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Dierbare Oogst Partner,     ''Laten we aangezien we definitief dichtbij de climax van het tijdperk zijn, op het gene er te gebeuren staat, een snelle blik werpen! Mysterie  en spanning zullen overvloedig aanwezig zijn! Plotselinge en gewelddadige veranderingen met betrekking tot de natuur en samenleving. Een  tijdperk van verborgenheden en de openbaar wording van de meest dodelijkste zonden zal zich voordoen! Het extreme – fantasie zal de plaats  van de werkelijkheid innemen!'' Een droom wereld die zich tot in een nachtmerrie zal veranderen!  ''Overeenkomstig aan de Bijbelse en 
profetische vooruitziendheid, staan we aan het hoofd van een vloed aan gebeurtenissen, en dat zelfs nog voordat het tijdperk eindigt.  
En overeenkomstig aan Openb. 18:8-10 zal het oordeel in één dag en in één uur over het laatste Babylon komen. Uiteraard zal de wereld in deze snelle oordeel ingesloten worden.'' – ''Jezus zei dat het een teken is.'' (Luk 21:20, 22, 25) ''En wat Hij gezegd heeft zal plaatsvinden!''      Laat ons nu een kijkje nemen naar sommige van de gebeurtenissen die naar deze Schriftgedeeltes toe leiden.  Vorige maand hebben we 
gezegd dat we het zouden hebben over de economische gebeurtenissen, het in gebreke blijven en de schulden, en een nauwe blik op 
het  Amerikaanse en het  Romeinse Rijk.  –  De wanbetaling (default)  van de Amerikaanse staatsschuld zal  een wereldwijde ramp  
worden.  Zoals we weten hebben een aantal grote landen Amerikaanse staatsschuld opgekocht, maar realiseren zich nu dat er geen enkele  mogelijkheid bestaat waarop de VS al die biljoenen en biljoenen dollars die ze geleend hebben terug kunnen betalen. Ze doen een poging om de  dollar  te  devalueren  en  zodoende  deze  landen  met  een  goedkopere  valuta  terug te  betalen.  Een gelijksoortige  gebeurtenis  vond  er  met Duitsland plaats. Totdat ze een valuta hadden, was het nog niet eens mogelijk om er een heel brood van te kunnen kopen, zelfs wanneer u er een  kruiwagen vol van zou hebben gehad. Die gebeurtenis vond in minder dan 3 1/2 jaar plaats. Met de snelheid waarmee de computers vandaag de  dag werken, zou het minder tijd vergen dan dat. Vanwege de benodigde ruimte is het heel moeilijk om al de nodige ingrediënten in deze brief te  plaatsen, maar ik zal proberen, om van de gebeurtenissen per onderwerp, een fundament te leggen. – In dit uur proberen ze de economie en 
schulden van Griekenland en vele andere landen welke bij de Europese Unie betrokken zijn te redden.  Al  deze landen waren in de derivaten markt betrokken. Er is nu door een leidende econoom gezegd dat de derivaten markt groter is dan al de centrale banken tezamen.  Degenen die deze gecreëerd hebben veroorzaken ten opzichte van alle valuta's een grote ravage. Zij  richten zich op alle natiën, zodoende  behalen ze gigantische winsten vanuit alle valuta's. Dit blijkt duidelijk aangaande de prijs van goud, zilver, olie en alle hulpbronnen. 
     Voordat we verder gaan zullen we een kijkje nemen naar de mislukking van het Romeinse Rijk, en de komende mislukking van de 
Westerse wereld. Het begon allemaal met de groei van Rome. Ze stichten het Rijk zo omvangrijk dat de toename van de zorg verplichtingen ten behoeve van het leger, de werknemers van de overheid en het uitbreiding programma waar ze in waren, door middel van de normale inkomsten niet gedekt kon worden. Dus starten ze een leningen programma om zodoende met de voordelen en het recht er op door te kunnen blijven gaan.  
Ze begonnen uit hun pensioenfondsen te lenen om de arbeiders met hun eigen pensioengeld te betalen, met de belofte het geld als de  
tijden weer beter zouden worden terug te betalen. Dat zette ze op een weg, van geen terugkeer mogelijk. Op een bepaald punt konden de kosten van de jaarlijkse voedsel behoefte van een gemiddeld gezin met 50 denarii bekostigd worden. Tegen de tijd dat het Romeinse Rijk  instortte was de kostprijs van dezelfde norm meer dan 6.000 denarii. Vele landen, waaronder de U.S.A. zoeken naar de mogelijkheid om uit 
de pensioenfondsen van de federale arbeiders te kunnen lenen. – Klinkt dat niet bekend?  Dat heeft hun op de zelfde weg, van geen terugkeer mogelijk gezet. Het ene ding waar de moderne wereld over beschikt is drukpers geld. Dit zal op een ergere en snellere manier dan het Romeinse Rijk eindigen.       Ik ga een kijkje nemen naar een barometer die naar de komende ramp zal wijzen. Die barometer is goud, hetwelk voor de anti-Christ een weg baant om op het wereld toneel te verschijnen. Hij zal de controle hebben over alle hulpbronnen. Zijn vrienden en kennissen zullen de controle  hebben over het olie, voedsel en de nieuwe aankomende valuta van het bankwezen.  Door de Schriften en Broeder Frisby's schrijven op de 
rollen weten we dat hij aangesloten zal zijn bij de Katholieke Kerk, Israël en alle Arabische naties alsook Rusland, China en alle  
Aziatische landen. Natuurlijk is de Westerse Wereld net zo goed met hem. De U.S.A. is in het tweede beest te vinden! (Openb. 13:11-
13) – Een groot aantal economen wijzen nu naar $12.000 tot $14.000 goud. Ze hopen dat dit een groot deel van de U.S.A. dollar schuld welke is opgebouwd zal dekken. Maar aan het einde zal de nieuwe valuta door goud ondersteund zijn, waardoor het de anti-Christ toegestaan 
zal zijn om op de mensen van de wereld een merkteken te plaatsen om te kopen en verkopen. (Openb. 13:16, 17) Het zal net zo als  
Nebukadnezar's hoofd van goud zijn. (Dan. 3:1-6) U kunt alleen overeenkomstig de gouden standaard die hij op de valuta geplaatst heeft  handelen, kopen of verkopen. Het nummer van de gouden standaard zal 999 zijn, want dat is het nummer van goud. Dus kunnen we nu zien 
hoe hij vanuit al de komende chaos in staat zal zijn om zijn meesterplan uit te voeren. (Dan. 8:25) Nu is het de tijd om al het gene wat u kunt voor het Evangelie werk te doen, want Hij zal degenen die trouw getuigd en het evangelie werk van de Heere Jezus Christus ondersteund  hebben zeker belonen!     Deze maand heb ik een prachtig nieuw  Speciaal Geschriften Boek, Deel Acht,  genaamd ''De Wereld Geschiedenis en Profetische 
Gebeurtenissen.''  Dit is een zeer informatief en verhelderend boek. We hebben ook een nieuwe DVD genaamd ''Sounds Words.'' – Ik wil alzo vermelden dat we een vertegenwoordiger hebben die naar vele landen toe gaat waar we tevoren veel lectuur naar toe hebben gezonden. De  lectuur zal gedurende hun samenkomsten verspreidt worden. Uw hulp in dit geweldig project zal voor degenen die Broeder Frisby's lectuur  ontvangen tot een zegen zijn. Uw ondersteuning en gebeden zijn geweldig geweest. Moge Jezus een ieder van u leiden en zegenen.Uw Broeder in ChristusGerald  Frisby
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