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DE MONETAIRE CRISIS VAN DE WERELD
Laat ons een kijkje nemen naar de toekomst en ook naar de gebeurtenissen die zich nu afspelen. De naties lijden onder een
internationale monetaire crisis, zij staan perplex en zijn in verbijstering! De man van het stijve aangezicht (het beest) die raadselen
verstaat zal te midden van wereldwijde problemen verschijnen!" "Er is in het verleden gezegd dat een natie een depressie kan
overleven en er sterker uit komt, maar geen enkel land bleef na meerdere opeenvolgende jaren van dubbelcijferige inflatie een
democratie! Een op hol geslagen inflatie maakt tenslotte iedereen bankroet, ook de overheid! De productie begint tot stilstand te
komen en er is chaos! Het enige alternatief is dictatorschap om de orde te herstellen!" "Wanneer de U.S.A. eenmaal haar vrijheid
verliest zal het niet meer terugkomen. Dit is een historisch feit!"
"Er zijn een aantal belangrijke dingen om op te letten die deze natie en de wereld in de toekomst zullen confronteren zoals tekorten,
arbeids-crisis en de nationale schuld. We zullen recessie en inflatie gemengd met voorspoed hebben totdat de anti-Christ vanuit de
crisis de welvaart voor een beperkte tijd zal herstellen!" – "Ongetwijfeld zal de komende economische storm de rijkdommen in de
handen van het Babylon systeem op een super kerk en staatsniveau verschuiven of herverdelen!" – "De regering kan de
naderende crisis als een excuus gebruiken om uiteindelijk onder het beest systeem strenge loon-en prijscontroles in te
voeren!" (Openb. 13:15-18) – "Ook zullen er in de toekomst extreme en allerlei soorten wereldwijde tekorten
(hongersnoden) zijn, bij het binnengaan van de verdrukking en het zal nog erger worden; dan nog zal voorspoed met ernstige
tekorten niet veel betekenen! En de voorraden welke over zijn gebleven zal het beest-systeem door middel van een numeriek
systeem onder controle hebben!"
Een bekende economist zei, dat een enorme economische stuiptrekking op het punt staat om de volledige financiële structuren van
de wereld te vernietigen en de Verenigde Staten zal beïnvloeden. Het eindresultaat zal recessie en inflatoire depressie teweegbrengen,
met een omvang die we nooit eerder ervaren hadden. Miljoenen mensen zullen werkloos zijn, miljoenen zullen hongerig zijn. Rellen,
moordpartijen en plunderingen zullen de aarde bestrijken!" – "Dit zou zeker in de buurt of bij het naderen van de Grote
Verdrukking plaats kunnen vinden, totdat voorspoed (een nieuw systeem) vanuit de chaos hersteld wordt!" – "Ook zullen er
later en bij het binnengaan van de Grote Verdrukking ziektes in de levens van miljoenen mensen meer hun weg knagen! De steden
zullen gelijk oerwouden zijn, geteisterd door half verhongerde mensen die op de zwakken, de ouden en de weerlozen azen! Er zal een
kwellende honger onder de jongeren en de onschuldigen zijn die met donkere holle ogen bedelend en smekend omhoog zullen kijken
voor een hapje voedsel dat er niet is om hen te geven!" "De aarde is 'gemerkt' en het voedsel zal aan het einde van de verdrukking
schaars zijn waardoor de Armageddon oorlog gepromoot zal worden!" "In de Verdrukking zult u aan de ene kant welvaart en aan de
andere kant verhongering hebben!" – "In de aankomende dagen zullen we op een kleinschalige wijze beginnen te zien wat er later op
grote schaal gaat plaatsvinden!"
"Hoewel de bruid door sommige donkere uren en beproevingen heen zal gaan, gaat zij niet door het laatste deel van de Grote
Verdrukking!" – Voordat we vervolgen zouden we dit kunnen toevoegen, dat geld zonder enige "substantiële dekking" uiteindelijk
waardeloos zal worden, tenzij het snel gecorrigeerd zal worden, dus geef nu wat u hebt voor het evangelie en gebruik de rest voor uw
behoeften. Tenzij de inflatie wordt verholpen zal de waarde ervan depreciëren." – (Citaat) "Thomas Jefferson waarschuwde eens; ik
geloof dat bankinstellingen gevaarlijker voor onze vrijheden zijn dan staande legers. Als de Amerikaanse burgers het toe
zullen staan dat de particuliere banken de uitgifte van chartaal geld zullen beheersen, zullen de banken en de
vennootschappen die rondom hen opgroeien eerst door inflatie, dan door deflatie, de mensen van al hun eigendommen
beroven, totdat hun kinderen op het continent dat hun vaders veroverden dakloos zullen ontwaken." Jeffersonian
Encyclopedia – Boekdeel 1 "We mogen het volgende toevoegen, dat het betekent dat de super kerk (het Babylonische systeem) later
op kerk en staats niveau over alle financiële banken de controle zal hebben." (Openb. 13:10-18) – "Pres. James Garfield zei, dat degene
die het geld van een natie onder controle heeft, de natie onder controle heeft." – "Ook zei de financier Amschel Rothschild eens; geef
mij de controle over de economie van een natie en het kan me niet schelen wie de wetten uitschrijft." – "In de komende paar jaren
zullen we op de rand staan van een nationale opschudding, mogelijk hebben we in vergelijking met de komende wereldwijde
economische condities nu nog niets gezien!"
"Alle naties zijn er klaar voor om zich tot in een regering en een reusachtige computer te verenigen! Zoals we weten, heeft God de
namen van Zijn kinderen in het Boek des Levens geschreven, en de Satan zal zijn kwade volgelingen in zijn boek des doods
schrijven. Ongetwijfeld een reusachtige elektronische computer met de vorm "van een afgod" er bovenop met de naam en nummer
van zijn volgelingen er in! Degenen die het nummer of het merkteken van dit "elektronisch (vuur) licht" niet aannemen zullen gedood
worden!" (Openb. 13:15-18) – "Ook zou ieder huis en persoon gedwongen kunnen worden om kleinere computer afgod beelden te
nemen om in het doen van hun inkopen en uitgaven onder controle te zijn!" "Bel heeft de naties verzwolgen!" (Jer. 51:44) – "Daniel zag
een vreemde god met hem, klaarblijkelijk tot in een computer gevormd 'afgod-achtig beeld', "een god van wetenschap!" (Dan.
11:38-39) – "De Satan was ook uit gelijksoortige lichten geschapen!" Ezech. 28:13-16, 18. "Er zal ook een geestelijk beeld tot
het beest zijn, met andere woorden; zich in tegenwoordigheid van hen als het beest systeem gedragen!" (Openb. 13:11)
"Herinner ook het monetaire middelgrote gouden beeld dat Nebukadnezar in Babylon opstelde!" (Dan. 3:1-4). De Bijbel zegt
dat God Zijn kinderen zelfs in moeilijke tijden voorspoed zal geven en zegenen.
Gods zegen, liefde en leiding,
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