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ВАКЦИНА
ПРОТИВ
КОВИД-19
ЈЕ ЖИГ
ЗВЕРИ о којој говори Библија! технологија 666. Иако не узмете вакцину, бићете убијени, а ако је узмете, заувек ћете се кајати.
Овај папир је најважнији комад папира на целом свету. Ову поруку морате поделити са свима. Жетва је велика, а радника мало. Лука 10:2.

Требало ми је 7 година да стекнем ово знање. Имам 28 година, а проучавање ових ствари је алл Урадио сам од када сам се пробудио 2014. Ово је сврха мог живота. Да те упозорим. Прочитајте што пре.

ЗАВРШНИ РАТ ЈЕ ПОЧЕО

Подели Ахаиах-трутх.цом

Цовид-19 је глобални план. Колапс глобалне економије је део тог плана. Звер о којој се говори у Библији је систем, сатанска организација. Ови људи се зову „масони 33. степена“ и они
контролишу цео свет, све религије, медије, вести, музику, филмове, историју и главни наратив. Масонерија је древни култ богатих белих људи. Бог масонерије је буквално Сатана из
Библије. Најбогатији људи на свету буквално обожавају Сатану. Они желе да створе нови светски поредак, светско друштво, свака особа обележена и
контролисан. Вакцина садржи технологију за уређивање гена под називом ЦРИСПР за промену вашег ДНК. Никада нећете бити исти након што га узмете и то је неповратно. Такође садржи нанотехнологију за
повезивање људи на Интернет и контролу над њима. Ово се зове контрола ума „Неурална веза“, користећи технологију суперкомпјутера АИ (вештачка интелигенција). То ће им дати коначну моћ над

људи. Да их убије или да их контролише. Због тога брзо инсталирају 5Г куле широм света. Брзина 5Г је неопходна за успешну контролу милиона људи. Упалиће их када буде
вакцинисано више људи. БИБЛИЈСКО ПРОРОЧАНСТВО. Вакцина такође садржи хемикалију звану луцифераза, која се узима од кријесница како бисте могли да их скенирате, тако да
види ко је узео жиг вакцине звери! Они стварају расу Луцифера. Чак има и Луциферово име! Свако ко узме ову вакцину отићи ће у пакао на Судњи дан према Библији. Чак су ову ствар
назвали "Мицрософт Патент # 666"! Ускоро ће људе који не желе да приме вакцину означити као „терористе“. Будите јаки, ово је само почетак!
-> Откривење 13: 16-18. (16) И узрокују све, имлади и стари, рич и сиромашни, фрее и затвореника, то примити жиг у десну руку или на чело (17) Аи да нико не може ни купити ни
продатива да није примио жиг звери, ор име звери, ор број њеног имена [све ово значи узимање вакцине!] И да на крају треба побити све који одбију.
(18) Овде је мудрост: Ли онај који има разум броји број звери, фили је то број човека; аи њен број је 666.
– Књига Откровења настала је од сна из којег је Јован примио
(Ахаиах = ЈА ЈЕСАМ) Свевишњи Бог. Детаљи визија и снова имају метафоричка тумачења,
не дословна тумачења! Чело = мисли. Име = ауторитет / сврха. Број човека = систем бројева патената човечанства. Његов број је 666 = Мицрософт патент #666. Грчка реч за оно што је
преведено као "жиг" је кхар'-аг-мах, и значи огреботина или урезивање, нешто што буши кожу! ВАКЦИНА. Ознака је буквална. Локација ознаке је
не дословно. Десна рука = бити способан за рад, зараду и трошење новца. Вакцина се примењује на руку, а не на руку, али утиче на десну руку и чело, да тако кажем. Вакцина ће ускоро бити обавезна.
Мораћете да узмете вакцину да бисте се придружили новом систему који они стварају. Због тога су Мајкрософт и друге софтверске компаније укључене у ову вакцину. То
није вакцина. Билл Гатес није доктор и Мицрософт није медицинска компанија, то је софтверска компанија! Ова вакцина садржи софтвер за увођење глобалног „система дигиталне криптовалуте са омогућеном
биометријом“. Ово је нови систем новца који ће ускоро бити примењен након што се ослободе готовинског новца. Они ће окривити готовину за ширење Цовид-19. ***** ГЛЕДАТИ! *****

Трећи анђео је такође метафоричан. Представља људе попут мене који вас управо сада упозоравају.

То прописује са Данилом 11:33 и 12:10, у којима се каже „мудри међу њима разумеће и многе ће поучити, а зли неће разумети“.
-> Откривење 14: 9-11. (9) И трећи анђео пође за њима, сиграјући на сав глас, "Ако се неко клања звери (масон/илуминати) и њихов лик, анд прима њихов жиг у руку
ор у његово чело, (10) он ће пити вино гнева Божијег, вкоји се непомешан излива у чашу његовог огорчења; аи биће мучен огњем и сумпором у присуству светих анђела и пред
лицем Христовим: (11) Дим њихове муке диже се у векове векова; и немају одмора ни дању ни ноћу, који се клањају звери и њиховим
слика, и добију жиг свог имена.

- > Обожавање = подредити. [примају технологију у њиховој вакцини]. Слика = Суперкомпјутерски систем вештачке интелигенције. Име = ауторитет / сврха.Сатанина сврха је да наведе људе да буду
послат у пакао на судњи дан. Уместо да утичу на вас да живите животом у греху, они сада имају нови начин да натерају људе да заувек буду проклети у пакао од Бога. Све што сада треба да ураде је да добију
ти да узмеш ознаку. Желе да сви узму вакцину. Сатана зна да ће бити послат у пакао и жели да те поведе са собом! Претражујте интернет користећи ове кључне речи: Неурална веза; Луциферасе;
Тхермагрипперс; Графен; Цриспр; Хидрогел; Квантне тачке; Изложена вештачка интелигенција 5Г 666; Мицрософт патент # 666; Масонерија разоткривена; Илуминати изложени;
ИЗЛОЖЕН ДНЕВНИ РЕД 21; Георгиа Гуидестонес Нев Ворлд Ордер; итд. хттп://стоптхецриме.нет/вп/цатегори/цовид/ ево одличне веб странице са које можете учити. Закључак: желе да нас повежу са
суперкомпјутерским системом вештачке интелигенције како би могли да нас контролишу и желе да промене наш ДНК! Због тога се људи не кају током пошасти на које ће Бог ускоро послати

земља. Ово је речено у Откривењу 9:20.(20) А остало човечанство које ове пошасти нису убиле још се није покајало за своје грехе. -> Они су под контролом ума. Мисли већине људи
већ контролишу демони, ова технологија ће их учинити трајним. Они ће користити обележене људе да покушају да убеде неозначене људе да добију знак! Они ће на крају
натерати обележене људе да лове и убијају необележене људе када активирају Неуралну везу између суперкомпјутера и обележених људи преко 5Г. Откривење 13:15. (15)И они су имали
моћ да оживе лику звери, тако да би лик звери могао и да проговори и да учини да свако ко се не поклони лику звери треба да буде убијен.
Систем вештачке интелигенције = Слика звери. Подношење им и узимање жига вакцине звери = обожавање слике звери = Повезивање људи са системом.Контрола ума. Ово је такође
начин на који све ове обележене људе натерају да се боре против Христа када се Он врати. Откривење 17:14, Јоило 3 и Откривење 19:19-21 вам говоре о томе. Откривење 19:19.
(19) И видех звер, и краљеве земаљске, и њихове војске, окупљене да ратују против Христа. Откривење 19:20 вам говори да ће људи бити преварени да узму жиг звери. Откривење 19:20.
(20)И звер (тајна друштва која контролишу свет) је одведен, а са њим и лажни пророк (лажни пророк представља цркве које
реците људима да узму вакцину!) који је преварио људе да приме жиг звери, и бачени су у огњено језеро, пакао. -> Људи су узели вакцину јер су били преварени и нису знали да је то
жиг звери. Откривење 19:21. (21)А остатак човечанства који се није држао закона Божијих, или који је имао жиг звери, побио је Христос,
и све птице небеске напунише се месом њиховим. Матеј 24:37. (37)Али како су били Нојеви дани, тако ће бити и Христов долазак. Матеј 24:22. (22)И ако се ти дани не скрате, неће се
спасти ниједно тело. -> Ако мало истражите, открићете да је било много научних експеримената које су пали анђели спровели пре потопа, у време Ноја.
Генетска модификација! -> Ако тражите хебрејске речи које су преведене, реч за месо = људски генетски код. сачуван = сачуван! Оно што Матеј 24:22 заиста каже је ово:
« иф Христос се не враћа пре него касније, сви људи који су још увек живи у то време имаће генетске кодове који су измењени, товде неће остати оригинални људи »
- - >Хибридна деца палих анђела (имали су децу са женама) су на власти и желе да нам дају свој генетски код. Стварање зомбија / робота. Постоји разлог зашто су ово приказивали у
свим својим холивудским филмовима. Предиктивно програмирање. Једном када убризгате ове ствари у себе, никада више нећете бити исти. Ко узме жиг звери
биће послани у пакао на дан суда када нам Бог суди. Ево шта Библија каже о људима који се уздају у сатанску вакцину са оружјем коју је Сотонин народ створио уместо Бога. [Римљанима
6:16]Зар не знате да, предајући се некоме као робове да му се покоравате, ви сте робови онога коме се покоравате, било греха који води у проклетство, било
послушности која води спасењу? [1. Коринћанима 3:16] Зар не знате да сте храм Божији и да Дух Божији обитава у вама? [Марко 12:17] А Христос им рече:
„Оддај ћесару оно што је ћесарско, а Богу оно што је Божје“. [1. Коринћанима 6:19-20] Зар не знате да су ваша тела храмови Духа Светога у вама који сте примили од Бога? Зато поштујте
Бога својим телима. [1. Тимотеју 6:20]Тимотеје, чувај оно што је поверено твоме, избегавајући непристојне и сујетне речи, и супротности науке које се лажно називају
тако. [1. Коринћанима 3:17] Ако неко оскврни свој храм Божији, Бог ће га уништити. Ово ће се догодити свакоме ко узме ову технологију/оружје/жиг звери/вакцину.
– У Постању је Бог рекао да су биљке које је направио за лечење народа. Да ли је то истина или није? Коме ћеш служити? Сатанистичке елите, у својим новинским чланцима и веб страницама на

Интернет, вакцину против Цовид-19 називају „МЕСИЈА“ и „НАША ЈЕДИНА НАДА“. Они воле да се ругају Христу и воле да се ругају људима. Они знају да ће онај ко узме ову вакцину бити
проклет заувек. Они славе ову велику жртву душа Сатани, свом Богу. Да ли сте знали да све вакцине садрже абортиране феталне ћелије и свињски гел и друге чудне
ствари? АБОМИНАТИОН. Да ли сте икада чули изреку „Ти си оно што једеш.“ Још је горе убризгати то у себе. Да ли стварно желиш да то убризгаш у крвоток? Одвратно!

- - - > - > > Ова вакцина против Цовид-19 је другачија од било које друге вакцине икада створене. Ово је заправо ажурирање софтвера за људе. Као да смо компјутери. Цовид тестови такође имају нано-честице
бацам се на посао. Не верујте људима на телевизији, они имају план! Они су плаћени читаоци, читају по сценарију! Много људи је заправо УМРЛО од узимања вакцине! Ову чињеницу покушавају да
сакрију од нас. Слободни зидари поседују новинске станице широм света. Они контролишу доминантни наратив. Групе које контролишу свет стотинама година и хиљадама
године су „Илуминати“, Розенкројцери, Витезови темплари, Друштво лобања и костију, језуити, масонерија, ционисти, Ред змаја. Ове изузетно моћне организације контролишу цео
свет, радећи за ђавола! Како су то урадили? Они су поставили људе на кључне позиције у свакој влади, организацији, корпорацији и црквеном систему.
- - - - > - - > - > > > Постоји много лажних учења о последњим временима у која је језуитски ред обмануо цео свет да верује. Они контролишу хришћанску цркву и њено учење! Они
контролишу све религије, посебно хришћанство, јер знају да је моћ у речи Божијој. Ове религије немају никакве везе са Библијом. То није религија. То је историјска књига
од Израелаца! Већина црних и смеђих људи на овом свету су прави Израелци! Бели људи нису Израелци. Људи у Израелу су данас преваранти. Они чине неке од главних

породице илумината. Христос их назива „синагогом сатанином, оне који говоре да су Јевреји, а нису“ у Откривењу 2:9, а у Откривењу 3:9 каже: „Слушајте, ја ћу натерати оне који припадају сатаниној
синагоги – оне лажове који зову сами Јевреји, али нису Јевреји – да дођу и поклоне се вашим ногама, и знаће да сте ви они које волим.” Гледајте Иарасхалам на ИоуТубе-у!

- > Живимо ове последње године пре повратка Иасхаиа / Христа. Нажалост, већина људи чека да појединачни антихрист завлада целим светом. Ово се никада неће догодити. Антихрист
није човек појединац!-> Ево листе лажних учења о последњим временима у која је језуитски ред обмануо цео свет да верује, кроз модерно хришћанство:
| # 1- Антихрист је индивидуалан човек. | # 2- У Израелу ће бити изграђен трећи храм. | # 3- Антихрист ће себе назвати Богом у храму у Израиљу. | # 4- Антихрист ће окончати
свакодневну жртву у храму у Израелу. | # 5- Антихрист ће послати своју слику свакој земљи на земљи да буде обожавана. | # 6- У Израелу ће бити два сведока послана с неба,
Илија и Мојсије. | # 7- Доћи ће до „узнесења“ / натприродног уклањања људи на небо и нећемо бити овде због велике невоље. [[[[[ ОВО СУ СВЕ ЛАЖИ! ]]]]]Они
учи ово ђубре да људи не схвате колико је сати, јер мисле да докле год један човек не влада целом земљом, или зато што смо ми још овде, још нису последња времена!
- - > Ево истине: | # 1- Антихриста је много, а не један. Антихрист је четврта звер у књизи Данила. То је систем. Не индивидуални човек. Антихрист је
Слободни зидари, "Илуминати". 1. Јованова 2:18. Потражите грчке речи преведене као „човек“ и „син“ у 2. Солуњанима 2:3, „човек греха“ и „син погибељи“ говори о МНОЖИНИ људи
НЕ ПОЈЕДИНАЦ = огромна обмана да не сумњате у њих | # 2- Храм који се помиње у књизи Данила и књизи Откривења говори о нашим телима, а не о физичкој згради у Израелу. 1.
Коринћанима 3:16| # 3- Знак технологије звери у вакцини ће уништити вашу везу са Богом и промениће ДНК вашег храма. Ево шта је унутра:
ЦРИСПР технологија модификације ДНК, технологија инхибитора гена В-МАТ2 и нано ботови/нанотехнологије у сврху менталне манипулације кроз „технологију гласа до лобање“ и „неуралну

Веза". Истражите „Агенду неуронских веза"! Дословно говори о томе у Данила 11:36 и 2 Солуњанима 2:4. Говори о суперкомпјутерима, вештачкој интелигенцији и нанотехнологији који
се стављају у тела људских бића, а не о буквалном краљу седите негде у храму. Ова технологија ће постати бог над вашим телом када се примени. Зато Библија каже да ови
Света писма су била запечаћена до краја. Данило 12:4 каже:Данило, запечати књигу, чак до времена краја: многи ће трчати тамо-амо, и знање ће се увећати. Данијел није ни разумео
шта је у то време видео. То до сада није било разумљиво!| # 4- Дневна жртва је храна. Стари завет вам то говори. Биће само они који скрнаве своје храмове
у стању да купује и продаје у Сатанином систему. Данило 9:27. Данило 12:11-12 вам каже да ће се Христ вратити 1335 дана након што је донесен закон који забрањује улазак у
продавнице без вакцине.| # 5- Хебрејске речи преведене као „слика“ заправо значе циљ/сврху, а реч „обожавање“ заправо значи потчинити се. Узимањем вакцине, ви се подвргавате
циљ и сврха система звери који је да промени ваш ДНК и повеже вас са сликом. Слика = суперкомпјутерски систем контроле интернета са вештачком интелигенцијом са којим желе да
повежу људе. Знак вас повезује са њим путем нанотехнологије.(Узимајући жиг, име или број звери, све то значи исто. Значење ових
ствари је чин узимања вакцине, а узимање вакцине је оно што значи обожавање и потчињавање лику звери). Сви који то ураде отићи ће у пакао на Судњи дан! Имајте на уму да људи који приме ову
технологију неће бити одмах повезани са вештачком интелигенцијом, али је сва потребна технологија инсталирана да би се касније активирала Неурална веза. Поврх

да се ови наноботи заправо самореплицирају, тако да ће буквално створити рој у телу домаћина. ЦРИСПР технологија за модификацију гена, с друге стране, ће изазвати промене одмах
након убризгавања. Ова технологија је толико драстична да је МНОГО људи умрло у року од једног дана након што су примили вакцину!| # 6- Два сведока су два израелска краљевства,
која су се раздвојила на два после греха краља Соломона. О томе вам говори у 1. Краљевима 11. и 1. Царевима 12. и 2. Летописа 10. Они се зову северно царство (Израел) и јужно

царство (Јуда). Домородачки народ из Северне, Централне и Јужне Америке, Полинежани, Меланежани и Абориџини Аустралије = 10 племена Северног краљевства Израела која су напустила Израел поред реке Еуфрат
720. године пре нове ере да би отишли у далеке земље у којима није живело и обожавало човечанство њихов Бог и чувај његове законе у миру. 2 Јездра 13:40-46 вам то говори. Зато су узели

14 књига из Библије пре сто педесет година! Гуглајте! Те књиге вам говоре о овим стварима! Они желе да сакрију ове ствари у сврху беле надмоћи и лажног спасеног милошћу
безаконог хришћанства.| # 7- Христос се враћа још једном, а не двапут. Морамо проћи кроз велику невољу. Христос долази на 7. труби, не пре. Матеј 24:29-30.
- - - - - > - - > - - > - > > > > Запамтите, главне вести и веб странице, радио станице и телевизију контролишу сатанисти („слободни зидари“) који контролишу цео свет. ти
морају пронаћи истину. Морате истраживати. Користите кључне речи које сам вам дао. Не слушај их. Желе твоју душу. Ако истражите, открићете да су сви људи на кључним позицијама

моћи су везани за масонерију. Они су корумпирани. Они имају дневни ред. Нисам чак ни веровао у Библију док нисам научио ове ствари. Мала група људи контролише цео свет и
буквално верује у Сатану из Библије! И да су на власти хиљадама година. Амаличанска, Едомска и Хананска краљевска крвна лоза! Ово је њихово царство, и њихово време јесте
скоро горе и они то знају. Христос се враћа за неколико година. Масони су права влада, они контролишу сваку владу хиљадама година. Тајна друштва. Ако немате појма о чему причам,
само Гуглајте „Слободни зидари“. Слика вреди хиљаду речи! Слика вреди више од хиљаду речи! Такође потражите „нано ботове“ на Гоогле-у
слике. То је оно што је унутар вакцине! ДА. Буквално су испланирали много коначних детаља плана Цовид-19 на састанку под називом „Догађај 201“ у октобру 2019., месец дана пре него што је Цовид
Агенда почела у Кини, а на мрежи постоје снимци састанка! Претрага „Догађај 201 је Агенда 21, разоткривена агенда новог светског поретка“. Број умрлих од цовид-19 је преувеличан

медија. Многи људи су једноставно имали уобичајени годишњи грип, али им је дијагностикован Цовид! ПЦР тестови заправо не тестирају Цовид. У Африци је председник Танзаније Џон Магуфули тестирао воће, козу и
моторно уље на Цовид-19 и сви су дали позитивне резултате! Међу људима који су заиста били болесни, многи људи су се разболели због постављања 5Г торњева, на пример у Вухану
Кина. У октобру 2019. имао је масовно увођење хиљада 5Г ћелијских торњева. 5Г торњеви емитују изузетно високе нивое зрачења и узрокују да црвена крвна зрнца у вашем телу експлодирају попут микроталасне
пећнице, трошећи ваше тело кисеоником. Ово су исти симптоми као и Цовид. Такође, сви смртни случајеви који се јављају у болницама називају се Цовид, чак и ако је неко умро од рака

или старости. Осигуравајућа друштва и влада плаћају болницама 13.000 долара по "случају". Такође, многи људи су стављени на респираторе, када није требало, и ове респираторе
срушили им плућа. Другима је стављен морфијум који је затворио све њихове органе и убио их. А онда су им вадили органе и продавали их.Велики посао Велики новац $ $ $То је ПОДСТИЦАНА УБИСТВА
-> Због тога кажу да нема Цовид-19 у малим местима као што су Кукова острва. Превише је тешко изрећи њихове лажи тамо. Заједница је премала да би се преварила.
- - - - > - - > - - > > > Некада сам пушио марихуану и пио алкохол, али сам заувек престао када сам сазнао информације садржане на овом комаду папира. То је било пре 4 године! Превише

се бојим Бога и Судњег дана. Очигледно, Бог постоји. Покајте се за своје грехе и схватите ове ствари озбиљно. Морамо држати 10 заповести. Морамо да одвојимо дан суботе, без
физичког рада, зарађивања или трошења новца, кувања, вежбања, ходања на велике удаљености, вожње, коришћења машина, гледања светске забаве, Фејсбука, гледања телевизије,
итд. Морамо престати да кршимо законе о исхрани у књига Левитска, 11. поглавље. Не би требало да једемо свињетину, шкампе, ракове, јастоге или шкољке. Морамо да престанемо да
пушимо цигарете и марихуану и дрогу и пијемо алкохол, и нема више порнографије или мастурбације. Прочитајте Откривење 21:
- -- > - > > Хришћанство више нема ништа заједничко са Христом и ученицима. Они данас не поучавају праву Христову доктрину. Римљани су створили модерно хришћанство 325. године
АД користећи лажна тумачења Павлових писама да би вас научили да више не морате да се придржавате Божјих закона! Да бисте се спасли из пакла на Судњи дан, морате бити потпуно посвећени
држању Божјих закона. Матеј 24:13 и Матеј 7:21-23 вам говоре ово. Права Христова доктрина се може лако видети (вероватно први пут у вашем животу јер све цркве
подучавати лажи на основу лажног тумачења Павлових писама) гледајући ове библијске стихове и повезујући их све заједно овим редоследом. Напишите их овим редоследом и погледајте их како су
лепиИсаија 28: 9-10 + Псалми 119:100 + Псалми 111:10 + Псалми 119:104 + Матеј 15:9 + Исаија 34:16 + Приче 8:17 + 1. Јованова 5:3 + 1. Јованова 3:8 + Еццлесиастицус 12:6 + 1. Јованова 3:4 + 1. Јованова 2:4

+ Псалми 119:142 + Јован 3:16-21 + Приче 6:23 + Псалми 119:165 + Приче 28:9 + Матеј 7:21-23 + Матеј 24:13 + Филипљанима 2:12 + Јован 14:15. --> Кога ће он научити знању? и кога ће
учинити да разуме учење? оне који се одвајају од млека и извлаче из груди. Јер пропис мора бити на пропис, пропис на пропис; ред по ред, ред
он лине; овде мало, а тамо мало: Разумем више од старих, јер чувам твоје прописи. Страх је Господњи почетак мудрости; сви који следе Његове заповести добијају богато разумевање.
По заповестима твојим добијам разум; зато мрзим сваки лажни пут. Узалуд Ми се клањају; они као доктрину поучавају људске прописе. Тражите из књиге о
ГОСПОД, и прочитај: ништа од ових ствари неће недостајати. ->Волим их то воли ме; и који ме рано траже наћи ће ме. Бог воли само оне који Њега воле. Преварени сте. Љуби Бога =Јер
ово је љубав Божија, да држимо заповести Његове, и нису тешки. Онај који остаје у греху припада ђаволу, јер је ђаво грешио од
почетак. Бог мрзи грешнике и платиће освету безбожницима. Шта је грех? Грех је кршење Божијих заповести. Ако ко каже да познаје Бога и не држи
Његове заповести, он је лажов и Истина није у њему. Твоја правда је вечна правда и твој закон је истина. Ово је осуда: светлост је дошла на свет, али људи су више волели таму него
Светлост. Јер заповест је светиљка; изакон је лак; а укори поуке начин су живота. Велики мир имају они који љубе закон твој: и
ништа их неће увредити. Ко одврати ухо своје да не чује закона, и молитва ће његова бити гадна! Неће сваки који ми каже: Господе, Господе, ући у Царство небеско; него онај који твори
вољу Оца мога који је на небесима. Али онај који ће издржати до краја, исти ће бити сачуван. Са страхом и трепетом ради своје спасење.
Ако ме волиш, држи заповести моје. Христос је црнац. А истинска Христова доктрина, у поређењу са оним што се данас учи, разликује се као белац и црнац. Речено нам је да су Божји
закони укинути и да није важно ко су прави Израелци. Христова доктрина је врло једноставна. Иди и не греши више. Престаните да кршите Божје законе. Чезаре Борџија је
човек од чијег су портрета креирали лажну белу слику Исуса. Гуглајте Цесаре Боргиа ако не знате о чему причам! Био је син гувернера Италије и 1507. године ангажовали су Леонарда
да Винчија да наслика модерни лик Исуса како би промовисао превласт беле у свету кроз култ модерног паганског лажног хришћанства, а користили су Чезара као модел за
слику, коју су потом послали на четири краја земље и почели да промовишу. Слика Исуса у коју људи верују је портрет Чезара Борџије! Цео свет се клања лажном белом Исусу од обмана
сатанске католичке цркве. Прави Христ није хомосексуални хипи који воли свакога, он је црни племенски краљ ратник и не би ни желео
људи да се поклоне његовом лику! Ово крши другу заповест идолопоклонства! Ми треба да обожавамо Бога, а не Христа, и обожавамо Бога држећи Његове заповести, а не клањајући се
кипу или кипу! 1. Јованова 5:3 вам ово говори! Гоогле претражи „Руске катакомбе Израелаца“ да видиш древне слике ЦРНИХ Израелаца. Црнци у Америци су из племена
Јудеје. Као Христос. Израелци су данас на дну јер неки од њихових предака не држе Божје заповести. Поновљени закон 28:15 вам то говори. Галатима 3:28 не значи да су сви једнаки.
То је једно тело, али делови тела нису једнаки. Поновљени закони 28:13 вам то говори. То ће бити израелско краљевство. У Христовом царству биће Не-Израелци
слуге Израиљеве, у правди! Исаија 14:2 вам то говори. Израелци који буду примљени у Христово царство биће владари царства. Зато је Христос позван
цара над царевима, јер ће у Његовом царству бити много царева! Израелци ће бити на врху а не на дну! Ако желите основно разумевање о томе ко су прави Израелци, можете
претражити Гоогле слике за „Табела 12 племена“, откуцајте: Табела 12 племена. Власти не желе да људи држе Божије заповести, посебно не Израелци, јер они
остати на власти држећи људе у греху, посебно Израелце. Када се Израелци врате да држе Божије заповести, поново ће владати светом. Цело 28. поглавље Поновљених закона вам то
говори. Проречено је да ће то почети да се дешава на крају пре него што се Христ врати. То вам говори Језекиљ 37.ТО ВРЕМЕ ЈЕ САДА! -> Слободни зидари желе да зауставе
буђење и задржавање људи у вери. Они знају ко су прави Израелци, и знају да ће изгубити сву своју моћ сада када се Израелци пробуде и поново држе своје Божје законе. Поновљени
закони 28:1 вам говори да може постојати само један народ који влада целим светом, и ако Израелци држе Божје законе, он ће се постарати да они буду владари
цео свет. Слободни зидари желе да то спрече. Због тога се невоља последњих времена у Библији назива и „Јаковљева невоља“. Јеремија 30:7 вам то говори. Желе да обележе или побију
све Израелце пре него што се Христ врати како не би имао народ по који би се вратио. Христ ће победити систем звери и вратити свој народ у њихову земљу.
Израел. Јаков је отац 12 племена Израела. Бог је променио Јаковљево име у Израел. Због тога се племена Његових синова називају Израиљцима. Бог је дао своје законе Израелцима преко Мојсија.
Библија није религија, религија је грех. Бог је рекао да се држе Његових закона да не буде религија. Сви они подучавају лажне доктрине. Тајна друштва која контролишу овај свет желе
свако да буде проклет од Бога на Судњи дан. То је оно што њихов бог жели. Они то постижу тако што подстичу људе да живе и умру у својим гресима. Због тога масони контролишу музичку индустрију,
Холивуд, школе и сваки други облик утицаја, укључујући религију. Они заправо користе религију да вас науче да не морате да следите Божје законе, да можете бити спасени

на дан суда по вери и милости и по томе што је добар човек или по томе што је религиозан. ЛАЖИ. Откривење 12:9. (9)И беше збачен велики аждаја, стара змија која се зове ђаво и
сатана, који вара сву земљу; и збачен је на земљу, и анђели његови беху збачени с њим. Шта мислите за шта је подручје 51? Дубоке подземне војне базе. Тамо разговарају са својим
боговима. Тамо су они.Прочитај Еноха. Свето писмо каже да Сатана вара цео свет. Где је Сатана? Видите ли га? Не. Дакле, Библија лаже? Не.
- > - > > Ако не разумете да богате сатанистичке краљевске лозе владају светом, и не знате ко су прави Израелци, онда не можете разумети Библију и како се она односи на нас
данас. Бићете потпуно незналице. Бићете оно што ми у покрету за истину називамо „успавани“. Време је да се пробудимо. Сатана овде доле лично не обмањује људе, његови људи то раде. Да ли
разумеш? Сатана има утицај само на мисли људи (путем манипулације фреквенцијама, тако духови утичу на људе), он није овде са физичким телом. Он није овде буквално
разговарајући са људима или их обмањује или хвата у замку, његови људи то раде уместо њега. Морате се пробудити из Матрикса. Он је преварио цео свет преко тајних друштава која су

служио њему и палим анђелима од почетка. Све религије одају почаст њима, а не творцу.-> Немојте мислити да је хришћанство изузетак од овога. Они 100% контролишу хришћанство и
све друге религије, и оне који читају Библију и оне који не читају. Кажу вам да можете бити спасени на Судњи дан без држања Божијих заповести. Они вас уче да
„само веруј у Исуса“. То чак ни не значи ништа. Основа хришћанства је погрешно тумачење Павлових писама. Павлова писма су Божји тест да види да ли ћеш се придржавати Божјих закона.
Павлове списе је веома тешко разумети. 2. Петрова 3:15-17 вам каже да не читате ни Павлова писма! Оно што Павле заиста каже је да зато што смо сви згрешили бар једном, ми

не заслужује рај. Он не каже да не морамо да поштујемо Божје законе. Христос је рекао да ако се не држите закона Његовог Оца, нећете бити спасени на дан суда. Није важно колико
верујете у Исуса. То Богу ништа не значи. Морате држати Божије заповести. Христос је рекао ИДИ И НЕ ГРИСИ ВИШЕ. Јован 5:14. Христос је такође рекао да ако не

одустани од свих својих грехова ићи ћеш у пакао. Матеј 24:13. Сатана жели да учини грех прихватљивим. Дефиниција греха је кршење Божјих закона. То вам каже да у 1. Јовановој 3:4. Сатана жели да
људи буду атеисти. А ако то не може да постигне, хоће да се заглаве у религији! Све ове религије контролишу масони који обожавају Сатану и користе те религије да
снизити Божје мерило и наћи изговоре за грех, и рећи вам да сте спасени милошћу и да све што треба да урадите је да верујете у Исуса. Ово је апсолутна лаж коју учи Сатана преко својих
проповедника. Он воли грех. Он жели да грешиш. Он жели да будеш хришћанин. Он жели да будеш атеиста. Добили сте? Није компликовано.Биће васкрсења и свима ће нам бити суђено
- > - - > - - > > > Кад су атеисти у питању, не замерам им, бар нису блесави пагани хришћани! Био сам атеиста. Све док нисам научио ове ствари. Сада држим Божије заповести.
- > - - > - - > - > > > > Рат је одувек био између Бога и Сатане. Законитост против анархије. Држање Божјих закона наспрам кршења Божијих закона. Можемо се спасити само ако напустимо сав грех

у нашим животима. То је оно што је Христос рекао у Матеју 7:21-23. Сатана је тужилац, а Христ је бранилац. На судњи дан ми ћемо стати пред Бога судију и сатана ће све нас оптужити
да заслужујемо да будемо послани у пакао као он, јер смо много пута у животу намерно згрешили, баш као он. Рећи ће да и ми заслужујемо исто

казна. На Христу је да ли жели да нас брани. Он ће нас бранити само ако му платимо судске трошкове. Његов захтев или његови правни трошкови су да држимо заповести његовог Оца!
- > - > - > - > - > > > > > Ако никада нисте сами читали Свето писмо и не знате шта они кажу, укратко ћу вам то сажети. Људска бића је створио Бог да суде
бунтовни анђели и њихов вођа, Сатана. Сатана и пали анђели створили су отровно дрво чији је плод деловао као генетско оружје како би оне који су га јели учинили меснијима, грешнијима. Од тада
се човечанство побунило против Бога са палим анђелима. Бог је изабрао једини народ који се није бавио палим анђелима, јеврејске Израелце, да буде Његов народ. Он им је дао
Његови закони. Сада су кажњени јер се неки од њих нису држали Божјих закона. Ниједан други народ није кажњен због кршења Божјих закона, јер Он никада није склопио савез са њима. Од њих се
очекује да живе грешним животом и оду у пакао. Једини начин да се свако од нас спасе из пакла, без обзира да ли смо Израелци или не (као ја), јесте да се држимо Божијих закона. Христос ће

ускоро се вратити да обнови свој народ. Биће васкрсење свих који су живели и тада ће Бог судити свима. Људи који су се придржавали закона Божијих живеће у царству
Христос и Израелци, и сви људи који нису држали Божје законе биће послани у огњено језеро са палим анђелима. Држећи се Божијих закона можемо се удаљити од побуне палих анђела
и не бити убројани у њихов број. Није касно да се промени. Језекиљ 18:24-28:Када се зао човек окрене од своје злоће коју је починио
и чини што је законито и право, он ће душу своју спасити живу. Ако размисли и одврати се од свих преступа које је починио, живеће, неће умрети. Али ако се праведник одврати од своје
правде и учини безакоње, зар ће живети? Сва правда коју је учинио неће се спомињати; и у греху своме умреће. Бог сматра грех духовном смрћу.
Библија не говори о смрти у овим списима. Говори о томе да будете заувек послани у пакао на Судњи дан. Промените своје навике већ данас! Ако сте озбиљна особа, можете ми послати е-пошту на
Схеептиедсхееп@гмаил.цом ако имате питања или желите да разговарате са мном / набавите ову ПДФ датотеку. Погледајте мој иоутубе канал „Револутионс Фор Томорров“ и такође „ГОЦЦ“.Времена је мало. Схалом

