CHIP 666

Najważniejsze orędzia dla świata na koniec czasów
przygotowujące na Powtórne Przyjście Jezusa Chrystusa
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Znamię bestii przyniesie ze sobą
śmierć – śmierć duszy i śmierć
przez straszną chorobę
666 będzie wbudowany, jako ukryty numer,
w chipie, do którego przyjęcia będziecie
zmuszani, po prostu tak jak do przyjęcia
jakiejś szczepionki
piątek, 1 czerwca 2012 roku, godz. 20.15
Moja szczerze umiłowana córko, antychryst już przygotowuje swój plan pokoju, który przedstawi niedługo po tym, jak wojny na Bliskim Wschodzie staną się powszechne i kiedy ból i straszne udręczenie będą powodować, że nie będzie znaku nadziei.
Wtedy on się nagle pojawi i ogłosi się światu jako człowiek pokoju, jasny klejnot,
który lśni w środku ciemności.
Gdy się pojawi, będzie postrzegany jako jeden z najbardziej charyzmatycznych
przywódców politycznych wszechczasów. Jego piękna, atrakcyjna i opiekuńcza osobowość oszuka większość ludzi. Będzie on roztaczać miłość i współczucie i będzie
postrzegany jako chrześcijanin. Z czasem przyciągnie wielu zwolenników, których
liczba tak wzrośnie, że stanie się on jakby Mną, Mesjaszem.
Będzie postrzegany jako głosiciel jedności między wszystkimi narodami i będzie
kochany w prawie każdym kraju na świecie. Będzie wreszcie postrzegany jako ten,
który posiada nadprzyrodzone zdolności. Wielu będzie wierzyć, że został posłany
przez Mojego Ojca i że jest on Mną, Jezusem Chrystusem, Zbawicielem świata. Będą
się do niego modlili, kochali go i oddawali swoje życie za niego, a on będzie się śmiał
i drwił z nich, kiedy nie będą go widzieć. To będzie największe oszustwo wszechczasów, a jego planem jest ukraść wasze dusze, aby Mi was zabrać.
On i fałszywy prorok, który będzie siedział jak król w Stolicy Piotrowej, będą
potajemnie planowali jedną światową religię. Będzie się wydawało, że jest to typ religii chrześcijańskiej, która głosi miłość. Ona jednak nie będzie promować miłości
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wzajemnej, która pochodzi od Boga. Zamiast tego będzie promować miłość i wierność antychrystowi i miłość do samego siebie. Obrzydliwość się na tym nie zakończy, bo kiedy uwiodą dzieci Boże, rozpocznie się atak.
Nagle wszyscy zostaną poproszeni o przyjęcie jednego światowego znamienia wierności. Dla zjednoczonego świata, w którym wszyscy ludzie będą musieli
uczestniczyć. Będzie to kontrola waszych pieniędzy, waszego dostępu do żywności
i tego, jak żyjecie. Wiele z regulacji sprawi, że staniecie się więźniami. Kluczem do
waszych cel [komórek – w oryg. gra słów, przypis pol. red.], który będzie was trzymał
pod ich kontrolą, będzie znamię bestii. 666 będzie wbudowany, jako ukryty numer,
w chipie, do którego przyjęcia będziecie zmuszani, po prostu tak jak do przyjęcia
jakiejś szczepionki. Raz przyjęty zatruje nie tylko wasz umysł i duszę, ale i wasze ciało. Spowoduje on plagę mającą na celu zgładzenie dużej części światowej populacji.
Nie wolno wam przyjmować tego znamienia. Zamiast tego wskażę wam, co
macie czynić. Wielu będzie przyjmować znamię, ponieważ będą się czuli bezradni.
Pieczęć Boga Żywego, Moja Modlitwa Krucjaty 33, jest dla was ostatnią deską
ratunku. Gdy otrzymacie Moją Pieczęć Ochrony, daną wam przez Mojego Ojca
Przedwiecznego, nie będziecie musieli przyjmować znamienia. Pozostaniecie nietknięci. Wasz dom nie będzie widoczny, gdyby był poszukiwany lub brany na cel,
stanie się bowiem niewidzialny w oczach armii szatana. Będziecie musieli trzymać
w ukryciu żywność, która przetrwa kilka lat. Będziecie musieli mieć swoje własne
uprawy, przechowywać własną wodę, a wokół siebie trzymać wszystkie święte przedmioty. Reszta Mojego Kościoła będzie rosnąć i rozszerzać się i otrzymacie schronienie, jeśli będzie potrzebne. Potrzeba teraz wiele planowania.
Pytam tych, którzy się śmieją z tego, co czynicie, lub mówią, że Jezus z pewnością
nie mógłby prosić was o to. Czy On nie zaopatruje wszystkich Swoich wyznawców
w czasie, gdy zachodzi potrzeba? Nawet jeden chleb i jedna ryba mogą być rozmnożone. Dlatego nie ma znaczenia, że macie tylko trochę jedzenia, ponieważ Ja was
ochronię i będziecie bezpieczni. Módlcie się mocno za te dusze, które nie będą w stanie uniknąć znamienia.
Te niewinne dusze, które będą w stanie Łaski w czasie, gdy będą zmuszane do
przyjęcia chipa, zostaną uratowane. Pozostali muszą planować ochronę swojej rodziny i swoją wierność Najświętszej Eucharystii i Mszy. Kiedy antychryst pochłonie
wszystkie religie, jedyną bronią, wobec której będzie bezsilny, będzie Msza Święta
i przeistoczenie chleba i wina w Moje Ciało i Krew w Najświętszej Eucharystii. Moje
Msze muszą być kontynuowane. Ci z was, którzy o tym wiedzą, muszą teraz wzrosnąć liczebnie i rozpocząć przygotowania. Im wcześniej się przygotujecie, tym więcej
Łask otrzymacie, aby wzrastały wasze szeregi na całym świecie.
Zostanie położony kamień pod nową budowlę, o której powiedzą, że będzie
Moją nową świątynią. Ale to jest nieprawda. Ale kiedy zakończą się prześladowania,
Reszta Mojego Kościoła i Mój naród wybrany będą mieli odbudowaną świątynię
i Moje Nowe Jeruzalem zejdzie z Nieba. Zstąpi w Chwale. Trąby będą słyszane w tym
samym czasie w Niebie i na ziemi.
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A wtedy przyjdę. Ty, Moja córko, oznajmisz Moje przybycie, a wielu upadnie na
ziemię i zapłacze w ekstazie ukojenia, z miłości i radości, bo to będzie wreszcie ta
chwila, na którą czekali. Rozświetli się niebo, rozlegnie się grzmot, a chóry aniołów
będą słodko i zgodnie śpiewać, gdy wszystkie dzieci Boże przywitają prawdziwego
Mesjasza. Ja, Jezus Chrystus, przyjdę sądzić. A Niebiosa i ziemia staną się jedno.
Wyłoni się nowa chwalebna wspaniałość, odnowiona ziemia, i Nowy Raj przyjmie
tych wszystkich, których imiona są w Księdze Żyjących, a którzy połączą się jako
jedno. I choć będzie musiał nastąpić koniec starej ziemi, splamionej skazą grzechu,
to Nowa Era będzie tylko początkiem.
To do tego musicie dążyć. To do tego macie prawo jako do części swojego naturalnego Dziedzictwa. Tylko skupcie się na ratowaniu wszystkich dusz. Dlatego musicie
ignorować przeszkody, które są stawiane przed wami. Prześladowanie. Ból. Potworne zło z ręki innych. Jedyne, co się liczy, to zbawienie dusz.
Wasz Zbawiciel, Jezus Chrystus

Znamię bestii przyniesie ze sobą śmierć – śmierć duszy i śmierć
przez straszną chorobę poniedziałek, 29 lipca 2013 roku, godz. 11.23

Moja szczerze umiłowana córko, Moje Imię jest rzadko wymieniane jednym tchem,
gdy ci, którzy twierdzą, że Mnie reprezentują, wykrzykują bluźnierstwa przeciwko
Bogu. Moja Śmierć na Krzyżu nie tylko zostanie odrzucona i nie będzie się o niej
mówiło, lecz także obrazy demonów będą wykorzystywane jako substytut Mojego
Ciała na Krzyżu. Jeśli nie Mnie zabili na Krzyżu, to kogo? Kim są ci, którzy głoszą
Moje Słowo światu, ale wypowiadają bluźnierstwa, wylewające się z ich ust?
Uważajcie na cuda, które mężczyźni w białych szatach, jak twierdzą, będą czynili,
tak jakby pochodziły one z Mojego Ciała i były pobłogosławione Moim Duchem.
Kiedy zobaczycie, że mają miejsce wspaniałe i z pozoru cudowne wydarzenia, wiedzcie, że one takimi nie są. Powiedzą wam, że te cuda zostały dokonane z ręki fałszywego proroka. Będą oczekiwać, że okażecie mu wielki szacunek i najpierw powiedzą
wam, że on jest żyjącym świętym. Będzie czczony, kochany i podziwiany i wszyscy
powiedzą, że jest wyróżniony przez Boga. Z czasem uwierzą, że te cuda się dokonują,
aby zwiastować Moje Powtórne Przyjście.
A potem pojawi się bestia. On będzie czcił tego pierwszego. A świat zostanie
wciągnięty w straszliwe zamieszanie. Znajdzie się w pułapce. Z jednej strony fałszywy prorok będzie miał władzę nad wszystkimi religiami świata i będzie żerował na
miłości tych, którzy znają Prawdę. Ci, którzy znają Prawdę, nie odrzucą Mnie, bo do
nich należy Królestwo Boże. Antychryst będzie okazywał wielki szacunek fałszywemu prorokowi. A ponieważ będzie odgrywał rolę w polityce, ich lojalność połączy
wielu ludzi, którzy przyklasną temu sojuszowi.
Te wydarzenia wkrótce staną się zrozumiałe. Ci, którzy próbują pociągnąć was za
sobą do fałszywej wiary, niepochodzącej od Boga, będą bardzo przekonujący. Oni
nigdy nie ujawnią swoich prawdziwych intencji, dopóki nie uwierzą, że wygrywają
tę bitwę. Ale wtedy zniszczą wielu, którzy nie będą chcieli przyjąć znamienia bestii.
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Powiedzą, że jest to znak prawdziwego pokoju na świecie, miłości i jedności, ale
w jego ohydnym jądrze będzie ukryta liczba 666, znak bestii.
Podobnie jak święte medaliki zapewniają ochronę z Nieba Mocą od Boga, tak
znamię bestii przyniesie ze sobą śmierć – śmierć duszy i śmierć przez straszną chorobę, a ci, którzy je odrzucą, będą musieli się ukryć i przygotować. Wiem, że to
straszne, ale jest to prawda. Będę interweniował za pomocą waszych modlitw, aby
położyć kres prześladowaniom.
Wy, Moi ukochani wyznawcy, którzy znacie Prawdę, jesteście przygotowywani,
aby pomóc tym, którzy walczą z tą wiedzą. Zanim się to stanie, Moja Armia Reszty będzie siłą, z którą się trzeba będzie liczyć. Ta siła będzie tkwić w zdolności jej
członków do ratowania tych, którzy będą cierpieli przez ten diabelski akt zemsty na
dzieciach Bożych. Wasz Jezus
Teksty zamieszczone w tej broszurce zaczerpnięto z wydania książkowego Księgi Prawdy. Ta pięciotomowa publikacja zawiera orędzia przekazane w latach
2010-2015 przez Pana Jezusa i Matkę Bożą irlandzkiej katoliczce znanej pod
imieniem Maria od Bożego Miłosierdzia. Podkreślają one nauczanie Kościoła
katolickiego, zawierają duchowe wskazania i proroctwa. Księgę Prawdy można
czytać na stronach internetowych:
KsiegaPrawdy.pl ● JezusDoLudzkosci.pl ● Paruzja.info
Publikacja dostępna jest także w wersji książkowej w sklepie elgido.com, tel.
505-616-403.

O tych orędziach – Księdze Prawdy
Otrzymuje je kobieta z Irlandii, katoliczka, mężatka i matka, która chce być znana
pod imieniem Maria od Bożego Miłosierdzia. Twierdzi ona, że od 9 listopada
2010 roku otrzymuje z Nieba boskie orędzia. Globalne zmiany klimatu, przewroty polityczne, odstępstwo od wiary dokonujące się w Kościele katolickim, trzecia
wojna światowa, powszechny głód, nowy światowy porządek, znamię bestii i ujawnienie się antychrysta to tylko niektóre z tematów stanowiących treść tych orędzi.
Całość orędzi stanowi Księgę Prawdy i podkreśla nauczanie Kościoła katolickiego w zakresie wiary i moralności. Te orędzia – przekazywane przez Boga Ojca,
Jezusa Chrystusa i Matkę Bożą – skierowane są jednak do całej ludzkości. Ich
celem jest przypomnienie światu o Bogu, Stwórcy i Odkupicielu, tak aby dusze
mogły się nawrócić i zostać zbawione, zanim nastąpi Dzień Sądu. Orędzia przygotowują ludzkość na Powtórne Przyjście Jezusa Chrystusa, które jak mówi Jezus,
nastąpi za życia tego pokolenia.
Rola Marii od Bożego Miłosierdzia jako osoby otrzymującej orędzia i proroka
jest jasna – mówi ona, że jak nakazuje jej Pan nasz, Jezus Chrystus, powinna zapisywać Orędzia i przekazywać je światu. To nie ona jest ich autorem – Autorem
tych orędzi jest sam Bóg.
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