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Care e legătura între Actele Biometrice și lepădarea Credinței? Sunt creștini, ba chiar și 

preoți care ne zic că între acestea nu ar fi nicio legătură. Lepădarea de Credință va fi, zic 

ei, un act absolut explicit. Potrivit lor, cineva va veni să te întrebe ”Te lepezi de Hristos?”, 

iar tu vei răspunde. În cazul lepădării ți se va aplica pecetea fiarei, pe frunte sau pe mâna 

dreaptă, în caz contrar, ți se va tăia capul. Cei care vă prezintă acest scenariu sunt, cel 

mai probabil, profeți mincinoși. Nicăieri în Apocalipsă nu se vorbește de o astfel de 

întrebare adresată oamenilor, de o astfel de lepădare formală. În Apocalipsă se spune că 

toți oamenii pământului vor fi obligați să își pună pe mâna dreaptă sau pe frunte, semnul 

fiarei. Iar aceasta va fi opera profetului mincinos, ajutorul antihristului: ”Şi ea (a doua 

fiară – n.m.) îi sileşte pe toţi, pe cei mici şi pe cei mari, pe cei bogaţi şi pe cei săraci, pe cei 

slobozi şi pe cei robi, să-şi pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte. Încât 

nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decât numai cel ce are semnul, adică numele 

fiarei, sau numărul numelui fiarei. (...) Şi numărul ei este şase sute şaizeci şi şase.”  

Asta spune Sfântul Ioan Evanghelistul, care este un apostol și un profet adevărat. 

Deducem, logic, că lepădarea Credinței nu se face prin abandonarea verbală sau scrisă a 

Domnului Hristos, ci prin acceptarea însemnelor necuratului.  

Aceste însemne sunt deja prezente în viața noastră. Codurile de bare ale tuturor 

produselor comercializate în România conțin trei linii duble mai lungi, una la începutul 

codului, alta la mijlocul său și alta la finalul codului. Aceste linii sunt citite de calculator ca 

fiind cifra șase.  

Actele biometrice reprezintă primul pas în punerea acestui însemn satanic asupra 

noastră. Dar și primul pas în năruirea libertății umane. Aceste acte conțin un microcip, un 

microprocesor care stochează date personale. Cei care le vor accepta vor putea fi scanați, 

cu niște aparate speciale, de la distanță, ca niște produse. Cei care îi vor scana vor ști 

totul despre ei.  

În timp, aceste acte biometrice (carte de identitate, pașaport, permis auto, card bancar) 

vor deveni un singur act, fără de care omul nu va mai putea face nimic. 

Următorul pas în acceptarea însemnelor diavolului va fi acela al renunțării la acest act, fie 

sub pretextul faptului că actele se pot pierde, fie sub acela al ”grijii” Sistemului față de 

sănătatea noastră, fie sub amândouă. Cipul va fi introdus direct sub pielea mâinii drepte 

a oamenilor. Acest lucru a devenit deja o realitate. În Statele Unite se implantează deja 

astfel de cipuri (care emit unde radio) în mâna dreaptă sub pretextul faptului că prin 

aceste cipuri se poate verifica de la distanță starea de sănătate a respectivilor oameni.  

Aceste implanturi cu cip vor fi obligatorii, iar aceste cipuri implantate reprezintă, în mod 

clar, pecetea satanei. 

Cum în România actele biometrice vor deveni, din 2014, obligatorii, și cum mult sprijin nu 

găsim la conducătorii Bisericii, aflați sub influența masonilor, soluția pe care o propun eu 

este aceea a protestelor colective, sub orice formă. Dar fără rugăciune, cât mai multă, 

nimic nu vom izbândi. Lucrurile sunt foarte avansate, iar masonii impun aceste acte 

biometrice în întreaga lume. 
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