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Miljoonat kristityt tulevat – rauhan takia – lankeamaan Yhden Maailmanuskonnon kieroon ansaan.
Kun se esitellään, meidän hyvin suojellut veljemme ja sisaremme kirkoissa, tulevat saamaan
elämänsä shokin – Sanokaa ”kyllä” (Kr)Islamille – tai muuten – pää poikki.
Myyntistrategia: Rauhaa kaikille, Suvaitsevaisuutta pahoinvointiin saakka – Kaikkea modernin
kristillisyyden mielen mukaan. Mutta… tämä on pettävä paketointi, koska ei kaikkialla missä
Kristus mainitaan, Kristusta ei ole mukana. Kuka tahansa, joka ajattelee, että voi jatkaa elämistä
kristillisten perinteiden mukaan, totutussa vapaudessa, on suunnattomasti erehtynyt, koska Islam
on kaiken sen vihollinen, mikä ei ole Islamia. Jeesus Kristus on Jumala, mutta ei näille Islamisteille,
niin he ajattelevat… Kun he oivaltavat sen, he tulevat olemaan kauhuissaan, mutta tulevatko he
heräämään vai vain nauramaan?
Siihen asti, kun se tapahtuu, meidän oikeuksiamme ollaan hyvin hienovaraisesti supistamassa,
meidän nuorisomme ”uudelleenkoulutetaan”, meidän maahamme tulvii rakkaita erilaisen
ajattelutavan omaavia lähimmäisiä, meidän poliitikkomme tulevat yhä rikkaammiksi ja poliisi ja
tuomioistuimet yhä tyhmemmiksi. Meitä estetään puhumasta, mahdolliset kuiskuttelut voivat
joutua rasistilakien alaisiksi ja Jumalan käskyjen noudattaminen tullaan tekemään melkein
mahdottomaksi, koska KAIKKEA VÄÄRISTELLÄÄN ja ANNETAAN UUSIA TULKINTOJA. Tieteeseen ei
voi enää luottaa, televisiolähetykset palvelevat vain aivopestyjä tai ehdollistettuja ihmisiä, siis
ainut oikea asia tehdä on… sulkea se.
Kaikki hallintomme ja kirkkojemme liikkeet tulevat palvelemaan vain Cabalin, maailman eliitin,
agendan toimeen panoa. Tämä on suuri petos, koska ”yhdellä maailmanuskonnolla” EI OLE
MITÄÄN yhteistä Jumalan, Jeesus Jehovan, Herra Sebaotin, meidän Luojamme ja Lunastajamme
ponnistusten kanssa yhdistää KAIKKI ihmiset yhden pään alaisuuteen, Jeesus Kristuksen ja Hänen
oppiensa. Ja tämä tulee lopulta johtamaan pedon merkkiin. Kuka tahansa, joka uhmaa tätä, tulee
olemaan kandidaatti giljotiinille – ilman armoa.
Nyt on vain YKSI kysymys jäljellä – miksi kukaan ei kuuntele tai kiinnitä huomiota enää näihin
varoituksiin? Kaikki merkit viittaavat myrskyyn, jopa materiaalinen maapallo tärisee ja taipuu!
Pyydän, herätkää ja tutkikaa, katsokaa ja rukoilkaa. Olkoot Herramme siunaukset seurananne ja
suojananne.

