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Sokan érzik,  hogy valami  változik  a  világban,  környezetünkben és  lelkünkben is.  A hátteret  másként  gondolják  az
ezoterikusok, a new age-ben hívők és másként a keresztények. Mindazok, amiket most látunk magunk körül egy korszak
lezárásának előjelei, figyelmeztető szülési fájdalmak, melyek erősödnek és sokasodnak. Egy korszak véget ér, egy új
eljön, amely vérben és fájdalomban születik meg. A Teremtő időperiódusokban viszi véghez tervét, melyeket a Bibliából
kutathatunk ki. Az emberiség 7000 éves történelmében az alábbi korszakokat találjuk: 

1. Ártatlanság kora, 2. Lelkiismeret kora, 3. Özönvíz utáni kor, 4. Pátriárkák kora, 5. Törvény kora, 6.
Kegyelem kora,  7.  Millenniumi  királyság.  A korokban  közös,  hogy mind ítélettel  zárul  le.  A mi
feladatunk rendezni Istennel az életünket Fiában, Jézus Krisztusban felkínált  kegyelme elfogadása
által, mielőtt lezárul a kegyelem korának ajtaja, mielőtt kiöntetik a harag, mint Noé idejében, csak
most nem víz, hanem tűz által. A korszakok leírását bővebben az alábbi táblázat tartalmazza:
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Ha még nem fogadtad el Jézus Krisztust személyes megváltódnak, kérlek mondd el ezt az imát az örök életre való
megmentésedért, Ő hallani fogja. Ima.
A megtérés azt jelenti, hogy elfordulunk ettől a világi berendezkedéstől, értékrendtől és visszatérünk a Teremtő Isten
jelenlétébe. A világ szerinti gondolkozásunkat megfordítjuk és Isten szellemi gondolatahoz igazítjuk életünket. Mindez
csak egy módon lehetséges Jézus Krisztus által, mert így rendelte az Atya.
János 3:36 Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van. Aki viszont nem engedelmeskedik a Fiúnak, annak nem lesz örök
élete, és Isten haragja rajta marad. 
If you have not yet accepted Jesus Christ for personal redemption, please tell this prayer for your eternal salvation. He
will hear it. Prayer.
Return means turning away from this worldly organization and values, and returning to the presence of the Creator God.
We turn our thinking from the world and adjust our lives to the spiritual thought of God. All this is possible in one way
by Jesus Christ, because the heavenly Father so ordained.
John 3:36 He that believeth on the Son hath everlasting life: and he that believeth not the Son shall not see life; but the
wrath of God abideth on him 
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