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PROFETIE – EINDE TIJDPERK     Deze speciale schrijven heeft te maken met profetie aangaande het einde van het tijdperk – een speciale verbeelding betreffende de jeugd!  De sociale condities zijn alarmerend! We hebben niet zo lang de tijd meer om voor hen te bidden voordat ze in het wereld systeem een  immorele conditie en een totale ramp zullen betreden!'' Sommigen zullen gered worden, dus is dit een schrijven van speciale nadruk op het  gebed voor de jeugd!'' – ''Alcohol, drugs, homoseksualiteit en orale seks heersend onder de middelbare en hoge scholen! Waarom bezoeken al  deze zonden de kinderen? Het is omdat God een grote visitatie tot de ouders en de naties zendt, en de meesten het verwerpen!'' Luk. 19:42-44, 

''Och, of gij ook bekendet, ook nog in dezen uw dag, hetgeen tot uw vrede dient! Maar nu is het verborgen voor uw ogen! Daarom dat  
gij den tijd uwer bezoeking niet bekend hebt.'' De meerderheid heeft de beweging van de Heere de rug toegekeerd, zodat de wetteloosheid en verschrikkelijke misdaad nu ongebreideld over de naties raast! Luk. 21:22, sprekende over het einde, ''Want deze zijn dagen der wraak,  opdat alles vervuld worde, dat geschreven is!'' Ongeëvenaard in de geschiedenis is er alzo een toenemende haat tegen de ouders, vanwege  gebroken gezinnen,  etc.  Verdeeldheid en strijd is  komende.  (Mark.  13:12) –  ''En dan zullen er  velen geërgerd worden,  en zullen 
elkander overleveren, en elkander haten.'' (Math. 24:10) ''Zelfs voor de Verdrukking, staat er veel rebellie in de gezinnen te gebeuren!''  (Luk. 21:16)      ''Dit tijdperk eindigt samengaande met een totale verduistering en een zondige omverwerping!'' – ''Ten gevolge van ongerechtigheid zal 
de liefde van velen verkillen, maar degenen die tot het einde toe zullen volharden zullen zalig worden!'' (Math. 24:12-13) ''Jezus zei, dat de laatste dagen tot uiting zouden komen in uitspattingen en ontuchtigheid!'' – ''Paulus voorzei, dat men in de laatste dagen van kwaad tot  erger zou gaan, en dat er een plotselinge toename van geweld en wetteloosheid onder de jeugd zou plaatsvinden! Dit gaat aan de anti-Christ  vooraf!'' (2 Thess. 2:4, 9-11) – ''Samengaande met mannen, gedragen vrouwen en de jeugd zich als brute beesten!'' (2 Tim. 3:1-9 – 2 Petr. 2:12)    ''Verdorvenheid  van  elke  soort  zal  zo  gemeenschappelijk  worden  zodat  Paulus  heeft  gezegd  dat  hun  geweten  met  een  heet  ijzer  dichtgeschroeid zal worden, en elke perversiteit zal als normaal zijnde geaccepteerd worden!'' (1 Tim. 4:1-2) ''In de kerken en de scholen is er  homoseksualiteit  onder  de  jeugd!  De  bijbel  zegt  dat  het  de  ware  kerken  van  deze  zonden  zal  reinigen!  Jezus  heeft  genade  voor  de  homoseksuelen, maar Hij haat de zonde ervan, maar in Zijn liefde en genade zal Hij degenen die berouw hebben en zich van hun kwade wegen  bekeren vergeven!'' – ''Laten we hier deze vrijheid nemen om uit te vinden wat er gaande is! Er zijn homoseksuele kerken, in het bijzonder een in Texas waar ze zeggen dat ze net zoals elke andere kerk tezamen komen om de Heere te aanbidden, sommigen claimen zelfs dat ze de Heilige  Geest hebben.'' – ''Een Christelijke Kerk zond een vertegenwoordiger om gewoon te kijken wat zij deden, en hier is een aanhaling vanuit het  Tijdschrift artikel!'' – ''Bij aankomst op hun conventie, werd iedere afgevaardigde een pakket gegeven welke onder andere ook twee ''Boy''  tijdschriften met allemaal naakte mannen bevatte, en een lijst van alle ''Gay'' bars in Dallas. – Zodat de afgevaardigden na het verlaten van de  avond dienst naar de door hun uitgekozen bar konden gaan, en zich voor de nacht met een minnaar konden koppelen!'' – ''Maar hiervoor in de  dienst, zegt het, hoe zij wel niet zongen en de Heere met enthousiasme schenen te prijzen. Het zegt dat de spreker het Evangelie voorbij het  bevattingsvermogen bedierf! Hij zei, dat zij op deze wijze geboren waren, dus kom uit de kast en amuseer jezelf en ga verder met de zonde er  van!'' – ''Met andere woorden vermengen zij deze zonde zonder enige berouw rechtstreeks met hun eigen religie net zoals de Bijbel het gezegd  heeft, dat ze dat zouden doen!'' Het is een zonde! Lev. 18:22 – Rom. 1:26-27, ''hebbende een vorm van Godsvrucht maar verloochenen de 
kracht daarvan!'' Voordat de verwoesting op Sodom viel onthult Gen. 19:4-7 deze conditie zelfs onder de jeugd! – ''Paulus benadrukte dat de onheilige conditie van de jongeren op de voorgrond zou zijn!''      ''De FBI meldt dat er duizenden leraren werden aangevallen in de scholen, en de kosten van vandalisme bedroegen ergens in de honderden  miljoenen. Time Magazine melde alzo dat er steeds meer meisjes bij gewelddadige misdaden betrokken raken! De arrestaties van meisjes onder de 18 jaar, voor ernstige strafbare feiten verbraken alle records.''  – ''Een ordehandhaver zei dat dit de eerste keer was dat hij zulke  misdadige jonge meisjes aantrof!  De tieners van ons tijdperk nemen het karakter van brute beesten aan! Als het gaat om de drugs die zij  gebruiken en het seksuele type van perversie dat ze uitoefenen om geld mee te verkrijgen is dat zo goed als niet te printen! Dezelfde gruwelen,  verderf en wetteloosheid veroorzaakten het oordeel van de zondvloed!'' Gen. 6:11, ''De aarde was verdorven voor Gods aangezicht; en de 
aarde was vervuld met wrevel! De groei en verspreiding van de Sodomitische condities en perversie onder de jeugd zullen nog een andere  catastrofe teweegbrengen!'' (Een aanhaling van de bewerker; We zijn daar nu.) 
     Gen. 6:5, ''De boosheid des mensen was menigvuldig op de aarde, en al het gedichtsel der gedachten zijns harten was te allen dage  
alleenlijk boos.''  – ''Een combinatie van al  deze dingen zal  de man der zonde tevoorschijn brengen!  (Openb.  13:15-18) Die afgoden zal  introduceren en zijn systeem zal sommige van de meest verachtelijke zonden uit de geschiedenis van de wereld bevorderen en in zijn eigen naam zal hij proclameren dat hij god is, maar is een vervalsing!'' ''Alreeds is de jeugd, in ondeugdelijk kringen, tegen verdiensten verwikkeld in prostitutie en pornografie!'' – Ook wendt zich een ongelooflijk aantal van de jeugd zich tot afgoden, cults en drugs georiënteerde religies!'' – ''Er  is kwaad te midden van alle leeftijden, maar we maken een speciale vermelding van de jongeren want er is een grote noodzaak om er iets aan te doen! – ''Zelfs sommige van de fundamentele kerken hebben het nagelaten, plus dat ze hun toestaan om in hun zonden verder te gaan! – Maar 
God heeft dat niet, want de tijd is gekomen dat het oordeel betreffende alle naties eerst bij het huis van God moet beginnen!'' (1 Petr.  
4:17) ''Jezus sprak tot mij dat er nu wel degelijk een tijds limiet is om onze aandacht op dit probleem te vestigen! We staan ook paraat voor een  reinigende opwekking, dat het kaf zal wegblazen, en het goede tarwe zaad zal blijven!'' – Math. 3:12, ''Wiens wan in Zijn hand is, en Hij zal 
Zijn dorstvloer doorzuiveren, en Zijn tarwe in Zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden!'' – ''De  
gruwel der afgoden waarvan in Math. 24:15 over gesproken is, is dichtbij!'' – ''Laten we ons in Goddelijke liefde verenigen en aangaande al  deze problemen bidden,  en zodoende een zuiverende en reinigende opwekking verwachten,  welke te  midden van dezen en Zijn  ware  gelovigen zal ontstaan! De tijd is voorzeker kort!'' In de liefde en overvloed van de Heer Jezus,Neal Frisby 
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