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PROFETIE EN VERVULLING     ''In dit speciaal schrijven zullen we profetie en vervulling bespreken!'' – ''We hebben profetieën in vervulling zien gaan die de verwachtingen  van de meeste mensen overtroffen! Aan de vooravond van krachtige veranderingen betreden we een nieuw tijdperk! Een revolutionaire tijd van nieuwe uitvindingen en communicatie etc. Het is het tijdperk van bestemming en vervulling van Gods laatste profetieën!'' 

     ''Volgens de profetische rollen, zullen grote en krachtige aardbevingen Californië treffen, en vele delen van de wereld zullen door  
de aardbevingen van dood en verwoesting overweldigd worden!'' – ''In de vroege 60'er jaren had ik een visioen – het werd in drie fases gegeven – waarin er eerst kleine aardbevingen zouden zijn, daarna zouden er grote zijn, dan zal er uiteindelijk nabij de Opname of enige tijd  nabij de Verdrukking een uiteindelijke catastrofale beving plaatsvinden waardoor ik gedeelten van Californië ondergronds zag afbreken! Vuur  in de zee, daarna verdwenen er grote delen van Californië in de oceaan! Dood en verwoesting dat voor de meesten ongelofelijk en niet te  begrijpen is (er is geen exacte datum gegeven)! De wetenschappers zeggen nu dat dit daadwerkelijk mogelijk is!''      ''We lezen een artikel voor dat een tijdje geleden naar ons is verzonden, dat een jonge man die geen predikant was door een ongeval gewond  was geraakt en in een semi-coma lag, en iets gezien heeft dat gelijk is aan het gene wat ik gezien heb! Terwijl hij werd opgenomen zag hij de  stad van Los Angeles en was getuige van een gigantische beving waarin hij alles vanaf de San Bernardino bergen tot aan Los Angeles in de zee  zag schuiven!'' Hij ging nog hoger waar hij de Grand Canyon zag bewegen – hij zei dat de Boulder Dam aan het opbreken was!  Het visioen 
veranderde,  en  hij  keek  en  zag  dat  San  Francisco  op  en  neer  als  een  pannenkoek  werd  omgekeerd!  Hij  zei  dat  dit  het  meest verschrikkelijke  was  dat  hij  ooit  eerder  gezien  had!  Kennelijk  zien  we  dat  God  getuigen  vestigt!''  –  ''Dus  weten  we  dat  deze  vreselijke  aardbeving ramp voor de sluiting van ons tijdperk zal plaatsvinden!''      ''U herinnert zich nog wel dat ik voorzegd heb dat de Effectenmarkt door de elektronische computers tot nieuwe hoogtes zal stijgen (het  gebeurde) en dat het daarna als de bliksem zou neervallen en de kleine beleggers die er niet tegen konden concurreren zou wegvagen!'' – ''De  Effectenmarkt zal  zijn ups en downs hebben,  maar dit zijn voortekenen van komende dingen!  Want in de komende jaren zullen er grote  weersveranderingen,  hongersnood  en  radicale  economische  omkeringen  en  veranderingen  komen!  Onze  gehele  financiële  structuur  zal  uiteindelijk veranderen, en die verandering zal ultiem en revolutionair zijn!'' – ''Mijn advies is, dat als iemand zich voorgenomen heeft iets aan  de Heer te geven of voor Hem te doen, u het beter nu kunt doen! . . . Want later zal er wat betreft de financiën een elektronische tovenaar en  meesteroplichter ten tonele verschijnen!'' – ''Mijn profetieën beginnen de voorafschaduwingen van een goed vastgesteld plan te tonen 
en een onverwachtse valstrik zal de naties betreffende het voedsel, geld transacties, krediet, werk en etc. in zijn greep krijgen! Een globale wereld-eenheid met betrekking tot alle bevolkingsgroepen is alreeds bedacht! De naam en identificatie van ieder persoon is voor later gebruik gecomputeriseerd!''      ''Sommige mensen roepen nu om een sterke man, een president voor de gehele planeet aarde!'' – ''Een ding weten we en dat is dat de Joden  naar een Messias op zoek zijn, een super menselijke leider! . .  . En de reden dat er in de Arabische wereld zoveel fanatisme en rumoer is  geweest, dat wereldwijd onder de aandacht kwam, is alzo vanwege hun zoektocht naar een islamitische messias, die ze de Maahdi noemen! Ze  verwachten dat hij binnenkort zal verschijnen! . . .  En de hele wereld is naar een super held op zoek! Een is er onderweg en zal op de 
gestelde tijd onthuld worden! De meester van vrede, voorspoed en totale misleiding met betrekking tot het menselijke ras! Alleen zal hun fantasie droom aangaande een nieuwe utopie zich tot in een razende nachtmerrie omkeren! De vlam van revolutie dat dit startte, zal  uiteindelijke weer op hunzelf neerkomen, en hun tot op de rand van vernietiging brengen! (Laat me hier vermelden dat de uitverkorenen jaren voor deze laatste gebeurtenis zijn weggenomen!)''  –  ''Tenzij Jezus op die tijd tussenbeide komt, zou geen vlees behouden worden!'' 
(Math. 24:22)      ''Sommigen die de internationale machtspolitiek inclusief de bewapeningswedloop in de gaten houden en in kaart brengen geloven namelijk  dat er een Armageddon zal zijn, tenzij, zeggen ze, er een super menselijke messias opstaat om het te verhinderen; en er zal er een opkomen,  maar hij zal door middel van een vals vredesplan alleen maar tijd willen rekken en de mensen met een materialistische toekomst in vervoering  brengen! . . . Maar Armageddon zal evengoed plaatsvinden (Openb. 19:19-21) en door goddelijke interventie tot een einde komen!''    ''De uitvindingen van de mensen brengen nu vooruitgang en enorme veranderingen! De uitvinding van de super leidsman zal alzo momentum  en nieuwe vooruitgang met betrekking tot een breed scala van toepassingen opvoeren!'' . . . Alzo claimt men aan het voortbrengen van god-achtige computers te werken! In feite zullen de mensen door de komst van nieuwe uitvindingen over god-achtige krachten de beschikking  hebben! . . . En een tijdschrift deed de volgende uitspraak: ''De mens zal de tijden en wetten veranderen en dat zal in een wereldwijde  
catastrofe resulteren, en dat zal uiteindelijk het evenwicht van de natuur in dit zonnestelsel verstoren!''  . . .  En Hij is een chaotische toekomst voor deze planeet aan het vrijgeven! Men betreedt de ruimte vensters van de tijd, en brengt van boven zijn verwoesting beneden in kaart!  Ook  zijn  nieuwe  technologieën  er  voor  bestemd  om  fantastische  veranderingen  te  brengen.''  –  ''Door  middel  van  deze  nieuwe uitvindingen wordt de wereld voor een nieuwe sociale orde gereed gemaakt. Hetgeen we betreffende de mensheid en de natuur en etc. zien zal  aanzienlijk geïntensiveerd worden!'' – ''Jezus komt zeer spoedig!'' 

In Zijn Overvloedige Liefde,Neal Frisby  
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