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Dierbare Oogst Partner,
We gaan een stapje in de tijd terugnemen zodat u zich de wanhopige conditie van de Verenigde Staten en de rest van de wereld kunt
realiseren. Dit geeft u een voorproefje van hetgeen er te wachten staat. En we hoeven niet zo heel erg ver terug in de tijd te gaan om ons te
beseffen in wat voor een enorme schuld de wereld verwikkeld is, wat na elke mislukte beschaving het patroon is. Zelfs nog verder in de tijd
terug, dan het Romeinse Rijk, bewees Alexander de Grote zonder ook maar enige schaduw van twijfel dat het meedragen van een
kolossaal leger een enorme schuldenlast was. Dat eindigde met zijn dood. Daar kwam het Romeinse Rijk uit tevoorschijn, dat
opnieuw hetzelfde veroverings-ritueel uitvoerde, de wereld met hoge schulden opzadelende. Door het devalueren van hun munten
ontaarden ze hun betaalmiddel en creëerden ze op die manier inflatie in hun geldhoeveelheid, levende rijkelijk en immoreel, brengende hun tot
het punt waar ze enorme belastingen op de burgers van Rome plaatsten. En tenslotte, niet instaat om hun enorme leger te betalen, het Rijk
stortte in. Verderop in de tijd komen we tot aan het Britse Rijk, Duitsland, Frankrijk, Rusland en uiteindelijk de VS. Al deze landen dragen een
enorme schuldenlast. De centrale banken drukken op grote schaal geld bij. De schulden stijgen tot op zulke hoogtes welke een
drukpers zelfs niet te boven kan komen. Als zij dit pad voort blijven zetten, dan zullen zij op een punt aankomen gelijk aan Duitsland en
Zimbabwe. We zijn alreeds op een punt waarop landen zichzelf van hun eigen toekomst en pensioen fondsen beroven. De volgende stap zou zijn
om een faillissement bekend te maken. Er worden plannen opgesteld om de staten toe te staan een faillissement in te kunnen dienen. Als u
denkt dat dit een beetje vergezocht is, een welbekende hoogleraar van een universiteit publiceerde een speciaal verslag waarin verklaard werd
dat de werkelijke schuld van deze natie meer dan 200 biljoen dollar bedraagt en niet 13,5 biljoen zoals de regering zelf verklaart. Een andere
grote factor is dat de enorme derivaten markt nu meer dan 1,2 biljard dollar bedraagt, beter bekend als een wereld schuld van I-O-U's
(geregistreerde warrants). Het is gemakkelijk te zien hoe de anti-Christ – met al de antwoorden – geaccepteerd zal worden om deze
grote problemen op te lossen. Ik wens dat ik zou kunnen vervolgen, maar ik heb daar geen ruimte meer voor. We zijn gezegend door Broeder
Frisby's boodschappen, om deze dingen van te voren te mogen weten, en nu een waardevolle aanhaling van Neal Frisby.
''De hele wereld is overstuur, beverig, verward en in de war; niet wetende welke weg te gaan! maar wij, de uitverkorenen, hebben een God
van wonderen en directe begeleiding! – De Heere Jezus is onze vrede, in de tijd van crises zal Hij met ons staan. Hij zal u niet begeven
noch verlaten.'' (Heb. 13:5) ''Als u gelooft, zal Hij u de begeerten van uw hart geven!'' (Ps. 37:4) – ''Hij zal alle dingen mogelijk maken, en een
manier om aan de valstrikken van de mens te ontsnappen! – Jezus is uw God van wonderen, en in de tijden waar we in leven zal Hij u in uw
noden voorzien! – Jezus heeft vaak gezegd, Vrees niet, wees niet bezorgd; maar om alleen te geloven! Wees moedig, Hij staat met u. Prijst gij de
Heere!''
''De naties kijken ook uit naar een trooster, maar zij zullen een valse leider ontvangen. Een die over vrede zal spreken en zeggen dat hij ze uit
hun crises zal helpen, belovende hun een nieuwe utopie en voorspoed voor allen, etc. De Nieuwe Wereld Orde van vandaag klinkt gelijk het
begin van de laatste fases die later zullen verschijnen. Er zal een sterke man opkomen! – West Europa is opzoek naar deze leider, en bereidt zich
wellicht al voor op zijn verschijning op het wereldtoneel! – Zonder twijfel een religieus persoon, een die de Joden uiteindelijk zullen
accepteren! Een wereld systeem man zal opstaan, die beide; de religieuze en politieke samenleving zal controleren! Hij zal op het
datasysteem vertrouwen. Overeenkomstig profetie; een numerieke man, een calculerende tovenaar! – Voordat het tijdperk eindigt zal de USA
aan dit systeem gekoppeld zijn, omgang hebbende in Internationale handels zaken etc. Ik geloof dat deze code van trouw zal verschijnen.''
(Openb. 13:13-18)
''Overeenkomstig aan de urgentie van de Geest komen we steeds dichterbij hetgene wat hierboven beschreven is, zo zien we dat de
uitverkorenen niet erg veel langer meer aangaande het Evangelie hoeven te spreken, en te waarschuwen dat Jezus spoedig komt! Want Hij staat
in het oogst veld zwaaiende naar ons allen; maakt haast, breng Mijn koren in de schuur! – Want het onkruid bereidt zich voor om
samengebundeld te worden! – Zie, een storm is komende, en Ik zal Mijn kinderen onder Mijn vleugels van bescherming brengen! Dan
zullen zij opgenomen worden om Mij in de lucht te ontmoeten! – Zo zien we dat de tijd kort is. Dit is onze generatie om Zijn werk zo
snel mogelijk te beëindigen! Want in een uur dat u het niet verwacht zal Hij plotseling aan al degenen die Hem liefhebben
verschijnen! – ''De VS zullen veel wijzigingen en veranderingen zien. Het zal een nieuw tijdsgewricht betreden dat een breed scala aan
onderwerpen bedekt. De wereld zal door een nieuw systeem geherstructureerd gaan worden. Hetzij of de mensen het leuk vinden of niet, het is
komende! Gebeurtenissen zullen gelijk een vloed worden uitgestort; en explosieve gebeurtenissen. Eerst de ene, en dan de andere kant op! De
onverwachtse verrassingen, zullen de orde van de komende gebeurtenissen zijn!We leven in een wankele en onstabiele wereld! Niets is
stabiel of standvastig, mensen en regeringen veranderen gelijk als de wind die in iedere richting blaast! En deze planeet is opweg om
zelfs nog meer van streek te geraken. Het overgrote deel van de mensheid heeft de Schepper de rug toegekeerd. Zij leven en doen
precies zoals Jezus heeft gezegd dat ze dat in de dagen van Sodom en Noach zouden hebben gedaan. Geweld en alle andere genoemde
dingen racen overduidelijk dwars door het land. Mensen zeggen, wanneer komt dit alles tot een einde? – Wel, de beker der
ongerechtigheid is vol! In feite lijkt het erop alsof het begint over te lopen. De gestelde tijd is over Zijn volk!'' Einde aanhaling.
De Heere heeft ons met deze wonderbare brief werkelijk gezegend. Deze maand breng ik twee Speciale Geschriften uit genaamd, ''The
Midnight Cry - Translation'' en ''God's Beautiful Promises.'' Alzo een vitale DVD, ''Prophetic Warning!'' Met uw waardevolle hulp zijn wij
instaat om onze publicatie projecten af te ronden. Jezus heeft een speciale zegen voor al degenen die in deze bediening hebben geholpen.
Uw Broeder in Christus
Gerald Frisby
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