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EEN VITALE BOODSCHAP
''Dit is een vitale en belangrijke boodschap. Een horde misleidende geesten komen op uit de put - en we kunnen met zekerheid voorzeggen
dat er alzo miljoenen meer vanuit de afgrond van onderen zullen opkomen!'' – ''Er lijkt een reguliere psychische en demonische explosie onder
de naties plaats te vinden. – Spoedig zal het de hoogte van een sterk verdovende massa misleiding bereiken!'' – ''En ik voorzeg dat het zich tot
ongelofelijke proporties zal intensiveren! Zoals het nooit eerder tevoren gezien is zal het zich later, bij het binnengaan van de Grote
Verdrukking met afgoden en duivelse verschijnselen vermengen! – Deut. 18:10 zegt, dat de mensen hun zoon of dochter niet door het
vuur zouden mogen laten gaan, of van waarzeggerij, een tovenaar of een heks gebruik te maken.
De naties staan aan het hoofd van een occulte explosie! – Openb. 21:8 onthult dat toverij en hekserij op een historische hoogte zullen zijn! –
De Schriften verbieden deze dingen . . . Eerlijk gezegd zijn deze dingen, Dan. 2:27 - Hekserij, Ex. 22:18 - Toverij, 2 Kon. 21:6 - Toverkunst, Gen.
41:8 Geesten bezwering, Jes. 8:19 - Duivelskunstenaars, Jes. 19:3 - Betoveringen, Ex. 7:11 . . . afschuwelijk en verderven de ziel, maar over
een ogenblik willen we iets dat zelfs nog sluwer tevoorschijn komt onthullen. – Sommige bemerken het niet, omdat de medische
beroepsgroep het probeert te controleren, maar het is het zelfde als de voodoo pillen!''
''Het woord farmacie is afgeleid van het Griekse woord ''Pharmakeus,'' of tovenarij!'' – Openb. 9:21, ''En hebben zich ook niet bekeerd van
hun doodslagen, noch van hun venijngevingen (Pharmakeus).'' – De definitie van dit woord beduid het gebruik van drugs, toverspreuken,
vergiftiging en hekserij. – In toverij wordt drugs vaak gebruikt om een beroep te doen op occulte invloeden en zodoende demonische
machten toe te staan om bezit van hun te nemen en hun aan te zetten om enge en vreemde dingen te doen. – ''Alzo is Amerika onder
invloed van kalmerende middelen en slaappillen!'' – ''Wist u dat ze vandaag de dag een bepaalde soort van zenuw pillen vervaardigen die de
mensen echt verslaafd maken en dat ze na langdurig gebruik actueel gelijk aan zombies zijn, zich nergens zorgen om maken behalve om een
ander potio (drankje)! – Ja, we hebben vandaag de dag nog steeds onze medicijnmannen onder ons, die op de mensen die deze drugs gebruiken
letterlijk een betovering uitgieten, of het nu in de straten of vanuit een opgeleid kantoor is. We kunnen het net zo goed ''voodoo pillen'' noemen
omdat het ze uiteindelijk tot slaaf maakt, verslavend is en het de wilskracht van de persoon afbreekt alsof ze onder de betovering van een
tovenaar verkeren!''
''Hoewel het in de medische beroepsgroep vele malen onder een bedekking wordt gehouden en de samenleving het gevaar ervan blijft
negeren, is het nog altijd destructief en leidt het tot bedrog!'' – ''Alzo laten sommige dingen die de mensen op straat kunnen krijgen hen eruit
zien alsof ze dood zijn terwijl ze leven! Waarlijk heeft de Satan voor de kinderen en de tieners van deze natie een strik uitgezet!'' – ''Alleen de
kracht van de Heere Jezus kan hen van de bezetenheid der verdovende middelen afbreken.'' – ''Ja, de Pharmakeus tovenaars zijn te
midden van de naties!'' En tegen de tijd dat de anti-Christ ten tonele komt om zijn merkteken uit te geven, zal een groot percentage van de
mensen klaarblijkelijk onder invloed van verdovende middelen zijn of in de ban zijn van de satanische charmeur met zijn verschillende
toverijen!'' (2 Thess. 2:4-12) . . . ''Dit alles zal vermengd worden met afgoden, drugs en seks aanbidding met betrekking tot bepaalde beelden
van lust!'' – ''Gedurende het Romeinse Rijk waren er gehele steden gewijd aan de verering van de godin Diana! – Paulus werd met deze liefde
en seks godin, Diana, geconfronteerd, (Hand. 19:35) waarbij seksuele activiteiten in de Tempel werden toegestaan, terwijl ze de
vulgaire goden van super sensualiteit, orgie en losbandigheid aanbaden! – En in sommige Tempels werd het hun toegestaan om bij
hun rituele orgiën zelfs gebruik te maken van slangen!''
''Sinds de naties getuige zijn van het herstel van het Romeinse Rijk (Openb. Hfst. 13 - Dan. 2:40), zouden we klaarblijkelijk de herleving van
afgoden en godin aanbidding moeten verwachten!'' (Openb. 9:20-21) – ''U ziet het, de mensen zullen vol van drugs en wijn zijn, totdat zij in een
krankzinnige waanzin ''de man van zonde'' zullen aanbidden, de geïncarneerde anti-Christ, die de massa, wiens namen niet zijn geschreven in
het boek des levens compleet zal controleren! . . . Om hen compleet onder controle te kunnen hebben zal het beest gedurende de Grote
Verdrukking mogelijk een vreemd narcotisch middel in het drinkwater doen om hun zodoende onder een betovering te brengen!'' – ''Zo zullen
ze zich in hun krankzinnige dronken toestand nergens zorgen om maken, behalve om het anti-Christelijk systeem te gehoorzamen!'' (Openb.
13:13-18) . . . ''Waarschuw en vertel anderen dus om voorzichtig te zijn met wat voor soort kalmeringsmiddelen ze innemen en gebruiken,
want het kan ze in de toekomst tot hun complete ondergang leiden!'' – En wie ook maar aan deze drugs verslaafd is, ''de kracht van Jezus''
zal het onmiddellijk verbreken, als zij ''hun leven compleet'' aan Hem overgeven!
''Laat mij u sommige feiten omtrent de Satan onthullen.'' Er is geen waarheid in hem! (Joh. 8:44) – De Satan was betrokken in de dood van
Christus! (Joh. 14:30) – Hij werd geoordeeld op Golgotha! (Joh. 16:8, 11) En werd verslagen. (Joh. 12:31) . . . De Satan neemt het Woord dat in
de harten van de onzorgvuldige gezaaid is weg. (Mark. 4:15-17) De Satan zaait onkruid. (Math. 13:25-36) . . . De Satan onderdrukt indien
mogelijk de kinderen van God, maar de Schriften vertellen definitief dat ons alle macht over de kracht van de vijand is gegeven! (Luk. 10:19) en
geen ding zal u enigszins beschadigen! . . . Daarbij komt nog dat de engel van de Heere Zich rondom Zijn kinderen legert. – Engelen
dragen de rechtvaardigen bij het overlijden naar het Paradijs! (Luk. 16:22) – ''De engelen zullen de rechtvaardigen van de
goddelozen afscheiden! (Math. 13:39) – (Hebr. 1:14) De engelen zijn aangaande de verlosten gedienstige geesten!'' (Openb. 22:16) –
De engelen zijn beschermers van de kleintjes van God! (Math. 18:10) – ''Zo ziet u, dat we al de macht over de vijand hebben. God is met ons en
Hij waakt over ons!'' – We vertrouwen er op dat dit actuele artikel u zal helpen om moed te hebben en te weten wat de toekomst in petto heeft,
zodat u erover kunt getuigen en anderen aangaande komende dingen kunt waarschuwen! – Waakt en bidt!
Jezus heeft u lief en draagt zorg voor u,
Neal Frisby
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