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Er is geen tijdperk gelijk aan deze waar wij door heen gaan. De Bijbel zegt in Daniël 12:4, "dat velen heen en weer
zullen rennen en de wetenschap vermenigvuldigd zal worden." Kijk naar de wereld van vandaag de dag en zie wat er
aan de hand is:
a.) Onderwijs. De kennis is in een veelvoud van manieren toegenomen. Elektronische technologie is aan het pieken
en zal een instrument in de handen van de antichrist zijn. Elektronica en computers waren voor goede dingen
bedoeld, om de mensheid te helpen, maar het wordt geleidelijk aan gebruikt om de mensheid tot slaaf te maken. De
oudere generatie wordt door pesterijen tot in een technologie gedreven die hen angst aanjaagt. Iemand kan vanaf een
afstand van duizenden kilometers bij u vandaan in een seconde uw identiteit stelen en een moment later uw spaargeld.
Dat is technologie, herinner dat als de wereld vordert, deze technologie gebruikt zal worden om een persoon met één
druk op de knop uit de maatschappij te zetten. Na de opname ben u verplicht het merkteken of het nummer of de
naam van een man aan te nemen die geautomatiseerd zal worden, Openbaring 13:15-18; of u kunt niet meer kopen of
verkopen; wat betekent dat u niet meer in de maatschappij zal kunnen functioneren. Dit is gemakkelijk gemaakt door
de perverse kennis van elektronica in de hand van de mens der zonde. Ga het na, onze levens zijn verweven met
elektronica, elk ding die we gebruiken staat in verband met elektronica, van uw horloge aan uw pols tot het
bankwezen, transport, religie, geneeskunde, politiek en onderwijs. Kijk naar de wereld van de speciale effecten, velen
rennen echt heen en weer. Sommige kerken worden al helemaal online gedaan.
b.) Geld. Het is vandaag de dag moeilijk om een grens te
trekken tussen wat heilig en goddeloos is, wanneer u dingen die
uit de preekstoel komen hoort en ziet. Iedereen die bij zijn volle
verstand is weet dat creditcards een verschrikking zijn. Het was
zorgvuldig en demonisch ontworpen om de mensen te lokken
en tot slaaf te maken. Vroeger kochten mensen alleen maar
waar ze voor gespaard hadden of zich op dat moment konden
veroorloven. Maar vandaag de dag hebben de huidige machten
ons ervan overtuigd dat u een creditcard moet hebben om
bepaalde transacties te doen, zelfs wanneer u gewoon geld had
om mee te betalen. Voor sommigen werkt het bevredigend en
verheffend om met een creditcard te schitteren. Een creditcard
is verslavend, maar toch hoort u predikanten van de kansel
zeggen, gebruik uw creditcard en betaal of maak een gift over of bestel nu. Ik vind het jammer dat we het huis van
God niet binnenkomen met dankzegging en lofprijzing om zo ons offer aan God te schenken. Er is blijdschap en een
heilige tegenwoordigheid als u met uw offers het huis van God binnenkomt. Tegenwoordig behandelen we heilige
zaken als het geven aan God, als goddeloze dingen, zoals het in rekening brengen van allerlei dingen. Het is zo
onpersoonlijk en in de meeste gevallen maken mensen gebruik van deze creditcards terwijl ze geen idee hebben hoe
het af te betalen. Sommige van deze schulden duren jaren om af te betalen. Herinner Spreuken 22:7, "die ontleent, is
des leners knecht." De creditcard is een val, wandel met wijsheid. Wat een schande, wanneer kerken rechtstreekse een
storting van uw rekening naar de bankrekening van de kerk verlangen, sommige bereken uw betaling zelfs voor u. Ik
wou dat ze op dezelfde manier voor uw ziel zorgden. Dit is de komende verwardheid en slavernij, DE VALSE
PROFEET IS in de naam van de kerk BEZIG en de mensen weten het niet. Het lichaam van Christus wordt geleid
door het Woord en dat verandert niet.
c.) Moraliteit. Dit is het gebied van identiteit. Men is zo verlicht geworden dat ze falen te realiseren dat hun
dwaasheid een gevolg is van hun verwardheid. Kijk naar een aantal nationale tv-programma's en u zult de
verwardheid die op de aarde is zien en horen. Tegenwoordig ziet u mannen en vrouwen in elk opzicht, maar als u een
relatie met hun hebt, zeggen ze de laatste tijd nadat de huwelijksdatum vastgesteld is: "O, ik was eigenlijk een man of
een vrouw." Deze geslacht wisselaars kunnen zich niet voortplanten en dat bevestigt dat het een leugen is en dat is
verwardheid. Sommige beseffen dat ze het tegenovergestelde van hun huidige geslacht zijn, en dat na het vervullen en
leven van het leven van hun huidige seksuele geaardheid; sommigen hadden zelfs volwassen kinderen, dit is
verwardheid. De mensheid nadert het einde. Kerken verwelkomen deze verwarring, en wijden sommige van deze
verwarde predikers in.
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d.) Geweld. Neem een kijkje naar het aantal moorden dat er plaatsvindt, zelfs onder kinderen. Ouders doden hun
kinderen en kinderen doden hun ouders. Kijk naar de hoeveelheid wapens in de straten van vandaag. De Bijbel zei in
Spreuken 21:31, dat "veiligheid is des HEEREN," en niet in wapens of paarden in de dag van de strijd of oorlog of in
deze dagen van verwardheid. Mensen verliezen hun baan of hypotheek en het volgende wat ze doen is in de war
raken, ze geven op en vermoorden hun familieleden en zichzelf; dit is verwardheid. Denk aan de miljoenen baby's die
elk jaar geaborteerd worden, en dat meestal om egoïstische redenen en zelfbevrediging. Maar mensen vergeten dat
het oordeel van God er echt snel aan zit te komen.
e.) Drugs en Muziek. De wereldwijde drugoorlog is nog geen succes, omdat het een bron van veel geld is voor alle
betrokkenen maar het draagt ook veel menselijke vernietiging met zich mee. Hasj of marihuana was hoogst illegaal,
maar vandaag de dag wordt het geleidelijk aan door vele naties op aarde gelegaliseerd. Binnenkort zal de aarde met
allerlei soorten drugs en hun invloeden gevuld worden. Alcohol richt zijn eigen schade aan en niemand is in staat de
fabrikanten net zoals de tabaksfabrikanten aan te klagen. Muziek in het bijzijn van drugs is een recept voor grote
narigheden. Vandaag de dag is sommige religieuze aanbidding vermengd met drugs en allerlei soorten muziek. Het
zal allemaal uitdraaien in de aanbidding van de antichrist. Wanneer een persoon weigert om de Heere met zijn hele
hart te volgen, dan zullen waan en verwarring de gedachten van dergelijke domineren, voor de verering van de
duivel. Het lijkt er nu misschien niet op, maar het komt. Alles wat in strijd is met het Woord van God is van de duivel.
f.) Overheden. De wereld lijkt in de richting van democratie heen te
werken, maar in werkelijkheid zal het uiteindelijk in een dictatuur
uitmonden. Met elektronica en het bankwezen zullen ze de wereld
documenteren; deze gekke maar onschuldig uitziende computers
zullen zo machtig worden dat ze uiteindelijk onze dagelijkse
activiteiten zullen controleren en later de mensheid zonder Christus
in hun leven tot slaaf zullen maken. Een persoon zal dwaas zijn als
hij de verwardheid niet ziet die vandaag de dag op de wereld wordt
losgelaten. Er is vandaag de dag geen informatie meer dat een
geheim is; er zijn bedrijven en overheidsinstellingen die voor
wereldwijde controle informatie verzamelen over iedere burger en
deze in instrumenten bij elkaar brengen. Ga naar een computer
website en typ uw naam eens in en zie wat u kunt vinden. Het zal binnenkort en heel snel tot elke natie op aarde
komen.
g.) Religie / Business. Religie is uitgegroeid tot een soort van complexe monster, in plaats van de eenvoudige ruige
kruis waaraan Jezus Christus stierf. Religie is nu een franchise, een business waar het geld de onderliggende kwestie
is en niet de ziel van de mens, zoals Jezus Christus het leerde en de apostelen het uitvoerden. Religie is nu een bron
van werkgelegenheid en de bron van een goed leven, zonder de kracht van de Heilige Geest. Er is zo veel reclame,
verkoop van verschillende items, zo veel sociale evenementen in de kerk en de mensen krijgen verschillende geluiden
te horen, waardoor ze verward raken. Je ziet kerken die Gods geld in de aandelenmarkt investeren, alsof God niet zelf
aan hun behoeften zou kunnen voldoen. Religie is veranderd in een business. Mensen die worstelen om bepaalde
posities te houden. Stel u een vrouw voor die zichzelf tot leider van haar kerk benoemt, met de titel van bisschop,
aartsbisschop en sommigen noemen zichzelf apostelen. Wat leven we toch in een tijdperk, "binnenkort zal het worden
een bewaarplaats van alle onreine geesten, en een bewaarplaats van alle onrein en hatelijk gevogelte, ---- Gaat uit
van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt."
Openbaring 18:2-4. Het tijdperk van verwardheid is eigenlijk de werking van de Heere zodat allen die Jezus Christus
hebben afgewezen in het web van de antichrist gevangen zullen worden; omdat mensen de waarheid, namelijk
Christus, de Heere hebben verlaten en van de leugens van de duivel houden.
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