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HET HERSTEL VAN DE BEESTMACHT      "We leven in het uur van de werkelijkheid met betrekking tot de vorming of het herstel van de beest macht van het verleden tot in het  heden!" In Opb. 13:1, "zag Johannes een beest uit de zee opkomen, hebbende 7 hoofden en tien horens met tien kronen. Dit toont 6 verleden koninkrijken en een huidig koninkrijk dat gevormd is (het 7de hoofd anti-christ) en het nieuwe element de 10 gekroonde horens hebben betrekking op 10 koningen die zich op het eind bij  het anti-christelijke systeem voegen! Deze stellen de herziene  koninkrijken van West en Oost  Europa voor,  ook is  Rusland in deze formatie  opgenomen." "In vers 2 geeft het de symbolen van  sommige van deze verschillende koninkrijken weer" – En de draak (de satan) gaf hem zijn kracht en zet hem in zijn positie! – "In vers 3, was een van zijn hoofden tot den dood gewond, en zijn dodelijke wonde werd genezen; en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest! Dikwijls heeft profetie een gecompliceerde betekenis. Het kan met betrekking tot het verleden als een geestelijke verwonding aangemerkt worden, maar "ongetwijfeld" is het een lichamelijke verwonding die in onze era (tijdperk) staat te gebeuren!"  Het is het 7de hoofd dat verwond is zodat het voor het "8ste hoofd" in zijn uiteindelijke vorm plaats kan maken, het beest (Opb. 17:10-11) maar het is nog steeds van het 7de hoofd! Blijkbaar is hij verwond en zal hij in zijn "uiteindelijke verachtelijke vorm”  opnieuw  opkomen, omdat vers 5 toont dat hem na zijn onthulling "slechts 42 maanden" gegeven zijn om verder te gaan, het is duidelijk in de  tegenwoordige  tijd!  –  "Het  toont  dat  deze  verandering  "te  midden"  van zijn  7  jarige  periode begint!  Dan  is  het  dat  zijn  ware 

meedogenloze duivelse persoonlijkheid is ontmaskerd, en in de laatste 3½ jaren begint hij aan zijn woeste bewind! De Bruid was alreeds opgenomen! (Opb. 12:5) Zijn haat is nu tegen de Verdrukkings heiligen en de Joden, Opb. 13:7." – "Zoals u het zich wel zult  herinneren zal het gelijk het klassieke verhaal zijn, hij (de anti-christ) zal zacht uitgedrukt als Dr. Jekyll komen, "een weldoener en vrede stichter" en zal als een Mr. Hyde heengaan, "een kwade vernietiger!" Alhoewel hij de zelfde persoon is, zal er na de verwonding een verandering van persoonlijkheid plaatsvinden en de geest van het beest uit de bodemloze put treedt bij hem binnen!" (Opb. 17:8) "Ook toont Opb. 13:11 een andere beest dat uit de aarde opkomt met twee hoornen, gelijk een lam en hij sprak als een draak! Dit zijn 
al de rijke valse hoer religies, dode Protestantse federatie, Laodicea geest, etc." Opb. 3:14, 18, "In een Kerk en Staat macht 
gevoegd! Vers 12 toont dat hij gelijk het eerste beest macht had, en veroorzaakte dat de wereld het eerste beest aanbidden zou wiens  dodelijke wond genezen was! Deze twee beesten zullen de macht hebben dat niemand kan werken, kopen of verkopen zonder een merkteken. Ze hebben de absolute controle over de commercie en wereldhandel!" "Sommige van de controles die we vandaag de dag zien, zijn een voorbode van toekomstige strenge maatregelen! Het anti-christelijke  systeem zal het water, voedsel en transport onder controle hebben. Natuurlijk zullen al deze controles tot een opzettelijke valstrik  leiden, een volledige heerschappij over de wereld economie door de overheid, en het verlies van alle economische en politieke vrijheid! Het bovenstaande geeft slechts een gedeelte weer, hij zal ook andere schema's gebruiken!"  "Alreeds heeft dit komend systeem, net 
zoals Daniel in Dan. 7:25 gezegd had de tijden, de vakantie seizoenen en wetten veranderd!" Ook toont Opb. 18:3, 12-15 de grote commerciële handel aan welke het anti-christelijke systeem (het eerste beest) in staat is om tot ontwikkeling te brengen! Dit is de  Romeinse  prins  en  het  Babylon  systeem  met  de  controle  over  de  wereld,  aanbidding  en  dominantie!"  "De  man  met  de  wrede gelaatsuitdrukking, is in staat om voorspoed te brengen! (Dan. 8:25) – "Het is heel goed mogelijk dat het zo zal gebeuren. Uit hetgeen wat eruit ziet als wereld depressie, zal het anti-christelijke systeem plotseling voorspoed brengen. Maar kort daarna, zal dit met een  nummer of merkteken gepaard gaan. Hij zal de man van het uur genoemd worden (the man of the hour)!" – "De uitverkorenen zullen mogelijk een glimp van zijn voorbereidingen zien, voordat de gruwelijke verandering tot in de uiteindelijke vorm van het beest zal plaatsvinden!" 

PROFETISCHE GEBEURTENISSEN EN VERVULLING VAN PROFETIE – "De ene na de andere grote crises heeft plaatsgevonden!" – Er ontstaan over de gehele wereld meer voedsel tekorten. – De VS waarschuwden dat er als volgende in de toekomst een voedsel crisis kan zijn! – De wereld handel en Babylon zullen zich vermengen en aan een wereld handels centrum werken. (Opb. 18) De naties zullen  tot  afgoderij  over gaan!"  – "Overal  ter  wereld is  fluctuatie  van geld en zijn er  problemen."  – De energie crisis  zal  ons in nieuwe gebeurtenissen beïnvloeden. Dit doet ons denken aan de symboliek in Opb. 12:5, de uitverkorenen zijn gereed om zich te verenigen en met de Capstone bediening op een lijn te komen!" "De aarde zal door vele intense veranderingen heen gaan. De hemelen en de zee zullen hierbij  betrokken worden en er  zullen ook aardbevingen  wezen!"  –  "De Bijbel  spreekt  vaak over  de  zon en de  maan,  en  wetenschappers melden dat de zon door zonne-cycli heen gaat. Zonne-activiteit beïnvloed de aarde. Dit gebeurt iedere 11 jaar. Ze kunnen intens zijn." Met al de problemen van de wereld zal "de man van zonde" en zijn plannen zeker tevoorschijn komen! "Ook zal de 
Heere Jezus voor Zijn bruid nu met Zijn uiteindelijke plannen tevoorschijn komen!"                                            Uw Vriend,Neal Frisby
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