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PROFETISCHE TEKENEN! – DEEL 1"De wereld betreedt een angstaanjagend, ontzagwekkend en belangrijk uur. De profetische Rollen hebben aangaande vele gebeurtenissen die in onze tijd plaats zullen vinden van tevoren gewaarschuwd en deze voorspeld! – Ook hebben er een aantal Bijbelse profetieën plaatsgevonden!" –  "Met uitzondering van de uiteindelijke uitstorting, de oogst boodschap en de opname, hebben de meeste overgebleven Bijbelse profetieën  betrekking  op  en  zijn  ervoor  bestemd  om  gedurende  de  Verdrukking  periode  plaats  te  vinden!  –  Het  toont  slechts  hoe  dichtbij  de 

wederkomst  van Jezus  is!"  –  "Het  lijkt  er  definitief  op  dat  het  toneel  voor  de  opkomst  van  de charismatische leider,  de  Grote 
Verdrukking en de Slag van Armageddon is opgezet! – Laten we de snelle opkomst van de fascinerende valse profeet ook niet vergeten!" (Opb. 13:11-15) – "De tijd zal een ongelofelijk en betoverend tijdperk voortbrengen! – De magische leider van valse tekenen zal tenslotte met grote plannen en een verbond verschijnen, pratende met Israël!""Zo meteen zal ik u over een visioen met betrekking tot de staf van de Heer en de vier elementen vertellen, maar laat ons eerst op enige  alledaagse tekenen terugzien die dikwijls over het hoofd gezien worden, maar van grote profetische betekenis zijn!" – Religieuze tekenen: "Een waarschuwing voor bedriegers en misleiding. (II Tim. 3:13) – Een ander teken is, de apostasie afvalligheid! (II Thess. 2:3) – Het teken van de  spotters over de Tweede Komst, die de gezonde leer niet kunnen verdragen (II Pet. 3:3-4) – Ze hebben een gedaante van godsvrucht, maar ze  zijn de Laodicensen en zullen uitgespuwd worden!" (Opb. 3:14-19) – "Volgens profetie zullen deze kerken zich tot in een grote super wereld  kerk verenigen en naar een sterke man zoeken. ... In de komst van de anti-christ zullen zij hun antwoord krijgen, die in eerste instantie over lam-achtige kwaliteiten lijkt te beschikken, maar die later als een draak van meester misleiding zal spreken!" (Opb. Hfdst. 13 – II Thess. 2:4) 
Internationale  tekenen: "We  zien  een  voorbereiding  op  oorlog  en  geruchten  van  oorlog!"  (Joel  3:9-10)  –  "De  naties  in  nood  en 
verbijstering! (Luk. 21:25) – Recessies, depressies en profetie van voorspoed en uiteindelijk depressies!" (Opb. 6:5-8)" De Bijbel geeft 
tekenen van wetenschap en uitvinding betreffende de eindtijd: Dan. 12:4, toegenomen kennis en het reizen. Duizenden jaren van te voren: het  radio teken. Pred. 10:20 – Job. 38:34-35 – De T.V. satelliet teken, Opb. 11:9. – Het teken van de automobiel, Nah. 2:3-4 ... lijkende op fakkels en  lopende als bliksemen!" – Dit zou vlak voordat de Heer verschijnt als een teken zijn! – De laatste auto's zullen ei of druppelvormig zijn! – Velen  zullen een doorzichtige bovenstuk hebben en uiteindelijk op gecontroleerde snelweg systemen door een computer radar geleid worden!" 
Het vliegtuig teken: (Jes. 31:5 – Jes. 60:8 – Nah. 2:9) spreekt van moderne dammen, kanalen en swingende bruggen! – vers 9 geeft ons een teken  van het einde aangaande het in ondergrondse kluizen oppotten van goud door de naties! New York, Rome, Zwitserland en het Midden-Oosten!  (Dan. 11:38-39, 43) – We weten dat het in Nah. Hfdst. 2 over het verleden spreekt, maar het projecteert ook de toekomst. … vers 6 zegt, het  paleis zal opgelost worden, dit is door lichtstraal energie wapens of atomisch! – Merkt in vers 8 en 9 op dat niemand zal omkijken – (straling)  en leegte en desolaatheid; vergelijkbaar met Opb. 18:8-10 – Luk. 17:29-31." – "Nah. 3:2-3 Onthult springende wagens (moderne tanks), het 
vlammende zwaard en de bliksemende spies, een veelheid der verslagenen door laser en energie projectielen (raket) wapens! ...  
Merk op dat het zegt, dat één ruiter al deze lijken produceerde! Het is moderne oorlogsvoering! – Ook toont vers 4 net als Opb. 17:5 de zeer bevallige hoer ... en vers 16 is vergelijkbaar met Nah. 3:15, waar zij door vuur verteerd wordt!" "In deze profetische 'tekenen der uitvinding' zullen we een aantal interessante punten naar voren brengen. Amos. 9:2-3, het zegt, al groeven zij  tot diep in de grond om aan de atoomoorlog te ontsnappen, hij zal ze van daar halen!" – Micha 7:16-17, "geeft hier het meest gedetailleerd  visioen van. ... zij zullen de hand op hun mond leggen als gevolg van hetgeen ze zien, een ontzagwekkende vurige helderheid; de explosie zorgt ervoor  dat  ze  doof  zijn!  –  Ze  zullen  als  slangen  op  de  grond  kruipen,  doodsbang!  –  De  hitte  zal  hen  uit  de  holen  vandaan  bewegen  (schuilkelders) gelijk de wormen vanuit de aarde! – In China is er gezegd, dat zij voor een catastrofale oorlog (Armageddon) al jarenlang  ondergrondse schuilkelders in hun grote steden voorbereid hebben!" – Amos 9:2, "hij zegt dat hij ze vanuit hun platforms aan de hemel (ruimte schuilplaatsen) zal doen nederhalen!" – "Een nest tussen de sterren" zoals beschreven in Obad. 1:4,  zijn orbitale platforms!" ...  Amos 9:3 
vervolgt, "En al verborgen zij zich van voor Mijn ogen in den grond van de zee, ze kunnen niet aan de Heer ontsnappen! – Hij zal de  
slangen zenden om hen te bijten, moderne raketten om onderzeeërs na te sporen, dieptebommen, etc," – "In wezen is de anti-Christ tot Armageddon toe nog steeds in leven (Opb. 19:19-21) hij moest wel door middel van 'een nieuwe uitvinding' tegen de straling beschermd en  afgeschermd worden of hij was totdat hij in deze strijd van de Heer uitkwam op een van de drie manieren die we beschreven verscholen! (1)  ondergronds. (2) in de ruimte of (3) in een ultra moderne nucleaire onderzeeër op de bodem van de Middellandse zee of een zee – met  atomaire raketten welke hij op elk moment op alle naties kon afvuren, en toch verscholen blijft! – Maar de grote aardbevingen van Jezus zouden  er toe kunnen leiden dat hij zou moeten opstijgen!" ... Job 40 en 41, "onthullen ons een grote nucleaire super onderzeeër!" – Job 40:20, "Spreekt over de Leviathan, een symbolisch woord voor de Satan en de anti-Christ!" – vers. 23, "spreekt van een verbond!" – Job 41:5, "onthult  de ingangsdeuren!" – vers. 6, "onthult dat hij verzegeld is zodat er geen water kan binnen komen!" (Lees de verzen 7-8) – vers 9, "Onthult  moderne lichten!" – vers. 10-12, "spreekt over atomaire raketten die afgevuurd worden!" – vers. 14, "spreekt over een nieuw materiaal of ijzer  die met elkaar verbonden zijn!" – vers. 15, "zijn hart 'als steen' zou uranium, plutonium zijn – nucleair gevoed!" – "Als hij vanuit de zee opstijgt,  reinigt dat het schip!" vers 16 – Vers, 22, "Als hij opstijgt of onderdompelt, doet hij de zee koken als een pot! Hij maakt de zee als een  
pot met zalf, wat betekent dat er brandstof of afval van het schip afkomt! – Hij laat een pad achter als hij heengaat ... schuim over de 
wateren!" – Vers 25, "door middel van de radar en periscoop ziet hij alle hoge dingen in de lucht!" ... En het laatste gedeelte van het vers zegt,  "hij  is  de  koning (anti-Christ)  over alle  hoogmoedige kinderen!"  –  Jes.  27:1,  "toont  dat  de  Heer de  Leviathan en de  draak in  de  zee zal  vernietigen!" – Opb. 13:1-5, "spreekt over hem dat hij vanuit de zee opkomt en de draak!" ... "Natuurlijk zou dit een secundaire vervulling van  dit Schriftgedeelte kunnen zijn, beest, zee, etc. – want de eerste vervulling is de vereniging van de naties! Ook zou hij een onderzeeër kunnen hebben dat een vliegend schip zou kunnen lossen waar hij in zou kunnen proberen te ontsnappen! – Maar de Heer zal hem te pakken krijgen!"  (Jes. 66:15-16) – "We weten dat Job een onderzeeër beschreef, maar of het nu in de zee of in de hemelen plaatsvindt, hij zal niet ontkomen!"                                                                            (Later Meer in Deel 2 vanuit Rol #107)In Gods overvloedige liefde en zegeningen, Neal Frisby
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