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GODS LICHTEN EN SATANS VALSE LICHTEN – DEEL 1 ''Dit profetische speciaal schrijven gaat over een fascinerend belangrijk onderwerp! De laatste tijd is er door middel van de kranten, media en  etc. veel gezegd aangaande de tekenen die er in de hemelen plaatsvinden. En we zullen dit op een christelijke wijze benaderen en de Schriften  onderzoeken!'' – ''Ik heb al eerder over dit onderwerp geschreven, en we weten dat de Bijbel het antwoord tot de ware en ook de valse kant van  dit fenomeen bevat! Profetie onthult dat er, bij het sluiten van het tijdperk, ongelofelijke bezienswaardigheden zullen verschijnen! (Luk. 21:11)  Maar wij behoren standvastig te zijn en het bewijs met behulp van Zijn Woord te onderzoeken, wat betreft van welke macht het afkomstig is!  En de Bijbel zegt dat de Trooster u de komende dingen tonen zal, en u tot in alle waarheden zal leiden!'' – ''De lichten onthullen dat de tijd 

steeds korter is en dat de opname nabij is, en dat de aarde een periode van apocalyptische oordelen betreedt! Maar eerst zullen we  
de ware  lichten van de Heer  openbaren,  en  daarna  zullen we de kwade lichten  die  vaak als  een  engel  des  lichts  verschijnen 
openbaren!'' Ezech. 1:4, 13-18. Vers 16, ''onthult een hemelse wiel binnenin een wiel en cherubs (engelen) die de controle over ze hebben! Hij zag Gods ware  lichten (een bovennatuurlijke vaartuig) voortbewegende gelijk de snelheid van de bliksem.'' (Lees Ezech. 10:9-13, 20-21) – Ps. 68:18, “toont 
dat de bovennatuurlijke wagens van God 20.000 zijn waarbij zelfs duizenden engelen betrokken zijn!'' II 2 Sam. 22:8-14, ''vermeldt een ongelofelijke lucht verschijnsel in verband met de Heere der heerscharen! – Vers 11 beschrijft een hemelse vlucht! Vers 13 openbaart dat er  heldere lichten voor hem uit gingen, en toen hij voorbij ging creëerde het een donderend geluid!'' – Verzen 15, 18, ''Hij zond bliksemstralen uit  en deed David's vijanden omkeren! Hij had definitief een wonder van God in de lucht gezien! Een werkelijk teken uit de hemel!''
II Kon. 2:11-12 ''toont dat Elia door een met vuur omgeven hemels voertuig meegenomen werd en met een beweging gelijk aan een  
'spinnende wiel' opsteeg! – In Gen. 15:17-18 wordt getoond dat Abraham meteen nadat God een verbond met hem maakte een ongewoon wonder aanschouwde! Hij was getuige van een vuur met glorie rook eromheen, er ging een brandende lamp in de lucht aan hem voorbij! – ''Het  was aangaande het verbond een teken aan hem!'' – ''Alzo wordt er in Jes. 66:15 geportretteerd dat de Heere met vuur zal komen, en met 
Zijn 'wagens' in een wervelende beweging als een 'wervelwind!'  En de vlammen (bovennatuurlijke kracht) voor Zijn aangezicht 
zullen de naties bestraffen!''  – ''De mens heeft  de 'dodelijke straal'  en de laserstraal uitgevonden, maar Gods lichten Zijn krachtiger en completer in hun werk! Op een dag zullen de mensen bij Armageddon een ruimte oorlog hebben, maar Gods lichten zullen de moderne lichten  (straling wapens) en atomische krachten van de mens vernietigen!'' Lees Zach. 14:12. 
''Nu zullen we de valse lichten van de Satan in beschouwing nemen; hij is de imitator van Gods echte lichten! – Zijn gevallen engelen 
der kwade lichten zullen aan de komst van de anti-Christ voorafgaan!'' II Thess. 2:4, de verzen 9-11 ontmaskeren zijn verschijning als  
leugenachtige tekenen en wonderen!'' – ''Mensen zeggen bijvoorbeeld dat ze contact met ze hadden gemaakt, maar altijd zijn ze aangaande al het gene wat ze bekend maken niet in lijn met het Woord van God! Het gene waar zij contact mee hebben gehad zijn negatieve geesten  aangaande allerlei verleidingen! Gevende hun een krachtige dwaling opdat ze in een leugen zouden geloven (een valse engel des lichts)!'' Hier  volgt van een dergelijke verschijning een nieuws fragment, we hebben dit reeds een keer eerder afgedrukt en we haalden aan: ''Machado zei, Ik  zag mensen rennen om een schuilplaats te vinden, terwijl anderen in gebed neergeknield waren. Daarna zag ik het, het schip was gelijk aan  twee grote platen die aan elkaar vast zaten, met de bovenste plaat op zijn kop, er kwam een wit-blauw licht van af en het gleed over de velden!  Daarna zette het zich langzaam in het veld voorbij de stad neer!'' – Honderden mensen keken vol huivering toen een jonge man tegen de grond viel terwijl hij een Ongeïdentificeerd Vliegend Object (UFO) welke landde naderde! De moeder van de gevallen jongeling schreeuwde het uit  terwijl hij, op ongeveer 30 voet van het schotel-vormig object in de buurt van een kleine Braziliaanse stad, roerloos op de grond lag! Vrienden  renden naar hem toe om te helpen, terwijl de menigte verbijsterd en zwijgend stilstond, en de UFO vervolgens snel vertrok!'' – ''Machado werd  wegens vreemde inflammaties op zijn beide benen in het ziekenhuis behandeld, waarover werd gezegd dat het op elektrische brandwonden leek! Te midden van de getuigen was een politieagent en tientallen mannen van de Braziliaanse Luchtmacht die rapporteerden dat ze de UFO in  een veld gezien hadden!'' – ''Een onderzoek van de Luchtmacht toonde aan dat de vliegende schotels op de zelfde dag ook in vier andere gebieden gezien werden!'' (Einde aanhaling) 

In Gods liefde en overvloedige zegeningen,Neal Frisby

Deze foto is in omvang een van de meest ongewone en dramatische van de hele wereld! Deze foto is authentiek en werd door een politieagent genomen. Later verscheen het in ''Look'' magazine.  Geen enkele betrouwbare bron weet tot op heden met zekerheid wat het vliegende briljante licht was. De Bijbel stelt positief dat er aan het einde grote tekenen van de hemel zullen geschieden. (Luk. 21:11) Misschien zagen Mozes en de kinderen Israëls in de woestijn, toen de ''Vuurkolom'' verscheen, iets  wat daaraan gelijk was (Ex. 13:21) (Lees Ezech. 1:4). We weten alzo dat de Satan God kan imiteren  en  in  lichten  kan  verschijnen.  We  plaatsten  deze  foto  hier  vanwege  zijn  bovennatuurlijke oorsprong. Het is een mysterie!
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