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Dierbare  Oogst  Partner,       We zijn het uur binnen gegaan, waar we in de vorige brief over gesproken hebben! De financiële crisis is tot een kookpunt gekomen. Met 
ongeveer 9 bank faillissementen is het nu zeker duidelijk. En dit brengt mij tot een " wacht " lijst. De FDIC heeft ongeveer 50 miljard dollar om $ 14 biljoen in deposito op de banken te dekken. En als er enige paniek ontstaat zal dit zwaar aan hun kapitaal trekken. Nadat zij hun kapitaal  uitgeput hebben zal de regering ingrijpen en geld beginnen te drukken om zodoende deze fout te dekken. Het gouvernement heeft alreeds Freddie Mac en Fannie Mae overgenomen, de enorme kredietverleners van de woningmarkt. Zij kunnen niet worden toegestaan te falen. Het zal spoedig uitlopen op het nationaliseren van alle mislukte instellingen. -  De slinger heeft tegen de USA en de rest van de wereld financiën gezwaaid. Kijk 
uit  naar vele gebeurtenissen voor en na de Nov. verkiezing.  Dat is  waar ik het begin van de slinger cyclus zag.  -  Ook een belangrijke aanhaling: Als ik deze brief schrijf, is er een totale zonsverduistering, 1 Aug. 2008. In associatie met verduisteringen zijn daar aardbevingen. Als ik dit schrijf, hadden we een aardbeving in Zuid Californië. De volgende totale verduistering zal op 22 Juli, 2009 zijn, en de volgende 11 Juli, 2010. Dat geeft  ons 3 totale verduisteringen op een rij! De baan van een verduistering is ook belangrijk. Ik wil hier later meer over schrijven. Broeder Frisby sprak 
tot mij voordat hij heenging, en hij zei, dat we het meest gevaarlijke uur van deze aarde zouden binnengaan. ( Dit is het uur van de 91 ste  
Psalm. ) -  Ik heb nu een speciale aanhaling van Neal Frisby.         "De Bijbel heeft veel te zeggen over de komende economische beroering en het Evangelie is niet compleet zonder een belangrijke waarschuwing!" - "We nemen dit uit een eerder geschreven brief en het geeft sommige nationale aanhalingen. -  We gaan nu de inflationaire crises binnen waar ik  over gesproken heb die er zou komen. Op de zelfde tijd zullen inflationaire depressies tot een volkomen ineenstorting  leiden!" "Hoe dan ook zal een financiële omverwerping definitief verschijnen!"  Mogelijk op een manier van een overnacht devaluatie prijs ineenstorting! Maar de dollar heeft het meest van zijn waarde verloren, en de hoge hypotheken zullen onmogelijk af te betalen zijn!  Dan zal het nieuwe systeem waar we over gesproken hebben komen, en dit zal door de anti- Christ geleid worden!" ( Jak. 5 – Opb. 3:10, ect. )  De uiteindelijke bevestiging van Openb. 13:16-18!        Laat ons iets aanhalen van nationale waarnemers en onderzoekers over wat zij te zeggen hebben. Aanhaling: " Elke inflationaire recessie zal ontstellender zijn dan de vorige!" - "En uiteindelijk verwachten we een niet in te tomen inflatie!" -  "Niettegenstaande de propaganda van de regering, is de dollar nog aan het afnemen en waardeloos!"  Hier is een andere financiële aanhaling, van een welbekende autoriteit. " We denken dat de wereld klaar is voor een inflatie van kolossale proporties,  en uiteindelijk voor een indrukwekkende depressie! "  Einde aanhaling." En zoals hierboven aangegeven, zal er een nieuw geldsysteem komen ! "  ( Laat ons alles doen wat we kunnen voor Jezus ,  nu het geld nog zijn waarde heeft ! ) -  " Zo lijkt  het  dat  er  een  inflationaire  crisis  waar  we  over  gesproken  hebben  voor  ons  ligt,  en  op  het  einde,  gevolgd  door  een  complete  economische omverwerping. Maar u kunt op een ding rekenen; dat dit  definitief in de nabije toekomst gaat gebeuren !  Weest waakzaam ! " 
       "Wat ik op de Rollen ontving was de " algemene karakteristiek " van een persoonlijkheid en "Trekken" van een die gaat komen! En de 
woorden  " hij " " hem " zijn gebruikt in Openb. 13 : 11 – 16. (Engelse King James vertaling)  zegt " hij " doet,  "  hij "  heeft macht, " hij " veroorzaakt enzovoort ! "  In vers 18, we zien hier een man in betrokken ! "  " In de verzen 4 - 5 openbaart dat het beest ook een man is, en de valse profeet is ook een man ! "  ( Het eerste en het tweede beest. ) " De reden dat ik dit zeg is omdat er ook aan mij is geopenbaard, dat er in deze natie van het zelfde soort, een sterke vrouwelijke persoonlijkheid zal opstaan ! "  "Zij zou nauwelijks voor de valse profeet opstaan, maar gezamenlijk of in associatie met hem verschijnen!"  "Herinner de dagen van Israel, toen Ezebel met Achab opstond! We zullen dit gelijkvormig op het einde zien! " -  "  We zullen als het tijdperk gaat eindigen, definitief betreffende dit alles meer weten!"  "Maar op dit moment laat ons bidden en waken, en zien wat er staat te gebeuren. Er is één ding wat we kunnen zeggen is, de tijd is heel, heel kort voor de uitverkoren Bruid!"  "Alreeds zien we aan beide 
politieke zijden de vorming van gebeurtenissen. Weest heel waakzaam, omdat er in de toekomst van alles kan gebeuren!"             Ik schreef over dramatische gebeurtenissen, crises, immorele perversie, ook een indrukwekkende omkering in de weerspatronen die meer dan ooit in wanorde zullen zijn ! Het boek " Zich Samenpakkende Storm, "  Deel 1,  bladzijde 4 waar we aanhalen: " Alzo zult u rond de wereld als het tijdperk sluit, waarschijnlijk op de weerkaart van het nieuws in sommige gedeeltes van de wereld een geweldige hoeveelheid aan regen zien ! Dan in andere delen van de wereld complete droogtes, die ze nooit eerder gezien hebben! Daarom zullen zij overstromingen en droogtes hebben! Maar het zal niet op de juiste tijd komen, omdat er dan uiteindelijk te veel of te weinig zal zijn!" -   " Hier is meer aangaande het profetische visioen, de het 
versterking van 4 elementen, symboliserende grote catastrofes en weer condities! Het eerste element, de versterking van water, en we zijn 
er getuigen van dat dit stormen en water etc. zijn - Dan het element lucht.  Gigantische tornado's en grote wind stormen, etc. -  Dan het 
element aarde, de gigantische aardbevingen, etc. Het vierde element vuur! Grote droogtes in verschillende delen van de wereld, en dit 
alles beschreven hierboven, zien we recht voor onze ogen gebeuren ! " Nu is het de tijd om in God's aanwezigheid te blijven voor Zijn uitstorting. De toekomst is niet erg zonnig voor de wereld, maar voor de Uitverkorenen is het een vreugdevolle tijd! "Einde aanhaling. Wat een wonderbare aanhaling van Broeder Frisby die de uitverkorenen belangrijke informatie over de eindtijd geven!       Uw hulp om deze waardevolle Evangelie boodschap te publiceren, wordt werkelijk gewaardeerd. Mijn gebed is, dat De Heere uw rijkelijk zal  zegenen, met een goede gezondheid.                                                          Uw Broeder in ChristusGerald  Frisby
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