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"The Warning"

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

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

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

mely hamarosan kibontakozik.”

(Úr Jézus, 2010. nov. 16.)

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

(Szűzanya, 2010. nov. 8.)

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

(Szűzanya, 2010. nov. 8.)

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

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

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

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

vonatkoznak,  Isten nagy Irgalmasságára,  amely a  látnoknő szerint nemsokára

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

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

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

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

elviselni, ezért  halálos bűnben meghalhatnak.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Urunk második eljövetelét.

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

tanításának, és úgy kerülnek továbbításra.

Hogyan kapja a látnoknő az üzeneteket?

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

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

 1

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


Bevezetés
"The Warning"

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

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

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

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

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

részleteit is, és a Vatikánnal kapcsolatos szakadásokat is.

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

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

Utolsó Ítéletkor megmenekülhessenek.

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

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

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

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

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

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

 

Acta Apostolicae Sedis

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

tartalmazza.

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

érvényesek:

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

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

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

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

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

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

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

templomok előcsarnokában árusítják.
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Megkaptátok a fegyverzetet. Használjátok azt

A Nagyfigyelmeztetés - 2012 novemberi üzenetek

Megkaptátok a fegyverzetet. Használjátok azt

2012. november 1. csütörtök; 18.00

Drága, szeretett leányom, most keljetek fel, és gyűljetek egybe szeretetben egyesülve, hogy

felkészüljetek az előttetek álló nehéz időkre.

Én erős hadseregem, ti áldottak vagytok, és Atyám Pecsétjének, az Élő Isten Pecsétjének védelme

alatt álltok.

Mert mindenfélével fognak támadni benneteket, minden oldalról, de ne feledjétek, hogy Én veletek

vagyok.

Sok esemény, beleértve az ökológiai megbolydulásokat, a háborúkat, a földi Egyházamban való

szakadást, a diktatúrákat minden egyes nemzetetekben – egyként összekapcsolódva, magánál a

gyökerénél –, ezek mind egy időben fognak megtörténni.

Az oly sok rombolás sok könnyet és fogcsikorgatást fog okozni, de egy dolog érintetlenül marad

majd. Mégpedig az Isten Hatalma, és az Ő valamennyi gyermeke iránt érzett Szeretete.

Ez a csata a világ szeme láttára fog kibontakozni, és nektek, Hadseregem, nem szabad reszketnetek

a félelemtől. Királyságomban minden rendben van, és a ti helyetek biztosított ott. Nektek most

másokkal kell törődnötök.

Megkaptátok a fegyverzetet. Használjátok azt. Az  Imahadjáratom imái segítenek majd enyhíteni a

sok szörnyűséget, melyeket az emberiség bűnei okoztak. Kérlek, imádkozzátok ezt az imát a

büntetések enyhítéséért.

Imahadjárat (83) Ima a büntetések enyhítéséért

„ Ó drága Atya, Magasságos Isten, mi, a te szegény gyermekeid, leborulunk a Te Mennyei

Dicsőséges Trónod előtt.

Könyörögve kérünk Téged, szabadítsd meg a világot a gonosztól.

Irgalmadért esedezünk azon lelkek számára, akik rettentő nehézségeket okoznak

Gyermekeidnek a földön.

Kérünk, bocsáss meg nekik.

Kérünk, távolítsd el az Antikrisztust, amint ő felfedi magát.

Kérünk Téged, drága Urunk, csillapítsd le büntető Kezed.

Könyörögve kérünk Téged, inkább fogadd el imáinkat és szenvedéseinket, Gyermekeid

szenvedéseinek enyhítésére, ebben az időben.

Bízunk Benned.

Tisztelünk Téged.

Hálát adunk Neked az Általad hozott nagy áldozatért, mikor elküldted egyetlen Fiadat,

 3

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/02/imahadjarat-33/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/uj-imahadjarat-jezustol/


A Nagyfigyelmeztetés - 2012 novemberi üzenetek
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Jézus Krisztust, hogy megmentsen bennünket a bűntől.

Örömmel fogadjuk a Te Fiadat, újra, mint az emberiség Megmentőjét.

Kérünk, oltalmazz meg minket. Óvj meg bennünket minden veszedelemtől. Segítsd meg

családjainkat. Irgalmazz nekünk.

Ámen.”

Ti, Hadseregem, minden módon felkészültetek. Mindössze annyit kell tennetek, hogy bíztok Bennem.

Amikor teljesen megbíztok Bennem, képesek lesztek minden szereteteteket, szenvedéseteket,

aggodalmatokat és fájdalmatokat átadni Nekem, a ti Jézusotoknak.

Amikor ez megtörténik, akkor mindent az Én Szent és Könyörületes Kezembe kell helyeznetek.

Köszönöm, hogy válaszoltatok Hívásomra.

Jézusotok

Szűz Mária: Térjetek meg, és kérjétek Fiamat, hogy vezessen benneteket

az Ő Nagy Irgalma felé

2012. november 2. péntek; 14.00

Gyermekem, a világra ereszkedő sötétség sokféle módon lesz látható.

Azon bevezetett törvények, melyek megbontják a családi egységet, a gonosz befolyásáról

tanúskodnak majd kormányaitokban.

Azon bevezetett törvények, melyek elnézőek az abortusszal szemben, összetörik Atyám Szívét.

Senkinek sincs joga beavatkozni Isten Teremtésébe, mégis ezt teszi az emberiség, nap mint nap,

mindennemű szégyenérzet vagy bűntudat nélkül.

Gyermekem, állhatatosan kell imádkoznotok az emberiség megmentéséért, mert hamarosan két

részre különülnek el; azokra, akik hűek Istenhez, és azokra, akik elutasítják Őt. Testvér válik el

testvértől, szomszédok különülnek majd el egymástól, és családok szakadnak kétfelé. Ez az idő meg

lett jövendölve.

Annak érdekében, hogy Isten minél több lelket menthessen meg, Ő számos lehetőséget fog nekik

adni, hogy visszatérjenek Hozzá.

Imádkozzatok most, családjaitokért, barátaitokért és felebarátaitokért, mielőtt a végső

megosztottság kialakul. Akkor majd Fiam Második Eljövetelének napja közel lesz.

Gyermekeim, ti nagyon össze vagytok zavarodva. Ezt az összezavarodottságot, és a lélek ürességét

az Istenbe vetett hit hiánya okozza. Egyetlen lélek sem képes életben maradni, ha szívében nincs

jelen Isten Szeretete.

Ők a tengeren hánykódó üres hajóhoz hasonlítanak, végső úti cél nélkül. Ők céltalanul sodródnak a

tágas ürességben, ahol semmi sem kielégítő; ahol semmi a világon nem hozhat nekik valódi békét.

Térjetek meg, és kérjétek Fiamat, hogy vezessen benneteket az Ő Nagy Irgalma felé, és Ő elhozza

nektek az áhított békét. Csak kérnetek kell.
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Sz?z Mária: Térjetek meg, és kérjétek Fiamat, hogy vezessen benneteket az ? Nagy Irgalma felé

Kérjetek engem, szeretett Édesanyátokat, hogy Fiamhoz vigyelek benneteket. Én vezetni foglak

benneteket, és védelmezlek titeket mindenkor, az út minden egyes lépésénél.

Szeretett Édesanyátok

A Béke Királynője

Az Üdvösség Anyja

Hamarosan nem lesz többé bűn. A bűn veszedelme a múlté lesz

2012. november 3. szombat, 19.00

Drága, szeretett leányom, amikor a lelkek eltávolodnak Tőlem, és amikor megadják magukat a

bűnnek, akkor soha nem szabad félniük Tőlem.

Szeretett Követőim, amint vétkeztek, azonnal forduljatok Hozzám.

Soha ne szégyenkezzetek, vagy legyetek zavarban Hozzám futni, miután elkövettek egy bűnt. Ez az

egyetlen módja annak, hogy erőre kaphassatok, hogy újra Velem járjatok.

Ha nem fordultok Hozzám, és inkább elkerültök Engem, akkor még tovább gyengültök, és hagyjátok

magatokat kitenni a gonosz által minden nap elétek helyezett kísértéseknek.

A bűn az olyasvalami, amivel minden gyermek születik. Az eredendő bűnt el kell törölni a Keresztelés

Szentsége által. Még akkor is kísértésbe fognak esni a lelkek mindaddig, amíg az emberiség a sátán

uralma alatt áll.

Megszabadítani magatokat a bűntől, egyszerű. Először is, tudni fogjátok a szívetekben, ha bűnt

követtetek el.  Ma a világban sok ember elhessegeti a bűnt, mint ami nem bír jelentőséggel. De ha

az emberek őszintén bevallanák, hogy hogyan éreznek, miután vétkeznek, úgy találnátok, hogy az ő

belső békéjük kettétört.

A legtöbb lélek addig érzékeli a bűnt, míg oly megsötétedettek nem lesznek, hogy csak a bűn elégíti

majd ki az ő vágyaikat. Ezért kell keresnetek Isten megbocsátását, minden alkalommal, amikor

vétkeztek. Ha nem keresitek, akkor a bűn elmérgesedik benneteket, és sokkal nehezebb lesz

ellenállnotok a kísértésnek.

Amikor bűntudatot éreztek a szívetekben, hívjatok Engem, a ti szeretett Jézusotokat, hogy segítsek

nektek.

Nincs bűn, amit ne lehetne megbocsátani, kivéve a Szentlélek elleni káromlás bűnét. Folyamatosan

hívjatok Engem a ti segítségetekre, nem számít, mennyire szégyellitek magatokat a bűnök miatt,

melyet elkövettek.

Szívemből szeretem Isten valamennyi gyermekét. Ti vagytok az Ő drága teremtényei, és Ő

mindannyiatokat szeret, bűneitek ellenére. Harcoljatok a bűn ellen az üdvösség keresésével, minden

egyes alkalommal, amikor vétkeztek.

Hamarosan nem lesz többé bűn. A bűn veszedelme a múlté lesz.

Jézusotok
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Az Én örök királyságomba vezet? út éles kövekkel és szikladarabokkal van tele

Az Én örök királyságomba vezető út éles kövekkel és szikladarabokkal

van tele

2012. november 5. hétfő; 17.45

Drága, szeretett leányom, ne gondolja senki, hogy erős maradhat hitében, anélkül, hogy harcolnia

kellene az igazságért.

Sok akadály gátolja Istenbe vetett hiteteket, és csak azok tarthatják életben Isten iránti szeretetük

tüzét a lelkükben, akik kitartóan imádkoznak.

Az Én örök királyságomba vezető út éles kövekkel és szikladarabokkal van tele. Ez olyan, mint

mezítláb sétálni, mérföldeken át, amikor is minden szúrást, minden éles fájdalmat megérzel, és ahol

minden egyes lépésednél megbotlasz. Ezért van az, hogy számos jó szándékú lélek esik el az út

mentén, mert az út olyannyira fáradságos.

Ha Engem követtek, utatok mindig fájdalmas lesz. Sosem lesz könnyű, míg azt nem mondjátok:

„Jézus, vedd el a fájdalmamat, gyógyíts meg engem, és vedd át keresztemet”.

Kizárólag ekkor lesz számotokra könnyebb az Utamat követni az Én dicsőséges királyságomba.

Minden egyes szakaszban a Keresztre feszítést fogják megtapasztalni mindazok, akik szeretik Istent

– egészen az utolsó napig.

A Második Eljövetelemig tartó időszakban, a keresztényeknek és mindazoknak, akik szeretik

Atyámat, a Magasságos Istent, Kínszenvedésem fájdalmát kell majd kiállniuk.

Ez azokkal a vádakkal veszi majd kezdetét, hogy Isten nem létezik. Engem Isten Fiaként ítéltek el.

Ezúttal a Magasságos Istent fogják elutasítani. Minden hívet sanyargatni és üldözni fognak, amint a

letűnt idők pogány törvényei bevezetésre kerülnek. Mégis sokan, akik nem ismerik az Úr útjait, nem

törődnek majd az efféle gonoszsággal, olyannyira elmerülnek majd a saját élvezeteik hajhászásában.

Majd ott lesznek a büntetések, melyeket azokra mérnek, akik nyilvánosan ki merik mutatni az egy

Igaz Isten iránti hűségüket. Őket nem fogják megtűrni, és el kell majd rejtőzniük, hogy Atyámat

tisztelhessék.

A napi Áldozatbemutatások, a Szentmisék végül meg fognak szűnni, amint azt megjövendölték, mert

a hamis próféta be fogja jelenteni, hogy újfajta Szentmisét fognak tartani, és a régi formájúnak már

nem lesz többé jelentősége, mondja majd ő.

A Szent Eucharisztiából száműzik majd Jelenlétemet, és az Élet Kenyere nem táplálja többé Isten

gyermekeit. És ekkor fogja elérni Isten Keze a pogányokat, akik azt merik állítani, hogy Isten

Nevében beszélnek. Az ő fenevad iránti hűségük sokakat fog befolyásolni, és ők a megtévesztetteket

a sötétség börtönébe fogják vezetni.

A megosztottság növekedni fog, mindaddig, míg végül Isten valamennyi gyermekének választania

kell majd. Ők vagy a hamis illúziót követik majd, melyet a hamis próféta mutat be, aki azt mondja,

hogy ő Isten Nevében beszél, vagy az Igazságot fogják követni.

Ne higgyétek azt, hogy elég erősek lesztek elviselni ezt a nyomást azon hamis papok részéről, akik a

fenevadat képviselik majd. Nagy lesz az ő befolyásuk. Az Én segítségem nélkül abba a kísértésbe

fogtok esni, hogy elforduljatok Tanításaimtól.

Ébredjetek fel, mielőtt ezek az idők bekövetkeznek. Hívjatok Engem minden nap, és kérjétek
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A Nagyfigyelmeztetés - 2012 novemberi üzenetek
Az Én örök királyságomba vezet? út éles kövekkel és szikladarabokkal van tele

Segítségemet.

Jézusotok

Fájdalmában fog nyögni a föld, ahogy az Antikrisztus készíti elő az ő

színre lépését

2012. november 5. hétfő; 18.50

Drága, szeretett leányom, a világnak most fel kell készülnie azokra a nagy változásokra, amelyeket

Én engedek meg azért, hogy felkészítsem az emberiséget a Második Eljövetelre.

Szeretett Követőim sokat tettek az Általam nekik adott imák révén a lelkek millióinak

megmentéséért.

Irántam, a ti Jézusotok iránti hűségetek, szeretett Követőim, azt jelenti, hogy ti lelkeket engedtetek

át Nekem, akik már biztonságban vannak, és akik máskülönben a pokolba vettettek volna.

Oly hathatósak az imáitok, hogy idővel – ahogy milliókkal többen fogadják el

Üzeneteimet, a szeretet és a remény üzeneteit – lelkek milliárdjai fognak megmenekülni.

Művem – rajtatok keresztül, Tanítványaim – emberek ezreit menti meg naponta. Ezért nektek soha

nem szabad engednetek a kételyeknek, melyek természetesen időről-időre támadnak majd

bennetek, és melyek akadályozhatnak benneteket az imádkozásban.

Most hallgassatok meg.

Sok minden fog történni most. Gyarapodni fognak a viharok az egész világon, és

fájdalmában fog nyögni a föld, ahogy az Antikrisztus készíti elő az ő színre lépését. Ő

hamarosan megjelenik.

Leányom, koncentrálj Szavam (Üzenetem) terjesztésére, annak ellenére, hogy sok akadállyal

kerülhetsz szembe. Semmi se késleltesse Üzeneteimet abban, hogy mindenkihez eljussanak.

Nem az fog számítani, hogy hány emberhez jut el az Igazság Könyve vagy jutnak el Üzeneteim,

hanem az, hogy hányan imádkozzák az  Imahadjárat imáit.

Az imák fogják gyengíteni az Antikrisztus hatalmát.

Az Atyám által a földre küldött büntetések lesznek azok, amelyek meg fogják semmisíteni

azokat a vezetőket és csoportokat, akik bántani merészelik az Ő gyermekeit. 

Isten Hatalma beburkolja majd azokat, akik szeretik Őt.

Isten Hatalma meg fogja oltalmazni azokat, akik megtérnek.

Isten, az Én Örök Atyám, folyamatosan ki fogja árasztani az Ő Kegyelmeit, amíg az Ő hatalma be

nem burkolja, és meg nem oltalmazza valamennyi Gyermekét a földön.

Menjetek békével, reménnyel és szeretettel. Bízzatok Bennem, és minden rendben lesz.

Jézusotok
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Isten, az Atya: A Mennybéli angyalok teljes hierarchiája gyülekezik most a

föld négy sarkában

2012. november 6. kedd; 22.45

Legdrágább leányom, a Mennybéli angyalok teljes hierarchiája gyülekezik most a föld négy

sarkában. Ők most a büntetések rohamára készülnek, melyek majd az emberiségre szabadulnak.

Mindezeknek meg kell történniük – viharok, háborúk, éhínség és diktatúrák fogják érni a földet,

amint a csata kezdetét veszi, a megjövendöltek szerint.

A föld megremeg majd a földgolyó négy sarkában, és sokan fognak sokkot kapni, mert sosem láttak

még olyan zűrzavart, mint ami a szemük láttára bontakozik ki.

Ti, Gyermekeim, a végidőket élitek meg, és az előttetek álló időszak nehéz lesz. Közületek azok, akik

hűek Hozzám, és akik minden bizalmukat Belém helyezik, ki fogják bírni ezt a felfordulást.

Sok változás fog kitörni most a világban, és ti, akik ismeritek az Igazságot, legyetek hálásak. Ti fel

fogjátok ismerni, hogy miközben ez az idők végét jelenti majd, melyet már eddig is tudtatok, ez

ugyanakkor – a megjövendöltek szerint – egy új kezdet beharangozásának az ideje is lesz. Az

újrakezdésé.  Egy Új földi Paradicsomé.

Ez szabadságot fog jelenteni, gyermekek.  Ti sebesen a Karjaimba vétettek majd, hogy új

lakhelyetekre várakozattok, melyet Én gondosan alkottam meg mindannyiatok számára.

Sokak számára lesz nehéz elviselni az időket, de csak azok fognak kitartani és boldogulni, akik

elfogadják az Igazságot, mert ők védelmezve lesznek.

Pecsétemet meg kell osztani. Szeretetemet meg kell ismertetni minden egyes – minden vallású,

felekezetű – Gyermekemmel, különösképpen azokkal, akik nem ismernek Engem, és azokkal is, akik

elutasítják Létezésem.

Én felkészítem az Én hadseregemet a Mennyben, ahogyan a földön is felkészítem az Én

hadseregemet.

Együtt, mi megküzdünk majd a gonoszsággal, amelyet bemutatni készülnek minden nemzet

számára, az ő tehetetlen embereiknek.

Ha felálltok és megtagadjátok a Fenevad Bélyegének felvételét, Én megvédelek benneteket.

A Prófétáim által éveken át szervezett központok fellendülnek, mindegyikük egy-egy sivatagi

oázisként. Ott bizonyságot tehettek az Irántam, Atyátok iránti hűségetekről. Ott összegyűlhettek

imára azoknak a lelkéért, akik elvesznek majd az Antikrisztus hatalma alatt.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok. Az időtök elrendeltetett, és Fiam Második Eljövetele

hamarosan megtörténik.

Kizárólag Én, szeretett Atyátok, ismerem annak időpontját. Még drága Fiam, Jézus Krisztus sem bír

tudomással arról. De tudnotok kell a következőt.

Miközben ti folyamatos felkészítés alatt álltok, ezen és más Küldetések révén, a Második Eljövetel

hirtelen lesz bejelentve, mikor már sokak számára túl késő lesz megtérni. Ők inkább el fognak

menekülni.
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Legyetek erősek, Gyermekeim. Az a Tervem, hogy elpusztítom a fenevadat, és Én megmentem

minden egyes Gyermekemet. Imáitok segíthetnek Nekem megmenteni minden egyes drága lelket.

A Magasságos Isten

Az emberiség nagy része meg fog tisztulni, és akkor majd készen áll a

régóta várt Békekorszakra

2012. november 7. szerda; 21.28

Drága, szeretett leányom, az egész világ érezni fogja a változásokat, amint minden ország egyfajta

csendes nyugalmat és a várakozás érzését fogja tapasztalni, mégis sokan nem fogják érteni, miért is

történik ez.

Az élet meg fog változni, és rátok, akik bíztok Bennem, sok minden vár még a jövőben.

Gondoljatok úgy a világra, mintha az egy szörnyű betegségben szenvedő élő személy lenne.

Szenvednie kell, fájdalmat kell éreznie, és el kell viselnie azt az időszakot, míg orvosa kikezeli a

betegséget.

Sokan gyorsan reagálnak a kezelésre. Mások lassabban. Megint mások egyáltalán nem. Néhány

páciensben él a remény, és elfogadják, hogy testüknek ki kell majd bírnia az időnként fájdalmas

kezelést, mielőtt újra jól és egészségesnek éreznék magukat.

A világ egy fertőzéstől szenved, melyet a sátán befolyása okozott, ahol is ő és az ő démonai

csalogatják, csábítgatják és győzködik Isten gyermekeit, hogy a bűn nem létezik.

Ők egyik lelki válságból a másikba sodródnak. Mennyire nem tetszenek ők Szeretett Atyámnak.

Mennyi fájdalmat kell majd elviselniük, mielőtt az Isten Törvényei által előírt életet élhetik.

Mindazonáltal ha egyszer ezt a betegséget kezelik, és miután a fájdalom elmúlik, az emberiség nagy

része meg fog tisztulni, és akkor majd készen áll a régóta várt Békekorszakra. A Békekorszak –

melyre ígéretet kaptak mindazok, akik követik Isten Tanításait – azokra vár, akik megmentik

magukat a Szemem láttára.

Mindannyian meglátjátok majd az Igazságot. Akkor majd képesek lesztek különbséget

tenni a bűn csúfsága, és aközött a tisztaság között, mely az Én Dicsőséges Királyságomba

való belépéshez szükséges.

Mikor minden egyes személy megbizonyosodott az Igazságról, egyikük sem fog

kételkedni benne, de nem mindenki fogja befogadni azt.

Itt az ideje, hogy az emberiség lássa, mi történt a világgal a kapzsiság, az önzés és az önszeretet

miatt. Nincsenek tekintettel azoknak a boldogulására, akik nem szerencsések az életben. Kevés a

tisztelet az emberi élet iránt már.

Le kell vetkőznötök az arroganciátokat, mert ha nem, mindentől meg lesztek fosztva, amivel

rendelkeztek.

A különféle vezetők, a különböző nemzetekben, hamarosan sorokba rendeződnek, és a

Kereszténység elpusztítására készülnek az egész világon.

Emiatt tűzzel és villámlással teli csészék lesznek kiöntve a földre, a gonoszok megbüntetésére.
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Meg kell értenetek, ugyanakkor, hogy az Atyám által tervezett büntetések nagy része enyhült az

imáitok révén.

Legyetek erősek. Folytassátok  Imahadjáratom imáit, és soha ne adjátok fel a reményt.

Jézusotok

Szükségem van a segítségetekre. Mint ahogy szükségem volt

Apostolaimra és Tanítványaimra, amikor a földön jártam

2012. november 8. csütörtök, 15.50

Drága szeretett leányom, Tanítványaim, felszentelt Szolgáim és az egyház tagjai most egybegyűlnek

az egész világon, válaszolva erre a Mennyei hívásra.

Én, az ő szeretett Jézus Krisztusuk, jelen vagyok a szívükben az Én különleges kegyelmeimmel. Ők

felismerik ezt az Isteni hívást, mert a Szentlélek betöltötte őket azzal a tudással, hogy valóban Én

vagyok az, Jézus Krisztus, az Emberfia, Aki kommunikál velük.

Ti, az Én szeretett és becses gyülekezetem, egybefonódtok most Szent Szívemmel. Én vezetlek

benneteket az úton, hogy az Igazságot tudjátok szólni azon elveszett lelkeknek, akik rászorulnak az

Én nagy Irgalmamra. Az Én Ajándékom nektek a következő. Én oly módon fogom megérinteni

szíveteket, hogy azonnal tudni fogjátok, hogy ez Isteni Sugallat. Hát nem tudjátok, hogy mennyire

szeretlek benneteket? Hogy mily nagyon oltalmaz benneteket a ti Isteni Megváltótok Hatalma, aki

üdvösséget ígért a világnak?

Második Eljövetelem közel van, és szeretnék megmenteni minden bűnöst, függetlenül attól, hogy

mennyire megfeketedett a lelkük.

Ne feledjétek, hogy elkötelezettségetek által – miszerint engeditek Nekem, hogy

vezesselek benneteket – szabadulhatnak majd meg az ilyen szegény lelkek a gonosz

szorításából.

Ne vonakodjatok válaszolni Hívásomra, de tudnotok kell, hogy óvatosnak kell lennetek abban,

ahogyan ezt teszitek. Oly módon kell felépítenem Hadseregemet, hogy az titokban gyülekezhessen,

hogy egyként csatlakozva mutathassák be imáikat Előttem. Gyorsan kell cselekednetek, és azok a

lelkek, ha egyszer elimádkozzák  Imahadjáratom imáit, közeledni fognak hozzátok.

Szükségem van a segítségetekre. Mint ahogy szükségem volt Apostolaimra és

Tanítványaimra, amikor a földön jártam. Jöjjetek most. Ne féljetek.

Ne hallgassatok azokra, akik provokálnak benneteket, akik kigúnyolnak benneteket, vagy akik

gyalázzák Szent Szavamat (Üzenetemet). Eljött az ideje annak, hogy Engem szolgáljatok.

Álljatok fel bátorsággal, és kövessetek Engem. Én örömmel és szeretettel töltelek el majd

benneteket szívetekben. Hamarosan nem lesznek kétségeitek a tekintetben, hogy ki kéri ezt tőletek.

Köszönöm, hogy válaszoltok Hívásomra. Megáldalak benneteket, és folyamatosan vezetlek titeket.

Jézusotok

Ez a védőoltás egy méreg lesz, és egy globális egészségügyi tervként
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mutatják majd be

2012. november 9. péntek; 21.00

Drága, szeretett leányom, mindössze két év alatt, már lelkek milliói tértek meg és menekültek meg

ennek a Küldetésnek köszönhetően. A te szenvedésed, önmagában tíz millió lelket mentett meg,

amint azt Én megígértem neked. Így míg a világ bánata növekedni látszik, sok lélek menekül meg

imáitok révén.

Az Én Nevemben való szenvedés mindig rosszabbodik, és oly fájdalmassá válik, hogy nehéz elviselni.

Ez akkor a legintenzívebb, amikor dühöng a sátán. Az ő dühe jelenleg fokozódik, és emiatt oly

aggasztóak a rátok mért támadások. Ő és az ő démonai körülvesznek benneteket, de nem tudnak

titeket fizikálisan bántalmazni, mert Atyám Keze védelmez benneteket. Ez nem enyhíti a

megpróbáltatást, melyet most – ezen Küldetés második évfordulóján – szenvedtek el. De tudnotok

kell a következőt.

A legtöbb szenvedést akkor kell elviselni, ha egy Küldetés, vagy egy áldozati lélek munkálkodása

sikeres. Minél több a megmentett lélek, annál hevesebbé válik a gonosz támadása. Tettei már egyre

nyilvánvalóbbak a világban. Ő, aki mindent elkövet, hogy elrejtse létezését, bedolgozza magát azon

szegény emberek lelkébe, akik nyitottak maradnak rá a világi élvezetek iránti vágyuk és a

hatalom-imádatuk miatt.

A sátán ereje abban rejlik, hogy képes megtéveszteni az emberiséget, elhitetvén, hogy ő

csak egy Keresztények által használt szimbólum, a jó és gonosz közti különbség

érzékeltetésére.

A sátán tisztában van létezése felfedésének veszélyével. Ha felfedné létezését, akkor

többen fogadnák el Isten létezését.

Ő nem akarja ezt tenni, ezért létezését azokban tudatosítja, akik tisztelettel adóznak neki. Ezek az

emberek, akik elfogadják a sátán létezését, épp úgy imádják őt, mint ahogy az emberek

Szentmiséket tartanak a Katolikus Egyházakban, vagy istentiszteleteket, szertartásokat tartanak a

templomokban az Isten dicsőítésére.

Oly sok lelket loptak el. Isten, az Én Örök Atyám vissza akarja szerezni őket az Ő

Nagyfigyelmeztetése révén, és a büntetések által, melyek azokra lesznek mérve, akik a fenevad

tiszteletére gyűlnek egybe.

Atyám le fogja leplezni a sátán követőit, akik bemocskolják az Ő Egyházait.

Ők a célpontjai Atyám büntetéseinek, és hacsak saját szabad akaratukból nem hagyják abba, amit

csinálnak, úgy Isten Keze fog lesújtani rájuk.

Szélsebesen terjednek ezen sátáni csoportok, akik az üzleti és hálózati szervezeteken

keresztül jelennek meg a világban.

Mindenütt jelen vannak; mesterkednek, gyűléseket tartanak, gonosz terveket eszelnek ki és szőnek,

az ártatlanok millióinak elpusztítására.

Ők a népirtás egy formáját fogják bevezetni, kötelező oltások révén, gyermekeitek ellen,

az engedélyetekkel vagy a nélkül.

Ez a védőoltás egy méreg lesz, és egy globális egészségügyi tervként mutatják majd be.
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Terveik már megszülettek, és már megkezdték azok bevezetését. Néhány tervüket egy európai

országban megakadályozta Atyám, az áldozati lelkek imáinak köszönhetően.

Nézzetek magatok elé és a hátatok mögé. Nézzétek meg figyelmesen az országaitokban bevezetett

látszólag ártatlan új törvényeket, melyeknek az a céljuk, hogy úgy érezzétek, mintha azok jobbá

tennék életeteket. Sok közülük egyszerűen csak azáltal tesz rabszolgává benneteket, hogy

rávesznek titeket arra, hogy lemondjatok a jogaitokról, demokratikusnak látszó törvények leple alatt.

A demokráciát diktatúrák váltják majd fel, bár nem ekként lesznek bemutatva a nemzeteknek.

Amikor már milliók mondtak le minden jogukról, az új toleráns törvények nevében, akkor már túl

késő lesz. Akkor már rabok lesztek.

A világ legfőbb vezetői együtt munkálkodnak új terveik megvalósításán. Ők azon elit részei, akiknek

a céljuk a kapzsiság, a gazdagság, az irányítás és a hatalom. Ők nem fogadják el Isten Hatalmát. Ők

nem hisznek abban, hogy az Én Kereszthalálom az ő – pokol tüzétől való – megmentésükért volt.

Meg kell nekik mutatnom, mennyire tévednek. Elérkezett az idő Számomra, hogy bizonyítsam nekik

Irgalmamat, irántuk való Szeretetemet.

Kérlek, imádkozzátok az  Imahadjárat ezen (84)-es imáját, a világot irányító elit lelkének

megvilágosítására.

„Ó drága Jézus, könyörögve kérlek Téged, világosítsd meg a világot irányító elit lelkét.

Mutasd meg nekik Irgalmad bizonyítékát. Segíts nekik, hogy nyitott szívűekké váljanak,

és hogy őszinte alázatot mutassanak, tisztelvén a Te – Kereszthalálod által hozott – nagy

Áldozatodat, amikor meghaltál az ő bűneikért.

Segíts nekik tisztán látni, ki az ő Igaz Alkotójuk, ki az ő Teremtőjük, és töltsd el őket a

kegyelmekkel, hogy meglássák az Igazságot.

Kérlek, akadályozd meg azirányú terveiket, hogy emberek millióinak ártsanak a

védőoltások révén, hogy élelmiszerhiány, hogy ártatlan gyermekek kényszerű

örökbefogadása és családok szétszakadása következzen be.

Gyógyítsd meg őket. Áraszd rájuk a Te Világosságodat, és vedd őket a Te Szívedbe,

megmentvén őket a gonosz kelepcéjétől. Ámen.”

Jézusotok

Globális Védőoltás: A népirtás valaha látott egyik leggonoszabb formája,

a Zsidók – Hitler uralma alatti – halála óta

2012. november 10. szombat; 23.45

Drága, szeretett leányom, az Igazság mennyire tud sokkolni téged. Habár elfogadod Szent Szavamat

(Üzenetemet), mégis csak amikor bekövetkeznek az Általam előtted kinyilatkoztatott próféciák,

akkor érted meg ennek az emberiség megmentését célzó Küldetésnek a komolyságát.

Egy a csecsemőket és a kisgyermekeket megcélzó globális védőoltás bevezetése lesz a népirtás

valaha látott egyik leggonoszabb formája, a Zsidók – Hitler uralma alatti – halála óta.

Ez a gonosz terv azért válik majd lehetségessé, mert kormányaitok közül sok kényszerítette a népét
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arra, hogy fogadják el a törvényeikben való változásokat, hatalmat adva ezáltal kormányaiknak,

hogy érvényesítsék a törvényeket ártatlan gyermekeitekkel szemben.

Ne feledjétek, hogy az egyetlen dolog, amely Atyámat megállította, hogy véget vessen a világnak, az

a köztetek lévő hűséges szolgáknak a szeretete.

Atyám, minden Gyermeke és minden Teremtménye iránti Szeretete miatt tartotta vissza az Ő Kezét.

Most elérkezett Számára az idő, hogy feloldja az időket, hogy a világ, melyet Ő teremtett Szeretetből

és az Ő Isteni Akarata szerint, békében folytatódhasson tovább.

Ő most el fogja pusztítani azokat, akik ezt a gonoszságot űzik Gyermekeivel. Ő nem tűri már tovább

ezt a gonoszságot, és Keze most büntetéssel fog lesújtani.

Haragja most megtestesül majd egy olyan világban, mely megriad majd a földet érő büntetés

nagyságától.

Közületek azoknak, akik felelősek vagytok a honfitársaitoknak és állampolgártársaitoknak okozott

szörnyű szenvedésért, tudnotok kell a következőt.

Végül a betegség csapásával lesztek sújtva, és akkor majd ti, és azok, akik az egy-világ-csoportnak

tisztelettel adóznak, el lesznek törölve a föld színéről mielőtt az Armageddoni Csata kezdetét veszi.

Atyám nem fog eltűrni benneteket, és Ő nem fogja engedni, hogy továbbra is fertőzzétek az Ő

gyermekeit. Jaj nektek és közületek azoknak, akik most feldühítik Őt!

Atyám ideje, hogy megmutassa nektek, kinek a Hatalma fog örökké tartani, most bizonyításra kerül

majd számotokra. Elméleteitek a teremtésetekről, melyek hibásak, most végre a maguk valójában

mutatkoznak meg előttetek. A Dániel prófétának megjövendölt Igazság, amint az meg lett nektek

ígérve az Igazság Könyvében, végül bemutatásra kerül.

Oly sok ember feledkezik meg Isten Igazságáról. Sok jó szándékú lélek semmi mást nem keres az

életében, csak az izgalmat. Sokan eltékozolják a földi életükben nekik rendelt időt, mivel nem

ismerik Isten Létezésének Igazságát.

Most az Igazság bemutatásra kerül. Elérkezett a számvetés ideje.

Atyám végül figyelmezteti a világot az Igazságra. Azok, akik figyelmen kívül hagyják az Igazságot,

megtagadják maguktól a belépést az Én Új földi Királyságomba.

Ahelyett, hogy örök dicsőségben, csodákkal, örömmel, szeretettel és jóléttel teli életet élnének, ők

száműzve lesznek, hogy a pokol mélyén rothadjanak.

Buzdítom Isten minden gyermekét, hogy fogadják meg ezt a figyelmeztetést.

Lehet, hogy ez kemény. Sokan, akik azt mondjátok: ’ez nem Istentől jön, mert Ő Irgalmas’ –

figyeljetek a következőre.

Eljött az idő a konkoly és a búza szétválasztására. Az a nap nagyon közel van. Akárhogyan is dönt az

ember, az lesz a végső döntés.

A szabad akaratot mindig is tiszteletben fogja tartani Atyám, egészen az utolsó napig. Az Ítélet

Napjáig.

Jézusotok
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Ünnepélyesen Megígérem nektek, hogy gyors lesz az átmenet

2012. november 11. vasárnap; 18.00

Első rész

Drága, szeretett leányom, mindig fontos emlékezni arra, hogy amikor szenvedtek, az nem a ti

fájdalmatok csak, amit éreztek. Az Én fájdalmam az, amelyet elszenvedtek. A fájdalom, amelyről

beszélek, nem az, melyet Keresztre feszítésem során szenvedtem el, hanem az, amellyel ma kell

szembenéznem, ahogy nézem és érzem az emberiség fájdalmát.

Az emberek a lelkük sötétsége miatt szenvednek a világban. Még azok is szenvednek, akik egyszerű

életet élnek, és próbálják Tanításaimat követni. Nyomorultul érezhetik magukat, ahogy igyekeznek

egymást szeretni. A kételyek miatt is szenvednek, melyeket hitükben tapasztalnak.

Oly sokan nem értik az örök élet értelmét, vagy azt a tényt, hogy az élet nem ér véget, amikor valaki

meghal ezen a földön. Emiatt oly sokan nem készülnek fel az elkövetkező életre.

A múltban sokan nem készültek fel megfelelően, és vagy a pokolban, vagy a Tisztítótűzben vannak.

Ez a nemzedék egy Ajándékot kap, melyben más nemzedék nem részesült. Sokan egyszerűen

átmennek majd ebből az életből azonnal, anélkül, hogy meg kellene tapasztalniuk a halált, amint azt

tudjátok.

Második Eljövetelem magával hozza majd ezt a rendkívüli Ajándékot. Ne féljetek hát. Örvendezzetek,

mert Én azért jövök hozzátok, hogy virágzó jövőt hozzak nektek.

Gondoljatok erre a következőképpen. Habár keresztülmentek majd némi nehézségen, és tanúi kell,

hogy legyetek majd annak, ahogyan Létezésemet el fogják utasítani, de ez nem fog sokáig tartani.

Tisztában vagyok vele, hogy sokan közületek aggódtok, de ünnepélyesen Megígérem nektek, hogy

gyors lesz az átmenet. Amikor majd tanúi lesztek az Új Jeruzsálemnek, amint az az Új Földre, az Új

Paradicsomra ereszkedik, akkor elragadtatásba fogtok esni.

Nem lehet szavakkal leírni ezt a csodálatos Alkotást. Szívem repes a Szeretettől, mikor arra

Gondolok, milyen csodálattal fogtok reagálni ti és szeretteitek. Ez akkor lesz, amikor a végső

szövetség misztériuma világossá válik majd számotokra.

Világos Ígéretemet – miszerint eljövök újra – végre valóban meg fogják érteni.

A világ egy szent családdá válik, és egy Atyám Isteni Akaratával összhangban és egységben lévő

létet fog élni.

Ez az újraegyesülés ideje lesz, amint a holtak első feltámadása megtörténik majd. Azok, akik a

megtisztulás során tisztává váltak ezen a földön, csatlakozni fognak azokhoz, akik szintén

megtisztultak a Tisztítótűzben, hogy az Új Paradicsomban éljenek.

Sok minden fog változni, de lelki békére lelnek majd mindazok, akik követnek Engem, és

csatlakoznak Hozzám az Én Új Békekorszakomban, melyben Én fogok uralkodni lelki Vezetésem által.

Végre a sátán evilági uralma alatt tapasztalt szenvedés nem lesz többé.

Megér majd minden fájdalmat, minden szenvedést, minden imát, minden erőfeszítést, melyet

megéltek, hogy egybegyűjtsétek a lelkeket, akik ellankadva lemaradnak, és akik rúgkapálva

 14



A Nagyfigyelmeztetés - 2012 novemberi üzenetek
Ünnepélyesen Megígérem nektek, hogy gyors lesz az átmenet

küzdenek egész úton.

Az Új Paradicsom készen áll. Csak fel kell készítenetek a lelketeket, és odasétálnotok a kapukhoz.

Azok közületek, akik az Én Szememben megmentik magukat, megkapják majd a kulcsot a kapuk

kinyitásához.

Tartsatok ki az eljövendő szorongattatás alatt, mert ez olyasvalami, aminek meg kell történnie,

amint ez meg lett jövendölve Atyám Könyvében.

Imáitok ennek nagy részét enyhítik majd, és Atyám minden lehetséges szakaszban be fog avatkozni,

megakadályozandó, hogy gonosz tetteket hajtsanak végre az Ő drága gyermekein.

Jézusotok

A Római Katolikusoknak rejtekhelyeken, vagy biztonságos Templomokban

kell majd tartaniuk a Szentmiséket

2012. november 11. vasárnap; 22.00

Második rész

Drága, szeretett leányom, össze kell gyűlnötök, és fel kell kutatnotok azon lelkeket, akiknek nincs

tudomásuk az Igazságról.

Nyújtsátok ki kezeteket. Hívjátok magatokhoz őket, hogy meghallgassák az Igazságot. Életük és

lelkük elveszhet, ha nem segítetek nekik, hogy Hozzám jöjjenek.

A Keresztes hadjárat, a maradék földi Egyház Küldetése, épp annyira lesz erőt próbáló, mint a

középkorban lévők. Ezzel nem jár majd fizikai hadviselés, mint amikor egy hadsereg egy

hagyományos háborúban vív csatát.

Ez egy szellemi háború lesz, habár néhány háború katalizátor lesz, mert imacsoportok milliói

alakulnak, hogy gyengítsék az Antikrisztus erejét.

Ezek az imák a Mennyben íródtak, és rendkívüli Kegyelmeket ígérnek.

Mindössze egyetlen céljuk van, és ez nem más, mint hogy megmentsék a lelkét mindenkinek;

minden gyermeknek; minden hitvallásúnak; mindkét nemnek; minden vallási felekezetűnek és az

ateistáknak. Ez az Én legnagyobb óhajom.

Ti, Tanítványaim, az Én vezetésem alatt álltok. A rátok árasztott Kegyelmeim már gyümölcsöt

teremnek. Hamarosan több ezer új lelket fog vonzani az a hatalom, melyet Én adok majd az 

Imahadjárat Kegyelmei által.

Felmerülhet bennetek, hogy hogyan képes egy kis imacsoport ilyen megtéréseket elérni. A válasz

egyszerű. Azért fogtok sikert aratni, mert Atyám védelme, és az Én közvetlen vezetésem alatt álltok.

Nem tudtok kudarcot vallani. Miközben sok nyugtalanságot és veszekedést, valamint belső harcot

fogtok tapasztalni, ami várható ebben a munkában, Én mindig mellettetek leszek.

Ne feledjétek, mi most felkészülünk az Én szegény felszentelt szolgáim kiválására, amely az

eljövendő egyházszakadás következménye lesz, mely kitörőfélben van a Keresztény Egyházakban.

Így, míg a maradék hadsereget katolikus papok és más Keresztény papok vezetik majd, sok lesz a
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laikus szolgáló, mivel ez egy paphiányos időszak lesz.

Nektek, Tanítványaim, gyűjtenetek és tárolnotok kell az Áldozati Ostyákat, mert nehéz lesz

hozzájutni. Közületek a Római Katolikusoknak majd rejtekhelyeken vagy biztonságos Templomokban

kell tartaniuk a Szentmiséket.

Egy, a náci németek általi üldözéshez – melynek során levadászták a zsidókat – hasonlatos küldetést

kreálnak majd, hogy gyökerestül kiirtsák az úgynevezett árulóit az Új Világegyháznak, melyről azt

mondják majd nektek, hogy az minden vallásé.

Azzal vádolnak majd benneteket, hogy bemocskoljátok a Szentmisét, és az ő újonnan kialakított

Szentmise-bemutatásukat, ahol Én nem leszek jelen a Szent Eucharisztiában, mert ez egy

ocsmányság lesz Atyám Szemében.

Az Én Testem és Vérem azokban a Szentmisékben lesz jelen, melyeket azon központokban és

rejtekhelyeken mutatnak be, ahol ti hűséget fogadtok az Átlényegülésnek, hitelessé és Atyám által

elfogadhatóvá téve a Szentmise Szentáldozatának Szentségét.

Én továbbra is útmutatást fogok nektek adni, amint folytatjátok a Jézus az Emberiséghez

Imacsoportok megalakítását szerte a világon.

Már sok Imacsoport alakul nap mint nap. Köszönöm azoknak, akik követték Útmutatásaimat, és

engedelmességet mutatnak.

Legyetek nyugodtak. Magabiztosabbnak kell lennetek. Tegyétek félre a félelmet, mivel az nem

Tőlem ered. Mi most a világ minden szeglete felé növekszünk és terjeszkedünk. Hamarosan

mindenki követni fog, és amikor ez megtörténik, az imák meg fogják változtatni a világot a megtérés

által.

Mindannyiatokat szeretlek. Hálás vagyok és meghatódott, hogy azonnal válaszoltatok Nekem ezen

fontos Küldetésen keresztül, mely a legnagyobb összehangolt küldetés, hogy minden bűnöst

hazavigyen az Atyához, biztonságba, a fenevad befolyása és kísértései elől.

Jézusotok

A Töviskoronázás Keresztre feszítésem során szimbolikus

2012. november 13. kedd; 17.00

Drága, szeretett leányom, a töviskoronázás Keresztre feszítésem során szimbolikus a végidőkre

vonatkozóan.

Mivel az Egyház az Én Testem a földön, ezért majd az is meg lesz koronázva a megpróbáltatás

töviseivel, amint az a Kálváriára vezető Utam során történt. A Töviskorona jelképezi az Én földi Szent

Egyházam Fejét. Benedek pápa sokat fog szenvedni, mivel üldözni fogják, mert az Igazságot szólja.

Eltiporják majd Benedek pápát, mint Egyházam Fejét, és nem fognak irgalmat gyakorolni felette. Az

ellenzék gyorsan fog növekedni, amint Benedek pápát jelentőségét vesztettnek nyilvánítják majd.

Azok, akik modernebb szemléletmódúnak tartják majd magukat az apostoli módszereket tekintve,

elsöprik majd őt, és kigúnyolják az ő szavait. Majd Egyházam Fejét felváltja a Kígyó Feje.

A Keresztre feszítésem során elszenvedett ostorozás most majd újra lejátszódik Katolikus
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Egyházamban. A kígyó most gyorsan mozog, amint megpróbálja majd elnyelni Testemet – azaz földi

Egyházamat. Majd minden Keresztény Egyházat bekebeleznek, és azok arra kényszerülnek, hogy a

hamis prófétát tiszteljék, mint a fenevad jobbkezét.

Habár sokan közületek rémültek lehettek, ne feledjétek, hogy imáitok késleltetik mindezeket, és sok

esetben enyhítik az ilyen körülményeket.

Az elegendő ima késlelteti és gyengíti majd a gonosz munkálkodását a földön.

Ez a sátán vezette gonosz csoport által tervezett üldöztetés ellenszere. A megtéréssel és az

imáitokkal, Tanítványaim, sok minden legyőzhető. Az ima el tudja pusztítani ezt a gonoszságot. Az

ima megtérítheti, és meg is téríti majd az emberiséget. Aztán ha elegendő lélek követ Engem,

minden könnyű lesz majd. Akkor majd az Új Paradicsomomba való átmenet könnyebb lesz.

Jézusotok

Számos esemény kezd majd napvilágot látni azon Egyházakat érintően,

melyek Engem tisztelnek a világban

2012. november 14. szerda, 20.30

Drága, misztikus Hitvesem, drága, szeretett Leányom, megpróbáltatásaid új erőt adtak neked, és a

szenvedés meg kellett, hogy érintse sokak szívét.

Ez az egyik módja annak, ahogyan Én meg fogom érinteni azok lelkét, akiknek szükségük van

Kegyelmeimre. A Nekem végzett munkád által fogom Én ezt megtenni, hogy a megtérés gyorsan

tudjon terjedni.

Eközben számos esemény kezd majd napvilágot látni azon Egyházakat érintően, melyek Engem

tisztelnek a világban. Hamarosan nyilvánosságra kerül majd a Katolikus Egyházamban lévő

szakadás. Amikor ez megtörténik, ovációval fogadják majd azokat, akik elszakították Tanításaim

Igazságát az Atyám által megszabott Tízparancsolattól.

Némi időt vett igénybe ennek a nagyszabású tervnek a megtervezése és összehangolása, de

hamarosan be fogják jelenteni az egyházszakadást a médiavilág előtt.

Sokuk, torkuk szakadtából üvöltve közlik a hazugságokat, nemcsak a Tanításaim által megszabott

törvények ellen. Amit ők valójában akarnak: kreálni egy új istent. Egyházam új névleges vezetője

úgy kerül majd kinevezésre, mint a politikai vezetők, bármely rangos választás alkalmával.

Ők el akarják majd hitetni veletek, hogy a régi Ige megtévesztő. Majd azt mondják nektek, hogy ne

higgyetek a régi Igében. Ők meg fogják változtatni a módját annak, ahogyan élték Tanításaimat, és

megváltoztatják a módját annak, ahogyan tisztelnek Engem.

Most félresöprik majd Törvényeimet, és az általuk készített törvényeket fogják imádni.

Meg fogják változtatni ünnepélyes fogadalmukat, hogy igazolják részvételüket egy új templom

felépítésében, amely új templom a hamis próféta uralmának lesz szentelve. Akkor ők már nem

lesznek többé az Én szolgáim, mert átváltanak a hamis próféta iránti hűségre és tiszteletre.

Akkor majd egy hamis istent fognak imádni, egy teljesen új elképzelést, amely lehetővé teszi majd,

hogy Isten bizonyos törvényeit eltöröljék, és ocsmányságokkal váltsák fel a Szemem láttára.
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Számos esemény kezd majd napvilágot látni azon Egyházakat érint?en, melyek Engem tisztelnek a
világban

Ez az Én figyelmeztetésem azon papoknak közületek, akik el fognak távolodni a Katolikus Egyháztól.

Ha már nem bíztok Bennem teljes mértékben, el fogják csavarni a fejeteket, hogy a hazugságokban

higgyetek. Ha bíztok az álnok uralkodókban, akkor szörnyű bűnbe fogtok esni. A fenevadat fogjátok

tisztelni, aki be fogja mocskolni Egyházamat azáltal, hogy belemélyeszti a töviskoronát Egyházam

Fejébe, az Én igaz Szent Helytartóm, Benedek pápa fejébe.

Szörnyen fogtok szenvedni, ha a fenevadat szolgáljátok, mert meg fogjátok fosztani Istent az Ő

gyermekeitől. Térjetek vissza igaz gyökereitekhez. Ne hagyjátok, hogy Egyházamat bemocskolják az

azon emberek által tervezett bűnök, akik ki akarják irtani a Kereszténységet, más – Atyámat tisztelő

– vallásokkal egyetemben.

Ti, felszentelt Szolgáim, akik megszegitek Papi Szentségeteket, elszakítjátok szíveteket Tőlem,

miközben ezek a csalók ellopják majd lelketeket.

A legnagyobb bűn, amit készültök elkövetni, egy hamis isten tisztelete. Felékesítve a hamis próféta

elbűvölő lesz, alattomos, és látszólag jó fogalmai lesznek az Atyám Könyvében lévő Tanításokról. A

bűvöletébe fogtok esni. El fogja ferdíteni Tanításaimat, így azok eretnekséggé válnak.

Ez a vallás, mely egy alternatíva az Isten Igazsága helyett, haszontalan. Mégis ez látszatra vonzó,

szeretetre- és csodálatraméltó lesz, és új arany- és drágakövekkel felékesítve, ez az új

egy-világvallásként fog megjelenni minden oltáron.

Hűséges papok, nektek a következőt Mondom. Én megáldalak majd benneteket a Kegyelmekkel,

hogy minden időben megértsétek az Igazságot.

Az ilyen – a számotokra az Igazságként bemutatott – bálványok, valójában csak agyagból vannak.

Ezek fából készült tárgyak. Ezek semmik. Ezeknek nincs semmi értelme. Nem fognak Kegyelmeket

árasztani. Egyszerűen nem lesz jelen templomaikban az Isten, az Egy Igaz Isten. Csak az Élő Isten

lehet jelen Templomaimban.

Amikor Isten, az Atya tanúja lesz ennek a végső sértésnek, Ő száműzni fogja azokat, akik életre

hívják ezeket a pogány gyakorlatokat. Akkor Ő majd magyarázatot követel azoktól, akik felelősek az

Ő földi Szent Egyházában lévő szakadásért – azoktól a szolgáktól, akik arrogánsan elutasították Isten

Szavát (Üzenetét), csak úgy nemtörődöm módon.

Amikor ők szembenéznek Velem a Nagyfigyelmeztetés alatt, akkor tudni fogják, hogy mennyire

megbántották Atyámat. Egyetlen személy vagy felszentelt szolga sem ura magának, mert csak

egyetlen egy Mester van. Csak egy Isten van. Ők egy ember alkotta istent vezetnek be, aki nem

létezik, mégis ők ellopják majd Nyájamat Tőlem. Ők minden kegyelmet meg fognak kapni, és nagy

türelem mutatkozik majd számukra. Ha nem bánják meg bűneiket, akkor el lesznek pusztítva.

Mindegyikőtök meg fog fizetni minden egyes lélekért, akiket elveszítettetek a Számomra.

Jézusotok

Van egy Üzenetem, melyet Közölnöm kell az Amerikai Néppel

2012. november 17. szombat, 19.00

Drága, szeretett leányom, van egy Üzenetem, melyet Közölnöm kell az Amerikai néppel.

Drága, szeretett Követőim, figyeljetek Szent Szavamra (Üzenetemre) most, és hallgassatok meg.
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Van egy Üzenetem, melyet Közölnöm kell az Amerikai Néppel

Jelenleg nagy üldöztetéssel néztek szembe, honfitársaitok és azok bűnei miatt, akik irányítják az

abortusz-törvényeiteket. Ez a legnagyobb bűn, amelyet egymás után több milliószor elkövettetek,

megsebezte Szívemet, mintha egy tőr járná át jó néhányszor.

Erkölcstelenségetek bűnei, és az anyagi javak iránti szeretetetek, mélyen megbánt Engem. Nem

vagytok Hozzám hűségesek úgy, ahogyan az tőletek elvárt. Nektek, akik eltávolodtatok az

Igazságtól, hívnotok kell Engem, így Én fel tudom nyitni szemeteket.

Én szeretem Isten valamennyi, Amerikai Egyesült Államok-béli gyermekét, de attól tartok, hogy a

bűn egy olyan nagy éket vert, hogy sokatok fog a kétségbeesés szakadékába zuhanni, ha nem

fogadjátok el az Isten Létezését.

Fontos, hogy állhatatosan imádkozzatok, mivel a sátán hatalma beszivárgott sok törvényetekbe. A

törvények, melyek többségét a köztetek lévő ateisták akarják bevezetni, undort keltőek lesznek

Atyám Szemében.

Mily nagyon sírok, amiatt a megtévesztés miatt, melyet nektek mutatnak be. A köztetek lévő

szegény felszentelt Szolgáim el lesznek taposva, mint a rovarok, azon vezetők lába által, akik

megtagadnak Engem, a ti Jézusotokat.

Ez egy olyan időszak, amikor az ima napi célkitűzésetek kell, hogy legyen, azért, hogy nemzetetek

megmenekülhessen, és hogy az én tizenkét nemzetem közé tartozhasson az Új Paradicsomban.

Íme az Imahadjárat (85)-ös imája, hogy megmeneküljön az Amerikai Egyesült Államok a

csaló kezétől

“Ó drága Jézus, borítsd be nemzetünket a Te legdrágább védelmeddel. Bocsásd meg az

Isten Tízparancsolata ellen elkövetett bűneinket. Segítsd meg az amerikai népet, hogy

visszatérjen Istenhez. Nyisd meg értelmüket az Úr Igaz Útjára.

Nyisd meg megkeményedett szívüket, hogy örömmel fogadják majd Irgalmas Kezedet.

Segítsd meg ezt a nemzetet, hogy szembeszálljunk az istenkáromlásokkal, melyeket ránk

erőszakolhatnak, kényszerítve bennünket, hogy tagadjuk meg a Te Jelenlétedet.

Könyörögve kérünk Téged, Jézus, ments meg minket, oltalmazz meg minket minden

veszedelemtől, és öleld a mi népünket a Te Szent Szívedre. Ámen.” 

Menj Népem, és soha ne félj kimutatni az Irántam való szereteted; és soha ne tagadd meg

Kereszténységed.

Jézusotok

A zűrzavar a föld minden szegletében nyilvánvaló lesz, és csak a vak nem

veszi majd észre a változásokat

2012. november 19. hétfő; 9.00

Drága, szeretett leányom, csak egyetlen út visz az Örök Élethez, és az Rajtam, Jézus Krisztuson

keresztül vezet. Ugyanakkor sok út vezet Hozzám.

Sokan, akik az Én Igazságomat követik, ezt könnyebbnek találják majd, mint azok, akik ismerik az

Igazságot, de mégsem hódolnak az Istennek.
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A z?rzavar a föld minden szegletében nyilvánvaló lesz, és csak a vak nem veszi majd észre a változásokat

Követőim, meg kell értenetek, hogy közületek azok, akik ismeritek az Igazságot, de hátradőltök, és

engeditek, hogy hazugságnak tartsák Isten Szavát (Üzenetét), ti felelősséggel tartoztok Nekem, a ti

Jézusotoknak.

Soha ne fogadjátok el azokat a törvényeket, melyek a sátánt tisztelik. A szívetekben tudni fogjátok

majd, hogy mely törvényekre Gondolok, mikor azokat felvonultatják előttetek. Mert akkor azok majd

undorítani fognak benneteket, mint ahogy Engem is undorítanak.

Hadd tudja meg mindenki, hogy kezdetét vette az Isten Szava (Üzenete) elleni küzdelem. Világossá

válik majd számotokra, hogy mily módon fog ez történni.

Sok változás földi Egyházaimban; sok megpróbáltatás felszentelt Szolgáim körében; nemzetek

közötti viták; és a konfliktus Izraelben – mindezek fokozódni fognak, és mind egyidőben.

A zűrzavar a föld minden szegletében nyilvánvaló lesz, és csak a vak nem veszi majd észre a

körülöttetek zajló változásokat. Mindannyian érintve lesztek valamilyen módon, de tudnotok kell a

következőt.

Megígértem nektek, hogy veletek leszek, vezetve benneteket minden lépésnél, enyhítve

fájdalmatokat minden kőnél, melyre ráléptek, a béke, a szeretet és a harmónia utáni keresésetek

során.

Maradjatok Mellettem. Maradjatok Szent Szívem közelében, és engedjétek Nekem, hogy

megerősítselek benneteket.

Ha szívetekben hittel, és Irántam, Jézusotok iránti bizalommal mentek át ezen a fájdalom-, és

zűrzavar-dzsungelen, akkor túl fogjátok élni.

Soha ne engedjétek, hogy bárki is kibillentsen benneteket az Isten Igazsága iránti

lelkiismeretességetekből vagy elköteleződésetekből, bármilyen meggyőzőnek is hangozzanak ők.

Nem számít, mennyi úgynevezett toleráns törvényt is kényszerítenek rátok, hogy fogadjátok el majd

azokat.

Szívetekben tudni fogjátok az igazság és a valótlanság közti különbséget.

Jézusotok

A befolyásos nemzeteket képviselő tizenkettők csoportja, egy sértés

tizenkét Apostolom létezésével szemben

2012. november 20. kedd; 23.50

Drága, szeretett leányom, jelenleg sok sértés ér Engem, az emberiség Megváltóját, és azokat a

megtévesztés leplével palástolják.

A sátán különösen a Keresztényeket fertőzte meg most szerte az egész világon. Ő ezt a

legalattomosabb módon teszi. Meggyőzi őket, hogy mutassanak hűséget testvéreik iránt, azáltal,

hogy ráveszik őket, hogy higgyenek a hazugságokban. Az embereknek, természetüknél fogva van

egy gondoskodó oldaluk, mások iránti természetes szeretetükből fakadóan. Ez egy ajándék Istentől.

A sátán ezt az érzelmet kihasználva csalja az embert a megtévesztés hálójába, mely fölött az ember

kevés befolyással bír. A sátánnak sikerül rávennie őket, hogy olyan törvényekben higgyenek, melyek

az Isten elleni súlyos bűnökhöz vezetnek.
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A befolyásos nemzeteket képvisel? tizenkett?k csoportja, egy sértés tizenkét Apostolom létezésével
szemben

Sokan hiszik azt, hogy helyesen cselekednek azáltal, hogy támogatnak másokat abbéli

igyekezetükben, hogy olyan törvényeket hozzanak, melyek elnézőek a gyilkossággal, a

háborúval és az Isten elleni káromlásokkal szemben.

Ha azt hiszitek, hogy a bűn elfogadható és igazolt azért, mert az mások javát szolgálja,

akkor ti egy gondosan előkészített csapdába estetek.

Nem véletlen, hogy megszaporodtak a mentegetőzések a Keresztény Egyházakban lévő

megosztottság miatt. Nem véletlen, hogy mindenféle mentséget hoznak fel most nektek, hogy

szemet hunyjatok az abortusz felett.

Minden nemzet kapcsolatban áll egymással, és az abortusz bevezetésének, a háború

jóváhagyásának, és a Keresztény Egyházakban való változások eszközölésének mindennemű

nyilvános hirdetését egyetlen szervezet tervezi. Ez a csoport már évek óta tervezi ezen

eseményeket. Pontosan tudják, hogy kik ők, és hogy mit tesznek. Ők nagyon befolyásosak és

veszélyesek.

Álljatok meg, figyeljetek és hallgassatok, mert mostanra már bizonyára elfogadjátok, hogy amit Én

mondok, azt Isten Nevében mondom. Mindezeket a gyalázatos és visszataszító intézkedéseket,

melyeket meggyőzőnek tűnő és gondoskodó társadalmi változásokként mutatnak be nektek, globális

alapon tervezte el és koordinálta a tizenkettők csoportja.

Ez a csoport, a befolyásos nemzeteket képviselő tizenkettők csoportja, egy sértés tizenkét

Apostolom létezésével szemben.

Ők fogják bemutatni és támogatni majd az Antikrisztust a világban, mint ahogyan

tizenkét Apostolom mutatott be Engem a nyilvánosság előtt, az Én időmben a földön.

Az ő hatalmuk azt jelenti, hogy minden egyes befolyásos nemzet egymást támogatja a bűnös

törvények alkotásában, annak érdekében, hogy azok elfogadásra kerüljenek majd.

Szeretett Tanítványaim, mennyire fogtok ti szenvedni, amikor megtudjátok az Igazságot. Az Igazság

majd felnyitja a szemeteket a körülöttetek lévő gonoszságra. Soha nem szabad félnetek az

Igazságtól. Csak ha elfogadjátok az Igazságot, akkor tud az megvédeni benneteket ezektől a gonosz

törvényektől, tettektől és cselekedetektől.

Tudnotok kell, hogy azok a nemzetek, amelyek részt vesznek a gonosz törvények bevezetésében, ők

fognak a legjobban szenvedni a végső megtisztulás során.

Azt hihetik, hogy feddhetetlenek, de csak egyetlen dolog elérésében fognak sikerrel járni. Hogy a

büntetés oly szigorú lesz, hogy azt elkerülendő, nem lesznek képesek elrejtőzni, vagy az arcukat

elfedni. Elsősorban Előttem kell majd felelniük. Sokan még akkor is arcul köpnek majd Engem. Majd

aztán csatlakoznak az Antikrisztushoz, a fenevadhoz, és valamennyi bukott angyalhoz az örökké

tartó kínszenvedésre.

Figyelmeztetlek most benneteket.  Ti, akik próbáljátok bevezetni az abortuszt

nemzeteitekben; ti, akik bemocskoljátok az Én Keresztény Egyházaimat, és ti, akik a

fenevadnak hódoltok; a ti napjaitok meg vannak számlálva. Számotokra nem lesz jövő,

nem lesz örök élet, nem lesz belépés az Én Királyságomba.

Jézusotok

Szűz Mária: Imádkozzatok, hogy azok a szegény lelkek, akik továbbra is

keresztre feszítik Fiamat, elforduljanak a bűntől
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Sz?z Mária: Imádkozzatok, hogy azok a szegény lelkek, akik továbbra is keresztre feszítik Fiamat,
elforduljanak a b?nt?l

2012. november 21. szerda; 18.45

Gyermekem, minden gyermekemnek, akik szeretik Fiamat, imában kell egyesülniük, a világban lévő

viszály eme idején.

Imádkozzatok, hogy azok a szegény lelkek, akik továbbra is keresztre feszítik Fiamat, elforduljanak a

bűntől, és megbocsátásért esedezzenek Fiamhoz.

Az idő rövid, és csak a kegyelem állapotában lévők léphetnek be Fiam Királyságába.

Míg korábban hosszú évek teltek el imádsággal, áldozathozatallal és az irántam, Áldott Édesanyátok

iránti áhítattal, már csak egy nagyon rövid idő marad számotokra, hogy keressétek az üdvösséget.

Kicsinyeim, imádkozzatok állhatatosan azokért, akik bántják Fiamat, és akik gyalázzák Atyámat, a

Magasságos Istent.

Oly sokan fordítottak hátat Istennek. A gonosznak sikerült kővé változtatnia a szívüket.

Nagyon kevesen tisztelik az életet, mely Isten gyermekeinek adatott. Életetek Isten Kezében van.

Bárki, aki beavatkozik Isten Teremtésébe, az meg lesz büntetve.

Gyermekem, mindenkit fel kell szólítanod, aki megkapta az Igazság Könyvét, hogy imádkozzanak

hozzám, az Üdvösség Anyjához. Én azt a feladatot kaptam, hogy segítsek Fiamnak megmenteni az

emberiséget.

Hadd segítselek benneteket, gyermekek, hogy meglássátok a Fiamhoz vezető utat, tisztasággal és

szeretettel szívetekben.

Én segítek majd nektek legyőzni minden akadályt, melyek utatokat állják Fiam Irgalma felé.

Kérlek, ne feledjétek, hogy Fiam mindent megbocsát. Ő szereti Isten valamennyi gyermekét,

függetlenül attól, hogy mennyi szenvedést okoznak Neki.

Mindössze oda kell fordulnotok Hozzá, és kérnetek kell az Ő Irgalmát, hogy közelebb vigyen Magához

benneteket.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok mindazokért, akik megbántották Fiamat, és akik

megszentségtelenítették az Ő Egyházait, mert nekik szükségük van a segítségetekre.

Ők elveszett lelkek, és vissza kell őket vinni Fiam Keblére. Máskülönben ez összetörné az Ő Szívét.

Köszönöm, hogy válaszoltok erre a Mennyből jövő hívásra.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

A hűséges követők egyik fele nem fog eltérni az Igazságtól. A másik fele

el fogja ferdíteni az Igazságot

2012. november 21. szerda, 23.30
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A h?séges követ?k egyik fele nem fog eltérni az Igazságtól. A másik fele el fogja ferdíteni az Igazságot

Drága, szeretett leányom, minden kemény hangvételű Üzenet ellenére, melyet Isten valamennyi

gyermekének adok, ne feledd, hogy Szeretetem örökké Irgalmas.

Türelmem mindent elvisel, és Én meg fogok menteni minden egyes embert, akik Irgalmamért

folyamodnak, függetlenül bűneik súlyosságától.

Mennyire vágyom arra, hogy kiszabadítsak mindenkit a csaló szorításából, aki fokozza szorítását

minden egyes általa elcsábított lelken, így sokan tehetetlenek az ő erejével szemben.

Mindenkinek meg kell értenie a következőt. Ha eladtátok a lelketeket, önként, a sátánnak, ő nem fog

szabadon engedni benneteket. Csak Én szabadíthatlak meg benneteket.

Amikor próbálnak megváltozni azok a lelkek, akik elvesztek Számomra az általuk folytatott bűnös

élet miatt, akkor ők is küzdeni fognak a fenevad ellen. Mert ez egy bosszús és gonosz fenevad.

Mert sokaknak, még a Hozzám, az ő Jézusukhoz hűségeseknek is, ő bosszúságot fog okozni

időről-időre. Nem fog megelégedni mindaddig, amíg nem engedtek az ő kísértésének, amely

személyenként eltér.

Mivel mindannyian bűnösök vagytok, és továbbra is azok lesztek, amíg meg nem tisztultok a bűntől,

fogadjátok el a bűnt tényként, de harcoljatok ellene.

Ti, akik bensőségesen ismertek Engem, ti tudjátok, hogy mindig bízhattok Irgalmamban.

Tudjátok, hogy mennyire fontos fenntartani a Velem való napi kommunikálást. Ez olyan egyszerű

lehet, minthogy beszélgettek Velem munkaidőtök alatt. Ez tökéletes idő arra, hogy apró áldozatokat

ajánljatok fel Nekem.

Ha valaki megbánt benneteket, ajánljátok fel ezt a megpróbáltatást Nekem, hogy Én

lelkeket tudjak menteni e révén.

Ha nyugtalanítanak benneteket azok a küszködések, amelyekkel szembenéztek, és

amelyek fölött nincs befolyásotok, engedjétek meg Nekem, hogy elvegyem terheteket.

Sokan dolgoznak hosszú kemény órákat, mind otthon, mind azon kívül. Csak azt kérem tőletek, hogy

forduljatok Hozzám gondolataitokban, amikor támaszra és segítségre van szükségetek, mert Én

válaszolni fogok imáitokra.

Soha ne kövessétek el azt a hibát, hogy azt gondoljátok, csak a Templomban beszélgethettek Velem,

vagy csak a Szentáldozások előtt és után.

Én a nap minden pillanatában ott vagyok. Válaszolok minden kérésre, amennyiben az Szent

Akaratom szerint való.

Szeretett Tanítványaim, ti mindannyian Isten gyermekei vagytok. Én egyesítelek benneteket,

nemzetet a nemzettel, hogy így Én békét és egységet hozhassak az eljövendő káosz közepette.

Hadd vezesselek be benneteket Szent Családomba, és akkor meg fogtok erősödni.

Akkor majd felemelkedtek, és megújulva, új erőre kapva nekilendültök, hogy vezessétek

Hadseregemet, mely még sok országban nem alakult meg.

Maradjatok hűek Útmutatásomhoz.

Kérlek, terjesszétek mindenütt az Élő Isten Pecsétjét. Tilos ezt árusítani. Elérhetővé kell
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tenni mindenki számára. Adjátok tovább a másolt példányokat azoknak, akiket meg kell

védelmezni.

Hamarosan nagyobb lesz a szakadék a hűséges követők között, azok között, akik elfogadják Atyám

Könyvét, a Legszentebb Bibliát, és azok között, akik meg akarják változtatni az Igazságot.

A hűséges követők egyik fele nem fog eltérni az Igazságtól.

A másik fele el fogja ferdíteni az Igazságot.

Azért teszik majd ezt, hogy az megfeleljen az ő saját politikai és személyes motivációiknak, melyek

egy burkolt megfogalmazás mögé lesznek rejtve.

Az Igazságot hamarosan hazugságnak fogják nyilvánítani, és Istent okolják majd.

Ők tiszteletlenül azt fogják állítani, hogy az Én Szent helytartóm által lefektetett törvények

ódivatúak, és nem illeszkednek a modern társadalomhoz.

Minden alattomos érvelés szöges ellentétben fog állni Isten Törvényeivel, melyek a következőhöz

vezetnek.

Ezek az emberek olyan törvényeket akarnak bevezetni, melyek legalizálják a bűnt. Ők

nem szeretik Istent. Azt mondják, hogy szeretik Istent, pedig közülük sokan – akik ilyen

törvényeket pártolnak – ateisták, de nem fedik fel igazi hitvallásukat.

Sok tervük tartalmazza a Keresztény törvények betiltását.

Egyfelől, eltűrik azokat a törvényeket, melyek megengedik a nőknek, hogy elvetessék gyermekeiket,

választott életmódjuk miatt. Ők a választás melletti érveket hozzák fel, de ez a választás az anya, és

nem a gyermek szükségleteire vonatkozik.

Sok nő gyötrődik, miután kiolt egy életet ily módon. Sokan érzik a veszteséget, mert tudják a szívük

mélyén, hogy az életet, melyet ők kioltottak, azt Isten teremtette.

Minden hathatós és meggyőző érvelést be fognak vetni, hogy az abortusszal kapcsolatos jogalkotást

előidézzék. Minden trükköt bevetnek a támogatás megszerzéséért, ami annyit jelent, hogy az

abortusz bevezetésre kerül mindenki számára.

Ezért a bűnért Én le fogom rombolni az országaikat.

Az abortusz bűne nagy fájdalmat okoz Atyámnak, és Ő nem fogja ezt engedni a továbbiakban.

Azok a nemzetek, amelyek folyamatosan próbálják ezt elérhetővé tenni még több nő számára, és

akik ezt egy jó dologként hirdetik – ki lesznek emelve, és olyan büntetést fognak kapni, amelyből

nem fognak tudni talpra állni.

Ők vétkesek lesznek a gyilkosság bűnében, és az első csoportok egyike lesznek, akik szenvedni

fognak a Nagyfigyelmeztetés alatt.

Isten nem fogja hagyni nektek, hogy hozzányúljatok az Általa teremtett életekhez.

Földrengések formájában fogja kiszabni rátok az Ő büntetését, és sok nemzet továbbra is büntetést

fog kapni, egyiket a másik után, az Úr napjáig.

Az abortusz és a gyilkosság az a két bűn, melyekért Atyám szigorú büntetéssel fog lesújtani erre a
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világra.

Tanítványaim, a bűn olyan, mint egy szennyfolt, mely megmételyezi lelketeket, minden nap. De

amikor a kegyelem állapotában vagytok, a bűn elhalványul. Minél gyakrabban részesültök a

Szentáldozásban és a Gyónás szentségében, annál nagyobb kegyelmeket kaptok.

Közületek azok, akik naponta vesztek részt Szentmisén, ti nagyon különleges kegyelmekben

részesültök. Mert ti, hűséges Követőim, gyorsan be fogtok lépni Paradicsomom Kapuin.

Menjetek most, és töltsetek egy kicsivel több időt Velem. Beszélgessetek Velem. Én szeretem a

könnyed beszélgetést, és ez Engem közelebb visz hozzátok. Vágyódom utánatok. Vágyom az Általam

áhított bensőségességre, hogy Én közelebb tudjalak benneteket hozni Magamhoz.

Egy csodálatos kapcsolatot építhettek Velem, egyszerűen azáltal, hogy először barátokká válunk.

Majd az egymás iránti szeretetünk addig épül, mígnem szívetek szeretettől fog repesni Értem, az Én

szívem pedig értetek.

Ez nem bonyolult. Ahhoz, hogy egy teljesen új kezdet elinduljon, hogy felkészüljetek Királyságomra,

kezdjétek el most: szólítsatok meg Engem.

Ha szerettek Engem, akkor hamar bízni fogtok Bennem, és ez vezet majd benneteket lelketek

megtisztulása felé. Boldogabbak lesztek, békességben lesztek, nem fog semmit jelenteni a külvilág,

kivéve a bűn fájdalmát, melynek tanúi lesztek.

Én itt vagyok. Várlak benneteket. Szeretném, ha az emberiség méltó módon tudna megismerni

Engem.

Szeretlek benneteket.

Jézusotok

Isten, az Atya: Én a legtökéletesebb jövőt kínálom nektek.

2012. november 22. csütörtök; 19.00

Legdrágább leányom, Szeretetem Fénye ereszkedik ma a földre, abban a reményben, hogy talán

felpezsdül Gyermekeim szíve.

Azok, akik nem ismernek Engem, és azon sokak, akik félnek közeledni Hozzám, nektek tudnotok kell,

hogy Én Fiam Királyságába szeretnélek vinni benneteket.

Én Vagyok a Szeretet Istene, és az Isten, aki örökül hagyta nektek az Üdvösség Ajándékát.

Nem mondhattok le erről az Ajándékról, mert ezt azért kapta az emberiség, hogy újra

egyesülhessen, élvezvén a Paradicsomot, melyet elsőként Teremtettem a számukra.

Ez az Úr napjának ideje, és nektek, Gyermekeim, erre a nagyszerű napra való felkészítésetek zajlik.

Hamarosan sor kerül Isteni Beavatkozásomra, annak érdekében, hogy

megmenekülhessetek, és beléphessetek Fiam Királyságának kapuin.

Amikor a Szent Könyvemben megjövendölt próféciák kezdenek beteljesedni, akkor végül

elfogadjátok majd az Igazságot.
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Az Igazság, melyet megígértem az emberiségnek, ezekre az időkre, most adatik nektek.

Azt kérdezhetitek, miért szükséges, hogy Szent Szavam (Üzenetem) Igazságát ismét

Gyermekeimnek Adjam.

Ez azért van, mert oly kevesen hisznek Létezésemben ma a világon. Ők már nem tartják be

Tízparancsolatomat.

Az alázatosságot felváltotta a gőg Gyermekeim körében, beleértve sok felszentelt szolgát, akik az

Igazság átadására lettek kijelölve. Sokan figyelmen kívül hagyják Szavam (Üzenetem) Igazságát, sőt

mi több, soha nem tanították azok világon való létezésének értelmét.

Oly sok lélek menekülhet meg most Szeretetem révén, és ezért Adtam nektek szeretett Fiam által

útmutatásokat, hogy mi az elvárás felétek.

Fogadjátok be az Igazságot. Emlékeztessétek a hozzátok közel állókat, a Gyermekeim iránti Nagy

Szeretetemre.

Mint bármely jó Édesapa, figyelmeztetni fogom Gyermekeimet a veszélyekre, melyekkel

szembekerülnek.

Sosem fogom engedni, hogy vakon belesétáljanak a megtévesztés hálójába, mely úgy

ereszkedett rá az emberiségre, mint egy halász hálója a gyanútlan halrajra.

Nem fogom megengedni azoknak, akik próbálják megakadályozni, hogy Szent Szavam (Üzenetem)

meghallgatásra kerüljön, vagy azoknak, akik próbálnak gáncsot vetni Fiam Szavának (Üzenetének).

Sőt azon Kötelességemet sem fogom elmulasztani, hogy figyelmeztessem Gyermekeimet a

büntetésekre, melyek rájuk várnak majd, ha továbbra is megbántanak Engem azzal, ahogyan

másokkal bánnak.

Én Vagyok a ti Atyátok. Én felelős Vagyok Gyermekeim ismételt egybegyűjtéséért, és Én

felhasználok majd minden szükséges dolgot, hogy megmentsem Gyermekeimet a bajtól.

A sátán és hűséges követői minden taktikát, minden trükköt bevetnek majd, hogy

megakadályozzanak benneteket abban, hogy meghalljátok az Igazságot.

Én ünnepélyesen megígérem a következőt. Gyorsan Karjaimba, és Fiam Nagy Irgalmának

védelmébe vétettek majd.

Kezdetét vette a lelkekért vívott csata, habár sokatok számára ez talán nem nyilvánvaló.

Azért, hogy Új földi Paradicsomomat élvezzétek, el kell fogadnotok Kezemet, amint azt felétek

Nyújtom. Ne féljetek, mert Én mindazokat védelmem alá veszem, akik tisztelnek Engem, Örök

Atyjukat, és Drága Fiamat, Pecsétemmel egyetemben.

Szívleljétek meg Hívásomat. Legyetek erősek. Ne hallgassatok a fenevad suttogására, amint ő

felhasználja a gőg bűnével beszennyeződött lelkeket, hogy elvegyen benneteket Tőlem.

Én a legtökéletesebb jövőt kínálom Nektek. Ne utasítsátok vissza ezt a Paradicsomot, mert ez a ti

örökségetek. A világban hányan utasítanának vissza közületek egy gazdag örökséget? Nagyon

kevesen. Ne kövessétek el azt a hibát, hogy hátat fordítotok ennek az Ajándéknak.

Bárki, aki próbál megállítani benneteket, annak szüksége van a ti imáitokra, mert Én valamennyi

Gyermekemet szeretem.
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Én, a ti Atyátok, biztosítani fogom, hogy Fiam Második Eljövetelének beharangozására

irányuló nagy Tervem, ne késsen majd.

Jöjjetek Hozzám, Fiam által, és semmiben nem szenvedtek majd hiányt. Szeretlek benneteket.

Sokatokért Sírok, akik túl makacsak vagytok, hogy lássátok, hogy ez valóban Mennyből jövő hívás,

mely meg lett ígérve, hogy felkészítsen benneteket az Új Békekorszakra.

Szeretett Atyátok

A Magasságos Isten

Szeretett papjaim és felszentelt szolgáim, ne tartsatok Szavamtól

(Üzenetemtől)

2012. november 23. péntek; 21.45

Drága, szeretett leányom, ahogy nő az ellenállás az üzenetekkel szemben, úgy fokozódik most az

üldözés, Prófétáim és Látnokaim ellen.

Én mondom nektek, különösen az Én szeretett papjaimnak és felszentelt szolgáimnak, ne tartsatok

Szavamtól (Üzenetemtől). A félelem és a bizonytalanság, amit átéltek, nem Tőlem jön. Ha pedig ez

nem Tőlem jön, akkor kérdezzétek meg magatoktól: ez honnan való?

Mindig ellenállnak Szent Szavamnak (Üzenetemnek).

A földön töltött Időm során, az akkori papok, a Farizeusok, minden tőlük telhetőt megtettek, hogy

vitatkozzanak Velem. Minden lehetőséget megragadtak, hogy csapdába csaljanak Engem, hogy

kérdéseket tegyenek fel Nekem azzal a céllal, hogy ellene Mondjak Isten Igéjének, de nem sikerült

nekik.

Én hallgattam, amikor ők megpróbáltak rávenni Engem arra, hogy feleljek a kérdésekre, melyekről

tudták, hogy Én nem vagyok hajlandó válaszolni azokra.

Látjátok, habár gyakorolták a vallásukat, számos gondosan megtervezett szertartást tartottak, drága

ruhákban pompáztak, egy dolognak híján voltak. Egy fikarcnyi alázat sem volt bennük, mert ők

tévesen azt hitték, hogy - az ő felszentelt szolgai szerepük miatt – ők testvéreik felett

állnak.

Ők – a prófétákhoz hasonlóan – Atyám Szent Igéjét szólták, tanították, és mutatták be nyílt tereken.

Mégsem értették igazán az Atyám által tett ígéretet, sem a tanításokat, melyeket Atyám adott nekik

a próféták által. Nem voltak hajlandók elfogadni, hogy a megígért Messiás eljövetele

történik éppen, az ő saját idejükben.

Ők azt hitték, hogy ez az esemény majd a jövőben fog bekövetkezni.

Ők összezavarodtak Válaszaimtól, Tanításaimtól, és az egyszerű Életvitelemtől. Ennek ellenére Én

vonzottam őket, újra és újra visszajöttek, hogy próbára tegyenek Engem.

Aztán ők megrettentek a szellemi, lelki dolgokat illető Tudásomtól, a ténytől, melyet nem tudtak

tagadni.

Ők gyötörtek Engem. Én válaszoltam a kérdéseikre Atyám Szent Akarata szerint. Aztán csendben

maradtam, amikor dühösen ujjal mutogattak Rám.
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Mert minden, fennen hirdetett – az Isten Igéjét illető – tudásuk ellenére, beleestek a csaló által

állított csapdába. Ők azt hitték, hogy tudásuk magasabb rendű az Én tudásomnál.

Az általuk alkotott lépcsőzetes egyházi hierarchia a királyi monarchiához volt hasonló. Ők nem Istent

tisztelték, hanem a királyokat, mégpedig saját királyaikat, akiket ők választottak meg. A felső szint

keveset kommunikált az egyszerű szolgákkal, akik igazgatták az ő nemzetségeiket. Csakúgy, mint a

szegény, alázatos emberekre, Istenre is kevés idejük volt.

Mennyire bántották ők Atyámat. Mennyire gyötörtek ők Engem. Sokak vére tapadt az ő

kezükhöz, mégis sikerült tisztán tartaniuk a nyilvánosság előtt.

Képzettségük azt jelentette, hogy ők úgy vélték, hogy csak ők tudják helyesen értelmezni a

Szentírást. Igémet Eretnekségként kezelték.

Ma ugyanez a helyzet. Nagyon kevés felszentelt Szolgám van felkészülve Második

Eljövetelemre. Papsági felhatalmazásuk – miszerint ők Egyházam Felszentelt Papjai –

megosztottságot idézhet elő, melyet Én nem hagytam jóvá.

Ezek a tanult teológusok, sok éves gyakorlattal, nem értik meg Tanításaimat, a próféciákat vagy azt,

ahogyan Én beszélek.

Ti, akik megkérdőjelezitek Szavamat (Üzenetemet) vagy megpróbáltok egyenlőtlenséget előidézni

azáltal, hogy összehasonlítjátok Szavamat (Üzenetemet) a ti saját téves Szentírás-ismeretetekkel,

most azonnal hagyjátok abba.

Semmit sem tanultatok? Nem fogadjátok el, hogy közel az idő, és hogy Én felkészítelek benneteket?

Sok ellensége van ezen Szent Küldetésemnek, mely Második Eljövetelemre való

felkészítésetekre irányul.

Ezek alattomos támadások. Minden – ezen üzenetek révén – Általam tett változás, fordulat és lépés,

akadályokba ütközik.

Ha nem fogadjátok el azon Ígéretemet, miszerint eljövök újra, akkor tegyétek fel magatoknak a

kérdést: Mi az én – Isten Nevében való – szerepem? Egyszerűen csak kiszolgáltatni a Szentségeket?

Nem, nemcsak ezért a szerepért lettetek elhívva.

Amikor támadjátok Üzeneteimet, úgy, ahogyan azt ti teszitek, akkor sírva fakadok a szomorúságtól

és a csalódottságtól.

Hát nem lettetek figyelmeztetve, hogy legyetek éberek, mert nem tudjátok sem a napot, sem az

órát, amikor Én visszatérek? Itt az ideje, hogy felébresszétek lelketeket, hogy olvassátok az Atyám

Könyvében foglalt Igéket, és kérjétek, hogy Áldjalak meg benneteket a tisztánlátás adományával.

Ti, akik azért utasítotok el Engem, mert óvatosak vagytok, és aggódtok, hogy nem Én, a ti Jézusotok

vagyok az, aki beszél, Én megbocsátok nektek. Én megértem, hogy milyen nehéz ez, de idővel

érezni fogjátok, ahogy Szeretetem körbeölel benneteket.

Ti, akik nem vagytok hajlandóak meghallgatni Engem, vétkesek vagytok a gőg bűnében.

Ti, akik nyilvánosan elítélitek Szavamat (Üzenetemet), ízekre szeditek, és azt állítjátok, hogy

Üzeneteim a gonosztól valók, ti elvesztetek a Számomra. Oly nagyon eltávolodtatok Tőlem, ennek

ellenére öntelten azt hiszitek, hogy a könyvekből vett, szellemi, lelki dolgokkal kapcsolatos tudásotok

méltóbbá tesz benneteket arra, hogy az Én Nevemben beszéljetek, ezért nektek tudnotok kell a

következőt.
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Hozzatok Hozzám egy egyszerű, tiszta szívű lelket, aki azért szeret Engem, aki Vagyok,

és akkor csatlakozni fog Hozzám a Paradicsomban.

Hozzatok Elém egy gőgös lelket, aki torkaszakadtából ordítja Isten Igéjét, és Én

félrevetem majd őt.

Alázatos szívvel bízzatok Bennem, és Én kiárasztom rátok Kegyelmeimet.

Ha feltétel nélkül szerettek Engem, fel fogjátok ismerni Hangomat, ebben az időben. Ti vagytok a

szerencsés lelkek. Mégis azon lelkek után Vágyódom a leginkább, akik eltávolodtak Tőlem.

Ó, jöjjetek Hozzám, felszentelt Szolgáim. Én nektek adom az Igazságot, mert Én azt

akarom, hogy megújítsátok Irántam való hűségeteket. A Tanításaimmal szembeni

engedetlenség, és az, hogy nem vagytok hajlandóak elismerni gyengeségeiteket, éket

ver közénk.

Azon felszentelt szolgák, akik súlyos testi bűnöket követtetek el, jöjjetek Hozzám, hogy

Megölelhesselek benneteket. Ismerjétek el bűneiteket, és Én megújítom majd lelketeket, hogy

alkalmassá váljatok segíteni más lelkek megmentésében, mielőtt Én eljövök újra.

Figyeljetek. Én megértem, ha kétségeitek vannak. Ugyanakkor, ha ti ártani próbáltok Prófétáimnak,

szenvedni fogtok ezért. Sokkal jobb, ha csendben maradtok. Vállalnotok kell, hogy meghallgattok, és

megalázkodtok Előttem. Csak akkor lesztek alkalmasak arra, hogy képviseljétek Testemet a földön.

Jézusotok

Ők nem az Én Fejemre fognak smaragd-, vagy drágakő koronát helyezni

2012. november 25. vasárnap; 17.25

Drága, szeretett leányom, Én Vagyok Krisztus, az emberiség Megváltója, és Én hamarosan felveszem

Koronámat, és végre uralkodni fogok a világ felett.

Azonban a Töviskorona marad még a helyén, Szent Fejemen, addig, míg el nem jön a nagy nap,

amikor Én végül az Atyám által Számomra megígért trónra ülök.

Én Vagyok az egy Igaz Király, az egy Igaz Isten, mégis Töviskoronát viselek, melyet

hálátlan emberek keze helyezett Rám oly kegyetlenül.

Ők nem az Én Fejemre fognak smaragd-, vagy drágakő koronát helyezni. Még ma sem. Nem.

Ehelyett ők továbbra is bántanak Engem, kegyetlenül elutasítva az üdvösséget, melyet Én akkor

vívtam ki számukra, amikor ők keresztre feszítettek Engem.

Én csak vártam és vártam az emberiségre, hogy felemelje tekintetét és kinyissa szemét, hogy

meglássa az Igazságot.

Mégis oly kevés Keresztény követi Tanításaimat. Ők meggyengültek a külső nyomás hatására, és

nem szólnak semmit, miközben a világ üdvözli a bűnt, mint valami jó dolgot.

Koronám elkészült, és Én Dicsőségben érkezem majd meg. Minden ember látni fog

Engem, amint eljövök a Mennyből.

Ez az esemény órákon át fog tartani, és csak az erős hitűek fognak ujjongani és

 29



A Nagyfigyelmeztetés - 2012 novemberi üzenetek
?k nem az Én Fejemre fognak smaragd-, vagy drágak? koronát helyezni

örvendezni.

Oly sokan fognak majd szégyenkezni és félni, mikor meglátnak Engem. Én még akkor is, ha kérnek

Engem, hogy bocsássak meg nekik, azonnal megteszem, egészen a legutolsó másodpercig.

Óvakodjatok azoktól, akik azt állítják magukról, hogy Én vagyok. Ez nagyon fontos, mert

Én csak azon az egy bizonyos napon fogok eljönni.

Nem fogok emberként a földön járni, mert Atyám ezt nem engedélyezte. Senki ne

tévesszen meg benneteket.

Hadd tudják meg mindazok, akik nem ismernek el Engem, az Én Létezésemet, vagy az Atyám

Könyvében lévő próféciákat, hogy Uralkodásom közel, és ezt nem lehet megakadályozni.

A sátánnak és az ő követőinek nincs hatalmuk Felettem. Az egyetlen hatalom, amely számít, az Isten

Hatalma, aki valamennyi Gyermekét szereti.

Készüljetek fel Új Királyságomra, és örvendezzetek. Örömmel várjátok a napot, mert ez

lesz az a nap, amikor minden emberi szenvedés örökre véget ér.

Csak azok fogják megtapasztalni Új Paradicsomomat, akik követik Tanításaimat.

Tanítványaimnak imakört kell alakítaniuk, hogy megvédjék azok lelkét, akik még az utolsó napon

sem fognak Hozzám jönni.

Kérlek, imádkozzátok a  Litániát a Védettség Kegyelméért, azokért, akiknek nincs erejük, hogy

önmagukon segítsenek.

Jézusotok

Akik Isten Törvényeit követik, azokat ördögien veszélyesnek fogják

beállítani, és fel fogják kutatni őket

2012. november 25. vasárnap; 18.45

Drága, szeretett leányom, Tanítványaimnak meg kell érteniük, hogy az Én Nevemben elviselt

megpróbáltatások csak erősebbé teszik majd őket.

Nektek mind, akik ezen Szent üzeneteket követitek, soha nem szabad engednetek, hogy mások

támadásai letörjenek benneteket.

Még amikor ezt is teszik, amikor teljesen eltipornak benneteket, majd belétek rúgnak, miközben

védtelenül hevertek ott, tudnotok kell, hogy akkor Én felemellek majd benneteket. Ti minden egyes

alkalommal erősebbekké váltok, és akkor félelmetek csökkenni fog.

Imádkozzatok ezekért az emberekért, mert ez nem az ő hibájuk. Őket felhasználja a csaló, hogy

elfordítson benneteket ettől a Küldetéstől.

Most meg kell tudnotok, hogy Irgalmam hamarosan, mint a tűz lángja, végigsöpör az emberiségen,

és elárasztja minden ember lelkét. Mikor ez megtörténik, a világ egy nyugodtabb hely felé lesz

kormányozva. Oly sokan meg fognak térni, és ez jó. De mint a vihar éjszaka, úgy fog az Antikrisztus

megérkezni, és lerombolja ezt a nyugalmat.
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Ő megzavarja majd az emberek életét, jóllehet ők először nem fogják észrevenni. A világ egyik

nagyon befolyásos vezetőjévé válik majd, és soha nem szabad a szemébe néznetek. Süssétek le

szemeteket. Helyezzétek bizalmatokat Belém, és imádkozzatok, hogy meg lehessen menteni azokat,

akiket ő megfertőz.

Épp úgy, mint bármely várható vihar esetében, jól fel kell készülnötök. Ne hagyjátok házatok

egyetlen szegletét sem védelem nélkül. Deszkázzátok be a nyílásokat. Szigeteljétek el magatokat és

családotokat az ártalmaktól. Ez az ember nagy hatalmat kapott a fenevadtól, ezért meg kell

védenetek magatokat tőle, máskülönben el fogja érni, hogy beszennyezzétek lelketeket.

Gonoszsága gondosan rejtve lesz előttetek, és ha nem készültök fel, a csapdájába eshettek.

A jó és a gonosz közötti harc mind a földön, mind azon kívül fog folyni, mind egyidőben.

Az a baj ezzel a háborúval, hogy akik az Antikrisztus és a hamis próféta oldalán állnak, olyan színben

tűnnek majd fel, mintha nagy jót cselekednének a világban.

Akik Isten Törvényeit követik, azokat ördögien veszélyesnek fogják beállítani, és fel fogják kutatni

őket.

Az Én Menedékembe kell menekülnötök. Vérem minden egyes cseppjével ontom ki rátok Szent

Szívemet, hogy megoltalmazzalak benneteket.

Soha ne legyetek kiábrándultak. Soha ne érezzétek magatokat egyedül. Egyesítettelek benneteket

ezen és más küldetések által. Idővel mindazok, akik követik valamennyi hiteles próféta és látnok

által adott Útmutatásaimat, ők lelkek milliárdjainak megmentésében segítenek majd.

Akár már húsz millióan közületek – állhatatosságotok, megpróbáltatásaitok, szenvedéseitek és

imáitok által – megmenthetitek az emberiség többségét.

Ez az Én ígéretem nektek.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok minden testvéretekért. Mert egyesülvén, mi

mindannyian részeseivé válunk majd Új Királyságomnak, és minden rendben lesz.

Ugyanakkor ne legyen kétségetek afelől, hogy még sok feladatot el kell végezni az emberiség

megtérítéséhez.

Ez nem lesz könnyű, de az Általam – ezen Küldetéshez – majdan adott erő és kegyelmek biztosítani

fogják, hogy Atyám Szent Akarata oly módon teljesülhessen, ahogyan annak teljesülnie kell.

Jézusotok

Papjaim, ne bántsatok Engem, azt állítván, hogy egy hazug Vagyok.

2012. november 27. kedd, 20.08

Drága, szeretett leányom, el kell magyaráznom, hogy sokatokat – akik kitartóan munkálkodtok azon,

hogy hirdessétek és terjesszétek Szent Szavamat (Üzenetemet) – minden eddiginél jobban fognak

támadni az önjelölt szakértők, akik el fogják utasítani ezeket az üzeneteket, mint amiknek nincs

jelentősége.

Mások, akik támadnak benneteket, azt fogják mondani, hogy nektek nincs jogotok hirdetni Szavamat
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(Üzenetemet), vagy azt az Igazságnak nyilvánítani.

Végül, bizonyos felszentelt szolgák, Egyházamon belülről, meg fognak fenyegetni benneteket, és azt

mondják majd nektek, hogy hagyjátok abba, amit csináltok, mivel tevékenységetek sérti őket.

Ők azt fogják mondani, hogy ezek az üzenetek nem Istentől valók.

Azt gyanítják, hogy ezek egy gonosz erőtől származnak. Azt fogják mondani, hogy ezek az üzenetek

ellentétesek Egyházam tanításaival. Én a következőt mondom nekik.

Az üzenetek melyik része okoz nektek ilyen szívfájdalmat? Miért nem az Igazságot szóljátok, amikor

kritizáljátok Szavamat (Üzenetemet)?

Miért büszkélkedtek a szellemi, lelki dolgokat illető tudásotokkal, melyről azt mondjátok,

meghaladja az Én tudásomat?

Az Én Földön való Testem, azaz Egyházam nevében beszéltek ti? Ha igen, akkor Én ezt –

Szent Helytartómon keresztül – nem engedélyeztem.

Az a ti hadjáratotok, hogy ily hevesen elutasítsátok ezeket az üzeneteket, a saját

nézőpontotok és személyes véleményetek alapján?

Ti hibát véltek fölfedezni benne, majd megfenyegetitek nyájatokat, hogy ha olvassák Szavamat

(Üzenetemet), akkor félre lesznek vezetve.

Azt állítjátok, hogy Szent Szavamat (Üzenetemet) el kell utasítani, majd azt mondjátok Követőimnek,

hogy kötelességük ugyanígy tenni.

Miért féltek a Királytól, akinek az életeteket ígértétek?

Tőlem nem kell félni, annak ellenére, hogy Szavam (Üzenetem) kényelmetlen számotokra.

Sok önjelölt próféta van a világban, akik nem hitelesek, és sokak imájára van szükségük. Ugyanakkor

azok, akik hitelesek, mindig ők a ti célpontjaitok a leginkább. Az Én hiteles prófétáim azok, akik

magukra vonják azon papok haragját, akik még mindig bizonytalanok Szent Küldetésem célját

illetően.

Legyetek óvatosak, hogy kit vontok kétségbe, hogy kivel szemben terjesztetek gyűlöletet, hogy kiről

terjesztetek valótlanságot, és gyártotok rágalmakat, mert Én nem adtam felhatalmazást erre sem

nektek, sem Egyházamnak. Papjaim, ne bántsatok Engem, azt állítván, hogy egy hazug Vagyok.

Amikor az Igazság napja feltárul előttetek, nagyon szégyellni fogjátok magatokat.

Tegyétek le fegyvereiteket, és számoljatok fel minden gyűlöletet és haragot, amely jelenleg kínoz

benneteket. Majd nézzétek meg, mi történt veletek. A sátán oly módon tévesztett meg benneteket,

hogy erről a műről való szóbeli és írott támadásaitok túlmennek azon, amely tőletek, mint papoktól

várható.

Miért történt ez? Azért, hogy késleltessétek ezt a küldetést, és elvonjátok az embereket Imáimtól,

melyek a Mennyből küldettek a lelkek mentésére.

Amit ti jelenleg tesztek, az az, hogy megpróbáltok akadályozni Engem, a ti Jézusotokat, az emberiség

megmentésére irányuló Tervemben.

Ez egy nagyon súlyos vétek Isten ellen.
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Íme, az  Imahadjárat imája, mely segít nektek válaszolni Hívásomra, és megszabadít benneteket a

gyötrő kételytől.

Imahadjárat (86) Szabadíts meg engem a gyötrő kételytől

Összezavarodottan, bizonytalanul és nyugtalanul járulok Eléd, Drága Jézus, mert

aggódom az Üzeneteidben Általad hirdetett Igazság miatt.

Bocsáss meg nekem, ha megbántottalak Téged.

Bocsáss meg nekem, ha nem hallak meg Téged.

Nyisd meg szemem, hogy megláthassam azt, amit szeretnél, hogy megértsek.

Esedezve kérlek, add nekem a Szentlélek erejét, hogy megmutassa nekem az Igazságot.

Szeretlek Téged, Drága Jézus, és könyörögve kérlek, szabadíts meg engem a gyötrő

kételytől.

Segíts, hogy válaszoljak Hívásodra.

Bocsáss meg nekem, ha bántottalak Téged, és vonj közelebb Szívedhez engem.

Vezess engem Új Királyságodba, és add meg nekem a kegyelmet, hogy imáim és

szenvedésem által segíthessek neked megmenteni a lelkeket, akik oly kedvesek a Te

Szent Szívednek.

Jézusotok

Nem számít, hogy földi javaitok mennyire fontosak számotokra, azok

semmit sem érnek

2012. november 28. szerda; 19.40

Drága, szeretett leányom, a világban hamarosan kitörő változások során senkinek sem szabad

elfelejtenie, hogy Isten teremtette a világot, és kizárólag az Ő Keze és Hatalma által fog az véget

érni, oly módon, ahogyan azt tudjátok.

Sem kormány, sem vezető, sem ember nem irányíthatja az emberiség létezését, vagy a halált,

melyről csak Isten dönthet, hogy mikor hagyhatják el a lelkek a testet.

Nem számít, hogy földi javaitok mennyire fontosak számotokra, azok semmit sem érnek. Mégis

sokan töltik életük java részét egy álom hajszolásával a hírnévről, a gazdagságról, az anyagi javak

felhalmozásáról, amelyek bármelyik pillanatban elvételre kerülhetnek tőlük.

Ezért vesztik el vagyonukat azon lelkek, akik iránt Én mély könyörületet érzek. 

Megengedem, hogy ők mindentől meg legyenek fosztva annak érdekében, hogy Én meg

tudjam tisztítani őket.

A világban sokan vesztettek el sok mindent a korrupció és a kapzsi szervezetek keze által. Habár

nekik enniük kell, és otthonra van szükségük, amelyben élhetnek, Én mégis megengedem ezt a

szenvedést.

Mert csak akkor fognak az ilyen lelkek Hozzám fordulni segítségért. Ez a megtisztulás egyik

formája, hogy aztán az ember olyan alázattal tudjon Elém járulni, amilyennel 

elengedhetetlenül rendelkeznie kell ahhoz, hogy Királyságomba léphessen.

Ne féljetek, ha ilyen helyzetben találjátok magatokat. Ez csak egy ideig tart, és saját magatoknak

okozzátok. Idővel minden rendben lesz. Ez a jövőtökön, és az Új Paradicsomomban számotokra

fenntartott helyen való elmélkedés időszaka lesz.
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El kell nyernetek a jogot, hogy Velem jöhessetek. Földi időtök átmeneti. Sok léleknek, akik a világot

az anyagi csodák helyének tekintik, meg kell érteniük, hogy ez csupán betekintés azon bőséges és

dicsőséges ajándékokba, melyek mindazokra várnak közületek, akik az Új Dicsőséges Korszakban

fognak élni.

Itteni időtöket áthatja a szenvedés, az elégedetlenség, a gyűlölet és a kétségbeesés, a

sátán jelenléte miatt.

Nem látjátok őt, de ő és az ő bukott angyalai mindenütt jelen vannak, piszkálván, szorongatván és

kísértvén az emberiséget egész nap.

Sokan nem tudják elfogadni az ő létezésének tényét, és ez nagyon aggasztó. De sokan nem fogják

tagadni, hogy gyűlöletet éreznek, amikor valaki más dühének az áldozatává válnak. A gyűlölet

egyetlen forrásból fakadhat. Ez nem olyasvalami, ami önmagában létezik. Ez a fenevad szájából tör

elő.

Mert azok a lelkek, akik nyitottak maradnak, mert nem akarják elfogadni, hogy a bűn létezik; ők

könnyű célpontjai lesznek a gonosznak. Ők beleesnek a kísértésekbe, melyeket a gonosz helyez

eléjük, rendszerint a test bűne által. Ezek a lelkek könnyű prédák, és nem fognak úgy szenvedni,

mint azok a lelkek, akik ellenállnak neki. Azokra a lelkekre összpontosít leginkább a gonosz, akik

szeretnek Engem, az ő Jézusukat, és akik alázatos szívvel követik Tanításaimat.

Ezek azok a lelkek, akik felett különösen nehezen győzedelmeskedik a sátán. Ugyanezen lelkek,

imáikkal és Értem való szenvedésükkel arra kényszerítik őt, hogy kínjában üvöltve

meghunyászkodjon.

Ti, akik szerettek Engem, kizárólag állhatatosságotok és kitartásotok által lesztek úrrá az ő

szorításán, mely óráról-órára gyengül ezen Küldetés révén.

Ha és amennyiben, ismeretlen okból, szóbeli támadás ér benneteket, vagy ha az Én Nevemben

rágalmaznak titeket, akkor tudnotok kell, hogy imáitok lelkeket mentenek.

Kérlek, maradjatok csendben ezen támadások során, mert ha foglalkoztok a támadóitokkal, akkor

nagy hatalmat adtok a gonosznak.

Legyetek erősek, szeretett Tanítványaim, az Én kedvemért. Én támogatlak majd benneteket, és

szenvedésetek hamarosan véget ér.

Szeretett Jézusotok

Szűz Mária: Egy Szerető Isten nem generálna konfliktust vagy okozna

szakadást

2012. november 29. csütörtök, 15.20

Drága Gyermekeim, imádkozzatok Isten valamennyi – jelenleg a világban lévő – látnokáért. Ők

nagyon szenvednek, és sok viszály alakult ki, küldetésük ideje alatt és azon kívül.

Sokan elutasítják őket. Még inkább elutasítják azokat a látnokokat és prófétákat, akik tudatták a

világgal küldetésüket.

Egy emberként kell egyesülnötök, ha igazán szeretitek Fiamat. Nincs helye a féltékenykedésnek, a

rágalmazásnak, és a gyűlöletnek köztetek. Ha ez mégis megtörténik, akkor a gonosz vett rá
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Sz?z Mária: Egy Szeret? Isten nem generálna konfliktust vagy okozna szakadást

benneteket, hogy ne a prófétát, hanem Fiam Szent Szavát (Üzenetét) utasítsátok el.

Ez az az időszak, amikor semmilyen megosztottságot sem szabad megengedni, hogy válaszfalakat

képezzen azok között, akik Fiam Tanításait követik.

Ahol megosztottság van, ott zaklatottság van. Ez gátolja az ima áramlását, és feltartóztat

benneteket a lelkek megmentésében való segédkezésben.

Egy Szerető Isten nem generálna konfliktust vagy okozna szakadást. Isten Nevében másokat

rágalmazni, bűn Atyám Szemében.

Ha ezt teszitek, bántjátok Fiamat, aki mindig azt mondta nektek, hogy testvérként szeressétek

egymást.

Ha Fiam Nevét arra használjátok, hogy kárt tegyetek mások jóhírében, könyörögnötök kell Fiamhoz,

hogy bocsásson meg nektek.

Itt az ideje gyermekek, hogy erősek legyetek, és hogy tiszteljétek Fiamat, felidézvén mindazt, amit Ő

tanított nektek.

Sok megjövendölt esemény most hamarosan látható lesz a világban.

Nincs idő a megosztottságra azok között, akik tisztelik Fiamat.

Hamarosan a megosztottság rá lesz kényszerítve a Keresztényekre. Ezért egyesülve váltok majd egy

erős hadsereggé, mely méltó hirdetni Isten Igéjét.

Megosztottan, egy légüres tér fog beszippantani benneteket, ahol pogány törvényeket fognak

rákényszeríteni Egyházatokra.

Ha megosztottságot idéztek elő, akkor nem lehet egység.

Csak az erős hitűek – Fiam Szívében egyesülve – fognak előrehaladni Fiam hadseregében.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

Amikor megszűnik a szólásszabadság, az Igazság rejtve marad

2012. november 30. péntek, 15.55

Drága, szeretett leányom, hamarosan kibontakoznak azok a próféciák, miszerint véget ér a

nemzetek azon szabadsága, mely lehetővé teszi számukra, hogy szabadon, korlátok nélkül

beszéljenek.

A 2011. január 1-jén nektek adott Üzenetemben Én megmondtam nektek, hogy a média

által a nép hangja rejtve marad majd, és el fog sikkadni.

Amikor a média szabad hangját elnémítják, akkor tudjátok, hogy egy diktatúrában éltek.

Jelenleg sok változást kényszerítenek a nemzetekre a média irányítása és ellenőrzése révén. Amikor

megszűnik a szólásszabadság, az Igazság rejtve marad. Majd egyik nemzetet a másik után fogják
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megetetni a pogányok által diktált hazugságokkal.

Az Igazság Könyve azért adatik a világnak, hogy az emberiség érezze Isten szeretetét, és hogy az

Igazság felé legyen vezetve, hogy megtalálja majd a szabadságot.

A szabad választást meg fogja szüntetni az elit csoport. Ti olyanok vagytok, mint a vágóhídra terelt

bárányok, és sokatokat fognak félrevezetni, illetve sokatok fog vakká válni az Igazságra.

A szabadság egy Ajándék, mely minden embernek adatott Isten által, aki tiszteli

Gyermekei szabad akaratát.

Szabad akaratotok által sok döntést fogtok meghozni. Ezen döntések némelyikét helyteleníti Atyám,

mégis, Ő sosem avatkozik be a ti szabad akaratotokba, mert Ő nem tudná, és soha nem is fogja ezt

elvenni tőletek.

A sátán rabszolgái folyamatosan támadni fogják szabad akaratotokat. Ők ezt azáltal teszik, hogy

ráveszik a nemzeteket, hogy fosszák meg azok szabadságát, akik felett ők uralkodnak. Ők ezt több

okból kifolyólag teszik.

Ennek egyik oka, hogy rabszolgává tegyenek benneteket az ő saját önző hasznuk érdekében. A

másik oka, hogy szabályozzák népességük gyarapodását. A harmadik oka, hogy eltöröljék a föld

színéről Isten minden nyomát.

Ennek a tervnek sok ország szemtanúja Kereszthalálom óta. Mégis a nyugati világnak, amennyire

csak lehetséges, sikerült mentesnek maradnia a diktatúrától. Ez most teljesen meg fog változni.

Minden nemzet fölött egy másik nemzet fogja átvenni a hatalmat. Egymással fognak

harcolni a hatalomért. Sok nemzet olyan törvényeket kezd majd bevezetni, melyek

kommunizmushoz vezetnek.

Majd eljön az idő, amikor a Vörös Sárkány és a Medve fog irányítani mindent, de sokan nem fogják

ezt észrevenni, mert sok ilyen diktatúra rejtve marad majd a nyilvánosság előtt.

Tudnotok kell a következőt. Amikor gyökeret vernek azok a próbálkozások, hogy

eltöröljék Isten Nevét, és amikor ti a hazugságok rabszolgáivá váltok, akkor Atyám Keze

le fog sújtani.

A világ egyharmada el lesz törölve a föld színéről, és az isteni beavatkozás folytatódni fog egészen

az utolsó napig.

Enyhítendő a gonosz törvényeket, melyeket be fognak vezetni országaitokban, ahol az Igazság rejtve

marad majd előttetek, imádkoznotok kell az  Imahadjárat ezen, (87)-es imáját, hogy

megvédelmezzétek a nemzeteket a gonosztól.

Imahadjárat (87) Védelmezd meg Nemzetünket a gonosztól

„Ó Atya, Fiad nevében ments meg bennünket a kommunizmustól.

Ments meg bennünket a diktatúrától.

Védelmezd meg nemzetünket a pogányságtól.

Oltalmazd meg gyermekeinket minden veszedelemtől.

Segíts, hogy meglássuk Isten Világosságát.

Nyisd meg szívünket Fiad Tanításaira.

Segíts meg minden Egyházat, hogy hűek maradjanak Isten Igéjéhez.

Könyörögve kérünk, óvd meg nemzetünket az üldöztetéstől.

Legdrágább Urunk, tekints reánk Irgalommal, függetlenül attól mennyire bántunk Téged.
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Jézus, Emberfia, boríts be minket Drága Véreddel.

Oltalmazz meg minket a gonosz kelepcéitől.

Esedezve kérünk, Édes Istenünk, avatkozz be, és akadályozd meg a gonoszt abban, hogy

elnyelje most a világot. Ámen.”

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, mert Atyám Szíve meghasad azért, amilyen

gyorsasággal hozzák a bűnös törvényeket minden földi nemzetben, jelenleg a világban.

Bizakodjatok. Imádkozzatok, és bízzatok Bennem, hogy ezt a pusztítást enyhíteni lehessen.

Imádkozzatok, hogy Isten minél több gyermeke nyitva tartsa majd a szemét minden időben, és

hűségesek maradjanak Tanításaim Igazságához.

Jézusotok

 

 

A Zsidók – minden nemzetben lévő – ellenségei egységben összegyűlnek

majd, hogy szétmorzsolják Izraelt

2012. november 30. péntek, 22.20

Drága, szeretett leányom, hamarosan nyilvánvalóvá válnak az Ószövetségben megjövendölt, a

Zsidók sorsára vonatkozó próféciák.

Választott népem szenvedni fog

A Zsidók – akik elutasították az Istennel való Szövetséget, melyet Mózes fektetett le – szenvedni

fognak, mint ahogy évszázadok óta szenvednek. Őseik földje feletti uralmukat el fogják veszíteni, és

az egyetlen megoldás az lesz, hogy aláírnak egy szerződést, mely szerint ők az Antikrisztus

rabszolgáivá válnak majd. Választott népem szenvedni fog, ahogy Én is szenvedtem, és csekély

irgalmat fognak gyakorolni irányukba.

A Zsidókkal szembeni bánásmód rosszabb lesz, mint amit irányukba mutattak a II. Világháború alatt

zajlott népirtás során.

Izraelben lesz a Szorongattatás – a megjövendöltek szerint – egyértelműen látható.

Izrael miatt lesz az, hogy a háborúk fokozódni és terjedni fognak, amikor már nehéz lesz

megállapítani, hogy ki az igazi ellenség.

Nem sokkal ezután aláírásra kerül majd a békeszerződés, és a béke embere a világ színpadára fog

lépni.

Az Európai Unió meg fogja semmisíteni Isten minden nyomát

A tízszarvú fenevad, azaz az Európai Unió, meg fogja semmisíteni Isten minden nyomát.

Most itt az idő, hogy felkészüljünk példátlan kegyetlenségükre, amely a Kereszténység eltörléséhez

fog vezetni.

Mennyire büszkék lesznek, amikor a közöttük megbújt kicsi fel fog emelkedni, és büszkélkedni fog

 37



A Nagyfigyelmeztetés - 2012 novemberi üzenetek
A Zsidók – minden nemzetben lév? – ellenségei egységben összegy?lnek majd, hogy szétmorzsolják Izraelt

hatalmával. Ők üdvözölni fogják az új egyház kijelölt vezetőjét, és az ő hatalma el fog terjedni az

egész világon.

Hatalma gyorsan fog fejlődni, és ti, felszentelt Szolgáim, akik nem fogadjátok el ezen prófécia

Igazságát, nektek tudnotok kell a következőt.

Ha alkalmazkodtok Róma – a hazug és az Antikrisztus szolgái által hatalmába kerített város – új

törvényeihez, akkor ennek az új uralmi rendszernek a rabjaivá fogtok válni. Amikor azt látjátok, hogy

a Szent Eucharisztia Szentségét módosítják, és a felismerhetetlenségig megváltoztatják, akkor

tudnotok kell, hogy ez lesz a ti lehetőségetek, hogy hátat fordítsatok ennek a gonosz uralmi

rendszernek.

Egyházam tévedhetetlen, és tévedhetetlen is marad. Ugyanakkor, ha Egyházamon belül mások

lázadnak Tanításaim ellen, és megváltoztatják a Szentáldozást, ők száműzve lesznek Egyházamból.

Az új uralmi rendszer, mely nem Istentől való, nem lesz tévedhetetlen, mert az nem az Igazságot

fogja képviselni. A Keresztények csak Tanításaimat követhetik.

Ha ti egy ember alkotta vallást követtek, nem nevezhetitek magatokat Keresztényeknek. Bárki, aki

az állítja, hogy Egyházam tévedhetetlen, annak igaza van.

Bárki, aki azt állítja, hogy egy új egyházhoz tartozik, amelyben Tanításaimat megmásították, és

Szentségeimet eltörölték, az hazugságban fog élni.

Ez egy nagyon nehéz időszak lesz Felszentelt Szolgáim számára, mert nekik az Egyházam által

lefektetett Törvényeket kell követniük. Én most azt mondom nektek, hogy továbbra is ezt kell

tennetek. De amint meggyalázták Szentségeimet, csak az Én Igaz Egyházamat kövessétek. Akkor

már csak az Igazságot követő szolgák formálhatnak jogot arra, hogy vezessék Népemet az Általam –

a földön töltött Időm során – lefektetett útmutatásoknak megfelelően.

A Pogányság Felemelkedése

A pogányság felemelkedése végig fog söpörni a földön, és nyomában egy hamis nyugalom

teremtődik majd. Akkor majd látni fogjátok a hírességek ajnározásának, a new age spiritualizmus

iránti fanatikus rajongásnak, és a sátánimádatnak a növekedését, mintegy a modern

pszichoterápiának álcázva. Ekkor az önimádat lesz a legfontosabb tulajdonság, amire törekednek.

Ahogy fokozódik az Armageddon Csatája, úgy fog nőni a szexuális erkölcstelenség

Az abortusz és a gyilkosság olyannyira gyakori lesz, hogy sokan immunissá válnak bárminemű

együttérzésre azok iránt, akik védtelenek.

Ezidő alatt Hadseregem rettenthetetlenül fogja folytatni – küldetése során – a lelkek megmentését.

Semmi sem fogja megállítani őket, és minden egyes imában töltött órájukra, Én mérsékelni fogom

ezen szenvedések nagy részét a világban.

A Zsidóknak Én a következőt mondom. Azért szenvedtetek, mert nem hallgattatok Isten Szavára,

melyet a próféták által adott. Azonban, ti hamarosan el fogjátok fogadni végül az Igaz Messiást.

Akkor majd ti is csatlakozni fogtok Hadseregemhez, amint az Antikrisztus elleni győzelem felé

menetel.

Szenvedni fogtok, ahogy Én szenvedtem, mert ez meg lett jövendölve. Dávid Háza

győzedelmeskedni fog azon a napon, amikor Én feltámasztom hamvaiból az Új Jeruzsálemet. Amint

Új Királyságom felemelkedik, a pogány világ királya és az ő szolgái hamuvá lesznek.

Közel van Ígéretem, miszerint eljövök, hogy Atyám Királyságába vigyelek benneteket. Én
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Szeretetemet és Hűségemet ígérem nektek, mint a ti megígért Messiásotok, akit oly régen

megígértek nektek. Ez a ti örökségetek. Ti nem Engem – a ti Jézusotokat – utasítottatok el Keresztre

feszítésemkor. Ti Istent utasítottátok el.

Én Isten Vagyok. Én vagyok számotokra az út az Új Paradicsomba való belépéshez. Fogadjátok el

Kezemet, mert Én szeretlek benneteket, Én Megbocsátok nektek. Ti az Én Népem vagytok, és Én

eljövök értetek.

Jézusotok
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