Europejskie kraje ulegną dyktaturze nie
lepszej niż za czasów Hitlera
Orędzie 344, sobota, 18 lutego 2012, godz. 16.00
Moja droga, umiłowana córko, Moim zamiarem jest ochronić jak najwięcej Moich wyznawców,
ponieważ Ręka Mojego Ojca opadnie wkrótce, aby ukarać ludzkość za jej nikczemność i zapobiec
temu, aby grzesznicy, którzy chcą zniszczyć wiele narodów, popełniali straszliwe okrucieństwa.
Wszyscy z was będą chronieni, ale na was spoczywa odpowiedzialność za innych.
Zauważcie, że obecnie kraje europejskie ulegają dyktaturze nie lepszej niż za czasów
Hitlera.
Przez światową grupę ustalone są plany, aby przejąć każdy kraj w Europie.
Babilon upadnie, jak przepowiedziane.
Niedźwiedź i czerwony smok podejmą działania wojenne, tak jak jest prorokowane.
Rzym stanie się siedzibą nikczemnych rządów i ośrodkiem władzy.
Włochy popadną w ruinę.
Grecja będzie katalizatorem, który dostarczy pretekstu do obalenia Babilonu.
Wszystko zostanie teraz wyjawione światu.
Modlitwa może złagodzić udrękę Moich biednych dzieci, które zmuszone będą żebrać o jedzenie,
jeżeli będą chciały włożyć je do swoich ust.
Będą one traktowane jak dzieci, ale będą przydeptywane, ponieważ zostaną zniewolone
przez globalną grupę, która działa wspólnie z europejskimi przywódcami.
Są oni zdrajcami, wszyscy z nich, nie tylko wobec tych, którym służą, ale wobec Boga,
Wszechmogącego Ojca.
Jego Imię jest znienawidzone przez tę grupę, która zakazała oddawania Mu czci w swoich krajach.
Dlatego będą cierpieć. Będą ukarani i pozbawieni możliwości wypełnienia swojej nikczemnej
misji.
Gniew Mojego Ukochanego Ojca osiągnął teraz niespotykany dotąd poziom, ponieważ podniesienie
się wielkiego czerwonego smoka jest nieuchronne.
Tak dużo zniszczeń, dzieci
Tak dużo żądzy władzy i kontroli.
Tak dużo nienawiści do Mnie, ich Boskiego Zbawiciela
Czterech posłańców szatana zstąpiło i pracuje teraz wewnątrz tych grup.

Ci nikczemni i potężni przywódcy kontrolowani są przez antychrysta, który jest teraz bardzo aktywny.
Antychryst prowadzi bardzo dużą organizację.
Są oni tak przebiegli, że tylko niewielu zdaje sobie sprawę, co oni naprawdę robią.
Moje dzieci, oni będą próbowali przejąć władzę i będzie się wydawać, że wszystkie ich plany się
rozwijają.
Ale właśnie wtedy Mój Ojciec zainterweniuje.
Biada tym, których dotknie gniew Mojego Ojca.
Nie będzie im nawet dana szansa, aby przed Nim zadrżeć, jeśli natychmiast nie okażą skruchy.
Dzieci, bardzo niewielu z was przekazywana jest prawda, gdyż wielu z tych ludzi kontroluje
dostarczane wam informacje, abyście wierzyli, że są one prawdą.
Nie macie żadnych innych środków do poznania tego, co się dzieje na świecie.
Gdyż te organizacje, które uważacie za odpowiedzialne za to, żeby dbać o narody, są w
rzeczywistości tymi samymi grupami, które są prowadzone przez antychrysta.
Narody, które uważacie za nikczemne, są represjonowane i używane jako pionki, tak iż —
zamiast uchodzić za ofiary — w oczach zewnętrznego świata uchodzą za niegodziwe.
Nie musicie zawsze wierzyć w to, co jest wam prezentowane w imię sprawiedliwości.
Módlcie się gorąco za wszystkich waszych braci i siostry, którzy będą deptani przez tych ludzi.
Módlcie się, żeby Ostrzeżenie opóźniło ich działanie i módlcie się o osłabienie wpływu planu,
zaaranżowanego po to, aby znieść wasze prawa do posiadania pieniędzy i żywności i wasze
prawo do praktykowania chrześcijaństwa i innych religii, które honorują Mojego Ojca.
Wasz ukochany Jezus Chrystus
Zbawiciel ludzkości

