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Moji milovaní, verní v Kristu Pánu veriaci!
Povolaní konať a pracovať v skutku BOHOM OTCOM určených a povolaných na rovnakej úrovni, kráčať
za všetkým a všetkom po čas zadosťučinenosti ako tej a toho v BOHU OTCU sprevelebňovanom po čas nanebovstúpení a po čas nanebovzatí za zadosťučinenosti v rámci Božích predurčení a presvedčení. Shalom. Áno, po čas
tento samy! Shalom.
Som Boh a sprevelebňované počatie presvätej sprevelebnosti a Bohorodičky Presvätej Panny Márie po čas
nanebovstúpení a po čas nanebovzatí, ako ich určil sám Pán Boh, Boh sprevelebnosti a Boh spravodlivý po čas
nanebovstúpení. Shalom. Áno, po čas tento samy! Amen. Som Boh a človek, Som Bohom poslaná služba a Jeho
večná zadosťučinenosť po čas návratu a Jeho večných zadosťučinenosti. Amen. Áno, ako táto! Shalom. Som
spoločenská služba a ich vzájomné vás odovzdávajúce sa zdokonaľovanie sa vo veci Boha Všemohúceho po čas
zadosťučinenosti ako toho BOHOM OTCOM sprevelebňovanej a do Božích rúk odovzdávajúcej sa po čas
zadosťučinenosti. Amen. Áno, po čas takýto! Shalom.
Som sprevelebňovaná služba a jej vysporiadajúca sa opatrovateľská služba po čas nanebovstúpení a ich
zabezpečovaní sa po čas nanebovstúpení. Shalom. Áno, po čas tento samy! Shalom. Som Bohom a človekom
v jednom presvedčení v jednej opatrovateľskej službe a v jednom presvedčení veci ako takých určených po čas
nanebovstúpení. Shalom. Áno, ako tohoto! Som spoločenská služba a Jeho vzájomné sa pretrvávajúca zadosťučinenosť po čas náprav v ich sprostredkúvaní ako tých Boha Krista Pána. Shalom. Áno, ako tohoto! Shalom. Som
Boh a Bohom určená pravda o Jeho pričinení v pridružení vo veciach Boha Krista Pána. Shalom. Áno, tohoto!
Som spoločenská pridruženosť a Jeho vysporiadateľnosť v rámci Božích predurčení po čas nanebovstúpení. Shalom. Áno, v rámci tohoto! Shalom. Som Boh a Kráľ, Jeho láska a Jeho večná služba ku vám Moje spoločenstvá Ducha Svätého, ako tie Boha predurčenosti a ako tie Boha sprevelebnosti. Amen. Áno, ako tohoto! Som
sprevelebňovaná účasť Mnou sa vám odovzdávajúca sa po čas zadosťučinenosti. Amen. Áno, ako tohoto! Shalom.
Mojim spoločenstvom, spoločenstvom viery a vzájomnej lásky v Duchu Svätom počínajúcim a v Duchu
Svätom sa pričiňujúci po čas zadosťučinenia. Amen. Áno, po čas tento samy! Shalom. Som Boh pravdy, národa
a nároku do zadosťučinenosti vo veci BOHOM OTCOM určenej a vo veci Boha sprevelebnosti ako toho Boha
sprevelebnosti po čas náprav. Shalom. Áno, po čas tohoto! Shalom. Som sprevelebňovaná pred účasť Mnou vám
odovzdávajúca sa po čas nanebovstúpení. Shalom. Áno, po čas tento samy! Shalom. Mám svetový plán, ktorého
samo účasťou sú i vaše vymoženosti v rámci Božích predurčení po čas náprav. Shalom. Áno, po čas tento samy!
Shalom. Som Boh a Jeho sprevelebňovaná účasť Mnou sa vám do predurčenosti veci odovzdávajúcou sa po čas
nanebovstúpení. Shalom. Áno, po čas tohoto! Shalom. Som sprevelebňovaná zadosťučinenosť v rámci Božích
predurčení. Amen. Áno, ako tohoto! Shalom.
Som prvorodená účasť Mnou ako tá BOHOM OTCOM určená po čas zadosťučinenosti a po čas nástupu do
sprevelebnosti vo veciach Boha Krista Pána. Shalom. Áno, ako tohoto! Shalom. Mám svetový plán, ktorého zasvätenia sú tou záležitosťou do ktorej sa z odovzdanosti veci ako takej odporúčanej posúvate do zadosťučinenosti
v rámci Božích predurčení. Shalom. Áno, v rámci tohoto! Shalom. Som Boh a Jeho večná predurčenosť po čas
nanebovstúpení. Shalom. Áno, po čas tento samy! Shalom. Áno, po čas tento samy! Shalom. Som sám plán
Bohom predurčený a Som plán Bohom ako takým darovaným. Shalom. Áno, ako tohoto! Shalom.
Sám Boh a Stvoriteľ sám Zástupca večnosti a samotné vysporiadanie, veci Bohom predurčených. Shalom.
Áno, ako tohoto! Shalom. Som spoločenská služba Jeho večná Pravda a zadosťučinenosť po čas náprav. Shalom.
Áno, po čas tento samy! Shalom. Som práca, pravda a nárok na zadosťučinenosti vo veci Bohom Kristom určených. Shalom. Áno, ako tohoto! Shalom. Boh sprevelebňovaná účasť Mnou vám odovzdávajúca sa po čas zadosťučinenosti. Amen. Áno, po čas tento samy! Shalom. Boh Láska, spravodlivosť, láska a nanebovstúpenie po čas
zadosťučinenosti. Amen. Áno, po čas tento samy! Shalom. Boh sprevelebňovaná účasť Mnou vám odovzdávajúca
sa po čas zadosťučinenosti. Amen. Áno, po čas tento samy! Shalom. Boh spravodlivé predurčenie Jeho predurčenosť a pravda vo veciach Bohom predurčených, ako tých Boha Krista Pána. Shalom. Áno, ako tohoto! Shalom.
Boh pravosť zadosťučinenosti a návratu k zadosťučinenosti veci ako takých určených po čas nanebovzatí
a po čas vysporiadateľnosti. Amen. Áno, po čas tento samy! Shalom. Po čas nanebovstúpení. Shalom. Áno, po čas
tento samy! Shalom. Mojim večným predurčením a vysporiadaním sú i vaše vzájomne sa odvolávajúce zadosťučinenosti po čas náprav. Shalom. Áno, po čas tento samy! Shalom. Áno, po čas tento samy! Shalom. Boh pravosť
nároku a nádeje do zadosťučinenosti v rámci Božích predurčení a presvedčení. Shalom. Áno, v rámci tohoto!
Amen. Shalom. Aleluja. Mojim Božím presvedčením sú aj vaše vzájomné sa preferujúce zadosťučinenosti po čas
náprav ako tých v BOHU OTCU Všemohúcich a ako tých BOHOM OTCOM sprevelebňovaných. Shalom. Áno,
ako tohoto! Shalom.
Som BOHOM OTCOM sprevelebňovaná účasť v Jeho večnej zadosťučinenosti po čas náprav. Shalom.
Áno, po čas takýto! Shalom. Iba s pre velebnosťou Bohom sprevelebnenej sa vám s odporúčaním do vašej zadosťučinenosti odovzdávajúcej sa zadosťučinenosti nech vás odprevádzajú na ceste náprav. Shalom. Áno, ako do

tohoto! Shalom. Boh pravá zadosťučinenosť, pravá služba a pravé zadosťučinenie po čas nanebovstúpení. Shalom.
Áno, po čas tohoto! Shalom. Som sprava Jeho najvyššej velebnosti po čas nanebovstúpení. Shalom. Áno, po čas
tento samy! Shalom.
Mám samotný plán BOHA OTCA Krista Pána a Jeho večnej služby vám sa odovzdávajúcej po čas taký,
aby vám bol sprevelebnosťou po čas nanebovstúpení. Shalom. Áno, po čas tento samy! Amen. Máte nádej na
budúcnosť v rámci Božích predurčení. Shalom. Áno, v rámci tohoto! Shalom. Boh krasy, národa a nádeje na nové
predurčenosti v rámci Božej predurčenosti. Amen. Áno, v rámci tohoto! Shalom. Boh pravosť lásky a nanebovstúpenia po čas návratu k velebnosti v rámci Božích presvedčení. Shalom. Áno, v rámci tohoto! Shalom.
Boh pravá presvedčivosť, Jeho nároku do zadosťučinenosti v rámci Božích predurčení. Shalom. Áno,
v rámci tohoto! Shalom. Boh pravosť nároku a nádeje do zadosťučinenosti v rámci Božej predurčenosti. Amen.
Áno, v rámci tohoto! Shalom. Boh sklamanie v rámci Božej prozreteľnosti, ak sa nesprostredkúvajú vaše zadosťučinenosti, ako tie Bohom určené a predurčené. Shalom. Áno, ako tieto! Shalom. S Bohom Moje spoločenstvá
Ducha Svätého. S Bohom.
BOH OTEC, Syn i Duch Svätý, všade tam vám sa odovzdávajúci po čas nanebovstúpení. Shalom.
Áno, po čas tohoto! Shalom. Boh spravovacia služba vám odovzdávajúca sa do čias zadosťučinenosti. Amen. Áno,
do týchto! Shalom. Boh pravosť sklamania a návratu v prípade vašej nezodpovednosti v rámci Božích predurčení.
Shalom. Áno, v rámci tohoto! Amen. Boh krasy, nádeje a nanebovstúpenia po čas nanebovstúpení. Shalom. Áno,
po čas tento samy! Amen. Boh nech vás i teba chráni po čas nanebovstúpení. Shalom. Áno, po čas tento samy!
Shalom. Mám Svätý plán, ktorého súčasťou ste i vy, vy Moje spoločenstvá Ducha Svätého. Amen. Áno, ako tieto!
Shalom. Boh pravosť nároku a nádeje do zadosťučinenosti v rámci Božích presvedčení. Shalom. Áno, v rámci
tohoto! Shalom.
Biblia: Joel kpt. 2
1 Zvučte trúbou na Sione, volajte na mojom svätom vrchu, nech sa trasú všetci obyvatelia zeme, lebo prichádza
Pánov deň, áno, blízko je. 2 Deň tmy a mrákavy, deň oblakov a víchrice. Ako zora sa rozprestiera na vrchoch národ početný a mocný, jemu podobný nebol od prapočiatku a za ním už po roky rodov a rodov nebude. 3 Pred ním
oheň zožiera a za ním vypaľuje plameň; sťa záhrada Eden je pred ním zem, za ním však znivočená púšť a nieto
pred ním nijakej záchrany. 4 Ich výzor je ako výzor koní a ako jazdci, tak bežia. 5 Akoby hrmot vozov poskakujú
na temene vrchov a ako šľahot plamenného ohňa, ktorý plevu zožiera; ako mocný národ zriadený do boja. 6 Pred
ním sa chvejú národy, zo všetkých tvárí sa červeň sťahuje. 7 Bežia ako bohatieri a ako bojovníci lezú na múry;
každý ide svojou cestou, neodchýli sa zo svojho chodníka. 8 Jeden nevráža do druhého, každý kráča svojou koľajou, i cez strely sa neprestajne rútia. 9 Vpadnú do mesta, bežia po múroch, vylezú na domy, vojdú ako zlodej cez
okná. 10 Pred ním sa trasie zem, chveje sa nebo, slnko a mesiac sa zatemnia a hviezdy stiahnu svoj jas. 11 Pán
vydá hlas pred svojím vojskom, veď jeho tábor je veľmi veľký, veď je mocný a vykonáva jeho rozkaz. Áno, veľký
je Pánov deň a veľmi hrozný, ktože ho vydrží? 12 „Teraz však – hovorí Pán – obráťte sa ku mne celým svojím
srdcom, pôstom i plačom a nárekom, 13 roztrhnite si srdcia, a nie rúcho, obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu, veď je
dobrotivý a milosrdný, trpezlivý a veľmi ľútostivý a môže odvrátiť nešťastie.“ 14 Možno, že sa zmení a odpustí
a zanechá po sebe požehnanie na obetu a nápoj Pánovi, vášmu Bohu. 15 Zvučte trúbou na Sione, zasväcujte pôst,
zvolajte zhromaždenie, 16 zvolajte ľud, zasväťte zástup, zjednoťte starcov, zhromaždite maličkých aj tých, čo sajú
prsia; ženích nech vyjde zo svojej izby a nevesta zo svojej chyže. 17 Medzi predsieňou a oltárom nech plačú kňazi,
Pánovi sluhovia, a nech hovoria: „Ušetri, Pane, svoj ľud a nevydávaj svoje dedičstvo na hanbu, aby nad nimi panovali národy;“ prečo by mali vravieť medzi národmi: „Kdeže je ich Boh?“ 18 Pán sa rozhorlil za svoju krajinu
a ušetril svoj ľud. 19 Pán odpovedal svojmu ľudu: „Hľa, ja vám pošlem obilie, víno a olej: nasýtite sa nimi a viac
vás nedám na potupu národom. 20 A toho, čo je zo severu, oddialim od vás, odoženiem ho na suchú a pustú zem,
jeho predvoj k Východnému moru a jeho zadný voj k Západnému moru. Jeho zápach sa bude roznášať a jeho
smrad bude vystupovať, pretože urobil priveľa. 21 Neboj sa, zem, plesaj a raduj sa, pretože Pán konal veľkolepo.
22 Neboj sa, poľná zverina, lebo sa rozzelenajú nivy púšte, lebo strom prinesie svoje ovocie, figovník a vinič
vydajú svoju silu. 23 Synovia Siona, plesajte a radujte sa v Pánovi, svojom Bohu, pretože vám dá učiteľa spravodlivosti a zošle vám dážď ranný a neskorý ako kedysi, 24 takže sa humná naplnia obilím a lisy budú pretekať vínom
a olejom. 25 Vynahradím vám roky, ktoré vyžrala kobylka, skokan, ničiteľ a rezáč, moje veľké vojsko, ktoré som
na vás poslal. 26 Budete hojne jesť a nasýtite sa a budete chváliť meno Pána, svojho Boha, ktorý zaobchádzal
s vami zázračne, a môj ľud sa už nikdy nezahanbí. 27 Budete vedieť, že uprostred Izraela som ja, ja som Pán, váš
Boh, a nik iný, a môj ľud sa už nikdy nezahanbí!“

