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Bevezetés

"The Warning"

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

„Igen, Leányom, a legnagyobb meglepetésedre,  te vagy a kiválasztott, hogy  beteljesítsd

a János Könyvében lévő próféciákat,  hogy felkészítsd az emberiséget a megtisztulásra,

mely hamarosan kibontakozik.”

(Úr Jézus, 2010. nov. 16.)

„Egy eszköz vagy, amelynek segítségével Isten szava eljut az összes gyermekemhez.”

(Szűzanya, 2010. nov. 8.)

“Ezek az üzenetek az Istentől vannak, és tisztelni kell őket.”

(Szűzanya, 2010. nov. 8.)

Európában egy újabb próféta (Maria Divine Mercy, az Isteni Irgalmasság Máriája) állítja,  2010

novemberétől kap üzeneteket a Szűzanyától és szeretett Fiától, Jézus Krisztustól.

Az üzenetek próféciákat és keresztény tanításokat tartalmaznak,  hogy Jézus második eljövetelére

felkészítsék az emberiséget. Ezek az üzenetek a Nagyfigyelmeztetésre (“The Warning”)

vonatkoznak,  Isten nagy Irgalmasságára,  amely a  látnoknő szerint nemsokára

beteljesedik, de a  pontos dátum nem ismert előtte. A világon mindenki,  aki 7 évnél idősebb, 

látni fogja bűneit, hogy mélyen megbánhassa azokat, és hogy megtérhessen még az Ítélet előtti

utolsó napon. A látnoknő szerint nagyon fontos,  hogy a Nagyfigyelmeztetésre az emberiség jól

felkészüljön, mert az esemény olyan sokkoló lesz,  hogy ezt a sokkot egyesek nem tudják majd

elviselni, ezért  halálos bűnben meghalhatnak.

A fiatal látnoknő,  feleség és édesanya,  ezért nem szeretne a nyilvánosság elé kerülni,  hogy óvja a

családját.  Azt állítja,  hogy Urunk az egész világ számára ajándéknak szánta az üzeneteket, és hogy

ezeket interneten kell közzé tennie. Néhányan segítettek ebben neki.  A hölgy,  aki a katolikus hitet

éli,  rendszeresen vett részt Szentmisén, de állítása szerint, hite nem volt elég erős. Azonban  az

üzenetek által hite különlegesen megerősödött. Nyomatékosan állítja,  hogy sem a

Mária-jelenésekről,  sem a Szentírás tanításairól nem volt elegendő ismerete, hiszen nagyon

gyengének minősítette lelki életét.  Amikor Urunk megmondta a könyv címét ( amelyet közzé kell

tennie): „A Nagyfigyelmeztetés”,  azt hitte,  hogy a könyv Urunk második eljöveteléről fog szólni.  A

Garabandáli üzenetek által szerzett csak tudomást arról, hogy a Nagyfigyelmeztetés megelőzi

Urunk második eljövetelét.

Hónapok eltelte után  végre lelkivezetőt talált,  így az üzenetek megfelelnek a  katolikus hit

tanításának, és úgy kerülnek továbbításra.

Hogyan kapja a látnoknő az üzeneteket?

Az üzeneteket belső hang által kapja,  de többször is volt része, általában imádkozás közben,   a

Szűzanya és az Úr Jézus jelenésében. Több Szent arcképét is láthatta,  olyanokét,  akiket azelőtt nem

 1

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/07/nos-most-mar-ertened-kell-miert-kulonbozol-a-latnokoktol-ez-azert-van-mert-te-egy-profeta-vagy-a-vegidok-profetaja/


Bevezetés
"The Warning"

ismert pl: Szent Fausztináét,  Szent Ágostonét,  Szent Benedekét,  Avilai Szent Terézét és II. János Pál

Pápáét,  akit a Szűzanya a „Szent” szóval illetett.

Az  egyes előrejelzések (az üzenetek alapján) az arab világ felkelésére,  az Antikrisztusra, aki

nemsokára kinyilatkoztatja magát, és a három vezető beosztásban levő politikusra vonatkoznak, 

akiket rövidesen meg fognak ölni.  Ugyanakkor a látnoknőnek felfedték a politikai összeomlás

részleteit is, és a Vatikánnal kapcsolatos szakadásokat is.

A közzétett üzenetek megerősítik a katolikus tanítást,  növelik a hitet, és azért adattak,  hogy az

emberiséget újra evangelizálják,  hogy felkészülhessenek Jézus második eljövetelére, és hogy az

Utolsó Ítéletkor megmenekülhessenek.

A látnoknő aláveti magát a pápai hivatal döntésének az üzenetek valóságát illetően. Abban az

esetben, ha próféciáról van szó,  a pápa az egyedüli bíró.  /X. Leo Pápa (1513)/

Jelenleg a látnoknő lelki vezetésben részesül, az Egyház vezetése alatt áll. Arra ösztönzi a világ

keresztényeit,  hogy sokat imádkozzanak azokért a lelkekért,  akik a Nagyfigyelmeztetést nem fogják

túlélni, és azokért,  akik minden cselekedetükben arra fognak törekedni, hogy ennek a nagy

eseménynek a hatásait meggyengítsék, hiszen ők az Antikrisztus uralmát akarják.

 

Acta Apostolicae Sedis

Ez az e-Könyv a www.TheWarningSecondComing.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait

tartalmazza.

A karizmatikus eredetűnek tulajdonítható „lelki beszélgetések”, lelki naplók és feljegyzések kiadására és olvasására a következő alapelvek

érvényesek:

1. Az Acta Apostolicae Sedis 1966. december 29-i 58/16-ik számában a Hittani Kongregáció közölt egy dekrétumot, amelyet VI. Pál pápa

1966. október 14-én jóváhagyott, s melynek értelmében az Egyházi Törvénykönyv 1399. és 2318. paragrafusait eltörölték.

2. Azóta az Egyház részéről megengedett, tehát szabad az új megjelenésekről, kinyilatkoztatásokról, jövendölésekről, csodákról, stb. minden

kifejezett egyházi engedély nélkül könyveket kiadni, azokat hívek között terjeszteni, és azokat olvasni, feltéve, ha az ilyen természetű

írások nem tartalmaznak szent hitünkkel és a krisztusi erkölccsel ellentétes tanításokat.

3. 1975. márc. 19-én az Egyház ismételten megerősítette a fentebbi két kánon érvénytelenítését azzal, hogy lehetővé tette az ilyen könyvek

egyházi jóváhagyás (Imprimatur) nélküli kiadását és olvasását. Az Imprimatur-ra csak akkor van továbbra is szükség, ha az ilyen kiadványokat a

templomok előcsarnokában árusítják.
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2011 februári üzenetek

A Szeretet az út az Üdvösséghez

2011. február 5. szombat; 11.50

Drága, szeretett leányom, ma további kegyelmeket kaptál, melyekkel Én közelebb tudlak vonni

Magamhoz. Mert csak a Közelemben tudod megtapasztalni a békét, a szeretetet és az örömet a

szívedben. Csak az ima által, és azáltal, hogy átadod Nekem gondjaidat, fogsz eggyé válni Velem. Ha

átadod magad, leányom, és bízol Bennem, akkor meg fogod érteni a szeretetet, melyet Én érzek

irántad a Szívemben. És ha így teszel, az Irántam való szereteted megerősödik. Csak ha felajánlod,

és az Én kezembe helyezed minden gondodat, akkor fognak azok elrendeződni.

Csak akkor tudtok igaz szeretet mutatni mások felé, ha szerettek Engem. Csak a szeretet által

lesztek megáldva azokkal az adományokkal, hogy más embereket az Én – szeretettel és irgalommal

teljes – szívemen keresztül néztek.

Csak akkor fog az életetek megváltozni, és csak akkor fogja átjárni az öröm mindennapi életeteket,

ha igaz szeretetet mutattok Felém. Soha ne féljetek Szeretetemtől, gyermekek. Bőségesen lenne

mindannyiatok számára, ha csak Hozzám fordulnátok, és kérnétek azt. Ha egyszer megkapjátok ezt

a szeretetet, legyetek bőkezűek vele. Terjesszétek Szeretetemet mindenütt, hogy ti, mind,

különösen a langyos lelkületűek, a lelketekbe tudjatok hívni Engem. Ez az egyetlen út az

üdvösséghez.

A ti szerető Megváltó Jézus Krisztusotok

Világméretű Megtérés van készülőben

2011. február 6. vasárnap, 13.40

Drága, szeretett leányom, ez az utolsó üzenetek egyike, melyet be kell illeszteni az Én szent írásom

első darabjába, melyet „A Nagyfigyelmeztetés” kötete foglal magába.

Szeretett Gyermekeim, hamarosan – a büntetés által – tudomásotokra lesz hozva Létezésem. Most

hamarosan, a Mindenható Istenben hívők és az Ateisták egyaránt meg fogják kapni a végső

ajándékot, még a dicsőséges nap előtt, amikor Én visszatérek ítélni.

Ez a nagy esemény meg fogja nyitni a szíveteket, és félelemmel vegyes áhítattal fogjátok nézni azt a

csodálatos szeretetet, melyet Én mutatok nektek az Irgalmasság ezen cselekedete során. Sokan

közületek nem fogják fel az Én, vagy Örök Atyám létezését. Mert oly sokatoknak, ártatlan lelkeknek,

meg kellene értenetek, hogy Irgalmamat adom nektek a Nagyfigyelmeztetés során.

Mindegy milyen névvel szeretnétek majd illetni Engem, ekkor majd egy új értelmezés ragadja meg

lelketeket. Legyetek hálásak, amikor ez megtörténik, mert ez a Büntetés lesz a ti Üdvösségetek.

Amint ennek az eseménynek vége, valamennyi hívő – együtt azokkal, akik csatlakozni fognak, mert

végre megértik majd az igazságot – meg fogja alakítani földi új Hadseregemet. Mindannyian – akik

megbocsátást fogtok keresni, mikor bűneitek feltárulnak majd számotokra – törekedni fogtok arra,
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Világméret? Megtérés van készül?ben

hogy terjesszétek az igazságot a sötétségben lévőknek.

Ez az ajándék, Gyermekeim, fájdalmat fog hozni nektek, amikor kigúnyolnak benneteket az Én

nevemben. Legyetek hálásak, amikor ez történik, mert abból fogjátok tudni – bármilyen fájdalmasak

is lesznek ezek az élmények -, hogy az Én igaz tanítványaim vagytok. Ti Velem lesztek a

Paradicsomban, ha eljön az ideje. Soha ne féljetek hitetek miatt Szeretteim. Mert ha csak egy

pillanatra is megpillantanátok azt az igazi pompát, amelyet Atyám teremtett számotokra a

Paradicsomban, a ti emberi szemetek nem állhatná a fényt és a dicsőséget. Ha egyszer

megpillantanátok – bármennyire is kötődtök ehhez a földhöz, bármilyen gyönyörű is ez, hiszen ezt is

Isten teremtette – könyörögnétek azért az időért, amikor Velem lehettek a Paradicsomban.

A Szeretet Üzenete az Ateisták részére

Ne feledjetek egy végső tanítást Tőlem. Ateisták mindenütt, hallgassátok meg ezt az üzenetet most,

még ha nehéz is számotokra megtenni ezt. Minden egyes Gyermekem ezen a földön érez szeretetet

valamikor élete során. Amikor szeretetet éreztek szívetekben, nem láthatjátok, nem tudjátok

megtapintani, és nehéz lehet számotokra még leírni is. Nincs tudományos módszer, amellyel meg

lehetne állapítani azt. A szeretet alázatossá tesz benneteket. A szeretet nagylelkűvé, nemes szívűvé

tesz benneteket. A szeretet segíthet, hogy nagyobb áldozatokat hozzatok. A szeretet bonyolult, de

szenvedélyes. A szeretet nem ember-alkotta. Ez egy ajándék Istentől. A szeretet csak egy forrásból

származik. A szeretet maga az Isten. Az Isten maga a szeretet. Ez ilyen egyszerű. Nyissátok meg

szívetek arra a tiszta szeretetre, melyet Én és Örök Atyám érzünk mindannyiatok iránt. Nézzetek rám

úgy, ahogy egy gyermek nézne a szülőjére. Hívjatok Engem, és Én betöltöm majd a szíveteket. Ha ez

megtörténik, soha nem fogtok visszafordulni.

A ti szerető Megváltótok

Jézus Krisztus

Jelentesd meg Üzeneteimet az egész világon

2011. február 7. hétfő; 22.00

Leányom, kicsit eltévelyedtél, és most erőt kérsz, mely magabiztosságot és bátorságot ad neked,

hogy végrehajtsd Utasításaimat. Ez jó. Adjátok át nekem az időtöket, ahogyan azt Szeretett

édesanyám kérte, mert lelketeknek tisztának kell maradnia, amikor Szavamat (Üzenetemet) közlitek.

Most arra kell kérnem téged, hogy kezdd el megtervezni értékes Nagyfigyelmeztetésem

közzétételét, mely egy ajándék minden egyes személynek a világon. Nekik meg kell kapniuk ennek

részleteit február végéig az interneten keresztül, szerte a világon. Siess, gyermek, tedd, amit tenni

kell, hogy a lehető legtöbb ember lehetőséget kapjon arra, hogy meghallja ezt. Szánj időt erre,

szeretett leányom, mert ez most sürgős. Ennek a kérésnek nem az a célja, hogy megrémisszen

téged, hanem az, hogy nyomatékosítsa a sürgősséget, hogy a lehető legtöbb ember a világon

felkészült legyen. Akkor törekedhetnek a kiengesztelődésre, mikor bűneik lelepleződnek szemeik

előtt.

A felkészülés nagymértékben fogja a javukat szolgálni. Ezen darab írás révén fogják túlélni a

Nagyfigyelmeztetést. Aztán megtisztulnak majd, és a kapott áldásokkal készek lesznek majd

szembenézni az elkövetkezendő megpróbáltatásokkal.

Ragadd meg ezt az ajándékot, Leányom. Ne légy ijedt vagy kiábrándult. Ez egy ajándék az

emberiség számára. Az, hogy elfogadtad ezt a hívást, azt eredményezte, hogy szenvedtél, de nem

úgy, ahogy számítottál rá. Szenvedésed a kísértés miatt jött létre. Kételyeid megakadályoznak téged
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abban, hogy elfogadd a lelkedben lévő békét és örömöt, ami a tiéd lenne, ha engednéd Nekem, hogy

kézen fogjalak és vezesselek téged. Itt az ideje most, leányom, hogy átadj Nekem mindent. Ajánld fel

Nekem – ajándékként – szabad akaratodat, és Én a legnagyobb és legbecsesebb ajándékot adom

majd neked. Békét, örömet, és hatalmas szeretetet Irántam, lényed minden porcikájában. Jöjj most,

leányom. Légy az Enyém. Végül egyesülj Velem. Add Nekem minden szeretetedet, szenvedésedet,

aggodalmadat és gondodat. Csak engedd el azokat most. Akkor, és csakis akkor leszel igazán

szabad, és szívedben könnyed.

Ez a munka erőt igényel majd, leányom. Te nemcsak az vagy, amit te látnoknak nevezel. Én a

prófétálás adományát adom neked. Miért? Mert te, drága Prófétám, jelentős szerepet fogsz játszani

abban, hogy terjeszd a jó hírt az egész világnak Második Eljövetelemről, amikor Én visszatérek a

földre.

Tisztában vagyok azzal, hogy ez a hír sokként érhet téged, de te már nagyon-nagyon régóta készülsz

erre a szerepre, csak nem tudtál róla. Segítvén téged ebben a feladatban, Én számos szentet

jelöltem ki, hogy segítsenek téged. Több között Szent Benedeket, Szent Ágostont, Szent II. János Pál

pápát, Szent Fausztinát, Szent Malakiást és Avilai Szent Terézt. A többieket is fel fogom fedni idővel.

Mindannyian azon munkálkodnak most, hogy támogassák feladatodat, mely az egyik legfontosabb,

ami valaha is adatott az emberiségnek, a történelem eme válságos időszakában.

Ne félj, leányom. Te több mint alkalmas vagy erre a feladatra. Mit gondolsz, miért követelek ilyen

fegyelmet tőled? Még meg kell tenned néhány utat lelki fejlődésedben, de ez el fog jönni idővel. Én

továbbra is fogok személyesen beszélgetni veled, miközben az első kötet nyilvánosságra kerül.

Szeretlek, leányom. Tudom, hogy szeretsz Engem. Tudom, hogy ez nagyon nehéz lehet számodra,

minden rád nehezedő nyomással együtt. De ki fogsz tartani, és egyre erősebb leszel. Energiád és

gyors észjárásod biztosítani fogják, hogy ez a fontos üzenetsorozat eljusson valamennyi

Gyermekemhez, mindenhova. Minden országba.

Mára ennyi. Köszönöm, hogy szántál időt az elmélkedésre, és arra, hogy válaszolj Nekem ma este.

Szerető Megváltótok

Jézus Krisztus

A Szentlélek üzenete

A Szentlélek üzenete

2011. február 12. szombat, 15.30

Eljött az ideje annak, hogy felkelj most, hogy fogd ezt a kelyhet és igyál belőle, mert ez az Üdvösség

Kelyhe. Azáltal, hogy e kehelyből iszol, te most kész leszel arra, hogy megoszd ezt a kelyhet az

emberiséggel. Te most arra készülsz, hogy nyilvánosságra hozd Krisztus szavait, hogy a lelkek

megmenekülhessenek a Nagyfigyelmeztetés során.

Ne vesztegess el egyetlen pillanatot sem, mivel már közeledik ennek a nagy eseménynek az ideje.

Csak nagyon rövid idő áll majd rendelkezésedre, hogy a világ elolvassa ezek tartalmát az interneten.

De ez az időszak jelentős szerepet fog játszani milliók – a pokol tüzétől való – megmentésében.

Ez egy nagy felelősség, de te most már készen állsz.

Menj most szeretettel és békével
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A Szentlélek

Az Arab Világ felkelése – a Világ Vezetői közül hármat meg fognak

gyilkolni

2011. február 17. csütörtök, 23.45

Drága, szeretett leányom, boldog Vagyok ma most, hogy eme fontos üzenetsorozat – az egész

emberiség számára történő – közzététele előkészítés alatt van. Hamarosan azt fogod tapasztalni,

hogy minden ország keresni fogja ezeket az üzeneteket. Ne aggódj a biztonságod miatt, mivel Én

oltalmazni foglak téged és családodat, minden időben. Bár tele vagyok szeretettel irántad,

gyermekem, Szívem megszakad a nagy bánattól azon szenvedés miatt, melyet jelenleg a ravasz

társadalom okoz, azt tervezvén, hogy átveszik a hatalmat az országok felett.

Ők ezt azáltal fogják megtenni, hogy agyafúrt módon eltávolítják a Vezetőket.* Majd segítséget

ajánlanak. Aztán megvásárolják az új rezsimek barátságát, mígnem irányítják majd őket. Ez az új

irányítás rosszabb lesz azoknál a hataloméhes diktátoroknál, akiket a szabadság nevében buktattak

meg.

Nézd most, leányom, azt a sebességet, amellyel az Arab világ fog egyesülni, Népem, a Zsidók ellen.

Nézd, hogyan fog minden szövetségesük elpártolni, védtelenül hagyva őket.

Leányom, amikor a Nagyfigyelmeztetés megtörténik, Szavam (Üzenetem) készségesen

meghallgatásra talál majd, a megtérés bekövetkezte után. Ez lesz az ideje annak, hogy szent

Követőim elszántan egyesüljenek a zsarnokság ellen, mely meg fog jelenni a Nyugati Világban,

különösen Európában. Harcoljatok az imádkozáshoz való jogotokért. Ha nem harcoltok érte, ez nem

egy vallási háború, hanem egy népirtó háború lesz.

A világ vezetői közül hármat hamarosan meg fognak gyilkolni, egyiket a másik után. Ne feledjétek,

hogy mindegyiküket meg fogják gyilkolni a Gonosz Csoport – a szubkulturális szervezetek

cselszövése által, melyek minden nemzetben uralkodnak, annak ellenére, hogy ti nem látjátok őket,

mert ők gyávák. De már nem fognak sokáig rejtőzködni. Amikor az irányítás a markukban van,

versengeni fognak a figyelmetekért, és tisztelet követelnek majd.

A Nagyfigyelmeztetés segít majd megmenteni valamennyi Gyermekemet, mindenütt. A Megtérés,

mely egy ajándék Tőlem, még azoknak is megadatik majd, akik cselszövést terveznek, hogy

irányítást nyerjenek Isten Földje felett. Ha csak megértenék, hogy ez a hatalom soha nem lesz az

övék, talán abbahagynák. De ők vakok.

Több Angyalom** – akik most, mint emberi lények szüremlenek a világba – segít majd megmutatni

ezen szegény félrevezetett lelkeknek az igazságot. Sokan meg fognak térni. Mások viszont nem.

Leányom, menj, terjeszd az üzenetet gyorsan. Csak heteid vannak. Használj fel minden, számodra

elérhető eszközt. Mutass bátorságot. Feltétlenül tégy meg mindent, hogy lehetővé tedd valamennyi

Gyermekem, minden nemzet számára, hogy megértsék különleges Ajándékom értelmét – amikor

kinyújtom Kezem a Mennyből, hogy megmentsem az ő lelküket.

Azok, akik először nem fognak megtérni, majd megtérnek az Üldöztetés előtt, amikor egyre több

lélek fordul vissza Hozzám. Ez egy nagyon nehéz időszak lesz mindenki számára. De legyetek

türelmesek, jó idők várnak rátok, amikor a béke vissza fog térni a Földre. Gyermekeim – ezen

ébresztő hívást követően – meg fogják látni a szeretetet, melyet Én érzek, és futva jönnek vissza

majd Karjaimba. Aztán amikor ez bekövetkezik, Karom fogja alakítani és megvédeni Királyságomat a
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csalóval szemben, akinek uralma nagyon rövid lesz.

Ez egy fordulópont az emberiség történelmében, gyermekek. Ezt nagyon rövidesen meg fogjátok

érteni. Addigra minden kétkedő gondolatotok el fog tűnni a Nagyfigyelmeztetéskor – amikor ez

megtörténik, ki fogjátok tárni szíveteket az igazságra.

Menj most, leányom, Békével és az egész emberiség iránti Szeretettel

Jézus Krisztus, a Zsidók Királya

Megjegyzés

* A látnoknő szeretné megértetni a világgal, hogy az ok, amiért ő nem teheti közzé a vezetők neveit

– amelyek közül kettő az Arab Világból, és egy a kontinentális Európából való – a következő: a

családjaik iránti tiszteletből, és az indokolatlan szenvedés elkerülése végett. Ugyanakkor ő az

üzeneteket átadta számos papnak és a médiának, mely zárolta, kiadásra készen, amint a

gyilkosságok rövidesen bekövetkeznek (az egyes gyilkosságok között nagyon rövid időszakok

lesznek).

** A látnoknő értelmezése az, hogy az Angyalokra való utalások a „hírnökökre“ utalnak, akik arra

választattak ki az egész Világon, hogy közöljék az isteni üzeneteket, melyek segítenek terjeszteni a

megtérést.

Utolsó üzenet a „Nagyfigyelmeztetés” Kötetbe

2011. február 19. szombat, 15.00

Drága, szeretett leányom, nagyon igyekszel engedelmeskedni Utasításaimnak, hogy

megszentelődjön a lelked, és ez nagyon kedves Nekem. Kérlek, szánj rám egy teljes órát napodból,

csendességben Velem, és engedd, hogy közelebb vonhassalak Szent Szívemhez.

Sokkal erősebbnek fogod érezni magad, ha ezt teszed. Kezdd el már mától ezt az időt az Én

társaságomban tölteni, hogy megvilágosíthassam szívedet, és megkönnyíthessem terhedet.

Ma szeretném feltárni neked Óhajomat az emberiség felé, hogy kezdjék el kiértékelni életüket a

Nagyfigyelmeztetésre való felkészülés során. Leányom, azoknak, akik nem fognak felkészülni, sok

imára van szükségük.

A Nagyfigyelmeztetés – a nagy ajándék – most bemutatásra kerül majd a világnak. Mindenki

lehetőséget kap majd arra, hogy megízlelje az örömet, amikor ők végre ráébrednek az igazságra.

Létezésem Igazságára. Imádkozz mindenkiért, Gyermekem, hogy legyen majd bátorságuk

Megbocsátásomat keresni.

Leányom, Gyermekeim végre mindenütt kezdik felnyitni a szemüket. Ők most ébrednek rá arra,

hogy a világ változóban van. A világ – ahogyan ők egykor ismerték – egy új fázisba lépett. Ez az új

fázis számos szakaszon át vezet majd, mielőtt Gyermekeim végül készen állnak az Új Paradicsomra.

A csaló élősködői makacsul harcolni fognak a keserű végig, sajnos. Imádkozzatok most a szegény

megtévesztett lelkekért, hogy egy szikrányi fény árassza majd el szívüket, amikor ők kapcsolatba

kerülnek hithű Követőimmel. Ti, Követőim, folyamatosan kapjátok a kegyelmeket, hogy segítsetek
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megtéríteni mindazokat a lelkeket, akik elvesztek a vadonban, és összezavarodott állapotban

vannak, amit a sátán okozott a lelkükben.

A La Salette-i, a Fatimai és a Garabandali próféciák most bontakoznak ki

Mindazok a próféciák, melyek az Áldott látnokoknak adattak La Salette-ben, Fatimában és

Garabandalban, most fognak mindenki szeme láttára kibontakozni. Mert mindazon több ezer hívő,

akik ismerik és elfogadják ezeket a próféciákat, tudják, hogy most Én, a ti Megváltótok, hívlak

mindannyiatokat imádkozni az egész emberiség lelkéért. Nyissátok meg szíveteket még egyszer

ezekre az új üzenetekre – a maguk nemében az utolsó próféciákra, hogy eljussanak valamennyi

Gyermekemhez, mielőtt Én visszajövök ítélni.

Felhívás minden Egyházi Szolgához

Szólítom az Én felszentelt szolgáimat minden olyan felekezetből is, ahol tisztelik Örök Atyámat, hogy

hallgassanak meg most. Ne engedjétek, hogy a csaló, az ő Hamis Prófétája által, megtévesszen

benneteket elhitetvén azt a hazugságot, amit az ő nevében fognak elkövetni hamarosan. Ez egy

nagyon nehéz időszak lesz nektek, akik szerettek Engem, mert nagyon össze lesztek zavarodva.

A Hamis Próféta és az Antikrisztus

Csak figyelmesen nézzétek a Hamis Prófétát – aki megkísérli majd vezetni Egyházamat -, mert ő nem

Örök Atyám Házából való. Úgy fog tűnni, mintha onnan való lenne. De ez nem lesz igaz. Figyeljétek

meg azt a barátságot, amit ő fog mutatni az Antikrisztussal, mert ők ketten lesznek a

legmegtévesztőbb sátánkövetők – báránybőrbe bújva. Az ősi csodákhoz hasonló hatalommal fognak

rendelkezni, de ez sátáni hatalom lesz. Meg kell maradnotok a kegyelemben mindenkor, hogy

megvédjétek hiteteket. Imádkozzatok az Én langyos hitű Szent szolgáimért, akik a csaló karjaiba

vonódnak majd. A csaló vonzani fogja őket, mert ő izgalmat, szenvedélyt fog kínálni, és úgynevezett

szeretetet, mely én-vezérelt lesz, és az ő karizmatikus megjelenésének nehéz lesz majd ellenállni.

Ha ezen az úton mentek, felszentelt szolgáim, akkor örökre el fogtok veszni a Számomra.

Azt kérdezhetitek, miért kell ezeknek az eseményeknek ilyen nehézségeket adniuk. Aztán majd

csodálkozni fogtok, miért Engedem megtörténni ezeket az eseményeket. Jézus, az Ő

Irgalmasságában, biztosan nem adna ilyen akadályokat? Nos, meg kell Engednem ezeket, mert ezen

próbatételek által valósulhat meg az Örök Atyám és a gonosz közötti végső csata. Egy végső

összecsapás nélkül őt, a sátánt, nem lehetne végül az Örök Pokol mélyére vetni.

Legyetek éberek ezzel a megtévesztéssel szemben. Ne engedjétek, hogy lelketek elvesszen ily

módon. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok a megkülönböztetés és tisztánlátás

kegyelméért, hogy olyannak láthassátok ezt a Hamis Prófétát, ami ő valójában. Egy démon, aki a

pokol mélyéről küldetett, hogy eltérítsen benneteket. Legyetek hálásak azért, hogy az ő célpontjai

vagytok. Mert az Irántam való hűségetek miatt próbára lesztek téve, a végső próbára. A hitetek

próbájára. Soha többé nem kell szembenéznetek egy ilyen próbatétellel. Tehát legyetek felkészültek.

Forduljatok Hozzám most ti, mindannyian, felszentelt szolgáim, mielőtt még túl késő lenne.

Szeretett Megváltó Jézus Krisztusotok
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