het lijkt erop dat als de ene gebeurtenis nog niet beëindigd is, de volgende alweer begint.  Dit verwijst uiteraard naar de komende nieuwe 7 
jarige cyclus, en we zouden het onverwachtse moeten verwachten. Jezus zal over Zijn mensen waken en hun in elke stap leiden, want nu is  de tijd dat men niet zou willen afdwalen, want recht en smal is het pad! Maar met de hulp van Jezus zal Hij ons leiden en vasthouden totdat Hij  terugkeert. De beker der ongerechtigheid is vol. Vele gebeurtenissen hebben er al plaatsgevonden om te laten zien dat het wereldwijde oordeel  plaatsvindt. Rampen en geweld lijken de orde van de dag te zijn. Het lijkt alsof er in de nabije toekomst een groot schudden zal zijn, een 
aardbeving,  om samen met  het  geweld  op  te gaan.  (Luk.  21:10-11)  Elke natie  heeft  een  soort  van  catastrofe  gehad.  –  Hitte  golven, overstromingen en branden. Miljoenen zijn er zonder voorzieningen en voedsel. Deze gebeurtenissen zullen alle naties op het einde tezamen  brengen. Ook praten zij over een vredes overeenkomst in het Midden Oosten. Indien dit zou gebeuren, zou het in de komende nieuwe 7 
jarige cyclus kunnen passen. Deze gebeurtenis zal een van de laatste stukjes van de puzzel zijn om tot een wereld regering te komen  
welke gecontroleerd wordt door de anti-christ. Het is mijn overtuiging dat deze gebeurtenis plotseling ineens zonder waarschuwing plaats zal vinden. Laat ons nu een kijkje nemen hoe Broeder Frisby dit omschreven heeft. En nu een aanhaling van Neal Frisby.              ''We naderen de laatste fases voor deze aarde, de meest belangrijke tijd voor de naties tot nu toe is vlak voor de boeg! We staan op het punt  om de laatste  voetstappen van het tijdperk binnen te  gaan.  De verborgen profetieën van de tijdperken zullen zichzelf  op een nieuwe en  verrassende manier openbaren! De mensen van God zullen ze meer dan ooit zien, maar de wereld zal ze niet zien, nog de betekenis ervan  begrijpen!'' – ''Israël en het Midden Oosten zullen in het spotlicht staan. De Joodse Tempel zal op de voorgrond komen in het tijdperk  
waar we hierboven over gesproken hebben! Ook zullen zij een document van vrede ondertekenen, een verdrag van bedrog met een 
wereldleider die nu leeft, en in het komende tijdsbestek geopenbaard zal worden!''  Waarheidlievende  mensen stichtten de eerste 13 kolonies welke uitgroeiden tot wat vandaag aan de dag de Ver. Staten is. En valse mensen zullen het in een ramp tot een einde leiden!'' ''Ik  voorzeg dat de gebeurtenissen die plaatsvinden het manier van leven op deze planeet totaal zullen veranderen, meer dan welke andere ooit in de laatste 6.000 jaren!''  ''We zullen het Grote Babylon systeem op de voorgrond zien treden!'' – ''Wat zal er met de economie gebeuren? – Zoals u weet schreven wij voorheen dat er recessie en voorspoed zal zijn. Maar er zullen twee dingen gebeuren die de economie en politieke  macht  van de VS nog verder zullen verzwakken!  De Europese Gemeenschappelijke Markt  is  in politiek en financieel opzicht op de 
voorgrond gekomen! – Sommigen zeggen dat het uiteindelijk sterker en groter zal zijn dan de Ver. Staten.'' – ''Herinner dat wanneer het Verdrag getekend is, het Vaticaan alzo met deze beweging verbonden is!'' ''Op een bepaald moment zal de dollar waarschijnlijk instorten, en uit  dit alles zal een nieuw type geld merkteken voortkomen!''        ''Als eerste zien we de opkomst van Openb. 17:1-5, en dan zal het tot Openb. hoofdstuk 13 leiden! – Als we de eerste gebeurtenissen zien  plaatsvinden zullen de uitverkorenen zich duidelijk voor de opwekking en opname moeten toebereiden! Het is een teken en getuigenis voor al  Gods volk!'' – ''In de voor ons liggende periode zullen de gebeurtenissen plotseling gelijk een vloed plaatsvinden, zij zullen zich snel 
voordoen; en soms allemaal tegelijk!''  ''En wat omtrent het weer? De bevolkings explosie gecombineerd met de wereld hongersnood zal noodlottige gevolgen hebben!'' ''Grote stormen zullen de planeet teisteren. Overstromingen op de ene plaats, en droogtes op de andere.''  
– ''De Polen en zee stromingen zullen wereldwijde weersveranderingen teweegbrengen, en dit betreft de gehele wereld!''  ''Vurige platen bewegen zich onder de zee en zullen de geografische liggingen van verschillende gebieden op deze aarde daadwerkelijk veranderen!  Enorme omwentelingen en schokken zijn onderweg!'' Einde aanhaling.Met zekerheid gezegd is dit het uur om alles te doen wat we kunnen aangaande het getuigen van al deze gebeurtenissen en een waarschuwing  te geven. De middernacht roep gaat uit! (Math. 25:6) Deze boodschap bevat sommige van de meest waardevolle profetieën, die me tot twee  nieuwe Speciale Geschriften brengen, ''Israël Gods Profetisch Uurwerk'' en ''De Tekenen van Profetie – de Middernacht Roep.'' Alzo breng ik een DVD uit genaamd ''Battleground'' De oogst dagen zullen binnenkort eindigen, dus laten we ons aller best doen.  Jezus zal zegenen en voorspoedigen al degenen die in deze eindtijd boodschap helpen.                                              Uw Broeder in ChristusGerald  Frisby
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