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Jestesmy na Ziemi swiadkami obrony wladzy, przez moce zla. Â  Z pozoru niegrozna a nawet posiadajaca
znamiona oczekiwanej sprawa, moze wywolac powazne konsekwencje dla ludzi wierzacych w Boga i nie tylko. Zyjemy
w czasie, kiedy dzialanie ciemnych mocy na Ziemi, nabiera intensywnosci i jest fizycznie zauwazalne. Z takiego
dzialania sil duchowych powstala ideologia i dzialanie grupy promujacej czlowieka nasyconego swiatlem. Twierdza, ze
jest On oczekiwanym Mesjaszem i usilnie a nawet drapieznie probuja przeforsowac jego spoleczna akceptacje. To
dzialanie jest oparta na slepym spolecznym zaufaniu. Zaufaniu, ktore jest propagowane od wiekow przez religie, odnosi
sie do roznych aspektow powrotu Jezusa - Mesjasza. Czlonkowie grupy sami nie rozumiejac glebi manipulacji
wartosciami rzeczywistego Syna Boga i zapowiadanego Mesjasza, oddaja sie calym sercem ideologii, jaka jest owocem
manipulacji Lucyfera. Â  Propagowany przez ta grupe ludzi Mesjasz jawi sie, jako marionetka. Jest to postac Mesjasza,
ktora nie dysponuje zadna wiedza od Boga. Nie posiada ON rowniez predyspozycjami zapowiadanego w proroctwach
Pana Zastepow. Spelnia w zamian role mesjanskiej postaci Syna Boga w sposob groteskowy, jak ktos wynajety do
wykonania zadania. W zalozeniach sil zla, jego zadaniem jest zycie tu na Ziemi w postaci fizycznej. Ma zyc, jako
czlowiek, ktory doznal wstapienia ducha w jego cialo. Od czasu, gdy zostal nasycony swiatlem â€žducha swietegoâ€•,
ma publicznie pokazywac twarz i prezentowac krotkie teksty slowne oparte na ideologii religijnej lub abstrakcyjnej, tak
tez czyni. W jego obliczu, grupa zmanipulowanych (na wzor zaslepionego ortodoksa) osob, ma tworzyc caly klimat
informacji kultowej zwiazanej z powrotem Jezusa na Ziemie. Oni taki klimat tworza z zapalem i oddaniem godnym
poswieceniu siebie, dla najwyzszych wartosci. Wierza, ze czynia to wszystko dla Boga. Sa oni ofiarami manipulacji na
planie ludzkiej swiadomosci, ktora na Ziemi zzera osobowosc czlowieka religijnego juz od tysiecy lat. Oni, ich Mesjasz i
miliony ludzi gleboko wierzacych, sa ofiarami i mimowolnymi instrumentami sila zla. Ta piekielna dominacja jest
niewykrywalna i niezrozumiala dla czlowieka wierzacego a rowniez w wiekszosci przypadkow dla pozostalych ludzi na
Ziemi. Â  Zmanipulowane na planie duchowym rozne kwestie dotyczace tej sprawy, (dla jednych samego Jezusa
Chrystusa, dla innych Jeszua, dla jeszcze innych Mesjasza, wszystko w zaleznosci od srodowiska spolecznego, do
jakiego w danej chwili sie zwracaja) jego powrotu na Ziemie. Ich przekaz jest perswazja slowna z elementami
zastraszania i przymusu pod grozba. Informacje nie posiadaja zadnej glebszej wartosci, sa to typowe, czesto stosowane
w roznych kultach slogany niezbedne do utrzymania wladzy kaplanskiej. Caly klimat tej mesjanskiej zaborczej akcji jest
kontynuacja religijnej ideologii. Nie ma w ich przekazie spolecznym cech, ktore odnosilyby sie do nowych propozycji
zycia i niezbywalnego prawa do wolnosci osobistej czlowieka. Argumenty, jakie publikuja sa zbiorem najbardziej
wyrafinowanych metod zarzadzania ludzmi przez marionetkowa postac, imitujaca wladze duchowa Mesjasza. Â  Pisze
tu o Raymond Elwood i osobach, ktore promuja publicznie Jego postac. Duze watpliwosci budzi juz sprawa przyjecia
imienia â€žRayEL, ktore wedlug jego wyznawcow (na to, by On sam wypowiedzial sie publicznie sa niewielkie szanse)
oznacza â€žslowo bozeâ€•. Zrodla, ktore zapowiadaja nadejscie czasow, kiedy bedzie na Ziemi slowo boze, wskazuja
raczej na kwestie zwiazane ze slowem bozym w znaczeniu slow od Boga, czyli przekazywaniu wiedzy od Boga Stworcy.
Sadze, ze nikomu wczesniej nie przyszedl do glowy tak absurdalny pomysl, by wiedze od Boga przemianowac na imie
wlasne Mesjasza. Widocznie sytuacja duchowych wrogow Boga stala sie bardzo trudna, jezeli podejmuja tak zle
przygotowana akcje z osadzeniem na Ziemi wlasnego konkurencyjnego Mesjasza. Â  Inna wazna kwestie w odniesieniu
do mesjanskiej wladzy Raymond Elwood, sa te elementy ich ideologii, ktore cechuje retoryka drapieznego kultu. W
wypowiedziach ludzi promujacych ta postac, nie brakuje akcentow slownych, ktore nawoluja do bezwzglednego
posluszenstwa woli wzgledem postaci Mesjasza na tronie. Sa nawet takie tresci, ktore przesylaja grozby w przypadku
nieposluszenstwa. Wystepuja rowniez grozby dotyczace globalnego zniszczenia cywilizacji za nieposluszenstwo wobec
wladzy tego uzurpatora. Â  Wskazane powyzej cechy zwiazane z proba osadzenia na mesjanskim tronie postaci
Raymond Elwood sa calkowicie sprzeczne z potrzebami Boga Stworcy. A przeciez Pan Raymond Elwood uwaza sie za
jego Syna, ktory tu na Ziemie zostal przez swego Ojca Boga przyslany. W zamian te cechy posiadaja duzo zgodnosci z
potrzebami mocy zla, ktorego wplyw jest dominujacy na Ziemi od tysiecy lat. Wladcy tych lucyferycznych obszarow
wplywu dobrze wiedza, ze efekty dzialania misji czasow ostatecznych, beda dla nich definitywnym koncem wplywu na
czlowieka. Uczynia wszystko by temu przeszkodzic a proba osadzenia takiej postaci jak rozkazujacy, rzucajacy na
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kolana, czy stosujacy metody zastraszania Mesjasz na tronie Ziemi jest tego dowodem. Â  Â  MASdeMerowing.
A.D.03.10.2015.
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