70. VALITSE MINUT & ÄLÄ SAATANAA…
ÄLÄ VASTAANOTA PEDONMERKKIÄ – SIRUA
Jeesuksen sanoja Sisar Carolille, 9. Toukokuuta, 2015
( Carol ) Voi, suloinen rakas Jeesukseni, mitä sanottavaa Sinulla on meidän Ystävillemme tänään?
Jeesus aloitti… ” Tämä Elämä kestää vain muutaman lyhyen minuutin, ja ikuisuus on hyvin, hyvin,
hyvin pitkä. Tämän ajatuksen täytyy olla selvä niille, jotka on jätetty jäljelle… Elämä on AINOA
ajankohta, jolloin teidän täytyy tehdä tämä kaikkein tärkein päätös – päätös seurata MINUA Jeesus Kristusta – tulevina päivinä. On vain kaksi vaihtoehtoa, mitä tahansa hallitus, teidän
ystävänne, pomonne, perheenne, tai kuka muu tahansa saattaa yrittää vakuuttaa teille. ”
” Valitkaa Minut tai saatana. Minun kanssani teillä on Ikuinen Elämä – ikuisuudesta ikuisuuteen
kunniassa, Elämää ja Rakkautta paljon puhtaampaa, kuin voitte ikinä yrittää pystyä kuvittelemaan.
Saatanan kanssa… se ei ole mitään muuta kuin kipua, kuolemaa, kurjuutta, loppumatonta
kidutusta ja tulta. Kehonne ensimmäinen kuolema päättyy toiseen kuolemaan… Ikuiseen eroon
Minusta, Jumalasta, Joka muovasi sinut äitisi kohdussa, joka puhalsi hengen sinun sieluusi, joka
rakastaa sinua enemmän kuin ikinä voit ymmärtää. ”
” Niinpä, tänä iltana vetoan sinuun. Kumpaa haluat? Sielusi Vihollinen on täyttänyt tämän
maailman kaikilla laitteilla mitä pystyi kuvittelemaan valehdellakseen, varastaakseen, tappaakseen
ja tuhotakseen sinut ja koko ihmiskunnan, vakuuttaakseen sinut, että hetken nautinto oli
Iänkaikkiseen elämään vaihtamisen arvoinen. Se on sama kertomus kuin Jaakobin ja Eesaun…
Siunaukset ja Rikkaudet vaihdetaan hetkelliseen keholliseen nautintoon, voimatta koskaan enää
vaihtaa takaisin, kun päätös oli tehty. ”
” Minä kerron teille tänään… Olkaa varuillanne Merkin suhteen – Tietokone Sirun. Ihminen nauraa
sille, hallitus valehtelee siitä. Mutta Minä kerron teille totuuden… Jos otatte sen vastaan, teidän
DNA:nne muuttuu itsensä saatanan pojan DNA:ksi, eikä teille ole enää pelastusta. ”
” Olkaa viisaita, Minun Lapseni – olkaa erittäin viisaita nyt. Kuunnelkaa Minua. Kuunnelkaa MINUN
ääntäni auttamaan teidät niiden päivien läpi, jotka ovat tulossa teille, sillä yksin ne antavat teille
elämän. Minun Ääneni yksin tulee ohjaamaan teidät saatanan teille suunnittelemien kuoleman
sokkeloiden läpi. Ja vaikka ajat ovat piinallisia ja vaikeita – se on vain lyhyt aika. Minä pelastan
teidät. Minä olen teidän lähellänne. Kutsukaa Minua Pelastukseen ensin – sitten Elämän
pelastukseen, niin että eläisitte eikä teitä tapettaisi. ”
” Minä olen teidän kaikkien lähellä. Minä kutsun teitä Minun vierelleni. Olkaa viisaita, Minun
Ystäväni, Minun Lapseni. Olkaa viisaita! Teidän Rakastava Isänne, Abba… Jeesus. ”

