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Dierbare Oogstgenoot,
In deze informatieve brief gaan we verder met onze serie over de rijder van het zwarte paard. Maar voordat we dat
doen, leggen we een kleine basis voor deze rijder. De VS en de wereld zijn het zwaarste brandseizoen in de moderne
geschiedenis ingegaan. Er woeden nog steeds branden in Californië en Oregon - naar schatting meer dan 3 miljoen
hectare dit jaar en de droogte zet zich in een enorm tempo voort. Alle meren zijn op hun laagste niveau, ook bij de
Hoover Dam. Het heeft zijn dieptepunt in de geschiedenis bereikt. Er is een grote bezorgdheid of er wel voldoende
drinkwater zal zijn voor de westelijke kant van de VS – ook voor het verbouwen van gewassen, waardoor voedseltekorten
zullen ontstaan. In sommige landen zijn er al ernstige voedseltekorten. Zoals u heel goed weet, als u naar de winkel
gaat, is de inflatie veel sneller aan het stijgen dan wat de regering vertelt. Terwijl ik deze brief aan het schrijven was,
hebben we over de hele wereld rampzalig weer. Overstromingen als nooit eerder tevoren met veel verloren levens en
schade in de miljarden dollars. Droogte in Irak, Syrië en het Midden-Oosten – De rivieren Eufraat en Tigris bereiken een
historisch dieptepunt. Irak heeft watertekorten en zoveel mensen zijn tijdens de oorlog ontheemd en hebben moeite om
fatsoenlijk water te vinden. – De twee genoemde rivieren komen op een punt uit waar de hydro-elektrische energie die ze
creëren binnenkort zal ophouden te bestaan. Nu kan men de basis zien voor de zwarte rijder die tot inflatoire
depressie leidt.
Om nu verder te gaan met de rijder van het zwarte paard, beginnen we met een beetje meer fundering aangaande de
rijder van het witte paard die weer leidt naar de rijder van het rode paard, die doorgaat tot aan de rijder van het zwarte
paard. – Openb. 6:1-8, dus er zal geen twijfel zijn. Nu een paar regels uit de bibliotheek van Neal Frisby:
1. HET WITTE PAARD onthult hoe de satan mensen in elk tijdperk bedroog met religie als dekmantel (de waarheid
nabootsend) om dingen in zijn hand te krijgen en dan te veranderen zoals Judas om een woest schrikbewind in te luiden!
Nadat hij door middel van zijn witte paard (valse leer) overwint, berijdt hij het Rode Paard en slacht hij iedereen af die het
daar niet mee eens zijn!
2. HET RODE PAARD laat zien hoe de satan in elk tijdperk de vrede van de aarde wegnam door oorlogen en ook vooral
veel christenen martelde in de donkere middeleeuwen!
3. HET ZWARTE PAARD onthult niet alleen honger naar voedsel door de eeuwen heen en opnieuw aan het einde, maar
toont een hongersnood naar het Woord van God door de eeuwen heen en hoe de satan rijkdom ontving voor gebed door
de valse Kerk! Dit zal zich aan het einde herhalen onder de antichrist voor voedsel en religie. (het mertkteken) Het vale
paard laat zien dat alles uiteindelijk culmineert (verenigt alle drie de paardengeesten) samen in het vale paard (Openb.
6:8). Einde citaat.
Broeder Frisby schreef eens een profetie dat "buitenlandse bronnen dit land zouden neerhalen". De elite, rijke
mannen en een individu zitten hierachter om al deze problemen te financieren. Een van de elite-individuen zei: "De
Verenigde Staten moeten gaan, het is de onruststoker van de wereld, en heeft meer dan 200 groepen in de VS
gefinancierd, waaronder politici, professoren en groepen die niet geloven in de oorspronkelijke basis van de Verenigde
Staten. Alle rellen vorig jaar werden gefinancierd door externe bronnen om ons land te vernietigen. Door alle
politieke beslissingen die zijn genomen, hebben ze meer gedaan om de fundering van de VS te vernietigen dan
alle voorgangers voor hen. Dit is waar de elites en hun corrupte financiering toe hebben geleid, tot rampzalige
omstandigheden voor ons land op dit moment. – Er zijn mensen die niet werken en bedrijven die gesloten zijn en nu
escaleert het aantal daklozen in een recordtempo, vooral in Californië. – In de volgende serie gaan we verder met de rijder
van het zwarte paard die naar de Grote Verdrukking leidt.
Ik breng een prachtig nieuw boek uit genaamd "The Seed of Faith" met aanvullende preken erin die u niet wilt missen.
Ook een dvd "Stressfactor". – Dit is het uur om alles te doen wat we kunnen. Het tijdperk wordt nu snel afgerond en u hebt
er een groot aandeel in. Ik zal voor u en uw dierbaren bidden.

Uw Broeder in Christus,
Gerald Frisby
Jezus Komt Spoedig!!
Wees wakker!!
Wees voorbereid!!
Blijf gefocust!!

Wilt u deel uitmaken van deze geweldige bediening,
heeft u een gebedsverzoek of wilt u meer lectuur?
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