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ROL BRIEF
AARDBEVINGEN – ANTI-CHRIST – KLEINE HOORN"Er zijn aardbevingen op komst! En de profetie in deze brief zal de betekenis ervan onthullen! – De toename van bevingen is een teken dat deze dispensatie aan het eindigen is, en een waarschuwing voor de mensen overal, om zich te bekeren! – Ook zullen we aan het einde van deze brief overeenkomstig Daniëls Apocalyps de opkomst van de 'kleine hoorn' in beschouwing nemen! – Deze hoorn is nu op deze aarde, maar nog niet  onthuld!" "De Bijbel geeft ons aardbevingen van profetie zoals in het Oude Testament gebeurde (Amos 1:1) – Tekenen!" – "Er was een aardbeving bij de  dood  en  opstanding  van  Jezus!"  (Math.  27:51  –  Math.  28:2)  "En  bij  Zijn  tweede  komst  mogen  we  voordat  de  opname  plaatsvindt 

gigantische aardbevingen verwachten! – De Bazuin oordelen worden door bevingen voorafgegaan! (Openb. 8:5) Er vindt een immense beving plaats als de dag des Heeren begint!" (Openb. 6:12) – "Een grote beving zal plaatsvinden op de tijd als de profeten en heiligen beloond zullen worden!" (Openb. 11:18-19) – "En dan zal er een laatste catastrofale beving zijn welke we zo even zullen bespreken! – Ook zullen er in de toekomst vanwege de God tartende landen reusachtige catastrofale bevingen  voortkomen, die gehele steden zullen verwoesten en vele levens wegvagen! Ook kunnen we in de niet zoverre toekomst verwachten dat diverse gedeelten van Californië door verschrikkelijke bevingen  vernietigt zullen worden!" – "Terwijl het beest systeem aan de macht komt zullen er wereldwijd hersenschuddingen plaatsvinden! – "Ja 
er zijn werkelijk  seismische en kosmische verstoringen onderweg!"Een gedeelte van hetgeen ik nu ga schrijven zou in de nabije toekomst kunnen verschijnen, maar als God door Zijn goddelijke genade de kwade  wereld nog enige tijd zou toestaan, dan kunnen zij verwachten dat dit hen zal overkomen! – Ik zal er later in mijn geschriften meer over laten  zien!" – "Na de eerste 6 bazuinen (Openb. 8:9) zal de wereld het stadium van de laatste 7de bazuin bereiken! – En deze 7 engelen zullen met de  7 laatste plagen, van de gramschap Gods vanuit de Tempel vertrekken! (Opb. Hfdst. 15) – Dit oordeel is in andere Schriftgedeeltes uitgelegd en de '3de wee' genoemd! (Openb. 11:14) De wijnpers van de gramschap Gods! (Openb. 14:19) – De dodelijke fiolen! (Openb. 15:7) – En het uur  van Zijn oordeel! – En de grote dag van Zijn gramschap! – 6de zegel!" (Openb. 6:12-17) En nu zullen we ingaan op de laatste en allergrootste aardbeving in de geschiedenis! Het is onder de 7de fiool of plaag voldaan! En hier volgen  de  gebeurtenissen  die  er  tezamen  mee  plaatsvinden!  Met  deze  krachtigste  aardbevingen  van  de  wereld  zullen  wereldwijd  geologische  omwentelingen komen. De steden van de naties vallen! – Enorme atmosferische verstoringen met donder en bliksem! Grote hagel valt uit 
de hemel! – Groot Babylon ontvangt de beker van Gods gramschap! – De vernietiging van het beest, en de binding van de Satan in de  
gevangenis! – "En gedurende deze tijden zal de strijd bij Armageddon hebben plaatsgevonden!" – Spectaculaire gebeurtenissen komen tot uiting!" – "In de Hoofdstukken 13 en 14 van Zacharia verdeeld de beving in Jeruzalem het in drie gedeelten! Slechts een derde zal door het  vuur gered worden!" – "Het 14de Hoofdstuk van Zacharia vervolgd met het tonen van komende gebeurtenissen! Zijn voet zal de Olijfberg  aanraken! Het zal tot een grote vallei splijten waar fonteinen van wateren uit zullen opspuiten!" – "Hag. 2:6-7 toont een grote catastrofale  verstoring in de hemel en op aarde!" Jes. 24:1, 18-20 "beschrijft de aarde als volkomen afgebroken, geheel vaneen gescheurd!'' – Het toont de aarde waggelend en heen en weer  wankelend als een dronkaard!  Waarschijnlijk zal gedurende de laatste fase van dit  alles,  ter voorbereiding op het Millennium, de 
aardas weer in zijn normale stand worden gebracht! Vlak hiervoor, zal het Commerciële Babylon wereldwijd en aan de Eufraat door een atomaire holocaust vernietigd worden!" (Openb. 18:8 – Zach. 14:1-5, 9-12) – "Rome en religieus Babylon zullen hiervoor door atoomvuur  verwoest worden!" (Openb. 17:16-18) – "Zo rond de tijd dat het Midden-Oosten en commercieel Babylon door een vurige vernietiging heen gaan – zullen New York, de West Coast, Detroit en vele grote steden in de VS door atomaire raketten en satelliet wapens verwoest worden, met  inbegrip van andere grote steden wereldwijd, Communistische, etc." (Lees Openb. 18:17-18 – Openb. Hfdst. 16) – "Ook zullen de meeste olie  velden in Saudi Arabië en van omliggende gebieden door een catastrofistische vlammenzee gaan!  – Zij  hebben in dat gebied een militair  complex gebouwd! – Ze zouden er goed aan doen om dit Schriftgedeelte te lezen!" – Jes. 29:6-7, "Gij zult door de Heere der Heerscharen 
bezocht worden met donder, aardbeving en geweldig gedreun, wind storm en verterende vuurvlam! – Jes. 24:6, de aarde is door een  
gloed verteerd en er zijn weinig mensen overgebleven!" "Voordat deze hierboven vermelde gebeurtenissen zullen plaatsvinden, zullen we nu onze aandacht richten op de duivelse 'kleine hoorn' die in  het begin als vreedzaam zal opkomen, maar dan plotseling een brutale verwoester zal worden, aanrichtende een bloedbad op de aarde!" –  "Eerst wordt er over hem gesproken zoals vermeld in Dan. 7:7-8, maar in Dan. 8:8-9 wordt beschreven waar hij vandaan komt en zijn koers!" –  "Lees  dit  aandachtig,  het  is  een  raadselachtige  mysterie.  Eerst  zal  hij  uit  het  Griekse  Rijk  komen,  welk  door  het  Romeinse  Rijk  was  overgenomen! – Het openbaart dat de 'kleine hoorn' uit het Griekse Rijk zal opkomen!" Hij maakte zich uitermate groot tegen het zuiden, tegen  het oosten en tegen Israël! Dus is zijn plaats in het begin ten noorden van het Heilige Land! Welke is rondom Babylon (Irak) – Het gebied van Syrië of het Assyrisch grondgebied in de buurt van Babel!" – De engel beschrijft het opnieuw in de Verzen 21-25! – Met andere woorden zou de  koning van Graecia (het koninkrijk van Alexander de Grote) in vier delen verdeeld worden, en uit een van deze delen zou de 'kleine hoorn'  opkomen! – "Zo is hij nog steeds een Romeinse Prins, klaarblijkelijk met Joods bloed – omdat hij het Oude Romeinse Rijk weer opnieuw zal  doen herleven!" – "In Opb. Hfdst. 13 zien we hem opnieuw in volle kracht!" – "Hij gaat dan de Joodse Tempel binnen en zichzelf als god  
bekendmaken!" (II Thess. 2:4) "Hij neemt ook het Midden Oosten in, omsluit het voedsel, olie, zilver, goud en etc." "Nu volgt hier de rest van het mysterie! Dan. 11:40, 44 openbaart dat het noorden, het zuiden en het oosten, in een catastrofale oorlog naar hem duwen! – De enige plaats die niet naar hem duwt is het westen. – Op dat moment heeft hij de kring van het westen met hem!" – Nu zal 'de 
kwade ster' opkomen vanuit het gebied waar de engel ten eerste van sprak, of hij zal daar heen moeten gaan en in het gebied waar  
over gesproken is starten!" – "Ik heb aangaande deze raadselachtige mysterie definitief een beetje meer informatie dat op de gestelde tijd  onthuld zal worden!" "Dus als het tijdperk eindigt, zal een kwade koning door subtiele sluwheid en intelligentie aan de macht komen, maar het zal satanische kracht zijn en niet van hemzelf; zeer welvarend en hij zal een meester in misleiding zijn, vernietigende degenen die in valse veiligheid verkeren! – Zo groot zal zijn hoogmoed zijn,  dat hij tegen de Allerhoogste God een vuist maakt voor de strijd! – Maar door dit te doen zal hij  zijn eigen  ondergang  verzegelen!  Hij  zal  door  de  Koning  der  Koningen  tot  poeder  gemalen  worden!"  (Openb.  19:19-20)  –  Jes.  34:2,  "De 
verontwaardiging en grimmigheid van de Heere is over al de naties en legers om hen volkomen te vernietigen, en ter slachting over te 
geven!" – "Ik wil door profetie aan de mensen tonen dat het tijdperk aan het eindigen is!" – "De nacht is vergevorderd dus laat ons werken!" In Gods liefde en zegeningen voor u,Neal Frisby
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