74. Raha – Itsevarmuus... vai Minä – Sinun täytyy päättää
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Onko sinulla tänään viestiä ystävillemme, Herra?
”Kyllä, Minulla on. Ala kirjoittamaan.”
”Aiheenamme tänään on raha.”
”Olkoon sinulla sitä paljon tai vähän, raha tulee koettelemuksen päivinä olemaan nopeasti muisto
menneestä. Sinä TULET olemaan jossain vaiheessa pakotettu tekemään päätös: Otanko merkin,
jota tyrkyttää anti-Kristus Obama ja hänen uusi vallassa oleva hallintonsa, jotta voisit
elää/syödä/selviytyä? Vai valitsetko paremman tien?”
”Tutkitaampa, mitä nämä kummatkin päätökset pitävät sisällään.”
”Se näyttää loogiselta. Coolilta. Älykkäältä. Järkevältä. ’Ei isolta asialta’ kun kaikki muut
valuuttasysteemit, kolikot, setelit, valuutat ovat kaaoksessa ympäri maailmaa, kun maailman
taloudet romahtavat. Idea on jo toiminnassa: Ota yksinkertainen mikrosiru käteesi tai otsaasi, ja
Voilá! Avaa ovi, laita päälle elektroninen laite, maksa ostokset käden heilautuksella. Kun alieneiksi
naamioituneet demonit tulevat esiin, niin silloin tulee olemaan kyse myös uskollisuudesta. Siis,
ihmiset tullaan aivopesemään uskomukseen, että ’he’ ovat oikeassa, mutta ’ne’ ovat väärässä... Ja
heidät tullaan johdattelemaan suuntaan tai toiseen.”
”Mutta lopulta kyse on vain kahdesta vaihtoehdosta – Seuraa Minua tai seuraa saatanaa – Ei ole
väliä sillä, miten mutkikkaalta soppa näyttää.”
”Minä olen sanonut aikaisemmin, että ottamalla mikrosirun kehoosi, tulet sinetöimään kohtalosi
ikuisesti. Syy on tämä: Mikrosiru pitää sisällään demoni ’siemenen’ joka, kerran kun on asetettu
kehoosi, päästää toista DNA:ta verenkiertoosi. Ja tämä alkaa pysyvästi muuttamaan ja
muokkaamaan sinun DNA:asi joksikin, jota kerran kutsuttiin nefilimeiksi. Tätä prosessia ei voi
peruuttaa, eikä sitä voida anteeksi antaa.”
”Tämän vuoksi Minä huudan sinua NYT kääntymään puoleeni, antamaan elämäsi Minulle ennen
kuin on liian myöhäistä. Parempi, että sinulta katkaistaan kaula ja pääset Taivaaseen Minun
kanssani eläen ikuisesti, kuin kyetä ostamaan murusia pitääksesi itsesi hengissä vielä yhden
päivän. Voit olla varma, että vallassa olevat eivät välitä tippaakaan siitä, että elätkö vai kuoletko. Ja
mitenkä kuolet. Heidän ainoa tavoitteensa, heidän ainoa motivaationsa kaikessa, mitä he tekevät,
on varastaa, ryöstää, tappaa ja tuhota koko ihmiskunta ja muuttaa heidät pysyvästi helvetin
kansalaisiksi. Sinun elämäsi on heille arvoton. Ei ole väliä sillä, miten vahvasti julistat
uskollisuuttasi heille.”

”Toisaalta, sinun elämäsi merkitsee Minulle kaikkea.”
”Minä tulin maan päälle sinun vuoksesi – Minä annoin elämäni Ristillä, jotta sinä voisit ottaa yhden
yksinkertaisen askeleen Minua kohti ja pelastua.”
”Käytä viisautta, ystäväni. Ole järkevä. Ajattele selkeästi näistä asioista ja tule siipieni suojaan. Etsi
Minua ja tulet löytämään Minut. Koputa ja Minä avaan sinulle oven ikuisuuteen. Kysy ja sinä löydät
pelastuksen, rakkauden, ilon, rauhan ja ikuisen onnellisuuden kun elämäsi on Minun.”
”Minun rakkauteni sinua kohtaan on loppumatonta, kaikkivoipaista ja vakuuttaavaa. Annan sen
ilmaiseksi ja ilman maksua.”
”Juokse nyt Minun avoimeen syliini. Älä ole Esau, vaihtaen elämäsi linssisoppakulhoon.”
”Tule ystäväni.”
”Tule.”
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