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PROFETIE MARCHEERT VOORWAARTS
"Gebeurtenissen in de wereld met betrekking tot profetieën zijn overal springlevend aangezien profetische vervulling voort
marcheert! – De geschiedenis herhaalt zich, het verleden komt weer in onze toekomst terug, met betrekking tot religie, de samenleving
en de overheid en natuurlijk tal van andere dingen!"In de dagen van de Jezebel religie (hekserij, afgoderij, hoererij & enz.) kwam er een
hongersnood bezwering; daarna bracht de profeet Elia een herstel en grote opwekking. En Gods hemelse wagen nam hem weg! (II
Koningen 2:11) – Maar daarna kwam er zelfs een ergere hongersnood en voedseltekort tijdens de dagen van Elisa. (Lees II Koningen
6:25, 28-29) En zo zal het weer zijn! Op dit moment is er een groot voedseltekort en hongersnood aan de gang in verschillende delen van
de wereld. Zelfs in delen van de Verenigde Staten zeggen sommige boeren dat ze een variatie aan droogtes beginnen te ervaren. –
"Hoewel er soms wat uitstel zal zijn, zullen later zowel China als Rusland in een ernstig voedseltekort verwikkeld raken! (in de laatste
tijden) – Terwijl dit alles in de wereld versnelt en valse religie opkomt, zullen de uitverkorenen zoals Elia worden opgenomen!
– Dan zal het nog erger worden tot een internationale onrust; en vanwege zulke tekorten aan vele producten zal een religieus
rantsoeneringsteken van een wereldstaat worden uitgegeven!"
"In de dagen van Abraham waren de slechte daden over het algemeen geconcentreerd in de gebieden van Sodom, maar nu
zien we dat het wereldwijd is! – De materialistische en commerciële Sodom breidt zich opnieuw uit! Zoals in de dagen van Noach
is er een enorm proces gaande geweest met betrekking tot het bouwen, kopen en verkopen. Ondanks de economische crises zal het later
terugveren tot een wereld boom en vervolgens weer instorten als de zon ondergaat. – Ze dreven de spot in ongeloof met Abraham en
Noah, maar het oordeel kwam hoe dan ook precies op tijd zoals was uitgesproken!"
"De voorspelling uit de scripts over de zonden en homo's van San Francisco, en van het spoedige oordeel door een aardbeving, het
heeft plaatsgevonden en alzo vooral in Californië! – Zoals we weten vond er voor de vurige holocaust in Sodom hekserij en allerlei
ontucht plaats met inbegrip van tovenarij sex! Jezus zei dat het zich zal herhalen! – Wat veel mensen niet in de gaten hebben is de
zware trend in de richting van het kwade occulte. Hekserij en tovenarij worden snel over de hele wereld uitgespreid, vooral in de
Verenigde Staten, en het beïnvloed de jongeren op een grootse wijze! – Wat sommigen in een staat van waanzin of moordenaars
veranderd!"
Uit een tijdschrift artikel citeren we: Duizenden mensen verlaten hun God omdat ze bang zijn voor religie en gaan vervolgens vrolijk
met de landelijke trend mee! Sommigen organiseren zichzelf in groepen heksen die Covens worden genoemd. Ze strippen naakt en
bieden hun gebeden aan de Satan aan! – Ze ontheiligen graven om lichaamsdelen te verkrijgen voor vreemde betoveringen! – Ze
ontvoeren boerderijdieren en huisdieren om bloederige rituelen mee te doen! – In sommige gevallen zijn er baby's opgeofferd! – Ze
doen ook aan rituele seks met een hogepriester (duivelkunstenaar) en vele partners – met meestal de vrouwelijke leden of nieuwe
rekruten van de Covens. Bovendien zeggen ze dat ze het tot een nationale religie kunnen organiseren en dat het dan helemaal legaal zal
zijn! Zelfs als ze technisch gezien de wet overtreden door naakt te ravotten, kan de rechter hen niet eens veroordelen (blijkbaar tenzij er
nieuwe wetten worden doorgevoerd), want ze beoefenen gewoon hun religie en zijn dan beschermd! – Ze zeggen dat er in Salem te
Massachusetts alleen al minstens 640 heksen zijn! – En voor de kinderspeelgoedwinkels zijn er nu computerspelletjes met occulte
titels! – Hier zijn enkele namen – De Duivels, De Draken, De Tovenaar, Baalzebub, Ectoplasm, De Vloek Van De Dood, Zwarte Magie,
Druïden, Hekserij en enz. – Dit zijn er maar een paar waarmee de jongeren rommelen! – En Newsweek zei, dat het een rage is die een
generatie hypnotiseert! – Ook komen seksvideo's met X-ratings in handen van de jeugd!"
"Hoe zit het met de andere kant van de medaille in wat ze een genoeglijke bezigheid noemen! De Scripts voorspelden het, en wat
kwam er een verandering! Betaalde TV heeft alles onthuld wat mensen willen zien, waaronder, zoals we al voorspelden,
Hekserij Kabeltelevisie! – Dit alles noemen ze hel-evisie! Natuurlijk zijn de normale netwerken ook onbehouwen! – En u zou er op
moeten toezien wat de kinderen aan het kijken zijn, anders zal de duivel op hen passen!"
Laten we verder gaan! "Terwijl sommige staten de prostitutie beperken, staan ze het in veel gebieden nog steeds toe. Ook andere
staten legaliseren het vanwege de snelle toename van ziekten! Ze noemen het, beheersing op het gebied van gezondheid! – De gewaagde
veranderingen waarin vrouwen nu een prostituee kunnen kopen. Een echtgenoot en zijn vrouw kunnen naar dezelfde prostituee gaan.
Ze bieden groepsseks, orale seks en enz aan. – Een tijdschriftartikel vertelde dat ze het op tig verschillende manieren verkopen en
aanbieden. Op sommige plaatsen op bijna elke manier waar klanten maar om vragen, en dit wordt nog slechts als een lichte vorm
beschouwd! Op sommige plaatsen verzorgen ze sadisme, met zwepen, met kettingen, bondage seks enz. – Zo zien we Sodom
wereldwijd opkomen. En Jezus verklaarde onbedeesd dat dit de manier is waarop het zou zijn bij Zijn terugkeer, eindigend in
een nieuwe vurige holocaust! (atomair) Lukas 17:29-30.
Profetie – "Tijdens al deze gebeurtenissen zullen twee grote leiders opstaan. Eén in Rome en één in de Verenigde Staten! – In
die tijd zullen crises de hele wereldorde veranderen, omdat alle valse religies zich dan zullen verenigen, het teken van de slang van
trouw zal worden uitgegeven! – Het is niet anders dan veredelde hekserij en tovenarij. Om te misleiden met magie en leugenachtige
wonderen! – Uiteindelijk zal een man zichzelf tot God uitroepen, en alleen hij zal aanbeden mogen worden!" (Openb. Hoofdstuk. 13) Dan
is de draak op de mensheid losgelaten! – Deze gebeurtenissen zullen eerder plaatsvinden dan de meeste mensen denken! – Als u de
Scripts (Rollen & Speciaal Schrijven & Nieuwsbrieven & Preken) leest kunt u het zien aankomen. Dit zijn slechts een paar manieren
waarop de duivel de weg voor zijn heerschappij effent, later zullen we andere manieren laten zien! – Houdt het in de gaten, ik zal een
artikel over Phantom lichten uitbrengen – over God's engelen en engelen van de duivel. Lees Speciaal Schrijven #111 en #112 en u zult
zien hoe het zal eindigen – door de profetie in de Scripts!" Nooit eerder in de geschiedenis zijn er zoveel vreemde gebeurtenissen
verschenen!
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