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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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A Nagyfigyelmeztetés - 2012 júliusi üzenetek
A Szentgyónás, a Keresztség, a Házasság és a Szent Eucharisztia Szentségét meg kell ?rizni.

A Nagyfigyelmeztetés - 2012 júliusi üzenetek

A Szentgyónás, a Keresztség, a Házasság és a Szent Eucharisztia

Szentségét meg kell őrizni.

2012. július 1. vasárnap; 15.45

Drága, szeretett leányom, mennyire lesújt most Engem a bűn, és mennyire szenvedek az elutasítás

gyötrelmétől.

A Koronámban levő tövisekhez hasonlóan Fejem össze van zúzva,  csakúgy, mint Egyházam Feje,

földi Szent Helytartóm, aki szenved a kíntól, elviselvén az ellenségei kezétől eredő üldöztetés

gyötrelmeit.

Földi Egyházam, földi Testem, egy és ugyanaz. Készül a keresztre feszítés.

Egyházam tanai hamarosan darabokra hullnak majd, csakúgy, mint ahogy Tanításaimat a

földön darabokra tépték a Farizeusok, és azok, akik azt hitték, hogy jobban ismerik

Atyám Igéjét, mint Én.

Nektek, mindannyiatoknak, imádkoznotok kell földi Egyházamért. Mindig emlékeznetek kell arra,

hogy semmilyen más tan nem létezik, csak az, amit Én hirdettem, a földön töltött Időm alatt.

Mindaz, ami az Igazság, soha nem lesz megváltoztatva, de ha mégis, akkor kénytelenek

lesztek elfogadni egy hazugságot.

Leányom, soha ne hagyd, hogy azok, akik továbbra is elutasítják most Szavamat (Üzenetemet)

eltántorítsanak Téged, vagy Követőimet attól, hogy segítsetek nekem megmenteni földi

Egyházamat.

Mert amikor az ellenség megtámadja Egyházamat, akkor nektek össze kell fognotok, és

biztosítanotok kell, hogy az Evangélium a világ végére is eljusson.

A Szentgyónás, a Keresztség, a Házasság és a Szent Eucharisztia Szentségét meg kell

őrizni. Még akkor is, ha ezek vétele nehézségekbe fog ütközni.

Felszentelt Szolgáim, akik szerettek Engem, el kell kezdenetek a felkészülést most. Hamarosan tilos

lesz számotokra, hogy az ilyen Ajándékokat kiszolgáltassátok Isten gyermekeinek.

A felkészülés ideje megkezdődött.

Engedjétek, hogy Én irányítsalak, vezesselek benneteket, valamint, hogy segítsek nektek elvinni

Maradék Egyházamat a Paradicsom kapuihoz.

Szeretett Jézusotok

Szavam az Én Szavam. Senki sem tudja megvédeni Szavamat, mert az

kőbe van vésve.

2012. július 2. hétfő, 16.00

Drága, szeretett leányom, fontos, hogy Követőim türelmesek maradjanak.
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A Nagyfigyelmeztetés - 2012 júliusi üzenetek
Szavam az Én Szavam. Senki sem tudja megvédeni Szavamat, mert az k?be van vésve.

A jövőt soha sem szabad siettetni.

Az Örök Atyám által meghatározott tervek, az Isteni Gondviselés által, természetes módon fognak

kibontakozni.

Nagyon értékes az az idő, amit arra kaptatok, hogy segítsetek nekem felkészíteni az emberiséget

Nagy Irgalmasságomra. Ez az az időszak, amikor sokak meg fognak menekülni imáitok által.

A remény, a hit és az Irántam, szeretett Jézusotok iránti szeretet, erőt fog adni nektek küldetésetek

során.

Amikor tanúi lesztek az előttetek zajló szörnyűségeknek, amikor mindent – ami az Én tiszteletemre

áll- megsemmisítenek, akkor tudni fogjátok, hogy egyre közeledik az idő.

Nem szabad elfelejtenetek, hogy ezeknek a dolgoknak be kell következniük, és a ti kötelességetek,

hogy – Hadseregem tagjaként – harcoljatok és szembeszegüljetek az ellenséggel.

Hadseregem Isteni Ajándékokkal lesz felszerelve, mely magával fogja sodorni azokat is, akik

sötétségben vannak.

A felkészülés időbe telik. Az ima közelebb hoz benneteket Szent Szívemhez, és az előttetek álló

csata túléléséhez szükséges oxigénnel árasztja el lelketeket.

Ahogy erősödtök az Általam nektek adott kegyelmek által, úgy válik majd nagyon könnyűvé

beazonosítani az ellenséget, aki gyűlöl mindent, amit Én képviselek. Ez szenvedést, fájdalmat és

bosszúságot fog okozni nektek, de mindig méltóságteljesnek kell maradnotok az Én Nevemben.

Ha próbára tesznek benneteket az Én Nevemben, szeretettel kell válaszolnotok. Soha ne próbáljátok

elemezni Üzeneteimet, mert nincs szükség erre.

Szavam az Én Szavam. Senki sem tudja megvédeni Szavamat, mert az kőbe van  vésve.  

Bárki, aki megpróbálja megszegni vagy befeketíteni Szavamat, kudarcot fog vallani, mert

tehetetlenek Szent Szavammal szemben.

Most, hogy már ismeritek Hangomat, ismernetek kell a fájdalmat, amit várhatóan elszenvedtek,

amikor ezekben az időkben hirdetitek Szavamat (Üzenetemet).

Ha ma megemlítitek Nevemet, még az úgynevezett keresztények között is, kínos csend

áll be.

Ha nyíltan beszéltek jóról és gonoszról, ki fognak gúnyolni benneteket.

Ha rámutattok arra, hogyan tudja a bűn tönkretenni gyermekeiteket, azt fogják kérdezni

tőletek – mi a bűn?

Ma sokan nem tudják mi a bűn. Sokan fogadják el a bűnt életük normális részeként, egy elfogadható

jellemvonásként.

Örömest elnézik a bűnt, mert ez megadja nekik a szabadságot arra, hogy más

élvezeteket hajhásszanak, hogy hamis isteneket bálványozzanak, és hogy kielégítsék

vágyaikat.

Nem, ők nem akarnak meghallgatni, mert az nincs ínyükre.
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Szavam az Én Szavam. Senki sem tudja megvédeni Szavamat, mert az k?be van vésve.

Ti, szeretett Követőim, megszállottaknak fogtok tűnni a vallás és az Isten iránti szeretettől, amely ma

nem sokat ér.

Ezért kell nektek felkészülnötök. Ezért kell erősnek lennetek. Ezekért az igazi lelkekért kell nektek

majd imádkoznotok, és segíteni Nekem a megmentésükben.

Időpocsékolás, ha hagyjátok, hogy az ilyen lelkek felzaklassanak, bántsanak vagy sértegessenek

benneteket.

Válaszoljatok szeretettel és méltóságteljes csenddel.

Soha ne féljetek megvallani Engem, de soha ne erőltessetek rá Engem a lelkekre oly módon, hogy ők

elmeneküljenek majd tőletek. Inkább hozzátok őket Hozzám imáitok és szenvedéseitek által.

Megáldalak benneteket, Én erős és bátor hadseregem.

Szeretlek benneteket.

Én mellettetek vagyok, minden egyes lépéseteknél, melyet azért tesztek, hogy lelkeket hozzatok

Hozzám.

Szeretett Jézus Krisztusotok

A legrosszabb szenvedés a lelki sivárság, amikor egy csepp szeretetet

sem tudtok érezni Irántam, a ti Jézusotok iránt

2012. július 3. kedd, 20.00

Drága, szeretett leányom, amikor Én olyan megpróbáltatásokat küldök neked – mint például a lelki

szárazság -, meg kell tanulnod felismerni azokat.

Azt is el kell fogadnod, hogy oka van annak, amikor ilyen lelki szárazságot kell elviselned. Ennek oka,

a lelkek megmentése az ilyen szenvedés által.

Sok áldozatos lélek hiszi azt, hogy a szenvedés két dolog lehet.

Először is a külső üldöztetés, melyet munkátok miatt szenvedtek el.

Aztán a testi szenvedés, önként felajánlva Nekem, mintegy ajándékként lelkek millióinak

megmentésére.

Majd a legrosszabb szenvedés a lelki sivárság, amikor egy csepp szeretetet sem tudtok érezni

Irántam, a ti Jézusotok iránt, amikor a megannyi ima sem szabadít ki benneteket a sivárság

börtönéből.

Bárhogyan is igyekeztek, az imádkozás csak kínlódás lesz.

Bárhogyan is igyekeztek, hogy érezzétek az Irántam való szeretetet és együttérzést, csak küszködni

fogtok.

Ez egy formája a lelki elhagyatottságnak, amikor úgy tűnik, olyan távol vagyok, hogy

többé már nem tudtok elérni Engem.

 5



A Nagyfigyelmeztetés - 2012 júliusi üzenetek
A legrosszabb szenvedés a lelki sivárság, amikor egy csepp szeretetet sem tudtok érezni Irántam, a ti
Jézusotok iránt

Amit nem tudtok, az a következő:

Ez egy Ajándék, egy kegyelem Tőlem. Ez felemel benneteket a Szememben, és a

megpróbáltatásokat, szenvedéseket – melyeket elviseltek – Én engedem meg, a ti

nagylelkű és tiszta szereteteteknek köszönhetően, a megfeketedett lelkek

megmentésére.

Ez igazságtalannak tűnhet, de minél közelebb jöttök Szent Szívemhez, annál inkább elszenveditek az

emberiség bűnei miatti Üldöztetésemet.

Csak a tiszta és alázatos szívűek tudják elviselni Fájdalmamat, akik tekintet nélkül önmagukra,

Engem helyeznek minden elé ezen a földön.

Az ilyen lelkeket gondosan választottam ki, és a szenvedésük ajándéka által Velem fognak

együttműködni, segédkezvén Nekem, az Üdvösség Tervem megvalósításában.

Sose félj attól leányom, hogy Én nem vagyok jelen. Lehet, hogy nem érzed Jelenlétemet, lehet, hogy

nem látsz Engem, vagy nem érzel mély szeretetet Irántam, mint ahogy szoktál, de Én melletted

vagyok.

Mindig bízzatok Bennem, szeretett Követőim, még akkor is, amikor nehéz számotokra az imádkozás.

Bízzatok Bennem, amikor Irántam érzett vágyódásotokat nem tudjátok betölteni, vagy

csillapítani, mindegy milyen kitartóan próbáltok beszélgetni Velem.

Tudnotok kell, hogy amikor ez történik, akkor Én sokkal közelebb vagyok, mint

gondolnátok.

Tudnotok kell, hogy ezekben az időkben Én felemellek benneteket, hogy a lelkek megmentéséért

folytatott Csatámban igaz katonákká, igaz harcosokká váljatok.

Szeretlek benneteket. Soha ne adjátok fel. Soha ne érezzétek kiábrándultnak magatokat, mert Én

mindig veletek vagyok.

Eljön majd a nap, amikor a szenvedés már a múlté lesz. Helyébe az öröm lép, mely átárad majd az

egész világon, és ez csak a ti áldozatotok révén lesz lehetséges, melyet Isten valamennyi

gyermekéért hoztok, akiknek szükségük van a ti segítségetekre.

Jézusotok

Szűz Mária: Bármi is történjék a világban gyermekek, tudnotok kell, hogy

a Magasságos Isten parancsol.

2012. július 4. szerda; 12.50

Gyermekem, azok, akik tanúi voltak jelenéseim csodáinak a földön, ők tudni fogják, hogy a

megjövendölt titkok és próféciák hamarosan ki fognak bontakozni.

Gyermekek, a világban egy ideig azért mutatkoztam meg, hogy segítsek nektek

felkészülni Fiam dicsőséges visszatérésére.

Fiam látnokokon és prófétákon keresztül készít fel mindannyiatokat, hogy méltóvá váljatok arra,

hogy megkapjátok az Ő Ajándékát, az örök életet.
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Sz?z Mária: Bármi is történjék a világban gyermekek, tudnotok kell, hogy a Magasságos Isten parancsol.

Soha nem szabad félnetek a jövőtől, ha hisztek Fiamban, mert Ő az Élet Kenyere, és

csodálatos új jövőtök lesz.

Bármi is történjék a világban gyermekek, tudnotok kell, hogy a Magasságos Isten parancsol.

A kígyónak kevés hatalma van Atyámmal szemben.

A kígyó hatalma csak azok által erősödött, akik áldozatul estek a – kígyó által az útjukba helyezett –

bűnnek és kísértéseknek.

Az ember rabbá válik, ha bűnt követ el, mert a további, Atyám elleni bűnökkel és vétkekkel

szembeni ellenállóereje gyengül.

Majd tovább vétkezik, mígnem elnyeli a sötétség, mely oly sűrű, hogy nem tud belőle menekülni,

nem számít, hogy mennyire kitartóan is próbálkozik.

Gyermekek, nektek most az a kötelességetek, hogy Fiam iránti szeretetetekből fakadóan segítsetek

azokon a szegény lelkeken.

Egyedül ti segíthettek nekik és menthetitek meg őket, mert sokan nem lesznek képesek önmagukon

segíteni.

Ti vagytok azok a katonák, akikre Fiamnak ebben az időben szüksége van. Az Iránta való

szeretetetek által fog Ő kegyelmeket adományozni az elveszett lelkeknek, ha az Ő segítségét kéritek

imáitokon keresztül.

Íme, az Imahadjárat imája a bűnösök megmentésére.

Imahadjárat (64) Mentsd meg testvéreimet

“Ó legdrágább Üdvözítőm, Jézus Krisztus,

fogadd el imáimat és áldozataimat mintegy ajándékként, segítvén megmenteni

testvéreimet a sötétség börtönéből, amelyben vannak

Engedd, hogy segítsek lelkük megmentésében

Könyörögve kérlek, bocsásd meg bűneiket, és kérlek, áraszd el lelküket a Szentlélekkel,

hogy Karjaidba fussanak mintegy menedékként, melyre oly kétségbeesetten szükségük

van, hogy el ne vesszenek örökre

Alázatos szolgálattal és hálával felajánlom Neked önátadásomat, mintegy ajándékként az

ilyen lelkekért.

Ámen”

Gyermekek, ti egyek vagytok Fiammal.

Szeretetetek nagy vigaszt nyújt Neki, áldozataitok és imáitok segíteni fognak Neki elvezetni az egész

emberiséget az Ő földi Új Paradicsomának biztonságába.

Csak akkor tud a Magasságos Isten Szent Családja újraegyesülni, és békében élni örökkön-örökké.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja
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A Nagyfigyelmeztetés - 2012 júliusi üzenetek
Isten, az Atya: Senki sem tudja megmagyarázni, hogy Én hogyan teremtettem a világegyetemet vagy az
emberiséget, bármennyire is igyekeznek, mert ezt lehetetlen megmagyarázni

Isten, az Atya: Senki sem tudja megmagyarázni, hogy Én hogyan

teremtettem a világegyetemet vagy az emberiséget, bármennyire is

igyekeznek, mert ezt lehetetlen megmagyarázni

2012. július 5. csütörtök, 15.30

Legdrágább leányom, segíts meg Engem Bánatomban, mert sírok valamennyi Gyermekemért, akik

nem fogadják el Létezésemet.

Mennyire vágyakozom utánuk.

Mennyire sírok szegény lelkükért.

Bár intelligensek és okosak az emberi gondolkodásmódot illetően, mégsem sikerül megragadniuk

annak Igazságát, hogy ki vagyok Én.

Én Vagyok a kezdet.

Én Vagyok minden létezőnek teremtője.

Én vagyok az ő Atyjuk, bár elutasítanak Engem.

Bárcsak látnák az Igazságot.

Bárcsak hagynák, hogy megérintsem az ő szívüket, hogy így megmutathassam nekik a rájuk váró,

csodálatos és dicsőséges Terveimet.

Sok ilyen lélek nem ismer Engem, nem a saját hibájukból fakadóan.

Ezeknek a lelkeknek bemutatásra kerül majd az Igazság, hogy az Én Utamat válasszák majd.

Azok, akik megkapták az Igazságot, de hagyták, hogy az emberi gondolkodás, és az emberi

intelligencia felmagasztalása vakká tegye őket, ők most elvesztek Számomra.

Sok ilyen lélek meg fog térni, de sokan vissza fogják utasítani az Üdvösség Kelyhét, melyet szeretett

Fiam mutatott be nekik.

Szívemnek Gyermekei, könyörögve kérlek benneteket, segítsetek Nekem megmenteni drága

Gyermekeimet.

Folynak a Könnyeim most, és arra kérlek benneteket, hogy hozzátok őket Hozzám, Fiam Isteni

Irgalmassága által.

Sok ilyen lélek, beleértve a fiatalokat is, akik elszántan és nyilvánosan elutasítanak

Engem azért, hogy megmutassák a többieknek, mennyire okosak is ők. 

Az emberi intelligencia iránti túlzott tisztelet egy kísértés, melyet az ellenség gerjeszt

Gyermekeim lelkében.

A Fenevad felfalja Gyermekeim lelkét, és nekik fogalmuk sincs, mit művel velük.

Oly sok bukott angyal győzi meg az emberiséget arról, hogy az emberi intelligencia

hibátlan. 
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A Nagyfigyelmeztetés - 2012 júliusi üzenetek
Isten, az Atya: Senki sem tudja megmagyarázni, hogy Én hogyan teremtettem a világegyetemet vagy az
emberiséget, bármennyire is igyekeznek, mert ezt lehetetlen megmagyarázni

Ha az emberiség elhiszi, vagy meggyőzi magát, hogy ismeri a Teremtés Isteni Törvényeit,

akkor az emberiség csalóka csapdába esett.

Senki sem tudja megmagyarázni, hogy Én hogyan teremtettem a világegyetemet vagy az

emberiséget, bármennyire is igyekeznek, mert ezt lehetetlen megmagyarázni.

Mikor fogják ezt megtanulni?

Mikor fogják észrevenni, hogy azok a tiszta, egyszerű és alázatos lelkű Gyermekeim, akik elfogadnak

Engem, megértik az egyszerű igazságot?

Nekik nem kell bizonyíték, mert ők érzik Szeretetemet tiszta szívűkben, melyet kitárnak, hogy Én be

tudjam tölteni lelküket Isteni Kegyelmeimmel.

Én Vagyok a ti Istenetek, a ti Teremtőtök, és a ti Természetes Atyátok.

Gyermekeimnek Szeretett Fiam által, és szabad akaratukból kell Hozzám jönniük. Én nem

kényszeríthetem őket.

Ti, Gyermekeim, megkaptátok a hatalmat, hogy segítsetek megmenteni az ő lelküket.

Közületek mindazok, akik – imáik és áldozataik révén – eleget tesznek testvéreik megmentésére

irányuló Kérésemnek, különleges kegyelmekben fognak részesülni.

Hatalmam végtelen.

Gyermekeim szenvedéseinek és imáinak megfelelően, Csodáim az elveszett lelkek, örök

kárhozattól való megmentésére lesznek felhasználva.  

Szeretlek benneteket, szeretett Gyermekeim.

Jöjjetek, segítsetek Nekem egyesíteni dédelgetett Családomat, és segítsetek Fiamnak legyőzni a

fenevadat, mielőtt az még több Gyermekemet ellopná.

Szerető Atyátok

A Magasságos Isten

A föld egyharmada el lesz pusztítva, ahogy az angyalok tüzet ontanak a

Menny négy sarkából

2012. július 6. péntek, 16.15

Drága, szeretett leányom, az idő úgy lett alakítva, hogy ezeket, a világnak szóló Szent Üzeneteimet

meghallja minden lélek, fiatal és idős, minden nemzeten át.

Isten sok gyermeke fog virrasztani, és figyelni Útmutatásaimra, ha hozzáférést kapnak ezekhez az

üzenetekhez.

Tudnotok kell most, hogy a változások már megkezdődtek, ahogy ez meg volt jövendölve, amikor is

a növények többé már nem teremnek gyümölcsöt úgy, mint azelőtt, és amikor az évszakok többé

már nem lesznek ugyanolyanok.
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A föld egyharmada el lesz pusztítva, ahogy az angyalok tüzet ontanak a Menny négy sarkából

Ezek a változások Örök Atyám Keze által valók, amint Ő új törvényeket vezet be a földön, amelyet

mindenki észre fog venni.

Semmi sem marad úgy, mint egykor volt, ahogy a természet törvényei által létrejött a világban.

A tengerek megemelkednek, és a vizek kiömlenek majd, a föld meg fog rázkódni, és a talaj

terméketlenné fog válni.

Atyám nagy büntetést fog kiróni, hogy megállítsa a bűn terjedését, amely az Ő nagy

bánatának forrása.

Azok a nemzetek, amelyek ellenszegülnek az Ő Törvényeinek, sokat fognak szenvedni. Ők

hamarosan meg fogják érteni, hogy bűneiket már nem lehet tovább tolerálni, és meg lesznek

büntetve.

Büntetésük célja az, hogy megakadályozza őket abban, hogy más lelkeket megfertőzzenek, és amíg

nem változtatnak gonosz módszereiken, addig az isteni beavatkozás révén lesznek kényszerítve

erre.

Leányom, most, a Nagyfigyelmeztetés közeledtével, gyorsan kell terjesztened Szavamat

(Üzenetemet).

Sok nemzet meg kell, hogy kapja az Igazság Könyvét, azért, hogy fel tudjanak készülni Második

Eljövetelemre.

Második Eljövetelem a Nagyfigyelmeztetés után lesz.

Atyám parancsára, a Mennyben levő angyalok által továbbadott büntetések már szakaszosan

megkezdődtek. Ezek továbbra is fokozódni, terjedni fognak, ahogy a bűn is tovább árad.

A csata megkezdődött, és ennek korai szakasza sok országban látható.

Ti mind tanúi lesztek az éghajlati pusztításnak, mely el fogja árasztani a földet, amint az

fájdalmában nyög, a bűn elfajzása miatt.

A földrengés erősödni fog, és nemzet nemzet után fog szenvedni annak mértékében, hogy mekkora

foltot ejtett rajtuk a bűn, amely a nemzeteket velejéig megrontja.

Azok a vezetők, akik követik az Antikrisztust, nem menekülnek Atyám tekintetétől, és ők el lesznek

pusztítva.

Atyám megbünteti azokat, akik gonosz kormányokat vezetnek most, annak érdekében, hogy

megmentse Gyermekeit az ő gonosz szorításukból.

Atyám nem fog hátradőlni, és nézni, ahogy ezek a vezetők – akik követik az Antikrisztust, aki jelenleg

még rejtőzködik – elpusztítják Gyermekeit.

A föld egyharmada el lesz pusztítva, ahogy az angyalok tüzet ontanak a Menny négy sarkából.

Akkor majd sokan tudni fogják, hogy valami nincs rendben, és hogy ezt Atyám haragja okozta.

De sokan még mindig nem fognak tanulni ebből. A Nagyfigyelmeztetés után sokan meg fognak térni.

De sokan még akkor sem, amikor ők mindannyian bizonyságot kapnak lelkük állapotáról.

Ők továbbra is bálványozni fogják a hamis csábítást, amelyet a világ kínálta lehetőségnek
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A föld egyharmada el lesz pusztítva, ahogy az angyalok tüzet ontanak a Menny négy sarkából

gondolnak. Csak ekkor fognak a vágyaik, és az általuk imádott anyagi bálványok még

obszcénebbekké és gonoszabbakká válni. Valamennyi bűnük – mely látható mindenki számára, aki

olyannak látja azokat, amilyenek azok valójában – oly undorítóvá fog válni, hogy Isten gyermekei

közül csak kevesek lesznek képesek elviselni a látványát.

Minden egyes iszonyatos, undorító bűnt közszemlére tesznek majd, Istent semmibe véve.

Minden cselekedet olyan mélyen lealacsonyítja majd a bűnösöket, hogy úgy fognak majd

viselkedni, mint az állatok.

Az emberi test iránti mindennemű tisztelet el fog tűnni, és minden gonosz vágyat a világ szeme

láttára fognak fitogtatni, minden szégyenérzet nélkül lelkükben.

Ezek a sátán rabjai. Mindannyian Isten gyermekei, de el fogják veszíteni lelküket a fenevad javára.

A büntetések, Isten világot megtisztító tervének részét képezik, annak érdekében, hogy

megtisztítsák mind a bűnöst, mind pedig a földet, amin jártok.

Csak ha a föld már megtisztult, akkor kerülhet sor Második Eljövetelemre.

Imádkozzatok, Követőim, bátorságért és állhatatosságért, hogy meg tudjatok birkózni ezekkel a

büntetésekkel.

Soha nem szabad félnetek a büntetésektől, mert ti, Én Hadseregem, ti fogtok imádkozni őértük,

ezekért a nemzetekért, és ti fogtok segédkezni az emberiség megtéréséhez szükséges

megtisztításban.

Az Élő Isten Pecsétje mindegyikőtöket meg fog védeni.

Atyám – minden egyes gyermeke iránti szeretete miatt – kénytelen büntetni őket, mert ha Ő nem

tenné, akkor csak menetelnének előre, tudtukon kívül, egyenesen a pokol kapui felé.

Jézusotok

Lehet, hogy nem hallgatják meg, mégis tovább kell adni számukra Isten

Szavát (Üzenetét)

2012. július 7. szombat, 15.30

Drága, szeretett leányom, amikor Én arra kérem az emberiséget, hogy figyeljen Hangomra, az

megsebez Engem, amikor azok, akik szeretnek Engem, azt mondják, hogy Én így soha nem

beszélnék.

Ha csak meghallgatnának, már azzal felemelnék Szívemet, és sokkal több lélek menekülne meg.

Isteni Ajkaimmal, ezen üzeneteken keresztül közlöm folyamatosan Második Eljövetelem

előkészítését.

Születésem előkészítése szintén prófétákon keresztül vált előre ismertté, hogy

figyelmeztesse Isten gyermekeit a Messiás jövetelére.

Miért nem hajlandók elfogadni földi Tanítványaim, hogy Atyám elküldené az Ő prófétáit, hogy

beharangozzák Második Eljövetelemet?
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Lehet, hogy nem hallgatják meg, mégis tovább kell adni számukra Isten Szavát (Üzenetét)

Valójában nagyon keveset tudnak arról, hogy Örök Atyám hogyan készíti fel az emberiséget a nagy

eseményekre.

Papságomnak, az Én felszentelt szolgáimnak, meg kell hallaniuk Hívásomat most, mert szükségem

van a segítségükre. Mégis sokan nem fognak válaszolni.  Üzeneteim elutasításával, Engem is el

fognak utasítani.

Fel fogják ismerni az Igazságot, de már csak túl későn.

Leányom, soha ne félj közzétenni Üzeneteimet, még azokat sem, amelyeket furcsának vagy

ijesztőnek találsz.

Lehet, hogy nem hallgatják meg, mégis tovább kell adni számukra az Isten Szavát

(Üzenetét).

Az emberek nem parancsolhatják meg neked, hogy hagyd abba az Isten Szent Szavának

(Üzenetének) közlését.

Fogd be a füled, és ne törődj a megvető véleményekkel, mert ezek nem számítanak.

Ti, akik kereszténynek nevezitek magatokat, és megvetést zúdítotok Üzeneteimre, nektek a

következőt mondom.

Azáltal, hogy darabokra téptétek Szavamat, hogy támadónak találtátok Üzeneteimet, és

hogy kigúnyoltátok Szavamat, elvágtátok a köteléket, amely Szívemmel köt össze

benneteket.

Ti nem tudjátok elfogadni Üzeneteimet, mert azt gondoljátok, hogy ismertek Engem, és hogy

felismeritek Szavaimat, amikor azok elhangoznak. Ehelyett, áldozatul estetek a csalónak, aki vakká

tett benneteket az Igazságra.

Én újra kérlek titeket, mind, hogy hívjatok Engem, a ti szeretett Jézusotokat, és engedjétek Nekem,

hogy megnyissam szíveteket.

Hadd töltselek el benneteket a Szentlélek erejével, hogy felismerjetek majd Engem.

Papok, titeket arra kérlek, hogy értsétek meg, hogy elérkezett az idő Dániel jövendöléseinek

kibontakozására, és a Jelenések Könyvében levő Pecsétek feltörésére Általam, az Isten Báránya által.

Emlékeztessétek magatokat Ígéretemre.

Én el fogok jönni újra, ítélni élőket és holtakat.

Hamarosan kibontakozik azon Ígéretem, mely szerint örök életet szerzek mindazoknak, akik hűek

Hozzám.

Gondoskodnotok kell arról, hogy megfelelően fel legyetek készülve erre a Dicsőséges Eseményre.

Jézusotok

Vigyázzatok. Az Új Világvallás kívülről egy jó és szent szervezetnek fog

tűnni, tele szeretettel és könyörülettel
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A Nagyfigyelmeztetés - 2012 júliusi üzenetek
Vigyázzatok. Az Új Világvallás kívülr?l egy jó és szent szervezetnek fog t?nni, tele szeretettel és
könyörülettel

2012. július 8. vasárnap, 17.17

Drága, szeretett leányom, a nagy hittagadás (aposztázia*), amiről beszéltem, most felgyorsul a

világban.

Az aposztázia most fátyolként terül el földi Szent Egyházamon, és mint egy sűrű köd elhomályosítja

látását.

Ez, Egyházam két táborra való nagy szétválasztásának ideje.

Az egyik oldalon fogjátok találni az Én szeretett hűséges szolgáimat, akik követik Tanításaimat, és

sosem térnek el azoktól.

A másik oldalon vannak Keresztény Egyházaim azon papjai és más vezetői, akik a modern élet

befolyása alatt állnak, és megszentségtelenítik majd Törvényeimet.

Ők fejet hajtanak azon emberek nyomására, akik elvárják, hogy ők Isten nevében megértést

tanúsítsanak, Isten Törvényeinek – az emberi igényeknek megfelelő – megváltoztatásával.

Ők tele vannak gőggel, arroganciával és világi törekvésekkel. Nekik nem számít majd, ha

megváltoztatják a Szentségeket, hogy azok így egy bűnös előírásnak feleljenek meg.

Nem, ők hozzá fognak járulni majd ahhoz, hogy Atyám Egyházaiban undorító és utálatos

cselekedeteket kövessenek el, és mindezt a polgári jogok és a tolerancia nevében.

Elnézőek lesznek a bűnnel szemben, és sértegetni fognak Engem az ilyen bűnöknek – Szent

Tabernákulumaim előtti – ünneplésével, elvárván Tőlem, hogy elfogadjam az ilyen gonosz

cselekedeteket.

Hamarosan el fogják törölni a Szentségeket, hogy mindenkinek megfeleljenek.

Ezek helyett ünnepi összejöveteleket fognak tartani ott, és a szórakoz(tat)ás egyéb

formáit vezetik be.

Ez egy Új Világegyházzá fog válni, mely egy lenyűgöző épülettel kérkedik majd Rómában,

de amely nem fogja tisztelni Istent.

Titkos sátáni szimbólumokkal épül majd fel, mindenki szeme láttára, és a fenevadat fogja

bálványozni.

Minden – szeretett Atyám számára undort keltő – bűnt nyilvánosan fognak tisztelni, és emberek

milliói fogják elfogadni az ő romlott törvényeiket, mintha azok méltóak lennének Isten Szemében.

Azon felszentelt szolgáimnak, akik hűek maradnak Hozzám, a Szentmiséket titokban kell majd

bemutatniuk, máskülönben börtönbüntetés vár rájuk.

Ők nagy számban fognak összegyűlni, és a Szentlélekkel eltelve, továbbra is táplálni fogják Isten

gyermekeit az Élet Eledelével.

Nekik gondoskodniuk kell arról, hogy az általuk vezetettek mindannyian részesüljenek az

Élő Isten Pecsétjének védelmében.

Már nagyon közel az az idő, amikor a fenevad tiszteletére egy Új Templomot építenek.

Ez az Antikrisztus diktatúrája alatt fog felépülni, aki a béke embereként hamarosan a
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Vigyázzatok. Az Új Világvallás kívülr?l egy jó és szent szervezetnek fog t?nni, tele szeretettel és
könyörülettel

világ színpadára lép majd.

Gyűljetek össze Követőim, amilyen gyorsan csak tudtok. Papjaim, ti, akik felismeritek Hangomat,

nektek meg kell kezdenetek a felkészüléseteket, annak biztosítására, hogy Földi Egyházam erőben ki

tudjon tartani az eljövendő üldöztetésben.

A menedékek időben készen fognak állni használatotokra, mert Követőimet Én látom el

instrukciókkal már egy ideje, biztosítandó, hogy ők szolgálatotokra legyenek.

Ez az üldöztetés rövid lesz, és habár fájdalmas lesz, átvészelitek majd. 

Vigyázzatok. Az Új Világvallás kívülről egy jó és szent szervezetnek fog tűnni, tele szeretettel és

könyörülettel.

Ez egy csodálatos képet sugároz majd a toleranciáról, és magasztalni fog minden Isten előtt ismert

bűnt. Kiforgat majd minden egyes vétket, hogy az olyannak tűnjön, mintha Isten szemében

elfogadható lenne.

De tudnotok kell, hogy az ilyen förtelem undorít Engem, és jaj, azoknak, akik követik ezt az örök

kárhozatra vezető veszélyes utat.

A bűn mindig bűn lesz az Én szememben.

Az idő ezt nem változtatja meg. Az új szabályok, hogy megfeleljenek az ember bűnös

tevékenységekre való vágyakozásának, sosem lesznek elfogadva Általam.

Készüljetek most fel erre a nagy megtévesztésre, mert ez hamarosan bekövetkezik.

Jézusotok

* aposztázia (gör. ‘elpártolás’): bűn a →hit erénye ellen. – 1. A katolikus hit teljes megtagadása,

→hittagadás (~ a fide). – 2. A papság elhagyása (~ ab ordine) rendszerint nősüléssel. – Az 1394.k.

szerint a →klerikus, aki akár csak polgárilag is →házassági kísérletet követ el, önmagától beálló

→felfüggesztésbe esik. Ha figyelmeztetés után is folytatja a botránykeltést, fokozatos

megfosztásokkal, sőt a klerikusi állapotból való elbocsátással is büntethető. – 3. Szerzet elhagyása

(~ a religione): ha örökfogadalmas szerz. jogtalanul, a vissza nem térés szándékával hagyja el a

szerzetházat, v. jogos távozás után azért marad távol, hogy kivonja magát az engedelmesség alól.

Ha ez a szándék nem állapítható meg, vélelmezhető, amennyiben egy hónapon belül nem tér vissza.

Ha klerikus szerz. házasságot kísérel meg, büntetése azonos az előbbivel; a nem klerikus szerz. ilyen

esetben önmagától beálló →egyházi tilalomba esik.        E.P.

(Forrás: Magyar Katolikus Lexikon)

A világon élő minden ember látni fogja saját lelkét, és sok esetben

először fogja tudni, hogy van lelke.

2012. július 9. hétfő; 23.00

Drága, szeretett leányom, most oly módon szeretném valamennyi Követőmet felkészíteni a

Nagyfigyelmeztetésre, amely nemcsak nekik fog segíteni, hanem valamennyi szerettüknek is.

Az nem elég, ha csak félelemből bánjátok meg bűneiteket.  Őszinte bűnbánat is

szükséges.  
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A Nagyfigyelmeztetés - 2012 júliusi üzenetek
A világon él? minden ember látni fogja saját lelkét, és sok esetben el?ször fogja tudni, hogy van lelke.

Követőim, ti mind, halljátok most meg útmutatásaimat a lelketek – Nagyfigyelmeztetésre való –

felkészítésére.

Azzal kell kezdenetek, hogy elmélkedtek mindazokon a helytelen cselekedeteken,

melyekben bűnösök vagytok saját magatokkal és testvéreitekkel szemben.

Nektek, katolikusoknak, kéthetente kell a Gyónás Szentségében részesülnötök, ha szeretnétek a

Kegyelem állapotában maradni.

Ily módon enyhe lesz a fájdalmatok a Nagyfigyelmeztetés során, és elég erősek lesztek ahhoz, hogy

segítsetek a rettenetes fájdalmat és bűntudatot elszenvedő testvéreiteknek, miközben ők próbálnak

szembenézni lelkiismeretük átvilágításával.

Közületek a Keresztényeknek és más felekezetűeknek, valamint azoknak, akik hisznek ezen

üzenetekben, a nektek adott  Imahadjárat (24) „Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért” imáját kell

imádkoznotok.

Ezt az imát kell imádkoznotok hét egymást követő napon, és Én, Jézus Krisztus, meg fogok nektek

bocsátani.

“Ó, Jézusom, Te vagy a világ világossága

Te vagy a ragyogó fényesség, mely megérint minden lelket

Irgalmad és szereteted végtelen

Nem vagyunk méltók a Te kereszthalálod által hozott áldozatra

Mégis tudjuk, hogy nagyobb a Te szereteted irántunk, mint a mi Irántad érzett

szeretetünk,

Add meg nekünk, Ó, Urunk, az alázatosság ajándékát, hogy kiérdemeljük a te Új

Királyságodat

Tölts el bennünket a Szentlélekkel, így tovább menetelhetünk és vezethetjük a Te

hadseregedet, hogy hirdessük a Te Szent Szavad igazságát és felkészítsük testvéreinket

Dicsőséges Második Eljöveteledre a földön

Magasztalunk Téged

Dicsőítünk Téged

Felajánljuk magunkat, bánatainkat, szenvedéseinket Neked ajándékként a lelkek

megmentésére

Szeretünk téged Jézus

Légy Irgalmas minden gyermekedhez, bárhol is legyenek.

Ámen.“

Most egy különleges imát is nektek adományozok, hogy azon szegény lelkekért imádkozzátok, akik

lehet, hogy meghalnak a sokkhatástól a Nagyfigyelmeztetés során, és lehet, hogy halálos bűnben

vannak.

Imahadjárat (65) Ima a halálos bűnben lévőkért

„Ó Drága Jézus, az emberiség Üdvözítője

Esedezve kérlek, Isteni Irgalmasságod által kegyelmezz mindazoknak a szegény

bűnösöknek, akik lehet, hogy eltávoznak ebből a világból a Nagyfigyelmeztetés során

Bocsásd meg bűneiket, és könyörögve kérlek, hogy Kínszenvedésed emlékére add meg

nekem ezt a különleges kegyelmet, engesztelésül bűneikért

Felajánlom Neked magamat, elmémet, testemet és lelkemet, vezeklésül az ő lelkük

megmentéséért, és hogy elnyerjék az örök életet.
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A világon él? minden ember látni fogja saját lelkét, és sok esetben el?ször fogja tudni, hogy van lelke.

Ámen.”

Követőim, a Nagyfigyelmeztetés az Üdvösség egy nagy eseménye lesz, ahol Én bizonyítani fogom a

világnak Isteni Irgalmasságomat.

A világon élő minden személy látni fogja saját lelkét, és sok esetben először fogja tudni, hogy van

lelke.

Már rövid az idő, ezért el kell kezdenetek a felkészülést.

Ne feledjétek Útmutatásaimat, miszerint legyen tíz napra elegendő élelmetek, legyenek gyertyáitok,

melyek meg vannak áldva, és szent tárgyak otthonaitokban.

Bízzatok Bennem, és örvendezzetek, mert sok lélek fog megmenekülni.

Nem fogom kinyilatkoztatni az időpontot, de tudjátok, mit kell tennetek.

Mikor bűneitek feltárulnak előttetek, kérnetek kell Engem, hogy bocsássak meg nektek, és meg kell

hajolnotok alázatos hálával ezért az Isteni Ajándékért, amely a ti útleveletek a földi Új

Paradicsomban való örök élethez.

Ne feledjétek, hogy nincs az a bűn, mely megbocsáthatatlan lenne, nem számít, mennyire súlyos az,

ha igaz bűnbánatot mutattok.

Szeretett Megváltótok

Jézus Krisztus

Meg fognak tagadni Engem, mondván, az Én Szent Szavam ellentmond

Isten Igéjének

2012. július 11. szerda; 19.30

Drága, szeretett leányom, te átéled az Én fájdalmamat most, miközben Én sírok Isten számos

gyermeke miatt, akik a halálos bűn állapotában halnak meg.

Ez olyannyira fájdalmas, hogy most újra átélem a Keresztre feszítésemkor Rajtam ejtett borzalmas

sebeket.

Leányom, fontos, hogy megértsd, mi is történik veled, mert fel kell rá készülnöd, hogy hogyan kezeld

ezt a küldetést, mikor az ilyen szenvedést okoz neked.

Számítanod kell a gyalázkodásra, melyet az Én Nevemben viselsz el.

Amikor bármely kiválasztott lélek, a múltban, Szent Szavamat közölte a világgal, ők ugyanúgy

elszenvedték a megaláztatást, mint te most. Kinevették, gyalázták, esztelennek állították be őket, és

ami még ennél is rosszabb, azzal vádolták őket, hogy megtévesztenek másokat, mintha

hazugságokat állítanának.

Engem is hazugnak neveztek. Engem is kinevettek. Azt mondták, egy szélhámos vagyok, egy csaló,

aki Isten Igéjének ellentmond.

Mindenféle ürügyet kitaláltak, hogy bizonyítsák, szélhámos vagyok.
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Meg fognak tagadni Engem, mondván, az Én Szent Szavam ellentmond Isten Igéjének

Még Isten, az Én Örök Atyám Szent Igéjét is felhasználták, hogy megpróbálják bebizonyítani, hogy

amiről Én beszélek, az ellentmond a Szentírásnak.

Bárki állíthatja, hogy Isten Szavát képviseli. Csak nagyon keveseket vesznek komolyan azok közül,

akik azt mondják, Isten Szavát (Üzenetét) kapják. Többnyire róluk tudomást sem vesznek.

De azok, akik azt állítják, hogy az Én Nevemben beszélnek, miközben ez nem igaz, és szándékosan

hazugságokat terjesztenek, azokat rendszerint tapssal köszöntik és elfogadják, a sátán álnok

befolyásának köszönhetően.

Az igaz próféta esetében Hangom hatalma olyan, hogy nagyon erős reakciót fog kiváltani. Ilyen

esetekben az emberek vagy szeretettel befogadják Szavamat (Üzenetemet) az Igazságért, vagy

teljesen elutasítanak Engem.

Azok, akik elfogadnak Engem, érezni fogják, amint Szeretetem megérinti lelküket úgy, hogy az

lángra lobbantja szívűket, így nem lehet visszakozni.

Azok, akik elutasítanak Engem, nem fognak figyelmen kívül hagyni Engem. Ehelyett ki fognak

gúnyolni Engem, becsmérelni fogják Szent Szavamat (Üzenetemet), rosszindulatúan, ami ellentétben

áll a Keresztény erényekkel, melyekkel állításuk szerint rendelkeznek.

Meg fognak tagadni Engem, ahogyan azt tették akkor is, amikor a földön jártam, mondván, az Én

Szent Szavam (Üzenetem) ellentmond Isten Igéjének.

Ők nem értik meg, hogy Szavam miért vált ki oly erőteljes reakciót. Őket megkísértette a sátán, de

ennek nincsenek tudatában. Ők elővigyázatlanokká váltak, és lehetővé tették a sátán számára, hogy

elhomályosítsa Irántam való szeretetüket.

Senki sem hagyhatja figyelmen kívül Szavamat (Üzenetemet). Nem tudják figyelmen kívül

hagyni. Mert Szavam (Üzenetem), vagy a szeretet, vagy a gyűlölet reakcióját váltja ki, de

mindenképp kivált egy reakciót.

Jézusotok

A Nagyfigyelmeztetés sokaknak egy ijesztő esemény lesz, amikor is úgy

fog tűnni, mintha itt lenne a világvége

2012. július 12. csütörtök, 10.50

Drága, szeretett leányom, senki se becsülje alá azt a hatást, melyet majd a Nagyfigyelmeztetés fog

gyakorolni az egész emberiségre.

A Nagyfigyelmeztetés sokaknak egy ijesztő esemény lesz, amikor is úgy fog tűnni, mintha itt lenne a

világvége.

Sokan tanúi lesznek annak, ami egy katasztrofális eseménynek fog látszani, amikor is két üstökös

fog feltűnni, amelyek összeütköznek és felrobbannak, közel a föld felszínéhez.

A tűz lángjai olyannak fognak tűnni, mintha egy vulkán tört volna ki az égen, és sokan

félni fognak.

A vörös tűz sugarai, Vérem Sugarai, Irgalmasságom Sugarai, melyet mindannyiatoknak

adok, egy olyan nagyszabású ajándék gyanánt, amit senki sem lesz képes felfogni, hogy
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A Nagyfigyelmeztetés sokaknak egy ijeszt? esemény lesz, amikor is úgy fog t?nni, mintha itt lenne a
világvége

mi is történik valójában.

Sokan azt fogják érezni, hogy tűz járja át testüket, mintha a nap forrósága kerítené hatalmába őket.

Belül égető forróságot fognak érezni, amíg a felismerés érzése lehetővé nem teszi számukra, hogy

tanúi legyenek lelkük látványának.

Sokan azt fogják érezni, hogy megremeg a föld, mintha földrengés lenne.

Rázkódni, nyögni fog a föld, és sokan a földre fognak borulni, megragadva mindent, amit

csak tudnak, saját védelmükre.

Ennek ellenére a föld nem fog megnyílni, és nem fogja elnyelni őket, mert ez nem egy

fizikai, hanem egy természetfeletti földrengés lesz.

Mielőtt ez bekövetkezik, az időjárás szélsőségessé válik.

Keresztem meg fog jelenni az égen, a robbanás után.

Sokan fogják a bűnbánat és a szomorúság keserű könnyeit hullatni, valamint a megaláztatás

fájdalmát elszenvedni bűneik miatt.

Mások sikoltozni és átkozódni fognak, mert lelkük sötétsége miatt nem lesznek képesek elviselni az

átvilágítást, egy isteni jelet, és ellenállnak majd Irgalmasságom fényének.

Üvölteni fognak a pokol tüzének fájdalmától, ahogy Irgalmasságom Jele meg fogja mutatni nekik a

sorsot, mely rájuk vár, hacsak meg nem bánják bűneiket, és meg nem változnak.

Azok a jó lelkek, akik szeretnek Engem, szintén szenvedni fognak, mert sokukat szintén

beszennyezte a bűn, de ők azonnal teljes Bűnbocsánatban fognak részesülni. De ők is

megszégyenülnek majd, amikor gőgjük bűne bemutatásra kerül számukra.

Sokan pár napig otthon fognak maradni ezt követően, és sokaknak majd magukról kell

gondoskodniuk, a szolgáltatások hiánya miatt. Ezért kell felkészülnötök.

Ugyanakkor ez a szenvedés időszaka is lesz, amikor a lelkek el fogják szenvedni a Tisztítótűz kínját,

amikor megtisztulásuk zajlik. Ily módon sokan át fogják élni lelkük állapotának feltárását, és oly

módon szégyenülnek meg, mint még soha azelőtt.

Nagyon sokan el fogják fogadni azt, ami történt, és tudni fogják, hogy egy nagy ajándékot kaptak,

Kegyelmeim és Isteni irgalmasságom Ajándékát.

A megtérés az egész világra ki fog terjedni, és olyan mértékű lesz, amelyre még nem volt

példa Kereszthalálom óta.

Milliárdok fognak Isten felé fordulni, mert az Igazság nyilvánvalóvá válik majd.

Ők pontosan tudni fogják, mi történik majd az Ítélet Napján, és azt is tudni fogják, hogyan mentsék

meg lelküket, mert Szeretetem beburkolja majd őket.

Ők újra teljessé válhatnak, elméjüket, testüket és lelküket tekintve.

Keresztem lesz a bizonyítéka Megnyilvánulásomnak, Isteni Irgalmasságom

megnyilvánulásának, mely oly régóta meg lett ígérve az emberiségnek. Keresztemet látni

fogják az égen, az egész világon.  
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világvége

Nyugalom ereszkedik majd az egész földre ezen isteni beavatkozás eredményeképpen, mely Isten

gyermekeinek adatik, hogy felébressze őket szendergésükből.

De Isten valamennyi gyermekét meg fogják támadni a bukott angyalok, az irántuk elkötelezett

hadsereg által, amely vissza fogja utasítani Üdvösségem Kelyhét.

Keserűséggel telve, megkövült szívvel és a sátán szennyével megfertőzve, harcolni fognak az

Istenszeretők ellen.

Számuk nem mérhető össze azokéval, akik követni fogják az Igazságot, de gyűlöletük inspirálni fogja

őket, hogy gonosz cselekedeteket szőjenek, melyek tönkre fogják tenni ezt a békét és nyugalmat.

A bukott angyalok iránt elkötelezettekből álló hadsereg össze fog állítani egy tervet, a világot

meggyőzendő, hogy ez az esemény valóban egy kozmikus baleset volt, amelyet – majd állításuk

szerint- a tudósok bizonyítani tudnak. Sajnos akkor sokan el fogják hinni, hogy ez a helyzet, és Isten

gyermekei közül sokan vissza fognak esni korábbi bűnös életükbe, amit egykor éltek.

Akkor veszi majd kezdetét a lelkekért folytatott csata, és némi időbe telik, míg ez a végső ütközethez

ér, amikor Második Eljövetelem véget vet majd a gonoszságnak.

Drága Követőim, ne hagyjátok, hogy ezek a kinyilatkoztatások félelmet keltsenek bennetek.

Inkább készüljetek fel erre a dicsőséges eseményre, és engedjétek, hogy lelketek befogadja azt.

Fogadjátok el ezt a csodálatos Isteni Cselekedetet, hogy megerősítse elszántságotokat, és hogy

Szeretetem tovább terjedjen családotok és barátaitok körében.

Legyetek büszkék a köztetek és Köztem, Jézusotok között levő kötelékre, és segítsetek Nekem

megmenteni azon lelkeket, akik nem fogják elfogadni Irgalmasságomat.

Menjetek. Készüljetek. Örvendezzetek, mert közel az idő.

Szeretlek benneteket.

Jézusotok

A világháborút követően jön az éhínség, majd jönnek a járványok. De az

imádság enyhíteni tudja a büntetést.

2012. július 13. péntek, 16.25

Drága, szeretett leányom, Követőimnek meg kell ismerniük az események menetét, mert ennek

megértésével, fel lesznek ruházva azzal az ismerettel, mellyel segíthetnek enyhíteni a Büntetést.

Örök Atyám által hamarosan sor kerül a Nagyfigyelmeztetésre, mintegy utolsó

lehetőségként annak érdekében, hogy az Isten Világossága, az Igazság fénye beleivódjon

az emberiség szívébe.

A Nagyfigyelmeztetés nélkül az emberiség nagy része a pokolra vettetne, mert nem lennének

méltóak Atyám Királyságára.

A Nagyfigyelmeztetés a Nagy Irgalmasság egy Isteni Cselekedete annak érdekében, hogy a

gonosztól elszakítsa Isten gyermekeit, és hogy jogos örökségükhöz jutassa őket.
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A világháborút követ?en jön az éhínség, majd jönnek a járványok. De az imádság enyhíteni tudja a
büntetést.

Ezen Isteni Cselekedetre szükség van, mivel jelenleg nagy sötétség borítja a világot, ahol az Isten

világossága csak pislákoló fény.

Ez el fogja választani a jókat azoktól, akiket fojtogat a bűn, mégis makacsul ragaszkodnak majd a

Fenevadhoz, és minden dicsőséghez, melyet ő ígért nekik ezen a földön. Csak az idejüket

vesztegetik az ilyen szegény lelkek, mert nekik tudniuk kell, hogy rövid az idejük a földön.

A világot egy Új Paradicsom váltja majd fel, ahova nem léphetnek majd be, ha

visszautasítják Szeretetem és Irgalmasságom Cselekedetét.

Sokan továbbra is sötétségben maradnak majd. Sokan azonnal meg fognak térni. Ha az emberiség

nagy része megbánja bűneit, akkor a Nagy Szorongattatás nem lesz olyan kemény.

A Világháborúnak nem lesz ugyanaz a hatása, ha az emberek többsége megbánja bűneit

a Nagyfigyelmeztetést követően.

A világháborút követően jön az éhínség, majd jönnek a járványok. De az imádság enyhíteni tudja a

büntetést.

Imádkozzatok állhatatosan, hogy a Háború, és az azt követő büntetés, enyhülhessen és

elhárulhasson. Csak az emberiség hite és az Irántam, Isteni Megváltótok iránti hűség révén érhető ez

el.

Leányom, nem Én, a ti Jézusotok vagyok az, aki ezeket a szörnyű csapásokat előidézi. Ezeket az

ember gonosz bűnei okozzák, akinek a hatalom, a pénz és a világ – saját hasznára való – irányítása

iránti vágya kielégíthetetlen.

Míg sok Követőm türelmesen és buzgón fog várni Második Eljövetelemre, addig nő a zűrzavar.

Sokan bukkannak majd fel azt állítván, hogy ők Én vagyok, a Messiás, és be fogják csapni

az embereket.

Ne feledjétek, amit mondtam nektek: pont úgy fogok visszatérni a földre, ahogyan

elhagytam azt, amikor felemelkedtem a felhőkön át.

Ne vegyetek tudomást arról, aki azt állítja, hogy ő Én vagyok testben, mert ez nem fog

megtörténni.

Követőim erősek lesznek az Irántam való szeretetük révén, és arra az egy óhajra kell

összpontosítaniuk ami, ha teljesül, örömet és vigaszt fog nyújtani Nekem. Ez az óhaj a lelkek, minden

lélek megmentésére irányuló Küldetés lesz, mielőtt Én újra eljövök.

Ne feledjétek, hogy az Irántam való hűség lesz a kulcs az üdvösséghez és a jövőbeni világhoz,

amelynek nem lesz vége, mert ez az Új Paradicsom lesz, amely mindannyiatoknak örök életet kínál.

Szeretett Jézusotok

Nos, most már értened kell, miért különbözöl a látnokoktól. Ez azért van,

mert te egy próféta vagy, a végidők prófétája.

2012. július 13. péntek; 23.05

Drága, szeretett leányom, tudnod kell, hogy a próféta szerepe különbözik a látnokétól.
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Nos, most már értened kell, miért különbözöl a látnokoktól. Ez azért van, mert te egy próféta vagy, a
végid?k prófétája.

Egy próféta mindig kitaszított lesz és magányos, gyűlölt és rettegett.

Egy próféta mindig egyedül fog dolgozni, mintha egy pusztába száműzték volna. A

kietlen pusztaságban az egyetlen gyümölcs Isten Hangja lesz.

Leányom, amikor magányosnak és elhagyatottnak érzed magad, tudd, hogy így érezték magukat a

próféták is a múltban. Sok próféta érezte a számukra kijelölt feladatnak a súlyát.

A legtöbbjük tudta, hogy nem méltó Isten szent Szavának (Üzenetének) a közlésére, de elfogadták a

Mennyből jövő isteni hívást, mert őket ezért küldték.

Mivel elküldték őket a világba, ezért ők ösztönösen tudták a teljesítendő kötelességüket, habár az

nem volt könnyű.

Minden egyes kimondott szavukat az arcukba vágták.

Minden egyes szót ízekre szedtek az Isten imádására emelt zsinagógákban és templomokban.

Sokukat saját népük űzte el, és nem tudtak visszatérni szülőhelyükre.

Sokan nomádokká váltak, és sosem találtak egy helyet, ahol örömmel fogadták volna őket, mint egy

elveszett fiúgyermeket. Ehelyett egyedül dolgoztak és éltek, nem lévén senki, akihez fordulhattak

volna.

Ugyanakkor a szívük mélyén tudták, hogy Isten vezeti őket, és nem éreztek félelmet, miközben az Ő

hangján szóltak.

A kapott kegyelmek révén erősek tudtak maradni. Sosem tétováztak Isten népének átadni a

figyelmeztetéseket, a próféciákat és Isten Szavát (Üzenetét).

Nem foglalkoztak azzal, hogy kinevetik őket, mivel tudták, hogy az Isten Igazsága az élet eledele.

Az Igazság híján Isten gyermekei nem rendelkeztek volna a megjövendölt próféciák felismerésének

eszközeivel. Ahogyan az Isten által lefektetett – az emberiség javát szolgáló – törvényeket sem

tudták volna elfogadni.

Ők rendületlenül továbbították Isten Igéjét, annak ellenére, hogy ugyanúgy elutasították,

kigúnyolták, mellőzték és különcnek tartották őket, mint ahogy Engem is, a földön töltött Időm alatt.

Szavaik örökké élnek. Ők sosem halnak meg, mivel az Úr, a Magasságos Isten Igéjét hirdették.

És így lesz ez veled is. Egyedül maradsz majd, mint a pusztába kiáltott szó.

Semmibe vesznek majd földi Egyházam számos részén.

Ezúttal a különbség az, hogy ezen próféciák még a te életedben ki fognak bontakozni, és az Igazság

bizonyítást fog nyerni ezen generáció számára.

Ők hinni fognak, amikor a Nagyfigyelmeztetés tanúbizonyságot nyer.

A Pecsétekről szóló próféciák, amint Én feltöröm azokat, és tartalmukat feltárom

számodra, szintén azt fogják bizonyítani, hogy Én beszélek a világhoz általad, a Hetedik

Angyal, a Hetedik Hírnök által.

Meg fognak hallgatni téged, habár arra buzdítalak, hogy maradj csendben, és ne magyarázkodj

azoknak, akik megkérdőjeleznek téged vagy kételkednek benned.
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Nos, most már értened kell, miért különbözöl a látnokoktól. Ez azért van, mert te egy próféta vagy, a
végid?k prófétája.

Te még nem érted az üzenetek értelmét. Idővel érteni fogod. De addig nincs felhatalmazásod arra,

hogy megvédd Szavamat (Üzenetemet).

Mindenféle kísérletet tesznek majd arra, hogy válaszokat csaljanak ki tőled, annak reményében,

hogy tudatlanságod miatt saját csapdádba sétálsz majd. Ezért csendben kell maradnod,

elszigeteltnek és ismeretlennek kell maradnod, míg Én utasítást nem adok neked.

Nos, most már értened kell, miért különbözöl a látnokoktól. Ez azért van, mert te egy próféta vagy, a

végidők prófétája.

Ez a küldetés a Menny védelmében áll, és nem lehet lerombolni.

Menj békével és megértéssel, Leányom.

Jézusotok

Nem elég az Atyában hinni, mert azok, akik elutasítják az Ő Fiát,

elutasítják az üdvösséget is.

2012. július 14. szombat; 15.15

Drága, szeretett leányom, a világban oly sok vallás követi a helytelen utat, megnehezítve ezáltal

Isten gyermekeinek, hogy elnyerjék az örök életet.

Az örök életet kizárólag Kereszthalálom tette lehetővé.

Atyám – aki elküldött Engem, az Ő egyetlen Fiát, áldozati Bárányként – tette lehetővé az egész

emberiség számára, hogy elnyerje az üdvösséget és az örök életet.

Az örök életet Ádám és Éva ajándékként kapta. Majd a bűnnel való beszennyeződés és az

engedetlenség miatt elvételre került az örök élet.

Ehelyett az ember halandóvá lett, teste tisztátalanná, míg élete fizikai értelemben tökéletlenné vált,

és a föld pedig egy silány utánzata lett annak a gazdag és pompás világnak, mely Ádámnak és

Évának lett teremtve az Édenkertben.

Ekkor Isten, az Én Örök Atyám, azoknak adományozta az üdvösséget, akik elfogadtak Engem, az Ő

egyszülött Fiát, mint az Ő Új Paradicsomába vezető utat.

Csak Általam kerülhettek elfogadásra Atyámnál.

Nem elég az Atyában hinni, mert azok, akik elutasítják az Ő Fiát, elutasítják az

üdvösséget is.

Ne feledjétek, hogy Isten számos gyermeke, tudatlanságukból fakadóan nem ismer el Engem, az

Emberiség Megváltóját. De Nagy Irgalmasságom révén, az Igazság feltárul majd a számukra az isteni

beavatkozás által.

Ők mindannyian egyenlők Atyám szemében, és Atyám egyesíteni akar minden ilyen lelket az Ő

keblén.  Atyám mindegyiküket szereti.

Amikor ők meglátják majd a bizonyítékot, akkor el fogják fogadni, hogy a Magasságos Isten,

Keresztáldozatom által, az örök élet ajándékát adta nekik. Ily módon mindannyian az egy Istent
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Nem elég az Atyában hinni, mert azok, akik elutasítják az ? Fiát, elutasítják az üdvösséget is.

fogják imádni.

Mert csak egy Isten van, aki mindannyiatokat teremtett.

Most menj, leányom, és segíts biztosítani, hogy Üzeneteim minden felekezethez, minden nemzethez

és Isten minden gyermekéhez eljussanak.

Ebbe beleértem a pogányokat és a megkövesedett szívűeket is.

Nem számít, ha ők leköpnek téged, vagy nem hajlandók meghallgatni, továbbítanod kell nekik az

üzeneteket.

Bárki, legyen az akár az Én, azaz Jézus Krisztus Követője, aki nem tudja elfogadni, hogy

Én minden vallás felé szeretném közölni Isten Szent Szavát (Üzenetét), az nem igaz

Keresztény.

Oly sokan elutasították ezen – a világnak szánt – Üzeneteimet, csak azért, mert Én magamba

foglalom az egész emberiséget, és minden egyéb vallást, beleértve az Ateistákat is.

Nektek nincs jogotok azt feltételezni, hogy csakis benneteket, az igaz Keresztényeket

szereti Isten, az Én Örök Atyám.

Ti áldottak vagytok, és szeret benneteket, de az egész emberiség megtérése nélkül Atyám nem

fogja elérni az Általa akart győzelmet, hogy egyesítse valamennyi Gyermekét.

Követőim, nektek nagy a felelősségetek, mert ti az Igazság Ajándékát kaptátok meg.

A ti kötelességetek az Én Szent Szavam (Üzenetem) terjesztése, hogy ezáltal azokat a szegény

lelkeket, akik semmit sem tudnak Létezésemről, Isten Királyságába vezessétek.

Jézusotok

Szűz Mária: Fiam földi Egyháza ezúttal sem fogja meghallgatni Őt, annak

ellenére, hogy tudják, hogyan bántak Fiammal az első alkalommal.

2012. július 15. vasárnap; 15.45

Gyermekem, a Fiam és az Ő tanítványai által – az Ő földi Küldetése során – elszenvedett fájdalmak

hasonlóak ahhoz, melyet az Ő követőinek kell elszenvedniük, miközben Fiam, az Ő újbóli eljövetelét

készíti elő.

Fiam, az Ő földön töltött idejében, óriási akadályokkal nézett szembe. Saját közösségében nagyon

kevesen voltak hajlandók meghallgatni Őt.

Megvetéssel kezelték és lenézték Őt a templomok és zsinagógák vezetői.

Ugyanakkor örömmel üdvözölték, és elfogadták Szavát az egyszerű emberek, mert ők meglátták az

Általa mondott Igazságot.

Az Ő Szava félelmet és bizonytalanságot keltett sok helyen, de csak kevesen tudták figyelmen kívül

hagyni Tanításai bölcsességét.

Fiam megosztottságot idézett elő, habár nem ez volt a Szándéka.
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Sz?z Mária: Fiam földi Egyháza ezúttal sem fogja meghallgatni ?t, annak ellenére, hogy tudják, hogyan
bántak Fiammal az els? alkalommal.

Egyszerű viselkedése azt váltotta ki, hogy csak kevesen tudták elfogadni a tényt, hogy ő

Isten Fia.

Sokan kérdezték, hogyan lehet az Emberfia egy ennyire egyszerű, hétköznapi ember?

Elutasították Őt, mert azt gondolták, a Messiás fenséges, büszke lenne, és megkövetelné az egyház

legfelsőbb köreinek figyelmét.

Fiam abban az időben nem tudta megnyerni az egyház vezetőit, nem tudta elérni, hogy az egyház

vezetői meghallgassák Őt. Gőgjük akadályozta őket abban, hogy meghallgassák az Igazságot.

Ugyanez fog történni most is, amint Fiam felkészíti a világot Második Eljövetelére.

Fiam földi Egyháza ezúttal sem fogja meghallgatni Őt, annak ellenére, hogy tudják,

hogyan bántak Fiammal az első alkalommal.

Ezúttal az Ő neked, a végidő prófétának adott Szent Szavát (Üzenetét), sem fogják elfogadni Fiam

földi Egyházában.

Fiam Egyházában süket fülekre talál a prófécia ajándéka. Ők elutasítják a próféciát, mert

nem akarják meghallgatni.

A földi Katolikus Egyház vezetői nekitámadnak majd Fiam tanítványainak, és azzal fogják vádolni

őket, hogy álnokok.

Habár Fiam tanításai sosem változtak, ők mégis hibát fognak találni, az Ő Szent Szavában

(Üzenetében), melyet most ad nekik.

Azt fogják állítani ezen üzenetekről, hogy ellentmondanak Isten Igéjének.

Gyermekek, mindig emlékeznetek kell arra, hogy Fiam sosem mondana ellent Földi Egyházának,

mivel Ő maga az Egyház.

Az Igazság ugyanaz, mint ami mindig is volt.

Nektek követnetek kell az Isten Szavát, mivel Fiam Hangját éppúgy mellőzik és elutasítják, mint az

első alkalommal.

Ne tagadjátok meg magatoktól az Üdvösség Ajándékát, az Ő Irgalmasságának utolsó földi

cselekedetét.

Fiam oly türelmes volt, hosszú időn keresztül. Az Igazságot az emberiség megkapta Fiam Kereszten

való Kínszenvedésekor.

Ez megerősítést nyert mindazokon a kiválasztott lelkeken keresztül, akiket megvilágosított a

Szentlélek ereje, az évszázadok során.

Most eljött az idő, hogy Fiam újra eljöjjön, és csak azok fogják követni Útmutatásait, akik felismerik

az Ő hangját a Szentlélek Ajándéka által.

Az Egyház – csakúgy, mint Fiam első földön töltött idejében – el fogja utasítani az Ő szavát

(Üzenetét), amint Ő előkészíti Második Eljövetelét.

Ők nem fogják felismerni, vagy elfogadni Őt.
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Sz?z Mária: Fiam földi Egyháza ezúttal sem fogja meghallgatni ?t, annak ellenére, hogy tudják, hogyan
bántak Fiammal az els? alkalommal.

Ők semmit sem tanultak.

Imádkozzatok, hogy azoknak a bátor lelkeknek az Egyházon belül, akik felismerik az Ő hangját,

legyen bátorságuk Isten minden gyermekét az örök életre vezetni, a történelem ezen válságos

idejében.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

Isten, az Atya: El fogom törölni a föld színéről hamis egyházaikat, gonosz

kultuszaikat, hamis bálványaikat, városaikat és nemzeteiket

2012. július 15. vasárnap; 17.45

(Szentségimádás közben kapott üzenet)

Legdrágább leányom, Gyermekeimnek nehéz bűntelennek maradniuk, a kígyó (a sátán) keze által

rájuk szórt átok miatt.

Sosem várom el Gyermekeimtől, hogy mindig tökéletesen bűntelenek legyenek, mivel az lehetetlen.

Fontos, hogy bárki, aki Fiam földi Egyházának tanításait ismeri, törekedjen megbánni bűneit, amilyen

gyakran csak lehetséges.

A bűnbánat által könnyebb lesz a kegyelem állapotában maradni, és ez gátat vet a további

kísértéseknek.

Gyermekeim, ti most hamarosan tanúi lesztek a világban történő nagy és maradandó

változásoknak. Ezek a változások a Nagyfigyelmeztetés megtörténte után következnek

majd be.

Bár sokan semmibe fogják venni ezeket a Mennyből jövő üzeneteket, mégis fontos azok számára,

akik elfogadják az üzeneteket Isten Szavaként (Üzeneteként), hogy felkészüljenek.

Ti vagytok a kapocs Fegyverzetemben az ellenséggel szemben, és hiteteken keresztül Én felemellek

benneteket, és védelmezlek titeket az üldöztetéssel szemben.

Én, a ti szeretetetek által – melyet Fiam, Jézus Krisztus, a világegyetem Megváltója iránt éreztek

- leszek képes megmenteni azon gyermekeket, akik nem állhatják Isten Világosságát.

Az, hogy ti a szeretetnek, a szenvedésnek és az imádkozásnak szentelitek magatokat, az lesz az ő

pokol tűzétől való megmentő kegyelmük.

Ne magatok miatt aggódjatok, hanem azok miatt, akik nemcsak hogy nem veszik észre, hanem nem

is akarják észrevenni, hogy milyen időket éltek.

Az előkészületek befejeződtek, és az idő megérett arra, hogy a változások kezdetüket vegyék, mert

Én nem fogom megengedni a Fenevadnak, hogy lelkeket lopjon.

Ez az emberiségnek oly rég megígért beavatkozás hamarosan megtörténik, majd ezt követően

megkezdődik a Gyermekeim megmentéséért folytatott csata.
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Isten, az Atya: El fogom törölni a föld színér?l hamis egyházaikat, gonosz kultuszaikat, hamis bálványaikat,
városaikat és nemzeteiket

Ne féljétek Kezemet, mert amikor az lesújt, azokat fogja büntetni, akik megpróbálják

Gyermekeimet elpusztítani.

Én meg fogom akadályozni őket abban, hogy megtévesszék a lelkeket.

Én meg fogom őket akadályozni gyilkos szándékukban, és el fogom törölni a föld színéről

hamis egyházaikat, gonosz kultuszaikat, hamis bálványaikat, városaikat és nemzeteiket,

ha továbbra is elutasítják azt a Kezet, mely táplálja őket.

Ők már figyelmeztetve lettek. Ti, szeretett Gyermekeim, segíteni fogtok Fiamnak megmenteni őket.

Soha ne féljetek, mert akik rendelkeznek az Élő Isten Pecsétjével, nemcsak hogy védelem alatt

állnak, de megkapták a kegyelmeket Isten Szavának megvédésére is, hogy ily módon az Élet

Ajándékát minél több lélek megkapja majd.

Szeretett Atyátok

A Magasságos Isten

Közel az idő, hogy Szeretett Helytartóm, XVI. Benedek Pápa üldöztetése a

tetőfokára hágjon

2012. július 16. hétfő; 15.15

Drága, szeretett leányom, itt az idő, hogy felkészüljön Isten valamennyi papja, püspöke, és

mindazok, akik földi Szent Katolikus és Apostoli Anyaszentegyházamat vezetik.

Mert közel az idő, hogy Szeretett Helytartóm, XVI. Benedek Pápa üldöztetése a tetőfokára hágjon.

Ő hamarosan menekülésre kényszerül a Vatikánból. Majd eljön az idő, amikor Egyházam ketté

fog válni: egyik oldal a másik ellen.

Felszólítom valamennyi Felszentelt Szolgámat, emlékezzetek legszentebb

fogadalmatokra.

Soha ne adjátok fel küldetéseteket. Soha ne hagyjatok cserben Engem. Soha ne

fogadjátok el az Igazság helyett a hazugságokat.

Az Én segítségemet kell kérnetek az előttetek álló nehéz időkben. Keljetek fel, egyesüljetek, és

kövessetek Engem. Imádkozzatok a szükséges erőért, az Imahadjárat ezen különleges imájával.

Imahadjárat (66) Ima a papság részére: Segíts, hogy hű maradjak Legszentebb Szavadhoz

„Ó Drága Jézusom, segíts, hogy örökké hű maradjak Legszentebb Szavadhoz

Adj erőt, hogy fenntartsam Egyházad Igazságát a nehézségek közepette

Tölts el engem a kegyelemmel, hogy az  Általad tanított módon szolgáltassam ki a

Szentségeket

Segíts, hogy  az Élet Kenyerével tápláljam Egyházadat, és hogy hűséges maradjak

Hozzád, még ha meg is tiltják ezt nekem

Szabadíts meg a megtévesztés rabláncától, mellyel szembekerülhetek Isten Igaz
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Közel az id?, hogy Szeretett Helytartóm, XVI. Benedek Pápa üldöztetése a tet?fokára hágjon

Szavának hirdetésekor

Borítsd be most a Te Drága Véreddel valamennyi felszentelt szolgádat, hogy bátrak,

kitartóak és állhatatosak maradjunk az Irántad, Szeretett Megváltónk, Jézus Krisztusunk

iránti hűségünkben.

Ámen.”

Ne csüggedjetek, Szeretett felszentelt szolgáim, mert a viszálykodás meg volt jövendölve, és meg

kell történnie a lelkekért folytatott végső csatában.

Szeretlek benneteket, és Én veletek leszek most, amint Velem együtt lépdeltek a

Kálváriára vezető tövises, nehéz úton azért, hogy az Üdvösség még egyszer elérhetővé

váljon minden lélek számára.

Szeretett Jézusotok

A fiatal lelkek kedvesek Számomra, és Én sírok, amiért sokuknak soha

nem tanították meg az Igazságot.

2012. július 17. kedd; 16.00

Drága, szeretett leányom, küldetésednek fel kell ölelnie Isten valamennyi gyermekét. Én különösen a

fiatal lelkek után vágyódom, és azok után, akik hagyják, hogy az emberi intelligencia elzárja fülüket

Lényem Igazságára.

A fiatal lelkek kedvesek Számomra, és Én sírok, amiért sokuknak soha nem tanították meg az

Igazságot.

A szüleik – akik közül sokan nem hisznek Istenben – a sötétség szakadékába vezették

őket.

A világosságot, amelyet keresnek, a hamis fényben tündöklő dolgok által kapják meg.  Elcsábítja

őket a zene, a ruha és a szórakozás, melyek mind az érzékek serkentésére hivatottak.

Ők nem ismernek Engem. Sokan soha nem hallottak Rólam, vagy arról a reményről, amit Én

képviselek az ő jövőbeni boldogságuk keresésében.

Lucifer – a bukott angyal Atyám Hierarchiájában a magasabb rendű Szeráf* karból –

tehetséges zenész volt.

Ahogyan a sátán kísért a mai világban, Lucifer is kísérti az Én fiatal gyengéd lelkeimet a

zenén keresztül.

A zene az ő pusztító fegyvere, és felhasznál minden stílust, hogy a kis ártatlan lelkeket

megtévesztésének hálójába csalja.

A zene egy nagy Ajándék Istentől. Ezt arra is használják, hogy elrejtsék a gonosz iránti bűnös

hódolatot a dalszövegekben, amelyek a fenevadat dicsőítik. Nagyon kevés fiatal lélek fogja fel a

zene hatalmát, vagy azt, amikor a zenét helytelen módon használják fel.

Arra kérlek, buzdítalak benneteket, hogy segítsetek Nekem megmenteni az ő kis lelküket.

Hozzátok őket Hozzám, de soha ne erőszakkal. Inkább szenteljétek Nekem a fiatal gyermekeket ezen

 27



A Nagyfigyelmeztetés - 2012 júliusi üzenetek
A fiatal lelkek kedvesek Számomra, és Én sírok, amiért sokuknak soha nem tanították meg az Igazságot.

ima által.

Imahadjárat (67) Őrizd meg gyermekeimet a Hazugságok Királyától

„Kérlek, drága Jézusom, őrizd meg gyermekeimet a Hazugságok Királyától.

Szent Szívednek szentelem ezeket a gyermekeket (nevezd meg őket), és kérlek, hogy a Te

Drága Véred palástja által világosítsd meg az ő lelküket, és vedd őket a Te biztonságos,

szerető Karjaidba, hogy megoltalmazd őket minden veszedelemtől.

Kérlek, nyisd meg szívüket, és áraszd el lelküket a Te Szentlelkeddel a Lelkiismeret

Átvilágítása során, hogy minden gonoszságtól megtisztuljanak.

Ámen.”

Ima az ateisták számára a Nagyfigyelmeztetés alatt

Közületek azok, akik ateistának mondjátok magatokat, halljátok meg most Ígéretemet. Szeretlek

benneteket, és Én soha nem fogom feladni a Küzdelmet, hogy megmentselek benneteket a csaló,

azaz a sátán szorításából, aki vakká tesz benneteket az Igazságra.

Mikor eljő az idő, és látjátok majd bűneiteket leperegni szemetek előtt a Nagyfigyelmeztetés során,

kérlek mondjátok a következőt:

„Jézusom, mutasd meg nekem az Igazságot, és ments meg engem a gonosztól.

Őszintén bánom bűneimet, és kérlek, végy engem most Karjaidba, és mutasd meg nekem

Irgalmasságod fényét. Ámen.”

Nem fogtok soha többé összezavarodni, ha ezt az imát imádkozzátok. Szívetekről lekerül majd a

teher, és igazi békességben lesztek.

Emlékezzetek ezekre a szavakra, amikor eljő a nap.

Nem foglak cserben hagyni benneteket. Én átöllelek majd benneteket, és érezni fogjátok

Szeretetemet, amint átjárja testeteket, és akkor megkapjátok majd a bizonyítékot, melyre

vágyakoztok.

Jézusotok

*A  szeráfok (a héb. szaraf, ‘égni szóból’): hatszárnyú szent angyalok, az Úr trónusának őrzői (Iz

6). →Areopagita Dénes rendszerében az →angyalrangsor csúcsán állnak, alattuk vannak a→kerubok,

a →trónusok; az →uralmak, →erősségek, →hatalmasságok; a→fejedelemségek, a →főangyalok, és

az →angyalok. – Az ÓSz-ben csak Iz meghívási látomásában szerepelnek (6,1-8). 6 szárnyuk közül

2-vel az arcukat, 2-vel a lábukat takarják be, 2-vel repülnek és a „Szent! Szent! Szent!” dicsőítést

éneklik. - Ikgr. Ábrázolásuk a ker. műv-ben a megdicsőült és az ítélő Krisztus képéhez kapcsolódik

(Velence, S. Marco keresztelőkpnája, 13. sz.). Képük gyakran fölcserélhető a →kerubokéval, mert sok

szemmel v. keréken állva is ábrázolják őket. R.É.

LThK IX:681. - Sachs 1980:313. - KML 1986:175. (s.v. kerubok és szeráfok) - BL:1706.

Amint megtörténik a Nagyfigyelmeztetés, nagy lesz a zűrzavar.
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Amint megtörténik a Nagyfigyelmeztetés, nagy lesz a z?rzavar.

2012. július 17. kedd; 23.18

Drága, szeretett leányom, az idő most gyorsan telik. Folyamatosan készítelek fel mindannyiatokat

már egy ideje.

Ti, Követőim, tudjátok, hogy mit kell tennetek. Saját szentgyónásotok fontos, és mostantól

törekednetek kell arra, hogy hetente egyszer elvégezzétek.

Legyetek békében. Elégedett vagyok azzal, ahogyan Útmutatásaimat követitek. Kérlek,

folyamatosan térjetek vissza  Imahadjáratomhoz, és összpontosítsatok az imákra, hogy mások lelkét

megmentsétek.

Amint megtörténik a Nagyfigyelmeztetés, nagy lesz a zűrzavar.

Az emberek mindenütt úgy meg fognak szégyenülni, ahogyan még sohasem.

Sokan túl lehangoltak és szomorúak lesznek ahhoz, hogy azonnal visszamenjenek a

munkahelyükre. A hatalmi pozíciókban lévő emberek a kormányokban, meg fogják

kérdőjelezni a törvényeiket.

A társadalmaitokban lévő gyilkosok és bűnözők borzasztó nagy bánatot és kétségbeesést

fognak érezni, de sokan jóvá fogják tenni bűneiket.

Papjaim és más felszentelt szolgáim azonnal tudni fogják, hogy ezek az üzenetek az Én Isteni

Ajkamról fakadnak.

Majd fel fognak kelni, és követni fogják hűséges Követőimet, segítvén Nekem felkészíteni a világot

Második Eljövetelemre.

Néhányan közülük tudni fogják, hogy Én vagyok az, aki hozzájuk szól, de nem lesz bátorságuk

nyíltan hirdetni Legszentebb Szavamat (Üzenetemet).

Idővel meg fogják kapni a kegyelmeket Szentségeim fenntartásához, amikor észreveszik, hogy azok

meg lettek szentségtelenítve. Akkor majd ezen próféciák bizonyítékot nyernek számukra.

Sok szülőnek ettől kezdve bele kell majd nevelnie a hét évesnél idősebb gyermekeikbe az ima és a

bűnbánat fontosságát. Szülők, nektek feladatotok, hogy tanítsátok gyermekeiteknek az Igazságot.

Az ő szívük nyitott lesz Szeretetemre a Nagyfigyelmeztetést követően, és nektek továbbra is

vezetnetek kell őket a lelki dolgokban.

Gondoskodjatok róla, hogy mostantól legyen az otthonaitokban Szenteltvíz és Benedek Kereszt, az

otthonotokban kifüggesztett Élő Isten Pecsétjével egyetemben. Mindezek megvédelmezik majd

családotokat.

Kövessétek Útmutatásaimat, és minden rendben lesz.

Leányom, most menned kell, hogy a lehető leggyorsabban biztosítsd az Igazság Könyvének

nyomtatásban való megjelentetését. Fontos, hogy ezt megkapják azok a lelkek, akiknek nincs

számítógépes hozzáférésük.

Ne félj, mert Én vezetni foglak, és küldök neked segítséget, annak biztosítására, hogy ez az egész

világba eljusson.

Menj békével. Menj Szeretetben. Én örökké veled vagyok.
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Amint megtörténik a Nagyfigyelmeztetés, nagy lesz a z?rzavar.

Én a nap minden pillanatában melletted állok, vezetlek téged még akkor is, ha nem veszed észre. Én

ott vagyok a szívedben.

Szeretett Jézusotok

Szűz Mária: A manapság toleránsnak nevezett társadalom rosszallóan

tekint rátok, ha azt mondjátok, hogy hisztek Jézus Krisztusban

2012. július 18. szerda; 18.15

Gyermekem, sírok most amiatt, hogy Isten gyermekei félnek vagy szégyenkeznek megvallani az Ő

Fia, Jézus Krisztus iránti szeretetüket.

Ma oly sokan a világon, akik szeretik Fiamat, szégyenkeznek nyíltan hirdetni az Ő Nevét a

nyilvánosság előtt, mert félnek attól, hogy jól lehordják őket.

A manapság toleránsnak nevezett társadalom rosszallóan tekint rátok, ha azt mondjátok, hogy

hisztek Jézus Krisztusban, és hogy hisztek az Ő Tanításaiban.

Ugyanakkor sokan meggondolatlanul használják az Ő Szent Nevét, a nap során több alkalommal is,

káromkodások közepette.

Az Ő Nevét nagyon gyakran ejtik ki, de nem a megfelelő módon.

Sokan félnek nyíltan felvállalni Fiam iránti szeretetüket egy olyan világban, amely rosszallóan tekint

a Kereszténységre.

A világ kétharmada megveti a Kereszténységet.

A keresztényeket megfélemlítik, megvetik, és gyakran úgy üldözik, mint semmilyen más vallást a

világon.

Isten választott népe, a zsidók, szintén szenvednek, és a legembertelenebb módon üldözték őket,

kizárólag a kilétük miatt. Egy választott nép, akik hamarosan megtérnek, és örömmel üdvözlik majd

a Messiást, a második alkalommal, annak ellenére, hogy az első alkalommal nem fogadták el Őt.

Gyermekek, sosem szabad attól félnetek, hogy megvalljátok Fiam iránti szereteteteket. Ha nyíltan és

félelem nélkül kifejezitek az Iránta való szereteteteket, sokan fogják meghallgatni. Majd minél

többször hirdetitek az Ő Szent Szavát (Üzenetét), annál magabiztosabbakká váltok.

Akkor majd több kegyelmet fogtok kapni, melyek megadják nektek az erőt a következő lépés

megtételéhez.

Kis idő elteltével nem fog benneteket érdekelni, hogy mások mit gondolnak rólatok. Ugyanakkor

sokakat fog lenyűgözni őszinteségetek, és sokan akarnak majd többet megtudni Fiamról.

Itt az idő, hogy minél több embernek beszéljetek Fiam Irgalmasságáról.

Beszélni kell nekik Fiam Isteni Irgalmasságáról, a Nagyfigyelmeztetés legnagyobb Ajándékáról, mely

az egész világon látható lesz. Majd azt követően ők ismerni fogják az Igazságot, és sokkal többen

akarják majd ezeket a Mennyből jövő üzeneteket hallani.

Köszönöm gyermekem, hogy válaszoltál hívásomra.
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hisztek Jézus Krisztusban

Szeretett Mennyei Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

Karjaimat kirántották a helyéről Keresztre feszítésem során, és ennek

képi lenyomata a Torinói Leplen látható

2012. július 19. csütörtök, 7.00

Drága, szeretett leányom, Isten gyermekeit megtévesztendő, egy nagy terv van készülőben,

Létezésem bizonyítékának megsemmisítésére.

Hamarosan sokan bukkannak majd fel, az Én szent jámbor szolgáimnak álcázva magukat,

megpróbálván lerombolni a Belém – a ti szeretett Jézusotokba – vetett hitet.

Azzal kezdik majd, hogy megkérdőjelezik Születésemet, Édesanyám tisztaságát, és a

halálból való Feltámadásomat.

Démoninak fogják beállítani mindezeket a dolgokat, mintha hamisak lennének, és be fogják mutatni

azt, amit ők bizonyítéknak neveznek, gondoskodván arról, hogy a lehető legtöbb keresztény

kétkedővé váljon a földi Életemet illetően.

Hazugságokat fognak kreálni Keresztre feszítésemet illetően, és megkérdőjelezik majd az Én

erkölcsiségemet.

Majd támadást indítanak földi maradványaimat tekintve, megkérdőjelezik és megpróbálják majd úgy

beállítani azt, mintha az nem lenne több a keresztények fejében létező babonánál.

Aztán ott van a Torinói Lepel, az a lepel, mely halott Testemet borította a sírban. Ők végül tagadni

fogják ennek eredetiségét, és hazugságokat fognak terjeszteni.

Azt fogják mondani, hogy Karjaim (lenyomatai a leplen) túl hosszúak, és emiatt is kétségbe vonják a

lepel hitelességét. Ugyanakkor nem értik meg azt a kínzást, melyet Testemnek kellett elviselnie

Keresztre feszítésemkor. Karjaimat kirántották a helyéről Keresztre feszítésem során, és ennek képi

lenyomata a Torinói Leplen látható.

Majd megpróbálják bebizonyítani, hogy a Feltámadás sosem történt meg. Mindenféle hazugságokat

fognak terjeszteni kétségbeesésükben, hogy minden Velem kapcsolatos nyomot eltüntessenek.

Majd megpróbálják megfosztani a Szentségektől és a Szent Bibliától mindazokat, akik a

Nagyfigyelmeztetés során megtérnek.

A Bibliát a legtöbb helyről ki fogják tiltani.

Majd egy új hamis könyvet fognak bemutatni, melyről azt fogják mondani, hogy az az egymás

iránti szeretet fontosságát hirdeti.

Ők felhasználják majd a keresztények szívében lévő szeretetet, egy Istentől való Ajándékot, hogy

manipulálják őket az úgynevezett szeretet üzenetének elfogadására.

Azt fogják mondani, hogy szeressétek egymást. És most szeressétek egymás vallását. Egyesüljetek

egyetlen vallásként, és mutassatok szeretetet testvéreitek iránt.
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Karjaimat kirántották a helyér?l Keresztre feszítésem során, és ennek képi lenyomata a Torinói Leplen
látható

Önmagunk szeretete lesz a mögöttes üzenet.

Elsődlegesen önmagatokat szeressétek, és akkor könnyebben fogjátok szeretni felebarátaitokat – ez

lesz az ő üzenetük, és ez lesz a legnagyobb hazugság, Követőim, amelynek elfogadására fognak

kényszeríteni benneteket.

Önmagunk szeretetének a mások iránti szeretet elé való helyezése sérti Istent.

Ez önzés. Ne hallgassatok a hazugságokra. Bár ők annyira meggyőzőek lesznek, hogy sokan el fogják

hinni, amit nekik mondanak, és birkamódra fogják követni ennek az Egy Világvallásnak a vezetőjét.

A megannyi nemzetbe beszivárgó Új Világvallással szemben sok Kormány lesz elnéző.

Ők könyörtelenül kiirtják a Keresztény Törvényeket.

Aztán ők olyan törvényeket fognak alkotni, melyek minden vallást betiltanak,

különösképpen a Kereszténységet.

Ők büntetéseket fognak kiszabni azokra, akik nem tesznek eleget az ő követeléseiknek.

A kommunizmus lesz majd a gyökere mindezen gonoszságnak.

Nem azért, mert a Kommunizmus az Ateizmust hirdeti, hanem azért, mert az Isten iránti

gyűlöletet hirdeti.

Oroszország és Kína sok nemzetben bír majd hatalommal, kezdve Európával.

Az Európai Uniót, azaz a tízszarvú fenevadat, felfalja a második – kegyetlenebb és

hatalmasabb – fenevad.

Majd a Kommunizmus gyökeret ver, mielőtt mindenütt elterjed.

Ez az időszak nem tart majd sokáig. Rövid lesz.

Imáitok enyhíteni fogják a hatást, de ez meg lett jövendölve, és be fog teljesedni.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok az egész világnak a Nagyfigyelmeztetés

során való megtéréséért.

Ha a lelkek többsége megtér, akkor a Nagy Szorongattatás nagy része enyhülhet, és

enyhülni is fog.

Jézusotok 

A világnak hamarosan bemutatásra kerül a legcsalárdabb hazugság,

melyet az emberiség képtelen lesz megérteni ebben a szakaszban.

2012. július 20. péntek; 17.46

Drága, szeretett leányom, 2012 decemberében veszi kezdetét az a három és fél év, mely még

hátravan a Szorongattatás időszakából.

Ez az az időszak, amikor az Antikrisztus katonai hősként lép majd fel.
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Ő a lelkét átadta a sátánnak, aki teljes egészében hatalmába kerítette őt.

Az általa majdan birtokolt hatalom azt jelenti, hogy idővel már nemcsak a béke

embereként fognak rá tekinteni, hanem az emberek azt fogják hinni, hogy ő Én vagyok,

Jézus Krisztus, az Emberiség Megváltója.

Az emberek idővel azt is gondolják majd, hogy az Antikrisztus a Második Eljövetel beharangozásának

küldötte.

Oly sok szegény lélek fogja emiatt önként elfogadni az ő jelét, a Fenevad Bélyegét. Mert ő minden

értelemben maga a fenevad, amiatt, hogy a sátán az ő testében fog megmutatkozni.

Csodákat fog bemutatni az égen.

Embereket fog meggyógyítani.

Ő lesz az Új Világvallás feje, és ő, valamint  a Hamis Próféta– aki a földi Katolikus

Egyházból megmaradt váznak lesz a vezetője – szorosan együttműködnek majd Isten

gyermekeinek megtévesztésén.

A világnak hamarosan bemutatásra kerül a legcsalárdabb hazugság, melyet az emberiség képtelen

lesz megérteni ebben a szakaszban.

Közületek azoknak, akik megkapják az Igazság Könyvét, azaz eme Szent Üzeneteimet az emberiség

figyelmeztetésére ezen dolgokra vonatkozóan, nektek tudnotok kell a következőt.

Az ő tervük olyannyira kifinomult lesz, hogy sokakat megtéveszt majd az a nyájas emberi külső,

mellyel gonosz tervüket mutatják majd be a világnak.

Az Antikrisztus és a Hamis Próféta egymás között már épp befejezi gonosz uralkodásuk

megtervezését, és az első dolog, melyet véghezvisznek, az a háború kiterjesztése lesz a

Közel-Keleten.

Az Antikrisztus lesz a fő ember, aki a szálakat mozgatja a háttérben.  Majd látszólag egy

béketervvel rukkol elő.

És akkor elvarázsolja majd a világot az ő sármjával.

Eközben a Hamis Próféta magához fogja ragadni a hatalmat a Katolikus Egyházon belül.

Rövid időn belül a Katolikus Egyházat bekebelezi majd az Új Világvallás, a sátánimádat egy

szervezete. Az önimádat alapvető célja lesz ennek a förtelemnek, valamint a törvények bevezetése,

melyek két dologhoz vezetnek.

A Szentségek megszüntetéséhez, és a bűn eltörléséhez.

A Szentségekhez csak azon papok és más Keresztény Papság révén lehet majd valóban hozzájutni,

akik Hozzám hűek maradnak. Ők ezeket a Szentségeket egyfajta rejtek-templomokban fogják

kiszolgáltatni.

A bűn eltörlését azon törvények életbe léptetésén keresztül vezetik majd be, melyek

látszólag a toleranciát támogatják.

Ezek a törvények magukba foglalják az abortuszt, az eutanáziát, és az azonos neműek közötti

házasságot. Az Egyházak kénytelenek lesznek engedélyezni az azonos neműek közötti házasságot,
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és a papok kénytelenek lesznek megáldani őket az Én Szememben.

Ezalatt az idő alatt ők folytatják majd a Szentmiséknek a saját változatukban történő bemutatását. A

Szent Eucharisztia felajánlásának szertartását, amikor megszentségtelenítik majd a Szentostyát, a

Katolikus templomokban fogják tartani.

Az Én Jelenlétem nemcsak, hogy az ilyen Szentmisékből fog hiányozni, de hiányozni fog

azokból az igazi templomokból is, ahol meggyaláznak Engem.

Mindezek a történések nagyon rémisztőek lesznek Követőim számára. A Szentségek többé már nem

fognak tudni a javatokra szolgálni, kivéve, ha Maradék földi Egyházam papjaitól fogadjátok.

Ezért adok Ajándékokat nektek most, mint a Teljes Búcsút, bűneitek teljes bocsánatára. Ez nem arra

hivatott, hogy helyettesítse a Szentgyónás Cselekedetét a katolikusoknál.

Ez lesz a módja annak, hogy a kegyelem állapotában maradhassatok.

Habár emberek milliárdjai fognak megtérni a Nagyfigyelmeztetés alatt, ennek ellenére ezen

próféciák továbbra is ki fognak bontakozni. De többségük enyhíthető az ima által, hogy a szenvedés

és az üldöztetés csökkenjen.

Ti, Követőim, ne feledjétek, hogy benneteket mindig megvéd az Élő Isten Pecsétje.

Terjesztenetek kell a Pecsétet, és juttassátok el minél több emberhez.

Kérlek, értsétek meg, hogy mindezeket Én azért mondom el nektek, hogy felkészítselek benneteket,

hogy minél több embert akadályozzatok meg abban, hogy felvegyék a Fenevad Bélyegét.

A sátán a birtokbavétel hatalmát fogja használni azon lelkekben, akik felveszik a

Bélyeget, és nagyon nehéz lesz őket megmenteni.

Minden lépésetekhez útmutatást fogtok kapni, Követőim, ezen küldetés során. Ne engedjétek, hogy

félelem költözzön a szívetekbe, mert Én el foglak benneteket tölteni bátorsággal, erővel, kitartással

és magabiztossággal, hogy felemelt fejjel meneteljetek Hadseregemben.

Ne feledjétek, a sátán nem nyerheti meg ezt a csatát, mert ez sosem történhet meg.

Csak azok győzhetnek, akiknél ott van az Élő Isten Pecsétje, és akik hűségesek és állhatatosak

maradnak Istenhez.

Jézusotok

Isten Szeretete fog leragyogni mindazokra, akik kérik Atyámat, hogy

akadályozza meg az Antikrisztust abban, hogy szörnyű szenvedéseket

okozzon az emberiségnek

2012. július 21. szombat; 15.15

Drága, szeretett leányom, közületek Követőim, akik az előttetek álló idők miatt aggódtok, nektek

tudnotok kell, hogy minden hatalom az Én Örök Atyám Kezében nyugszik.

Az Ő egyetlen óhaja az, hogy minden Gyermekét kimenekítse a Fenevad szorításából.
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Isten Szeretete fog leragyogni mindazokra, akik kérik Atyámat, hogy akadályozza meg az Antikrisztust
abban, hogy szörny? szenvedéseket okozzon az emberiségnek

Sajnos a Fenevadról, azaz a sátánról nem vesznek tudomást a hitetlenek, mintha csak a

képzelet szüleménye lenne.

Ő és az ő démoni serege mindenütt jelen van, Isten gyermekeit arra sarkallva, hogy vétkezzenek

gondolataikkal, cselekedeteikkel és tetteikkel, a nap minden pillanatában.

Atyám nemcsak, hogy meg akarja menteni minden egyes Gyermekének a lelkét, de Ő meg is akarja

védeni őket az Antikrisztus általi üldöztetéstől.

Ezen megpróbáltatások elhárításának, enyhítésének és mérséklésének hatalma a ti

kezetekben van, Követőim.

Imáitok sokat enyhíthetnek azon a szenvedésen, melyet a sátán serege tervelt ki az elkövetkezendő

évekre.

Azok, akik visszatérnek az Úr, a Magasságos Isten útjaira, meg fogják kapni a kegyelmeket, hogy

segítsenek megakadályozni a nagy részét ama csúf és gonosz tervnek, melyet ez a gonosz csoport

készít elő, felebarátaik ellen.

Isten Szeretete fog leragyogni mindazokra, akik kérik Atyámat, hogy akadályozza meg az

Antikrisztust abban, hogy szörnyű szenvedéseket okozzon az emberiségnek.

Állhatatosan kell imádkoznotok, hogy az Antikrisztus a Hamis Prófétával együtt gyorsan elbukjon.

Ti, Követőim, különleges Imahadjárati litániákat fogtok kapni, az Antikrisztus hatalmának

megtörésére és gyengítésére.

Ezeket a Nagyfigyelmeztetést követően naponta kell mondanotok, és ideális esetben

Szentségimádás közben.

Ezek a litániák, melyek az Antikrisztus és az ő seregének elpusztítására hivatottak, hatalmas erőt

fognak jelenteni, és ha elegendő lélek kapcsolódik össze ezen imákban, akkor ezeknek a litániáknak

jelentős szerepük lesz az Antikrisztus és a Hamis Próféta kovácsolta tervek felbomlasztásában.

Az első litániát rövidesen meg fogjátok kapni.

Maradjatok erősek, és bízzatok az irántatok érzett Szeretetemben, mert nem az az Óhajom, hogy

szenvedni lássalak benneteket.

Minden Vágyam az, hogy egyesítsem az egész emberiséget az előttetek álló Új Békekorszakban.

Ez minden, amire összpontosítanotok kell. Minden szenvedés eltörlésre kerül és feledésbe merül,

amint ez az Új Békekorszak kibontakozik.

Legyetek türelemmel. Bízzatok bennem, és tudjátok, hogy Örök Atyám Gyermekei iránti szeretete

felülmúlhatatlan és felfoghatatlan.

Szeressétek Őt, és bízzatok az Ő nagy szeretetében, és tudjátok, hogy az Én Isteni Irgalmasságom

hatalma oly erős, hogy amikor az beburkolja az egész emberiséget, akkor milliárdok fognak

megtérni.

Ez akkor történik majd meg, mikor a Szentlélek ereje – mely átáramlik majd Isten legtöbb

gyermekének a lelkén -, elviselhetetlen teherré válik az Antikrisztus számára.

Az Antikrisztus nehezen fog áthatolni Isten hadseregének páncélján.
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Ez az oka, amiért sohasem szabad feladnotok a reményt. A lelkekért folytatott csata lerövidíthető és

enyhíthető, ha elegendő lélek tér meg, és követik Útmutatásaimat.

Szeretlek mindannyiatokat, és remélem, hogy mindig bíztok Bennem.

Jézusotok

Meg fogjátok nyerni ezt a lelkekért vívott csatát, és nem telik el majd

hosszú idő a véget nem érő Új Világ felemelkedéséig.

2012. július 22. vasárnap; 19.00

Drága, szeretett leányom, sok választott lélek – amint szívük egymásba fonódik az Enyémmel – nagy

szenvedésen megy keresztül most, a bűn mételye miatt.

A szenvedés eme egyesülése, melyet sok látnok és szenvedő lélek tapasztal most meg, arra hivatott,

hogy megmentse azok lelkét, akik a Nagyfigyelmeztetés alatt halálos bűnben halnak meg.

Ez egy semmihez sem fogható szenvedés, mely segíteni fog legyőzni az ellenséget a

Nagyfigyelmeztetés során.

Leányom, folytatnod kell Üzeneteim közzétételét, annak ellenére, hogy ez most fájdalmas számodra.

A világban lévő nyugtalanság gyorsan fog terjedni és fokozódni, és nemcsak háborúk

fognak kitörni, de a világbank is megpróbálja majd ellenőrzése alá vonni a legtöbb

pénznemet.

Káosz fog uralkodni, és természeti katasztrófák következnek be, amint Atyám Keze

lesújt, hogy megbüntesse az emberiséget a bűnnel szembeni gyengesége és

rabszolgasága miatt.

Követőim, imáitok sok csapást elhárítottak, melyek máskülönben városokat és nemzeteket

pusztítottak volna el.

Soha nem szabad abbahagynotok az imádkozást. Az állhatatosság, és az Irántam, a Ti Jézusotok

iránt való hűség megkönnyíti a helyzetet.

Erősnek kell maradnotok ezalatt a küzdelmes időszak alatt, mert hamarosan minden meg fog

változni.

A sátán hadseregének gonoszságának dacára, az Én Hadseregem növekvő hite majd feltartóztaja

őket, és meg fogja akadályozni Egyházam elpusztítására tett kísérleteiket.

Soha ne érezz kiábrándultságot ezzel a munkával kapcsolatban, még akkor sem, ha időnként

reménytelennek tűnik. Nagy az Én Irgalmam. Szeretetem Isten minden gyermekére kiterjed.

Meg fogjátok nyerni ezt a lelkekért vívott csatát, és nem telik el majd hosszú idő a véget nem érő Új

Világ felemelkedéséig.

Ez a ti jövőtök, a világ jövője, melyre törekednetek kell. A sátán napjai csaknem véget

értek.

Örvendezzetek, mert a szenvedés hamarosan feledésbe merül.
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Meg fogjátok nyerni ezt a lelkekért vívott csatát, és nem telik el majd hosszú id? a véget nem ér? Új Világ
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Jézusotok

Szűz Mária: Legutóbbi, Mennyből kapott címem szerint, az Üdvösség

Anyjaként, engedjétek meg, hogy segítsek nektek.

2012. július 23. hétfő; 16.36

Gyermekem, a siralomvölgy, mely megannyi módon kiterjed minden nemzetre, oly sokszor lett már

megjövendölve.

Ők mégsem hallgattak a figyelmeztetésekre, melyeket Én évszázadokon át adtam a

látnokoknak.

Néhányan képesek felismerni a jeleket azok közül, akik ismerik az Úr ígéreteit, aki azt mondta, hogy

Ő újra el fog jönni, uralkodni egy olyan világban, melynek nem lesz vége.

A legtöbb ember nem fogja felismerni, mert ők nem ismerik az Evangéliumot.

Gyermekek, igen nehéz és zavaros idők járnak. Én, a ti szeretett Édesanyátok, védelmet ajánlok

nektek a sátán ellen, csak kérnetek kell engem.

Megkaptam a hatalmat, hogy eltiporjam őt. Ha segítségemért folyamodtok, Én

enyhíthetem kínzó gyötrelmeteket.

Gyermekem, az ő befolyása világossá válik sokak számára, akik kinyitják a szemüket.

A sátán gonoszsága Isten sok gyermekében megnyilvánult.

Gyilkosságok, értelmetlen emberölések, háborúk, kapzsiság, üldözés, erkölcstelenség és féktelen

bűnök, melyek megszegik Isten minden egyes – Mózes által lefektetett – Parancsolatát, melyek ott

vannak, mindannyiatok előtt.

Azok, akiknek kevés a hitük, és azt mondják, mit számít ez nekem – nektek ismernetek kell a kárt,

melyet a sátán okoz lelketekben.

Ő olyan, mint egy nehezen gyógyítható betegség. Ha egyszer elkap benneteket, akkor az

előzőnél is rosszabb, más betegségekhez vezet, úgyhogy egy kúra nem elég.

Ő olyan gyorsan mérgezi meg a lelket, az elmét és a testet, hogy nagyon nehéz megszabadulnotok.

Gyermekek, ti nem veszitek észre, hogy ő mekkora hatalommal bír, és mennyire bosszúszomjas. Ha

ő egyszer megfertőz egy lelket, nem fogja magára hagyni, így a szóban forgó lélek csaknem eszét

veszti.

Bizonyos esetekben ezek a lelkek többé már nem tudják irányítani saját ösztöneiket.

Isten valamennyi gyermekének Édesanyjaként, hatalmamban áll, hogy segítsek megmenteni a

lelketeket.

Legutóbbi, Mennyből kapott címem szerint, az Üdvösség Anyjaként, engedjétek meg,

hogy segítsek nektek.

A védelem érdekében, minden nap el kell imádkoznotok Szent Rózsafüzéremet, és a sátán békén fog
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segítsek nektek.

hagyni benneteket és szeretteiteket.

Soha ne becsüljétek alá ezt az imát, mert a sátán hatalma csökken, amint ezt elmondjátok.

Gyermekek, Isten ereje száll azokra, akik Fiamat, Jézust hívják, hogy erőt adjon nektek ezen idők

túléléséhez. Nem kaphatjátok ezt meg, csak akkor, ha kéritek.

Íme, az Imahadjárat következő imája, melyet azért kell imádkoznotok, hogy védve legyetek a sátán

ellen.

Imahadjárat (68) Védj meg engem a sátán befolyásától

 „Isten Anyja, Üdvösség Anyja

Boríts be engem legszentebb palástoddal, és védd meg a családomat a sátán és az ő

bukott angyalainak befolyásától

Segíts mindenkoron bíznom szeretett Fiad, Jézus Krisztus Isteni Irgalmasságában

Tarts meg engem az Iránta való szeretetemben, és soha ne engedd, hogy eltévelyedjek

az Ő Tanításainak Igazságától, bármennyi kísértés is álljon az utamban.

Ámen.”

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok mindig védelemért a gonosz ellen, mer ő borzasztó

fájdalmat, veszedelmet és nyomorúságot okoz az életetekben.

Ha nem kéritek, nem is kaphatjátok meg ezeket a kegyelmeket.

Bízzatok bennem, Édesanyátokban mindig, mert az én szerepem az, hogy segítsek Fiamnak Isten

valamennyi gyermekének lelkét megmenteni.

Szerető Édesanyátok

A Világ Királynője

Az Üdvösség Anyja

A Jánosnak adott, de mostanáig még fel nem fedett próféciák, most

bemutatásra kerülnek, hogy felébresszék a világot.

2012. július 24. kedd; 17.39

Drága, szeretett leányom, közeleg az idő, hogy az egész világ számára kinyilatkoztatásra kerüljenek

a Magasságos Isten végső misztériumai.

Leányom, a te hangod végül beteljesíti Isten azon földi tervét, hogy kinyilatkoztassa Második

Eljövetelem Igazságát.

Leányom, te vagy a Hetedik Angyal, aki elküldetett, hogy felkészítse Isten gyermekeit hitük

megújítására, hogy megmenekülhessenek.

Sokakat fogsz felbőszíteni, amint felfeded a hét pecséten belüli titkokat, mely Pecséteket
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Én, Jézus, az Isten Báránya most feltörök.

Hangod hallatára lelepleződnek majd a gonosz hazugságok, melyeket azok követtek el, akik

Egyházam szolgáinak tettették magukat.

Minden gonosz cselekedet lelepleződik majd, melyet a sátán követői követtek el, akik az Én

követőimnek merészelik vallani magukat. Minden hazugság a maga valójában mindenki számára

látható lesz.

Az Antikrisztus által létrehozott új hamis Egyház a maga nyers valójában mutatkozik

majd meg.

Az Isten gyermekeinek megtévesztésére tett minden kísérlet a visszájára fog fordulni, amint az

emberiség megmentéséért vívott csata fokozódik.

Mindenki tanúja lesz az azok által kimondott istenkáromlásoknak, akik nem az Én Szent Nevemben

beszélnek, ennek ellenére sokan nem fogják elfogadni Isten Igazságát, amint az a világnak

adatik most.

Az oly sokáig elrejtett, és a végsőkig elhallgatott szó most ömlik Ajkamról.

Senki sem lesz kizárva az Igazságból. Mindenki látni fogja az Igaz Szót, amint Én készülök újra

megmenteni az emberiséget az örök kárhozattól.

A Jánosnak adott, de mostanáig még fel nem fedett próféciák, most bemutatásra

kerülnek, hogy felébresszék a világot.

Az Evangéliumot, oly sok idő elteltével, újra terjeszteni fogják az egész világon.

A vakok újra látni fognak.

A némák az igazságot fogják szólni, és mint méz fog peregni ajkukról.

A siketek hallani fognak, és az Igazság elhozza nekik az életükből oly régóta hiányzó vigaszt.

A hittagadás megtörik, a nyitott és pallérozatlan lelkek, éhezvén az Igazságot, végül tárt karokkal

fogadják azt.

Isten hatalma fog most megnyilvánulni mindenütt.

Biztosak lehettek abban, hogy a sátán ivadéka és követői minden tőlük telhetőt meg fognak tenni,

hogy megakadályozzák, hogy az Igazság Könyvét Isten szeretete által megkapja a világ.

Tehetetlenek lesznek ez ellen, habár nem úgy fog tűnni.

A Menny most azt az időt várja, hogy egybegyűjtse az egész emberiséget Dicsőséges

Visszatérésemre.

Soha ne hagyjatok el Engem. Örömmel üdvözöljetek Engem, amint felkészítelek benneteket

Dicsőséges Második Eljövetelemre.

Hozzátok magatokkal a családotokat, és jöjjetek Karjaimba, amint arra készülök, hogy az Én

Mennybéli, különleges kegyelmeim védelmével vonjalak be benneteket.

Hívlak mindannyiatokat, ismerjétek fel Hetedik Hírnököm által adott utolsó hívásomat, aki engedélyt
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kapott a hét harsonaszó, a hetedik pecsét tartalmának felfedésére, miközben az angyalok kórusa

készül feltárni a próféciákat.

Jézusotok

A szeretet egy jel Istentől. Nem számít, milyen valláshoz vagy

felekezethez tartoztok, a szeretet kizárólag Istentől jöhet

2012. július 25. szerda; 23.30

Drága, szeretett leányom, a szeretet fontosságáról szeretnék beszélni, és arról, hogy szeretet nélkül

a világ mennyire nem tud életben maradni.

Isten maga a szeretet. A szeretet Istentől jön.

Ahol szeretetre lelsz, ott azonnal megérzed Isten jelenlétét.

A világon csaknem mindenki érez bizonyos fokú szeretetet. A szeretet felszabadítja a lelket, és

tisztasága bepillantást enged a szeretet oly mélységeibe, melyet Isten érez minden egyes Gyermeke

iránt.

A szeretet legyőzi a halált.

A szeretet legyőzi a gonoszt.

A szeretet örökké él. Sosem halhat meg, mert Istentől jön, és az örökkévalóságig fog létezni.

Amikor a szeretetet ebben az életben megtámadja a gonosz, aki a lelkeken keresztül cselekszik,

akkor a szeretet szenved, elsorvad, és helyébe közöny, sőt olykor gyűlölet léphet.

Kizárólag a szeretet által, különösképpen az egymás iránti szeretet által bontakozhat ki

béke a világban.

Szeretet nélkül az emberek meghalnának, és sivárrá válnának.

Amikor szeretsz egy gyermeket, akkor ugyanazt a fajta szeretetet érzed, amelyet Atyám érez a

szívében minden egyes gyermeke iránt, akik az Ő teremtése révén születtek meg a világban.

Képzeljétek el egy szülő aggodalmát, amikor egy gyermek eltűnik.

A bánat, az aggódás és a nyugtalanság, azonosak azzal, amit Atyám érez, amikor Gyermekei

eltévelyednek, és elvesztek az Ő Létezésének Igazságát illetően.

Majd képzeljétek el azt a borzalmat, amelyen a szülők mennek keresztül, ha nem találják

gyermekeiket.

Mi van, ha örökre elvesztek? Ez az a szívettépő fájdalom, melyet Atyám él át, amikor Ő elveszíti

Gyermekeit.

Semmi sem nyújt Számára vigaszt, amíg Ő újra meg nem találja őket, vagy amíg vissza nem térnek,

és amíg haza nem futnak Hozzá ismét.

Az egész teremtés Atyám szeretetén alapszik.
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Az Ő Szeretete elárasztja a Mennyet és a földet, és különösen erőteljes.

Minden az Ő Isteni Szeretete és Nagylelkűsége által teremtetett, hogy Ő megoszthassa

Gyermekeivel a teremtés minden csodáját.

Az Ő – Gyermekei iránti – szeretete sosem hal meg.

Az, hogy elárulta Őt Lucifer, akinek Ő mindent megadott, azt jelentette, hogy az Ő

emberiség iránti szeretete nem talált viszonzásra az emberiség nagy részénél.

De örökké szerető Atyaként, az Ő szeretete olyannyira erős, hogy soha, semmi nem tudja

elpusztítani Gyermekei iránt érzett Szeretetét.

Szeretete abban nyilvánul meg, hogy mindenki kapott egy második esélyt.

A Nagyfigyelmeztetés, egy Atyám által szentesített nagy Ajándék, egy különleges Mennyei hívás.

Ez a hívás, egy nagy természetfeletti csoda, mely mindannyiatoknak megadja az esélyt arra, hogy

megmeneküljetek; hogy meghívást kapjatok, és hogy megkapjátok a kulcsot, mellyel kinyithatjátok

az Új földi Paradicsom ajtaját.

Közületek azok, akik elfogadják a Paradicsom Kulcsát, ti valóban le fogjátok győzni a

fenevadat.

A világ végül megszabadul majd a gonosztól, a bűntől, a szenvedéstől, és minden fájdalomtól.

A béke fog uralkodni.

Az Atyám iránti szeretet felvirágzik végül, és ti mindannyian az Ő Isteni Akarata szerint fogtok élni.

A szeretet egy jel Istentől. Nem számít, milyen valláshoz vagy felekezethez tartoztok, a szeretet csak

Istentől jöhet.

Minden lélekben jelen van a világosság, még a megátalkodott bűnösökben is, mert Isten

sosem oltja ki az Ő világosságát.

Ragadjátok meg a világosságot. Fogadjátok be. Kapaszkodjatok a szeretetbe, mert az elvezet

benneteket Atyámhoz.

A szeretet megóv benneteket a sötétségtől.

Jézusotok

A sátánnal való megállapodásnak csaknem vége, és két eseménynek

hamarosan meg kell történnie.

2012. július 26. csütörtök; 23.55

Drága, szeretett leányom, sokan nem igazán értik Második Eljövetelem misztériumát.

Második Eljövetelem egy Új Szövetségnek a beteljesülése.

Ez a tökéletes Paradicsom megteremtése lesz, melyet Szeretett Atyám szeretettel valósított meg
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Ádám és Éva számára. Abban az időben a földön minden tökéletes harmóniában, és Isten Akarata

szerint volt.

A Keresztre feszítésem óta eltelt idő  a földön fájdalmas az emberiség számára, a sátán uralma

miatt, aki azóta uralja a földet.

A sátánnal való megállapodásnak csaknem vége, és két eseménynek hamarosan meg kell történnie.

Az emberi faj megmentése a Nagyfigyelmeztetés során fog megtörténni. Onnantól kezdve az

emberek – beleértve azokat is, akik semmit sem tudnak Isten létezését illetően – befogadják majd az

Igazságot.

Mások, akik lassan fognak reagálni erre a nagy csodára, amikor is a bizonyíték feltárul előttük, idővel

megtérnek majd. Ők is megbocsátást keresnek majd bűnös életük miatt.

Majd következik az utolsó szakasz, a megszentelődés – a végső megtisztulás, hogy az

egész emberiség alkalmassá váljon a tökéletes Paradicsomba való belépésre.

Ez az a Paradicsom, melyben eredetileg Ádám és Éva élt. Csak akkor fog majd Atyám Isteni Akarata

végül beteljesedni, amikor ott minden ember szeretni és tisztelni fogja Atyám Akaratát.

Mielőtt mindez megtörténik, nagy ellenállás fog mutatkozni Atyám Akaratának végső

beteljesülésével szemben.

Isten gyermekeit szanaszét fogják szedni. Habár a Szentlélek kiárad majd az egész világra a

Nagyfigyelmeztetés során, de a sátán minden erőfeszítést meg fog tenni, hogy megakadályozza ezt

a globális gyónást.

Ő, és az ő gonosz követői, szintén készülnek a Nagyfigyelmeztetésre. Az a céljuk, hogy mindenkit

meggyőzzenek majd arról, hogy ez meg sem történt.

Sokak számára lesz nehéz, hogy nyíltan elfogadják Isten szeretetét és az Új Paradicsom létezését,

míg a sátán körüljár a földön.

A szabadság csak akkor jön el, ha ő száműzve lesz.

Sajnos, azok sosem fogják meglátni a Paradicsomot, akik nem látják majd meg az

Igazságot, és makacsul nem hajlandók elfogadni Istent.

Kérlek, mondjátok az Imahadjárat ezen imáját, hogy elfogadjátok Atyám Isteni Akaratát.

Imahadjárat (69) Ima Istenhez, az Atyához, az Ő Isteni Akaratának elfogadásáért

Mindenható Atyaisten, elfogadom Isteni Akaratodat

Segíts, hogy gyermekeid is elfogadják azt

Akadályozd meg a sátánt, hogy megvonja gyermekeid jogát Atyjuk örökségéhez

Ne engedd, hogy valaha is feladjuk a Paradicsomi örökségünkért vívott harcot

Hallgasd meg a sátán és az ő bukott angyalainak száműzésére vonatkozó kéréseinket

Kérlek téged, Drága Atyám, tisztítsd meg a világot Irgalmaddal, és tölts el bennünket a

Te Szentlelkeddel

Vezess bennünket Legszentebb hadsereged megalakításában, felruházván azt azzal a

hatalommal, hogy mindörökre száműzze a fenevadat. Ámen.

 

Menjetek békével.
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Jézusotok

Amikor már Hadseregem létszáma elérte a 20 milliót, akkor számukat

milliárdokra fogom gyarapítani.

2012. július 27. péntek; 18.30

Drága, szeretett leányom, Óhajom, miszerint Követőimet egy hadseregként egyesítsem, ezen

üzeneteknek köszönhetően már gyümölcsözőnek bizonyul.

Hadseregem már megalakult, és egyesült a Szentlélek ereje által, amely futótűzként terjed szerte a

világon.

Ti, akik most elfogadjátok Útmutatásaimat, talán azt gondoljátok, hogy kis csoportokban

munkálkodtok, de tudnotok kell, hogy Hadseregem most több mint 25.000 elkötelezett katonát

számlál, akik naponta megkapják Imahadjáratom imáit.

Irántam, szeretett Jézusotok iránti elköteleződésetek oly nagy vigaszt és örömet nyújt

Nekem, mert imáitok minden egyes nap, a nap minden másodpercében millió és millió

lelket mentenek meg.

Ha tanúi lennétek az ő hálájuknak, sosem hagynátok fel a szüntelen imádkozással, melynek ilyen

nagy ereje van.

A sátán szenved ezen küldetés miatt, és mindent meg fog tenni, ami lehetséges, hogy szabotálja ezt.

Ezért nem szabad engednetek a külvilágból jövő erőszakoskodásnak, megfélemlítésnek, mely

azoktól ered, akik eretnekséggel vádolnak benneteket, hogy késleltessenek titeket Üzeneteim

terjesztésében.

Ha hagyjátok, hogy mások – akik megpróbálnak megalázni titeket, vagy akik kigúnyolják

a hiteteket – összezavarjanak benneteket, akkor kevesebb lelket lehet megmenteni.

Úgy gondoljatok erre a küldetésre, mely ahhoz fogható, mintha egy külföldi segélyszervezetnek

dolgoznátok, olyan emberek csoportjaival, akik a lerombolt országokba mennek, hogy megmentsék

az éhínségtől szenvedők életét.

Életbevágóan fontos, hogy minden akadályt elhárítsatok az áldozatok megsegítésének érdekében.

 Egy óra késedelem az élet és halál közti különbséget jelentheti. Ugyanez igaz erre a küldetésre is.

Nézzetek előre, ne foglalkozzatok azok közbeavatkozásával, akik megpróbálnak majd visszahúzni

benneteket, és csak meneteljetek tovább.

Utatok közben gyűjtsetek össze másokat, és vezessétek őket a győzelem felé. Az üdvösség

győzelme felé.

Hadseregetek naponta gyarapszik. Fogjátok az Én kezem, míg el nem érjük az Általam áhított 20

millió fős hadsereget, mely vezetni fogja az Antikrisztus elleni csatát.

Amikor már Hadseregem létszáma elérte a 20 milliót, akkor számukat milliárdokra fogom

gyarapítani. És amikor ez megtörténik, a fenevad végleg elpusztul.

Ez az Én ígéretem. Mert Isten nagyszámban lévő gyermekei, eltöltve az Ő Isteni Szeretetével, el
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fogják pusztítani a gonoszt.

Ne feledjétek, a szeretet erősebb, mint a gyűlölet. Csak a temérdek szeretet tudja eltörölni a gonoszt

a föld színéről.

Jézusotok

Az abortusz bűne lesz a veszte sok nemzetnek, és az abortusz bűnéért

szigorú büntetésben részesülnek majd.

2012. július 29. vasárnap; 20.10

Drága, szeretett leányom, a világban levő hittagadás (aposztázia) összezavarta Isten gyermekeit a

bűn létezését illetően.

Sok lélek, amikor a Bűnre gondol, azonnal a legsúlyosabb bűnök jutnak eszükbe, mint például a

gyilkosság.

A bűn sokféle formát ölthet. Sajnos, mivel elvetették a bűnt, mintha csak valami hiba, vagy jellemző

tulajdonság lenne, ezért most egyszerűen csak természetes emberi gyengeségnek tartják. Sokan

többé már nem hisznek a bűnben.

A testvérgyilkosságot követően, az abortusz a népirtás legfőbb formája a világon. Ugyanakkor ezt

nemcsak, hogy megengedik, de még törvénybe is iktatják nemzeteitek, amelyek úgy tekintenek

erre, mint egy szükségszerűségre.

Az abortusz bűne lesz a veszte sok nemzetnek, és az abortusz bűnéért szigorú büntetésben

részesülnek majd.

Az abortusz egy megvetendő cselekedet, és Isten gyermekeinek generációit törli el a föld színéről,

akik nem tudják magukat megvédeni.

Senki sem fogja elkerülni a büntetést, aki Isten akár egy gyermekét is megöli.

Atyám haragjának lesznek tanúi a Büntetés során azok a nemzetek, amelyek törvényessé

tették az abortuszt.

El lesznek törölve majd a föld színéről, és semmi könyörület nem lesz irányukban,

éppúgy, ahogyan ők sem mutattak megbánást emiatt a halálos bűn miatt, amikor

elnézőek voltak Isten gyermekeinek az anyaméhben való meggyilkolásával szemben.

Azokhoz szólok, akik fondorlatos módon próbálják engedélyezni az abortuszt, mintha arra az anyák

jogainak védelmében lenne szükség.

Hazugságokat használnak fel az – Isten Törvényével szembenálló – abortusz rémtettének álcázására.

Ezért a bűnért, bármely törvényalkotó, orvos, vagy bárki, aki akármilyen formában is részt vesz

ebben az undorító cselekedetben, az bűnös Isten szemében, és elszenvedi majd a rá váró büntetést.

Azoknak, akik elnézőek a kivégzéssel kapcsolatban, a következőt mondom.

Ti, akik halálra ítéltek egy embert, ugyanabban a bűntettben vagytok vétkesek, amelyben ő bűnös

lehet.
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Ti gyilkosságban vagytok vétkesek ebben az esetben, és ez halálos bűn. Nincs jogotok elvenni egy

életet. És nincs jogotok ítélkezni sem. Kizárólag Nekem, Jézus Krisztusnak van jogom ítélkezni.

Bárki, aki közreműködik a kivégzés által egy gyilkos halálában, az az örökkévalóságig fog a pokol

tüzében szenvedni, hacsak meg nem bánja bűneit.

Oly sokan hisznek közületek a szemet szemért elvben. Ó mennyire félre vagytok vezetve. Hát ti nem

fogadjátok el Atyám Tízparancsolatát? Ne ölj!

A Ne ölj! vonatkozik azokra az erőszakos hadseregekre is, amelyek bevonulnak a nem a saját

fennhatóságuk alatt álló területekre, hogy uralmuk alá vegyék azokat.

Ez vonatkozik azokra a hadseregekre, amelyek ártatlan lelkeket lőnek és mészárolnak le.

Ez mind gyilkosság. Ez ellenkezik Atyám törvényével.

Más bűnök, mint a kapzsiság, a bujaság, másokról rosszat mondani, kisemmizni másokat abból, ami

jogszerűen az övék, a bosszú és a rágalom – mindegyik a többi bűnhöz vezet.

Ezek számotokra elfogadhatók a mai világban, mert leginkább önmagatokat szeretitek.

A hazugság – melyet a hamis tanítóitok kényszerítettek rátok -, azaz az önnön kielégülésetek vezet

benneteket a bűnre.

Azt mondták nektek, hogy a gazdagság iránti éhségetek csillapításával kell töltenetek az időt.

Azt mondták nektek, hogy törődjetek magatokkal – hogy ti vagytok a legfontosabb személyek a saját

életetekben. Fel kell kutatnotok mindent az érzékeitek kielégítésére. Mindenki más csak eztán

következik.

Ez vezet a kapzsisághoz, az önzéshez, a bujasághoz, és aztán csábítást éreztek arra, hogy halálos

bűnt kövessetek el.

A bűn most nemzeteitek által sosem látott módon válik majd elfogadottá.

Olyan törvények bevezetésére fog  sor kerülni, amelyek törvényessé teszik majd a halálos bűnt, és

jaj azoknak közületek, akik tiltakoznak ellenük.

Azok, akik támogatni fogják ezt a fajta gonoszságot, azt fogják mondani nektek, hogy ezek a

törvények az elesettek védelmét szolgálják, miközben ők valójában nem tesznek mást, mint

legalizálják a gyilkosságot, az abortuszt, az azonos neműek közötti házasságot, és a hamis istenek

bálványozását.

Ők elnézőek lesznek majd a szegények, nincstelenek üldözésével szemben, és az utcára hajítva

koldusokká teszik őket.

Törvénybe iktatják majd a szabad vallásgyakorlásotok betiltását. Ha mégis gyakoroljátok, akkor

törvényt szegtek – ami bűnnek számít az ő szemükben.

Amint azt korábban mondtam nektek, a világotok annyi hazugsággal van tele, hogy a jót gonosznak,

a gonoszt pedig jónak állítják be.

A világotok kifordult önmagából, ennek eredményeképpen virágzik a bűn.

Sürgetve kérlek benneteket, hogy térjetek vissza és tanulmányozzátok a Tízparancsolatot.

Engedelmeskedjetek azoknak, és éljetek Atyám elvárásainak megfelelően.
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Az abortusz b?ne lesz a veszte sok nemzetnek, és az abortusz b?néért szigorú büntetésben részesülnek
majd.

Ha megszegitek a Tízparancsolatot, akkor vétkeztek. Ha bizonyos bűnök helyes volta mellett

érveltek, akkor ellenszegültök Atyámnak.

Jelenleg az Isten törvényei iránti engedelmesség gyenge és törékeny a világban. Felszentelt

szolgáim nem elég szigorúan mondták el Isten sok gyermekének a bűn következményeit.

A bűnnel szembeni tolerancia a legnagyobb bűn, mindenekfelett.

A tolerancia egy fondorlatos hazugság, melyet a hazugságok királya, a sátán plántált az emberiség

elméjébe.

A tolerancia a bűn igazolásának egy másik módja, hogy kiszolgálja az ember azon gyengeségét,

hogy megadja magát a sátán kísértésének.

Ébredjetek fel, és annak fogadjátok el a bűnt, ami valójában.

Érvelhettek magatok közt, és védhetitek a bűnt, ahogy csak tetszik, de a bűn sosem lesz Atyám

szemében elfogadható.

Ahhoz, hogy beléphessetek a Paradicsomba, bűntelennek kell lennetek.

Ahhoz, hogy bűntől mentesek legyetek, meg kell bánnotok bűneiteket.

Ahhoz, hogy megbánjátok bűneiteket, mindenekelőtt el kell fogadnotok a Tízparancsolatot.

Majd őszinte bűnbánatot kell mutatnotok.

Őszinte bűnbánatot csak azok érezhetnek, akik megalázkodnak Előttem.

Csak akkor bocsátható meg a bűn.

Csak akkor lesznek a lelkek alkalmasak arra, hogy belépjenek Atyám Királyságába.

Megváltótok

Jézus Krisztus

Katolikus Egyházamat darabokra tépték, de Egyházam lelkét mégsem

fogja elvenni vagy elpusztítani a sátán soha.

2012. július 30. hétfő; 1.00

Drága, szeretett leányom, mikor a Getszemáni kertben vívtam haláltusámat, a sátán által Nekem

megmutatott, legundorítóbb förtelem a Katolikus és Apostoli Anyaszentegyháznak a végidőkben

tanúsított hűtlensége volt.

Ekkor történt, hogy a sátán, aki a jövőt bemutató látomásokkal gyötört Engem,

megmutatta Nekem jelenkorotok langyos lelkületű Egyházi szolgáit.

Ők hagyták, hogy a bűnnel szembeni toleranciájuk által uralt gőg, és hamis igazságok, vakká tegyék

őket Isten Igazságára.

A világi törekvések iránti ragaszkodásukból az következik, hogy Felszentelt szolgáim közül sokaknak
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Katolikus Egyházamat darabokra tépték, de Egyházam lelkét mégsem fogja elvenni vagy elpusztítani a
sátán soha.

nincs meg a lelkében az együttérzés vagy az alázat, hogy Követőimet a lelkük megmentéséhez

szükséges szentségek felé vezessék.

Oly sokan fordultak Ellenem, annak ellenére, hogy azt mondják, szeretik Isten

gyermekeit.

Azzal, hogy Isten nevében hirdetik a toleranciát, ők egy hamis tant mutatnak be, mely

elfedi az Igazságot.

Azokat, akik elhagyták földi Egyházamat, azt állítván, hogy a hitbéli követésnek egy új formáját

hozzák létre a Katolikus Egyház nevében, de akik ugyanakkor tagadják Tanításaimat, őket a sátán

kísértette meg, aki el akarja pusztítani Egyházamat.

Ő, azaz a sátán, már szörnyű bűnt idézett elő, hogy megrontsa Egyházamat, és most akarja beverni

az utolsó szegeket, amikor is keresztre fogja feszíteni Egyházamat, ugyanakkor viszont a pokolra veti

majd azon felszentelt Szolgáimat, akik megszentségtelenítik az igét, azáltal, hogy elősegítik a bűn

elfogadását Isten gyermekei körében.

Az ő bűnük, hogy arcul ütnek Engem az ocsmányságok Előttem való fitogtatásával, melyekről azt

állítják, hogy Isten által elfogadhatóak és megengedettek, ez a bűn súlyos büntetést fog kapni.

A gőg és a megtévesztés bűnén keresztül van merszük félrevezetni, és a sötétség barlangjába

vezetni a lelkeket, anélkül, hogy egyáltalán megértenék, miként kárhoztatják a tüzes tóban való

létre a lelkeket.

Felszentelt szolgáim közül sokakat félrevezetnek, és nincs róla tudomásuk. Ugyanakkor sok ilyen

szolga össze van zavarodva, ha őszinte akar lenni saját magával szemben.

Aztán ott vannak azok, akik úgy tesznek, mintha az Én felszentelt szolgáim lennének, de a másik

oldalról valók. A fenevad rabszolgáiként szándékosan mutatkoznak felkent papjaimként.

Ők oly szörnyű szenvedést okoznak Nekem. Nemcsak, hogy megrontják a lelkeket, de tudatosan

megállapodást is kötöttek a sátánnal, aki el fogja pusztítani a lelkeket.

Aljas cselekedeteket követnek el Oltáraimon, a Szent Eucharisztia előtt, de csak kevesen tudnak

arról, hogy ők ilyeneket tesznek. Én mégis vágyódom az ő lelkük után.

Katolikus Egyházamat darabokra tépték, de Egyházam lelkét mégsem fogja elvenni vagy elpusztítani

a sátán soha. De Egyházam szolgáit el tudja csábítani, és el tudja pusztítani a fenevad.

Itt az idő, hogy Beavatkozzam, segítvén nekik felülemelkedni ezeken a szörnyű kínokon.

Szükségem van rátok Követőimre, és azon felszentelt szolgáimra közöttetek, akik értik, hogy mi

folyik körülöttetek, hogy mondjátok ezt az imát:

Imahadjárat (70) Ima a Papság részére az Egyház megmentésére

„Ó, Drága Jézus, segítsd meg Felszenteld Szolgáidat, hogy felismerjék az Egyházadon

belüli szakadást, amikor az kibontakozik.

Segítsd meg Felszenteld Szolgáidat, hogy megingathatatlanok és hűek maradjanak a Te

Legszentebb Igédhez.

Soha ne engedd, hogy a világi törekvések elhomályosítsák az Irántad való tiszta

szeretetüket.
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Katolikus Egyházamat darabokra tépték, de Egyházam lelkét mégsem fogja elvenni vagy elpusztítani a
sátán soha.

Add meg nekik a kegyelmeket, hogy tiszták és alázatos maradjanak Előtted, és hogy

tiszteljék a Te Legszentebb Jelenlétedet az Oltáriszentségben.

Segítsd és vezesd mindazon felszentelt szolgákat, akik szeretete esetleg kihűlt Irántad,

és éleszd újra Szentlelked tüzét az ő lelkükben minden pillanatban.

Segítsd meg őket, hogy felismerjék – az eltérítésükre elébük helyezett – kísértést

Nyisd fel szemüket, hogy meglássák az Igazságot minden időben.

Áldd meg most őket, Drága Jézus, és borítsd be őket a Te Drága Szent Véreddel, hogy

megóvd őket minden veszedelemtől.

Adj nekik erőt, hogy ellenálljanak a sátán csábításának, ha eltérítené őket annak varázsa,

hogy tagadják a bűn létezését.

Ámen.”

Felszentelt szolgáim alkotják Egyházam gerincét.

Ők az elsők a sorban, akik szembenéznek a sátán jelenlegi szörnyű támadásával.

Segítsetek Megtartanom őket az úton, mely Egyházam maradékának megmentéséhez vezet,

miközben Egyházam az egyházszakadás felé tart, melyet a Hamis Próféta fog rövidesen előidézni.

Gyűljetek egybe, és imádkozzatok felszentelt Szolgáim egyesüléséért, akiknek meg kell tartaniuk

erőben Egyházamat az elkövetkező napokban.

Jézusotok

Szűz Mária: Ha nem hirdetitek Fiam Tanításainak Igazságát, akkor Isten

feledésbe merül

2012. július 31. kedd; 18.10

Gyermekem, a jelenleg elszenvedett üldöztetésed oka nem más, mint az Igazság Könyvének

(nyomtatott formában való) nyilvánosságra hozatala.

A gonosz akadályokat gördít az utadba, és semmi sem állíthatja meg abban, hogy megtörjön téged.

Fontos figyelmen kívül hagyni a folytonos gonosz hazugságokat, melyeket azok tárnak eléd, akik azt

állítják, hogy ismerik Isten Igéjét.

Nem számít az ő – ezekkel az üzenetekkel szembeni – elutasításuk. Kizárólag Fiam Szavával kell

válaszolnod, és semmi mással.

Bíznod kell Fiamban, és csendben kell maradnod, amikor azok, akiket elvakítottak a hazugságok,

megpróbálnak támadni téged, hogy elgáncsoljanak. Ne figyelj oda. Ne válaszolj. Ehelyett egyszerűen

csak hirdesd Isten Szavát.

Gyermekem, Krisztus sok követője szenved jelenleg. Hangjuk bár csak suttogás a világban, mégis

hangosan kiált a földi csodák dicsőségéről.
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Sz?z Mária: Ha nem hirdetitek Fiam Tanításainak Igazságát, akkor Isten feledésbe merül

Isten igaz Igéjét már nem hirdetik nyíltan, még Isten szolgái sem az Egyházban.

Szégyellvén, hogy látják őket, amint nyíltan hirdetik az Igazságot, ők reményvesztetten

tévelyegnek, próbálván meglelni útjukat az elvilágiasodás okozta zűrzavar közepette.

Széleskörűen elterjedtek azok a támadások, melyeket Isten, vagy szeretett Fiam, Jézus Krisztus

említése vált ki. Nagyon kevés lélek bátor eléggé, hogy kiálljon, és magát Krisztus katonájának

vallja.

Még a szent lelkületűek is félnek ezt megtenni, attól tartván, hogy felháborodást keltenek a

pogányok körében.

Ha nem hirdetitek Fiam Tanításainak Igazságát, akkor Isten feledésbe merül.

Ó mennyire sírok, látván a szegény kisgyermekeket, akiknek lelki fejlődésével nem

törődik a gondviselőjük.

Ők nélkülözik a Szentlélek táplálékát, mert nem tanították meg nekik, hogyan vallják meg Isten iránti

szeretetüket. Sokan nem hisznek Istenben, az Atyában. Ez elszomorítja Őt.

Te, gyermekem, nehéz feladatot kaptál. Amikor te hirdeted a világnak ezen Mennyei üzeneteknek a

tartalmát, akkor téged három irányból támadnak.

Azok, akik hisznek Istenben, de nem hajlandók meghallgatni Isten Igéjét abban a formában, amint az

jelenleg a világnak adatik.

Azok, akik Fiam földi Egyházában lévő vezetőknek vallják magukat, akik azért nem hajlandók

meghallgatni, mert nem fogadják el a próféciákat.

Végül azok, akik egyáltalán nem hisznek Istenben.

Hangod továbbra is süket fülekre talál, de ne engedd, hogy ez elkedvetlenítsen téged.

Mindenben engedelmeskedj Fiamnak, ez minden, amit tenned kell, és helyezz mindent az Ő Kezébe.

Idővel majd meghallgatnak. Amikor ezt megteszik, sok lélek fog szívében szeretettel és örömmel

Fiamhoz fordulni.

Soha ne tétovázz, vagy késlekedj a Fiam kérésére való válaszadással, biztosítván, hogy a világon

most mindenkihez eljusson Isten Szava.

Kérem Isten minden gyermekét, hogy válaszoljanak hívásomra, fogadjanak hűséget Fiam Szent

Szavának most. Ő Isten minden gyermekét szereti, és szeretne minden lelket felkészíteni az Ő rég

várt Második Eljövetelére.

Ne utasítsátok Őt vissza. Fogadjátok el Irgalmas Kezét, mielőtt túl késő lenne.

Szerető Édesanyátok

A Világ Királynője

Az Üdvösség Anyja

Engedjétek, hogy kiemeljelek benneteket minden veszedelemből, hogy
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Engedjétek, hogy kiemeljelek benneteket minden veszedelemb?l, hogy biztonságos távolságban legyetek
az Antikrisztustól

biztonságos távolságban legyetek az Antikrisztustól

2012. július 31. kedd, 20.00

Drága, szeretett leányom, hallgass meg most Engem, amint tájékoztatlak téged, hogy Időm csaknem

elérkezett a világba.

Rövid az időd, ahogy a sötétség napjai elenyésznek, és egy új hajnal, egy új kezdet

emelkedik fel majd.

Félelmed és szenvedésed minden könnye nemsokára elapad, mert már kevés idő van hátra a Béke

Dicsőséges Korszakának felemelkedéséig.

A Földi Királyság megújítására hamarosan sor kerül, és Isten valamennyi Gyermeke

feletti Uralkodásom váltja majd fel a sátánt a székében.

Követőim, a most hozzátok intézett Hívásom hitelessége feletti összezavarodottságotok el fog tűnni.

Minden világossá fog válni, mint a kristálytiszta forrásvíz, mely Mennyei Testemből tör

elő most, hogy feleméssze Isten valamennyi gyermekének szívét.

Az Igazság Fénye lángra fogja lobbantani a világot az egyre növekvő sötétség ellenére,

mely, mint egy gennyedző betegség rátelepedett az egész világra.

Hamarosan az Igazság szabaddá tesz benneteket, eltörli minden kétségeteket, félelmeteket, és

felszabadítja bennetek az elme és a lélek világosságát. Majd eltelve a Szentlélekkel, bekövetkezik az

egész világra kiterjedő megtérés.

A gyenge hitűeknek meg fog újulni a hite, és egy új Keresztény Hadsereg Igazsága jön létre majd.

A remény, a szeretet és az ima erőt fog adni nektek, amint Én a világot – a nektek oly régóta

megígért – Új Örökség felé vezetem.

Ti, akik féltek Üzeneteimtől, csak gondoljatok a következőre.

A világ, mely rátok vár, egy nagy Ajándék nektek és családjaitoknak. Ez a Paradicsom, amelyre

vágyakoznotok kellene, semmihez sem fogható a földön, mint tudjátok.

Ha szerettek Engem, akkor bízzatok Jóságomban, Szeretetemben, Ígéretemben, miszerint elviszlek

benneteket a Dicsőséges örökségbe, amelyre születtetek.

Adjátok át minden aggodalmatokat és félelmeteket most.

Engedjétek, hogy kiemeljelek benneteket minden veszedelemből, hogy biztonságos távolságban

legyetek az Antikrisztustól

Imádkozzátok ezen, az Imahadjárat (71)-es imáját: Ments meg minket az üldöztetéstől

„Ó, Jézusom, mentsd meg Isten gyermekeit az Antikrisztustól.

Oltalmazz meg minket a világ irányítását célzó tervektől.

Uram, ments meg minket az üldöztetéstől.
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Engedjétek, hogy kiemeljelek benneteket minden veszedelemb?l, hogy biztonságos távolságban legyetek
az Antikrisztustól

Oltalmazd meg a sötét lelkeket az Antikrisztustól, hogy megmenthetővé váljanak a Te

Szemedben.

Segíts bennünket gyengeségünkben.

Erősíts meg bennünket lélekben, hogy felemelkedjünk, és vezessük egymást, amint a te

Hadseregedben menetelünk a Paradicsom Kapui felé.

Szükségem van Rád, Drága Jézusom.

Szeretlek Téged, Drága Jézusom.

Dicsőítem Jelenlétedet a földön.

Őrizkedem a sötétségtől.

Imádlak Téged, és átadom magamat, testben és lélekben, hogy Te fel tudd tárni nekem

Jelenléted Igazságát, hogy mindenkoron bízzam majd Irgalmadban.

Ámen.”

Menjetek most, és készítsétek fel lelketeket, hogy erősek és Hozzám hűségesek maradjatok, amint

Én az Örök Élet felé vezetlek benneteket.

Jézusotok
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Imahadjárat (64) Mentsd meg testvéreimet

Az Imahadjárat imái (2012 - július)

Imahadjárat (64) Mentsd meg testvéreimet

2012. július 4. szerda; 12.50

Íme, az Imahadjárat imája a bűnösök megmentésére.

Imahadjárat (64) Mentsd meg testvéreimet

“Ó legdrágább Üdvözítőm, Jézus Krisztus,

fogadd el imáimat és áldozataimat mintegy ajándékként, segítvén megmenteni

testvéreimet a sötétség börtönéből, amelyben vannak

Engedd, hogy segítsek lelkük megmentésében

Könyörögve kérlek, bocsásd meg bűneiket, és kérlek, áraszd el lelküket a Szentlélekkel,

hogy Karjaidba fussanak mintegy menedékként, melyre oly kétségbeesetten szükségük

van, hogy el ne vesszenek örökre

Alázatos szolgálattal és hálával felajánlom Neked önátadásomat, mintegy ajándékként az

ilyen lelkekért.

Ámen”

Gyermekek, ti egyek vagytok Fiammal.

Szeretetetek nagy vigaszt nyújt Neki, áldozataitok és imáitok segíteni fognak Neki elvezetni az egész

emberiséget az Ő földi Új Paradicsomának biztonságába.

Csak akkor tud a Magasságos Isten Szent Családja újraegyesülni, és békében élni örökkön-örökké.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

†

Kapcsolódó linkek:

Szűz Mária: Bármi is történjék a világban gyermekek, tudnotok kell, hogy a Magasságos Isten

parancsol

† Új Imahadjárat Jézustól – Imahadjárat valamennyi imája

 

Imahadjárat (65) Ima a halálos bűnben lévőkért

2012. július 9. hétfő; 23.00

Most egy különleges imát is nektek adományozok, hogy azon szegény lelkekért imádkozzátok, akik

lehet, hogy meghalnak a sokkhatástól a Nagyfigyelmeztetés során, és lehet, hogy halálos bűnben

vannak.
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Az Imahadjárat imái (2012 - július)
Imahadjárat (65) Ima a halálos b?nben lév?kért

Imahadjárat (65) Ima a halálos bűnben lévőkért

„Ó Drága Jézus, az emberiség Üdvözítője

Esedezve kérlek, Isteni Irgalmasságod által kegyelmezz mindazoknak a szegény

bűnösöknek, akik lehet, hogy eltávoznak ebből a világból a Nagyfigyelmeztetés során

Bocsásd meg bűneiket, és könyörögve kérlek, hogy Kínszenvedésed emlékére add meg

nekem ezt a különleges kegyelmet, engesztelésül bűneikért

Felajánlom Neked magamat, elmémet, testemet és lelkemet, vezeklésül az ő lelkük

megmentéséért, és hogy elnyerjék az örök életet.

Ámen.”

†

Kapcsolódó linkek:

A világon élő minden ember látni fogja saját lelkét, és sok esetben először fogja tudni, hogy van lelke

† Új Imahadjárat Jézustól – Imahadjárat valamennyi imája

 

Imahadjárat (66) Ima a papság részére: Segíts, hogy hű maradjak

Legszentebb Szavadhoz

2012. július 16. hétfő; 15.15

Imahadjárat (66) Ima a papság részére: Segíts, hogy hű maradjak Legszentebb Szavadhoz

„Ó Drága Jézusom, segíts, hogy örökké hű maradjak Legszentebb Szavadhoz

Adj erőt, hogy fenntartsam Egyházad Igazságát a nehézségek közepette

Tölts el engem a kegyelemmel, hogy az  Általad tanított módon szolgáltassam ki a

Szentségeket

Segíts, hogy  az Élet Kenyerével tápláljam Egyházadat, és hogy hűséges maradjak

Hozzád, még ha meg is tiltják ezt nekem

Szabadíts meg a megtévesztés rabláncától, mellyel szembekerülhetek Isten Igaz

Szavának hirdetésekor

Borítsd be most a Te Drága Véreddel valamennyi felszentelt szolgádat, hogy bátrak,

kitartóak és állhatatosak maradjunk az Irántad, Szeretett Megváltónk, Jézus Krisztusunk

iránti hűségünkben.

Ámen.”

Szeretett Jézusotok

†

Kapcsolódó linkek:
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Az Imahadjárat imái (2012 - július)
Imahadjárat (66) Ima a papság részére: Segíts, hogy h? maradjak Legszentebb Szavadhoz

Közel az idő, hogy Szeretett Helytartóm, XVI. Benedek Pápa üldöztetése a tetőfokára hágjon

† Új Imahadjárat Jézustól – Imahadjárat valamennyi imája

 

Imahadjárat (67) Őrizd meg gyermekeimet a Hazugságok Királyától

2012. július 17. kedd; 16.00

Imahadjárat (67) Őrizd meg gyermekeimet a Hazugságok Királyától

„Kérlek, drága Jézusom, őrizd meg gyermekeimet a Hazugságok Királyától.

Szent Szívednek szentelem ezeket a gyermekeket (nevezd meg őket), és kérlek, hogy a Te

Drága Véred palástja által világosítsd meg az ő lelküket, és vedd őket a Te biztonságos,

szerető Karjaidba, hogy megoltalmazd őket minden veszedelemtől.

Kérlek, nyisd meg szívüket, és áraszd el lelküket a Te Szentlelkeddel a Lelkiismeret

Átvilágítása során, hogy minden gonoszságtól megtisztuljanak.

Ámen.”

Jézusotok

†

Kapcsolódó linkek:

A fiatal lelkek kedvesek számomra, és Én sírok, amiért sokuknak soha nem tanították meg az

Igazságot

† Új Imahadjárat Jézustól – Imahadjárat valamennyi imája

 

Imahadjárat (68) Védj meg engem a sátán befolyásától

2012. július 23. hétfő; 16.36

Íme, az Imahadjárat következő imája, melyet azért kell imádkoznotok, hogy védve legyetek a sátán

ellen.

Imahadjárat (68) Védj meg engem a sátán befolyásától

 „Isten Anyja, Üdvösség Anyja

Boríts be engem legszentebb palástoddal, és védd meg a családomat a sátán és az ő

bukott angyalainak befolyásától

Segíts mindenkoron bíznom szeretett Fiad, Jézus Krisztus Isteni Irgalmasságában

Tarts meg engem az Iránta való szeretetemben, és soha ne engedd, hogy eltévelyedjek
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Az Imahadjárat imái (2012 - július)
Imahadjárat (68) Védj meg engem a sátán befolyásától

az Ő Tanításainak Igazságától, bármennyi kísértés is álljon az utamban.

Ámen.”

Szerető Édesanyátok

A Világ Királynője

Az Üdvösség Anyja

†

Kapcsolódó linkek:

Teljes üzenet - Szűz Mária: Legutóbbi, Mennyből kapott címem szerint, az Üdvösség

Anyjaként, engedjétek meg, hogy segítsek nektek.

† Új Imahadjárat Jézustól – Imahadjárat valamennyi imája

Imahadjárat (69) Ima Istenhez, az Atyához, az Ő Isteni Akaratának

elfogadásáért

2012. július 26. csütörtök; 23.55

Kérlek, mondjátok az Imahadjárat ezen imáját, hogy elfogadjátok Atyám Isteni Akaratát.

Imahadjárat (69) Ima Istenhez, az Atyához, az Ő Isteni Akaratának elfogadásáért

Mindenható Atyaisten, elfogadom Isteni Akaratodat

Segíts, hogy gyermekeid is elfogadják azt 

Akadályozd meg a sátánt, hogy megvonja gyermekeid jogát Atyjuk örökségéhez 

Ne engedd, hogy valaha is feladjuk a Paradicsomi örökségünkért vívott harcot

Hallgasd meg a sátán és az ő bukott angyalainak száműzésére vonatkozó kéréseinket

Kérlek téged, Drága Atyám, tisztítsd meg a világot Irgalmaddal, és tölts el bennünket a

Te Szentlelkeddel

Vezess bennünket Legszentebb hadsereged megalakításában, felruházván azt azzal a

hatalommal, hogy mindörökre száműzze a fenevadat. Ámen. 

 

Menjetek békével.

Jézusotok

Imahadjárat (70) Ima a Papság részére az Egyház megmentésére

2012. július 30. hétfő; 1.00

Szükségem van rátok Követőimre, és azon felszentelt szolgáimra közöttetek, akik értik, hogy mi

folyik körülöttetek, hogy mondjátok ezt az imát:
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Az Imahadjárat imái (2012 - július)
Imahadjárat (70) Ima a Papság részére az Egyház megmentésére

Imahadjárat (70) Ima a Papság részére az Egyház megmentésére

„Ó, Drága Jézus, segítsd meg Felszenteld Szolgáidat, hogy felismerjék az Egyházadon

belüli szakadást, amikor az kibontakozik.

Segítsd meg Felszenteld Szolgáidat, hogy megingathatatlanok és hűek maradjanak a Te

Legszentebb Igédhez.

Soha ne engedd, hogy a világi törekvések elhomályosítsák az Irántad való tiszta

szeretetüket.

Add meg nekik a kegyelmeket, hogy tiszták és alázatos maradjanak Előtted, és hogy

tiszteljék a Te Legszentebb Jelenlétedet az Oltáriszentségben.

Segítsd és vezesd mindazon felszentelt szolgákat, akik szeretete esetleg kihűlt Irántad,

és éleszd újra Szentlelked tüzét az ő lelkükben minden pillanatban.

Segítsd meg őket, hogy felismerjék – az eltérítésükre elébük helyezett – kísértést

Nyisd fel szemüket, hogy meglássák az Igazságot minden időben.

Áldd meg most őket, Drága Jézus, és borítsd be őket a Te Drága Szent Véreddel, hogy

megóvd őket minden veszedelemtől.

Adj nekik erőt, hogy ellenálljanak a sátán csábításának, ha eltérítené őket annak varázsa,

hogy tagadják a bűn létezését.

Ámen.”

Jézusotok

†

Kapcsolódó link: 

Teljes üzenet - Katolikus Egyházamat darabokra tépték, de Egyházam lelkét mégsem

fogja elvenni vagy elpusztítani a sátán soha.

Imahadjárat (71) Ments meg minket az üldöztetéstől

2012. július 31. kedd, 20.00

Engedjétek, hogy kiemeljelek benneteket minden veszedelemből, hogy biztonságos távolságban

legyetek az Antikrisztustól

Imádkozzátok ezen, az Imahadjárat (71)-es imáját: Ments meg minket az üldöztetéstől

„Ó, Jézusom, mentsd meg Isten gyermekeit az Antikrisztustól.

Oltalmazz meg minket a világ irányítását célzó tervektől.

Uram, ments meg minket az üldöztetéstől.
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Az Imahadjárat imái (2012 - július)
Imahadjárat (71) Ments meg minket az üldöztetést?l

Oltalmazd meg a sötét lelkeket az Antikrisztustól, hogy megmenthetővé váljanak a Te

Szemedben.

Segíts bennünket gyengeségünkben.

Erősíts meg bennünket lélekben, hogy felemelkedjünk, és vezessük egymást, amint a te

Hadseregedben menetelünk a Paradicsom Kapui felé.

Szükségem van Rád, Drága Jézusom.

Szeretlek Téged, Drága Jézusom.

Dicsőítem Jelenlétedet a földön.

Őrizkedem a sötétségtől.

Imádlak Téged, és átadom magamat, testben és lélekben, hogy Te fel tudd tárni nekem

Jelenléted Igazságát, hogy mindenkoron bízzam majd Irgalmadban.

Ámen.”

Menjetek most, és készítsétek fel lelketeket, hogy erősek és Hozzám hűségesek maradjatok, amint

Én az Örök Élet felé vezetlek benneteket.

Jézusotok

 †

Kapcsolódó link: 

Teljes üzenet - Engedjétek, hogy kiemeljelek benneteket minden veszedelemből, hogy

biztonságos távolságban legyetek az Antikrisztustól
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