1.

Neal Frisby Hoofdsteen Partners

Postbus 71, 8050 AB Hattem

Speciaal Schrijven JAAR 2007

HET KOMENDE ANTI – CHRISTELIJKE SYSTEEM
"De Schriftgedeeltes welke u op het punt staat te bestuderen beelden exact uit hoe en wat het anti-Christelijke systeem aan het eind
van het tijdperk zal doen! Het beest zal exact dit patroon volgen; het is symbolisch voor het exacte soort van controle aan het einde!
Deze Schriftgedeeltes hebben iets van de verleden gebeurtenissen, maar ze draaien om en vormen toekomstige
gebeurtenissen voor in onze dag!" (Dubbele openbaringen) Jes. 10:3, "Maar wat zult gijlieden doen ten dage der bezoeking, die van
verre komen zal?" Vanaf vers 5, "O Assyrier, de roede Mijn toorns, en de stok in hun hand is Mijn grimmigheid! De volgende paar verzen
laten zien dat God hem zal gebruiken om Zijn Goddelijk doeleinden tot stand te brengen en hem daarna verdelgen!" "In het verleden
was Assyrie het tweede wereldrijk, de hoofdstad ervan was Nineve, gelegen aan de Tigris. Daarna veroverde Babylon het rijk en erfde
de valse religie en cultus ervan, en vandaag de dag is dit zelfde valse systeem in het Oude Romeinse Rijk en de Westelijke Wereld!" We
zullen zo meteen meer in detail gaan! Verzen 10-12, deze valse leider zegt, "Gelijk als mijn hand gevonden heeft de Koninkrijken der
afgoden, ofschoon hun gesneden beelden beter zijn, dan die van Jeruzalem, en dan die van Samaria: Gelijk als ik gedaan heb aan
Samaria en aan haar afgoden, zou ik alzo niet kunnen doen aan Jeruzalem, en aan haar afgoden? – "Want het zal geschieden, als de
Heere een einde zal gemaakt hebben van al Zijn werk op den berg Sion en te Jeruzalem, dan zal Ik te huis zoeken de vrucht
van de grootsheid des harten van den "koning van Assyrie," en de pracht van de hoogheid zijner ogen! Het betekent dat de
Satan in deze man boven alles verhoogd zal worden!" Jes. 14:13-14, 25 "Om een zuiver voorbeeld hiervan te geven tonen de verzen
hierboven dat het definitief aan het einde van het tijdperk is omdat het zegt, wanneer de Heere een einde zal gemaakt hebben van "al"
Zijn werk op den berg Sion en te Jeruzalem!"
Verzen 13-14, "deze satanische personage zal "de rijkdommen opstapelen." En hij zei, door de kracht mijner hand heb ik het
gedaan, en door mijn wijsheid; want ik ben verstandig: en ik heb de grenzen van het volk verwijderd, en heb hun schatten
gestolen, en ik heb de inwoners onderworpen zoals een dapper man. "Grenzen" hij integreerde hen als (een systeem). Merk op dat
hij de gouvernementele schatten van de aarde roofde. Door het tijdperk heen retourneerde zijn systeem de door inflatie opgeblazen
betaalmiddelen weer en nam hun goud. Dit gebeurde met Europa, Zuid Amerika en in grote mate met de Verenigde Staten!" "Het
volgende vers bewijst zelfs nog meer van wat er aan de hand is en dat recht voor hun ogen!" Het zegt, "En mijn hand heeft gevonden
het vermogen der volken, als een nest, en ik heb het ganse aardrijk samengeraapt, gelijk men de eieren die verlaten zijn, samenraapt;
en er is niemand geweest, die een "vleugel" verroerde, of den "bek" opendeed of "piepte!" "Niet alleen heeft hij de zeldzame metalen
bijeengebracht en de valuta als kaf achtergelaten, maar zelfs niet een wist wat er gaande was. Omdat dit systeem en regering al de
waarde door middel van inflatie wegnam, en schijnbaar is er niets over gezegd totdat het te laat is! Er is door dit subtiele systeem van
macht gezegd, dat de beste manier om de Democratische kapitalistische idealen te vernietigen was om hun valuta te bederven!" – "Bij
een voortdurend inflatie proces kunnen regeringen een belangrijk deel van de rijkdommen van haar staatsburgers in het geheim en
onwaarneembaar in beslag nemen!" – "Het proces engageert al de verborgen krachten van het economische recht aan de zijde van de
vernietiging, en het doet het op een manier waarop nog niet een op een miljoen mensen in staat is het te diagnosticeren totdat het
fataal te laat is! Zelfs in geval van een plotselinge deflatie van het geld, zal hij nog steeds zelfs nog meer macht handhaven omdat hij (de
anti-Christ) de rijkdommen heeft!" "Daniel zag deze walgelijke duivelse personage in een visioen, Dan. 11:21, 36-39, een sinistere
schepsel in zijn waanzin! Nahum hfdst. 1, "brengt naar voren wat voor een systeem het is, en waar deze persoon uit afkomstig is en
eindigt! Vers 11 toont hem als een slechte raadgever! Vers 14 toont zijn afgodisch koninkrijk!" Nahum 2:9, "toont dat er geen einde is
aan zijn rijkdom!" Nahum 3:4 onthult zijn veelheid van hoererijen van der zeer bevallige hoer, der meesteres der toverijen, die met haar
hoererijen volken verkocht heeft, en geslachten met haar toverijen!" "Dit is precies hetzelfde als Openb. 17 en Openb. 18, "een
super staatskerk in wezen! Vers 13-16 tonen zijn handelaren, en zijn en haar vernietiging!" Dit is het zelfde als Openb. 18:3,
8-15! "In deze dubbele profetie toont Nahum 3:18, "dat hij een religieus persoon is! Er staat: "Uw herders" sluimeren, O
koning van Assur; uw voortreffelijken zullen zich leggen: uw volk zal zich op de bergen wijd uitbreiden, en niemand zal ze
verzamelen! (Armageddon Oorlog!) – "In de niet al te verre toekomst zal een religieuze leider het Vaticaan, alle Babylon religies
inclusief alle afvallige protestanten onder controle hebben! Hij zal later het gezag over de rijkdommen van het Midden-Oosten en het
omliggend gebied hebben! Het scharlaken rode beest, zijn verschijning zal binnenkort openlijk zijn, en uiteindelijk in de heilige plaats
van Israël staan!" "Er zal in de U.S.A. een persoon opstaan die hem door middel van het kerkelijke systeem zal steunen en een beeld van
hem zal maken! De Sovjets en het Vaticaan hebben achter gesloten deuren in het geheim samen aan nieuwe plannen gewerkt, want
later geven zij hun macht aan het beest!" (Openb. 13)
"Wees er zeker van en bestudeer dit alles met de Schriftgedeeltes! We kunnen werelds omvangrijke economisch systeem alreeds
onder de schuldenlast en inflatie zien kraken! Alles wijst op een overweldigende scheuring in werelds financiële structuur en dat in de
nabije toekomst. Er zullen revolutionaire veranderingen tevoorschijn komen, het beest systeem bereidt zich alreeds voor en vervolgens
voor het nieuwe systeem (Openb. 17). – I Kon. 10:14, "Het is niet toevallig dat het nummer 666 in de Schriften met goud misbruik
verbonden is!" (Openb. 13:17-18)
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