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PROFETIE – TIJD ALERT
''Profetie is springlevend en vervult zich snel in de natuur, het weer en de internationale gebeurtenissen! We zien op het nieuws het gebied
dwars door de top van Afrika langs het Middellandse zee gebied. Dit is het exacte pad waar het vurige licht dwars door Afrika heen ging
zoals dat in onze visionaire brief voorzegd was! Uiteraard betrekt dit alzo vele andere gebeurtenissen zoals we dat beschreven hadden .'' –
''Het is de wetteloosheid, terroristische aanslagen van welke we overal getuige zijn geweest, hetwelk een wereld leider zal brengen!''
''Soms worden gebeurtenissen die betreffende het einde van het tijdperk en profetie heel belangrijk kunnen zijn over het hoofd gezien! Want
voorheen hebben we gehoord aangaande de enorme rijkdommen die in de Dode Zee nabij Israël gelegen zijn. We kunnen zien dat dit tijdperk
erg afhankelijk zal zijn van chemische producten, vooral voor het bevruchten van gewassen en om andere waardevolle dingen te doen! Enkele
van de mineralen en chemische stoffen zijn bromide, fosfaten, nitraten, etc. en vele gezondheid mineralen! – Er is gezegd dat er meer dan
biljoenen dollars aan rijkdom in de Dode Zee gelegen is als deze volledig geproduceerd zal worden! Israël controleert dit, en dit alles (De
rijkdom van de Dode zee) zal voor de antichrist, die hen bedriegt, een groot voordeel zijn! – Nu, de hoofdfactor is, dat dit een andere reden zou
kunnen zijn waarom Rusland Israël binnenvalt!'' Ezech. 38:13 . . . ''Zoals we goed weten zegt het dat Rusland zal komen om een buit te
halen. Behalve chemische producten zal dit: olie, goud, zilver, voedsel en het gecultiveerde land bevatten! – Zij willen alzo het
centrum van de aarde innemen en een warm water-haven bezitten! – Nu, het grondgebied van Israël en Palestina is een landbrug tussen
Azië en Afrika en een snelle doorgang tot Europa! Als er later een ernstige hongersnood in Rusland, China en in andere delen van de wereld zal
zijn zullen ze dit gebied willen hebben! – Geografisch gezien is het een van de meest waardevolle plaats op de aarde!'' – ''Dit is het land dat
Jezus heeft uitgekozen om gedurende het Millennium te regeren, zo zien we dat de Satan al het gene wat hij kan doet om het te bezetten en over
te nemen! – Maar Jezus zal het, op de gestelde tijd, allemaal controleren!''
''Nog een teken van de tijd is de crises in de steden. De overbevolking, verkeer, bevolkingsgroepen, criminaliteit . . . zullen in de toekomst een
revolutionaire verandering veroorzaken! – De steden zullen door elektronische computers gecontroleerd worden! – We zien dat het
luchtverkeer alreeds grotendeels op deze manier gecontroleerd wordt! – Maar nu zullen de super snelwegen, industrie, technologie,
politie en brandweerkorpsen geheel door geavanceerde computers, radar en elektronica gecontroleerd worden!'' – ''We zien een
nieuwe type elektronische snelwegen en auto's komen! – Alzo zullen de massa's van de samenleving plus hun geld en bankieren elektronisch
gecontroleerd worden! – Aangezien we deze gebeurtenissen zien komen is de wederkomst van Christus zeker dichtbij!''
''Tegenwoordig zijn vele delen van de steden gedurende de nacht een broedplaats van uitgebreid druggebruik, wetteloosheid, toverij en
hekserij, en er hebben actueel een aantal rituele moorden plaatsgevonden! Op sommige plaatsen wordt onder invloed van drugs toverij en
hekserij uitgeoefend! – Er wordt recht voor verschillende type afgoden gemeenschap bedreven, zoals in het Grieks en Heidense Rome! . . . Alzo
is de aanbidding van het Satanisme aan het toenemen. De kinderen worden op een dwaalspoor gebracht omdat de ouders hun het Woord van
God niet onderwijzen!'' – ''Dit is precies de weg die de Schriften voorzeiden dat het aan het einde van het tijdperk zou zijn, en zelfs nog
erger! – In dit speciaal schrijven hebben we het er alleen maar even kort over gehad . . . er is meer dat geschreven zou kunnen worden, de
gebeurtenissen zijn veel donkerder en werkelijk afschuwelijk!''
''En wanneer de wereld dronken zal zijn van de zonden, valse religie, hekserij en toverij . . . dan zal hun meester verrijzen, hem, zeg ik, wiens
toekomst is naar de werking des Satans, in alle kracht, en tekenen (nep), en wonderen der leugen! Het zegt "in alle verleiding!" – Het onthult
dat ze in deze conditie verkeerden omdat ze de liefde van de waarheid niet geloofd hadden, opdat zij behouden zouden zijn geworden!'' (II
Thess. 2:9-10) – ''Maar laten de uitverkorenen niet vergeten dat omdat we Gods Woord geloven . . . Hij ons macht gegeven heeft over alle
macht van de vijand! – Wij zijn meer dan overwinnaars in de Heere Jezus!'' – ''Hij zal ons veilig door de donkere schaduwen van deze
planeet leiden; zoals Hij David door de schaduw des doods leidde! – En de koning zei, Ik zal geen kwaad vrezen, want u stok (Woord) en
Uw staf, die vertroosten mij! (Ps. 23) Amen!'' – ''Zijn lamp zal ons in deze hachelijke tijden licht geven. De Engel des Heeren legert zich
rondom ons. Hij zal ons er veilig doorheen leiden!''
''Hier volgt de zelfde tijd waar wij in zullen leven, het is een profetisch teken!'' – ''We zullen de ongehoorzaamheid van de kinderen aan de
ouders zien, verraad en verwerping van geliefden omwille van het evangelie, de opkomst van spotters met betrekking tot Zijn wederkomst,
wereld perplexiteit! Profetie geeft aan dat uitgezonderd degenen die het seizoen van de tijd weten, Jezus wederkomst zeer plotseling en
onverwachts zal zijn!'' ''We kunnen oorlogen, hongersnoden, epidemieën, revoluties en grote aardbevingen vooruit zien! Wereldwijde
en nationale nood, vrees en onrust zullen gelijk een wolk over de wereld hangen. Nieuwe uitvindingen van vernietiging om de
mensheid angst aan te jagen!'' – ''In grote delen van de wereld ernstige hongersnood en droogte, terwijl andere delen door overstromingen
verwoest worden! Tornado's en orkanen verrichten veel schade!'' ''Er vinden vele gebeurtenissen plaats! Dit is onze tijd om ons laatste oogst
werk voor Jezus te doen! Door al deze tekenen te openbaren waarschuwt Hij ons!''
In Zijn Overvloedige Liefde,
Neal Frisby
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