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Er was bepaald veel nieuws met betrekking tot veranderingen in het economische bankwezen. Onlangs hebben China, Japan en de
Europese Centrale Bank evenals de Centrale Bank van de Verenigde Staten, alle vier, een uitbreidingsprogramma voor het drukken
van geld geïnitieerd. Dit is nog nooit eerder gebeurd! Dit voorspelt niet veel goeds voor de valuta wereld. Hierop zal echte inflatie gaan
volgen. Er is een andere belangrijke gebeurtenis aan het plaatsvinden. Sommige van de laatste profetieën binnengaande is het Midden-Oosten
werkelijk verstoord. Een enorme hoeveelheid van militaire opbouw bevindt zich nu in de Perzische Golf om de olie scheepvaartroutes te
beschermen. Iran heeft gedreigd de scheepvaartroutes te sluiten. Er zou een definitief militair conflict kunnen ontstaan. Dit kan tot een
plotselinge vredesakkoord in het Midden-Oosten leiden. We zullen hier later meer over schrijven. – Ik heb een heel belangrijke brief uit het
dossier van Broeder Frisby, want de gebeurtenissen waar hij over spreekt zijn echt eminent en aan de deur. En nu volgt een citaat van Neal
Frisby.
"Laten we in deze brief eens kijken naar profetie over de toekomst van de steden en de mensheid. In het nieuws wordt er veel gepraat
over wanneer we een atoomoorlog zullen hebben. En, zal het een atoomoorlog voorkomen als ze een Wereld Vredesverdrag ondertekenen? Nee,
ze zullen er uiteindelijk toch een hebben!” (Dan. 8:25) – Jezus zei dat aan het einde van het tijdperk 'de krachten des hemels' bewogen zouden
worden! – Rev 18:8-10 onthult atomaire oorlogvoering.” “Zoals u het zich herinnert, schreven we vele jaren geleden op onze eerdere
Geschriften over nieuwe wapens die zouden worden uitgevonden en tot een atoomoorlog leiden. De mensheid staat aan het hoofd van een
ruimte oorlog!” – “President Reagan zei eens dat nucleair verweer tot in de ruimte zou moeten worden uitgebreid evenals de aardse defensiesystemen!” Amos 9:2, onthult ruimtevaartactiviteiten, alsmede Obad. 1:4, “Al steldet gij uw nest tussen de sterren, zo zal Ik u van daar
nederstoten!”
"Wat voor ernst voegt de Bijbel toe aan de vreselijke verwoesting van welke zelfs de wetenschappers beweren dat het zal
plaatsvinden? Ten eerste, gaan sommige wetenschappers zelfs zo ver, dat ze zeggen dat de mens in 2 tot 3 minuten van deze wereld uitgeroeid
zou kunnen worden!” – “Een buitenlandse wetenschapper waarschuwde: het is nu mogelijk dat het verschuiven van een paar schakelaars en het
indrukken van een paar knoppen kan leiden tot een volledige vernietiging van al wat op de aarde leeft! Er is thans beoordeeld dat een
waterstofbom, gewikkeld in kobalt dat in een strategische positie tot ontploffing zou worden gebracht, miljarden mensen die op dit moment
deze planeet bevolken zou kunnen uitroeien!” En dat is nu precies hetgeen de Schriften nu al bijna 2000 jaar de mens aan het zeggen zijn.
Matt. 24:22, waarin het al deze dingen beschrijft door te zeggen: “En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden
worden; maar om der uitverkorenen wil, zal Hij het doen!” – En we weten dat de mens nog nooit oorlogswapens heeft uitgevonden die hij
niet gebruikt heeft; dus we weten dat hij zijn uitvindingen uiteindelijk zal gebruiken!” – Amos 3:10 onthult hun voorraad, “Want zij weten
niet te doen, dat recht is, spreekt de Heere; die in hun paleizen schatten vergaderen door geweld en verstoring!” Lees Ezech. 38:13, 22.
Het belangrijkste dat de uitverkoren Christenen met betrekking tot dit onderwerp willen weten en zeer belangrijk is, of ze aan de
verschrikking van de uiteindelijke Grote Verdrukking en de Atomische Oorlog zullen ontsnappen! – Ja, er zal zeker een opname aan vooraf
gaan! Er zijn vele Schriftgedeelten, maar hier volgt er een. Lukas 21:36, “Waakt dan te aller tijd, biddende, dat gij moogt waardig geacht
worden te ontvlieden al deze dingen, die geschieden zullen” – Wanneer zal de Atomische Oorlog (Armageddon, etc.) komen? De Schriften
zeggen dat het na de Opname zal zijn; het beschrijft ook dat het nadat vele zware aardbevingen op de aarde hebben plaatsgevonden zal zijn, en
na de komst van een wereldwijde hongersnood en voedseltekort! – Openb. 6:5-8, “het vale paard van chemische en Atomaire Oorlogsvoering
rijdt (de dood)!” – Zach. 14:12 “geeft een perfecte beschrijving van de laatste atoom en laser uitvinding van de mens! De dodelijke
stralen van allerlei soorten kleuren die alle levende dingen op hun pad doen smelten en verdampen!” “De eerste wetenschappers die een
atomaire explosie aanschouwden zeiden dat ze dachten dat ze aan de poorten van de hel waren! Een ander rapporteerde in 1945 dat dit het
begin van het einde is! En die wapens waren klein in vergelijking tot het arsenaal van gigantische wapens die we vandaag de dag hebben!”
Ook zei een eeuwenoude voorspeller een paar honderd jaar geleden dat na een aantal grote aardbevingen die de komeet Halley zullen
navolgen en na een wereld hongersnood, deze wereldwijde vernietiging zal komen. Citaat: “Hij zei dat na de rampen die we zojuist noemden,
een oorlog zou komen die erger zal zijn dan alle oorlogen bij elkaar! Er zouden vurige machines en wapens gebruikt worden en dat de pijlen
(raketten) uitgestuurd zouden worden om te vernietigen! Hij zei dat de mens 'verborgen vuur' zou ontdekken en door het tegendeel van de
positieve straat te gebruiken alles zou vernietigen! – Vuur in een gouden bol (golden orb) van de hemel naar de aarde, veel verwoesting!” (We
kennen het als atomisch zijnde) – Joel 2:3. “Hij zei dat, op de kaart met een hoek van 45 graden in de nieuwe tuinstad van ijzeren bergen
(wolkenkrabbers) het vuur zou toeslaan en ontploffen; geen enkele inwoner zou overblijven. 45 graden is New York, zeggen ze! Einde citaat.
Deze brief wijst op de werkelijk catastrofistische gebeurtenissen die op komst zijn. Onze tijd om te getuigen is echt op ons. Een van de
belangrijkste projecten om Broeder Frisby's bediening te publiceren is op komst. We gaan onze website met een grote hoeveelheid van de meest
waardevolle boodschappen van Broeder Frisby doen toenemen en ik zou graag willen dat u uw uiterste best zal doen omdat dit een erg duur
project is. – Deze maand geef ik een Speciaal Schrijven uit genaamd "Who Goes Through the Tribulation?" Ook een DVD "Supernatural
Escape" (Zie het aanbod hieronder.) – Jezus zal u voor al hetgeen u voor deze meest waardevolle boodschap aan het doen bent voorspoed geven
en zegenen. Moge zijn rijkste zegeningen met u en uw gezin zijn.
Uw Broeder in Christus,
Gerald Frisby

Alle drie nieuwe Cd's/Cassettes, $15.00 donatie
“Perilous Times”
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Een Nieuwe DVD uitgave: “Supernatural Escape”
Ook beschikbaar: “Faith Booster”
($20.00 donatie per stuk)
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