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NADCHODZĄCY SYSTEM ANTYCHRYSTA
„Pisma, które będziesz czytać przedstawiają dokładnie, jak i co system antychrysta dokona na koniec wieków! Bestia postąpi
zgodnie z tym wzorcem; jest to symbolicznie dokładny sposób kontroli na końcu! Te Pisma mają nieco wydarzeń z
przeszłości, lecz kierują się i tworzą przyszłe wydarzenia dla naszych dni!” (Podwójne objawienia) Iz. 10:3, „A co
zrobicie w dzień nawiedzenia, który przyjdzie z daleka?” Początek wersetu 5, „O Asyryjczyk, rózga mego gniewu i bicz w ich
ręku, jest moją zapalczywością! Następne kilka wersetów objawia, że Bóg użyje go, by zaprowadzić Jego boskie cele, a następnie
zniszczy go!” „W przeszłości Asyria była drugim światowym imperium, stolicą jej była Niniwa, położona nad Tygrysem.
Następnie Babilon podbił imperium i odziedziczył jego fałszywą religie i kulty, a dzisiaj ten sam system występuje w Starym
Rzymskim Imperium i Świecie Wschodu!” Przejdziemy zaraz do szczegółów! Wersety 10-12, ten fałszywy przywódca mówi,
„Tak, jak moja ręka znalazła królestwa bożków, których wizerunki przewyższają te z Jeruzalem i Samarii: Czy nie powinienem
tak, jak uczyniłem dla Samarii i jej bożków, dokonać tego dla Jeruzalem i jej bożków?” – „Gdy Pan dokona całego swego dzieła
na górze Syjon i w Jeruzalem, ukarzę owoce niezłomnego serca „króla Asyrii”, oraz chwałę jego wyniosłych oczu! To
oznacza szatana w tym człowieku, który będzie się wywyższał ponad wszystko!” Iz. 14:13-14, 25 „By dać jasny przykład tego,
powyższy werset pokazuje, że dzieje się zdecydowanie to na końcu wieków, ponieważ mówi, kiedy Pan dokona „całej” swojej
pracy na górze Syjon i w Jeruzalem!”
Wersety Iz.10:13-14 „ta szatańska osobistość będzie „gromadzić zapasy bogactwa”. I powiedział, działałem siłą mej ręki i
własnym sprytem, bom jest rozumny. Przesunąłem granice narodów i rozgrabiłem ich skarby, a mieszkańców
powaliłem jak mocarz. „Granice” zjednoczył ich jako (jeden system). Zauważ, zrabował on światowe skarby rządów. Przez
wiek jego system przywrócił inflacyjną walutę z powrotem i zabrał ich złoto. Tak stało się w Europie, Ameryce Południowej, a w
szczególności w Stanach Zjednoczonych!” „Następny werset jeszcze bardziej udowadnia, co się dokładnie dzieje przed ich
oczami!” To mówi, „Moja ręka odkryła jakby gniazdo bogactwa narodów, a jak zbierają porzucone jajka, które pozostały, ja
zgromadziłem całą ziemię; i nie było nikogo, kto poruszył „skrzydłem”, czy otworzył „dziób”, czy też „zapiszczał!” „Nie tylko
zgromadził on metale szlachetne, pozostawiając walutę jak plewy, lecz nikt nawet nie miał pojęcia, co się dzieje. Ponieważ ten
system i rząd przez inflację zabrał wszelką wartość i najwyraźniej nic nie jest o tym wspomniane, aż jest za późno! Jest to
wyrażone przez ten wyrachowany system przemocy, najlepszy sposób, by zniszczyć ideały Demokratycznych kapitalistów było
to, aby popsuć ich walutę!” – „Poprzez ciągły proces inflacji, rządy mogą konfiskować w tajemnicy i niezauważalnie, istotną
część bogactw swoich obywateli!” – „Ten proces zawiera wszystkie ukryte siły prawa ekonomicznego, po stronie destrukcji i
robi to w sposób, w którym ani jeden człowiek na milion nie jest w stanie tego zdiagnozować, aż jest całkiem za późno! Nawet
jeżeli nagle nastąpi deflacja pieniądza, on nadal utrzyma jeszcze większą władzę, ponieważ to on (antychryst) ma bogactwa!”
„Daniel ujrzał tę podłą diaboliczną postać w swojej wizji, Dan. 11:21, 36-39, złowrogą istotę w swoim szaleństwie! Nahum
rozdz. 1, „pokazuje co to za system, skąd pochodzi ta osoba i gdzie ma swój koniec! Werset 11 objawia go, jako nikczemnego
doradcę! Werset 14, pokazuje jego bałwochwalcze królestwo!” Nahum 2:10, „ukazuje brak końca jego bogactw!” Nahum 3:4
przedstawia jego mnóstwo nierządów, ladacznicy pełnej wdzięku; pani czarnoksięstwa, która sprzedaje narody przez swoje
nierządne czyny i rodziny przez swoje czary!” „To jest dokładnie, jak w Ap. 17 i Ap. 18 „w istocie super państwowy kościół!
Wersety 13-16 pokazują jego kupców oraz jego i jej zagładę!” To jest to samo, jak w Ap. 18:3, 8-15! „W tym podwójnym
proroctwie Nahum 3:18, „objawia, że jest osobą religijną! Odczytuje „Drzemią”pasterze twoi, królu asyryjski: zasnęli
twoi mocarze: twoi ludzi będą rozproszeni po górach i nikt ich nie zjednoczy! (Wojna Armagedon!) – „Religijny
przywódca będzie kontrolował Watykan, wszystkie religie Babilonu, wliczając wszystkich odstępczych protestantów w
niedalekiej przyszłości! Później będzie miał on władzę nad bogactwem Środkowego Wschodu, i otaczające terytoria! Szkarłatna
bestia, jej pojawienie się wkrótce będzie jawne, ostatecznie stojący w świętym miejscu Izraela!” „Powstanie osobowość w USA,
by go wspierać i czynić mu wizerunek przez system kościelny! Sowieci i Watykan pracowali potajemnie za zamkniętymi
drzwiami nad nowymi planami, ponieważ później przekażą władzę bestii!” (Ap. 13)
„Bądź pewien i studiuj to wszystko wraz z Pismem! Właśnie widzimy światowy system pękający w długach i inflacji!
Wszystko wskazuje na doszczętne zakłócenie, struktury światowego systemu monetarnego w najbliższej przyszłości! Nastąpią
rewolucyjne zmiany, system bestii jest w przygotowaniu, a następnie nowy system (Ap. 17). – I Krl. 10:14, „To nie jest
przypadkiem, że liczba 666 jest związana z niewłaściwym użyciem złota!” (Ap. 13:17-18)
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