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HET ELEKTRONISCHE TIJDPERK
''We leven in dagen waarin het teken van Noach overal om ons heen is. Het kwade en de dagen van Sodom zijn in iedere richting, waarin
tevens de tijd van wereld evangelisatie en het teken van het uitbotten van de Vijgenboom (Israël), we zijn in het teken van de laatste generatie,
het teken van ellende, verbijstering onder de naties! De krachten van de hemelen zijn door de uitvindingen van de mensen geschud!'' – ''Dit
alles onthult het teken van de opname, en Zijn wederkomst is spoedig! – Volgens de Schriften vindt de opname gedurende de eerste helft van de
7-jarige Verdrukking plaats, blijkbaar gedurende het midden van de 7 jaren. (Openb. 12:5) – Hierop volgend zien we dat de Satan in volheid als
het beest te midden van de mensen neerkomt! – Dan onthullen de volgende verzen dat de dwaze maagden de wildernis in vluchten; dezen
worden de Verdrukkings heiligen genoemd!'' (Openb. 7:14) ''De Schriften helderen de verwarring die er vandaag de dag onder velen is op, en
zodoende weten we betreffende de opname waar we staan!'' – ''Er zullen gebeurtenissen plaatsvinden die nog nooit eerder tevoren
aanschouwd zijn. Er zullen zich duizelingwekkende en ongelofelijke gebeurtenissen voordoen, welke de gehele fundamenten van de
samenleving zullen doen schudden! – En kennelijk zal het blijven verergeren, leidende tot de apocalyptische gebeurtenissen aller
tijden! Het boek Openbaring zal in vurige profetie letterlijk tot leven komen!''
''De ruiter van terreur zal opstijgen! (Openb. hoofdstuk. 6) De witte imitator ruiter van Christus, misleidende doormiddel van vrede en
voorspoed, belovende het einde van alle oorlogen, maar hij zal de ergste voortbrengen!'' – ''De rode ruiter toont een slachting van de mensheid
in dit duivels systeem! – Al degenen die zich verzetten zullen vermoord worden en sommigen zullen vluchten!'' – ''Het zwarte paard onthult
een honger naar het ware Woord van God, daarbij voorzegt het tevens de ergste hongersnood en schaarste die de wereld ooit gezien heeft! –
Gedurende deze verschrikkelijke tijden zal niemand zonder het merkteken instaat zijn te eten of te werken! – De valuta van de U.S.A en de
wereld zijn hier niet langer meer in gebruik!'' – ''Het witte paard heeft zich letterlijk tot in het vale paard van de dood veranderd, de laatste van
de Apocalyps; verschrikking, dood, vernietiging en de hel volgden hem na! – Dit is Armageddon!'' – ''U kunt de gehele zaak in een paar
woorden samenvatten, de Satan en de anti-christ misleiden hen (#1) – (2) doden hen – (3) verhongeren hen – (4) vernietigen de
aarde en brengen hen naar de hel! Wat een bedrog en misleiding, en het merendeel van de bevolking viel er voor, want zij geloofden de
waarheid niet . . . met uitzondering van de wijzen die op voorhand waren opgenomen!''
Om ervoor te zorgen dat het nieuwe economische wereldsysteem dat in Openb. Hfst. 6 en 13 geprofeteerd is tevoorschijn komt, moet de
overgebleven kracht in de dollar van de Verenigde Staten vernietigd worden! – Een uiteindelijke economische ineenstorting zal de christelijke
stemmen in ons land en de rest van de wereld het zwijgen opleggen!'' – ''Onze en alle andere regeringen zijn zo diep in de schulden (biljoenen
dollars) dat vroeg of laat de uitbarsting zal komen! Elektronische computers en nieuwe uitvindingen zijn opgezet om er de commercie mee te
controleren, maar uiteindelijk ook de mensen en al de dingen waar zij mee in verbinding staan te controleren zoals - bankzaken, kopen,
verkopen, en etc.!'' – Profetisch uitzicht – ''Toekomstige oorlogen zullen geleidt worden door beslissingen die door computers gemaakt zijn; een
elektronische drukknop bevelvoering! – Bronnen die tot het anti-Christelijk systeem leiden claimen alreeds dat bio-computers later de
werkloosheid in de wereld, energie tekorten, medische kosten, industriële problemen, voedsel tekorten en de geld crises zullen kunnen
oplossen! – Maar volgens de Schriften zal dit alles uiteindelijk falen!'' – ''Er is gezegd, dat al het geheugen en de gegevens die in al de
bestaande computers van de wereld aanwezig zijn, in de aankomende super computer in een ruimte dat niet groter dan een suiker
klontje is zouden kunnen worden opgeslagen! – Nu kan iedereen dit Schriftgedeelte vervuld zien, controlerende de massa! (Openb.
13:13-18) – Hebt u opgemerkt dat het een berekening onthult?
Hier is een geweldig inzicht betreffende profetie dat in een wetenschappelijk tijdschrift werd gegeven, en we citeren: . . . ''De computer en
de satelliet dragen ons nu dwars door een nieuw soort van kwantum sprong in de evolutie. De elektronica kan binnenkort, al het
menselijke bestaan, net zo nauw met elkaar verbinden als de zenuwen en circulerende vloeistoffen, die de cellen in ons lichaam aan
elkaar verbinden! Wanneer de sprong in onze huidige maatschappelijke eenheden, de werknemersorganisaties, de partijen, de
legers, de bedrijven, de kerken en de naties voltooid is kunnen ze allemaal tot in een wereldwijd wezen opgenomen worden!'' – ''Deze
belofte is zowel fantastisch als angstaanjagend! . . . Door er aan deel te nemen zullen we afstand moeten doen van onze individuele vrijheden en
het oude recht om alleen beslissingen te mogen nemen! Met een steeds meer complexer wordende wereld – oorlogen, terroristen, geweld –
zullen onze kinderen er geen spijt van krijgen of ook maar hun verloren vrijheid missen! – Ter compensatie van de ingeleverde vrijheid, zullen
de menselijke leden (super organismen) van die toekomst, genieten van bevoegdheden die voorbij onze meest gewaagde voorspellingen gaan.
Zij zullen onze kleine aarde verlaten! – Ze kunnen de sterren bereiken, misschien wel gehele sterrenstelsels bewonen. Lijkt het niet dat de
sciencefiction visioenen aangaande de toekomstige menselijke evolutie en de eenheid van de mensheid tot in de religieuze profetieën opgaan?''
(Einde citaat.) – ''Het klinkt alsof ze geloven dat de mensheid door zijn uitvindingen en kwade kennis hun eigen millennium zal produceren! –
Dit is niets anders dan een leugen en regelrechte misleiding uit de bodemloze put! – Een gedeelte ervan zal niet uitkomen, met name het
gedeelte betreffende dieper in de ruimte!'' – ''Aangaande de religieuze profetieën waar ze over spraken; alleen Jezus kan ons tot in het
millennium en tot in een nieuwe hemel en aarde brengen! De mensheid zal falen, maar de Prins van Vrede niet!'' – ''De wijsheid van de
mensen heeft vele wilde dromen aangaande de toekomst, waarin veel voor hen zal uitkomen, maar uiteindelijk zullen zij falen en zichzelf door
hun kennis vernietigen!'' – ''En indien Jezus bij Armageddon niet tussenbeide zou komen, zou geen vlees behouden worden!'' (Math. 24:22) –
''Voorzeker is het nu de oogst-tijd, laat ons het werk des Heeren niet vergeten!''
In Gods Overvloedige Liefde,
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