
 

 

 

Μήνυμα για τον κόσμο 

 

 Έτσι ώστε το κανένας δεν 

αγνοεί 

 

 Έχουμε το ευτυχές προνόμιο 

ακόμη μια φορά να σας 

αναγγείλει κάποιες θείες 

αποκαλύψεις. Να τους πάρτε 

σοβαρά και άλλοι να 

κοροϊδεφθούν μας. Λίγοι 

εισάγουν; το ουσιαστικός, ο 

εφευρέτης μας δίνουν ένα 

δεύτερο μεγάλο ένταλμα, 

αυτού να πάμε παντού, τόσο 

σε Αϊτή από στις χώρες 

υπερπόντιος, να αναγγείλουν 

που συμβαίνει μέσα στον 

αόρατο κόσμο (το βασίλειο 

του διαβόλου) και που 

σύντομα θα περάσει μέσα 

στον ορατό κόσμο. Το 

Συμβούλιο: Διαβάζει τις 

πράξεις 5 vs 38,39. Αναφέρει:  

1 Ο Lucifer είναι enchains στις 

22 Νοεμβρίου 2009. 

 2 2 Τα μεγάλα πνεύματα που 

εξουσίασαν τον κόσμο 

συλλαμβάνονται επίσης τα 

voilàpourquoi assisteàla 

απώλεια του παγκόσμιου 

κοινωνικοοικονομικού 

συστήματος. Το θρησκευτικό 

και πολιτικό πνευματικό 

σύστημα στο οποίο ο κόσμος 

έχει χτιστεί είναι entrain 

effondrerau του fur 

etàmesure, entrainanttout με 

αυτόν. Υποβολή εκθέσεων 

causeàeffet.  

 3 Κόσμοι θα πεθάνουν 

σύντομα στον ανυπολόγιστο 

αριθμό μέσα στον ολόκληρο 

κόσμο.  

4 Οι άγγελοι του Θεού έχουν 

τα déjàpris προσδιορισμός 

θέσης σε όλη επιφάνεια της 

γης να επιβάλουν την ησυχία: 

ψεύτες, στασιαστές, 

ομοφυλόφιλοι, mécréants, 

faux γιατροί, ψεύτικοι 

προφήτες, ψεύτικοι 

πάστορες, ψεύτικοι 

κατασκευαστές των 

θαυμάτων, ψεύτικοι ομιλητές 

«confé-ranceurs», οι οποίοι 

έχουν για τους Θεούς την 

κοιλιά τους και τις τσέπες 

τους και που θαυμάζουν τους 

κόσμους από το κίνητρο των 

ενδιαφερόντων (ο Jude 16).  

 5 Το Archange Michelet οι 

άγγελοί του, οι οποίοι 

επόπτευσαν το Ισραήλ μέσα 

στο παρελθόν (Ντανιέλ 12: το 

1), έχει εγκαταλείψει ήδη 

Ισραήλ το συνοδευόμενο του 

βασιλιά Ντέιβιντ από τις 6 

Απριλίου 2013 για να 

καθιερωθεί σε Αϊτή (Math 21: 

43). Δεν αναμένουν παρά το 

σύνθημα ίδιος ο ισχυρό 

duDIEU να περάσουν στην 

πράξη υπέρ το desvéritables 

χριστιανικός και ενάντια στο 

υπόλοιπο ανθρώπινο τόσο σε 

Αϊτή από σε όλη γη. «sak pa 

byen ranje kò W; lagè avèti pa 

touye kokobe, men fòk 

kokobe yo pa rebèl».  

6 Εάν θέλετε όλος να ξέρετε 

στις προφητείες που 

εκπληρώνονται ήδη κατά τη 

διάρκεια αυτών 4 (τέσσερα) 

τελευταίων ετών, έρχεται να 

γιορτάσει με μας το τέλος της 

βασιλείας satan και να 

χαιρετήσει την επικείμενη 

άφιξη της βασιλείας του 

Schiloqui ετοιμάζεται για να 

έρθει να καθιερώσει οριστικά 

το βασίλειό του στη χερσαία 

δημιουργία του. Πρέπει να 

βασιλεψει μέχρι βάζει όλους 

εχθρούς του κάτω από τα 

πόδια του. Προφητείες (1cor. 

15: 25) (Math 12: 29) Amen, 

έρχονται Λόρδος Jésus! 

Θυμίζει ότι το βασίλειο του 

Θεού δεν έρχεται του 

manièreàfrapper τα 

βλέμματα (ο Luc 17: 20). 

Jésus-Christ είναι entrain για 

να επιστρέψει. Είναι μια νέα 

ημέρα που πρέπει να 

σηκωθεί που θα διαρκέσει 

την αιωνιότητα. Μπροστά 

επομένως με το θάρρο από 

τις 10 Νοεμβρίου ως την 1η 

Δεκεμβρίου 2013 των 4 hres 

PMàl' ÉgliseÉvangélique του 

Θεού Gosen.  

 

Να συντηρήσει να μην 

ξεχάσει κατά τη διάρκεια της 

σφαγής! 
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