Deze groep van twaalf, die machtige naties vertegenwoordigt, zijn een
belediging voor het bestaan van Mijn twaalf apostelen
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Mijn zeer geliefde dochter, er worden Mij, de Redder van de mensen, veel beledigingen naar het
hoofd geslingerd en deze liggen bedekt onder een sluier van bedrog.
Overal ter wereld heeft Satan in deze tijd vooral de Christenen bestookt. Hij doet dat op de meest
sluwe manier. Door hen in leugens te laten geloven, overtuigt hij hen ervan dat zij hun broeders en
zusters trouw moeten betonen.
Mensen hebben van nature een zorgzame kant die voortkomt uit een aangeboren liefde voor
anderen. Dat is een geschenk van God. Satan maakt gebruik van die bewogenheid om de mensen in
een web van bedrog te trekken waarover zij nauwelijks controle hebben. Hij slaagt erin om hen te
doen geloven in wetten die neerkomen op zware zonden tegen God.
Veel mensen menen dat zij juist handelen door anderen te steunen in hun streven om wetten tot
stand te brengen die moord, oorlog en godslasteringen vergoelijken.
Wanneer jullie menen dat zonde aanvaardbaar is en dat het gerechtvaardigd is, omdat het
anderen ten goede komt, zijn jullie in een zorgvuldig georkestreerde val getrapt.
Het is geen toeval dat de excuses voor de verdeeldheid in de Christelijke Kerken toenemen. Het is
geen toeval dat op dit moment elk excuus jullie wordt voorgehouden om abortus te vergoelijken.
Alle naties zijn verbonden en elk publiek geschreeuw om abortus in te voeren, oorlog te vergoelijken
en veranderingen teweeg te brengen in Christelijke Kerken, wordt door één entiteit gepland. Deze
groepering heeft deze gebeurtenissen jarenlang gepland. Zij weten precies wie zij zijn en wat zij aan
het doen zijn. Zij zijn zeer machtig en gevaarlijk.
Stop, let op en luister want inmiddels horen jullie aan te nemen dat wat Ik jullie vertel in de naam
van God is. Al deze monsterlijke en weerzinwekkende handelingen, jullie voorgehouden als
aannemelijke en zorgzame veranderingen in jullie samenleving, werden wereldwijd gepland en
gecoördineerd door de groep van twaalf.
Deze groep van twaalf, die machtige naties vertegenwoordigt, is een belediging voor het bestaan van
Mijn twaalf apostelen.
Zij zullen de Antichrist aan de wereld voorstellen en steunen, net zoals Mijn twaalf apostelen Mij,
tijdens Mij tijd op aarde, in de openbaarheid brachten.
Hun macht houdt in dat, bij het tot stand brengen van zondige wetten, alle machtige naties elkaar
steunen om ervoor te zorgen dat deze aangenomen zullen worden.
Wat zullen jullie lijden, Mijn geliefde leerlingen, door jullie toegankelijkheid voor de waarheid. De
waarheid zal jullie ogen openen voor het kwaad rondom jullie. Jullie mogen de waarheid nooit
vrezen. Het is pas wanneer jullie het aanvaarden dat het jullie kan beschermen tegen deze goddeloze
wetten, daden en handelingen.

Weet dat die naties, die deelnemen aan de invoering van goddeloze wetten, het meest zullen lijden
tijdens de laatste zuivering.
Zij geloven misschien dat zij onberispelijk zijn, maar zij zullen er slechts in slagen één ding te
bereiken. Dat zal een straf zijn, zo streng, dat zij zich er niet voor zullen kunnen verbergen of hun
gezicht bedekken om deze te ontlopen. Zij zullen zich allereerst tegenover Mij moeten
verantwoorden. Ook dan nog zullen velen in Mijn gezicht spuwen. En daarna zullen zij zich aansluiten
bij de Antichrist, het Beest en al de gevallen engelen voor een eeuwigheid van lijden.
Ik waarschuw jullie nu! Diegenen onder jullie die proberen om abortus in te voeren in jullie naties,
diegenen die Mijn Christelijke Kerken ontwijden en diegenen die het Beest eren: jullie dagen zijn
geteld!
Voor jullie zal er geen toekomst zijn, geen eeuwig leven, geen toegang tot Mijn Koninkrijk.
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