
74. Jezus Ostrzega Przed Znakiem Bestii 

11 maja 2015 - Słowa od Jezusa do siostry Carol 

Pieniądze - Musicie zdecydować… Niezależność  lub  Ja 

(Carol) Czy dziś wieczorem masz słowa dla naszych przyjaciół, Panie? 

(Jezus) „Tak, Mam. Zacznij pisać. ” 

„Dzisiejszy temat to Pieniądze. Bez względu na to, czy macie mało, czy dużo, pieniądze staną się 

przeszłością szybko w dniach Ucisku. W pewnym momencie będziecie zmuszeni do podjęcia decyzji ... 

Czy wezmę znak reklamowany przez Anty-Chrysta - Obamę i jego nową administrację, aby żyć, jeść i 

przeżyć? A może wybiorę lepszą drogę? ” 

„Przyjrzyjmy się, co będzie wiązało się z każdą z tych decyzji… Wyda się to logiczne. Fajne. 

Inteligentne. Ostrożne. „Nic wielkiego”, gdy wszystkie systemy pieniężne, monety i waluty będą w 

chaosie na całym świecie, gdy załamią się gospodarki światowe. Pomysł jest już w toku: weź w rękę 

lub czoło prosty chip komputerowy, a Voila! Otwórz drzwi, włącz urządzenie lub zapłać za zakup za 

pomocą ręki. Gdy pojawią się demony przebrane za kosmitów, pojawi się także kwestia lojalności. Tak 

więc ludzie zostaną poddani praniu mózgu, aby uwierzyć, że „oni” są prawdziwi, ale „oni” są fałszywi, i 

ludzie będą zmuszeni do podążania jednym lub drugim kursem ”. 

„Ale podstawą będzie… Podążajcie za Mną lub podążajcie za szatanem… Bez względu na to, jak 

niezwykle skomplikowane opakowanie się wydaje. Powiedziałem wcześniej, że wzięcie chipa do 

waszego ciała na zawsze zapieczętuje wasz los.” 

„To jest powód, dla którego chip będzie zawierał„ nasienie ”demona, które po wszczepieniu do 

waszego ciała uwolni kolejne DNA do krwioobiegu, a to zacznie trwale zmieniać i przekształcać twoje 

DNA w coś, co kiedyś nazywano Nephilim . Ten proces nie może zostać odwrócony i nie będzie 

wybaczony. * 

„Dlatego wołam do was TERAZ, abyście zwrócili się do Mnie, aby oddać Mi wasze życie, zanim będzie 

za późno. Lepiej być ściętym i dołączyć do Mnie w Niebie i wieczności, niż móc kupić kilka okruchów, 

aby utrzymać cię przy życiu jeszcze jeden dzień. Bądźcie pewni, że odpowiedzialne moce nie troszczą 

się o to, czy żyjecie, czy umrzecie, w taki czy inny sposób. Ich jedynym celem, ich jedyną motywacją 

we wszystkim, co robią, jest kradzież, rabowanie, zabijanie i niszczenie całej ludzkości, i 

przekształcanie ich na stałe w obywateli piekła. Wasze życie jest dla nich nic nie warte, bez względu na 

to, jak silna jest wasza wierność wobec nich.” 

„Z drugiej strony wasze życie jest dla mnie warte wszystko. Przyszedłem na Ziemię dla was - oddałem 

Moje życie na Krzyżu, abyście mogli zrobić prosty krok w kierunku Mnie i zostać zbawieni ”. 

„Użyjcie mądrości, moi przyjaciele. Bądźcie ostrożni. Pomyślcie wyraźnie o tych rzeczach i przyjdźcie 

schronić się pod Moimi skrzydłami. Szukajcie Mnie, a zostanę znaleziony. Pukajcie, a otworzę wam 

drzwi do Wieczności.  



Pytajcie, a znajdziecie swoje Zbawienie, Miłość, Radość, Pokój i Wieczne Szczęście, gdy wasze życie 

stanie się Moje. Moja miłość do was nigdy się nie skończy. Wszech potężna i przekonująca. Dana 

swobodnie i bez kosztów. Biegnijcie teraz do Moich otwartych ramion. ” 

„Nie bądźcie Esau, zamieniając wasze życie na miskę zupy. Przyjdźcie, moi przyjaciele ... Przyjdźcie.” 

Król, Który zwycięża.  Ratownik dusz… Jezus 


