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Bevezet?
Acta Apostolicae Sedis

Bevezető

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.

"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.
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Bevezet?
"The Warning"

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

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.
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2012 augusztusi üzenetek
Sz?z Mária: Kérem Isten minden Gyermekét, hogy szenteljék augusztus havát ismét a lelkek
megmentésének.

2012 augusztusi üzenetek

Szűz Mária: Kérem Isten minden Gyermekét, hogy szenteljék augusztus

havát ismét a lelkek megmentésének.

2012. augusztus 1. szerda; 16.45

Gyermekem, sok változásnak lesz hamarosan tanúja a világ, amelynek nagy részét már feltártam

neked a múltban.

Sok lesz a pusztítás, sok a nyugtalanság és a büntetés, melyek mindegyike az emberiség

bűne miatt következik majd be.

Kérem Isten minden Gyermekét, hogy szenteljék augusztus havát ismét a lelkek megmentésének.

A következőt kell tennetek. Menjetek Szentmisére minden nap, és vegyétek magatokhoz a Szent

Eucharisztiát (járuljatok Szentáldozáshoz).

Aztán minden nap, 15.00 órakor, imádkozzátok az  Isteni Irgalmasság Rózsafüzérét.

Azok, akik megtehetik, böjtöljenek hetente egy napot.

Gyermekeimet megrázkódtatásként fogják érni ezek az eljövendő változások, de sosem szabad

félnetek Atyám Kezétől, ha hűek vagytok Szeretett Fiának, Jézus Krisztusnak a tanításaihoz.

Kérlek, tartsátok otthonotokban a közeletekben az Élő Isten Pecsétjét az elkövetkezendő

hónapokban, mert sok minden fog kibontakozni.

Fiam, Jézus Krisztus Testét, mely földi Egyházában van jelen, megszentségtelenítik és

borzasztóan fog szenvedni.

A Fiam Egyházának megdöntését célzó tervek közül sok van folyamatban, és hamarosan

Fiam Egyháza össze fog omlani.

További megjövendölt események fognak most napvilágot látni ökológiai katasztrófák által, amint

Atyám Keze le fog sújtani, büntetvén azokat a nemzeteket, amelyeknek bűnös törvényei a

továbbiakban már nem lesznek a megengedettek.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok most azokért a lelkekért, akik lehet, hogy szenvednek

ezen események során.

Használjátok fel ezt a hónapot, hogy imádkoztok mindazokért a lelkekért, akik lehet,

hogy meghalnak a háborúkban, a földrengésekben, vagy az eljövendő Gyónás, azaz a

Nagyfigyelmeztetés során.

Szívem összefonódik veletek, gyermekek, és nekünk együtt állhatatosan kell munkálkodnunk a

lelkek megmentésén.

A lelkek megmeneküléséért, üdvösségéért imádkozva, Atyám Szent Akaratának beteljesítését

visszük végbe.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja
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Sz?z Mária: Kérem Isten minden Gyermekét, hogy szenteljék augusztus havát ismét a lelkek
megmentésének.

Isten, az Atya: Ahogyan Fiamat keresztre feszítették, ugyanúgy fogják az

Ő földi Egyházát is keresztre feszíteni.

2012. augusztus 2. csütörtök; 22.06

Legdrágább leányom, Fiam földi Egyházának megpróbáltatása már elkezdődött.

A sanyargatás, az üldöztetés hamarosan elkezdődik.

Ahogyan Fiamat keresztre feszítették, ugyanúgy fogják az Ő földi Egyházát is keresztre feszíteni.

A megpróbáltatás most zajlik.

Fiam elküldetett, hogy megmentse az emberiséget a pokol tüzétől.

Az Ő Kereszthalála, egy szörnyű, kegyetlen rémtett, melyet Én engedtem meg, mintegy eszközként,

jövőt ajánlva ezzel Gyermekeimnek.

Fiam Teste az Ő földi Egyházává vált. Az Ő papjai és felszentelt szolgái vették át

Apostolainak helyét.

A történelem meg fog ismétlődni most, amint Ő újra visszatér, hogy megmentse az

emberiséget, és visszaszerezze az Én drága gyermekeimet, hogy beléphessenek

Paradicsomomba.

Fiam az Igazságot hirdette, és sok embert gyűjtött egybe, akik követték az Ő tanításait, akik nem

vonták kétségbe az Ő Szavát.

Majd elárulták Őt a Hozzá közel állók, és az Iránta elkötelezettek, a saját környezetéből.

Az Ő Egyházát, a Katolikus Egyházat is elárulták, a saját folyosóin belül.

A sátán általi kísértés hozta ezt magával, és egy nagy gonoszság volt felelős Fiam haláláért.

Mai Egyházának bukása egy ideje megkezdődött. Mint Fiammal történt, az Általam lefektetett Szent

Igéhez hű követők közül sokan elhagyták Őt.

Majd megkezdődött a megpróbáltatás, ahol Fiamat eretnekséggel vádolták. Fiam földi Egyháza is

ugyanezt a sorsot szenvedte el.

Sok hű követő hagyta el az Egyházat a köztük lévő gonoszok miatt, akik súlyos bűntetteket követtek

el az emberiség ellen.

Viszont ezzel együtt ők elhagyták Fiamat is, és eldobták Tanításait.

Fiam földi Egyházának megpróbáltatása némává teszi annak papjait, amikor Fiam tanításainak

megvédéséről van szó.

Ők – a soraikban lévők bűnei miatt – félnek attól, hogy megtámadják azokat, akik Fiamat

megtagadják.

Fiam Egyháza a legnagyobb megpróbáltatással néz szembe most, amilyet még nem látott

a világ Szeretett Fiam Keresztre feszítése óta.
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2012 augusztusi üzenetek
Isten, az Atya: Ahogyan Fiamat keresztre feszítették, ugyanúgy fogják az ? földi Egyházát is keresztre
feszíteni.

Az Ő Egyházát könyörtelenül gúnyolják, nemcsak a külső, de a belső ellenségei is.

A Töviskoszorú most Fiam Egyházának Fejére fog kerülni, és kevés követője fog mellette

kiállni.

Mint Fiam apostolai, akik János kivételével elhagyták Őt megpróbáltatása és kivégzése

közepette, éppúgy el fogják hagyni a Vatikánban lévő magas rangúak is Szent

Helytartómat.

A Katolikus Egyház fejeként, önhibáján kívül, Ő kénytelen lesz a kegyvesztettség szörnyű útját

bejárni.

Miközben őt ostorozzák, gúnyolják és bolondnak állítják majd be, nem ő lesz az, akin ki fogják tölteni

a haragjukat.   Ez a harag az Egyház, a Keresztény Egyház Igazsága ellen irányul majd, mely Fiam

Áldozathozatala miatt alakult ki, és emiatt fogják gyűlöletüket ontani rá.

A kereszténységet végkimerüléséig fogják ostorozni, sanyargatni, minden oldalról, minden

nemzetben, minden helyen, ahol Istent imádják.

Úgy fogják a kereszténységet a Kálváriára vivő úton vezetni, mint ahogy Fiamat vezették,

megkötözve, kötelekkel rögzítve, biztosítva, hogy lehetetlen legyen elkerülnie a kínt.

Majd, ahogy a kereszténység kapaszkodik fel a hegyre, kövekkel dobálják majd, megköpködik és

kigúnyolják egész úton felfelé.

Majd a Keresztre szegezik.

Csekély együttérzést mutatnak majd a kereszténység felé azok, akik az Egyházat hibáztatják az

ártatlanokkal szembeni bűneiért, miközben ők az Egyház Fejét, Fiamat ítélik majd el ezzel.

Őt fogják okolni mások bűneiért, melyeket a sátán általi kísértés okozott.

Amikor Fiam Egyházát majd a Keresztre szegezték, őrök százait fogják küldeni, csakúgy,

mint a hatszáz katonát egykoron, akik a Kálvárián álltak őrt, biztosítván, hogy Testének

egyetlen porcikája se kerülje el a büntetést.

Egyházának egyetlen – eziránt való hűségét hirdető – szolgája sem kerülheti majd el.

Amikor az Egyházat már keresztre feszítették, ők gondoskodni fognak arról, hogy az Egyház az

utolsó leheletéig sóvárogjon az élelemért és a vízért.

Tanítványait, éppúgy, mint Fiam apostolainak esetében, sehol sem lehet majd látni.

Ők elrejtőznek majd, a megtorlástól való félelmükben.

Utolsó lélegzete abban fog megnyilvánulni, hogy minden elnémul, egészen addig, amíg azoknak az

éljenzése, akik az Egyházat keresztre feszítették, süketté nem teszik majd az egész világot a hamis

tanaikkal.

Az egyház új vezetőjének, a csalónak, a Hamis Prófétának a hangja fog harsogni.

Mindenki hálával és megkönnyebbüléssel borul majd le Előttem, a Magasságos Isten előtt. Mert ez

egy új kezdetnek fog tűnni.

Ekkor Fiam Jelenléte már nem fogja többé az oltárokat ékesíteni abban az egyházban,
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Isten, az Atya: Ahogyan Fiamat keresztre feszítették, ugyanúgy fogják az ? földi Egyházát is keresztre
feszíteni.

mert az nem lehetséges.

Ekkor fog Kezem, fenyítésként, lesújtani a büntetéssel.

Ekkor fog az Armageddoni Csata megkezdődni.

Ekkor fogok Én – Fiam által – eljönni, hogy megmentsem a lelkeket.

Ne utasítsátok el ezt a próféciát.

Ne rejtőzzetek hamis biztonságok mögé, mert ennek a napnak el kell jönnie.

Fiam Egyházának Keresztre feszítése be kell, hogy következzen, a Végső Szövetség

miatt.

De aztán az Egyház Dicsőséges Feltámadása, az Új Jeruzsálem, felszárít majd minden könnyet,

eltöröl majd minden szenvedést, és azt követően eljön az Új Korszak.

Mindig bízzatok Fiamban.

Soha ne féljetek, mert Én vagyok a ti Atyátok, és el fogok jönni, hogy megújítsam a világot, és

egybegyűjtsem minden Gyermekemet, abban a végső csodában, mely Dániel Könyvében lett

megjövendölve.

Az Igazság Könyve most feltárásra került számotokra, gyermekek, az ígéretekhez híven.

Ne utasítsátok el Isteni beavatkozásomat, mert Én az Igazságot szólom.

A Magasságos Isten

A szakadároknak a Katolikus Egyházban: Ha megszentségtelenítitek

Egyházam Törvényeit, meg lesztek büntetve.

2012. augusztus 3. péntek, 16.45

Drága, szeretett leányom, a föld hamarosan meg fog remegni, amint Atyám haragja rázúdul azon

nemzetekre, akik ellenszegülnek Atyám Törvényeinek.

Nem fog irgalom mutatkozni, mivel Atyám türelme a végletekig próbára van téve.

Az ő bűneik, többek között az abortusz, a gyilkosság, azon törvények, melyek

megpróbálják aláásni a Kereszténységet, az azonos neműek közötti házasság, és a hamis

istenek imádása.

Aztán ott vannak a szakadárok, Egyházamon belül, akik azzal fenyegetnek, hogy megtagadnak

Engem.

Amikor ők megpróbálják távol tartani magukat Egyházamtól, és megpróbálnak új törvényeket

alkotni, dacolva Szent Akaratommal, ezzel ők megtagadnak Engem.

Hűtlenségük miatt Én most száműzöm őket. A gőgön, a bujaságon és a világi törekvésen alapuló, új

törvények bevezetésére irányuló kísérleteik nem lesznek eltűrve.
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2012 augusztusi üzenetek
A szakadároknak a Katolikus Egyházban: Ha megszentségtelenítitek Egyházam Törvényeit, meg lesztek
büntetve.

Azt gondolták, hogy majd hagyják nekik, hogy eltávolítsák Isten gyermekeit földi Egyházamtól, és

majd elkerülik Atyám Kezét?

Azt gondolták, hogy ők Isten Törvényei fölött állnak?

Ők nem szeretik Istent, csak saját magukat.

Az alázat hiányából fakadó, a Katolikus Egyház Törvényeinek nyilvános – általuk történő –

elutasítása undort kelt Bennem.

Szégyenteljes igényeik – amikor is próbálják Egyházamat, az Engem sértő törvények elfogadására

kényszeríteni – oda vezettek, hogy a sötétségbe vetették saját magukat.

Az ő vallási fogadalmuk semmitmondóvá vált.

Egyházam iránti hűség- és engedelmességi fogadalmukat megszegték.

Amíg meg nem bánják bűneiket, és vissza nem térnek Testemhez, azaz földi Egyházamhoz, nekik

nincs joguk Egyházam szolgáinak nevezni magukat.

Figyelmeztetve lettetek. A pusztába foglak száműzni benneteket.

Ha megszentségtelenítitek Egyházam Törvényeit, meg lesztek büntetve.

Jézusotok

Amikor ők szándékosan rávették a hazugokat, hogy tagadják

Feltámadásomat, a Farizeusok megvonták a Zsidók nemzedékeitől az

Igazsághoz való jogukat.

2012. augusztus 4. szombat, 10.35

Drága, szeretett leányom, az emberiségnek meg kell értenie az emberi természet gyengeségét,

mielőtt ők igazán Isten karjaira tudnák bízni magukat.

Ti, akik hűségesek vagytok, a hitetek és Irántam – Megváltótok iránti – szeretetetek nagy örömet

szerez Nekem.

De amikor azt mondjátok, hogy szerettek Engem, ez nagy felelősséget von maga után.

Sose feledkezzetek meg természetetek gyengeségéről – habár ez nem a ti hibátok, hiszen eredendő

bűnnel születtetek –, mely révén vétkezhettek akkor, amikor a legkevésbé számítotok rá.

Amikor azok lelke – akik azt mondják, hogy szeretnek Engem – eléri azt a szintet, hogy az Irántam

való szeretet felemésztette őket, akkor nekik óvatosnak kell lenniük. Ettől néha felmagasztaltnak

érzik magukat a Szememben, ami igaz is, mert azok.

De ekkor jön a kísértés, hogy másokat kevésbé hízelgő megvilágításban lássanak.

Abba a kísértésbe eshetnek, hogy ne csak részvétet érezzenek a sötétségben lévő vagy

összezavarodott szegény lelkek iránt, hanem még le is nézzék őket.
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2012 augusztusi üzenetek
Amikor ?k szándékosan rávették a hazugokat, hogy tagadják Feltámadásomat, a Farizeusok megvonták a
Zsidók nemzedékeit?l az Igazsághoz való jogukat.

Néha az erős hitük és a szentírásismeretük a biztonság hamis érzetét kelti bennük.

Azt hiszik, minden tudnak az Egyház, Egyházam, azaz földi Testem tanításairól.

Ez történt a farizeusokkal is.

Azt gondolták, hogy mindent tudnak Isten Törvényeiről, Isten Szeretetéről.

Viszont nem értették meg a Messiás eljövetelét oly világosan megjövendölő próféciákat. Ez azt

jelentette, hogy ők elutasították Krisztust, az Élő Isten Fiát, amikor Ő eljött ígérete szerint.

Az a kegyetlenség, amit Felém, Jézus Krisztus, az Emberfia felé mutattak, az teljesen ellentétes volt

azzal a szeretettel, amit állításuk szerint az Isten iránt éreztek.

Ha valóban szerették volna Istent, akkor Isten egyetlen gyermekével sem bántak volna soha úgy,

ahogy bántak.

Elméjüket elzárták a próféták által a világnak adatott próféciák elől, melyek az Igazságot

hirdették.

Az Igazság az, hogy minden prófécia be fog teljesedni Isten ígérete szerint.

Ők elutasították a Messiást, aki megígérte, hogy jövőbeni üdvösséget szerez az egész emberiség

számára.

Viszont hazugságaik révén – amikor ők szándékosan rávették a hazugokat, hogy tagadják

Feltámadásomat – a Farizeusok megvonták a Zsidók nemzedékeitől az Igazsághoz való

jogukat.

Kereszthalálom nem volt nekik elég. Azt akarták, hogy a továbbiakban nyoma se maradjon annak,

hogy Én, a világ Megváltója léteztem.

Majd visszatértek, és Isten gyermekeit egy hamis hit felé vezették, amelyben az Igazság hazugság

lett.

Ne feledjétek, az Istentől eredő próféciák mindig beteljesednek.

Második Eljövetelem most hamarosan beteljesedik. Ez alkalommal a Keresztény Egyház vezetői

ugyanúgy el fognak utasítani Engem, ahogy a Farizeusok tették.

Ők gyötörni fognak Engem, Prófétáimat, Népemet és mindenkit, aki terjeszteni meri az Igazságot

Eljövetelemről.

Ezúttal ne utasítsatok el Engem.

Tárjátok ki szíveteket.

Figyelmesen hallgassatok meg Engem, amint felkészítelek benneteket a világ megmenekülésének,

üdvösségének végső fejezetére.

Jézusotok

Ha hisztek a sátán létezésében, akkor tudnotok kell, hogy mindazt, ami a

világban igazságtalan és gonosz, azt ő okozza

 8



2012 augusztusi üzenetek
Ha hisztek a sátán létezésében, akkor tudnotok kell, hogy mindazt, ami a világban igazságtalan és gonosz,
azt ? okozza

2012. augusztus 5. vasárnap; 17.40

Drága, szeretett leányom, Szólítok mindenkit, fiatalokat és öregeket, akik Istenbe vetett hitüket

illetően bizonytalanok.

Azokhoz szólok közületek, akik hisznek Bennem, de akik nem beszélgetnek Velem, vagy nem veszik

magukhoz a Szentségeket, vagy akik nem látogatják templomaikat, hogy Engem tiszteljenek.

Szeretlek benneteket. Soha nem foglak elhagyni benneteket, és hamarosan egy

különleges Ajándékot kaptok majd.

Megtapasztaljátok, hogy milyen is az, mikor majd Elém járultok az Ítélet Napján. Akkor majd

elfelejtitek a kétségeiteket.

Sokan közületek, hitetlenségetek ellenére, sokféleképpen tiszteltek Engem, de ez nem

tudatosul bennetek.

Ti a mindennapi életetekben szeretetet, aggodalmat éreztek, és együttérzéssel vagytok mások iránt.

Késztetést éreztek arra, hogy harcoljatok az igazságtalanság ellen, és elutasítjátok, ha gonosz

tetteknek vagytok tanúi, melyeket mások követnek el azok ellen, akik kevésbé „szerencsések”, mint

ők maguk.

Ti szeretetet mutattok mások iránt, és gondoskodtok azokról, akiknek szükségük van a

segítségetekre.

Gyűlöltök kihasználni másokat, és érzékenyek vagytok azok szükségleteire, akik szenvednek ebben

az életben.

Szeretetet éreztek a családotok iránt.

Nevettek és örültök, ha barátokkal vagytok, és óriási szeretetet és barátságot éreztek a szívetekhez

közelállók iránt.

Ha megházasodtok, elsöprő szeretetet éreztek házastársatok iránt. Majd, amikor már gyermekeitek

vannak, a szeretet, melyet éreztek, felülmúl mindent, amit valaha is el tudtatok képzelni.

A bűntudat és lelkifurdalás könnyeit ontjátok, ha és amikor valakit megbántotok. Megbocsátotok

másoknak, ha ők megbántanak, megsértenek benneteket, vagy kárt okoznak nektek.

Mit gondoltok, honnan jön ez a szeretet, és ezek az érzések? Hát nem tudjátok, hogy ezek csak

Istentől jöhetnek?

A szeretetet nehéz megmagyarázni. Nehéz elemezni, és a tudomány által sosem

bizonyítható, mivel ez egy Ajándék Istentől.

A gyűlölet viszont a sötét oldaltól való.

A sátán, sok ember számára lehet, hogy nem tűnik valósnak, de ő létezik.

Sokan közületek nem hisznek a gonoszban, vagy a gonosz lelkek létezésében, mert ők

óvatosak, hogy nehogy felfedjék magukat.
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2012 augusztusi üzenetek
Ha hisztek a sátán létezésében, akkor tudnotok kell, hogy mindazt, ami a világban igazságtalan és gonosz,
azt ? okozza

Ha hisztek a sátán létezésében, akkor tudnotok kell, hogy mindazt, ami a világban igazságtalan és

gonosz, azt ő okozza.

Ő a hazugságok királya, és neki megvan a hatalma, hogy vakká tegyen benneteket létezésetek

igazságával szemben.

Vakságotok miatt Irgalmasságom most hamarosan beborítja a világot, bebizonyítván nektek, hogy

Én létezem.

Álljatok készen arra a napra, mert az hamarosan bekövetkezik.

Amikor látni fogjátok a jeleket az égen, és tanúi lesztek az összeütközésnek, a zajnak és a föld

rengésének, tudnotok kell, hogy Én jöttem el, hogy felébresszelek benneteket.

Amikor ez történik, könyörögve kérlek benneteket, hogy forduljatok Hozzám akkor, mert be akarlak

tölteni benneteket Szeretetemmel, hogy szeretetet és örömet hozhassak szívetekbe.

Mikor Irgalmasságom leszáll rátok, akkor végre békére leltek.

Szeretlek benneteket, és sosem foglak elhagyni titeket.

Várom válaszotokat, mikor ez a nagy nap eljön.

Jézusotok

Amikor ezek a lelkek ilyen gyűlölettel támadják Szent Szavamat

(Üzenetemet), ez egy jel a sátán részéről annak megerősítésére, hogy

ezek az üzenetek hitelesek

2012. augusztus 6. hétfő; 18.06

Drága, szeretett leányom, sok hűséges Követőm van, akik egy hadjáratot terveznek,

hogy megsemmisítsék ezt a küldetést.

Azok, akik úgy vélik, hogy nem a Keresztények, illetve nem az ateisták lesznek, akik majd kritizálni

fogják az Én Szavamat ezen üzenetekben, nekik tudniuk kell a következőt.

Azok fognak a legjobban megbántani Engem, akik nyíltan hirdetik Irántam, az ő Jézusuk

iránti hitüket.

Őket elhomályosítja majd a hazugságok királyának megtévesztése, aki sok bukott angyalt küldött az

ilyen lelkekhez. Nem elégszenek meg Szent Üzeneteim elutasításával, ők Papjaim közül annyi

támogatást gyűjtenek majd össze, amennyit csak tudnak, hogy próbálják meghiúsítani ezt a

küldetést.

Az ilyen lelkek sosem állnak meg, hogy megkérdezzék maguktól, hogy miért is teszik ezt. Miért

éreznek ekkora gyűlöletet irántad, Leányom. Miért zavarja őket annyira az Én Szent Szavam

(Üzenetem).

Amikor ezek a lelkek ilyen gyűlölettel támadják Szent Szavamat (Üzenetemet), ez egy jel a sátán

részéről annak megerősítésére, hogy ezek az üzenetek hitelesek. Mert amikor ilyen erős ellenállás

mutatkozik, és amikor a szentéletű emberek késztetést éreznek az olyan Isteni üzenetek
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2012 augusztusi üzenetek
Amikor ezek a lelkek ilyen gy?lölettel támadják Szent Szavamat (Üzenetemet), ez egy jel a sátán részér?l
annak meger?sítésére, hogy ezek az üzenetek hitelesek

megtámadására, mint amilyenek ezek is például, akkor biztosak lehettek abban, hogy azok Istentől

valók.

Amikor elutasítják Szavamat (Üzenetemet), ez annyira elkeserít Engem, hogy szomorúan sírok,

amikor nem ismernek fel Engem. De ez rendben van. Idővel tudni fogják az Igazságot.

Amikor arra készülnek, hogy szándékosan eltávolítsák a lelkeket Irgalmamtól, akkor ők nagyon

megbántanak Engem.

Ha ők felelősek azon lelkekért, akik elutasítják az üdvösséget, akkor ők meg lesznek

büntetve.

Az egyik nyomorúságos büntetésük az lesz, amikor megpróbálják megvédeni tetteiket, akár csak

egyetlen lélek elvesztését is.

Tetteik következménye az lehet, hogy egy lélek, aki egyébként megtért volna, lehet,

hogy a pokol tüzében szenvedi el a végső üldöztetést.

Amikor próbálják akadályozni Isten Szavát, akkor az ő korábbi jó cselekedeteik hiábavalóvá válnak.

Mert mennyire jók ők, ha a nemes cselekedeteiket, kioltják az Isten iránti gyűlölet cselekedeteivel?

Nekik Én azt mondom. Nehéz lesz számotokra az a nap, amikor Elém járultok, hogy elszámoljatok az

ilyen alantas lelkületű cselekedeteitekkel. Nemcsak magatokért kell felelnetek, de azokért a

hazugságokért is, amelyeket Rólam, az Én Szent Szavamról (Üzenetemről) terjesztetek mások felé.

Talán a Szent Szavamtól (Üzenetemtől) való félelmetek az, ami ilyen gonoszságra vezet benneteket?

A félelem a sátántól ered. A gőg is a sátántól ered. Nem gondoljátok, hogy a Szentírásomban való,

oly nagynak vélt jártasságotok az, ami arra a megállapításra vezet benneteket, hogy többet tudtok,

mint amennyit valójában?

Hibákat találtok Szent Szavamban (Üzenetemben), épp úgy, ahogyan a Farizeusok is. Ha

ezt teszitek, azzal azt mondjátok, hogy ti többet tudtok az Igazságról, mint Isten.

Ne feledjétek, hogy minél inkább terjesztitek a hazugságokat Szent Szavamról (Üzenetemről), annál

inkább vétkeztek Isten Szava ellen. Ez, az Úr prófétája elleni bűn egyike az Atyám által leginkább

elítélt bűnöknek.

Mindazok meg lettek büntetve, akik vétkeztek az Úr prófétái ellen. Mert amikor ők megpróbálják

megakadályozni Isten Szavát, amely a világnak a lelkek megmentésre adatik, azzal ők a lelkek

üdvözülését akadályozzák meg.

Ezért lesújtok majd rájuk, mert semmi sem állíthatja meg az Isten Szavát, hogy az eljusson az Ő

drága gyermekeihez.

Jézusotok

Ez az Én utolsó küldetésem a földön, amely során a Szentháromságtól

Szent Üzenetek adatnak a világnak

2012. augusztus 7. csütörtök, 15.50

Drága, szeretett leányom, irántad érzett Szeretetem éppoly erős, mint amilyen bensőséges, habár ez

nem így tűnik most neked.
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2012 augusztusi üzenetek
Ez az Én utolsó küldetésem a földön, amely során a Szentháromságtól Szent Üzenetek adatnak a világnak

Több időt kell töltened a Társaságomban, mert csak ezáltal fogsz békére lelni ebben a küldetésben.

Kegyelmeim eltöltik most lelkedet, hogy a lehető leggyorsabban tudd közölni a világgal Üzeneteimet.

Mennyire kimerült vagyok jelenleg, és magányos a Szívemben, leányom.

Aggódom azon ártatlan lelkekért, akik nem vesznek tudomást Létezésemről. Ők a szívük

mélyén jók, és keresztényien bánnak másokkal, de mégsem hisznek Létezésemben.

Minden nap nézem, hogy miként élik mindennapi életüket, nem hivén Isten létezésében, vagy a

jövőbeni életükben, az Új Paradicsomban.

Kérlek, segíts(etek) elmondanom nekik, hogy szeretem őket.

Terjeszd (Terjesszétek) Szavamat (Üzenetemet), és Én majd lángra lobbantom lelkükben a

felismerés érzését.

Nem számít, ha visszautasítanak téged, leányom, vagy titeket, szeretett Követőim, mindössze annyi

szükséges, hogy olvassák el Üzeneteimet.

Elküldöm majd a Szentlelket, így egy szikra – habár csak apró, de – fel fogja lobbantani Szeretetem

tüzét a lelkükben.

Ez az Én utolsó küldetésem a földön, amely során a Szentháromságtól Szent Üzenetek

adatnak a világnak.

A Szentlélek jelen van ezekben az isteni eredetű Szavakban (Üzenetekben). Ezek a ti eledeletek,

hogy táplálják lelketeket, segítvén benneteket felkészülni a küzdelemre.

Hallgassatok Isten Szent Szavára. Vegyétek, osszátok meg, és egyesítsétek Isten valamennyi

gyermekét, hogy készen álljanak a küzdelemre.

Hozzátok Nagy Irgalmamhoz valamennyi felebarátotokat, különösen azokat, akik viaskodnak azzal,

hogy higgyenek Istenben.

Szívem repes az irántuk érzett szeretettől. Ők mindannyian Isten gyermekei.

Szükségem van a lelkükre, hogy gondoskodni tudjak jövőjükről, hogy örök életük és örök

boldogságuk legyen.

Nem tudom elviselni a gondolatát annak, hogy mi fog történni velük, ha nem tudom őket

megmenteni.

Leányom, habár isteni Irgalmasságom meg fogja menteni az emberiség nagy részét, szükségem van

rád, valamint Követőimre, Felszentelt Szolgáimra és a hétköznapi emberekre, hogy vessétek ki a

hálót, és leljetek fel minden szegény, boldogtalan és összezavarodott embert, akiknek szükségük

van Isten Szeretetére.

A halászhoz hasonlóan, vessétek ki Szeretetem hálóját szerte e világon, és ott, ahol Istent teljes

mértékben elutasítják, megvetik, és különösképpen gyűlölik.

Aztán menjetek, és leljétek fel Isten drága fiatal gyermekeit, akik nem tudnak semmit a

Kereszténységről, jóllehet úgynevezett Keresztény országokban élnek.

Menjetek el egészen Oroszországig, Kínáig, valamint azokba az országokba, ahol Istent
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2012 augusztusi üzenetek
Ez az Én utolsó küldetésem a földön, amely során a Szentháromságtól Szent Üzenetek adatnak a világnak

nem tisztelik, és fogjatok lelkeket.

Tápláljátok őket Üzeneteimmel. Nem számít, hogyan közlitek, de úgy tegyétek, hogy ne tűnjön

prédikálásnak.

Csalogassátok őket azzal, ami érdekelheti őket. Mindenfajta modern kommunikációs eszközt

használjatok fel erre. Szükségem van rájuk, gyorsan. Én most számítok arra, hogy Szavamat

(Üzenetem) valamennyi Követőm terjeszti.

Vezetni foglak benneteket.

Tudni fogjátok a szívetekben, hogy mit tegyetek. Ezzel, az  Imahadjárat különleges imájával, kérjétek

Segítségemet, hogy erősítselek meg benneteket.

Imahadjárat (72) A Tanítvány Imája

„Drága Jézusom, készen állok terjeszteni Szent Szavadat.

Add meg nekem a bátorságot, az erőt és a tudást az igazság hirdetéséhez, hogy minél

több lelket tudjak Hozzád vinni.

Fogadj engem a Te Szent Szívedbe, és boríts be engem a Te Drága Véreddel, hogy

elteljek a kegyelmekkel, hogy terjesszem a megtérést Isten valamennyi – a világ minden

táján lévő, bármilyen vallású – gyermekének megmeneküléséért, üdvösségéért.

Mindörökké bízom Benned.

A Te szeretett tanítványod. Ámen.”

Jézusotok

Ha gonosznak nyilvánítjátok a Szentlélek Hangját, akkor nagyfokú

istenkáromlásban vagytok vétkesek

2012. augusztus 8. szerda; 23.20

Drága, szeretett leányom, hadd magyarázzam el, mit is értek azalatt, hogy Isten Szava (Igéje),

amikor az emberek megkérdezik.

Az Isten Szava (Igéje), ahogyan azt a Szent Biblia – mind az Ószövetség, mind pedig az Újszövetség –

tartalmazza, az Isten Szava (Igéje), az Igazság, mely a világnak adatik ezen üzeneteken keresztül, a

Szentlélek Ajándéka által.

Ezeket az üzeneteket a Szentháromság adja, és a maguk nemében az egyetlenek,

amelyek valaha is az emberiségnek adattak egy prófétán keresztül.

Ennek az az oka, hogy ez az utolsó küldetés, az Isteni kommunikáció és beavatkozás végső formája,

amely a világnak – Második Eljövetelem miatt – bemutatásra kerül.

Soha ne avatkozzatok a Szentlélek hatalmába, mert ez nagyon súlyos bűn.

Ezekben az üzenetekben a Szentlélek Hangja árad ki, hogy megmentse az emberiséget az örök

kárhozattól.
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2012 augusztusi üzenetek
Ha gonosznak nyilvánítjátok a Szentlélek Hangját, akkor nagyfokú istenkáromlásban vagytok vétkesek

Lehet, hogy elutasítotok Engem, a ti Jézusotokat, vagy a Szeretett Édesanyám által adott

Isteni üzeneteket, és megbocsátást nyertek.

Mert mindannyiatoknak joga van hozzá, hogy az ilyen Szent Üzeneteket diszkriminálja, a

nektek ajándékozott szabad akarat miatt.

Ugyanakkor, amikor ti elutasítjátok a Szentlelket, és nyilvánosan káromoltok ellene, az

egy örök bűn, és csak egy – Isten, az Atya által szentesített – csoda mentheti meg a

lelketeket.*

Hallgassatok, ha kétségeitek vannak a világnak adott, bármilyen isteni üzenetet illetően, és

imádkozzatok a látnokért. Imádkozzatok, és gyakoroljátok hiteteket, és saját módotokon folytassátok

Isten tisztelését. Nagyon fontos, hogy ezt tegyétek.

Ha gonosznak nyilvánítjátok a Szentlélek Hangját, akkor oly nagyfokú istenkáromlásban

vagytok vétkesek, hogy az egy megbocsáthatatlan bűnnek tekintendő.

Istent kell kérnetek, hogy most bocsásson meg nektek, mert ha továbbra is szándékos hadjáratot

folytattok a Szentlélek Hangjának, a Szentháromság Hangjának megakadályozására, és hogy gonosz

léleknek nyilvánítsátok azt, akkor nem kaptok, és nem is kaphattok megbocsátást, mert ez egy

halálos bűn.

Sok jó szándékú Keresztény szedi ízekre ezt a munkát. Ők azt mondják, hogy az üzenetek nem

egyeznek a Szentírással.

Ha ők ezt mondják, akkor ők nem ismerik az Igazságot, amelyet a Szent Biblia tartalmaz.

Ők vagy az azoktól hallott mendemondák alapján támadják ezeket az üzeneteket, akik azt állítják,

hogy ismerik az Igazságot, vagy az Igazságnak – az önmaguk általi – téves értelmezése alapján

nyilvánítják azokat hamisnak.

Ami még rosszabb, hogy ők elferdítik, az igazságot, és ezeket az üzeneteket összehasonlítják a Szent

Biblia új és nevetséges értelmezéseivel.

Figyeljetek most Rám, a ti Jézusotokra, amint a következőt mondom nektek.

A főpapok az Én időmben a földön, megpróbálták elferdíteni az Isten Törvényeinek Igazságát, hogy

igazolják az Ellenem irányuló elutasításukat.

Hazugságokat használtak fel, hogy megakadályozzák az embereket abban, hogy hallgassanak

Szavamra (Hangomra).

Hazugnak nyilvánítottak Engem, egy hamis prófétának, és eretnekséggel vádoltak Engem.

Azt mondták, hogy Én az Egyház Törvényeit káromlom, és hogy megszegtem a Szombatot, a Sábátot

(Sabbath-ot) ** azáltal, hogy a Húsvéti Lakomát egy másik – az általuk helyesnek ítélt naptól eltérő –

napon tartottam meg.

Ők nemcsak félreértettek Engem, hanem nyíltan el is utasítottak, mert ők nem voltak készek

üdvözölni az Igaz Messiást abban az időben.

Ők még nem álltak készen.

Sosem gondolták volna, hogy tanúi lehetnek az Igaz Messiás eljövetelének, saját életük során.
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2012 augusztusi üzenetek
Ha gonosznak nyilvánítjátok a Szentlélek Hangját, akkor nagyfokú istenkáromlásban vagytok vétkesek

Ők annyira beburkolóztak a szertartásaikba, a hierarchikus előírásaikba – melyek akkoriban

felmagasztalták az ő vezetőiket, és piedesztálra állították őket, az egyházuk valódi királyaiként -,

hogy nem maradt hely a szívükben Számomra, az Emberiség Megváltója számára.

Ugyanez fog történni ismét, míg Én Második Eljövetelemre készítem fel a világot.

A Farizeusok nem tudták megérteni az alázat fontosságát.

Ők nem tudták elfogadni, ahogyan Isten működik a tekintetben, hogy Ő nem a hatalommal bírókat,

vagy a legtapasztaltabb vallási vezetőket emeli fel Egyházában, hogy feltárják az Ő terveit, vagy,

hogy figyelmeztessék az Ő gyermekeit.

Isten a tudatlanokat választja ki, az alázatosakat és nagylelkűeket, hogy az Ő figyelmeztetéseit

továbbítsák az emberiségnek.

Ő kiemelte a gyengéket, és a magasba emeli őket, a szenvedések által, hogy tisztaszívűekké

váljanak, hogy Ő irányítani tudja a velük való Kommunikációját. Ily módon, a próféta részéről való

emberi gőg, nem valószínű, hogy összezavarná az Igazságot.

Ők elutasítják Keresztelő Jánost, és meggyilkolták őt. Ők meggyilkolták az ősi prófétákat. Ők

kínozták, gyötörték a választott lelkeket, akiken keresztül Isten kommunikált.

Ti, a mai világotokban, gondoljátok, hogy ez másként lesz?

Hűséges Követőim, és azok, akik szakértőnek vallják magukat az Én Keresztény vagy más – Örök

Atyámban hívő – egyházaimban, ti el fogjátok fogadni az Isten Szavát ma?

Nem. Pontosan ugyanazt fogjátok tenni a prófétákkal, az igaz prófétákkal, amit a kezdetektől tettek

velük. Rágalmazni és becsmérelni fogjátok őket, Atyám nevében.

De ne feledjétek a következőt. Amikor majd az Igazság feltárul előttetek, nem lesz visszaút, ha

vétkesnek találtattok egy örök bűnben. Ami nem más, mint a Szentlélek elleni káromlás.

Káromolhattok Engem, Jézus Krisztust, megbocsátást fogtok nyerni.

Ha elutasítjátok a prófécia ajándékát, akkor is megbocsátást fogtok nyerni.

De ha akadályozzátok az üdvösség végső tervét, azáltal, hogy nyíltan gúnyolódtok, és híveket

toboroztok Egyházamból, annak következetes hirdetésére, hogy a Szentlélek Hangja hamis és

gonosz, akkor az örök kárhozatot fogjátok elszenvedni.

Jézusotok

*Magyar Katolikus Lexikon > Szentlélek elleni bűnök

Szentlélek elleni bűnök: 1. tág értelemben kifejezett szembefordulások a Szentlélek megszentelő, bűnöktől visszatartó, azokból

kiemelni akaró tevékenységével. Isten irgalmasságának nincsenek határai, de aki szándékosan megtagadja, hogy a bűnbánatban elfogadja,

az visszautasítja bűnei bocsánatát és a Szentlélek által fölajánlott üdvösséget (II. János Pál p.: Dominum et vivificantem 46.). Ilyen

megkeményedés elvezethet a végső bánattalansághoz (→megátalkodottság) és az örök →kárhozathoz. – Petrus Lombardus óta hatot tartunk

számon: vakmerőség, kétségbeesés, tusakodás a megismert igazság ellen, a kegyelem irigylése a felebaráttól, megátalkodás a bűnben,

bánattalanság. - 2. szoros értelemben a Szentlélek káromlása. Amikor a hitetlen kortársak az ördögűzést, amit Jézus „Isten ujjával”, a

Szenlélek erejével végzett, az ördöggel való együttműködésnek ítélték, mondta Jézus: „Aki a Szentlélek ellen káromkodik, nem nyer

bocsánatot soha, bűne örökre megmarad” (Mk 3,29). 

** Sábát (Sabbath) – A pihenés napja

Mózes II. Könyve 20:8-11

8 

Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt.

9 

Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat;

10 

De a hetedik nap az

Úrnak a te Istenednek szombatja: semmi dolgot se tégy azon se magad, se fiad, se leányod, [se] szolgád, se szolgálóleányod, se barmod, se

jövevényed, a ki a te kapuidon belõl van;

11 
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2012 augusztusi üzenetek
Ha gonosznak nyilvánítjátok a Szentlélek Hangját, akkor nagyfokú istenkáromlásban vagytok vétkesek

Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, a mi azokban van, a hetedik

napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt.

E mondatokat a Tízparancsolatban olvashatjuk.

A sábát csakúgy, mint minden nap a zsidóságban, a megelőző nap estéjétől aznap estig tart. E nap lényege a pihenés, az Örökkévalóra való

emlékezés és az Ő törvényeinek a tanulmányozása. A szombat minden szigorú előírása ezt a három célt szolgálja. 

Hát nem tudod, hogy semmi vagy Nélkülem? Egy üres edény, amit semmi

sem tud megtölteni. *

2012. augusztus 10. péntek, 12.45

Drága, szeretett leányom, tudd, hogy amikor elodázod a Hozzám, a Te Isteni Jézusodhoz való

imádkozást, akkor gyengévé válsz, és eltávolodsz Tőlem.

Sosem szabad elodáznod az imádkozást, vagy halogatnod a naponta Nekem szentelendő időt.

Ha azonban így teszel, a gonosz eltérít téged, és teletömi a fejed lényegtelen világi dolgokkal.

Aztán ürességet érzel majd, és a küszködés láthatóvá válik a lelkedben.

Hát nem tudod, hogy semmi vagy Nélkülem? Egy üres edény, amit semmi sem tud megtölteni, nem

számít, milyen erősnek tűnik az anyagi csodák varázsa.

Amikor Én felemelek egy lelket, az egybefonódik Szent Szívemmel.

De hogy állhatatos maradjon Bennem, a léleknek beszélgetnie kell Velem, valamint folyamatosan ki

kell nyilvánítania szeretetét, és hálát kell adnia. Máskülönben a lélek leválhat, mint ahogy egy

csecsemő születésekor leválasztódik az anyjáról, amikor a köldökzsinórt elvágják.

Ne vedd le Rólam a szemed, egy percre sem, mert a gonosz várakozik.

Aztán a legváratlanabb pillanatban beléd költözik, hogy végezzen veled, és megkaparintson téged.

Az érzékeket használja a kísértésre, és más lelkeket az ő áldozatainak gyötrésére. Különösen

Katonáimat célozza meg, és ők szenvednek a legjobban.

Leányom, míg nagyon elfoglalt voltál a Nekem végzett feladattól, te levetted Rólam a szemed, és ez

szenvedést okozott neked. Elvesztél, és összezavarodtál. Nyugtalanságod fokozódott, ahogy a

gonosz általi minden egyes megzavarás oda vezetett, hogy elhalasztottad a Velem, a te Jézusoddal

megbeszélt időpontot.

Amikor ez történik, el kell menned Gyónni, magadhoz kell venned Testemet, és imádságban kell időt

töltened.

Sosem szabad megfeledkezned arról, hogy imádkozd Szeretett Édesanyám Szent Rózsafüzérét, mert

ez védelmet nyújt a sátán ellen.

Menj most. Jöjj Hozzám ma imádságban. Aztán a nap folyamán barátként beszélj Hozzám, és oszd

meg minden gondodat. Majd add át Nekem azokat, és hagyd Rám minden aggodalmadat.

Jézusod

* Szerkesztői kiegészítés

Királyok II. könyve 4. fejezet 1-7: 
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2012 augusztusi üzenetek
Hát nem tudod, hogy semmi vagy Nélkülem? Egy üres edény, amit semmi sem tud megtölteni. *

1 A prófétatanítványok asszonyai közül az egyik hangosan megszólította Elizeust, ezekkel a szavakkal: “Férjem, a te szolgád, meghalt. Tudod

jól, hogy szolgád az Úr tisztelője volt, s most jön a hitelező, hogy elvigye a két fiamat rabszolgának.”

2 Elizeus azt válaszolta: “Mit tegyek veled? Add ide, amid van házadban!” Az így felelt: “Nincs semmi egyebe szolgálódnak házában, csak egy

korsója, s benne olaj.”

3 Erre azt mondta neki: “Menj, kérj kölcsön minden szomszédodtól edényeket, mégpedig üres edényeket, de ne keveset!

4 Aztán menj, zárd magadra és fiaidra az ajtót, és tölts az olajból mindegyik edénybe. Amelyik megtelik, azt állítsd félre.“

5 Elment hát, magára és fiaira zárta az ajtót, aztán ezek adogatták neki az edényeket, ő pedig töltögette őket.

6 Amikor az edények megteltek, azt mondta az egyik fiának: “Nyújts ide még egy korsót!” De az azt felelte: “Nincs több edény.” Ezzel az olaj

megszűnt folyni.

7 Elment hát és jelentette Isten emberének. Az meghagyta: “Menj, add el az olajat, és fizesd ki adósságodat! Abból, ami megmarad, fiaiddal

együtt megélhetsz.”

Az elkövetkező esőzések, áradások, és terméspusztulás, mind a Mennyből

jövő büntetésnek lesz az eredménye.

2012. augusztus 11. szombat; 20.10

Drága, szeretett leányom, az egész világra majdan lezúduló esőzés, azt a könnyáradatot jelképezi,

mely az Én szememből patakzik, amint nézem Isten gyermekeit, oly messzire eltévelyedni az örök

üdvösségre vezető útról.

Az elkövetkező esőzések, áradások, és terméspusztulás, mind a Mennyből jövő büntetésnek lesz az

eredménye.

Siralomvölgy támad mindenütt, melyért a klímaváltozást és a globális felmelegedést

fogják okolni. De ez nem így van.

A világban oly sok ember nem hisz Istenben. Ők nem tisztelnek Engem, az Ő Szeretett Fiát. Ehelyett

felemészti őket a hamis istenek iránti megszállott szenvedély.

Mit is értek Én ez alatt?

Ezek az emberek hősöket és bálványokat teremtenek a televízió, a divat, a zene és a

sport világában.

Majd emberi bálványokká magasztalják fel őket, és tisztelettel adóznak nekik.

Majd oly módon rajongják körül őket, amely során nemcsak az ő lelkük szenved kárt, de azé a

személyé is, akit felmagasztaltak.

Ők azt hiszik, hogy ezek a bálványok szentek, és minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy utánozzák

az ő életmódjukat, öltözködési stílusukat, személyiségüket, sőt még a fizikai megjelenésüket is.

Ez a pogánysághoz vezet.

Mindez meg volt jövendölve, Leányom.

A világ hamis isteneket fog bálványozni.

Ezek az emberek ajnározzák a saját testüket, önmagukat, és megkeményedett szívükben csekély

könyörületet vagy szeretetet mutatnak felebarátaik iránt.
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2012 augusztusi üzenetek
Az elkövetkez? es?zések, áradások, és terméspusztulás, mind a Mennyb?l jöv? büntetésnek lesz az
eredménye.

A szívük kővé vált.

Ők nem szeretik Istent. Ehelyett a sátán bűvöletébe estek, aki elültette az elméjükben ezeket a

rögeszméket és gondolatokat.

Az emberi test iránti tisztelet nem létezik.

A test Isten teremtménye, és mint ilyen, egy templom, mely azért teremtetett, hogy Isten jelenléte

lakozzon benne.

Amikor a sátán kísérti az emberiséget, ő a testre, és a test által az érzékeken keresztül keresett

élvezetre összpontosít. Ezért szereti most az emberiség a saját testét olyannyira, és ezért helyezi azt

piedesztálra.

Sosem elégszik meg a móddal, ahogyan a testet Isten megteremtette, folyamatosan törekszik a

fejlesztésére, átváltoztatására, és az emberi test oly módon való átalakítására, amely az általa

tökéletesnek véltnek felel meg.

Undorít Engem az a mód, ahogyan főleg a nők átváltoztatják a testüket, és erkölcstelen

módon a világ elé tárják azt.

Azok a nők, akik nem szégyellik közszemlére tenni a testüket, bűnt követnek el, még ha talán észre

sem veszik ezt. Azt gondolják, hogy elfogadható annak a testnek a meggyalázása, bemocskolása,

amellyel megszülettek, és az önmagukkal való olyan kérkedés, amely okot adhat a bűnre.

Önimádatuk egyike a legnagyobb bűnöknek a gőg bűnén belül. Majd ők meggyőzik a fiatal lányokat,

hogy elfogadott ily módon nyilvánosan mutogatni a testüket.

A test oly sok bűnével kérkednek a világban, és ezt elfogadhatónak tartják.

De ezek mind büntetést vonnak maguk után a halált követően. Nemcsak a bűnt követik el, de azt

még úgy is tálalják, mintha helyes dolog lenne.

A házasságtörés ma elfogadott, és dicséretes.

A gyilkosság már nem megrendítő, és nincs már tisztelete az emberi életnek.

A szexuális erkölcstelenség burjánzik, és ráadásul igazoltan.

Az ilyen bűnös viselkedés napjai a végéhez közelednek.

Míg az emberiség el nem fogadja, hogy a bűn mindig is bűn lesz, elveszíti a jogát a Paradicsom

Kapuin való belépésre.

Minden bűnért, melyben vétkesek vagytok, az a testrészetek fog égni és tisztulni a

Tisztítótűzben, melyet a bűn elkövetése során használtatok.

Ha halálos bűnben vagytok, az örökkévalóságig érezni fogjátok a kínt, ahogyan a tűz

átszakítja a testetek azon részét, melyet a bűn elkövetésekor használtatok. Sosem lesz

vége ennek a kínnak.

Ők miért, miért nem hallgatnak a szívükre? Oly sok ember van tudatában, hogy amit tesz, az

helytelen, de ettől függetlenül, folytatják a vétkezést, mert ez elfogadott a világ szemében.

A szórakoztatóipar és a médiaipar az ilyen jellegű viselkedésre – melynek révén sok ártatlan lelket
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Az elkövetkez? es?zések, áradások, és terméspusztulás, mind a Mennyb?l jöv? büntetésnek lesz az
eredménye.

rontottak meg hazugságokkal – kreáltak egy hamis elfogadást.

Csak az Igazság mentheti meg most őket. Ők megkapták az Igazság Könyvét, de vajon

meghallgatnak-e? A sátán és az ő bukott angyalai mindent elkövetnek majd, hogy ennek az

ellenkezőjét biztosítsák.

Csak akkor fognak felhagyni az üres, hasztalan és undorító szokásaikkal, amikor majd a büntetés

rájuk zúdul a Mennyből. Mert túl elfoglaltak lesznek azzal, hogy próbálják túlélni, és hogy próbálnak

kenyeret tenni a szájukba.

Sajnos kizárólag az ilyen büntetés révén tisztulhat meg az emberiség ezen a földön.

Azáltal, hogy megadatik a tisztulás ajándéka, míg élnek, ők kapnak egy esélyt, hogy elkerüljék a

tüzes tavat.

Szeretett Megváltótok

Jézus Krisztus

Az Antikrisztus azt fogja állítani, hogy ő Én, Jézus Krisztus vagyok

2012. augusztus 12. vasárnap, 18.00

Drága, szeretett leányom, tudd, hogy ahogy Én utasításokat adok neked, hogy felkészítsd az

emberiséget az üdvösségre, ami jogosan az övék, ugyanúgy a gonosz is készíti fel a lelkeket.

Ő készíti fel a hamis prófétákat, hogy megtévesszék Isten gyermekeit, hogy azok

elfogadják majd az Antikrisztust, az ő Jézusukként.

Nehéz lehet neked ezt a gonoszságot megérteni, de a lélekolvasás Ajándékával, amit Tőlem kaptál,

azonnal tudni fogod, hogy kik a hamis próféták.

Leányom, ők folyamatosan célba vesznek téged, a legfondorlatosabb módokon, mert te leszel az

első számú ellenségük. Mégis hazugságaik – melyek Isten Szent Szavának lesznek álcázva – a

legnagyobb hazugságot rejtik.

Azt fogják állítani, hogy a hamis próféta lesz az igaz Pápa.

Azt fogják állítani – először finoman -, hogy az Antikrisztus lesz Krisztus Király.

Amikor elcsábítják a szegény lelkeket, azzal, hogy üzeneteik az Istentől valók, az ilyen lelkek még

akkor sem lesznek ennek tudatában.

Figyelmeztetnem kell Isten valamennyi gyermekét. Én sosem fogok testben eljönni a második

alkalommal.

Én nem fogok vezetőként fellépni a világban. Csodákat sem fogok tenni ekkor, hogy bizonyítsam

nektek, ki vagyok Én, kivéve a Nagyfigyelmeztetés csodáját és az égi csodát, amely nem sokkal a

Nagyfigyelmeztetés megtörténte után lesz látható.

Az Antikrisztus azt fogja állítani, hogy ő Én, Jézus Krisztus vagyok. Ez a gyalázat meg lett

jövendölve.
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Az Antikrisztus azt fogja állítani, hogy ? Én, Jézus Krisztus vagyok

Hogy kinek higgyetek, gyermekek, nem könnyű feladat, mert sokan fognak jönni az Én Nevemben.

De tudjátok a következőt.

A gonosz – az ő hamis prófétáin keresztül – soha nem fogja nektek azt mondani, hogy

imádkozzatok a Szentlélekhez, vagy hogy vegyétek magatokhoz a Szent Eucharisztia

Szentségét.

Ő soha nem fogja elismerni, hogy Én, Jézus, az Emberfia, mint Messiás jöttem el testben,

hogy megváltsam az embert a bűntől. 

Ő soha nem fogja kérni tőletek, vagy soha nem fog buzdítani benneteket, hogy

imádkozzátok a Szent Rózsafüzért, vagy hogy mutassatok hűséget szeretett Édesanyám

iránt.

Óvakodjatok. Legyetek éberek, és csak az Én útmutatásaimat kövessétek.

A gonosz most próbál megalakítani egy hadsereget követőim közül.  Habár az ő másik hadserege jól

megalapozott a földön, ő most célba veszi azokat, akik hisznek Bennem, a ti Jézusotokban, mert ő a

szent emberek mögé akarja elrejteni az ő gonosz tetteit.

Ő fel fogja használni az Irántam való szeretetüket, egyfajta páncélként, hogy elrejtse a

hazugságokat, melyet a világnak tervez okozni.

Bízzatok Szent Szavamban (Üzenetemben), és ne térjetek el az Igazságtól, mely jelenleg nektek

adatik ezen, a világnak szóló Szent Üzeneteimen keresztül.

Jézusotok

Szűz Mária: Gyermekem, hamarosan a világban lévő számos próféta és

látnok többé már nem fog üzeneteket kapni

2012. augusztus 13. hétfő; 19.45

Gyermekem, hamarosan a világban lévő számos próféta és látnok többé már nem fog üzeneteket

kapni, azért, hogy utat engedjenek ezeknek a legfontosabb üzeneteknek.

A látnokaimon keresztül végzett munkám java hamarosan véget ér, hogy teret adjon a

Szentlélek Hangjának, mely neked, a végidő prófétájának adatik.

Sok hamis próféta, akik felbukkantak, továbbra is torkuk szakadtából fognak kiabálni, és kizárólag

ezek a hangok fognak versenyre kelni a figyelemért, ezen valódi, utolsó Mennyei üzenetekkel.

Ne félj, gyermekem, mert te, és ez a küldetés, védelem alatt álltok.

Nem te vagy az egyetlen, aki ezen a küldetésen munkálkodik. Az egész Menny, valamint az angyalok

és szentek mind együtt munkálkodnak veled. Ezért soha nem szabad egyedül érezned magad, még

akkor sem, ha szenvedsz.

Minden nap akadályokat gördítenek eléd Isten ellenségei.

Folyamatban vannak a tervek, hogy az Igazság Könyvének kiadását megakadályozzák, de

ez az üldözés csaknem a végéhez ért.
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Sz?z Mária: Gyermekem, hamarosan a világban lév? számos próféta és látnok többé már nem fog
üzeneteket kapni

Mindig maradj a közelemben, azaz a te Édesanyád mellett, hogy Szent Palástommal beboríthassalak,

megoltalmazva téged a gonosztól.

Egyre erősebbé és bátrabbá válsz, habár fáradtnak érzed magad. Ez el fog múlni, és a világ örömmel

fogja üdvözölni, a számukra oly rég megígért Igazság Könyvét.

Menj most, és adj hálát Istennek ezért a nagy küldetésért.

Az egész Menny áldása van rajtad.

Fogjuk a kezed minden nap, és minden szent védelmez téged.

A csata megkezdődik, abban a pillanatban, amint az első könyv eladásra kerül. Az egész világon el

fog terjedni, ezért megfelelően fel kell készülnöd.

Kérj segítséget, és meg fogod kapni.

Menj békével és szeretettel.

Szeretett Édesanyád

Az Üdvösség Anyja

Ez az Én Könyvem. Az Én Szavam. Az Én Ígéretem.

2012. augusztus 15. szerda, 01.00

Drága, szeretett leányom, Én erről a legfontosabb napról beszélek veled, arról a napról, amelyet a

világnak szóló Könyvem piacra történő bevezetésére választottam.

Ez a nap Szeretett Édesanyám, a Mennyek Királynőjének, a Világ Királynőjének, az Üdvösség

Anyjának Mennybevételének napja.

Nem véletlen egybeesés, hogy az Igazság Könyve elérhetővé vált Édesanyám, az

Üdvösség Anyja eme napján. A Könyv segít megmenteni az egész emberiség lelkét.

Édesanyám fontos szerepet játszik a lelkek megmentésében, üdvösségében.

Ő a Társmegváltó, a Kegyelem Közvetítője és a Közbenjáró. Ez azt jelenti, hogy Áldott

Édesanyámat Isten választotta, hogy segítsen Nekem, az ő Fiának, az üdvösség végső

tervében.

Nem értik Édesanyám szerepét ebben a fontos időszakban.

Ő életet adott az Emberiség Megváltójának, és világra hozta az Üdvösség Ajándékát, azáltal, hogy

igent mondott arra, hogy az Én Édesanyám legyen.

Ő Isten valamennyi gyermekének Édesanyja, és megkapta a hatalmat, hogy eltiporja a sátánt, ahogy

Én készülök megmenteni az emberi fajt az ő gonosz – Isten gyermekeinek megtévesztésére irányuló

– tervétől.

Az Igazság Könyve nem csupán egy könyv. Ez az Én Szent Szavam, az első része a sok

kinyilatkoztatásnak, a világ megtérítésére.
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Ez az Én Könyvem. Az Én Szavam. Az Én Ígéretem.

Bár ennek létrehozatala nagyon nehéznek tűnhetett, az oly sok eléd gördített akadály miatt

Leányom, de Én biztosíthatlak, hogy ez a munka védelmezve van a Mennyből.

Ez az Én Könyvem. Az Én Szavam. Az Én Ígéretem.

Amikor Én azt mondtam, hogy újra eljövök, akkor azt Én úgy is értettem, hogy újra eljövök.

Ahogy Én a világba jöttem első alkalommal, Isten, az Én Örök Atyám előre felkészítette az

Ő gyermekeit a prófétákon keresztül.

Sokan meghallgatták. Sokan viszont nem.

Akárhogy is, a világ ezek után megértette az Igazságot. Ők megismerték és megértették a Kereszten

való Kínszenvedésem jelentését, valamint az ezáltal a világnak adott szabadulást, hogy megkapja az

örök üdvösség Ajándékát.

Ugyanez történik most. A világ Második eljövetelemre készül. Most.

Isten Szent Szava adatik ezen üzeneteken keresztül az emberiségnek, egy nagy Ajándékként.

Sokan meg fogják hallgatni. Sokan viszont nem.

Egy dolog nyilvánvaló. Alig lesz olyan, aki nem fog tudni erről.

Ők vagy elfogadják Szavamat, ahogy az nekik jelenleg adatik, vagy nem.

Én beteljesítettem Atyám ígéretét.

Atyám megígérte a világnak, hogy meg fogja kapni az Igazság Könyvét ebben az időben.

Sokan fogják befogadni és elfogadni az Igazságot. Mások túl keserűnek találják majd az igazságot, és

azt hazugságnak fogják tartani.

Hadd tudják meg, hogy a Szövetség be fog teljesedni, akárcsak ezek a próféciák.

Senki sem fogja megakadályozni – függetlenül attól, hogy mennyire érvel Szent Szavam (Üzenetem)

ellen -, hogy az Igazság feltáruljon a világ számára.

A Jelenések Könyvében szereplő próféciák a szemetek előtt bontakoznak ki.

Senki sem érti a Jelenések Könyvének teljes jelentését, mert ennek tartalma nem lett

kinyilatkoztatva a világnak egyértelműen, mivel ezek csak támpontok.

Most, hogy Én, az Isten Báránya, eljövök az ígéret szerint, hogy feltörjem a Pecséteket, csak

néhányan fogják elfogadni ezt.

Miért?

Ha hisztek Bennem, ezekben az üzenetekben, akkor miért utasítjátok el az Igazságot, amikor azt

megkapjátok?

Ha nem fogadjátok el a Hamis Prófétáról, az Antikrisztusról és más próféciákról nektek adott

Igazságot, ezt azt fogja jelenteni, hogy nem hagyjátok, hogy Én vezesselek benneteket a lelkek

megmentésében.
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Ez az Én Könyvem. Az Én Szavam. Az Én Ígéretem.

Csak az Igazság követése által lehettek biztonságban.

Ne feledjétek, hogy csak az Igazság szabadíthat meg benneteket a hazugságoktól, amelyek – a sátán

által – elárasztották az emberiséget.

Nektek szüntelen kell kérnetek Édesanyámat, hogy segítsen Hozzám hozni benneteket, hogy

oltalmazva legyetek a hazugságoktól, amelyeket a sátán fog használni arra, hogy elzárjon

benneteket utolsó Szent Szavaim (Üzeneteim) Igazságától, mely a világnak adatik Második

Eljövetelem előtt.

Menjetek békével és szeretettel. Én most mindannyiatokat egyesítem Drága Vérem oltalmában.

Örülök, hogy válaszoltatok, szeretett Tanítványaim, és bízom bennetek, hogy segítetek Nekem

ebben a különleges küldetésben.

Jézusotok

A pogányság burjánzik, és az okkultizmus varázsát népszerűsítik

2012. augusztus 16. csütörtök, 03.15

Drága, szeretett leányom, Én Isten valamennyi gyermekét szeretem, de jelenleg, a világon

végigsöprő sötétség szintje azt eredményezi, hogy Én sírok a lelkük állapota miatti aggodalomtól.

Oly kevesen értik meg az Igazságot jövőbeni életükről, mely rájuk vár a Béke Új

Korszakában, az eljövendő világban. A világban, melynek nem lesz vége.

Ha csak láthatnák, megérinthetnék, megízlelhetnék azt, és tanúi lehetnének a rájuk váró szeretetnek

és békének, a nap minden másodpercében imádkoznának Hozzám a jogért, hogy beléphessenek

ebbe az Új Világba, ebbe az Új Korszakba, ebbe az Új Kezdetbe.

Ez a tökéletes állapota az egyesülésnek családjaik és felebarátaik számára. Ez nem egy üres ígéret.

Ez a Paradicsom, mely Isten valamennyi gyermeke számára teremtetett.

A bukott angyalok végigsöpörnek a földön, mindenütt keresve a lelkeket, hogy elcsábítsák őket.

A bukott angyalok erőszakot, gyűlöletet és más kísértéseket alkalmaznak, hogy népszerűsítsék a

széles körben elterjedt bűnt, mely oly nyilvánvaló mindenütt.

A pornográfia jelenleg a legfinomabb módokon terjed, hogy bűnre csábítson és ösztökéljen.

Olyan törvények kerülnek beiktatásra, melyekkel biztosítják, hogy a bűn mindenütt elfogadott

legyen.

Még Egyházam is jóváhagy olyan törvényeket, melyek sértik az Istent.

Ez ugyanígy folytatódik majd addig, míg az emberiség állatok módjára nem fog

viselkedni, mindennemű istenfélelem nélkül.

A pogányság burjánzik, és az okkultizmus varázsát népszerűsítik, hogy az a világi

szórakozás által vonzza majd a fiatal lelkeket.

Ébredjetek most, mielőtt még túl késő lenne, hogy megmentsétek lelketeket.
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A pogányság burjánzik, és az okkultizmus varázsát népszer?sítik

Szülők keljetek fel, egyként, összhangban Szívem azon vágyával, hogy megoltalmazzam a fiatalokat,

akiknek a lelke a gonosz első számú célpontja.

Ő tudja, mennyire értékesek a fiatal lelkek Számomra, és ő könyörtelenül fel fogja

kutatni őket.

Kérlek benneteket, hogy imádkozzátok ezen, az  Imahadjárat (73)-as imáját a Fiatal

lelkekért, a Fiatal Gyermekekért.

„Ó, Jézusom, segíts megmentenem a fiatalok lelkét szerte az egész világon.

Segítsd meg őket a Te kegyelmeddel, hogy meglássák Létezésed Igazságát.

Vond őket Szent Szívedhez, és nyisd fel szemüket a Te szeretetedre és irgalmadra.

Mentsd meg őket a pokol tűzétől, és imáim által könyörülj az ő lelkükön. Ámen.”

Jézusotok

Ez az időszak a vihar előtti csendre emlékeztet. Használjátok ezt fel minél

több ember felkészítésére.

2012. augusztus 19. vasárnap; 22.56

Drága, szeretett leányom, amikor Miattam szenvedsz, és amikor elhagyatottnak, és Tőlem távol

érzed magad, tudd, hogy ilyenkor vagy a legközelebb Szent Szívemhez.

Habár ezen Könyvem, az Igazság Könyve, egy ajándék Tőlem a világnak, és Mennybéli

védelem alatt áll, ez nem jelenti azt, hogy ez a küldetés nem lesz fájdalmas számodra.

Bírálatot és egy újfajta támadást fogsz tapasztalni most, hogy Szent Szavam (Üzenetem) a világ

számára elérhetővé vált nyomtatásban.

Sosem szabad válaszolnod azoknak, akik elvárják, hogy megmagyarázd, miért volt

szükség erre a könyvre. Maradj csendben, és folytasd a Nekem végzett feladatodat.

Ne engedd, hogy bárki is feltartóztasson, vagy késleltessen az Én Könyvem terjesztésében, mivel

minden egyes nappal egyre rövidül a lelkek számára rendelkezésre álló idő, hogy a Szememben

megmentsék magukat.

Hadd biztosítsalak téged, leányom, és valamennyi Követőmet afelől, hogy ti egy olyan utazásra,

zarándoklatra indultok, mely semmihez sem fogható.

Ez az időszak a vihar előtti csendre emlékeztet.

Használjátok ezt fel minél több ember felkészítésére. Terjesszétek Üzeneteimet, Imahadjáratom

imáit, és imádkozzatok testvéreitekért, hogy a Nagyfigyelmeztetés során majd elfogadják

Irgalmasságomat.

Gyűjtsétek egybe Egyházamat, és imádkozzatok erőért, mert a Hamis Próféta készülődik,

és már jelen van a Vatikánban. De valódi kilétét nagyon körültekintően rejtegeti. Az Én

szeretett Helytartóm épp most van elkülönítés alatt, és az idő rövid.
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Ez az id?szak a vihar el?tti csendre emlékeztet. Használjátok ezt fel minél több ember felkészítésére.

Azt kívánom mindannyiatoktól, hogy kezdjetek el egy új litániát a Hamis Próféta elleni védelemért,

és mostantól naponta egyszer imádkozzátok ezeket.

Az Imahadjárat imáit különböző tételenként válasszátok ki, és imádkozzátok, amint csak tehetitek.

Íme, az első ’Jézus az Emberiséghez’ Litánia  (1) Védelem a Hamis Próféta ellen

Legdrágább Jézus, ments meg bennünket a Hamis Próféta megtévesztésétől.

Jézus, Irgalmazz nekünk.

Jézus, ments meg bennünket az üldöztetéstől.

Jézus, őrizz meg bennünket az Antikrisztustól.

Uram, Irgalmazz.

Krisztus, Kegyelmezz.

Legdrágább Jézus, boríts be minket Drága Véreddel.

Legdrágább Jézus, nyisd fel szemeinket a Hamis Próféta hazugságaira.

Legdrágább Jézus, egyesítsd Egyházadat.

Jézus, oltalmazd szentségeinket.

Jézus, ne engedd, hogy a Hamis Próféta megossza Egyházadat.

Legdrágább Jézus, segíts elutasítanunk az igazságként elénk  tárt hazugságokat.

Jézus, adj nekünk Erőt.

Jézus, adj nekünk Reményt.

Jézus, áraszd el lelkünket a Szentlélekkel.

Jézus, oltalmazz meg bennünket a Fenevadtól.

Jézus, add meg nekünk a tisztánlátás és a megkülönböztetés ajándékát, hogy igaz Egyházad útján

járhassunk, mindörökkön örökké. Ámen.

Leányom, ne érezd magad túlterheltnek ezen küldetés miatt, mert hamarosan segítséget Küldök

neked. El kell fogadnod mindent, amit Én kérek tőled, és tarts ki abban a meggyőződésben, hogy

minden rendben van.

A megtérés már folyamatban van ezen üzenetek által, és a megtérések száma már több százezer

lélekre rúg. Ne érezd tehát magadat haszontalannak vagy nyugtalannak. Örömömre szolgál azok

hűsége és odaadása, akik feltétel nélkül szeretnek Engem.

Én elküldöm most hozzád a tisztaszívű Enyéimet, hogy védelmet nyújtsanak neked.

Ők felemelnek majd téged, és segítenek neked Követőim vezetésében, végig az egész út során, az Új

Paradicsom kapui felé.
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Ez az id?szak a vihar el?tti csendre emlékeztet. Használjátok ezt fel minél több ember felkészítésére.

Szeretlek benneteket szeretett Követőim. Tartsatok ki Mellettem ezen a tövises úton. Fogadjátok el a

gúnyt, mellyel szembe kell majd néznetek, ahogy továbbra is folytatjátok Szent Szavam (Üzenetem)

terjesztését.

Tudnotok kell, hogy mindig veletek vagyok, mindegyikőtökkel. Én ismerem Enyéimet, és ők is

ismernek Engem. Semmi sem választhat el bennünket.

Jézusotok

Én olyan vagyok, mint egy készülődő vihar. Hangom, mint egy távoli

mennydörgés.

2012. augusztus 20. hétfő, 15.30

Drága, szeretett leányom, sosem szabad elfelejtened – a szenvedés által, melyet az Én Nevemben

viselsz el -, hogy Isten Hatalma felülmúlhatatlan.

Én olyan vagyok, mint egy készülődő vihar. Hangom, mint egy távoli mennydörgés.

Ahogy Szent Szavam, mint egy takaró, most be fogja borítani a földet, egy morajló hang

hallatszik majd a távolban.

Ahogy Szavam embertől emberig terjed, úgy kezd majd a vihar egyre erősödni, és a morajló

mennydörgés fokozódni.

Hamarosan ordító vihar lesz, és alig lesznek olyanok, akik nem hallják majd meg Isten

Hangját.

Ahogy a vihar erősödik, sok lélek – aki próbálja lereteszelni az ajtókat, ablakokat – nem fogja tudni

megakadályozni, hogy Hangom vihara, vagy Irgalmasságom ereje megérintse lelküket.

Megkezdődött a Mennyei beavatkozás ideje, rázúdulván egy sötétséggel teli pogány

világra.

Világosságom felemeli majd a szíveket, még a legmegátalkodottabbak szívét is, ahogy az Igazság

elkezd majd beivódni.

Isten valamennyi gyermeke, akik olvassátok ezt az üzenetet, kérlek, emlékezzetek a most nektek

adott Ígéretemre.

Én megismertetem magam veletek ezekben az üzenetekben, Szent Szavam által.

Lelkem behatol majd lelketekbe a Nagyfigyelmeztetés során.

Aztán Én, a ti Jézusotok, leereszkedem majd a felhőkből Második Eljövetelemkor.

Majd feltámasztom az Új Jeruzsálemet, hogy végre megvalósulhasson a béke az Új

Korszakban, az Új Világban, melynek nem lesz vége.

Hatalmam mindenható.

Lehet, hogy a sátán rendelkezik némi hatalommal, de az semmi. Az ő hatalma ijesztő lehet, de ő

félelmében rettegve meglapul Előttem.
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Én olyan vagyok, mint egy készül?d? vihar. Hangom, mint egy távoli mennydörgés.

Nem szabad neki több hatalmat adnotok azáltal, hogy engedtek ennek a kísértésnek. Sőt, félnetek

sem szabad tőle, mert az gátolja az Irántam való szereteteteket.

Ha féltek a sátántól, azzal tápláljátok az ő hatalmát, és ő irányítani tudja az érzékeiteket.

Csak az ima, és a még több ima tudja gyengíteni az ő hatalmát, és az ő szorítását

rajtatok.

Most, hogy Szavam nyomtatásba került, a sátán talpra fogja állítani hadseregét, felkészítvén egy

szörnyű csatára.

Követőim, nektek mindannyiatoknak át kell adnotok akaratotokat, és bíznotok kell Bennem teljesen,

ahogy Én átvezetlek benneteket ezen a véres csatamezőn.

Ne legyenek kételyeitek, a sátán és az ő démonai tombolnak ezen terv, – az Üdvösség végső Terve –

miatt.

A sátán nagy pusztítást visz véghez  majd ezen a művön.

Kétséget fog ébreszteni ezen művel kapcsolatban, be fogja feketíteni ezt, és minden tőle

telhetőt meg fog tenni, hogy megakadályozza Könyvem, az Igazság Könyve, azaz Szent

Üzeneteim elterjedését.

Számíthattok arra is, hogy földi Egyházam tagjai ellenezni fogják, és hogy a Keresztények

között tomboló vita támad majd Szent Szavam (Üzenetem) hitelességét illetően.

Amikor az eljövendő vihar felgyorsul, miközben Szavam minden nyelven terjed, Hangom fülsiketítő

lesz.

Isten Hatalmát soha nem szabad alábecsülni, mert Én vagyok az Emberiség Királya.

Én mos eljövök, Örök Atyám nevében, hogy összegyűjtsem az Ő gyermekeit a végső csatában,

amikor Én a sátánt a tüzes tóba fogom száműzni.

Ez egy szörnyű csata lesz, és sok lélek fog elutasítani Engem.

Függetlenül Hatalmamtól, és hogy milyen kitartóan próbálkozom majd, saját akaratukból fognak a

gonosz mellett dönteni.

Bízzatok Bennem, és engedjétek, hogy most megtisztítsam lelketeket, hogy méltóvá váljatok földi Új

Paradicsomomra.

Karoljatok egymásba Követőim, egyként, hogy megvédelmezzétek Szent Szavamat (Üzenetemet),

hogy azok, akik nem ismernek Engem, Hozzám tudjanak jönni.

Szeretlek benneteket.

Megáldalak mindannyiatokat.

Szeretett Megváltótok

Jézus Krisztus

A megjövendölt Élet Könyve mindazok nevét tartalmazza, akik majd
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A megjövendölt Élet Könyve mindazok nevét tartalmazza, akik majd megmenekülnek

megmenekülnek

2012. augusztus 20. hétfő, 15.45

Drága, szeretett leányom, a megjövendölt Élet Könyve mindazok nevét tartalmazza, akik majd

megmenekülnek.

Azonban, Nagy Irgalmamnak köszönhetően, még több lélek fog megmenekülni a Nagyfigyelmeztetés

révén.

Sőt, még több lélek menekülhet meg a ti szenvedésetek, és a világban ma élő valamennyi

választott lélek szenvedése által.

Követőim imái – beleértve az Imahadjáratom lélekmentő imáinak imádkozását is – hathatós eszközei

lesznek a lélekmentésnek, még a legmegátalkodottabb lelkek megmentésének is.

Azok a lelkek, akik elutasítják majd Irgalmamat, ők is megmenekülhetnek most,

köszönhetően azok nagylelkű közbenjárásának köztetek, akik áldozatokat ajánlanak fel,

többek között imát, böjtöt, és a Szent Nevemben való szenvedés elfogadását.

Ez az Én ígéretem, ez az Én Nagy Irgalmam.

Ezúttal sok ajándékot hozok az Irántam érzett szereteteteknek köszönhetően.

Fogadjátok el ezeket szeretettel és hálaadással.

Megáldalak benneteket. Szeretett tanítványaim, Ígéretem – miszerint még több Ajándékot adok

nektek, mert válaszoltatok erre a küldetésre – be fog, és most be is tud teljesedni, az Irántam való

hűségetek révén.

Szeretett Jézusotok

Isten, az Atya: Csak ha Én elégedett vagyok, akkor fogom örökül hagyni a

leglátványosabb csodákat, hogy tanúja legyen a világ.

2012. augusztus 21. kedd, 18.00

Legdrágább leányom, senki se becsülje alá Haragom erejét, ahogyan az emberiség továbbra is

megadja magát a bűn mélységeinek.

Én elküldtem nektek a prófétákat. Aztán elküldtem Szeretett Fiamat, akit Én feláldoztam

azért, hogy megmentselek benneteket, majd ezt követően több hírnököt is küldtem, de

mindez kevés eredménnyel járt.

Alig van olyan lélek, aki megnézte volna az ilyen, próféták általi üzeneteket, vagy elfogadta volna

Szeretett Fiam Áldott Édesanyja által a világnak adott jeleket.

Irántatok érzett nagy Szeretetem miatt, mintegy Édesapaként, Én most ismét odaajándékozom

valamennyi Gyermekemnek az üdvösség ajándékát. Nem szabad figyelmen kívül hagynotok

Prófétáimat, mert ezzel elveszítenétek helyeteket az örökségben, amelyet Én számotokra terveztem.
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Isten, az Atya: Csak ha Én elégedett vagyok, akkor fogom örökül hagyni a leglátványosabb csodákat, hogy
tanúja legyen a világ.

Gyermekek, közületek sokan, akik hisztek Bennem, a ti Örök Atyátokban, nem értitek

meg az üdvösség titkát.

Ez, a lelki tökéletességhez vezető út abban rejlik, hogy el tudjátok-e fogadni a szükséges

megtisztulást annak biztosítására, hogy alkalmasak legyetek arra, hogy megálljatok Előttem.

Sok lelket teljesen meg kell fosztani minden világi vonzalomtól, minden zavaró és lelket romboló

tényezőtől.

Nektek, akik elég „szerencsések” vagytok, hogy átestetek egy ilyen megtisztuláson,

tudnotok kell majd, hogy amíg nem lesztek olyan kicsinyek, mint egy csecsemő, az Én

Szememben, nem lesztek képesek átadni magatokat Szent Akaratomnak.

Ha küzdötök az ilyen megtisztulás ellen, akkor nehéz lesz megmenteni magatokat az Én

Szememben.

Ha szabadok vagytok minden, a világ kínálta dologtól, és csak Fiamra összpontosítotok, rá fogtok

ébredni, hogy az egyetlen létező igaz szeretet és boldogság Istentől származik. Ha egyszer

megtapasztaljátok ezt, semmi más nem tud kielégíteni benneteket újra.

Lehet, hogy időről időre megbotlotok, de ez várható is, mert nem tudtok megszabadulni a bűntől

addig, amíg az Új Világ el nem kezdődik, és amíg nem igazítjátok akaratotokat az Én akaratomhoz.

Tervem, az Üdvösség Terve – amely csak Drága Fiam iránti hűségetek révén valósulhat meg – már

megkezdődött. Nem fog hosszú idő eltelni a globális megtérésig. Ez a végidő Prófétám által, és a

Nagyfigyelmeztetés eredményeként fog megvalósulni.

Gyermekek, érezzétek, ahogy Szentlelkem behatol a lelketekbe, nagyon gyorsan terjedvén az egész

földön.

Én kiszakítom Gyermekeimet lelki sötétségükből, a világ minden részén.

Szükségem van az áldozatotokra és imáitokra, segítvén a lelkek megmentésében.

Csak ha Én elégedett vagyok, akkor fogom örökül hagyni a leglátványosabb csodákat, hogy tanúja

legyen a világ.

Amikor ezek a csodák bemutatásra kerülnek, ezek megsokszorozzák majd a

megtéréseket, amelyre Szükségem van ahhoz, hogy elvihessem Gyermekeimet a

biztonságba, és az Új Paradicsomba.

Csak akkor válhatunk egy igazi családdá újra.

Szeretlek benneteket, gyermekek.

Meg vagyok elégedve közületek azokkal a nemes szívűekkel és tiszta lelkűekkel, akik felismerték ezt

a Mennyből jövő isteni hívást.

Megáldalak mindannyiatokat.

A Magasságos Isten

Szűz Mária: Amikor az apostolokkal a Cenaculum-ban* várakoztam a

Szentlélek leereszkedésére, tíz napig tartott a felkészülés.
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Sz?z Mária: Amikor az apostolokkal a Cenaculum-ban* várakoztam a Szentlélek leereszkedésére, tíz napig
tartott a felkészülés.

2012. augusztus 22. szerda; 21.18

Gyermekem, a pusztaságnak, melyben Gyermekeim találják magukat a mai világban, az az oka,

hogy ők nem tudják, hogyan kapják meg a Szentlélek Ajándékát.

Amint azt Én tanítottam nektek, hosszú időt vesz igénybe, míg az Ajándékot

megkapjátok.

Egy nagyon nehéz utat kell megtenni, mielőtt Isten bármely gyermeke is méltóvá válhatna, hogy

megkapja ezt a különleges Ajándékot.

Amikor az apostolokkal a Cenaculum-ban* várakoztam a Szentlélek leereszkedésére, tíz

napig tartott a felkészülés.

Annak ellenére, hogy az én szeretett Fiam ezen szent, odaadó és hűséges szolgái  ígéretet kaptak az

Ajándékra, mégsem voltak teljesen felkészülve lelkileg arra, hogy megkapják az Ajándékot.

Nekem, az ő Szeretett Édesanyjuknak kellett segítenem nekik felkészíteni a lelküket.

Ez azt jelentette, hogy megtanítottam nekik a szabad akaratuk teljes átadásának fontosságát.

Ahhoz, hogy méltóvá váljanak, meg kellett érteniük a mélységét annak az alázatnak, melynek meg

kellett adniuk magukat, mielőtt készen álltak volna.

Némelyikük azt gondolta, hogy mindent megtanultak már Fiamtól.

Ámde ez a gőg egyik jele volt, és ha a gőg jelen van bennetek, akkor nem kaphatjátok meg a

Szentlélek Szent Ajándékát.

Ahhoz, hogy a Szentlélek Ajándékát megkapjátok, olyan kicsinyekké kell válnotok Fiam előtt, mint

egy kisgyermek.

Nem lehet helye a gőgnek, vagy az arroganciának. Mégis, manapság azok az emberek, akik azt

állítják, hogy szakértelemmel beszélnek arról, ahogyan Fiam beszél, csapdába esnek.

Ők, amikor azt állítják, hogy szakértői a lelki dolgoknak, olyan arroganciával beszélnek, ami nem

tükrözi azon kegyelmeket, melyeket azok kaptak meg, akik valóban rendelkeznek ezzel a nagy

Mennybéli Ajándékkal.

Azok, akik megkapták a Szentlélek Ajándékát, ők engedelmeskednek Fiam kéréseinek.

Ők nem hencegnek.

Ők nem agresszívek.

Ők nem kritizálnak másokat, felhasználván Fiam nevét erre.

Ők nem gúnyolnak ki másokat, amikor azok Fiam Szent Szavának saját maguk általi értelmezését

hirdetik.

Ők nem hirdetik a gyűlöletet.

Mikor Fiam tanítványait készítettem fel, sok érv került elő.
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Sz?z Mária: Amikor az apostolokkal a Cenaculum-ban* várakoztam a Szentlélek leereszkedésére, tíz napig
tartott a felkészülés.

Eltartott egy ideig, míg végül elfogadták, hogy mi az elvárás velük szemben.

Csak akkor váltak ők végleg felkészültté, amikor megértették, hogy kizárólag a lélek alázatossága

teszi lehetővé a Szentlélek betérését.

Buzdítom Isten minden gyermekét, kiváltképp azokat, akik hisznek Fiamban, hogy kérjenek engem,

az ő Édesanyjukat, hogy hadd készítsem fel őket erre a nagy Ajándékra.

Gyermekem, egy teljes évig tartott, míg felkészítettelek, és ez nem volt egy könnyű teljesítmény.

Emlékszel, milyen nehéz volt számodra az én Szent Rózsafüzérem elmondása? Hogy milyen

nehéznek találtad akaratod átadását, és alázatosságod bizonyítását?

Most, hogy megkaptad az Ajándékot, ez nem jelenti azt, hogy ezt magától értetődőnek veheted.

Továbbra is folytatnod kell az imádkozást, alázatos szívűnek kell maradnod, és minden egyes nap

törekedned kell az üdvösségre. Mert ahogyan megkaptad, úgy el is vehetik tőled.

Mindazokat, akik követik ezeket az üzenteket, kérem, hogy imádkozzanak a Szentlélek Ajándékáért.

Nem elég csak egyszer imádkozni, és azt mondani, hogy megkaptátok az általatok kért tisztánlátást

és megkülönböztetést, majd ezt követően befeketítitek ezeket az isteni üzeneteket. Ha ezt teszitek,

akkor nem kaptátok meg az Ajándékot.

Kérlek, hívjatok engem, Áldott Édesanyátokat, hogy az Imahadjárat ezen imája által segítsek

felkészíteni benneteket.

Imahadjárat (74) Ima a Tisztánlátás és Megkülönböztetés Ajándékáért

„Ó Isten Anyja, segíts nekem felkészíteni a lelkemet a Szentlélek Ajándékára.

Fogd meg a kezemet, mint egy gyermeknek, és vezess engem az úton a tisztánlátás és a

megkülönböztetés felé, a Szentlélek ereje által.

Nyisd meg szívemet, és taníts engem a test, az értelem és a lélek átadásában.

Szabadíts meg engem a gőg bűnétől, és imádkozz, hogy megbocsátást nyerjek minden

eddigi bűnömért, hogy lelkem megtisztuljon, és imádkozz, hogy teljes egésszé váljak,

hogy megkaphassam a Szentlélek Ajándékát.

Köszönöm neked, Üdvösség Anyja, a közbenjárásodat, és szívemben szeretettel várom

ezt az Ajándékot, melyre örömmel áhítozom. Ámen.”

Ne feledjétek, gyermekek, jöjjetek hozzám, Édesanyátokhoz, hogy segítsek nektek megnyitni a

szíveteket, hogy megkapjátok ezt a csodálatos Ajándékot.

Amikor megkapjátok ezt az Ajándékot, elviszlek benneteket Fiam elé.

Mert csak akkor álltok majd valóban készen a következő lépésre  a lelki tökéletességhez vezető

lépcsőn.

Az Üdvösség Anyja

* Magyar Katolikus Lexikon > C> cenaculum

cenaculum, coenaculum (a lat. cena, ‘napi fő étkezés’ szóból): az ókori lakóház emeleti részében

lévő ebédlő v. lakószoba. – A gör. ÚSz különbséget tesz az utolsó vacsora terme, az anagaion (Lk
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2012 augusztusi üzenetek
Sz?z Mária: Amikor az apostolokkal a Cenaculum-ban* várakoztam a Szentlélek leereszkedésére, tíz napig
tartott a felkészülés.

22,12; vö. Mk 14,15) és a jeruzsálemi hívek gyülekezési helye, ahüperóon (ApCsel 1,13; vö. 9,37.39;

20,8) között. A Vg. mindkettőt ~nak fordítja. - 1. Az utolsó vacsora terme. Mk 14,13-16

http://lexikon.katolikus.hu/C/cenaculum.html

Ugyanúgy fognak lelkek milliói is azonnal megtérni, mint ahogy az a

katona megtért, aki átszúrta az Oldalamat

2012. augusztus 22. szerda, 20.10

Drága, szeretett leányom, nem szabad azt érezned, hogy elszigetelődtél Tőlem ezen hatalmas

munka miatt.

Mert habár ez olyan nagyságrendűnek tűnhet, amivel – úgy érzed – nem leszel képes megbírkózni,

de tudd, hogy Én csak olyat kérek tőled, amire képes vagy.

Örvendezz, hogy Szavam (Üzenetem) keresett az egész világon, mert ez a Szívem vágya.

Azt szeretném, hogy valamennyi Tanítványom azonnal válaszoljon Hívásomra, mert szükségem van

a segítségükre az emberiség megmentését szolgáló Küldetésemben.

Ez csak a kezdete a gyors megtéréseknek, amikor a vér és a víz elönti majd minden ember lelkét.

A Belőlem feltörő Vér és a Víz meg fogja téríteni még a megfeketedett lelkeket is.

Ezúttal ugyanúgy fognak lelkek milliói is azonnal megtérni, akik nem hisznek

Létezésemben, mint ahogy az a katona megtért, aki átszúrta az Oldalamat.

Hát nem megmondtam nektek, hogy Irgalmam végtelen?

Hát nem megígértem nektek, hogy az Atyám által szentesített csodák be fognak következni, hogy

eggyékovácsolják a világot, és hogy valamennyi lelket elvigyék az ő jogos örökségükbe?

Oly sok lélek válaszol most Hívásomra. Az ő imáik önmagukban megsokszorozódnak majd, és

további milliók fognak megmenekülni. Erőfeszítéseitek minden lélekre ki kell, hogy terjedjenek, az

egész emberiség megmenekülése érdekében.

Drága, szeretett Tanítványaim, az kell, hogy legyen a célotok, hogy egyetlen lelket se engedjetek

kicsúszni a hálóból.

Ez a háló lesz kivetve, és a tengerekbe dobva, a lelkek elfogására és megmentésére.

Tanítványaim, ti vagytok a halászok. Én nektek adom a hálót azon kegyelmek által,

melyekben most részesítelek benneteket. 

Ti segíteni fogtok Nekem megmenteni minden egyes élő lelket, és minden egyes erőfeszítés meg

lesz téve – minden kő meg lesz mozgatva – miközben Én még egyszer megkísérlem megmenteni az

emberiséget.

Tehát, leányom, ahelyett, hogy rettegsz a félelemtől, és aggódsz azért, hogy nagy számban

válaszoljanak Hívásomra,  inkább örvendezz. Mert végül Szent Akaratom be fog teljesedni.  De még

mindig hosszú út áll előttünk.
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Ugyanúgy fognak lelkek milliói is azonnal megtérni, mint ahogy az a katona megtért, aki átszúrta az
Oldalamat

Jézusotok

Szűz Mária: A megtérés gyengítheti az Antikrisztus befolyását

2012. augusztus 23. csütörtök; 12.40

Gyermekem, tudasd Isten minden gyermekével, hogy minél nagyobb az ellenállás Fiam Szent

Szavával (Üzenetével) szemben most, annál több kegyelem fog kiáradni Szeretett Fiam

tanítványaira.

Minden megjövendölt prófécia sokféleképpen enyhíthető, ha Isten valamennyi gyermeke

elfogadja a megtérés kegyelmét.

A megtérés gyengítheti az Antikrisztus befolyását. Napi imáitok, köztük az  Imahadjárat imáinak

imádkozása, segíteni fognak ezt elérni.

Azokért, akik ellenállnak Fiam földi küldetésének, kérlek benneteket, imádkozzatok az ő

lelkükért.

Ez a lelkekért vívott csata egyre intenzívebbé válik, és nektek felül kell emelkednetek a gyötrelmen

és megpróbáltatáson, hogy kérjetek engem, hogy imádkozzam a szegény félrevezetett lelkekért, 

akik azt hiszik, Fiam nevében beszélnek, ellenben a gonosz megtévesztése alatt állnak.

Fiam sosem fogja feladni a lelkek keresését, különösképpen azokat, akik elutasítják Őt, akik

kigúnyolják az Ő Szent Szavát (Üzenetét), és akiknek lelke megfeketedett a bűn által.

Erősnek kell maradnotok, gyermekek, mindannyiatoknak, és ki kell tartanotok az iránti

elhatározásotokban, hogy megteszitek Fiam Szent Akaratát.

Ez nem lesz könnyű, de az Új Paradicsomba való belépést sem könnyű elnyerni.

Sok türelmet, sok imát, sok egymás iránti szeretetet igényel, és a megbocsátás képességét

mindazok felé, akik fájdalmat és szomorúságot okoznak nektek, és akik megszentségtelenítik Fiam

Szavát (Üzenetét).

Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

Az Üdvösség Anyja

Fontos Üzenet Istentől, az Atyától: Én védettséget fogok adni a Pokol

Kapuitól azoknak a lelkeknek, akikért imádkoztok.

2012. augusztus 23. kedd, 15.15

Drága, szeretett leányom, ritka volt az, hogy a Szentháromság ily módon kommunikált az

emberiséggel, és ez az első alkalom, hogy Én, a ti Atyátok, egy ilyen küldetést hagytam jóvá.

Gyermekeim, sokan, akik nem fogják fel ezen Isteni Beavatkozás jelentőségét, hamarosan meg

fogják érteni, miért van szükség erre.
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Ha Szeretett Fiam Második Eljövetele a Nagyfigyelmeztetés nélkül következne be, az Én drága

gyermekeim soha nem lépnének be az Én Új Paradicsomom kapuin.

Ők sosem lettek volna képesek felkészíteni lelküket, és nem lennének alkalmasak arra,

hogy bebocsátást nyerjenek a Béke Új Korszakába. 

Ez egy olyan kommunikáció, amelyre a világnak nehéz lesz válaszolnia.

Oly sötét az a felhő, amely beborítja az emberek szívét, hogy alig lesz néhány lélek, aki képes lesz

meglátni az Én Isteni Ígéretem Világosságát.

A gonosz erők – melyek örökké jelen vannak a világban – megakadályozzák Gyermekeimet abban,

hogy eljussanak Hozzám.

Nagyon erős az az Elhatározásom, hogy Családomat közel hozzam, és Keblemen

egyesítsem őket.

Senki se felejtse el megérteni, hogy Én bármi áron elősegítem majd az emberiség gyors

megtérését.

Tekintettel arra, hogy valamennyi Gyermekem szabad akarata érintetlen maradjon, az Általam

majdan elrendelt csodák ki fogják fordítani a szívüket teljesen.

Ez az Én Ígéretem, melyre hívlak mindannyiatokat, drága Kisgyermekeim.

Én, a ti Szeretett Atyátok arra vágyom, hogy elvigyelek, összegyűjtselek, és Szívemhez közel

tartsalak benneteket, valamint biztonságba jutassalak titeket.

Oly kevesen ismerik közületek Szeretetem mélységét. Ha egyszer megtapasztaljátok az Irántam, a ti

Örök Atyátok iránt érzett szeretetet, akkor soha nem tudnátok újra elvágni a Hozzám fűződő

kapcsolatotokat.

Én vigaszt szeretnék nyújtani nektek.

Tudatni szeretném veletek, hogy irántatok érzett Szeretetem azt jelenti, hogy – Fiam,

Jézus Krisztus által – nagy Irgalom fog mutatkozni még a kőszívűeknek és a nagyon

fekete lelkűeknek is, akiket csak egy csoda menthet meg.

Az Engem szeretőknek a következőt mondom. Irántam, a ti Atyátok iránti szereteteteket bőségesen

vissza fogjátok kapni.

Drága Fiam iránti szeretetetek meg lesz jutalmazva azáltal, hogy Én védettséget fogok

adni a Pokol Kapuitól azoknak a lelkeknek, akikért imádkoztok.

Semmi sem lehetetlen.

Szeretetem végtelen.

Bízzatok Bennem.

Bízzatok Fiamban.

Ha megteszitek, Én nagy kegyelmeket fogok adni az emberiség Üdvösségéért.

Szeretett Atyátok
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A Magasságos Isten

Adjatok hálát Atyámnak az Ő Kegyelmének Ajándékáért, a Pokol Tüzétől

való Védettség Kegyelméért

2012. augusztus 24. péntek, 03.15

Drága, szeretett leányom, azt akarom, hogy kérd meg Tanítványaimat, hogy mostantól kezdjék el

naponta imádkozni a ‘Jézus az Emberiséghez’ Litániáimat.

Ezek az imák nagy Kegyelmeket fognak leesdeni, és meg fogják menteni mindazokat,

akiket – a lelkük megmentésére irányuló – különleges szándékaitokba fogaltok. 

Ez a második litánia, Örök Atyám tiszteletére van, aki minden egyes dédelgetett gyermekét szereti.

Fejemet a Vállára hajtom, Karjaimmal átölelem Őt minden nap, hogy vigaszt nyújtsak Neki, mert Ő

nyugtalankodik mindazokért a szegény lelkekért, akik elvesztek az Ő számára.

Jöjjetek Hozzá, szeretett Tanítványaim, és adjatok hálát Atyámnak az Ő Kegyelmének Ajándékáért, a

Pokol Tüzétől való Védettség Kegyelméért, melyet mindazoknak megad, akik válaszolnak az Ő

Hívására.

’Jézus az Emberiséghez’ Litánia (2) Litánia a Védettség Kegyelméért

Ó Fölséges Mennyei Atya

Szeretlek Téged.

Tisztellek Téged.

Uram Irgalmazz.

Uram bocsásd meg nekünk a mi vétkeinket.

Imádlak Téged.

Magasztallak Téged.

Hálát adok Neked minden különleges Kegyelmedért.

Könyörögve kérlek a Védettség Kegyelméért szeretteim számára

(Nevezd meg mindazokat, akik lelkének üdvösségéért imádkozol)

Felajánlom Neked hűségemet minden időben.

Te, Ó Mennyei Atya,

Minden dolog Teremtője,

A Világmindenség Teremtője,

Az emberiség Teremtője,

Te vagy minden dolog forrása.

Te vagy a Szeretet forrása.

Te vagy a Szeretet.

Szeretlek Téged.

Tisztellek Téged.

Leborulok Előtted.

Irgalomért esedezem mindazon lélek számára, akik nem ismernek Téged,

akik nem tisztelnek Téged,

akik elutasítják Irgalmas Kezedet.

Átadom magam Neked, értelmemet, testemet és lelkemet, hogy Karjaidba tudd venni őket,

biztonságban tartva a gonosztól.
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Kérlek, nyisd meg a Paradicsom Kapuit, hogy végre valamennyi Gyermeked egyesülhessen az

örökségben, melyet Te teremtettél mindannyiunk számára.

 

Ámen.

Azt akarom, hogy mindannyian tudjátok a következőt.

A szeretet, melyet Örök Atyám érez minden egyes Gyermeke iránt, meghaladja

felfogóképességeteket.

Ez százszor, vagy még többszörösen erősebb annál, amit egy szülő érez a szívében a

saját gyermeke iránt a földön.

Oly erős az a szeretet, amit Atyám érez az Ő gyermekei iránt, hogy Ő már sok olyan áldozatot

hozott, amelyekről nincs is tudomásotok.

Keze vissza lett tartva attól, hogy számos büntetést kirójon, amelyeket Ő azért tervezett,

hogy megbüntesse Gyermekeit.

Türelme az elviselhetetlenségig próbára lett téve.

Ő figyelmen kívül hagyta a Rá zúdított sértéseket.

Ehelyett Ő vissza akarja hozni Gyermekeit Magához, nem a félelem, hanem azon

Gyermekei szeretete által, akik Őt a legjobban szeretik.

Ő számít azokra közületek, akiknek mély, állhatatos szeretete van Iránta, és Irántam, az Ő Fia iránt,

hogy segítsetek összegyűjteni az Ő elveszett gyermekeit, így Ő Magához tudja vonni őket.

Hozzátok el, és helyezzétek most Atyám trónja elé a szívetekhez közel álló valamennyi lelket, és Ő,

Irgalmában, meg fogja adni nekik a legnagyobb Ajándékot.

Ő az üdvösségüket fogja megadni. 

Hozzátok el a sötét lelkek neveit, beleértve a számotokra ismeretlenek listáját is, és könyörögjetek

irgalomért az ő lelkük számára.

Atyám, szeretettel a Szívében vár a ti nagylelkű válaszotokra.

Jöjjetek. Ne vonakodjatok, mert ez a legkülönlegesebb Ajándék a maga nemében a Mennyből.

Ti, ezen generációból, valóban áldottak vagytok.

Jézusotok

 

Szűz Mária: Ragadjátok meg a Védettség Kegyelmének Ajándékát,

gyermekek. Méltányoljátok ezt, mert ez egy ritka Mennyei ajándék.

2012. augusztus 25. szombat, 12.00

Gyermekem, örvendezik a Menny. Az Angyalok Kórusa a lehető leghangosabban zeng dicsőítést

Atyámnak.
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Sz?z Mária: Ragadjátok meg a Védettség Kegyelmének Ajándékát, gyermekek. Méltányoljátok ezt, mert ez
egy ritka Mennyei ajándék.

Az Ő Dicsőséges Irgalmát, melyet a Védettség különleges Kegyelme által adományoz, nagy

szeretettel és örömmel ismerik el az összes angyalok és szentek a Mennyben.

Gyermekeim a mai napig nem értik az Atya, a Magasságos Isten általi Irgalom eme nagy

Ajándékának jelentőségét.

Nektek, gyermekeim, most megvan az a hatalmatok, hogy megmentsétek a többieket, az elveszett

lelkeket.

Ez azt jelenti, hogy a gonosz hatalmát le lehet győzni oly módon, ami eddig még nem volt

lehetséges.

A hazugságok, a megtévesztés és a gyűlölet – melyeket a gonosz ültet el Isten gyermekeinek

elméjében – hasztalanná tehetők, ha a Fiamat szeretőknek adott imák bemutatásra kerülnek Atyám

Trónja előtt.

Ragadjátok meg a Védettség Kegyelmének Ajándékát, gyermekek.

Méltányoljátok ezt, mert ez egy ritka Mennyei ajándék.

Ez bizonyítja nektek a Szeretetet, melyet Atyátok érez minden egyes szeretett Gyermeke iránt.

Ez egyike a nagy csodáknak, mely odaajándékozásra kerül Isten minden gyermekének a

végidőkben.

Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

Mária, a Mennyek Királynője

Az Üdvösség Anyja

A gyűlölet - mely sok formát ölt - az oka minden rossznak, gonoszságnak

a világban.

2012. augusztus 26. vasárnap, 18.30

Drága, szeretett leányom, a gyűlölet – mely sok formát ölt – az oka minden rossznak, gonoszságnak

a világban.

A másik személlyel szembeni ellenségeskedés, rosszindulat a félelemből fakad, abból a félelemből,

hogy ez a személy valamilyen módon megbánthat benneteket.

Egy másik személlyel való nézeteltérés a gőg bűne miatt is kialakulhat. Ez az, amikor azt érzitek,

hogy minden áron bizonyítanotok kell saját érdemeteket, még ha tévedtek is.

A féltékenység nagyon hamar gyűlöletbe csap át, még ha az enyhe is eleinte.

A magatokkal szembeni elégedetlenség azért veszi kezdetét, mert összehasonlítjátok

életeteket másokéval, akiknek, érzésetek szerint, jobb sorsuk van, mint nektek.

Ez az elégedetlenség nagyon hamar önmagatok, a saját testetek iránti gyűlöletté fajul. Majd ez a

test bűneihez vezet.
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A gyűlölet kialakulhat azon bűn miatt is, amikor a mások javait kívánjátok.

Ez háborúhoz vezethet, amikor egyik ország a másik vagyonára vágyik.

Vagy ez jelentheti azt is, hogy engedtek a kapzsiságnak, hogy az feleméssze lelketeket, amikor

ugyanarra a világi gazdagságra vágytok, mint felebarátotok.

Az irigység is a gyűlölet egyik formájává válik, különösen amikor – függetlenül attól, mennyire

kitartóan próbáljátok felülmúlni a másikat – nem éritek el, amit elhatároztatok.

Valamennyi bűn – ha hagynátok elmérgesedni – a gyűlölet felé vezethetne benneteket.

Amikor gyűlöletet éreztek, tudnotok kell, hogy akkor a sátánnak sikerült behatolni a szellemetekbe.

Amikor ez történik, akkor a sátán satuszerű szorításban tart majd benneteket, és nem hagy majd

békén titeket.

Nem számít, mennyire próbáljátok enyhíteni a szorítását, ő ragaszkodni fog hozzátok nagyon. Az

egyetlen fegyveretek az ima.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, amikor a gyűlölet átjár benneteket. Mert amíg a

gyűlölet el nem hagy benneteket, addig soha nem érezhetitek újra a békét, a szeretetet és az

örömet.

Amikor a gyűlölet hatalmába keríti a szíveteket és a lelketeket, akkor egy lépéssel

távolabb kerültök Tőlem, a ti Jézusotoktól.

Szörnyen szenvedtek, haragot és tehetetlenséget éreztek, amit nem tudtok irányítani.

Soha ne higgyetek a végső hazugságnak, amit a sátán ültet el majd lelketekben, amikor rátok borítja

a gyűlölet köpenyét.

A hazugság a következő: Gyűlöletetek csak akkor tud eloszlani, ha megpróbáltok végső

bosszút venni gyűlöletetek célpontján.

Mi a teendő, amikor a gyűlölet elborít benneteket?  A szeretet ereje képes azonnal

elpárologtatni a gyűlöletet.

Amikor imádkoztok, és kéritek, hogy segítsek nektek, Válaszom a következő lesz.

Bocsássatok meg ellenségeiteknek, és azoknak, akiket gyűlöletetek okának hisztek.

De a megbocsátáshoz meg kell alázkodnotok Előttem, és kérnetek kell Engem, hogy előbb Én

bocsássak meg nektek.

Ha egyszer megbocsátotok azoknak, akiket gyűlöltök, akkor jóvá kell tennetek bűneiteket.

Mutassatok szeretetet ellenségeitek iránt. Harcoljatok szeretettel a gyűlölet ellen, mely a lélek

gonosz és veszélyes betegsége.

A szeretet az a gyógymód, amely révén megszabadul a lelketek ettől a fertőzéstől.

Ha ezt meg tudjátok tenni, akkor már legyőztétek a sátánt, és ő elhagy benneteket.

Soha ne féljetek harcolni a lelketekben lévő gyűlölet ellen, még akkor sem, ha ezt nagyon nehéznek
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találjátok.

Ha a gyűlölet ily módon – a bűnös alázata által – enyhíthető lenne, akkor a béke uralkodna a

világban.

Jézusotok

Ez az a felelősség, melyet Én adok nektek, Tanítványaim, hogy

megtérítsétek azokat a lelkeket, akikre a legjobban áhítozom

2012. augusztus 27. hétfő; 19.20

Drága, szeretett leányom, Szeretetem azon Tanítványaim iránt, akik válaszoltak Üzeneteimre, oly

mértékben árasztja el Szent Szívemet, hogy azt most szétfeszítik a túláradó kegyelmek.

Kegyelmeim elárasztanak most benneteket, szeretett Követőim.

Ezek azért adatnak nektek, hogy megerősítsék Szent Szavam (Üzenetem) terjesztésére irányuló

elhatározásotokat és eltökéltségeteket.

Mennyből jövő Üzeneteim táplálni fogják a lelkeket, köztük a legmegfeketedettebbeket is, azzal az

oxigénnel, melyre szükségük van a sátán által a világra zúdított sötétség túléléséhez.

A sátán láthatatlan, de erőteljes befolyása meggyengíti még a legerősebb híveket is, akik

elkezdenek kételkedni hitükben.

Amikor Én nektek adományozom ezeket a kegyelmeket, azt okkal Teszem.

Tanítványaim, ti vagytok a horgony, mely magához vonz minden lelket, aki céltalanul,

összezavarodottan bolyong. Még ha eleinte nem is fognak rátok hallgatni, ki kell tartanotok.

Adjátok oda nekik Üzeneteim és  Imahadjáratom imáinak másolatait, majd csendben távozzatok.

Őket meg fogja érinteni valamilyen módon Szentlelkem. Ha nem fogadják el azokat, nehéz lesz majd

egyszerűen továbblépniük, és csak elfelejteni azokat. Nem, ők vissza fognak térni Hozzám.

Némelyek vonakodva fognak visszatérni. A kíváncsiság le fogja győzni őket.

Némelyek azzal a céllal térnek majd vissza, hogy megpróbálják elutasítani ezeket az üzeneteket, és

hogy megpróbáljanak benneteket is meggyőzni, hogy tegyétek ugyanezt.

Mások azért térnek majd vissza, hogy vitába szálljanak veletek, gúnyolódjanak rajtatok, és

provokáljanak benneteket.

Mások azt fogják mondani nektek, hogy ezek a Szavak (Üzenetek) nem Tőlem valók, és ez összetöri

majd a szíveteket.

De aztán ott lesznek a megtértek. Azok, akik futva jönnek hozzátok, tiszta örömmel szívükben, még

többért esedezve.

Ezek lesznek azok a lelkek, akikért mindez megéri majd.

Mégis a sötét lelkek azok, akikért a legtöbbet kell imádkoznotok, és miattuk történik, hogy
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2012 augusztusi üzenetek
Ez az a felel?sség, melyet Én adok nektek, Tanítványaim, hogy megtérítsétek azokat a lelkeket, akikre a
legjobban áhítozom

Kegyelmeimet kiárasztom rátok, hogy segítsetek megmenteni az ő lelküket. Mert a ti

segítségetek nélkül, számukra nincs remény.

Ez az a felelősség, melyet Én adok nektek, Tanítványaim, hogy megtérítsétek azokat a lelkeket,

akikre a legjobban áhítozom.

Jézusotok

Ha a hamis isteneket dicsőítitek, és nagy vagyont, gazdagságot és egyéb

ajándékokat kértek, pusztán a vágyaitok kielégítésére, akkor vonzani

fogjátok a Sötétség Hercegét

2012. augusztus 28. kedd; 19.30

Drága, szeretett leányom, a világ és a benne élő emberek tagadásban vannak.

Ők nem hisznek az Igaz Istenben, Örök Atyámban.

Ők, többmilliárdnyian, összezavarodottan fel-alá rohangálnak, és zsákutcákba futnak,  keresvén egy

istent, akinek hűséget fogadhatnak.

Az a probléma az istenekkel, a hamis istenekkel, akiket piedesztálra állítanak, hogy ezeket a

bálványokat ők maguk gyártják. Úgy készült az ő saját alkotásuk, hogy az megfeleljen azon

értelmezésüknek, hogy kinek is kell lennie az Istennek.

Ezek az istenek, melyekből százakat alkottak, Leányom, a saját képzeletükből lettek megalkotva.

Ugyanezek az istenek csak egyetlen célt szolgálnak, mégpedig azt, hogy önzésből fakadóan

alakítsák az elvárásokat atekintetben, hogy milyennek kell lennie az ő ideális istenüknek.

Az általuk alkotott istenek alaposan kidolgozottak, melyek azt az érzetet keltik bennük, hogy lelkük

isteni joggal van felruházva. Ezek a lelkek azt hiszik, hogy az általuk alkotott istenek támogatják a

csodálatos dolgokhoz való jogaikat.

Közületek azoknak, akik nem fogadják el az Igazságot, az egy Igaz Isten Létezését, tudnotok kell a

következőt.

Kizárólag az emberiség Igaz Teremtője adhat nektek szabad akaratot.

Atyám sosem fog kényszeríteni benneteket, vagy utasítani titeket bárminek is a megtételére, mert

ez lehetetlen.

Amikor ti a hamis isteneket arra kéritek, hogy adjanak nektek gazdagságot, tegyenek benneteket

sikeresekké, vagy amikor kiváltságokra törekedtek, akkor önzőek vagytok.

Csak akkor kommunikáltok valóban az egy Igaz Istennel, amikor arra kéritek Istent, hogy az Ő Szent

Akarata szerint adományozzon nektek ajándékokat.

Ha a hamis isteneket dicsőítitek, és nagy vagyont, gazdagságot és egyéb ajándékokat kértek,

pusztán a vágyaitok kielégítésére, akkor vonzani fogjátok a Sötétség Hercegét.

Ő várja a pillanatot, amikor nektek adományozhatja majd az ilyen kegyelmeket. Ne nyissatok ajtót a
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2012 augusztusi üzenetek
Ha a hamis isteneket dics?ítitek, és nagy vagyont, gazdagságot és egyéb ajándékokat kértek, pusztán a
vágyaitok kielégítésére, akkor vonzani fogjátok a Sötétség Hercegét

Hazugságok Királyának, mert ennek nagy lesz az ára.

Ő az ilyen világi ajándékokat a lelketekért cserébe fogja adni.

Jézusotok

Szűz Mária: Az ébredés nemsokára eljön.

2012. augusztus 30. csütörtök, 18.15

Gyermekem, a lelkek megújulása már megkezdődött, és a Béke Korszaka már nincs túl messze.

Ahogy Isten valamennyi gyermekére áldás kerül drága, szeretett Fiam Szavának Ajándéka által, a

Szentlélek továbbra is terjedni fog minden nemzeten át.

Fiam Szavát semmi sem fogja megállítani, mert ez Atyám parancsa.

A megtérés lángra lobbantja majd az alázatos szíveket, és sokan fogják érezni az Isten, azaz az ő

természetes Atyjuk Szeretetét, mely számukra meglepő és megdöbbentő módon fogja magával

ragadni őket.

Ha egyszer ez az Isteni Szeretet átjárja őket, késztetést fognak érezni arra, hogy felkiáltsanak

örömükben, mert ez semmilyen, ember által ismert szeretethez sem fogható.

Az ébredés hamarosan eljön.

Ahogy Isten Lelke továbbra is a Dicsőség Lángjaiban terül szét, a gonosz gyengülni fog, és a sátán

serege katonáitól megfosztva marad majd.

Védtelenül marad majd, mert sok követője felett fog győzedelmeskedni majd Isten Irgalma, felére

csökkentve a sátán seregét.

Kiábrándulva a sátán üres ígéreteiből, ők válaszolni fognak Fiam Isteni Irgalmának Világosságára.

Nemcsak a harc kezdődött el, hanem a Fiamat követő lelkek is megszaporodtak, kutatván az Örök

Élet Igazságát.

Megáldalak téged, gyermekem.

A Menny örvendezik a lelkek megtérése, és a sötét lelkek megmenekülése miatt, mely a Fiamat

szeretők imái által valósul meg.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

A jó a gonosz ellen, az egy harc Isten, az Én Örök Atyám és a Sátán

között. Ez ilyen egyszerű.

2012. augusztus 29. szerda, 23.00

 41



2012 augusztusi üzenetek
A jó a gonosz ellen, az egy harc Isten, az Én Örök Atyám és a Sátán között. Ez ilyen egyszer?.

Drága, szeretett leányom, a harc most kezdődik.

Minden súlyos törvényért, melyet az Isten Törvényeivel szembehelyezkedő nemzetek fogadtak el, a

büntetés erői fognak lesújtani rájuk, Atyám Keze által.

Minden gonosz büntettet – melyeket Isten Törvényeit semmibe véve hajtottak végre –

támadás fog érni, és a nemzetek szenvedni fognak bűneikért.

Amint az Isten Irgalma is nagy, és a lehető legszélesebb körben fog kiterjedni a lelkek megmentése

érdekében, ugyanúgy fog Isten büntetése is elszabadulni, hogy megállítsa a gonosz terjedését.

A jó a gonosz ellen, az egy harc Isten, az Én Örök Atyám és a Sátán között. Ez ilyen egyszerű.

Azok, akik az Isten törvényeit követik, fenn fognak maradni.

Kegyesen fognak bánni azokkal, akikért az Isten törvényeit követők imádkoznak, és

személyes áldozatot ajánlanak fel, a bűneikért engesztelésül.

Meg lesznek büntetve azok, akik az Igazság ismerete ellenére sem hajlandók követni az

Istent, és megfertőznek más lelkeket is a nemzeteikben lefektetett gonosz törvényeik

által.

Sok vihar, árvíz és földrengés várható.

Minden egyes Isten elleni sértés heves ellenállásba fog ütközni, hogy idővel a

megtisztulás beteljesülhessen, és be is teljesüljön majd.

Sose feledkezzetek meg arról, hogy az Isten iránti szeretetnek szívből kell jönnie.

Ha elutasítjátok Isten Szavát (Üzenetét), akkor ezért szenvedni fogtok.

Az Isten iránti szeretetnek tisztának kell lennie. Az Istenfélelem egy természetes része a fenséges

Teremtő, minden dolgok Teremtője iránti vonzódásnak, és része ennek a szeretetnek.

Az Isten Törvényei iránt tiszteletet kell mutatni.

Amikor a tisztelet hiányzik, és amikor az ember gúnyt űz Isten Törvényeiből, és mindez megrontja az

emberiséget, akkor Atyám haragja el fog szabadulni.

Jézusotok

Senki sem ismeri a Jelenések Könyvének valódi tartalmának Igazságát.

Csak Isten ismeri.

2012. augusztus 31. péntek; 23.20

Drága, szeretett leányom, ti a küszöbén álltok egy robbanásnak, mely  Irgalmasságom kiáradásához

vezet majd a világban, egy olyan esemény során, mely meg fogja változtatni a föld színét.

Ez egy gyors küldetés.

A hívást hirtelen és sietősen kaptad, amint Én lépéseket tettem annak biztosítására, hogy a világ

megkapja az Igazságot.
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2012 augusztusi üzenetek
Senki sem ismeri a Jelenések Könyvének valódi tartalmának Igazságát. Csak Isten ismeri.

Oly kevesen értik meg, hogy Isten ily módon hívja el a prófétákat, váratlanul, nem hagyva időt a

prófétának a felkészülésre.

Ez azt jelenti, hogy a szavak habozás nélkül áradnak.

Senki sem rendelkezik azzal a képességgel, hogy olyan Üzeneteket írjon, mint ezek. Azt állítani, hogy

ez lenne a helyzet, ez sérti Atyámat és a Szentlelket.

Emberi szavak által senki sem tudja Isten Szeretetének Lángját úgy fellobbantani az Ő gyermekeinek

lelkében, mint ahogyan azt ezek az Üzenetek tudják.

Csak Isten képes ilyen eredményt elérni.

Senki sem ismeri a Jelenések Könyvének valódi tartalmának Igazságát. Csak Isten ismeri.

Csak Én, az Isten Báránya rendelkezem a hatalommal, hogy kinyilatkoztassam annak tartalmát. Én

ezt most az Isteni Irgalmasságról nevezett Mária Hírnökömön keresztül teszem, aki az Én Szavaimat

(Üzeneteimet) – nem pedig az övéit – fogja közvetíteni, egy hitetlen világnak.

Figyeljetek most Szavamra (Üzenetemre), mert ez azért adatik, hogy megmentsen benneteket. Hogy

figyelmeztessen benneteket. Hogy felkészítsen titeket. És hogy megtisztítson benneteket.

Álljatok készen, mikor az idő elérkezik.

Az Üzenetek által Jövök, hogy felkészítselek benneteket. Nem tudjátok sem a napot, sem az órát,

épp ezért úgy kell felkészítenetek lelketeket, mintha Eljövetelem ideje a következő napon lenne.

Mindig álljatok készen. Azt kérem, hogy elmétek legyen tiszta és nyitott, mikor első alkalommal

olvassátok Üzeneteimet, mert minden valószínűséggel ez lesz az egyetlen alkalom, hogy Mennyből

jövő Hangomnak tanúi lesztek, annak a napnak az eljöveteléig, melyet mindannyian vártok.

Mindannyiatokat megáldalak.

Hívlak benneteket, hogy jöjjetek Hozzám.

Amikor azt kérem, hogy imádkozzatok, egyszerűen csak azt kérem, helyezzétek Belém bizalmatokat,

a ti saját, egyszerű szavaitokkal.

A magatok módján. A ti legbensőbb gondolataitokkal. Én mindent hallok. Mindent látok. Érzem, amit

ti éreztek. Mindannyiatok mellett ott vagyok, csak várva a napot, mikor végül megadjátok magatokat

Hívásomnak.

Nincs miért félnetek Tőlem, hiszen irántatok való Szeretetem le fog győzni minden sötétséget, mely

távol tart benneteket Tőlem.

Forduljatok Felém, és Én Világosságomat árasztom rátok.

Aztán majd nektek adom az általatok áhított békét. Én várok. Én türelmes vagyok.

Jöjjetek Hozzám, mikor készen álltok.

Szeretlek benneteket. Megáldalak titeket.

Megváltótok
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2012 augusztusi üzenetek
Senki sem ismeri a Jelenések Könyvének valódi tartalmának Igazságát. Csak Isten ismeri.

Jézus Krisztus

 44



Imahadjárat - 2012 augusztus
Imahadjárat (72) A Tanítvány Imája

Imahadjárat - 2012 augusztus

Imahadjárat (72) A Tanítvány Imája

2012. augusztus 7. csütörtök, 15.50

Ezzel, az  Imahadjárat különleges imájával, kérjétek Segítségemet, hogy erősítselek meg

benneteket.

Imahadjárat (72) A Tanítvány Imája

„Drága Jézusom, készen állok terjeszteni Szent Szavadat.

Add meg nekem a bátorságot, az erőt és a tudást az igazság hirdetéséhez, hogy minél

több lelket tudjak Hozzád vinni.

Fogadj engem a Te Szent Szívedbe, és boríts be engem a Te Drága Véreddel, hogy

elteljek a kegyelmekkel, hogy terjesszem a megtérést Isten valamennyi – a világ minden

táján lévő, bármilyen vallású – gyermekének megmeneküléséért, üdvösségéért.

Mindörökké bízom Benned.

A Te szeretett tanítványod. Ámen.”

Jézusotok

†

Kapcsolódó link: 

Teljes üzenet - Ez az Én utolsó küldetésem a földön, amely során a Szentháromságtól

Szent Üzenetek adatnak a világnak

Imahadjárat (73) Ima a Fiatal lelkekért, a Fiatal Gyermekekért

2012. augusztus 16. csütörtök, 03.15

Kérlek benneteket, hogy imádkozzátok ezen, az  Imahadjárat (73)-as imáját a Fiatal

lelkekért, a Fiatal Gyermekekért.

„Ó, Jézusom, segíts megmentenem a fiatalok lelkét szerte az egész világon.

Segítsd meg őket a Te kegyelmeddel, hogy meglássák Létezésed Igazságát.

Vond őket Szent Szívedhez, és nyisd fel szemüket a Te szeretetedre és irgalmadra.

Mentsd meg őket a pokol tűzétől, és imáim által könyörülj az ő lelkükön. Ámen.”

Jézusotok

†
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Imahadjárat - 2012 augusztus
Imahadjárat (73) Ima a Fiatal lelkekért, a Fiatal Gyermekekért

Kapcsolódó link:

Teljes üzenet - A pogányság burjánzik, és az okkultizmus varázsát népszerűsítik

Imahadjárat (74) Ima a Tisztánlátás és Megkülönböztetés Ajándékáért

2012. augusztus 22. szerda; 21.18

Kérlek, hívjatok engem, Áldott Édesanyátokat, hogy az Imahadjárat ezen imája által segítsek

felkészíteni benneteket.

Imahadjárat (74) Ima a Tisztánlátás és Megkülönböztetés Ajándékáért

„Ó Isten Anyja, segíts nekem felkészíteni a lelkemet a Szentlélek Ajándékára.

Fogd meg a kezemet, mint egy gyermeknek, és vezess engem az úton a tisztánlátás és a

megkülönböztetés felé, a Szentlélek ereje által.

Nyisd meg szívemet, és taníts engem a test, az értelem és a lélek átadásában.

Szabadíts meg engem a gőg bűnétől, és imádkozz, hogy megbocsátást nyerjek minden

eddigi bűnömért, hogy lelkem megtisztuljon, és imádkozz, hogy teljes egésszé váljak,

hogy megkaphassam a Szentlélek Ajándékát.

Köszönöm neked, Üdvösség Anyja, a közbenjárásodat, és szívemben szeretettel várom

ezt az Ajándékot, melyre örömmel áhítozom. Ámen.”

†

Kapcsolódó link:

Teljes üzenet - Szűz Mária: Amikor az apostolokkal a Cenaculum-ban* várakoztam a Szentlélek

leereszkedésére, tíz napig tartott a felkészülés.
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