natychmiastowy zakaz przeciw terror Covid-19

“Bo cokolwiek zwiążemy na ziemi, będzie związane w Niebie i cokolwiek rozwiążemy na ziemi,będzie
rozwiązane w Niebie “

Jako pełnomocne Ciało Mesjasza i Króla tu na Ziemi,
zjednoczeni w Duchu Świętym, jednoczymy się w harmonii i
modlimy, żeby ta diaboliczna Corona Covid 19 agenda i
zaplanowane przymusowe szczepienia przy użyciu Nano
RNA oraz wymuszone ID została zatrzymana.
Po pierwsze żałujemy i odwracamy się od naszych własnych grzechów i nieczystości, buntu,
nieposłuszeństwa, ignorancji, dumy, egoizmu, arogancji, ambicji, strachu przed człowiekiem, tchórzostwa,
każdego bezużytecznego słowa, duchowej ślepoty a przede wszystkim od naszej letniości. Pokutujemy i
żałujemy również za grzechy i nieprawości naszych przodków, za nieposłuszeństwo, niewiarę, dumę,
morderstwa, cudzołóstwo, bałwochwalstwo, okultyzm, czarownictwo. Jezus, oczyść nas Swoja cenna Krwią.
Dziękujemy za pojednanie się z Bogiem poprzez twoja Krew. Panie Jezu, ochrzcij nas w Swoim Ogniu,
otwieramy się na Ogien z Twojego Ołtarza. Ochrzcij nas w Duchu Świętym i Ogniu. Duchu Święty poddajemy
się Tobie, przejmij całkowitą kontrolę nad naszym życiem. Kładziemy się według Listu do Rzymian 12:1 jako
żywa ofiara na Ołtarzu. Duchu Święty, zezwalamy Tobie wykonać Twoja naprawcza prace w nas i na nas.
Duchu Święty sprawdź nas pod kątem ukrytych złych motywów lub grzechów. Ojcze któryś jest w Niebie
oświeć oczy naszych serc, abyśmy mogli Cię rozpoznać, Twój plan i Twój zamiar. Bądź nasza maścią do
oczu. Duchu Święty kochamy Cię, Ojcze Niebieski, Jezu, robimy to co nam każesz. Słuchamy i jesteśmy
posłuszni Twojemu głosowi, Duchu Święty otwórz nam uszy abyśmy wyraźnie słyszeli Twój głos.
Pokuta za ludzi, państwo i rząd.
Żałujemy za handel dziećmi, aborcje, pedofilie, farmacje, medycynę, bałwochwalstwo, kult Maryi i papiestwa,
alkoholizm, materializm, bezbożność, ignorancję, korupcje i niesprawiedliwość rządów i sądownictwa, prosimy
o ducha pokuty, bojaźni Bożej o wgląd i wiedzę.
Odcinamy: Zatrzymać i zniszczyć agendę Corona Covid 19, agendę smoka.
Jako Ciało Chrystusa w pełnym autorytecie Jezusa Chrystusa tu na Ziemi, w imieniu Jezusa Chrystusa,
wydajemy następujące zakazy, według przewodnictwa Jezusa, to na co my pozwolimy na Ziemi, będzie
również dozwolone w Niebie, a to czego zakazujemy na Ziemi będzie również zakazane w Niebie.
Zabraniamy:
- Kontynuacji terrorystycznej propagandy Covid 19 w TV. Terror tych kłamliwych stacji telewizyjnych musi
być zatrzymany.
- Dalsze obostrzenia lub wznowienie blokady, przymusu noszenia maseczek i zachowania dystansu.
- Rozwój lub użycia broni biologicznej, chemicznej lub broni zmodyfikowanej genetycznie, albo broni
elektromagnetycznej przeciwko ludności.
- Rozwój szczepionek RNA i Nano ID (id2020)
- Zagrożenie lub planowanie przymusowych szczepień.
- Korupcja, łapówki i szantażowanie rządów przez sługi szatana takich jak Bill Gates.
- Celowe zniszczenie gospodarki pod pretekstem neutralnego resetu CO2.
- Agenda wielkiego resetu światowego forum ekonomicznego (Davos, Klaus Schwab)
- WHO i jej wpływ, UNO i ich wpływ.

Duchu Święty prosimy Cię, abyś, jako nasz adwokat Prawdy, reprezentujący nas na sali Sądowej w Niebie w
obecności zaangażowanych duchów i aniołów, został wydany natychmiastowy zakaz przeciw działania
rządu i ministerstwa zdrowia i przepisów dotyczących blokady w związku z Covid 19 i następnych fałszywych
pandemii.
Powód: Jeżeli to nie zostanie zatrzymane, szatan może okaleczyć i zatruć miliony ludzi, poprzez szczepionkę i
ID, ze juz, nigdy nie będą mogli wejść w swoje Boskie przeznaczenie, prosimy Cię Duchu Święty, abyś wysłał
wysokiej rangi Oficerów Anielskich, aby to rozporządzenie Sądu w Niebie do egzekwowania u wszystkich
zaangażowanych na całym świecie.
Kochany Ojcze, który jesteś w Niebie, niech świętość otacza Twe Imię, nie pozwól, aby szatan zniszczył żniwo
milionów nowo narodzonych w najbliższych latach poprzez faszyzm, terror i śmiercionośna, toksyczna
szczepionkę. Będziesz uwielbiony, gdy nasze modlitwy zostaną wysłuchane, Ty zawsze odpowiadasz.
Siedzimy po Twojej Prawicy w Chrystusie i tam otrzymujemy Twoja odpowiedź. Dziękujemy Ojcze w Niebie.
Wbijamy siekierę w przyczynę destrukcyjnej niszczycielskiej agendy Covid 19.
Zabraniamy szatanowi, demonom i nieczystym duchom, wpływania na rządy, ministerstwa zdrowia i
sadownictwo. Odcinamy wasz wpływ, odcinamy wszelkie satanistyczne i demoniczne wpływy (na) Billa Gates,
Klaus Schwab, Anthony Fauci, Soros i wszystkich zwolenników przymusowych szczepień, oszustwa
klimatycznego, zwolenników Great Reset. Żądamy aby komunikacja i finansowe wsparcie dla Covid-19 i Great
Reset agenda zostały zniszczone i zbankrutowały. Żądamy, aby wyroki sądowe zostały sprawiedliwie
ogłoszone dla wszystkich sług zła i otrzymali sprawiedliwy karę. Żądamy aby skorumpowani prokuratorzy,
prawnicy, sędziowie i urzędnicy państwowi zostali ujawnieni i usunięci z wykonywanego urzędu. Zadamy
oddzielenia instytucji opieki zdrowotnej od państwa. Żądamy, aby władze zdrowotne utraciły władzę i kontrolę.
Żądamy, aby kłamstwo teorii infekcji zostało publicznie ujawnione i terroru leku farmacji został obalony i aby
szczepienia zostały na całym świecie uznane za niepotrzebne i szkodliwe oraz firmy produkujące szczepionki
zostaną pozbawione immunitetu. Bezsilność i dzieła medycyny konwencjonalnej powinna zostać publicznie
skompromitowana. Nasz Bóg, Ojciec Niebiański jest naszym prawdziwym lekarzem. Jezus przez swoje
cierpienie i Jego rany wziął na siebie wszystkie choroby i dolegliwości. Przez Jego rany zostaliśmy uzdrowieni,
Amen. Według Psalmu 91, chowamy się pod ochronna tarcze Wszechmocnego zwracając się w miłości do
Ducha Świętego, Jezusa, Ojca i Słowa Bożego. Słowo Boże, którym jest Jezus jest naszym uzdrawiającym
pokarmem. Pamiętajmy o tym łamiąc chleb tak często jak to jest możliwe.
Ojcze Niebiański kochamy Cię, robimy co każe nam Jezus i sluchamy i jestesmy posluszni glosowi Ducha
Swietego. Otworz oczy naszych serc i duchowe uszy.
#CoronaZamachStanu #zakazpreciwCovid19 #fałszywaPandemia #stopPandemicTerrorists
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