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NEURALE MACHINEVERTALING VAN GOOGLE.

Dierbare Oogstgenoot,
De wereld in crisis! In het weer en aan onze grens. Op dit moment worden duizenden kinderen in opvangcentra aan onze grens
vastgehouden en komen mensen van over de hele wereld om de voordelen te ontvangen die het Amerikaanse volk heeft. – Verwacht in
juli meer dan 2 miljoen mensen. – De maanden februari en maart brachten het ergste tornado-seizoen met meer dan 75
geregistreerde en meer dan 85 mph windstormen, waarbij enorme overstromingen ook veel verwoestingen veroorzaakten.
Meer wordt voorspeld door klimatologen. Ook in IJsland barstte een vulkaan uit na 800 jaar inactief te zijn geweest. Broeder Frisby
sprak over vele gebeurtenissen die aan het einde van het tijdperk zullen komen en die nu gaan gebeuren. Laten we nu lezen uit een van
Neal Frisby's geschriften.
"De Bijbel geeft nog een teken om op te letten als het tijdperk eindigt, en dat is de pest!" (Mattheüs 24:7) - “De verspreiding
van verschillende gifstoffen zal over de aarde toenemen, samen met nieuwe plagen en ziekten! Eindelijk zal het uitmonden in
een oordeel! " (Openb. 16:3-11) “Een ander teken in de nabije toekomst om naar uit te kijken is de strijd tussen de rijke man
(industrieën en arbeiders, ook banken en de aandelenmarkt!). Kijk uit voor enkele grote omwentelingen hierin, de ramp zal op enorme
schaal zijn. De afrekening van de rijke tirannen is niet zo ver weg. (Jakobus 5:1-4) - "In de toekomst, waak over de misdaad en chaos in
onze straten, heersende catastrofale omstandigheden." – “Een ander teken dat dagelijks om ons heen is opgetreden, is te zien in
Lukas 21:26, het hart van de mensen bezwijkt van angst vanwege de vrees voor wat er binnenkort gaat gebeuren! “Een andere
voorspelling die de Bijbel geeft, is de opkomst en ondergang van valse sekten! (I Tim. 4:1-3) Paulus benadrukt in de laatste tijden dat
mensen van het geloof zullen afwijken tot waanvoorstellingen! De Roomse kerk was de eerste grote afwijking van het geloof in vroegere
tijden! " – "In de moderne religies en de nieuwe culten zullen afgoden en plezierorgieën de overhand hebben in het komende
beestensysteem!"
Dan. 12:4, “openbaart een voorspelling die plaatsvindt in samenhang met de wederkomst van Christus! Velen zouden haast hebben
om hier en daar te komen (jet- en automobieltijdperk)!" – “Kennis zal worden vergroot! Een profetische betekenis, de engel
voorspelde de grote toename van menselijke kennis! De uitvinding van de atoomkracht! De menselijke kennis is enorm uitgebreid!
We zouden honderden dingen kunnen bespreken, maar laten we de voorspelling van de computer nemen! Computers worden bijna
mensachtig! Het is mogelijk dat bij het betreden van de Grote Verdrukking vreemde demonische geesten hen binnenkomen en met de
mens zullen praten en hem informatie geven die hij nog nooit eerder heeft gehoord!" – “Zoals het is, kunnen sommige computers een
miljoen berekeningen per seconde uitvoeren! Als het tijdperk eindigt, valt de computerinformatie in handen van een dictator!
Het potentiële gevaar van de computer en het misbruik ervan overtreft onze voorstellingsvermogen! " Geen wonder dat in
Ezech. 28:3, “onthult wordt dat de valse koning wijzer is dan Daniël! Hij had klaarblijkelijk een elektronische computer tot
zijn beschikking met alle geheime informatie erin! " In Openbaring 13:13-17, “zien we de mogelijkheid van deze vreemde machine
opnieuw in combinatie met een sprekend beeld! - Het genoemde vuur betreft elektriciteit, plus atoomvuur, samen met verschillende
andere wonderen!" Vers 16 “laat zien dat ze in staat zijn om de hele aarde te controleren met deze elektronische uitvinding! ”Velen
hebben gehoord van George Orwell. Hij schreef een boek waarin hij zei dat de wereld zou evolueren naar een politiestaat, waarvan de
burgers geen stap konden zetten zonder dat alles werd onthuld! Het schrijven leek destijds sciencefiction. Maar plotseling is de
computer in beeld gekomen en we zien al iets van dit gebeuren! En zal het kennelijk honderdvoudig toenemen. "We zien dat de
elektronische paardrijder zal rijden." Openbaring 6: 8 "De dood!"
“Alle tekenen geven aan dat de wereld zich voorbereidt op een superdictator van meesterbedrog. Hij zal een wereldkeizer zijn en zou
op het toneel moeten verschijnen. Blijkbaar moeten we tijdens die voorspelde tijden uitkijken naar economische chaos, verschillende
droogtes, aardbevingen, hongersnoden, overstromingen en voedseltekorten!" – “Er komt een catastrofale confrontatie aan, de
holocaust is praktisch niet voor te stellen!" – "De komende crises zullen zo hevig zijn dat dictatuur de enige soort regering zal zijn
die mogelijk is!" – “Veranderingen staan voor de deur! We zien nu dat veel landen in goud handelen! Ze bereiden zich voor op het
commerciële Babylon – Openb. 18:12, en het religieuze Babylon, Openbaring 17:4!" – “Eindelijk zullen de valuta's op aarde zoals we ze
hebben gekend waardeloos worden! Alleen het antichrist geld dat naar een merkteken leidt, zal worden toegestaan!" – “Deze vreemde
dictator zal klaarblijkelijk opstijgen door superinflatie en komende depressie, waardoor hij de absolute controle krijgt! We
luiden de Grote Verdrukking in!" Alle profetische tekenen geven aan dat deze tijd van chaos en problemen zal plaatsvinden. – “Deze
vreemde dictator zal klaarblijkelijk opkomen door superinflatie en komende depressie waardoor hij absolute controle krijgt!
We luiden de Grote Verdrukking in! " Alle profetische tekenen geven aan dat deze tijd van chaos en problemen in de niet al te verre
toekomst zal plaatsvinden. "Dus we zien dat de dingen zullen intensiveren en de belangrijkste gebeurtenissen aller tijden zullen
samenkomen en plaatsvinden!" Einde citaat.
Deze maand breng ik een prachtig nieuw boek uit met daarin 3 preken genaamd "WATCHFULNESS" en ook een dvd, "Profetische
golven" – In de toestand waarin de natie zich op dit moment bevindt, beloofde de Heer dat Hij bij ons zou zijn in het uur waarin we
leven. Het is geweldig om te zien dat mensen achter de bediening van de Heer staan. Uw hulp wordt oprecht gewaardeerd. Ik zal u in
gebed gedenken.
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?
Bezoek dan onze websites of schrijf ons a.u.b.
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