70. Jezus mówi… Wybierzcie Mnie a Nie Szatana!…
Nie Akceptujcie Znaku Bestii - CHIPU
9 maja 2015 r. - Fragment Orędzia Jezusa do siostry Carol
(Carol) Och, Mój słodki, Drogi Jezu - co masz dziś do powiedzenia naszym Przyjaciołom?
Jezus zaczął… „To Życie trwa tylko kilka krótkich minut, a wieczność jest bardzo, bardzo, bardzo długa.
To jest idea, która musi być jasna dla tych, którzy pozostali ... Życie to TYLKO czas, w którym musisz
podjąć najważniejszą ze wszystkich decyzji, decyzję pójścia za MNĄ - Jezusa Chrystusa - w
nadchodzących dniach. Są tylko dwie możliwości, bez względu na to, do czego rząd, przyjaciele,
szefowie, rodziny lub inne osoby będą starały cię przekonać. ”
„Wybierzcie mnie lub szatana. Ze Mną będziecie mieć Życie Wieczne - od wieczności do wieczności w
Chwale, Życie i Miłość bardziej czyste niż kiedykolwiek mogliście sobie wyobrazić. Z szatanem będzie
to tylko ból, śmierć, nędza, niekończące się męki i ogień. Pierwsza śmierć waszego ciała zakończy się
drugą śmiercią ... Odwieczne oddzielenie ode Mnie, Boga, który was ukształtował w łonie waszej
matki, który tchnął życie w waszą duszę, który kocha was bardziej niż kiedykolwiek możecie zrozumieć
”.
„Więc dzisiaj apeluję do was. Które chcecie? Wróg waszej duszy napełnił ten świat każdym
narzędziem, które mógł wymyślić, by kłamać, kraść, zabijać i niszczyć was i całą ludzkość, aby was
przekonać, że ta chwila była warta sprzedania życia Wiecznego. Jest to ta sama historia, co Jakub i
Ezaw… Błogosławieństwa i Bogactwa wymienione za chwilę przyjemności cielesnej, nigdy nie zostały
zamienione ponownie po podjęciu tej decyzji . ”
„Mówię wam dziś wieczorem… Uważajcie na Znak - Chip Komputerowy. Człowiek się z tego śmieje,
rząd kłamie. Ale mówię wam prawdę… Jeśli ją zaakceptujecie, wasze własne DNA zmieni się w syna
samego szatana i nie będzie już dla was odkupienia ”.
„Bądźcie mądre, Moje dzieci - bądźcie teraz bardzo mądre. Słuchajcie Mnie. Słuchajcie MEGO Głosu,
aby wam pomagał przez dni, które nadchodzą, gdyż tylko on da wam życie. Tylko mój Głos
poprowadzi was przez labirynt śmierci, który szatan zaprojektował dla was. I choć czasy będą męczące
i trudne - to tylko przez krótki okres. Uratuję was. Będę tam, blisko was. Wołajcie do Mnie, najpierw o
Zbawienie - a potem o zbawienie Życia, abyście żyli i nie zostali zabici ”.
„Jestem blisko was wszystkich. Wzywam was do Mojego boku. Bądźcie mądrzy, moi przyjaciele, moje
dzieci. Bądźcie mądrzy! Wasz Kochający Ojciec, Abba… Jezus ”

