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DE GROTE VERDRUKKING EN HET BEEST SYSTEEM

"In dit speciaal schrijven brengen we sommige belangrijke onderwerpen uit. Mensen hebben mij vaak geschreven met de vraag; zal de VS  
onder een atoom verwoesting leiden? In het begin van mijn bediening heeft de Heere mij geopenbaard dat het dat wel zou, maar laat ons dit  
doormiddel van de Schriften bewijzen. Waarschijnlijk gebeurt het na de Opname en aan het einde van de Grote Verdrukking!" – "De door het 
beest gebrachte gruwel der verwoesting veroorzaakt het oordeel op de aarde! Het beest systeem zal waarschijnlijk de atoom en laser wapens  
controleren!" (Openb. 13:13-14) – "Afgoderij en beeld aanbidding is hetgene wat de holocaust zal brengen!" (Vers 15) "A-bom-a-nation" in de  
ogen van God! – "Later zal in zijn regeerperiode het anti-Christ koninkrijk (ijzer en klei) splijten! (Dan. 2:41-43) En de Koning van het noorden  
(Ezech. 38:1-9) In vers 22 zien we de verschrikkelijke omverwerping doormiddel van moderne atomische wapens! De Russische legers en de  
koningen van het oosten worden bijna letterlijk van de aarde gestraald!" – Zach. 14:12 "Hier bestaat geen misverstand over, het bewijs van 
een catastrofaal wapen dat hen compleet verteerd terwijl mensen nog op hun voeten staan! Mogelijk is het uiterste in de atoom 
uitvinding gebruikt! Het is duidelijk extreme straling!" (Vers 12)

"Hier zijn enkele profetische Schriftgedeeltes die een atoom oorlog bekendmaken! (Openb. 17:16 – Openb. 18:8) Niets minder dan atomische  
wapens kunnen in één dag zulke verwoesting aanrichten of in één uur zoals vers 10 zegt!" – "Iets van dergelijke omvang scheen ongelofelijk te  
zijn tot de uitvinding van de waterstof bommen, en de komst van de elektrische en laser wapens, en andere wapens die nog aan het publiek  
bekend gemaakt zullen worden." – In Ps. 91:1, zag David de profeet een afschuwelijk visioen van verwoesting! Vers 3, hij noemde het een 
verderfelijke pest, wat een explosie van vergif is (straling) – Vers 6 en 7 beschrijven de verschrikkelijke verwoesting van het wapen!  
Hij was er zo van onder de indruk dat hij wist dat de enige bescherming tegen hetzelve onder de vleugelen van de Almachtige was!" – 
"De Bruid zal dan opgenomen zijn, maar David wist dat de 144.000 Israëlieten in de dagen van Jacobs benauwdheid ter bescherming onder die  
vleugelen van God verzegeld zouden worden!" (Dan. 12:1) – "Ook zullen sommige dwaze maagden door Gods genade beschermd worden! In  
Openb. hoofdstuk 7 openbaart het eerste gedeelte de Hebreeën die door de Verdrukking gaan en het tweede gedeelte openbaart het niet-Joodse 
deel."  – "We spreken over de verwoesting door de mens,  welke zelfs  gering is  in vergelijking tot Gods omverwerping doormiddel van de  
kolossale plagen (Openb.16) welke op het einde van Armageddon zullen plaatsvinden!" 

"De reden dat dit is geschreven is omdat ze de mensen in slaap proberen te sussen door te zeggen dat alles goed is en dat we vrede zullen  
hebben enzovoort! Ja, zo nu en dan zullen de mensen vrede hebben, maar aan het einde ervan zegt de Bijbel dat er plotseling een verwoesting  
over hen zal komen!" – "Maar de kinderen van de Heere zouden helemaal geen vrees moeten hebben, maar juist vreugde omdat de Heere het  
aan hen geopenbaard heeft, want Hij zal voor de Zijnen een weg ter ontsnapping maken!" (Luk. 21:26, 35, 36) "Wanneer een persoon de tijd 
heeft zou hij een ieder van deze Schriftgedeeltes moeten lezen, hij zal dan instaat zijn om een antwoord te kunnen geven aan een  
individu welke diegene zal helpen om door het bloed van de Heere Jezus te kunnen ontsnappen! Vertel hen dat het oordeel van de 
Heere niet verborgen kan worden, maar dat het doormiddel van al deze Schriftgedeeltes openlijk geopenbaard is om de zondaren te  
waarschuwen. En ons is geboden om te getuigen en te waarschuwen!" 

"Laten we nog meer interessante Schriftgedeeltes aanhalen. In Jakobus 5:3 zegt het dat de straling op hun zilver en goud hun vlees als een  
vuur zal verteren! Het openbaart dat het grote anti-Christ systeem gedurende de laatste dagen schatten opgehoopt heeft. En klaarblijkelijk  
zullen de Communisten en de Oosterse naties (de Oriëntals) uiteindelijk tegen het economische systeem van de anti-Christ gaan rebelleren, en  
zich dan focussen op de opslagplaats. Toch kunnen ze het vanwege de straling er op mogelijk niet gebruiken, het verteert hun vlees, dat is  
hetgene wat straling doet!  Maar de Heere reinigt het, want gedurende het Millennium zal de rijkdom naar Israël terugkeren! (Zach. 
14:14, lees het, plus de verzen 12, 15-21 – Jes. 60:5-18) – "Als we betreffende de rijkdom vervolgen zien we dat er met betrekking tot het 
beest systeem geen einde des voorraads is! (Nahum. 2:9-10) De gouden drinkbeker van rijkdom is in de hand van een afgodisch systeem gezien.  
(Openb. 17:4) – Aangaande Openb. 18:8-10, wordt er waarschijnlijk gedurende die tijd door een ruimte platform of een satelliet een soort van  
atomische vuurbom gedropt!" (Vers 19) – Dan. 11:38-39, "openbaart een type voorraad plaats voor zijn rijkdom! Verzen 40-44 openbaren het  
opbreken van zijn koninkrijk en zijn uiterste verwoesting! En niemand zal hem helpen!" (Vers 45) – "Overeenkomstig andere Schriftgedeeltes is  
zijn einde te gruwelijk om te aanschouwen!" – In 2 Petr. 3:10, "Waarschuwt Petrus dat de hemelen met een groot gedruis voorbij zullen 
gaan en de elementen door een gloeiende hitte zullen smelten! En vers 12 zegt dat de hemelen letterlijk in brand zullen staan! Zo zien 
we dat God de afschuwelijke systemen welke tegen Hem en Zijn ware mensen waren werkelijk zal bezoeken!" 

"Laat ons in het kort ingaan op sommige grote gebeurtenissen die net om de hoek liggen en gereed zijn om te verschijnen! Zoals we kunnen 
zien is goud aan de ene kant profetisch in de zin dat het aangaande onze huidige economische systeem openbaart dat het uiteen zal vallen. In  
het  nieuws  werd  vermeld  dat  de  prijs  ervan  in  de  afgelopen  paar  jaren  omhoog  geschoten  is!  Vele  experts  zien  dit  als  een  definitieve  
waarschuwing dat er problemen op komst zijn voor de valuta's! Alhoewel verschillende andere dingen het tonen, openbaart het hierboven  
vermelde het ook!" – "Deze natie zou in de greep kunnen zijn van een economische omverwerping leidende tot in een depressie met een bijna  
geheel waardeloze valuta! De reden waarom ik het op deze manier zeg is omdat ik niet de exacte timing weet, maar het zou heel er dichtbij  
kunnen zijn, mogelijk spoediger dan men verwacht! Maar wanneer het zal plaatsvinden zal de anti-Christ een nieuw systeem herstellen met een  
nieuwe manier van zaken doen, dat weer opnieuw tot welvaart zal leiden!" (Openb. 13:16-17 – Dan. 8:24-25) "Dus laat ons geven en al hetgene  
doen wat we kunnen terwijl er in ons economisch systeem nog steeds een beetje waarde over is!"

"Laat ons met sommige komende gebeurtenissen afsluiten! – Israël wil vrede zodat zij de bouw van hun Tempel kunnen voltooien, zoals we 
horen zijn zij werkzaam aan het gebouw! Paulus vermeldt dat in 2 Thess. 2:4. En ook voorzegd Openb. 11:1-2 duidelijk de Joodse Tempel!" "Er 
is geen ruimte over om dit en Commercieel en Religieus Babylon uit te werken en uit te leggen. Maar in de toekomstige brieven en mogelijk de  
rollen,  zullen  wij  betreffende  de  nieuwe  ontwikkelingen  aangaande  de  bovengenoemde  gebeurtenissen  en  ook  over  andere  grote  
gebeurtenissen schrijven!  Laat ons eindigen door te zeggen dat de Heere aan het einde, tegen alle vlees, met het zwaard en vuur zal  
aantreden!" 

In Jezus goddelijke liefde en leiding,

 Neal Frisby
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