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Speciaal Schrijven JAAR 2009

DE KOMENDE APOCALYPTISCHE FLITS
''In dit speciaal schrijven zullen we een profetische voorzegging geven aangaande bepaalde plaatsen om in de gaten te houden naarmate de
wereld betreffende komende gebeurtenissen een andere wending neemt! – In de nachtvisioenen werd mij een kaart getoond die Afrika,
het Midden-Oosten en Zuidoost Azië bevatte! – Het water werd bloed rood en dat vanaf de Arabische Zee in de richting van Azië naar
beneden tot de hoorn van Afrika tot in de Indische Oceaan en tot in de Perzische Golf omhoog vloeiende; ook tot in de Rode Zee!''
''Ook zullen er geweld en moeilijkheden naar het Midden Oosten en het Middellandse Zee gebied komen! – Voorafgaand aan de opkomst van
de anti-Christ zullen er in Turkije, Perzië (Iran) en Egypte explosieve gebeurtenissen plaatsvinden!'' – Ook zullen Syrië, Irak, Israël en Saoedi
Arabië bij komende gebeurtenissen betrokken worden! – Doormiddel van deze ernstige schokken, oorlogen, rebellie en opstanden zal de ''valse
prins'' van vrede opkomen! – En alzo in een ander district van de wereld; waarschijnlijk de Zuidoost Aziatische.'' – Overeenkomstig profetie
weten we dat Libië, Ethiopië, Turkije en Perzië (welke Iran is), enige tijd hierna, zich voor de laatste aanval bij Rusland en China zullen voegen!
(Ezech. 38:1-6)
''Nu terug naar het Middellandse Zee gebied; de meeste van onze vroegere wereld machten ontstonden in dit gebied en vlakbij de Eufraat!
Overigens zal er overeenkomstig Bijbelse profetie, in Egypte zoveel afdaling van radioactief puin zijn (atomic fall-out), dat het voor veertig
jaren onbewoond zal zijn! – En in Irak (Babylon) zal men niet meer terugkomen! (Ezech. 29:10-13 - Jes. 13:19-22) Waarschijnlijk zullen
deze twee gebieden niet gereinigd worden van de straling zoals Hij dat bij Israël en de andere gebieden wel doet! – Over een moment meer
hierover!''
''Laat ons de profetische beschrijving en de noties van de anti-Christ nagaan en ontsluieren! Ten eerste, is Hij overeenkomstig Dan. 7:7-8 de
11de hoorn (natie), die na de 10 hoornen opkomt!'' – Hij is in 2 Thess. 2:3-4 als ''de man van zonde'' - ''de goddeloze'' - ''de zoon des
verderfs'' – ''de wetteloze'' geïdentificeerd. In Openb. 13 wordt hij als ''het beest'' gezien! In Dan. hoofdstuk 7 wordt hij als ''de kleine hoorn''
beschreven! – In Dan. 8, ''de koning stijf van aangezicht'' . . . en in de hoofdstukken 9 en 11 wordt hij ''de prins die komen zal'' en ''de
eigenzinnige koning'' genoemd! – ''Het beest van Openb. 13 en de kleine hoorn van Dan. 8 zijn de zelfde! Een antagonist en hater van God,
volstrekt door satanische macht gedomineerd, hij zal de dagelijkse offerande wegnemen (Dan. 8:11) en stelt de gruwel der verwoesting op!
(Dan. 9:27) Er is een element van mysterie aangaande hem; en raadselen verstaande!'' – ''Zijn karakter klinkt als een Midden-Oosten
persoonlijkheid met Joods bloed!'' – ''Hij zal voorspoed aanwenden! – Hij zal het heilig en machtige volk vernietigen (de Hebreeën). ''Dan. 8:24
– ''En door zijn kloekheid zo zal hij de bedriegerij doen gedijen in zijn hand! – Productie, waarschijnlijk heeft hij de controle over de
olie uit het midden-oosten! – Hij zal de economische wereld ordenen en controleren! – Hij zal zich in zijn hart verheffen!'' (Vers 25) –
''Door middel van vrede zal hij er velen verderven! Hij zal staan tegen den Vorst der vorsten, maar hij zal door Gods krachten
doorbroken worden!'' (Dan. 11:45)
''Het tijdperk eindigt tot slot met een ruimte orbitaal en raket oorlog! . . . Opeens zag ik iets wat geleek op een apocalyptische flits van vuur
over het Midden-Oosten! – En de U.S.A. ging de hoogte in, als de rook van een brandende smeltoven in de aarde, gelijk honderden vulkaan
uitbarstingen!'' – ''Atomische vlammen spreidden zich uit en storten weer op andere continenten neer!'' – ''Dit was de Armageddon holocaust . .
. met behulp van de atomische drukknop energie uitvindingen van de mens en dat vanuit de ruimte! – Een automatische drukknop catastrofe!''
(1 Thess. 5:3 - Zach. 14:12 - Joel 2:3 - Openb. 18:8)
''Aan het einde wanneer zijn (beest) wereld van ijzer en klei zal splijten (Dan. 2:41-43) – Het openbaart dat, als de klei zich tegen hem keert,
hij over de complete zijde van de Westelijke naties de controle zal hebben! – Overeenkomstig aan Dan. 11:40, 44 zijn de machtsblokken die
tegen hem ingaan genoemd als de zuidelijke, oostelijke en noordelijke blok van naties! – U kunt het in deze verzen lezen! – Dit zal waarschijnlijk
de rebellie van de Afrikaanse, de Aziatische en de Communistische naties tegen de anti-Christ omvatten! – Het definitieve einde van zijn
koninkrijk komt tot stand, en het gaat in een damp van rook en vernietiging op!'' – ''Dan zullen de Pool gebieden verschuiven, en de
vernieuwing van de aarde zal plaatsvinden!'' – ''Dit zou de laatste apocalyptische gebeurtenissen, welke de mensheid spoedig zullen
overkomen kunnen inluiden of vertellen!'' – ''Wat is dit een zielroerende tijd; laat ons bidden voor redding en de oogst van vele zielen!'' – ''Een
boodschap als dit is van onschatbare waarde, maar een ieder zou zijn uiterste best moeten doen om deze bediening te helpen om zo
snel mogelijk te werken, om zodoende zielen binnen te brengen en om te getuigen aan zovelen als Hij aan het einde van het tijdperk
bepaald heeft!''
In al Gods liefde en zegeningen,
Neal Frisby
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