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ONVERWACHTE GEBEURTENISSEN
''De aarde leeft in een droomwereld, bestaande uit fantasie in plaats van de werkelijkheid! In een wereld waarin op ieder
moment iets kan plaatsvinden en dat zal het ook in de komende tijd. De bevolking zal de ene en de andere kant op slingeren,
heen en weer, onzeker zijnde. Er zullen met zekerheid onverwachtse gebeurtenissen plaatsvinden, en die zullen op de
melodie van een wereld systeem marcheren! – En het zal als een valstrik komen; plotseling in een uur dat u het niet verwacht.
Terwijl het tijdperk zich sluit zullen er op belangrijke punten ineens veranderingen komen. Totdat de kwade en sinistere figuur
opkomt zullen er wereldleiders onder druk opkomen en wegvallen! – Als voorzegd zullen de naties door robot elektronica en
nieuwe uitvindingen gecontroleerd worden. ''Er lijkt geen schaamte te zijn.'' Onze straten zijn met onzedelijke mannen en
vrouwen gevuld, de manier zoals ze er uit zien en zich gedragen. Zij zullen brutaler, nog sadistischer en wilder worden. Als we de
taferelen die we vandaag de dag zien, 40 jaren geleden hadden gezien hadden we gedacht dat we op een andere planeet waren. –
De tijd gaat door! ''Jezus komt spoedig!'' – In de meeste van onze grote steden zijn er meer prostituees op de hoeken van de
straten dan dat er kerken zijn. De lucht zal dag en nacht met sensualiteit gevuld worden! – De afvalligheid zal opzwellen totdat de
beker van ongerechtigheid vol is. De immorele condities zullen zoals we jaren geleden voorzegd hebben aanhouden, de verborgen
dingen zijn nu openbaar voor de mensen en in de tijdschriften, televisie en films te zien!''
''Ook betreden we met betrekking tot de Heidense gemeente de cyclus van het volle koren! Dit zal meer momentum
nemen en dan staat er, 'onmiddelijk' zendt Hij de sikkel daarin!'' (Mark. 4:29) ''Omdat de oogst is gekomen! . . . We zijn ook getuige
van Math. 13:30 de groei van de twee tezamen is aan het eindigen!'' Het onkruid (het valse systeem) wordt nu voor de
bundeling afgescheiden, maar de tarwe (de uitverkorenen) verenigen zich in de uiteindelijke oogst! Omdat er binnenkort
vervolging zal plaatsvinden en Jezus de uitverkoren zal opnemen!
Aangaande Openb. 17:1-5, ''het zal meer op de voorgrond treden en niet alleen Rusland maar ook de VS beïnvloeden! Haar
'gouden beker' van rijkdom zal spoedig door dit figuur gecontroleerd gaan worden.'' (Dan. 11:36-40 – Dan. 8:25) En na een wereld
crises volgt er nogmaals een boom van grote groei, gevolgd door een apocalyptisch oordeel! – We zijn ook getuige van dit
Schriftgedeelte aangaande het vergaren van zilver en goud, dat bestemd is om in de laatste dagen plaats te vinden! (Jak. 5:1-4) En
dit zal nog een beetje zo doorgaan, daarna zal het uiteindelijke nieuwe economische systeem tevoorschijn komen en zal alle valuta
in iets nieuws veranderen, vervolgens direct tot in een religieus regering economisch merkteken! (Openb. 13:13-16)
''Het weer zal met betrekking tot de natuur een mengeling van razernij en beroering zijn! Koude ijzige kilte zal delen van
de planeet domineren. Zoals we tevoren voorzegd hebben – hongersnood, vulkaan uitbarstingen en droogtes in verschillende
plaatsen, en dit neemt in wereldwijde proporties toe. Ook zullen er anderzijds in verschillende locaties gigantische verwoestende
stormen en overstromingen komen! We zullen de grootste winden en tornado's zien die de wereld heeft meegemaakt! Later
in het tijdperk, zullen de wervelstormen en tyfoons het voorstellingsvermogen van sommigen te boven gaan totdat ze het
zullen zien gebeuren! Meer lucht fenomenen met betrekking tot de lichten zullen er gezien worden! Ook heeft Jezus gezegd dat
er tekenen in ons zonnestelsel zouden zijn, de aarde voor de komende oordelen waarschuwende.
''Als het lam in een draak verandert en blijkbaar voor het einde van de Verdrukking, zal de Old Glory (onze VS vlag)
waarschijnlijk veranderd worden of van een nieuw symbool voorzien worden. – Alzo zou Israëls David Ster Vlag gedurende de tijd
van heerschappij door de valse messias veranderd kunnen worden!''
''Ik zal voor mijn uitverkorenen alle dingen weer herstellen!'' Joel 2:23-25 zal spoedig zijn volheid bereiken! – ''Het
plaag teken, ziekten en epidemie zullen de aarde slaan en dat samengaande met nieuw geweld! De aarde zal in epische proporties
met zijn eigen bloed bedekt worden. Later in het tijdperk zal het Vaticaan door enorme veranderingen heen gaan. Hun leider en
het hoofdkwartier zullen vanwege de dreiging van een atomaire vernietiging verplaatst worden en daarna zullen Rome en het
Vaticaan door vuur vernietigd worden! . . . Maar daarvóór zal er eerst een nieuw en ander type paus opkomen.'' Einde citaat. Zoals
men kan zien heeft Broeder Frisby voor deze wereld een hele gevaarlijke tijd geopenbaard.
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