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Dierbare Oogstgenoot,
Terwijl ik deze brief schrijf, blijft het een hevig weer in het land. Laten we het nu over een langverwachte onderwerp hebben.
Californië is net uit een epische droogte gekomen, maar seismologen zeggen dat er weer een nieuwe is, ze noemen het een
"aardbevingsdroogte" omdat het jaren geleden is sinds er een grote aardbeving was. Deskundigen weten dat deze
zogenaamde droogte met destructieve resultaten zal eindigen. Californië bevindt zich te midden van een 100 jaar durende
aardbevingsdroogte en is al lang over tijd voor een krachtige 7.0 op de schaal van Richter of meer aardbeving, langs de drie meest
gevreesde breuken van de staat, zegt een nieuwe studie. Niemand die vandaag in Californië leeft heeft een aardbeving van
zo'n omvang ervaren. Een aardbeving van 7.9 op de schaal van Richter zoals de tremor van San Francisco uit 1906 zou 45 keer
meer beving energie produceren dan de Northridge aardbeving die Los Angeles in 1994 trof. Deskundigen zijn het over één ding
eens, de aardbevingsdroogte moet op een gegeven moment eindigen. Ze weten alleen gewoon niet wanneer of waar. Er komen
aardbevingen aan en de profetie in deze brief zal de betekenis ervan onthullen. Een toename van aardbevingen is een
teken dat deze bedeling eindigt en een waarschuwing voor mensen overal om zich te bekeren. (Lees Mattheüs 24:34) –
Laten we nu verdergaan met een citaat uit de bibliotheek van Neal Frisby.
EEN GLOBALE WAARSCHUWING – Al deze aardbevingen onthullen dat Jezus nu gereed is om de deur te verlaten en
binnenkort voor Zijn heiligen zal komen! Een deel van dit geschrift zal aanvullende informatie over dit onderwerp geven. "28
juni 1992, het Arizona nieuws bracht verslag uit, Een monsterbeving treft Californië. Het werd in Arizona gevoeld. Ze zeiden dat
bedden wiebelden, vogels piepten en potten ratelden. Het Los Angeles Nieuws melde dat het daar in 40 jaar de ergste was!
Het sloeg toe vanuit Big Bear Lake en Yucca Valley en werd in het gebied van Los Angeles gevoeld. (Herinner wat de 17-jarige
jongen over het gebied zei en wat ik jaren geleden al zei, dat het Arizona zal raken, Rol 190 – het coma visioen.) Dit zijn slechts
voorafschaduwingen van wat er later in die gebieden zal beginnen te gebeuren en Los Angeles en een groot deel van Californië
zullen in de zee afglijden. Een enorme catastrofale vernietiging en verwoesting voorbij dat van Sodom en Gomorrah! Betreffende
de grote aardbevingen die Californië in paniek brachten, melde het nieuws na deze nieuwe aardbevingen, dat meer dan
duizend naschokken plaatsvonden terwijl de toeristen de stadsgebieden uitvluchten en etc."
AARDBEVINGEN VAN DE EEUW – Grote bevingen van Californië in deze eeuw, gerangschikt in de orde van grootte op
de schaal van Richter van grondbeweging. Hier volgt een lijst: 8.3 (een schatting) - San Francisco, 1906; 7.8 - Tehachapi
Bakersfield, 1952; 7.7 – Offshore San Luis Obispo, 1927 (Broeder Frisby woonde 30 mijl hiervandaan); 7.2 – De Noordkust,
1923; 7,1 - Bay Area, 1989; 7.1 - Offshore North Coast, 1991; 7,0 - Eureka, 1980; 6.9 - Eureka, 1992; 6.7 - Imperial Valley, 1940;
6.6 - Coyote, 1911; 6.6 tot 6,0 (vier bevingen) - Mammoth Lakes, 1980; 6.5 - Coalinga, 1983; 6.4 – Imperial Valley, 1979; 6,4 Anza – Borrego Bergen, 1968; 6,4 - San Fernando, 1971; 6.3 - Long Beach, 1933; 6.3 - Santa Barbara, 1925; 6.2 - Morgan Hill,
1984, .6.1 (twee bevingen) - Monterey Bay, 1926; 6.1 – North Coast, 1991; 6.1 - Joshua Tree, 1992; 6,0 - Palm Springs, 1986.
(Bron: A.P.) – Laten we de 2 laatste aardbevingen opnemen die Californië in 1992 troffen - 7.4 Landers & 6.5 Big Bear Lake.
VERDERGAAND – We gaan de aardbevingen opnoemen die aan het begin van deze eeuw over de hele wereld begonnen.
Sinds 1906 hebben veel van de grootste bekende bevingen plaatsgevonden. In 1976 heeft een aardbeving in China bijna 250.000
mensen omgebracht, zeiden ze. – Een aardbeving in Guatemala heeft 27 duizend mensen omgebracht. In 1978 doodde er een in
Iran 25.000 – Een verwoestende schok trof Mexico – En de grote aardbeving die Alaska trof. In juni 1992 brak er in Alaska ook
een vulkaan uit. We kunnen niet alle verwoestende aardbevingen die er over de hele wereld hebben plaatsgevonden opnoemen.
Hiermee samengaand hebben we zware weersomstandigheden, hongersnoden en drastische veranderingen in de zee zien
plaatsvinden.
De apocalyptische tekenen in de hemel onthullen de komende oordelen over de aarde en de snelle terugkeer van Jezus
voor zijn heiligen. Hag. 2:7 zei: Hij zou de hemel en aarde, de zee en de droge grond doen beven. We leven in dit moment
van de geschiedenis. Geweldige gebeurtenissen staan voor de deur, verrassingen en onverwachte gebeurtenissen voor deze natie!
Einde citaat. – Er wordt profetische astronomie gegeven in Lukas 21:25 en Ps. 19. Vele malen is geregistreerd dat voorafgaand
aan aardbevingen, zon- en maansverduisteringen plaatsvinden. Een komende totale zonsverduistering: 2 juli 2019 en gedeeltelijke
maansverduistering: 16 juli 2019. – Jezus ' beloften zijn waar! Hij zal voor de echte gelovige komen. Het is de oogsttijd!
Deze maand bied ik een boek aan met de titel "Prophecy Part 2" en een DVD, "Prepare! Plus Healing Line." We leven in de
meest essentiële tijd van de geschiedenis. De laatste en meest essentiële tekenen zijn hier nu echt. Nooit is er zo'n tijd geweest dat
zo belangrijk was waarin uw hulp nodig is. Ik weet dat de Heere u met zijn wonderbaarlijke wijsheid zal zegenen en leiden. Ik zal
u in gebed gedenken.
Uw Broeder in Christus,
Gerald Frisby
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Ook beschikbaar: “Faith is the Answer”
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