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Mesaj Complectat în 18-10-17. Am primit acest mesaj de la Domnul timp de 
mai multe luni. 

 

 Vreau sa vorbesc cu voi în mod clar, pentru ca poporul meu sa nu ramîna 
perplex, în momentul în care lucrurile pe care sunt gata sa le declar, vor începe 
sa aiba loc.  

Sunt (100%), convins ca am permisiunea de la Dumnezeu pentru ca sa îl 
eliberez (mesajul). Va rog, sa mergeti mereu la Domnul, atunci cînd vor exista 
mesaje dezvaluite. 

“Fii mei, doresc sa va vorbesc în mod clar, pentru ca poporul meu sa nu fie 
perplex, atunci cînd lucrurile pe care sunt gata sa le spun vor începe sa aiba loc. 
Exista multe voci conflictante în lumea voastra, în special în “midia 
conventionala”, radio, televiziune si “internet”. Majoritatea ramîne confuza din 
cauza retelei de minciuni pe care dusmanul o tese. Ceea ce Vorbesc nu 
confunda. Ceea ce Vorbesc ofera pace spiritului. Vorbesc din iubire. Exista 
cîtiva care zic ca aud Vocea mea, însa mesajele lor ofera frica si confuzia. Eu nu 
doresc acest lucru! Atunci cînd Vorbesc, doresc ca voi sa cresteti în 
întelepciune si în cunoastere; voi nu puteti sa va fie frica. Frica nu vine de la 
Mine. Singura frica pe care voi trebuie sa o aveti, este frica de Domnul, voi nu 
trebuie sa va temeti de nimic în fara de Mine. Voi apãra pe cei care au frica de 
Mine.  

Vreau ca voi sa observati ura planuita, separarea, turbulenta, lupta si haosul pe 
care voi le vedeti în lumea voastra. Dusmanul vostru vrea razboi si moarte 
împrejurul lui, si este gata sa fie si mai rau. Cu toate ca el nu are succes, planul 
dusmanului este de de a omorî întreaga omenire, si de a nu lasa pe nici unul 
dintre voi pe acest Pamînt. Lumea devine din ce în ce mai întunecata în fiecare 
zi, si singura lumina care va exista pe Pamînt, va fi în acei care au Spiritul Meu. 
Ei vor fi logodnica mea care va ramîne, cu toate ca în numere mici, Eu îi voi 
apara. Dusmanul nu va fi capabil sa atinga nici un fir de par de pe capul 
ramasilor mei. 



Ceea ce voi vedeti în prezent pe scenariul mondial este o Mare iluzie. Ei fac 
omenirea sa creada în falsa paradigma “baieteilor” împotriva “rautaciosilor”, 
dar eu va spun, cu totii sunt alaturati dusmanului. 

Dusmanul a ales 2 tapi ispasitori. Ei sunt marionetele lui, trag de sforile lor si 
creeaza razboaie verbale, violente, asasinate, haos si confuzie. Raul îl 
controleaza de asemenea  pe Donald Trump, Vladimir Putin, Xi Jinping si Kim 
Jong Un, asa precum pe toti ceilalti conducatori ai tuturor natiunilor acestei 
lumi. Acesti conducatori nu vad ca întunericul este adînc, cu toate ca ei cred ca 
fac binele, se gasesc scufundati adînc în întunecime. Cu toate acestea, 
întunericul din spatele culiselor este mult mai adînc si întunecat. Conducatorul 
lui este Satanas. 

Eu v-am spus de multe ori ca va exista un eveniment care va dezlantui secventa 
de distrugere si cataclism în timpul final, imediat dupa aceea, vine Mînia mea. 
Eu ti-am spus multe lucruri despre acest eveniment. El va fi declansarea initiala 
a multor alte evenimente, care vor fi cu mult mai destructive. Evenimentul care 
va avea loc în America, va fi de 10 ori mai distrugator decît orice altceva care 
s-a vazut deja. Dupa acest eveniment, sistemul financiar al Americii, si imediat, 
lumea va intra în colapsare totala. Nu va fi foarte repede, dar se va petrece 
rapid. Evenimentul, va fi un atac de “Steag Fals” orchestrat de conducatorii 
întunericului, care în prezent sunt cunoscuti ca “Statul Adînc”. Ei se ascund în 
umbre, dar vor fi expusi  dupa ce eu voi permite Distrugerea. Asta este o parte 
din judecata Mea asupra unui popor nepocait, pentru a-i aduce catre bratele 
Mele. Aceste judecati trebuie sa provoace pocainta si mîntuirea unei generatii 
rele, care nu urmeaza caile Mele. Judecatile vor deveni din ce în ce mai rele, pe 
masura ce lumea nu se pocaieste.  

Evenimentul de “Steag Fals” cuprinde de asemnea focul, dar nu asa cum tu te 
astepti. Înca o data (ca în 9-11) asta va veni de la arme avansate de “tehnologie 
alienígena/straina”, despre care majoritatea dintre voi, nici nu stie ca exista. Va 
fi forjat pentru ca sa para ca a fost realizat de un dusman. În ceea ce priveste 
partea atinsa, ea va retalia, si asa va începe.  

America a intrat în al Doilea Razboi Mondial, cu un atac de “Steag Fals” (Pearl 
Harbour), si va intra în al Trelea Razboi Mondial, în acelasi mod. Ea va 
descoperi acum, ca Eu nu mai lupt pentru ea.  

America va suferi o înfrîngere umilitoare si devastatoare, pentru ca nu ma mai 
urmeaza. Dupa colapsul financiar, începe razboiul civil în America, avînd în 
vedere ca beneficiile si drepturile persoanelor vor fi taiate, si doar cei care Ma 
urmeaza îndeaproape, vor fi furnizati. Aceasta va fi o mare încercare pentru fiii 
Mei: aprovizionarea com hrana voastra si proviziunile pentru cei care sunt 
pierduti si în necesitate, acesta va fi modul în care multi vor intra în regatul 



Meu; prin actiunile iubitoare ale fiilor Mei. Va fi atunci cînd îti vei arata 
credinta ta prin lucrarile tale, si cei care nu ma cunosc, vor descoperi de fapt ca 
într-adevar nu Ma cunosc asa cum credeau.  

Donald J. Trump, nu poate salva America, SUNT singurul care poate face acest 
lucru, dar ea nu Ma vrea. Doald face parte din planurile raului, si el primeste 
comenzi de la el, cu toate ca are planuri diferite, acum este complicele lor. 
Dupa eveniment, Statele Unite, vor începe sa strige dupa ex-conducatorul lor, 
Barack Obama. El se va reîntoarce, dar nu prin alegeri. Oamenii din America îl 
vor iubi si mai mult decît înainte. El va fi speranta lor. Ei vor merge cu planurile 
lui rautacioase, pentru ca el va fi posedat de Satanas el însusi, el îi va încînta si 
îi va seduce, pentru ca sa îl adore prin intermediul limbii lui mincinoase, si prin 
semnele si minunile lui miraculoase. Majoritatea va avea semnul lui, dupa 
marile cutremure si “tsunamis” care vor cadea peste Pamînt. Atunci, alte mari 
orase ale Americii vor fi complect distruse de dusmanii ei, în timp ce Babilonia, 
cea Mare, va cadea într-o ora. Asta va fi facut cu bombe nucleare ale 
dusmanilor Americii, din interior si din exterior. Obama, va continua sa 
guverneze lumea, dupa ce-si va fi îndeplinit scopul de a distruge America. El se 
va preocupa pentru a alege un vinovat. El va stabili guvernul bestiei, atunci cînd 
îngerii cazuti, care vor fi chemati de alienigeni-straini, se vor gasi pe Pamînt. 
Obama va fi conducatorul lor, caci, el este unul dentre ei, ceea ce înseamna ca 
el nu apartine rasei lui Adam. Ei vor parea a fi binevoitori, atunci cînd vor 
curata radiatia bombelor nucleare, însa intentiile lor sunt de pura rautate. Ei 
vor spune ca sunt cei care v-au creat, si chiar vor oferi o dovada falsa; aceasta 
este iluzia puternica, si majoritatea oamenilor va fi victima seductiei lui. Ei vor 
institui marca/semnul sistemului de cumparare, vînzare si comert, al bestiei. 
Aceasta marca a bestiei va consista dintr-un semn vizibil într-unul din laturile 
exterioare ale corpului. Va avea loc renuntarea la Iisus, ca Domn si Salvator, si 
alianta cu bestia care este Obama, si de asemenea un cip de computer pus pe 
mîna dreapta, sau pe frunte, care schimba “DNA-ul”, în asa fel încît cel care îl 
primeste, nu va mai face parte din rasa lui Adam, si astfel va fi condamnat la 
lacul de foc, pentru vesnicie. Ei vor încerca sa cunoasca totul si sa controleze 
totul, dar numai Tatal Meu poate face acest lucru, caci, El este Dumnezeu Cel 
Prea-Înalt, si nimeni se poate compara cu El! 

Va avea loc un mare cutremur global, soarele va deveni complect negru, si luna 
de sînge, si stelele vor cadea pe Pamînt fizic si spiritual, asa cum cad 
smochinele dintr-un smochin, atunci cînd este scuturat de un vînt puternic. 
Atunci cerul se va îndeparta ca o foaie de pergamin rulat. Toti muntii si insulele 
vor fi miscate de la locul lor. Vor fi 3 zile de întuneric, si logodnica mea ramasa, 
va fi transformata în corpuri glorificate, si atunci ei vor iesi si vor aduce 
glorioasa recolta pentru lumea întreaga. Cînd se va termina, cînd plenitudinea 
neamurilor va fi adusa, atunci eu îi voi întîlni în nori, si ei vor fi scutiti de mînia 



mea. Pentru ca nimeni va ramîne în ziua mîniei mele. Cu totii se vor înclina 
Regelui regilor, si Domnului domnilor. Îti cer sa te înclini în fata Mea, acum, 
pentru ca sa poti sa stai cu mine în acea zi, în ziua Domnului. 

 

ACESTE AVERTISMENTE!  VIN RAPID! 

Yeshua 

Mashiah 

Iisus Hristos “ 

 

 

Sursa: 

https://444prophecynews.com/i-wish-to-speak-to-you-very-clearly-so-that-my
-people-are-not-in-confusion-when-t 
he-things-that-i-am-about-to-speak-of-begin-to-happen-holy-spirit-wind/  

 

 


