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OUDE EN TOEKOMSTIGE PROFETISCHE GEBEURTENISSEN    ''In  deze  brief  zullen  we  sommige  oude  en  toekomstige  profetische  gebeurtenissen  bestuderen!  Elke  dag  opnieuw  ontdekken  de wetenschappers dat de Bijbel de waarheid beschreef! – Voor een lange tijd konden de archeologen de stad Nineve, terwijl die door de eeuwen  van tijd begraven lag, niet vinden! Maar uiteindelijk hebben zij het gelocaliseerd, en de muren van de grote stad Nineve blootgelegd, en het was  in de exacte locatie gelegen zoals de profeet het had gezegd! – Deze stad bekeerde zich na de prediking van Jona, maar later begonnen zij weer  terug te vallen en dieren in de vorm van afgoden te aanbidden! Blijkbaar sprak Paulus hier in Rom. 1:21-23 gedeeltelijk over. De archeologen  groeven hun afgoden van dieren op, en dat in overeenstemming tot vers 23! Precies zoals de Schriften de aanbidding van dieren, vogels en kruipende  dingen  bekendmaakten!  –  De  Bijbel  noemt  het  die  grote  stad,  het  was  ongeveer  60  mijlen  in  de  rondte,  en  er  leefden  honderdduizenden mensen aan de binnenzijde van deze muren! Nineve was op een dusdanige wijze door zijn vijanden verwoest zodat de  locatie zelfs niet was onthouden noch tot aan onze dag gevonden kon worden!'' – ''God zei dat het verbrand zou worden, en na duizenden 
jaren is het bewijs er, dat, dat dus ook precies hetgene is wat er heeft plaatsgevonden!''  – ''De Assyriër die symbolisch was aangaande de komende anti-Christ, regeerde in die tijd over het gehele bekende gebied!'' (Nahum. 1:11) – ''God maakte die plaats alzo tot een graf en dit 
is waar – ze moesten het opgraven!'' (Vers 14) – ''Aan het einde van het tijdperk zal de anti-Christ dit gehele gebied en evenzo Irak (het oude  Babylon), de Perzische Golf en alle olie gebieden controleren! – Hij zal Israël, De Roomse Kerk en alle religies controleren!''      ''Nineve heeft een dubbele vervulling, en spreekt over de condities aan het einde van ons tijdperk! – Nahum hoofdstuk 2 spreekt over de  automobiel! Vers 9 spreekt over de rijkdom van het beest systeem! Vers 10 is gelijk aan de verwoesting die in Openb. 18:8 beschreven is!  ''Nahum 3:2-3, ''onthult de moderne wapens!'' – ''De vlammende zwaard en 'de bliksemende spies' openbaren laser en energie wapens!'' – Vers  4, ''spreekt over de zeer bevallige hoer en haar toverijen, wat vergelijkbaar is aan Openb. 17:4-5!'' – ''Nahum 3:18 spreekt over de Koning van  Assyrië!''  –  ''Andere Schriftgedeeltes geven aan dat de Assyriër symbolisch is  aangaande de komende anti-Christ!''  ''Paulus sprak over de mensen van Nineve die kruipende gedierten aanbaden, hij sprak ook over anderen die door de geschiedenis heen alzo dezelfde dingen deden!''  – ''We moeten ervoor waarschuwen dat de mensen aan het einde van het tijdperk weer opnieuw aan allerlei  soorten walgelijke afgoden  overgegeven zullen worden!'' – ''Herinnert u zich wat we jaren geleden betreffende de losbandigheid en afgoden geschreven hebben? Het komt in zicht!'' – ''Volgens een schrijver die voor de L.A. Times aangaande religie schrijft, wordt er in het heidendom, waaronder vele van de 
eeuwenoude vrouwen religies en hekserij door sommige feministen nieuw leven ingeblazen! Het zegt dat de grote godin opnieuw de 
kop op steekt!'' – ''Voor de godinnen van weleer zoals Isis, Astara, Demeter, etc., staat vrolijkheid en aanbidding in de groep voorop.  
Op het ritme van de bongo drums waren spontane groepen van vrouwen met ontblote borsten in de rondte aan het dansen, in 
taferelen die aan rondspringende woud nimfen doen denken!'' – We zien de geleidelijke vervulling in zicht komen. (Openb. 9:20)     ''Een andere nieuwe profetische gebeurtenis vindt in Israël plaats! Volgens het nieuws verrijst de stad Sodom weer opnieuw! Deze stad werd bijna 4.000 jaar geleden volledig verwoest!'' – ''Volgens de berichten hebben zij er alreeds 3 of meer hotels gebouwd en brengen toeristen een  bezoek aan deze plaats!'' – ''Als gevolg van de rijkdom van de Dode Zee herleeft het weer opnieuw! Het is tot een druk industrieel centrum aan  het uitgroeien; zij abstraheren mineralen uit het water! (We vermeldden deze rijkdom in Rol #85.)  Het is nog geen grote stad, maar zou het  zich tot  een andere Sodom gelijk  vanouds met  de zelfde aard van handelingen kunnen ontwikkelen,  om weer  opnieuw bij  Armageddon  verwoest te worden?'' – ''De meeste mensen hebben altijd aangenomen dat Luk. 17:28-30 alleen in de zin van zonden en hoe het tijdperk zal  eindigen symbolisch was, en dat is ook zo, maar Jezus zou er ook op gewezen kunnen hebben dat Sodom weer opnieuw hersteld zal worden!'' –  
''Even alzo zal het zijn in den dag, op welken de Zoon des mensen geopenbaard zal worden!'' – Maar we zien de zonden van Sodom over de gehele wereld, en in het bijzonder in San Francisco en andere gebieden van Californië. – En voordat we naar Arizona verhuisden voorzei ik  dat grote bevingen vele delen van Californië zouden verwoesten, etc, en ik voel definitief dat er ''sommige grote bevingen'' in Californië zullen  plaatsvinden. ''Ja, de oude locaties uit de Bijbelse tijden komen in het Midden-Oosten opnieuw tot leven, en dat openbaart dat Jezus terugkeer  spoedig is!'' – ''Zoals we reeds eerder besproken hebben, herbouwen zij het oude Babylon opnieuw aan de Eufraat!'' (Zie Rol #85)       ''Als het om Sodom gaat, hebben we een modernisering van wat er aan immoraliteit plaatsvindt, waaruit opnieuw blijkt dat de Bijbel en Rol  profetie waar zijn! – We moeten al hetgene waar de Schriften ook maar voor waarschuwen onthullen om zodoende de jonge Christenen tegen  de valstrikken van de Satan helpen te behoeden, en we hebben dat dus op de andere Rollen gedaan!'' – Volgens het (AP -  Associated Press) nieuwsbericht - dit betreft naakte studentes uit Texas, en we citeren: ''Aan honderden studentes van de Zuidwest scholen werd gevraagd om  voor de lay-out van een naakt tijdschrift hun kleren uit te doen, en uit een enquête van de universiteit blijkt dat de studenten onverschilliger en  makkelijker  zijn  in  het  accepteren  van  de  verzoekingen  dan  de docenten!''  –  ''Het  tijdschrift  biedt  de geselecteerde  vrouwen die  ermee instemmen  om  doormiddel  van  kleuren  foto's  naakt  te  poseren  $  400  of  meer!  Het  tijdschrift  zegt  dat  ongeveer  600  vrouwen  van  de  Universiteit van Texas, Austin en andere plaatsen zich inmiddels vrijwillig voor de cameraman hebben uitgekleed! – ''Sommige Christelijke  meisjes zeiden het ook te gaan doen – aangezien ze niets verkeerds in naaktheid zien, maar zij falen in het verstaan van de Schriften!'' (Math.  5:28)      Hier is een ander verslag van het (AP - Associated Press) – De auteur en psychiater die zichzelf op 70 jarige leeftijd ''een lid van de eerste generatie der seksuele revolutionairen'' noemt, zegt dat steeds meer ouders in de buurt van haar conclusie komen, en wel dat maagdelijkheid  ongeveer net zo nuttig als uw blinde darm is. Vroeger was het zo dat een man wilde dat zijn vrouw een maagd was op het moment dat ze  trouwden. In deze dagen weet ik geen jonge man die er met zo een getrouwd is, ''zegt mevr. Hamilton, een seks consulent, die lezingen geeft  over voorhuwelijke seks! – ''zij spoort mensen aan om voor het huwelijk samen te leven! Zij heeft gedurende het week-end een plek waar  verschillende paren tegen een betaling van $ 100 over haar leerstellingen en wijzen kunnen leren!'' – ''Zij zegt, dat zij geen orgiën ensceneert,  maar ik weet niet, hoe u het anders zou willen noemen!'' – ''Zo zien we dat profetie zich vervult!''  God zegen, liefde en bescherming,Neal  Frisby
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