74. Canavarın İşaretine Dikkat! – Beware of the Mark of the Beast!
Para, kendine güvence… veya ben – Karar vermelisiniz!
11 Mayıs 2015 – Jesus Christus´un Clare kardeşe mesajı
Rabbim, bu akşam bizim dostlarımıza söyleyecek sözleriniz var mı?
“Evet, var. Yazmaya başla!”
Bu akşam konumuz para.
İster paranız az olsun, ister çok, İncil’de bildirilen Christus gelmeden önce başlayan sıkıntı
günlerinde para aniden tarihe karışacak. Siz, belli bir noktada karar vermek ZORUNDA
KALACAKSINIZ: Christus´un karşıtı olan Şeytanın Oğlunun işaretini – Obama ve onun yönetim
kurulunun övdüğü – yiyip içebilmek ve hayatta kalabilmek için alacak mıyım? Veya daha akıllıca bir
yolu mu seçeceğim?
Şimdi bu iki kararın hangi sonuçlar getireceğine bakalım. Şeytanın Oğlunun işaretini almak bize
mantıklı görünecek. Şahane! Akıllıca bir fikir! Akla yatkın! Dünya ekonomisi çöktüğü zaman,
dünyanın bütün para sistemleri, milletlerin para birimleri ve demir paraları kargaşalık içindeyken,
„Hiç de büyük olay değil!“ diyeceksiniz.
Bu fikir çoktan faaliyette:
Bir bilgisayar mikroçipini elinizin veya alnınızın derisinin altına naklettirin. İşte tamam! Bu derinizin
altındaki mikroçiple anahtarsız kapıları açabilir, elektrikli cihazları açıp kapatabilir ve de
alışverişlerinizin hesabını yanınızda nakit para taşımadan sadece elinizi hareket ettirmekle
ödeyebilirsiniz. Kötü ruhlar uzaylı insanlar kılığına bürünüp yeryüzünde görünmeye başladığı
zaman, o da bir sadakat konusu olacak. Yani insanların beyni yıkanacak öyle ki, doğru karar
verdiklerine inanacaklar, ama onlar yanlış… İnsanlar ya bu yöne, ya da öbür yöne karar vermeye
itilecekler.
Bu paket ne kadar iç içe geçik görünse de sonuçta bu karar ya bana, ya da şeytana sadakat
anlamına gelecek. Mikroçipi vücudunuza aşılatmanızın kaderinizi sonsuza dek değiştireciğini size
önceden söyledim.
Neden şu:
Bu mikroçip şeytani bir “çekirdeğe” sahip olacak. Bir kere vücuda aşılandığı zaman başka bir DNA
kan dolaşım sisteminize karışacak ve zamanla sizin kendi DNA’nızı ilelebet değiştirip sizi İncil’de
“nephilim” diye adlandırılan şeytani yaratıklara çevirecek. Bu DNA değişmesini eski haline getirmek
mümkün olmayacak ve ondan dolayı da mikroçiple aşılatılanlar affedilmeyecekler.
Bana geri dönüp geç kalmadan hayatınızı bana teslim etmeniz için ŞİMDİ size seslenmemin nedeni
de budur. Başınızın kesilip cennette sonsuzluğu yanımda geçirmeniz, mikroçiple birkaç ekmek
kırıntısı satın alabilip bir gün daha uzun yaşayabilmekten daha iyidir. Güvenin bana, yönetimdeki
güçler zerre kadar bile öyle mi, yoksa böyle mi yaşayıp öldüğünüzden kaygı duymazlar. Onların
yaptıkları her şeyde tek amaç ve güdü bütün insanlardan çalmak, onları soymak, öldürmek, yıkmak
ve sürekli onları cehennemin vatandaşı yapmaktır. Onlara sadakatiniz büyük olsa bile, sizin
hayatınızın onlar için hiçbir önemi yoktur.
Öbür yandan sizin hayatınız benim her şeyimdir! Bu dünyaya insan olarak sizin için geldim.
Hayatımı çarmıhta bana doğru basit bir adım atıp kurtulasınız diye bıraktım.
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Bilgeliği kullanın, dostlarım! Akıllı olun. Bu konularda gerçekçi düşünün ve korunmayı kanatlarımın
altında arayın. Beni arayın, bulacaksınız. Kapıyı çalın, sizin için sonsuzluğa kapıyı açacağım. Rica
edin, kurtuluşu bulacaksınız. Sevgi, sevinç, barış ve sonsuz huzuru hayatınızı bana teslim ettiğiniz
zaman sizin olacak. Size olan sevgimin asla sonu yoktur. Kudretli ve güvenilir bir sevgidir bu.
Gönüllü ve bedava. Açılmış kollarıma koşun! Esav gibi bir tas sebze çorbasına karşılık hayatınızı
vermeyin.
Gelin dostlarım, gelin!
Zaferin kralı. Ruhların kurtarıcısı, Jesus Christus.
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