
                                                                                                                                                                                                                                                            

Dierbare Oogstgenoot, 
Vanaf deze maand zullen we een kleine overzicht en onderzoek doen over de rivier de Eufraat. Zoals men in het nieuws kan lezen,

hebben de grote aardbevingen in Turkije ten tijde van dit schrijven meer dan 50.000 doden geëist. De droogte is zo extreem aan de Eufraat
dat ze stemmen horen,  net voordat de aardbevingen plaatsvonden,  enorme geluiden.  En het water is ongeschikt om te drinken,  het
vergiftigt ook mensen en veroorzaakt veel ziekte en lijden van de mensen in het gebied langs de rivier. – Nu wat informatie over waarom
de Eufraat is opgedroogd. In Openbaring 16:12 staat: “En de zesde engel goot zijn fiool uit op de grote rivier de Eufraat; en het
water ervan droogde op,  opdat de weg van de koningen van het oosten zou worden bereid.  Rusland en China hebben goede
afspraken. Bereiden ze zich voor om naar beneden af te komen, zoals de Schrift zegt? - Het weer is ook op een pad van terreur geweest. Er
is  meer  dan  200% meer  sneeuw  gevallen  in  onze  bergen,  wat  veel  meer  is  dan normaal.  Later  zou  dit  kunnen  leiden tot  extreme
overstromingen in  het  westelijke  deel  van de  Verenigde Staten.  Om het  extreme  aan te  kaarten,  Los  Angeles  werd door  een  grote
sneeuwstorm getroffen  (een sneeuwstorm noemden ze  het!)  Laten we eens  kijken wat  broeder  Neal  Frisby  te  zeggen had over  de
komende gebeurtenissen: 

“Er komen aardbevingen aan! En de profetie in deze brief zal de betekenis ervan onthullen! – Het toenemend aantal aardbevingen is
een teken dat  deze dispensatie ten  einde loopt,  en  een waarschuwing voor  mensen om zich overal  te  bekeren!  De Bijbel  geeft  ons
aardbevingen van profetie zoals die plaatsvonden in het Oude Testament (Amos 1:1) – Tekenen!” – “Er was een aardbeving bij de dood en
opstanding van Jezus!”  (Matt.  27:51 – Matt.  28:2)  “En bij  Zijn wederkomst kunnen we gigantische aardbevingen over de aarde
verwachten vóór de opname! – De Bazuinoordelen worden voorafgegaan door aardbevingen! (Openb. 8:5)  Er vindt een enorme
beving plaats als de Dag des Heren aanvangt!” (Openbaring 6:12) – “Er zal een grote schok plaatsvinden ten tijde van de beloning van de
profeten en heiligen!” (Openbaring 11:18-19) – “En dan zal er nog een laatste catastrofale aardbeving zijn waarover we het straks zullen
hebben! – Vanwege de god tartende naties zullen er in de toekomst enorme catastrofale aardbevingen plaatsvinden die hele steden zullen
vernietigen en vele levens zullen wegvagen! We kunnen ook verwachten dat verschillende delen van Californië in de niet al te verre
toekomst verwoest zullen worden door verschrikkelijke aardbevingen!” – “Er zullen wereldwijd hersenschuddingen plaatsvinden als
het beestsysteem aan de macht komt! – Ja, er zijn inderdaad seismische en kosmische verstoringen op komst!” 

En nu zullen we het hebben over de laatste en grootste aardbeving in de geschiedenis! Het wordt vervuld onder het 7e schaal of plaag!
En hier zijn de gebeurtenissen die gelijktijdig zullen plaatsvinden! Met deze machtigste aardbevingen ter wereld zullen er wereldwijd
geologische omwentelingen komen. De steden van de naties zullen vallen! –  Enorme atmosferische storingen met donderslagen en
bliksem! Grote hagel valt uit de hemel! – Groot Babylon ontvangt de beker van Gods toorn! – De vernietiging van het beest en de
binding  van  Satan  in  de  gevangenis!  –  “En  gedurende  deze  tijden  zal  de  slag  van  Armageddon  hebben  plaatsgevonden!  –
Spectaculaire gebeurtenissen vinden plaats!” – “In de hoofdstukken 13 en 14 van Zacharia verdeelt de aardbeving in Jeruzalem het in
drie delen!  Slechts  een  derde wordt  door het vuur  gered!”  –  “Het 14e  hoofdstuk van Zacharia  gaat door  met  het onthullen van de
gebeurtenissen die zullen plaatsvinden! Zijn voeten zullen de Olijfberg raken! Het splijt in een grote vallei waar waterbronnen uit zullen
ontspringen!” – “Hag. 2:6-7 openbaart een grote catastrofale verstoring in de hemel en op de aarde!”

Jesaja 24:1, 18-20 “beschrijft de aarde als volkomen afgebroken, volkomen ontbonden! – Het toont de aarde waggelend en heen en weer
wankelend als een dronkaard! Waarschijnlijk zal tijdens de laatste fase van dit alles de aardas weer naar zijn normale stand worden
verschoven als voorbereiding op het millennium! Vlak daarvoor zal het wereldwijde commerciële Babylon en die aan de Eufraat worden
vernietigd door een atoomholocaust!” (Openb. 18:8 – Zach. 14:1-5, 9-12) – “Rome en het religieuze Babylon zullen hiervoor nog vernietigd
worden door atoomvuur!” (Openbaring 17:16-18) – “Ongeveer de tijd dat het Midden-Oosten en het commerciële Babylon door vurige
vernietiging  gaan  –  New  York,  westkust,  Detroit  en  veel  grote  steden  van  de  Verenigde  Staten  zullen  worden  vernietigd  door
atoomraketten en satellietwapens, waaronder andere grote steden over de hele wereld, communistische steden, enz.” (Lees Openb. 18:17-
18 – Openb. Hoofdstuk 16) 

“Naarmate het tijdperk eindigt, zal een boze koning aan de macht komen met een subtiele sluwheid en intelligentie,  maar hij zal
satanisch zijn in macht en niet  de zijne;  enorm voorspoedig en een meester  van bedrog en zal  degenen verslaan die baden in valse
veiligheid! – Zo groot zal zijn trots zijn, dat hij zijn vuist op zal steken naar de Allerhoogste God om te strijden! – Maar daarmee bezegelt
hij  zijn  eigen  ondergang!  Hij  zal  door  de  Koning  der  Koningen  tot  poeder  worden  vermalen!”  (Openb.  19:19-20)  –  Jes.  34:2,  “De
verontwaardiging en woede van de Heer is over alle naties en legers om hen volkomen te vernietigen en over te leveren aan de
slachtbank! ” – “Ik wil door profetie aan de mensen onthullen dat het tijdperk ten einde loopt!” – “De nacht is ver gevorderd, dus laten we
aan het werk gaan!” Einde citaat. (Opmerking: in de toekomst wil ik u allen vertellen dat er een digitaal goudsysteem komt!) 

Deze maand breng ik een nieuw boek uit, "Revival of Joy!" plus twee preken en profetische rollen die erin zijn opgenomen. Ook een
dvd "Opzienbarende en verbazingwekkende tekenen." – Deze brief zou elke christen moeten doen beseffen dat de urgentie om te getuigen
werkelijk op ons afkomt en dat iedereen zijn uiterste best moet doen. Ik zou het oprecht op prijs stellen.” Ik zal u in gebed gedenken dat
de Heer u in Zijn veilige handen zal blijven vasthouden.

Uw Broeder in Christus, 
Gerald Frisby
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