
74. Thông Điệp của Chúa cho Carol: 'chọn Ta hoặc Tiền, các Con phải quyết định' 

 

từ ngày 11 tháng 5 năm 2015 

 

Chúa Jêsus đã bắt đầu... "Cho dù bạn có ít hay nhiều, tiền sẽ trở thành một điều của quá khứ một 

cách nhanh chóng trong những ngày đau khổ. Bạn Sẽ bị buộc phải làm một số việc để quyết định: liệu 

tôi có lấy dấu hiệu của Anti-Christ - Obama và chính quyền mới của ông ta để sống / ăn / tồn tại? Hay 

tôi sẽ làm tốt hơn? " 

 

"Chúng ta hãy nhìn vào những quyết định này sẽ bao gồm những gì ... Nó có vẻ hợp lý. Mát mẻ. Thông 

minh. Khôn ngoan. "Không có vấn đề lớn" khi tất cả các hệ thống tiền tệ, tiền xu, tiền tệ khác đang 

hỗn loạn khắp thế giới khi nền kinh tế thế giới sụp đổ. " 

 

"Ý tưởng đã có trong các tác phẩm: lấy một con chip máy tính đơn giản trong tay hoặc trán, và Voila! 

Mở một cánh cửa, mở một thiết bị, trả tiền cho một mua với làn sóng của bàn tay. " 

 

"Một khi những con quỷ che giấu như những người ngoài hành tinh xuất hiện, cũng sẽ có một vấn đề 

trung thành. Vì vậy, mọi người sẽ bị tẩy não khi tin rằng "họ" là đúng, nhưng "họ" là sai... và được 

theo đuổi theo một hướng này. 

 

"Nhưng dòng dưới cùng sẽ là - theo tôi hoặc theo Satan ... Dù gói phức tạp xuất hiện như thế nào đi 

chăng nữa. Tôi đã nói trước rằng lấy chip vào cơ thể của bạn sẽ mãi mãi con dấu số phận của bạn. " 

 

"Đây là lý do: con chip sẽ chứa hạt giống" quỷ ", khi nó được cấy vào cơ thể của bạn, sẽ giải phóng 

một DNA khác vào dòng máu của bạn, và điều này sẽ bắt đầu thay đổi vĩnh viễn và biến đổi ADN của 

bạn thành cái mà một lần được gọi là Nephilim . Quá trình này không thể bị đảo ngược, và sẽ không 

được tha thứ. " 

 

"Đây là lý do tại sao tôi kêu cầu với bạn NGAY BÂY GIỜ để quay lại với tôi, để cho cuộc sống của bạn 

qua Me trước khi quá muộn. Tốt hơn là bị chặt đầu và tham gia cùng Ta ở trên trời và muôn thuở, 

hơn là để có thể mua một ít mẩu vụn để giữ cho bạn còn sống thêm một ngày nữa. Hãy yên tâm, các 

quyền hạn trong việc chăm sóc không phải là một chút cho dù bạn sống hay chết, cách này hay cách 

khác. Mục tiêu duy nhất của họ, động lực duy nhất của họ trong tất cả mọi thứ họ đang làm là ăn cắp, 

cướp, giết và tiêu diệt toàn bộ nhân loại và chuyển đổi chúng vĩnh viễn vào công dân địa ngục. Cuộc 

sống của bạn không có giá trị gì đối với họ, dù bạn tuyên bố sự trung thành của bạn với họ như thế 

nào cũng được. " 

 

"Mặt khác, cuộc sống của bạn xứng đáng với mọi thứ. Tôi đã đến Trái đất vì lợi ích của bạn - Tôi đã 

cho cuộc sống của tôi trên Thập giá để bạn có thể làm cho bước đơn giản hướng về tôi và được cứu. " 

 

 



"Sử dụng trí tuệ, Bạn bè của tôi. Hãy thận trọng. Hãy suy nghĩ rõ ràng về những điều này, và đến trú 

dưới đôi cánh của tôi. Tìm kiếm tôi và tôi sẽ được tìm thấy. Knock và tôi sẽ mở cánh cửa Eternity cho 

bạn. Hỏi, và bạn sẽ tìm thấy Sự cứu rỗi, Tình yêu, Niềm vui, Hoà Bình, và Hạnh phúc Đời đời một khi 

cuộc sống của bạn là của tôi. Tình yêu của tôi dành cho bạn là không bao giờ kết thúc. Tất cả đều 

mạnh mẽ và thuyết phục. Được tự do và không có chi phí. Chạy ngay vào cánh tay mở của tôi. Đừng 

trở thành một Êsau, trao đổi mạng sống của bạn cho bát bát. " 

 

"Come, bạn của tôi. Hãy đến với Ta... Vua Ai đang chinh phục... Người cứu thế linh hồn, Chúa Giêsu. " 


