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Dierbare Oogst Partner,
Het verleden en de toekomst staan nu voor ons. De economische crisis ontvouwt zich nu. Er is zojuist een nieuwe oorlog begonnen en
het is een valuta-oorlog. China heeft zojuist de eerste fases van de oorlog geïmplementeerd door twee keer binnen één week hun
munt te devalueren waardoor de financiële markten over de hele wereld rammelden. Eerst de beurs, als volgende zou het de
obligatiemarkt kunnen zijn en uiteindelijk de derivaten markt die de grootste kredietmarkt is, alles bij elkaar is het $1,5 biljard waard. Het
controleert de schuld van alle naties evenals de kredietmarkten. De schuld van de Verenigde Staten en Europa is nu ongeveer 60 biljoen
dollar. Verrassend is dat er wereldwijd ongeveer 1 biljoen dollar aan contant geld in omloop is en dat de rest allemaal uit krediet
bestaat. $250 tot $300 miljard is al hetgeen er in de VS qua contanten in omloop is (niemand weet dat zeker) en dat is snel aan het
verdwijnen. – Deze september zullen er vele gebeurtenissen plaatsvinden. Gewoon nog even ter herinnering dat de Paus op 25 september
het congres van de VS voor de eerste keer in de geschiedenis zal toespreken. En daarna zal overgaan naar de Verenigde Naties om alle
naties toe te spreken. Onze toekomst ligt recht voor ons. En nu een belangrijke brief uit de bibliotheek van broeder Neal Frisby.
"We leven in een dag gelijk aan het teken van Noach overal om ons heen. Het kwaad en de dagen van Sodom zijn er in elke richting,
we zijn in de tijd van wereld evangelisatie en het teken van het uitspruiten van de vijgenboom (Israël) herstel, het teken van
de laatste generatie en het teken van benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid! De krachten der hemelen zijn geschud door de
uitvindingen van de mens!" – "Dit alles toont het teken van de opname en dat Zijn terugkeer binnenkort is! – Volgens de Schriften vindt de
opname tijdens de eerste helft van de 7 jarige Verdrukking plaats, blijkbaar tijdens het midden van de 7 jaar. (Openbaring 12:5) – Daarna
zien we dat de Satan in het beest in zijn volheid onder de mensen naar beneden komt! – Vervolgens tonen de volgende verzen dat de
dwaze maagden de woestijn invluchten; deze worden de Verdrukking heiligen genoemd!" (Openbaring 7:14) "De Schriften nemen bij
velen van vandaag de dag de verwarring weg en we weten waar we met betrekking tot de opname staan!" – "Gebeurtenissen die nooit
eerder gezien waren zullen optreden. Onthutsende en ongelooflijke gebeurtenissen zullen ruchtbaar worden en de fundamenten
van de maatschappij doen schudden! – En uiteraard zullen ze verergeren en uitgroeien tot de apocalyptische gebeurtenissen aller
tijden! Het boek Openbaring zal in een vurige profetie letterlijk tot leven komen!"
"De ruiter van terreur zal opkomen! (Openbaring hoofdstuk 6) De witte paard imitator van Christus, die door middel van vrede en
welvaart bedriegt, een einde van alle oorlogen belooft, maar de allerergste zal brengen!" – "Het rode paard toont een slachting van de
mensheid in dit kwade systeem! – Allen die zich verzetten zullen omgebracht worden en sommigen zullen vluchten!" – "Het zwarte paard
onthult een hongersnood naar het ware woord van God plus voorspelt het de ergste hongersnood en honger die de wereld ooit heeft
gezien! – Zonder het merkteken zal gedurende deze verschrikkelijke tijd niemand in staat zijn te eten of te werken! – De munt van de VS
de rest van de wereld zal in onbruik geraakt zijn!" – "Het witte paard is letterlijk in het vale paard van de dood veranderd, de laatste van de
Apocalyps; verschrikking, dood, vernietiging en de hel volgen hem na! Dit is Armageddon!" – "U kunt de hele zaak in een paar
woorden samenvatten, de Satan en de anti-Christ misleiden hen (# 1) – (2) doden hen – (3) verhongeren hen – (4) vernietigen de
aarde en brengen hen naar de hel! Wat een misleiding en bedrog, en het merendeel van de bevolking trapte er in, omdat ze de waarheid
niet geloofden. . . behalve de wijzen die daarvoor opgenomen waren!"
"Om het nieuwe wereldwijde economische systeem te laten verschijnen, waarover in Openbaring hoofdstukken 6 en 13 geprofeteerd is,
moet de nog overgebleven kracht in de dollar van de Verenigde Staten vernietigd worden! – Een laatste economische ineenstorting zou de
christelijke stemmen in onze natie en de rest van de wereld tot zwijgen brengen!" – "Onze regering en alle regeringen zijn zo diep in de
schulden (biljoenen dollars) zodat vroeg of laat de uitbarsting zal komen! De elektronische computers en nieuwe uitvindingen zijn opgezet
om de handel te controleren en tenslotte de mensen en alle dingen waarmee ze in verband staan – het bankieren, kopen, verkopen en enz.!"
– Profetische blik – "Toekomstige oorlogen zullen worden geregisseerd door beslissingen van computers; een elektronische drukknop
commando! – Bronnen die naar het anti-Christ systeem leiden beweren alreeds dat bio-computers later de werkloosheid van de wereld,
energietekorten, medische kosten, industriële problemen, voedseltekorten en geld crises zullen kunnen oplossen! – Maar volgens de
Schriften zal dit alles uiteindelijk falen!" – "Men zegt, dat alle geheugen en data dat in alle computers wereldwijd aanwezig zijn in
de nieuwe komende super computer in een ruimte niet groter dan een suikerklontje kunnen worden opgeslagen! – Nu kan
iedereen deze Schriftgedeelte vervuld zien worden, aangaande de controle van de massa! (Openb. 13:13-18) – Merkte u op dat het
een berekening aantoont?" Einde citaat. – Het tijdperk wordt nu volledig in een digitale wereld omgezet. Het lijkt erop dat een nieuw
economisch systeem niet ver weg is.
Deze maand geef ik een boek uit met de titel "Daniel’s 70th Week - The Time Cycles” (Part V) en een DVD "Knowlegde
Expansion." – Ik heb een nieuw project gestart om het nieuwe boek "Revelation Numbers" op Amazon te zetten evenals alle andere
boeken van broeder Neal Frisby. We keren van de zomer naar de herfst en er is geen betere tijd om de boodschap van Jezus spoedige
komst te ondersteunen! Vergeet alstublieft onze projecten niet. Ik heb uw hulp echt nodig om dit te doen en ik weet dat Jezus u voor al uw
inspanningen en hulp zal zegenen en voorspoed zal geven. Moge Zijn wijsheid en liefde met u zijn.
Uw Broeder in Christus,

Alle drie nieuwe Cd's/Cassettes, $15.00 donatie
“The Four Raging Horses
“In Due Time”
“Before Time”
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Gerald Frisby

Een Nieuwe DVD uitgave: “Knowledge Expansion
Ook beschikbaar: “Prophetic Numbers”
($20.00 donatie per stuk)
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