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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
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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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2012 októberi üzenetek

Ha egyszer megérzi valaki Isten Szeretetét, akkor már nem tud a nélkül

élni

2012. október 1. hétfő, 16.30

Drága, szeretett leányom, fogadd el, hogy ha Követőim hisznek ezekben az Üzenetekben, az lelki

gyötrődést okoz nekik időről-időre.

Sokan örvendezni fognak majd, amikor Szent Szavamat (Üzenetemet) olvassák, és úgy fogadják,

mint egy csodát.

Lesznek mások, akik szintén elfogadják majd Üzeneteimet, de egyes napokon őrlődni fognak a

bennük támadó kétségek miatt. Ezek a kétségek természetesek.

Mert egyesek újra és újra meg fogják kérdezni, hogy ezek az üzenetek tényleg a Mennyből jönnek-e.

Aztán tele lesznek gyötrelemmel, mert tudják, hogy életük hamarosan meg fog változni, és tanúi

lesznek a Második Eljövetelnek.

Ez azt jelenti, hogy az eddigi életük felismerhetetlenül meg fog változni.

Ez ijesztő sokak számára, mert ragaszkodni akarnak a korábbi önelégült életükhöz, jóllehet

boldogtalanok voltak.

A jövőtől, Isten Kezétől, valamint a sátán seregétől való félelem gyötri őket. Annak ellenére, hogy bár

Üzeneteim időnként félelmet keltenek szívükben, ezek vigaszt is nyújtanak.

Mert egy dolog biztos. Ők érezni fogják Szentlelkemet lelkükben, és ha ez egyszer megtörténik,

akkor meg fogják ismerni Isten Szeretetét.

Ha egyszer megérzi valaki Isten Szeretetét, akkor már nem tud a nélkül élni. Ez békét hoz. Tehát,

nem számít, hogy mennyire féltek esetleg, Követőim, emlékezzetek rá, hogy Én, a ti Jézusotok, soha

nem foglak elhagyni benneteket.

Az Enyéim vagytok.

Én vagyok az Élet a lelketekben. Általam meg fogtok menekülni. Én tele vagyok Irgalommal azon

lelkek iránt, akik Hozzám fordulnak segítségért. Én nem hagyom, hogy szenvedjetek a sátán

követőinek kezétől. Be foglak borítani benneteket Drága Véremmel. Nincs mitől félnetek.

Ellenkezőleg, megkapjátok a kegyelmeket a felkészülésetekhez. Most bátornak kell lennetek, ne

hagyjátok, hogy kétségeitek elhomályosítsák az Irántam való szereteteteket, vagy vakká tegyenek

benneteket ezen Üzenetek Igazságára.

Ezek az üzenetek az Én Ajándékom nektek. Azért adatnak nektek, hogy védelmezve és biztonságban

legyetek minden veszedelemtől.

Mindenkor kérjetek Engem, hogy oszlassam el félelmeiteket, mert ezeket – mint a zúgolódás csíráit –

a gonosz ültette el elmétekben, hogy megzavarjon benneteket.

Megáldalak titeket. Békét adok nektek. Az Én Védelmemet adom nektek. Bízzatok Bennem

mindenkor.

 3



2012 októberi üzenetek
Ha egyszer megérzi valaki Isten Szeretetét, akkor már nem tud a nélkül élni

Jézusotok

Szűz Mária: Fiam Egyházának vezetői közül sokan nem mondanak

semmit. Ők már nem védelmezik – nyilvánosan – Fiam Szent Nevét.

2012. október 2. kedd; 15.30

Gyermekem, egyre gyakoribbak a szeretett Fiam, Jézus Krisztus nevének sértegetésére irányuló

lépések.

Nem elég, hogy megtagadják Őt, sokan még a Benne hívők fejében Róla élő képet is meg akarják

sérteni.

Fiam Testének Keresztre feszítése, az Ő Egyházának Keresztre feszítése fokozódik.

Fiam Egyházának vezetői közül sokan nem mondanak semmit. Ők már nem védelmezik –

nyilvánosan – Fiam Szent Nevét. Nincs bátorságuk ahhoz, hogy megvédelmezzék Fiam Testét, az Ő

földi Egyházát.

Sokan nem akarják magukra vonni a nem kívánt figyelmet, a papok múltbéli vétkei miatt. Sokan

egyszerűen nem rendelkeznek azzal az erős hittel, mely ahhoz szükséges, hogy igaz tanúi legyenek

Fiam tanításainak Igazságának.

A világban oly sokan nem hisznek Fiam létezésében, és ez sírásra fakasztja Őt.

Oly sokan, akik ismerik az Igazságot, azt gondolják, elfogadható tiszteletlenséget mutatni azáltal,

hogy meghallgatják az istenkáromlást, és egy szót sem szólnak.

Nektek, gyermekek, nyíltan, félelem nélkül el kell ismernetek Fiam Keresztre feszítésének Igazságát. 

Az emberek meg fogják hallgatni. Meg fognak hallgatni benneteket. Ha Fiam minden szolgája

csendben maradna, akkor ki fog Fiamról beszélni?

Ki fogja ez alkalommal terjeszteni az Ő Szent Szavát, ha Isten gyermekei közül oly sokan tagadják az

Isten létezését?

Hamarosan már nem lesz számukra mentség. Amikor meglátják lelkük állapotát, akkor fogják

felfogni először, hogy van lelkük.

Imádkozzatok, hogy ők erősebbekké váljanak ezt követően, és hogy Krisztus igaz katonáivá váljanak.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

A Kereszténység egyetlen fő ok miatt áll támadás alatt

2012. október 3. szerda; 13.30

Én vagyok a te szeretett misztikus hitvesed, az Emberfia, aki a Szeplőtelen Szűz Máriától született.
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Drága, szeretett leányom, minden borzalmas szörnyűség, melynek a – gonosz gúnyolódásai

közepette – a Getszemáni kertben voltam tanúja, épp most, a Szemem láttára bontakozik ki a

világban.

Az emberek elvesztették a hitüket mindenütt. Ők az összezavarodottság tengerében tévelyegnek, és

a hitehagyás állapotában, a világban eddig soha nem látott mértékben.

Az egymás iránti szeretet halott.

A mások szükségletei iránti tisztelet már nem minősül csodálatraméltó jellemvonásnak.

A kapzsiság, a bujaság és az irigység irányítja sokak elméjét ma a világban. Szívükben hidegséggel,

ők már nem értékelik önmagában az életet, és nem törődnek a gyilkossággal. Természetesnek

veszik azt.

A Kereszténység egyetlen fő ok miatt áll támadás alatt. Ez pedig azon törvények gördülékeny

bevezetésének engedélyezése az országaitokban, melyek elnézőek a bűnnel szemben.

Széles körben elterjedt a hamis vallások és a hamis bálványok iránti megszállottság.

Egyházam összeomlóban van, és az Én felszentelt Szolgáim többnyire nem hangsúlyozzák a bűn

veszélyességét, és az örök élet igazságát.

A gyűlölet, a háború, a kapzsiság, a bujaság, az irigység és az önszeretet, mind egy hamis állapothoz

kötődnek, egy olyan állapothoz, mely nem hasonlít Tanításaim Igazságához.

Én tudtam akkor, ott a Getszemáni Kertben, hogy Kereszthalálomat ez a mai nemzedék nem tekinti

majd annak, ami valójában volt. Ez volt az a fájdalom, mely Szívemet tőrként járta át.

Az Áldozatot, melyet az emberiségért Hoztam, azaz hogy megváltottam őket Atyám Szemében, ma

nem ismerik el. Mennyire elfelejtették. Mennyire nem mondják el nekik. Mindennek a tolerancia

bűnéhez van köze, melyet valami jóként állítanak be a világnak.

A háborúk és a gyűlölet vírusként terjednek, a gonosz tervei szerint. Követőim fájdalma egyesülni

fog az Én fájdalmammal, hogy tanúja legyen az ocsmányságoknak, melyeket a Kormányok azon

vezetői fognak ontani, akik – a sátán által a lelkükbe ágyazott – hazugságokat követik.

A sátán és az ő démonai nagyon erősek. Soha, egyetlen percre se higgyétek, hogy könnyű lazítani

azon a szorításon, melyet azon a személyen tartanak, aki megengedte, hogy beszivárogjanak az ő

lelkébe. Nem fogják egykönnyen feladni, és akadályozzák majd a lelkeket, akik segítségért akarnak

fordulni Hozzám, az ő Jézusukhoz, tehetetlenné téve őket.

Ezeknek a lelkeknek kínlódás lesz az imádkozás. Nem jönnek majd a szavak a szájukra. Abszolút

ellenérzésük lesz a Velem kapcsolatos gondolatokkal szemben. Akárhogy is igyekeznek, ez egy

nehéz és fáradságos feladat lesz.

Azok, akik azt mondják, hogy ők jó emberek, akik nem sértenek meg másokat, de akik nem

fogadnak el Engem, Jézust, az életükben, nektek tudnotok kell a következőt. Ti nem vagytok Krisztus

követői. Ha nem jöttök Hozzám, akkor nem nyerhettek bebocsátást Atyám Királyságába.

Az Atyám Királyságába való belépés felkészülést igényel. A sátán olyan gyorsan tudja eltéríteni és

megzavarni a lelkeket, hogy sokakat meglep.

Ez a mostani nagy nyugtalanság a világban, és Atyámról, a mindenség Teremtő Istenéről való

tudomás hiánya, csak egyetlen dolgot eredményezhet.
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Katasztrófát. Büntetések fognak zúdulni a világra, hogy megmentsék az emberiséget, hogy

megtisztítsák az emberiséget.

Ha az emberek nem hajlandók meghallgatni, nem fogják meghallani az Igazságot.

Az Igazság nemcsak, hogy a földi életüket fogja megmenteni, de Örök Életet is ad majd nekik.

Ha nem fogadják el az Igazságot, az mind a test, mind pedig a lélek halálához vezet.

Eljött az idő az emberiség számára, hogy válasszon. Én nem kényszeríthetem őket, hogy kövessenek

Engem. Mert minden ajándék, kegyelem és csoda ellenére, melyet ők kapnak majd, ők mégis hátat

fognak fordítani.

Mert minden Nagy Irgalmam ellenére, némelyek mégis a halált fogják választani, az élettel szemben.

Jézusotok

Isten az Atya: Igazságos Kezem várja, hogy megbüntesse azokat a

kormányokat, akik azt tervezik, hogy bántják Gyermekeimet

2012. október 4. kedd, 14.55

Legdrágább leányom, szeretném Tudatni veletek, hogy – míg a világnak esetleg el kell szenvednie

egy nagy megtisztulást, mely talán nem lesz kellemes – az Én Irgalmam hatalmas.

Én vagyok az Irgalom óceánja, és nagy változásokat fogok eszközölni annak biztosítására, hogy

valamennyi Gyermekem megmeneküljön majd a katasztrófától. A katasztrófa, amelyről beszélek

nektek, magába foglalja egy titokzatos gonosz erő munkálkodását a világban, amely – az ő saját

gonosz hasznára – próbálja irányítani valamennyi nemzetet.

Oly sok ilyen lélek utasítja el szeretett Fiam Irgalmát. Oly sokan nem fogják elismerni Őt. Ők

továbbra is – mit sem törődve – szenvedést okoznak azoknak, akiket ők irányítanak, és nem fogadják

el azt, hogy bűneik nem maradnak majd észrevétlenek. Lehet, hogy ők küzdenek Kezem Hatalma

ellen, de Kezem le fog csapni rájuk, és megsemmisíti őket.

Idővel el fogják ismerni az Isten Hatalmát, de sokuknak ekkor már túl késő lesz.

Minden Cselekedetemnek – beleértve a nagy csodákat is – hamarosan tanúja lesz az emberiség nagy

része. Én minden tőlem telhetőt meg fogok tenni Nagy Irgalmamban, mely egy nagy óceánhoz

hasonlóan elnyeli majd az emberiséget. Senkit sem fognak érintetlenül hagyni Ajándékaim.

Amikor ez történik, Én meg fogom győzni azokat az embereket, akik annak ellenére eltaszítanak

majd Engem, hogy ők tudni fogják, ki vagyok Én.

Le fogok sújtani majd azokra a vezetőkre a világban, akik nem hajtják végre Isteni Törvényeimet, és

akik sanyargatják a világot Gyermekeimnek okozott kegyetlenségükkel. Akkor már nem fogom

engedni, hogy elszökjenek Isteni Igazságosságom elől.

Ebben az Üzenetben figyelmeztetem őket, hogy most hagyják abba. Imádkozniuk kell a vezetésért,

ha kényelmetlenül érzik magukat, vagy úgy érzik nyomást gyakorolnak rájuk, hogy olyan

törvényeket vezessenek be a nemzetekben, melyek nehézségeket fognak okozni.

Azért adom most nekik ezt az időt, hogy hagyják abba, amit jelenleg művelnek, és könyörögjenek
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2012 októberi üzenetek
Isten az Atya: Igazságos Kezem várja, hogy megbüntesse azokat a kormányokat, akik azt tervezik, hogy
bántják Gyermekeimet

Hozzám, hogy segítsek nekik kiállni a gonosz uralmak ellen, melyeket épp most terveznek

honfitársaik ellen.

Ők tudják, miről Beszélek.

Én vagyok az emberi faj Teremtője. Én ismerem Enyéimet egytől-egyig. Tudom, hogy mit néznek.

Hogy mit éreznek. Hogy mit gondolnak. Tudom azt is, hogy kik azok közülük, akik hűségesküt tettek

az olyan cselekedetekre, amelyek hatalmas szenvedést okoznak az embereknek szerte az egész

világon.

Irgalmas Kezem várja, hogy visszahozzon benneteket Királyságom menedékébe.

Igazságos Kezem várja, hogy megbüntesse azokat a kormányokat, akik azt tervezik, hogy bántják

Gyermekeimet. Nem lesz megengedve nektek, hogy ezt a szenvedést okozzátok.

Mert amint bevezetitek a Számomra undort keltő törvényeket – melyeknek az a céljuk, hogy

irányítsátok azokat, akiket ti szolgáltok -, Én olyan büntetést fogok küldeni, ami senkiben sem hagy

majd semmilyen kétséget, hogy mi idézett elő egy ilyen büntetést.

Ti az Én gyermekeim vagytok, és ezért Hozzám kell fordulnotok védelemért. Védelmem nélkül ki

lesztek szolgáltatva a sátán kényének.

Nehogy elfelejtsétek, ő, a sátán, mindannyiatokat gyűlöl. Mégis, az ő hathatós és körmönfont

csábítási módszerei miatt, rabszolgaként követitek az ő hatalmi törekvését.

Ha a hatalmat választjátok ezen a földön, mely talán felmagasztal benneteket, és az Úr útjain kívüli

elismerést szerez számotokra, akkor száműzve lesztek.

Ez a figyelmeztetés annak a biztosítására adatik, hogy megértsétek, csak egyetlen Teremtő létezik.

Az egyetlen, amely az emberiséget teremtette. Az egyetlen, akinek megvan a hatalma, hogy véget

vessen minden létezőnek a földön.

A Magasságos Isten

Minden láthatónak és láthatatlannak Teremtője

Isten Világossága jelen van mindegyikőtökben

2012. október 6. szombat; 23.05

Drága, szeretett leányom, hogy Engem igazán szeressetek, ahhoz másokat az Én Szememen

keresztül kell látnotok.

Mikor valaki másra néztek, nézzétek figyelmesen, és próbáljátok meglátni az Én Jelenlétemet, mert

Én minden lélekben jelen vagyok, még a megfeketedett lelkekben is.

Én ott vagyok. Nézzetek, és meg fogtok látni Engem. Ez egyike a legkülönlegesebb kegyelmeknek,

melyet Örök Atyám adott minden egyes Gyermekének.

Isten Világossága jelen van mindegyikőtökben.

Ez a szeretet, és minden lélek képes a szeretetre.
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2012 októberi üzenetek
Isten Világossága jelen van mindegyik?tökben

Amikor másokat az Én Szememen keresztül láttok, szeretetet fogtok érezni, mely tagadhatatlanul

megérinti a lelketeket. Ez a szeretet valós, még ha nem is láthatjátok, vagy tapinthatjátok meg. Még

elmagyarázni is nehezen tudjátok másoknak. Mégis jelen van.

Ha Isten minden gyermeke tisztelni tudná Atyám Isteni Jelenlétét a világban, az Ő gyermekeiben,

akkor béke uralkodna a földön. Keressétek a szeretetet, és meg fogjátok lelni azt.

Szánjatok időt arra, hogy elgondolkodtok azon, amit most mondok nektek. Isten Szeretetének Fénye

ragyogó csillagként van jelen minden egyes lélekben. Némelyekben ez fényesen ragyog, és érzitek,

amint annak a személynek a szeretete körülölel benneteket. Másokban is ott van, de halványan

pislákol, nehéz rálelni, mindazonáltal mégis ott van.

Mikor egymásra néztek, gondoljatok erre a következőképpen. Mindegyikőtöket Isten teremtett. Ti

testvérek vagytok az Ő Szemében. Oly sok örömet jelent Számára, amikor azt látja, hogy Gyermekei

szeretetet és megbecsülést mutatnak egymás iránt.

Amikor ők egymás között veszekszenek, nehézséget és szenvedést okoznak másoknak, akkor Ő

kínzó fájdalmat érez. Mint bármely szülőt, bántja Őt, mikor Gyermekei nem osztják meg az Ő

Szeretetét, azt a Szeretetet, mely által ők teremtve lettek.

Ne feledjétek azt sem, hogy amikor egymást bántjátok, akkor Atyámat bántjátok. Ő érzi a fájdalmat,

melyet Gyermekeinek okoztok.

Legközelebb kétszer is gondoljátok meg, mikor durván és kíméletlenül ítélkeztek a másik felett, vagy

gyűlöletet mutattok a másik iránt. Amikor ezeket teszitek, az visszatetsző Atyámnak.

Ha valaki bánt, megsért benneteket, imádkozzatok érte. Mert amikor feszültség van és nincs

szeretet két ember között, azt a gonosz lelkek okozzák.

Emelkedjetek felül az ilyen kísértésen. Szeressetek másokat. Bánjatok velük tisztelettel. Nézzetek

rájuk mintegy az Isten Szemén keresztül.  Ha így cselekedtek, ráleltek a szeretetre. Könnyebben

tudtok majd egymással élni, és könnyebben tudjátok majd elfogadni egymás hibáit.

Jézusotok

Szűz Mária: Véres könnyeket hullatok értük, és nehéz a Szívem

2012. október 7. vasárnap; 11.00

Gyermekem, kérlek, imádkozz elveszett gyermekeimért, kiknek száma napról napra nő. Ők nem

hisznek, és nem is tudnak hinni Fiamban, és elfordulnak.

Véres könnyeket hullatok értük, és nehéz a Szívem. Mennyire elveszettek ők, és milyen üresnek

érzik magukat.

Imádkozom, hogy Isten, az Ő Irgalmában, hamarosan megnyissa megkeményedett szívüket.

A Nagyfigyelmeztetés közel van, gyermekem. Gyermekeimnek fel kell készülniük. Azoknak, akik

őrizkednek ezen – Fiamtól és Örök Atyámtól való – Szent Üzenetektől, majd Isten előtt kell felelniük.

Sokan ártanak ennek a Küldetésnek, és arra buzdítják a lelkeket, hogy legyenek elutasítóak. Sok

ilyen lélek halt már meg idő közben halálos bűnben. Ha elfogadták volna az emberiségnek az 

Imahadjárat által adott imákat, akkor megmenekülhettek volna.
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2012 októberi üzenetek
Sz?z Mária: Véres könnyeket hullatok értük, és nehéz a Szívem

Azok, akik nem fogadják majd el ezeket az Üzeneteket, ne munkálkodjanak azon a gonosszal, hogy

aláássák az Isten Szavát. Nektek imádkoznotok kell a szükséges segítségért, hogy ráleljetek a benső

békétekre.

Meg lett jövendölve, hogy a végidő prófétát nem fogadják majd el, ugyanakkor sok megtérés fog

bekövetkezni, az Isten Szavának (Üzenetének) terjesztése által.

Saját felelősségetek lesz, ha elutasítjátok a Mennyből most küldött segítséget, mely segít

megmenteni a lelketeket.

Ne sértsétek meg Fiamat azzal, hogy nem hallgatjátok meg. Talán süket fülekre talál, mikor

olvassátok ezeket a Mennybéli Üzeneteket, de először meg kellene hallgatnotok.

Szabad akaratotok azt jelenti, hogy választhattok, melyik úton szeretnétek járni.

Szabad akaratotok nem jelenti azt, hogy jogotokban áll szánt szándékkal káromolni a Szentlelket.

Mikor a Nagyfigyelmeztetés megtörténik, ti betöltekeztek majd az Igazság Világosságával.

Lelketek átvilágításra kerül majd, és látni fogjátok, milyen jócselekedeteket és milyen

rosszcselekedeteket vittetek végbe életetek során. Ezen a ponton közületek sokan fogják befogadni

Isten Szeretetét. Sajnos, sokan túl makacsak lesznek, hogy elismerjék bűneiket. Ők száműzve

lesznek  majd, és borzasztóan fognak szenvedni.

Álljatok készen mindenkor. Az idő rövid.

Szeretett Édesanyátok

Isten Anyja

Az Üdvösség Anyja

A bejelentés, mely hírül adja Második Eljövetelemet, hirtelen lesz

2012. október 8. hétfő, 19.00

Drága, szeretett leányom, arra buzdítom valamennyi Követőmet, hogy legyenek erősek most.

Szent Szavam – az emberiségnek szánt Ajándékom, mely ezen üzeneteken keresztül adatik – sok

bírálat tárgyát fogja képezni.

Erősnek kell maradnotok, amikor Szavamat (Üzenetemet) ízekre szedik, és lebecsülik. Ez nagyon

nehéz lesz, de el kell viselnetek ezt a gyötrelmet, mert ez csak a kezdet.

Az ellenség fel fog emelkedni, és lerombolja Üzeneteimet, melyek mindannyiatoknak adatnak, hogy

a lelkek megmenekülhessenek.

Ő számít minden lélekre, akiket ő elcsábít, majd aztán eltávolítja őket Üzeneteimtől, azáltal, hogy ő

először a híveket kísérti meg, hogy ne akarjanak Velem együttműködni felebarátaik

megmentésében. Ő nem akarja, hogy imádkozzatok a lelkük megmentéséért.

Egyházam bármely szolgája, aki megtiltja nektek, hogy imádkozzátok az Imahadjárat imáit, nekik

szükségük van a ti imáitokra. Ők nem akadályozhatják meg Imáim terjesztését. Ha ezt teszik, akkor
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A bejelentés, mely hírül adja Második Eljövetelemet, hirtelen lesz

szükségük van a ti segítségetekre. Sajnos sok lélek lesz eltérítve Küldetésemtől, amely küldetés a

maga nemében az utolsó a földön.

Ezek az idők tanúi lesznek az egyre nagyobb megosztottságnak Egyházamban. Az egyik oldal

Evangéliumom védelmezése miatt szenved, a másik próbálja újra feltalálni Egyházamat,

modernizálni Tanításaimat, és próbál obszcén törvényeket behozni Egyházamba.

Álljatok fel bátran, és egyesüljetek, mert ez az idő csaknem elérkezett hozzátok, és ti hallani fogtok

ezekről az új gyakorlatokról, melyek egyike sem követi az Én igaz Evangéliumomat, Tanításaimat

vagy az Igazságot.

Ezek a megpróbáltatások nagy akadályokként fognak kiemelkedni. Ti, Tanítványaim, csapdába ejtve

fogjátok érezni magatokat. Tehetetlennek fogjátok érezni magatokat, és könnyeket fogtok ontani.

Gyengeségetek lesz a ti erőtök. Amikor szenvedésetek által tanúi lesztek ennek a szörnyű

sanyargatásnak, akkor váltok erősekké.

Mert minden, a Nevemben elszenvedett megpróbáltatásért, Én még erősebbé teszlek benneteket.

Tartsatok ki, és Én megáldalak benneteket az erő, a bátorság és a hit kegyelmével.

Ti vagytok az Én hadseregem, Fényem sugara a világban. Mindent meg fognak tenni, hogy kioltsák

ezt a fényt, de hasztalan.

Fénysugaratok, az Irántam való szeretetetek, kigyullad majd egy jelzőfénnyé, később egy hatalmas

tűzzé válva. A Szentlélek tüze, mely megragad majd mindegyikőtöket, szét fogja terjeszteni lángjait

a világ minden szegletébe.

Ti lesztek azok, drága Hadseregem, akik ezt majd megteszik. A Menny vezetése alatt álltok majd.

Menetelni fogtok tovább. El fogjátok taposni a gonosz sereget – mely azon szegény lelkekből áll,

akiknek a sátán parancsol -, és ők tehetetlenek lesznek veletek szemben.

Röviddel ezt követően Nagy bejelentésem Dicsősége megnyilvánul majd a világban.

A bejelentés, mely hírül adja Második Eljövetelemet, hirtelen lesz. Ugyanakkor váratlan is lesz, annak

ellenére, hogy jól felkészültek lesztek. Addigra megkapjátok majd az Örök Élet nagy Ajándékát.

Jézusotok

Ez az új egy-világvallás a fenevadnak fog hódolni

2012. október 9. kedd; 21.31

Drága, szeretett leányom, sok lélek óvatos most, mert tanúi a Katolikus Egyházamban végbemenő

gyors változásoknak, melyek most kezdenek megnyilvánulni.

A jelek kezdik megmutatni mindazt, amit Én általad prófétáltam. Láthatóan egyre kevesebb a

Szentmise. A Szent Eucharisztiához már nem könnyű hozzájutni. A Gyónás Szentsége sok

Templomomban korlátozott.

Sok Templomomnak nincs papja, aki vezetné. Oly sokan hagyják el Egyházaimat, a szorongattatás

eme idején, hogy hamarosan ezek a templomok kereskedelmi tulajdonosok kezére kerülnek.

Mivel a Keresztények hitét folyamatosan próbára teszik, ezért fontos továbbra is imádkozni 
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Ez az új egy-világvallás a fenevadnak fog hódolni

Imahadjáratom imáit. Hamarosan új szolgálók kerülnek bemutatásra Katolikus és más Keresztény

Egyházaimban.

Először csak a vallási különbözőségek határai mosódnak el. Majd, rövid időn belül, már

nem fogjátok felismerni Tanításaimat, mert azok észrevétlenül eltűnnek. A helyükbe homályos,

de költői kijelentések sora lép, melyek a bűn elfogadását hirdetik.

A hazugságok, melyeket a gyanútlan templomba járóknak mutatnak be, eleinte nem lesznek

észrevehetőek. Majd egy mély, nyugtalanító érzés keríti hatalmába Követőimet, miszerint valami

nincs rendben.

A végső megtévesztés az lesz, mikor a Szentségeket pogány utánzatokkal váltják fel.

Minden felett a hamis próféta uralkodik majd, aki a főpapi rangot követeli magának a minden vallást

egyesítő vallás felett. Ez az új egy-világvallás a fenevadnak fog hódolni.

Mindazokat, akik vakon követik, felfalja majd a fenevad, és Számomra örökre elvesznek.

A sebesség, ahogyan mindez megtörténik majd, meg fogja döbbenteni Követőimet. A

tervet gondosan irányítják. A kampány, hogy a Keresztények ellenségeskedését a világi

törvények elfogadására fordítsák át, szakszerűen van a háttérből irányítva. 

Ezt sok nemzeten belül tervezi jelenleg egy csoport, aki a többség által tisztelt személyiségeket,

hírességeket és névleges vezetőket használja fel arra, hogy támogassák gonosz hazugságaikat.

Legyetek óvatosak. Ne fogadjátok el a hazugságokat. Ne váljatok részeseivé a Szent Nevem

megszentségtelenítésére irányuló tervnek.

Jézusotok

Az egész emberiség Királya és Megváltója

A pogányság rá lesz kényszerítve Isten minden Egyházára

2012. október 10. szerda; 21.50

Drága, szeretett leányom, mondd el a világnak, hogy fel kell ébrednie szendergéséből. Ha nem teszi,

nem fogja meglátni a gonosz tervek kibontakozását, melyet egy ideje Megjövendöltem.

A világméretű uralomról Beszélek, mely a Kereszténység elpusztítására szerveződik.

Egyházam lépésről lépésre megtizedelődik. Felszentelt szolgáimra szánt szándékkal elviselhetetlen

nyomást gyakorolnak.

Egyházamat ugyanakkor meg is szentségtelenítik azok, akik a fenevad dicsőítését űzik.

Ezek a csalárd szélhámosok nem Keresztények. Ők titokban ügyködnek, és beszivárognak minden

szervezetbe, beleértve a különböző egyházakat és vallásokat. A célpontjuk, főleg a Katolikus Egyház.

Ez az az Egyház, melyet a leginkább gyűlölnek. Hazugságaik oda vezettek, hogy a Katolikusok

szégyellnek kiállni és megvédeni Egyházukat.

A pogányság rá lesz kényszerítve Isten minden Egyházára, és jaj annak, aki feláll, hogy megvédje
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A pogányság rá lesz kényszerítve Isten minden Egyházára

Isten Igazságát.

Eljött az emberiség megosztottságának ideje. Én el fogok jönni, és kettéosztom a világot.

Azokat, akik hűségesek Tanításaimhoz, Keblemre vonom. Azok, akik ellenszegülnek Istennek, és az

Igazság ellen káromolnak, száműzve lesznek.

A harc már megkezdődött. A bizonyíték bemutatásra kerül.

Még mindig van idő a választásra, ezen sátáni csoport – aki báránybőrbe öltözve jön – hazugságai, és

az Igazság között, melyről azt mondják majd nektek, hogy hazugság.

Mindig ébernek kell lennetek. Tartsátok nyitva a szemeteket. Fordítsatok hátat, ha Nevemet,

Testemet, Szavamat káromolják.

Jézusotok

Sokan fogtok megtagadni Engem, elfogadván ezeket a gonosz új

törvényeket

2012.október 11. csütörtök; 10.03

Drága, szeretett leányom, most kétszeres nehézségekkel néznek szembe Tanítványaim.

Először is, tanúi kell, hogy legyenek a – világi kormányok által előttük felvonultatott –

hazugságoknak, melyeket erőszakkal nyomnak le a torkukon. Ezek a hazugságok, az újonnan

tervezett törvények, új elgondolások és új szabályok formájában, csak egyetlen dolgot tesznek.

Megszegik Isten Törvényeit. Ezek a tolerancia törvényei, melyek lehetővé teszik, hogy a bűn

cselekedeteit szabadon rögzítsék alkotmányaitokban és egyházaitokban.

A második gyötrelem azon rátok helyezett nyomás következtében lesz, mert meritek szólni az

Igazságot, az Isten Szavát. Ha ki meritek mondani az Igazságot, leányom, akkor majd hevesen

támadni fognak benneteket. Akkor hitetlenséggel, és a tolerancia hiányával vádolnak majd titeket.

Látjátok, hogyan munkálkodik a sátán? Ő megtéveszti a gyenge lelkeket, elhitetve a hazugságokat,

és elutasítással fogadtatva a bűnt, mintha nem is létezne egyáltalán.

Ezek az emberek, akik nemzeteket átívelően elválaszthatatlanok egymástól, növelik a nyomást,

hogy lerombolják az Én Keresztény Egyházaimat, és hogy elfogadhatóvá tegyék a bűnt. Céljuk, hogy

elhallgattassák Követőimet, és elfojtsák azon képességüket, hogy Szent Szavam Igazságának nyíltan

hangot adjanak.

Ti szenvedni fogtok ezen förtelmek miatt. Amikor szenvedtek, tudnotok kell, hogy Én szorosan

egybeolvadok szívetekkel.

Kérlek, legyetek erősek, az Én kedvemért. Imádkoznotok kell ezekért a szegény megtévesztett

lelkekért, mert ők sakkfigurák, egy – a sátánt tisztelők által szőtt – gonosz játszmában.

Ne tévesszen meg benneteket, mert amikor ti már azt gondoljátok, hogy gonoszságuk – a mások

jogai iránti toleranciának és szeretetnek álcázva – legyőzte az emberiséget, akkor a harc fokozódni

fog.

Atyám Keze olyan erővel fog lesújtani, hogy ők, az elkövetők, el lesznek söpörve. Soha ne essetek
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kétségbe, és ne gondoljátok, hogy ez a csoport le fogja győzni Tanítványaimat. Ők sosem lesznek

képesek erre, annak ellenére, hogy ez időnként így tűnhet.

Ébresztő, felszentelt Szolgáim. Ne hagyjátok magatokat megfélemlíteni, vagy hogy behúzzanak

benneteket ebbe a ravasz tervbe, melynek célja Isten Szavának megszentségtelenítése.

Tartsátok fent az Én, a ti Megváltótok Tanításait, és soha ne tagadjatok meg Engem. Még akkor sem,

ha kísértést is éreztek erre. Sokan fogtok megtagadni Engem, elfogadván ezeket a gonosz

törvényeket.

Ha megteszitek, Én várni fogok, mert ha hívtok Engem, Én felemellek titeket. Isteni

Beavatkozásommal megtartalak benneteket.

Kérlek, imádkozzátok ezt a (3) Litániát: Védjétek meg az Isten Szavát

Ó, drága Jézus, védj meg bennünket a hazugságoktól, melyek megbántják Istent.

Védj meg bennünket a sátántól és seregétől.

Segíts, hogy jobban szeressünk Téged.

Tarts meg bennünket a harcunkban.

Védj meg bennünket a hitünkben.

Vezess bennünket biztonságos Menedékedbe.

Segíts kiállnunk, és megvédenünk Szent Akaratodat.

Erősítsd meg elhatározásunkat, hogy igaz Tanítványaid legyünk.

Adj nekünk bátorságot.

Adj nekünk bizalmat.

Vezess az Igazság útján.

Védj meg bennünket az ellenséggel szemben.

Áraszd ránk Védelmed Kegyelmeit.

Segíts ellenállnunk a kísértésnek.

Vonj bennünket Szent Szívedhez közelebb.

Segíts mindenkoron hűnek maradnunk Hozzád.

Ámen.

Menj, Hadseregem, nyugalomban és békében, abban a tudatban, hogy Én szívetekhez közel vagyok,

ezekben a félelmetes időkben. Mikor magányosak vagytok, elveszettnek vagy elhagyatottnak érzitek

magatokat, tudnotok kell a következőt. Ekkor vagyok a legközelebb hozzátok. Ekkor fog

gyengeségetek nagy erővé válni, épp úgy, ahogyan ellenségetek érzékelt ereje semmivé lesz.

Jézusotok

Különböző szintek lesznek a tizenkét nemzet alkotta Új Paradicsomban

2012. október 12. péntek, 23.15

Drága, szeretett leányom, Szeretetem oly erőteljes, hogy ezt most azok is érzik, akik nem ismerik az

Istent.

Annak ellenére, hogy a gonosz jelen van a világban, az emberek most egy olyan szeretetet éreznek

a szívükben mások iránt, mely nem egyeztethető össze a lelkekben jelen lévő romlottsággal, és

amely meglepi majd őket.

Oly váratlanul járja majd át lelküket ez a szeretet, hogy sokan könnyekre fognak fakadni. A

szívükben lévő oly tiszta szeretet könnyei ketté fogják szakítani őket. Nem fogják tudni, miért
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éreznek így testvéreik iránt. Ugyanakkor ezt az igazi és kivételes szeretetet fogják érezni

Teremtőjük, az Atyaisten iránt is. Ennek ellenére nem fogják elismerni, hogy Ő létezik. Ehelyett

sokan tévelyegni fognak, kérdezgetvén magukat.

Mi ez a hihetetlen, mégis erőteljes szeretet, amelyet szívemben érzek? Hogyan lehetséges ez, ha

nincs Isten? Hogyan érezhetem ezt a szeretetet, ha én csupán az evolúció származéka vagyok; a

földet alkotó részecskék származéka?

Gyermekeim, az Igazság a következő. Ti nem a föld részecskéi vagytok, nem az idő maradványai. Ti

olyan élőlények, olyan élő lelkek vagytok, akik képesek a vég nélküli, örök életre.

Ti, Ádám és Éva – a ti ősszüleitek – bűnei miatt szenvedtek. Lehet, hogy mosolyogtok, gúnyolódtok

azon, vagy viccet csináltok abból, amit ti egy kitalált történetnek hisztek, de az Igazság az, hogy ti

egy tökéletlen életet éltek. Ez a szenvedéssel teli élet ősszüleitek bűnei miatt van. Bűneik által

megrontva, vakká tett benneteket az Isten Igazságára ugyanaz a kígyó, aki őket megtévesztette.

Azt hiszitek, hogy egy valóságos világban – egy anyagi világban – éltek, melynek véges az

élettartama. Földi életetek rövid. Testetek öregszik. Egészségetek romlik. Idővel testetek meghal. Ha

elhanyagoljátok szellemeteket, lelketeket, akkor semmik vagytok.

Fogadjátok el azt, hogy ti Isten gyermekei vagytok, és földi életetek fontosabbá válik, ha Isten

Törvényei szerinti életet éltek. Életetek meghosszabbodik majd, és egy nagy Ajándék, az Örök Élet

adatik meg majd nektek.

Ha csak egy órára betekintést engednének nektek ebbe az életbe, soha nem bántanátok meg

Atyámat. Tudnotok kell, hogy meg fogjátok kapni ezeket az Ajándékokat.

Egész családotokkal fogtok élni, azokkal, akik a kegyelem állapotában haltak meg, és azokkal, akik

az Én földi maradék hadseregemet fogják alkotni.

Testetek meg fog tisztulni, és tökéletes állapotúvá lesz újjáteremtve, azon életkor alapján, amelyben

befogadtátok Isten Szeretetét.

Szeretetben és békében fogtok élni szeretteitekkel és felebarátaitokkal együtt. Egyikőtök sem fog

hiányt szenvedni semmiben.

Különböző szintek lesznek a tizenkét nemzet alkotta Új Paradicsomban. Az alsó szinten városok és

falvak lesznek, mindenki nagy békességben, szeretetben, boldogságban és megelégedettségben fog

dolgozni. Senki sem fog hiányt szenvedni semmiben. Én leszek az ő Királyuk, a Mesterük, és Én

fogok uralkodni közöttük, Misztikus Egyesülésben.

Majd a magasabb szintek következnek. Ezek fogják összetartani az összes nemzetet, Tanításaimmal

egységben, és minden ember teljes harmóniában fog vegyülni a másikkal, és a föld állataival,

kicsikkel és nagyokkal egyaránt.

Mindenki életben fog maradni, azáltal, hogy eszik az Élet Fájáról. Senki sem lesz híján a tápláléknak.

Aztán ott lesznek a nemzetek kormányai. Ők fogják biztosítani, hogy minden Tanításaimmal

összhangban legyen. A kormányokat Szentjeim és Apostolaim fogják kormányozni.

Ez a legvégéig így lesz, amikor majd a halálból való második feltámadás bekövetkezik, a végső

összecsapásra.

A sátán, az ő démonaival együtt, el lesz engedve egy rövid időre. Aztán minden gonosz el lesz

pusztítva. Irgalmam végül bemutatásra kerül a világnak, az egyesült Új Ég és Új Földön.
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Akkor minden fel fog tárulni, ahogy Isten misztériuma megmutatkozik majd mindenkinek a maga

teljes és végső Dicsőségében.

Jézusotok

Majd bevezetnek egy globális oltóanyagot, mely meg fog ölni benneteket,

ha elfogadjátok azt.

2012. október 13. szombat, 16.10

Drága, szeretett leányom, a Fatimában megjövendölt próféciák most kezdenek megnyilvánulni a

világban.

Az egymással fáradhatatlanul együttdolgozó nemzetek alkotta egy-világ-kormányok csaknem

befejezték munkájukat, melyet hamarosan bemutatnak a világnak.

Ezt követően lesz az új egy-világvallás, mely egy förtelem Atyám Szemében.

Egyházamat ellepte belül az ellenség, akik báránybőrbe bújt farkasok. Ők megtévesztenek

mindenkit, akivel kapcsolatba kerülnek.

Majd bevezetnek egy globális oltóanyagot, mely meg fog ölni benneteket, ha

elfogadjátok azt.

Ez az az időszak, amikor csak az ima, és a még több ima tudja enyhíteni ennek a szörnyű

gonoszságnak a hatását, melyet egy – hatalomban lévő emberekből álló – elit csoport idézett elő.

Ők kormányaitok minden részében tevékenykednek, és azok, akik nap mint nap mellettük

dolgoznak, tudják, hogy ők mit művelnek.

Olyan ravaszak, hogy minden gonosz tettet úgy fognak bemutatni, mintha azok nagyszerű dolgok

lennének, egy nagy szolgálat az emberiségnek. Minden tőlük telhetőt meg fognak tenni, hogy

meggyalázzanak mindent, aminek köze van Istenhez.

Terjeszteni és hirdetni fogják a pogányságot. Meg fogják fertőzni gonosz módszereikkel

Isten azon gyermekeit, akik elfogadják az ő törvényeiket és tanításaikat.

Imádkoznotok kell a védelemért, de mindenekelőtt ezekért a lelkekért kell imádkoznotok. Mert

Atyámnak szándékában áll megbüntetni őket. Ő majd kiválogatja őket egytől-egyig, és

megsemmisíti őket. Imáitok nélkül ők el fognak veszni, és a tüzes tóba vettetnek majd.

Jézusotok

Azok, akik hidegvérrel gyilkosságot követnek el, imáitok által

megmenthetőek

2012. október 14. vasárnap; 18.10

Drága, szeretett leányom, soha, egyetlen pillanatra se hidd, hogy azok, akik szörnyű bűnöket

követnek el, és akiknek a gonosz cselekedeteik kegyetlen rémtetteket okoznak a világban, nem
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menthetőek meg.

Azok, akik hidegvérrel gyilkosságot követnek el, kivégzik honfitársaikat, vagy saját – még az

anyaméhben lévő – gyermeküket ölik meg, imáitok által megmenthetőek.

Sok ilyen lélek nem fogja – az Én Szememben való – megmenekülését keresni, mivel nem látnak

semmi rosszat abban, amit tesznek. Az ő üdvösségük a ti imáitokon múlik.

Ezek azok a lelkek, akik után a legjobban Vágyódom.

Ezek az elveszett lelkek olyannyira eltávolodtak Tőlem, hogy csak az áldozati lelkek szenvedése, és

Tanítványaim imái révén menthetőek meg.

Még azok is megmenthetőek az örök kárhozattól, akik tudatosan imádják a sátánt, és akik tudják,

hogy Én létezem, de továbbra is kigúnyolnak Engem.

Buzdítalak mindannyiatokat, hogy hívjatok Engem az  Imahadjárat ezen imájával, hogy üdvösséget

nyerjetek a halálos bűnben lévő lelkek számára, akik gyilkosságot követnek el.

Imahadjárat (80) Ima a gyilkosságot elkövetők lelkéért

„Ó, drága Jézus

Könyörgök, irgalmazz a gyilkosságot elkövetőknek.

Kérlek, kegyelmezz a halálos bűnben lévőknek.

Felajánlom saját szenvedésemet és nehézségeimet Neked, hogy meg tudd nyitni a Te

Szívedet, és meg tudd bocsátani nekik az ő vétkeiket.

Kérlek, borítsd be Drága Véreddel mindazokat, kiknek lelkében gonosz szándék lakozik,

hogy tisztára moshassák bűneiket.

Ámen.”

Ne feledjétek, hogy még ha az ő bűneik ellenszenvet keltenek is bennetek, Követőim, ezeknek a

lelkeknek szükségük van a segítségetekre.

Őket megfertőzte a gonosz, és sokan közülük nem tudják a jó és gonosz közti különbséget.

Ezek azok a lelkek, akik Nekem a legnagyobb gyötrelmet és fájdalmat okozzák.

Szenvedésem folytatódik, hogy mindegyiküket meg lehessen menteni.

Menjetek Tanítványaim, és engedjétek, hogy Szeretetem és az alázat betöltse szíveteket, hogy –

nagylelkű szenvedésetek által – segíthessetek Isten eme szegény elveszett lelkeinek

megmentésében.

Jézusotok

Azok, akik a végidőket túlélik, nem fognak fizikai halált halni

2012. október 15. hétfő; 23.30

Drága, szeretett leányom, fontos megérteni a holtak feltámadásával kapcsolatos titkot.

Amikor Én hús-vér emberként meghaltam, Én eltöröltem a halandóságotokat. Halálom nemcsak a

haláltól szabadított meg benneteket, de a bűntől is, a halál után. Kereszthalálom az Új

Királyságomban való halhatatlanság ajándékát adta nektek.
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Mivel Én emberként haltam meg, így halandó halált haltam. Mikor valaki meghal,

halhatatlanná válik, ha a kegyelem állapotában van.

Mikor a halálból Feltámadtam, ezt az Ajándékot Adományoztam azoknak, akik most a Mennyben

vannak, akik a kegyelem állapotában haltak meg. Az Én Új Paradicsomomban ők tökéletes

halhatatlan testűvé válnak majd. A földön élők egy szempillantás alatt halhatatlanokká

válnak majd a Második Eljövetelkor.

Amint az Én Hírnököm harsonája megszólal, a holtak feltámadnak majd, csakúgy, mint akiknek neve

benne foglaltatik az Élet Könyvében, hogy élvezzék az Örök Életet az Én Ezeréves Új

Királyságomban, melyet Atyám ígért meg Nekem. Ezt nevezik az Új Paradicsomnak, és mindaz, ami

halandó, a végéig már nem lesz az.

Ti egyesülni fogtok Velem, a ti Jézusotokkal.

A halál többé már nem fog számítani, mivel nem is fog létezni.

Most, hogy az Én Ajándékomat, a végső üdvösség Ajándékát hozom el nektek, meg kell hallgatnotok

Engem.

Figyeljetek, és buzdítsátok azokat, akik ma – csakúgy, mint a Noé idejében élők -, elmerültek

szórakozással teli törtető életükben, hogy ostobaság lenne figyelmen kívül hagyniuk a jeleket. Mint

Noé idejében, ők rettegés közepette elsodródtak, mikor az áradások jöttek. Ezúttal ne hagyjátok,

hogy ez történjen.

Követőim minden részletre kiterjedő figyelmeztetéseket kaptak, de mind hasztalan. Az a probléma,

hogy azok, akik elfogadják az Igazságot, vegyülnek azokkal, akik nem fogadják el az Igazságot, és ez

befolyásolja őket.

Távol kell tartanotok magatokat a pogányoktól, és imádkoznotok kell értük. Ha nem tartjátok

magatokat távol, akkor a hazugságok és a tisztátalan lelkek megrontanak majd benneteket.

Azok, akik ellenállnak Nekem, eltávolodnak majd Védelmemtől. Hamarosan úgy találják majd, hogy

életük romlottsága eluralkodik majd rajtuk, eleinte csak lassan. Majd kizárnak Engem, és a

hazugságok rabszolgájává válnak. Ha a társaságukban maradtok, benneteket is támadás fog érni.

Majd azon kapjátok magatokat, hogy mentegetőztök, mert az Igazságot, az Isten Szavát szóljátok.

Ezen a ponton tisztán fogjátok látni a világotokban lévő megosztottságot. A Szentlélektől kapott

Ajándék révén fel fogjátok ismerni azonnal a veszélyt, melyben ők vannak.

Ha ők ismernék az Igazságot, hozzátok futnának. Mert minden hamis isten, amit ők bálványoznak, az

Isten által teremtett anyagi dolgokból készült, így ők ugyanazt a klasszikus hibát követik el. Ők az

anyagi dolgok csodáját imádják, de figyelmen kívül hagyják az ő Teremtőjüket.

Az Új Béke-Korszakban ők sokkal több mindennel, sokkal nagyobb tökéletességgel rendelkeznek

majd. Mégis hátat fordítanak.

Én mindig szeretni fogom őket, de az, hogy nincs bennük szeretet Irántam, oda vezet, hogy ők nem

fognak belépni az új életbe, melyet Én teremtettem nekik.

Ez az új élet két okból teremtetett és vált lehetővé.

Amikor Én testben meghaltam, Én eltöröltem a halált. Mikor Én holtamból feltámadtam, Én Örök

Életet adtam nektek, mikor is a testnek nincs többé hatalma felettetek.
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Ez az Én Ígéretem Isten minden gyermekének. Azok, akik túlélik a végidőket, nem fognak fizikai

halált halni. Ők áldottak. Ők azonnal tökéletes fizikai testté válnak, misztikus egyesülésben az Én

Dicsőséges Testemmel.

Akkor fognak majd ők találkozni azokkal, akik az Én oltalmamban haltak meg, akik feltámadnak majd

halottaikból. Ők mind az Én Új Paradicsomomban fognak élni.

Jézusotok

Ez egy nehéz és magányos időszak számos látnok és próféta számára,

mert mindegyikük egyedül tevékenykedik

2012. október 16. kedd; 16.20

Drága, szeretett leányom, amikor Én azt mondom, hogy elküldtem Prófétáimat a világba, ez azt

jelenti, hogy mindegyikük egy különleges küldetést kapott. Nincs két küldetés, mely keresztezné

egymást.

Leányom, amint már mondtam neked, te vagy az utolsó próféta. Bárki, aki most előáll azt állítván,

hogy Szavamat hirdeti, azóta, hogy fogadtad a te üzeneteidet, az nem Tőlem kapta ezt a

felhatalmazást.

Sok szegény lélek döntött úgy, hogy keresi a figyelmet, és hogy – bizonyos esetekben – csorbítja

ezen Szent Üzeneteket, melyek a világnak adatnak az Én lelkeim megmentésére.

Én azért jöttem, hogy Isten gyermekeit rábírjam arra, hogy meghallgassák, amit Mondanom kell, de

Én nem kényszeríthetem őket, hogy meghalljanak Engem.

Soha nem parancsolhatom meg Isten gyermekeinek, hogy valamit megtegyenek, mert ez

lehetetlen, mivel ők megkapták a szabad akarat Ajándékát.

Csak azt kérhetem, hogy nyissátok meg a szíveteket, és engedjétek, hogy Szeretetem betöltse a

lelketeket. Azt Szeretném, ha tudnátok mindannyian – beleértve azokat is, akik gonosz

cselekedeteket hajtanak végre -, hogy Én szeretlek benneteket. Hasonlóképpen, hogy üdvözülésetek

a legfontosabb Számomra. Mindenesetre a Jelenések Könyvében megjövendölt próféciák

megkezdődtek.

Azok, akik meghallgatják Útmutatásaimat, és válaszolnak Hívásomra, sok lelket menthetnek meg.

Vágyam, hogy mindannyian jöjjetek Hozzám, és osztozzatok az Új Paradicsom

Királyságában.

Én nem ítélem el a megátalkodott bűnösöket, és benneteket sem kérlek arra, hogy ítéljétek el őket,

mert ehhez nektek nincs jogotok. Ha és amennyiben ti elítéltek másokat, akkor ti nem Isten Nevében

beszéltek. Ha valakit arra bátorítotok, hogy megítéljen másokat, elítélvén őket, akkor elutasítotok

Engem.

Felszólítalak mindegyikőtöket, hogy most csak egyetlen hangra figyeljetek. Az Én Hangom az

egyetlen, amire összpontosítanotok kell, ha meg szeretnétek menteni magatokat, családotokat,

barátaitokat és szomszédaitokat. Most minden imára szükség van, hogy segítsen nektek és

szeretteiteknek felkészülni a Gyónásra, azaz a Nagyfigyelmeztetésre.

Az idő már közel van.

 18



2012 októberi üzenetek
Ez egy nehéz és magányos id?szak számos látnok és próféta számára, mert mindegyikük egyedül
tevékenykedik

Jézusotok

A változás hulláma hamarosan kezdetét veszi

2012. október 17. szerda; 12.30

Drága, szeretett leányom, a változás hulláma hamarosan kezdetét veszi.

Oly sok ember a világban meg fogja érteni, végül, élete értelmét, és hogy mi fontos, és mi nem az.

Az elkövetkezendő időt a földi Új Paradicsomra való felkészülés időszakaként kell kezelni. Nem

szabad tartani tőle.

Ti, akik ismertek Engem, megmondtam nektek, hogy teljesen bíznotok kell Bennem. Azoknak, akik

nem ismernek Engem, számukra első alkalommal tárul majd fel az Igazság.

Tanítványaimnak most el kell kezdeniük  Imahadjáratom imáinak imádkozását, a  (43)-as imával

együtt, a lelkek – Nagyfigyelmeztetés során történő – megmentésére, hogy a föld megújulása az Én

Legszentebb Akaratom szerint menjen végbe.

Amint az Igazság feltárul, az Én Szent Üzeneteimet mindenütt terjeszteni kell. Amikor ez

megtörténik, sokakat fognak figyelmeztetni a megtévesztésekre, melyekkel szembe kell nézniük

országaikban. Ők meg fogják tanulni, hogyan ismerjék fel az Antikrisztust, és ők fel tudják vértezni

magukat az általa történő gyötrés ellen.

Most itt az ideje, hogy egyesítsétek magatokat Szent Szívemmel.

Ha egységben vagytok Velem, akkor mindig védelem alatt álltok majd.

Jézusotok

Isten, az Atya: Hamarosan elküldetik Fiam, hogy feltárja az emberiség

Teremtésének Igazságát

2012. október 18. csütörtök, 18.00

Legdrágább leányom, közel az idő, hogy Visszaküldjem egyetlen Fiamat, Jézus Krisztust, hogy

Szívembe gyűjtse valamennyi Gyermekemet.

Szívem – minden Élet kútfeje – meg fog nyílni, hogy egybegyűjtse valamennyi

Gyermekemet.

Ígéretem, hogy megmentem az Én valamennyi kicsinyemet, szinte már beteljesült.

Legnagyobb Vágyam, hogy kinyilatkoztassam Magam minden egyes személynek, beleértve azokat

is, akik nem értik, miért vagy hogyan teremtődtek Kezem által.

Hamarosan elküldetik Fiam, hogy feltárja az emberiség Teremtésének Igazságát.

Ez a nap már sok évtizede előkészítés alatt van. Ez nem következhetett volna be, egészen
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2012 októberi üzenetek
Isten, az Atya: Hamarosan elküldetik Fiam, hogy feltárja az emberiség Teremtésének Igazságát

mostanáig, mert oly sok Gyermekem elvesztésével, túl nagy lett volna a veszteség.

Hamarosan Gyermekeim meg fogják látni teremtésük, létezésük, és lelkük halhatatlanságának

Igazságát.

Míg ez az esemény nagy reményt és örömet fog kelteni sok lélekben, másoknak ez egy gyötrelem

lesz, amelyet nem bírnak majd elviselni.

Szeretetem és Irgalmam Forrása rá fog hullni az egész emberiségre, Fiam, Jézus Krisztus által.

Ezt követően jön a nagy szétválasztás, amikor azok a lelkek, akik válaszolnak az Ő

Irgalmasságára, félre lesznek vonva.

A fennmaradó lelkek minden lehetőséget meg fognak kapni, hogy meghallják Mennyből jövő

Hívásomat.

Én, az ő Atyjuk, meg fogom ismertetni Magam az éghajlatok hatalma által. Tanúi lesznek Kezemnek,

amint Kinyújtom minden egyes Gyermekem felé, hogy megmentsem őket a haláltól.

Hívásomat meg fogják hallani, de nem mindenki. Ezen lelkeknek – Prófétáim által – bemutatásra

kerül majd Szeretetem, egy utolsó kísérletként arra, hogy Szívemhez vonzzam őket.

Kinyílik majd az égbolt, és feltárul. Mint egy papírtekercs, úgy fog feltekeredni, míg a Menny jelei fel

nem tárulnak. Angyalaim hangja csábítani fogja ezen szegény Lelkeimet, egészen a végsőkig.

Én most megígérem, hogy Szeretetem Forrása be fogja borítani az egész földet, amint Én egyesítem

Szívemet valamennyi Gyermekem szívével.

Isteni Beavatkozásomnak milliók lesznek tanúi, és sokan fognak – megkönnyebbülve – Szent

Karjaimba futni. Isteni Tervem Igazsága, és a földi élet rejtelme, feltárul majd mindenki szeme

láttára. Csak akkor fogja az emberiség elfogadni az Örök Élet létezésének Igazságát.

Közel van a földi szenvedés vége. A végső üldöztetés, melyben a gonosz uralkodik Gyermekeim

felett, befejeződik.

Aztán, az idők kezdete óta Általam áhított szabadság, Gyermekeim, végre az övék lesz.

Nézzetek Rám, gyermekek, a ti szeretett Atyátokra, mert Én a Karjaimban tartalak benneteket. Én

hamarosan eljövök, Fiam által, hogy elvigyelek benneteket földi Új Királyságomba.

Ez az az örökség, melyet Én Fiamnak ígértem. Ez az Én ígéretem valamennyi Gyermekemnek.

Ezen nagy csodák ideje nagyon közel van.

Megáldalak mindannyiatokat, Gyermekeim.

Szeretlek benneteket.

Én beburkollak benneteket, és Szívemmel egyesítelek titeket.

Atyátok

A Magasságos Isten
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Sz?z Mária: A Fiam Testének magatokhoz vételekor nektek adományozott kegyelmek

Szűz Mária: A Fiam Testének magatokhoz vételekor nektek adományozott

kegyelmek

2012. október 19. péntek; 09.06

(A Boldogságos Szűz Mária jelenése közben kapott üzenet, mely 20 percig tartott, miközben a Szent

Eucharisztia képe jelent meg az ő homlokán)

Gyermekem, az ostya, melyet homlokomon látsz, egy jelkép, mely bizonyítja Isten valamennyi

gyermekének Fiam valós Jelenlétét a Szent Eucharisztiában.

Fiam jelen van a világban, és ott áll Isten minden egyes gyermeke mellett minden nap, abban a

reményben, hogy ők érezni fogják az Ő Jelenlétét.

Gyermekek, kizárólag Fiam, Jézus Krisztus, az emberiség Megváltójának valódi Testének magatokhoz

vételével lesztek különleges kegyelmekkel megáldva.

Amikor Fiam meghalt a ti bűneitekért, hogy Isten minden egyes gyermeke képes legyen

szembeszállni a halállal, Ő egy fontos örökséget hagyott hátra.

Krisztus Jelenléte a Szent Eucharisztiában valóságos, és amikor magatokhoz veszitek, különleges

védelmet nyújt nektek. Közelebb visz benneteket a Vele való egységhez.

Ő az Élet Kenyere. Ezt a nektek, gyermekeknek adott Ajándékot soha nem szabad megkérdőjelezni,

vagy elutasítani.

Az azoknak adományozott kegyelmek, akik az Ő Testében és Vérében részesülnek, magukban

foglalják a Tisztítótűztől való megmentést, ha mindennap magukhoz veszik. A halál pillanatában

Fiam Karjaiba véve fog elvinni benneteket a Tisztítótűz lángjaitól.

A Szentmise, amely Fiam Valódi Testét ajánlja fel Atyám tiszteletére, szintén nagymértékben

szolgálja a javatokat.

Ha minél gyakrabban vesztek részt napi Szentmisén, és veszitek magatokhoz Fiam Testét

és Vérét a Szent Eucharisztiában, mentességet fogtok kapni a Tisztítótűz lángjaiban való

megtisztulástól.

Ti, akik elutasítjátok Fiam létezését a Szent Eucharisztiában, megtagadtok magatoktól egy nagy

Ajándékot. Ti nem lesztek elítélve azért, amiért visszautasítjátok az Ő Testét a Szentmisében, de

nem fogjátok megkapni azon kegyelmeket, melyeket Ő Isten minden gyermekének szeretne

adományozni.

A Szentáldozásban magatokhoz vett Szentostyát megfelelően kell átváltoztatni. Amikor ti

magatokhoz veszitek az Ő Testét, akkor Ő eltölt majd benneteket egy mély és alázatos szeretettel,

mely megerősíti majd hiteteket, és Örök Életet ad nektek.

A Szent Eucharisztia az Ajándék, amely Örök Életet adományoz nektek. Ezt soha ne feledjétek.

Fiam keservesen szenvedett azért, hogy a világnak adja ezt a nagy Ajándékot, az útlevelet a

Mennyországba. Ne utasítsátok ezt vissza. Ne tegyétek próbára az Ő nagylelkűségét. Ne becsüljétek

alá a Szentostya Erejét.

Kérlek, imádkozzátok az  Imahadjárat ezen (81)-es imáját: Ima a Szentáldozás Ajándékáért
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Sz?z Mária: A Fiam Testének magatokhoz vételekor nektek adományozott kegyelmek

Ó, Mennyei Ostya, töltsd el testemet a szükséges táplálékkal.

Töltsd el lelkemet Jézus Krisztus Isteni Jelenlétével.

Add meg nekem a kegyelmeket, Isten Szent Akaratának teljesítéséhez.

Tölts el engem a Te Szent Jelenlétedből áradó békével és nyugalommal.

Soha ne engedj kételkednem a Te Jelenlétedben.

Segíts elfogadnom Téged Testben és Lélekben, és segíts elfogadnom, hogy a Szent

Eucharisztia által nekem adományozott Kegyelmek segítenek majd hirdetnem a mi Urunk,

Jézus Krisztus Dicsőségét.

Tisztítsd meg szívemet.

Nyisd meg lelkemet, és szentelj meg engem, mikor a Szent Eucharisztia nagy Ajándékát

magamhoz veszem.

Add meg nekem a kegyelmeket és a kegyeket, melyeket a Szent Eucharisztia adományoz

Isten minden gyermekének, és adj nekem mentességet a Tisztítótűz lángjaitól. Ámen.

Gyermekeim, imádkoznotok kell, hogy minden Keresztény elfogadja és megértse a Szent

Eucharisztia Erejét. Ez a fegyverzet szükséges valamennyi gyermekem lelkének megmentéséhez.

Fogadjátok ezt kegyesen és nagylelkű szívvel.

Áldott Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

Mert a Zsidók végül elfogadják majd, hogy az Igaz Messiás már eljött

2012. október 20. szombat, 22.30

Drága, szeretett leányom, Második Eljövetelem lesz az utolsó fejezet Szövetségem beteljesülésében.

Ez a Szövetség látni fogja az Új Jeruzsálem születését.

Az Új Jeruzsálem fogja kifejezni Isten mindazon gyermekének egységességét, akik elfogadják az Úr

Igéjét.

Mert a Zsidók végül elfogadják majd, hogy az Igaz Messiás már eljött, hogy elhozza nekik az áhított

üdvösséget.

Én, a Dávid Házából való Jézus Krisztus, Megmentőként fogok eljönni, az egy Igaz Isten Szent

Akarata szerint.

Ők visszautasítottak Engem, az Isten Fiát, Aki testben jöttem el, az első alkalommal. Ezúttal Én a

Mennyből fogok jönni, és beburkolom majd Választott Népemet Új Királyságom ajándékával.

Végül ők békére lelnek majd, mert meglátják az Igazságot, és elfogadják majd a Szentháromság

Isten Létezését. Csak egy Isten van. Nem lehet több. Ugyanakkor Én egységben Vagyok Atyámmal.

Én Isten Vagyok. Én testben jöttem el, hogy megmutassam az emberiségnek Irgalmamat, és hogy

megmentsem őket a végső kárhozattól. Szentlelkem szintén egységben van az egy Istennel, amint

az megnyilvánul a próféták lelkében, és lángra lobbantja Isten gyermekeinek lelkét.

Oly sok ember küzd majd ádázul Második Eljövetelem ellen, köztük azok is, akik hisznek az egy Igaz

Istenben. Ők – csakúgy, mint a múltban – nem fogják elfogadni Isten Szavát (Üzenetét), amint az a

próféták által kerül kinyilatkoztatásra.

Sok jó és hithű Keresztény továbbra is el fogja utasítani Szavam (Üzenetem), egészen a végsőkig.
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Mert a Zsidók végül elfogadják majd, hogy az Igaz Messiás már eljött

Szavamat (Üzenetemet) kétségbe vonják majd, és ízekre szedik, különösen a Katolikus Egyház. De

tudnotok kell a következőt. Második Eljövetelem ideje közel van, és félre lesznek állítva azok, akik

továbbra is elutasítanak Engem, és az Atyámnak tett Ígéretemet, miszerint Létrehozom az Ő

Királyságát a földön.

Miután Nagy Irgalmasságom kinyilatkoztatásra kerül, és amikor minden lehetőséget megkaptak

mindazok, akik nem akarják elfogadni az Igazságot, akkor az Én Türelmem is el fog fogyni.

Jézusotok

A több milliárd lélek, akik már a Pokolban vannak, azok, akik életük során

szégyentelenül elutasítottak Engem

2012. október 20. szombat; 23.20

Drága, szeretett leányom, a látomás, melynek múlt éjjel Engedtem, hogy tanúja légy, lelki

megerősödésedre volt, és hogy megmutassa neked a halál utáni élet Igazságát.

A halál utáni első órákban a sátán elküldi az ő démonait, hogy megkísértsék a lelkeket – még ebben

a stádiumban is.

Arra csábítja őket, hogy utasítsák el a Tisztítótűz állapotát. Ő ugyanezt teszi azokkal is, akik a

kegyelem állapotában haltak meg, akik a Mennyországra vannak rendeltetve.

Megmutattam neked, milyen sebességgel hullnak a lelkek a Pokolba, valamint a rémisztő

üldöztetést, mellyel szembenéznek, mintegy figyelmeztetvén azokat, akik nem hisznek a Pokol

létezésében.

Már több milliárd lélek van ott, és oly sokan kerülnek oda minden egyes másodpercben, hogy

hullócsillagok záporának, a tüzes tóba hulló jégesőnek tűnt ez neked.

Megmutattam neked a rémületet és az örömet is a lelkek arcán, mikor az utolsó pillanatban

elragadtattak és megmenekültek. Ez az áldozati lelkek által – az ilyen lelkek Pokoltól való

megmentéséért – elfogadott szenvedéseknek köszönhető.

Először a rettegést láttad, majd a félelmet az arcukon, amint a végső nyughelyük Igazságára

rádöbbennek. Aztán megláttad az örömet az arcukon, mikor rájöttek, hogy megmenekültek.

A több milliárd lélek, akik már a Pokolban vannak, azok, akik földi életük során szégyentelenül

elutasítottak Engem. Sokan okos, intelligens emberek voltak, befolyásos pozíciókban, a világban,

akik mindent elkövettek azért, hogy Isten Szava ne kerüljön meghallgatásra. Sokuk volt felelős

ártatlan ezrek meggyilkolásának elrendeléséért. Ők, a bűntudat legcsekélyebb jele nélkül szívükben

végezték ki Isten gyermekeit. Ők gonosz tetteket hajtottak végre, többek között szexuális

perverzitásokat, melyek sértik Istent, és utálatosak a Számára.

Sokuk okozott – világi tevékenységek által – Isten Egyházai elleni üldözést, és bizonyos esetekben

feketemiséken csatlakoztak az ellenséghez, ahol ők a fenevadat imádták.

Ezek azok a lelkek, akiket te mentesz meg, Leányom. A megfeketedett lelkűek és kőszívűek.

Tízszer annyi lélek van a Pokolban, mint a Tisztítótűzben. A Pokolban lévő több milliárd lélek, mind

különböző szinteken, harmincháromszor több a Mennyben lévő lelkeknél.
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A több milliárd lélek, akik már a Pokolban vannak, azok, akik életük során szégyentelenül elutasítottak
Engem

Nem könnyű a Mennybe jutni, és nagyfokú elkötelezettséggel jár a lelketek felkészítése a kapukon

való belépéshez.

Ez az Igazság ideje. Az Igazság nem mindig kellemes, de szükséges megértenie Isten valamennyi

gyermekének.

Nagy az Én Irgalmam mindazonáltal. Ha kéritek azt, a magatok számára, imáitok megválaszolásra

találnak.  Ha egy másik lélek megmentését kéritek, különösképpen halálukkor, kérésetek

meghallgatásra lel.  Ha nem kéritek Irgalmamat, nem kaphatjátok meg azt.

A Nagyfigyelmeztetés idején Irgalmam az egész világra kiárad majd. Akkor majd kérnetek kell Nagy

Irgalmamat, hogy megvédjen benneteket.

Azok, akik elutasítják Irgalmamat, ők szabad akaratukból teszik majd azt.

Irgalmam túláradó, mégis oly kevesen kérik azt.

Jézusotok

Amikor ők egy förtelemből próbálnak létrehozni egy Szentséget az Én

Egyházaimban, majd azt fogják mondani, hogy ez az azonos nemű párok

jogai miatt történik

2012. október 21. vasárnap; 10.05

Drága, szeretett leányom, a látomások, melyeket Én engedtem megjelenni neked a Pokolba hulló

lelkekről, nem azért voltak, hogy megrémisszenek téged. Hanem hogy megmutassák neked a

valóságot. Ily módon most meg fogod érteni, Én mennyire szenvedek, minden nap, amint Nézem a

Pokol mélyére hulló lelkeket.

Ó, ha az emberek ismernék a félelmet a Pokolban, és hogy milyen módon gyötri a fenevad az ilyen

lelkeket, akkor mindenáron elkerülnék a bűnt.

Ezek a lelkek még megmenthetőek, Leányom, a  Védettség Kegyelméért való ima imádkozásával. Ha

ezt teszitek, ti, Tanítványaim, megszabadítotok Engem ettől a szörnyű, szívet tépő csapástól.

Azok számára, akik halálos bűnben halnak meg, a Pokol tüze rendeltetik. Sokan abban a hitben

követik el ezeket a bűnöket, hogy ha valóban létezik Isten, akkor Ő Irgalmas. Ezért tehát továbbra is

vétkeznek, mígnem igazolják bűneiket, így bűneik végül a saját szemükben jelentéktelenekké

válnak.

Ők majd azt fogják mondani, hogy nem volt választásuk, mert bűnük szükséges volt ahhoz, hogy

mások javát szolgálja.

A gyilkosság bűnét elkövetvén, majd azt fogják mondani, ez más halálának a megtorlását szolgálta.

A prostitúció bűnét elkövetvén, majd azt fogják mondani, ez a családjuk megsegítését szolgálta,

hogy ételt tegyenek az asztalra.

Az abortusz bűnét elkövetvén, azt fogják mondani, hogy ez az anya életének javát szolgálta, és hogy

az ő életét megkönnyítse. Szexuális eltévelyedés esetén majd azt fogják mondani, hogy ez csak egy

természetes dolog volt.
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2012 októberi üzenetek
Amikor ?k egy förtelemb?l próbálnak létrehozni egy Szentséget az Én Egyházaimban, majd azt fogják
mondani, hogy ez az azonos nem? párok jogai miatt történik

Azok esetében, akik okkult gyakorlatokat végeznek, majd azt fogják mondani, hogy ez ártatlan

szórakozás, holott ők a fenevadat tisztelik, mikor ezt teszik.

Amikor ők üldöznek másokat, és tönkreteszik nemcsak a nevüket, hanem még a megélhetésüket is,

ők majd azt fogják mondani, hogy ez egy – a mások bűneiért való – szükséges büntetés volt.

Amikor ők tönkretesznek egy másik személyt szellemileg, testileg és lelkileg a diktatúra által, azt

fogják mondani, ez saját érdeküket szolgálta.

Amikor ők egy förtelemből próbálnak létrehozni egy Szentséget az Én Egyházaimban, majd azt

fogják mondani, ez az azonos nemű párok jogai miatt történt, akiknek ugyanolyan jogaik vannak,

mint másoknak.

Amikor ők belülről elpusztítják Egyházamat, majd azt fogják mondani, hogy minden egyház egyenlő.

Azt fogják majd felhozni mentségül, hogy csak egy Isten van, így egy pogány egyházat tudnak

bevezetni.

Ezek a bűnösök azok az elveszett lelkek, akikről Én beszélek.

Hogy segítsetek nekik, először is a szemükbe kell néznetek. Úgy tekintsetek rájuk, mint

gyermekeitekre, vagy testvéreitekre.  Isten Szemén keresztül lássátok őket. Akkor szeretetet fogtok

érezni. De rémület fog eltölteni benneteket, mert a szívetekben ti tudjátok, hogy milyen rettegés vár

majd rájuk.  Mily nagyon is kell imádkoznotok, hogy ők hamarosan meglássák majd az Igazságot.

Mily nagyon is kell imádkoznotok ezen lelkek üdvösségéért.

Isten valamennyi gyermeke – beleértve azokat is, akiknek fekete a lelke – szeretve van.

El kell pusztítani az ő bűneiket, mielőtt Isten valamennyi gyermeke egy családként egyesülhetne az

Én Új Királyságomban.

Te, Leányom, megkaptál minden kegyelmet és muníciót, hogy elpusztítsd a bűnt, és hogy ne csak a

saját lelkedet, hanem a mások lelkét is megmentsd.

Köszönöm Leányom, hogy válaszoltál Hívásomra.

Sok dolgot kell még megtenned.

Jézusotok

Ne engedjétek, hogy a jövőtől való félelem eluralkodjon rajtatok, mert

nem ez az Én óhajom

2012. október 21. vasárnap; 17.50

Drága, szeretett leányom, oly sokan, akik elfogadják Üzeneteimet, feleslegesen aggódnak a világ

jövője miatt. Ez érthető.

Soha ne érezzék úgy, hogy mindent félre kell dobniuk, és figyelmen kívül kell hagyniuk mindennapi

életüket, el kell hanyagolniuk a munkájukat, a családjukat vagy szeretteiket, a lelkek megmentése

érdekében.

Én, a ti Jézusotok, mindig gondoskodni fogok az Enyéimről. Nincs semmi félnivalótok Tőlem. Csak azt
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2012 októberi üzenetek
Ne engedjétek, hogy a jöv?t?l való félelem eluralkodjon rajtatok, mert nem ez az Én óhajom

Kérem tőletek, hogy imádkozzatok a lelkek megmentéséért.

Ne engedjétek, hogy a jövőtől való félelem eluralkodjon rajtatok, mert nem ez az Én óhajom.

Ugyanakkor Én elvárom tőletek, hogy szánjatok időt az imádkozásra és az áldozathozatalra, amint

arra Én ezekben az Üzenetekben tanítottalak benneteket. Folytassátok mindennapi életeteket, habár

az Én Szent Szavam (Üzenetem) örökre meg fogja változtatni, hogy hogyan tekintetek az életre.

Soha többé nem fogtok ugyanúgy érezni a világi javakkal kapcsolatban; ahogyan azokra korábban

tekintettetek. Miközben azok továbbra is részei lesznek az életeteknek, többé már nem lesznek urai

életeteknek.

Ne feledjétek, nem szolgálhattok két úrnak, mert csak egy van, és az az Isten.

Nem várom el Tanítványaimtól, hogy mindent feladva kövessenek Engem. Nem várom el

Követőimtől, hogy hátat fordítva napi kötelezettségeiknek kövessék Üzeneteimet. Nem, Én csak a

szereteteteket kérem. Követnetek kell Isten Törvényeit. Éljétek az életeteket Tanításaimnak

megfelelően. Tiszteljétek a Szentségeket. Szeressétek egymást, és imádkozzatok azok lelkéért, akik

nem fognak saját magukon segíteni.

Menjetek békében, annak tudatában, hogy nagy az Én Irgalmam, és az emberiség iránti Szeretetem

le fogja győzni a fenevad cselekedeteit, és a szörnyű szenvedést, melyet ő okoz ebben a világban.

Legyetek nyugodtak. Megáldalak benneteket.

Jézusotok

Szeretném felszólítani Isten valamennyi – Amerikai Egyesült Államokban

élő – gyermekét

2012. október 23. kedd, 20.30

Drága, szeretett leányom, Szeretném felszólítani Isten valamennyi – Amerikai Egyesült Államokban

élő – gyermekét, hogy imádkozzanak a hitükért.

Ahogy ez más Keresztény országokban is lesz, támadni fogják hiteteket, és mindent meg fognak

tenni, hogy eltöröljenek a föld színéről minden – Velem, a ti Jézusotokkal kapcsolatos – nyomot.

Alakítsatok annyi Imacsoportot, amennyit csak tudtok, hogy – Szent Szívemmel egyesülve -,

megkapjátok majd a kegyelmeket, hogy ellenálljatok az ilyen üldöztetésnek.

A Keresztény hit be lesz tiltva idővel, más vallásokkal együtt, melyek tisztelik Atyámat.

Ti, szeretett Követőim, védelmezve lesztek a Mennyből, de imádkoznotok kell erőért, mert a

demokrácia hamarosan a feje tetejére fog állni.

Mint a legnagyobb nemzet a világon, mely a szabadságot hirdeti a demokrácia által, hamarosan

megtagadják tőletek a Kereszténységhez való jogotokat.

Annak ellenére, hogy megtagadják tőletek ezt a jogot, ez mégis egy demokratikus lépésnek fog

tűnni. Ezek, az országotokban hamarosan bevezetésre kerülő új törvények, látszólag mindenre

kiterjedő törvények lesznek, hogy mindenki az egy-világvallás védelme alatt álljon.
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2012 októberi üzenetek
Szeretném felszólítani Isten valamennyi – Amerikai Egyesült Államokban él? – gyermekét

Ezek a törvények meggyalázzák majd az Én Szent Nevemet, de Én nem foglak elhagyni benneteket.

Én minden szükséges segítséget meg fogok adni nektek. Csak kérnetek kell Engem.

Én őrizlek, és védelmezlek benneteket, mivel közel van a Keresztény Egyházak megbuktatásának

ideje.

Lehet, hogy beszüntetik, Gyermekek; meghamisítják Szentségeimet, hogy így azok hiábavalóvá

váljanak; elijesztik felszentelt Szolgáimat, és megfélemlítenek benneteket, de hasztalanul. Az ő

erejük nem versenyezhet a ti hitetek egyszerűségével, lelketek alázatosságával, és az Irántam,

Jézusotok iránti szeretetetekkel.

A ti szeretett Megváltótok

Jézus Krisztus

Soha ne utasítsátok el a magán-kinyilatkoztatásokat, kellő tudás vagy

kellő alázat nélkül

2012. október 24. szerda, 21.11

Drága, szeretett leányom, fontos, hogy ne hallgassatok azokra, akik támadják Szent Szavamat.

Ne hallgassatok azokra a próbálkozásokra – különösen azokra ne, amit most fognak tenni a magukat

Katolikus teológusoknak vallók -, miszerint utasítsátok el az Én Legszentebb Üzeneteimet.

Amint már mondtam nektek, a legnagyobb támadások azon Katolikus Egyházbéliektől fognak jönni,

akik azt állítják, hogy ismernek Engem, de nem értik a Jelenések Könyvét, sem a benne foglalt

titkokat.

Ők nem ismerhetik ezeket, mert Én, az Isten Báránya, még nem nyilatkoztattam ki nekik azokat

mind.

Mily nagy csalódást okoznak ők Nekem. Mily nagyon bántanak ők Engem. Minden egyes – Üzeneteim

ellen irányuló – kegyetlen tiltakozásukkal és kételkedésükkel, egy újabb szöget vernek Testembe.

Mert minden egyes – Általam, az összes lélek javára adott – útmutatás vehemens visszautasításával,

ők újra keresztre feszítenek Engem.

Mégsem számít, mennyire bántanak Engem, mert Én ezerszer meghalnék, ha ezzel csak még egy

lelket megmenthetnék.

Lehet, hogy elutasítják Üzeneteimet; lehet, hogy kigúnyolnak téged, leányom, és elutasítanak

Engem, de ők nem fogják megakadályozni, hogy Atyám Akarata végül beteljesüljön.

Ezek a szegény lelkek olykor azt hiszik, hogy ők felelősségteljesen viselkednek azáltal, hogy azt

mondják az embereknek, hogy ne fogadják el Üzeneteimet.

Amit ők tesznek, az az, hogy megakadályozzák, hogy Isten Szava (Üzenete) bemutatásra kerüljön

Isten gyermekeinek. Ha továbbra is ezt teszik, el lesznek hallgattatva Atyám Keze által.

Senki sem fog megállítani Engem azon Küldetésemben, hogy megmentsem a lelkeket.

Azon felszentelt szolgáknak, akik rendületlenül gátolják, hogy Szavam (Üzenetem) meghallgatásra
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2012 októberi üzenetek
Soha ne utasítsátok el a magán-kinyilatkoztatásokat, kell? tudás vagy kell? alázat nélkül

kerüljön, nekik tudniuk kell a következőt.

Változatlan szövegeitek és istenkáromló vádjaitok megfosztanak majd titeket a hivatásotokban

nektek adományozott kegyelmektől. Amíg nem hívtok Engem imában a számotokra szükséges

válaszokért, addig Én nem tudok segíteni nektek.

Soha ne utasítsátok el a magán-kinyilatkoztatásokat, kellő tudás vagy kellő alázat nélkül.

De még akkor sem ítélhetitek el soha az ilyen állításokat. Maradjatok csendben.

Imádkozzatok a megkülönböztetés és tisztánlátás ajándékáért, minden időben. Máskülönben

bűnösnek találtattok majd az – Atyám Szemében – legrosszabb bűntettben – annak bűntettében,

hogy megakadályozzátok Őt abban, hogy az Ő Fiának Szent Szava (Üzenete) által megmentse a

lelkeket.

Jézusotok

Szűz Mária: Fiam maradék egyházának növekedése folytatódni fog

2012. október 25. csütörtök; 07.30

Gyermekem, egyre több embert – többet, mint valaha – vonzanak ezek az egész világnak szóló Szent

üzenetek.

Sokan nem értik az üzenetek valódi célját. Amit tudniuk kell, hogy ez egy Ajándék az emberiségnek,

hogy megtérést eredményezzenek.

Azért adatnak a világnak, hogy rászoktassák a lelkeket az imára, és hogy ők

részesüljenek a Szentségekben.

Mindenekelőtt ezek az üzenetek a léleknek egyféle nyugalmat és békét adnak, hogy Isten minél több

gyermeke váljék majd méltóvá az Új Paradicsomba való belépésre.

Ezen üzenetek gyümölcséről majd Isten gyermekeinek hite fog tanúskodni.

Fiam maradék egyházának növekedése folytatódni fog ezen és más szent üzenetek révén, melyek

hiteles látnokoknak adatnak szerte az egész világon.

Isten oly nagyon szereti az Ő gyermekeit, hogy minden meg lesz téve annak biztosítására, hogy

valamennyi lélek üdvössége megvalósuljon.

Fiam jól felkészült, és minden – ezeken az üzeneteken keresztül megvalósítandó – Terve

teljesülni fog.

Ezért nem szabad soha kétségbeesnetek.

Csak a remény a fontos.

A Fiamba vetett bizalom, amely során teljesen átadjátok magatokat Neki, azt fogja jelenteni, hogy Ő,

a ti Iránta való elköteleződésetek által, véglegesíteni tudja – minden egyes bűnös megmentésére

irányuló – Terveit.

Ígéretet kell tennetek, gyermekek, miszerint elfogadjátok az Ő utasításait, és az Ő Szeretete fog

benneteket beburkolni, megerősítvén titeket.
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2012 októberi üzenetek
Sz?z Mária: Fiam maradék egyházának növekedése folytatódni fog

Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

Szeretném, hogy Hadseregem imádkozza ezt az Imahadjárati imát a

Maradék Egyház Győzelméért

2012. október 25. csütörtök, 21.50

Drága, szeretett leányom, buzdítanod kell valamennyi Követőmet, hogy továbbra is alakítsanak 

Imacsoportokat, mindenütt.

Elérkezett az idő számomra, hogy hívjalak, és egybegyűjtselek mindannyiatokat, hogy

megalakítsátok Hadseregemet, hogy az örök győzelem felé való menetelés megkezdődhessen még

ma.

2012. november 9-én – a második évfordulóján annak, hogy Én először szólítottalak meg téged,

leányom – szeretném, hogy Hadseregem imádkozza ezt az Imahadjárati imát a Maradék Egyház

Győzelméért.

Imahadjárat (82) Ima a Maradék Egyház Győzelméért

Jézus, világ Királya és Megváltója, felajánljuk Neked tiszteletünket, hűségünket és

tetteinket, hogy mindenkinek hirdessük a Te Dicsőséged.

Segíts, hogy erőt és magabiztosságot nyerjünk, hogy felálljunk és nyíltan hirdessük az

Igazságot mindenkoron.

Soha ne engedd, hogy megtorpanjunk, vagy késlekedjünk a győzelem felé való

menetelésünkben, és a lelkek megmentésére irányuló tervünkben.

Átadjuk magunkat, szívünket, és mindenünket, hogy megszabaduljunk az akadályoktól,

amint folytatjuk a tövises utat az Új Paradicsom kapui felé.

Szeretünk Téged, legdrágább Jézus, szeretett Megváltónk és Üdvözítőnk.

Egyesítjük magunkat – testünket, lelkünket és szellemünket – a Te Szent Szívedben.

Áraszd ránk Védelmed Kegyelmét.

Boríts be minket a Te Drága Véreddel, hogy eltöltsön bennünket a bátorság és a szeretet,

hogy felálljunk és nyíltan hirdessük Új Királyságod Igazságát. Ámen.

Kérlek benneteket, drága Követőim, hogy gyűljetek egybe, növekedjetek és terjesszétek Szent

Szavam (Üzenetem) minden nemzetnek. Kérlek, összpontosítsatok Rám mindig, és működjetek

együtt Velem az üdvösség végső győzelme érdekében.

Jézusotok

Meg fogják kérdőjelezni, és elemezni fogják Szavamat (Üzenetemet) attól

félve, nehogy egy szörnyű hibát kövessenek el.
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2012 októberi üzenetek
Meg fogják kérd?jelezni, és elemezni fogják Szavamat (Üzenetemet) attól félve, nehogy egy szörny? hibát
kövessenek el.

2012. október 26. péntek, 11.06

Drága, szeretett leányom, még oly sok munkát kell elvégezniük Követőimnek, hogy megtisztítsák a

földet a fertőzéstől, mely – mint egy takaró – ráterül sok emberre, akik nem hisznek Istenben.

Oly sokan tévelyegnek a világban mindennemű irányérzék nélkül. Nincsenek lelki érzéseik, és nem

tudnak semmit Isten Szeretetéről. Ezekre a lelkekre Szomjazom, és őket Szeretném az Igazsággal

átölelni.

Ti, Követőim, menjetek el hozzájuk, és mondjátok el nekik, hogy Én – Jézus Krisztus, az

Emberfia, A Messiás – hamarosan el fogok jönni. Nekik tudniuk kell, hogy nem lesznek

száműzve, mert miattatok – ezen nemzedék miatt – jövök ezúttal.

Sokan mások – akik lelkileg tudatában vannak Isten létezésének – érdeklődőek lesznek, mégis

bizonytalanok Üzeneteim elfogadását illetően.

Megint mások, akik hirdetik Szavamat (Üzenetemet), és akik hithű Keresztények, óvatosak lesznek,

és lassan fogadják be mindazt, amit Mondok.

Ők meg fogják kérdőjelezni, és elemezni fogják Szavamat (Üzenetemet) attól félve,

nehogy egy szörnyű hibát kövessenek el. Félnek attól, hogy hazugsággal etetik őket.

Aztán ott lesznek a Keresztény egyházak papjai, akik felkelnek majd, és válaszolnak Hívásomra.

Némelyek gyorsan fognak válaszolni, mert érezni fogják, ahogy Szeretetem átjárja ereiket

Üzeneteim olvasásakor.

Mások egy azonnali hívást fognak érezni Szentlelkem Ajándéka révén, melyet Szent Szavam

(Üzenetem) tartalmaz. Egyesek óvatosabbak lesznek, mint mások, de számuk idővel milliókra fog

nőni.

Ezért nektek, Követőim, ki kell tartanotok. Míg kezdetben sokan el fognak utasítani titeket az Én

Nevemben, ez változni fog. Amikor az Igazság széles körben ismert és üdvözölt lesz, ti keresettek

lesztek. Szavammal (Üzenetemmel) szeretettel és tisztelettel bánnak majd, de annak ellenére, hogy

ezt teszik, ezek a lelkek szenvedni fognak.

Nem számít, mekkora ellenállás lesz Velem szemben, mert Küldetésem nem fog

meghiúsulni.

Viseljétek el az ilyen ellenállást. Fogadjátok el, hogy a rátok mért gyalázkodás ezen üzenetek miatt

lesz.

Ez akkor várható, amikor Isten Szava kiárad a világra. A sötétségben lévők nem fogják elfogadni

Szavamat, mivel ez fel fogja kavarni az életüket.

Ez arra fogja késztetni őket, hogy újraértékeljék hitüket, mellyel nem akarnak majd szembenézni.

Szavam (Üzenetem) elfogadása azt jelentené, hogy változtatniuk kellene magukon. Ők,

sajnos, nem óhajtanak változtatni magukon, mert ez nem tetszik nekik.

Én nem nyugszom addig, amíg fel nem nyitom szemüket az Igazságra. Sőt, tőletek is azt várom,

Tanítványaim, hogy ne álljatok meg, amíg a lehető legtöbb ember egyként nem egyesül Isten

Szemében.
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2012 októberi üzenetek
Meg fogják kérd?jelezni, és elemezni fogják Szavamat (Üzenetemet) attól félve, nehogy egy szörny? hibát
kövessenek el.

Jézusotok

Azok, akik megalázzák Szavamat (Üzenetemet), mely neked adatik,

Leányom, csontig hatoló kínzó fájdalommal hasítanak Belém.

2012. október 26. péntek, 18.00

Drága, szeretett leányom, földi Királyságom hamarosan valósággá válik.

Mert a szeretett Örök Atyám által oly régóta megígért Új Királyság – az Új Paradicsom – a legnagyobb

ajándék.

Új Királyságom megértésének titka, a Getszemáni Kertben való Szenvedésem misztériumában rejlik.

Amikor a fájdalomtól sírva leborultam Atyám előtt, ez azon lelkek jövőbeni elvesztése miatt volt, akik

– Keresztáldozatom ellenére - a pokol tüzében fognak égni.

Megaláztatásom Poncius Pilátus kezében nem a nyilvános megvetés miatt volt fájdalmas Számomra,

hanem mert tudtam, hogy ugyanezen lelkek el fognak veszni a Számomra. És így a szomorúság

könnyeit ontottam, látván, hogyan tévesztette meg őket a sátán, egy általuk nem látható gonosz

erő, aki elárasztotta lényük minden porcikáját.

Leányom, amikor te aggódni látsz Engem, ez az aggódás jó okkal történik. Én azon lelkekért is sírok,

akik megvetést zúdítanak ezekre az üzenetekre. Ők nincsenek a Velem való teljes egység

állapotában. Gőgjük és önteltségük bűne, ismeretük és alázatuk hiánya miatt támadják Szavamat

(Üzenetemet).

Ők majd próbálják megakadályozni, hogy azok a szívek, akiket Én szeretnék elérni,

befogadják Szent Szavamat (Üzenetemet).

Őértük is sírok, mert ők nincsenek tudatában cselekedeteik súlyos következményeinek, amikor ők

elárulják Igaz Szavamat (Üzenetemet), amint az, Isten minden egyes gyermekének bemutatásra

kerül jelenleg.

Oly sok lélek fog elveszni, akik meg vannak fosztva Szavamtól (Üzenetemtől) azok tettei

által, akik azt mondják, hogy Engem képviselnek a világban.

Ma is ugyanazt a szörnyű kínt szenvedem el, mint amit akkor szenvedtem el, amikor szembenéztem

a Poncius Pilátus arany trónja mellett állók gúnyolódásaival. A kín, melyet általad szenvedek el,

Leányom, ma sem más, mint akkor volt.

Azok, akik megalázzák Szavamat (Üzenetemet), mely neked adatik, Leányom, csontig hatoló kínzó

fájdalommal hasítanak Belém.

Ők verték az utolsó szögeket szenvedő Lelkemen át, miközben Én próbálom még egyszer

megmenteni az emberiséget a pusztulástól.

Imádkozzatok, hogy Atyám – az Ő Irgalma által – türelmes legyen azon lelkekkel, akik a csaló keze

által igyekeznek Isten Szavát (Üzenetét) hatástalanítani.

Legyetek óvatosak Gyermekeim azokkal szemben, akik vehemensen ellenzik ezen üzenetek általi

Szavamat. Imádkoznotok kell az ő lelkükért.

Jézusotok
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Azok, akik megalázzák Szavamat (Üzenetemet), mely neked adatik, Leányom, csontig hatoló kínzó
fájdalommal hasítanak Belém.

Az ő kezük által fogják villámlások, földrengések és szökőárak sújtani a

földet.

2012. október 27. szombat, 21.35

Drága, szeretett leányom, van egy terv, egy világméretű prédikálási hullám indítására.

Nem Istenről fognak prédikálni. Hanem egy hazugságot fognak hirdetni, mely szerint Isten nem

létezik, és nem is létezhet.

Azt fogják mondani – az emberi logikát és tudományos értékelést alkalmazva -, hogy

Isten csak az emberi képzelet szüleménye.

Ez a prédikálás nem véletlen, mert ez egy jól megtervezett és összehangolt kampány, melyet a

gonoszhoz hű ateisták terveztek.

Szívüket, elméjüket és lelküket ellopta a sátán, aki az emberi értelemre való büszkeségüket

használja fel a hazugságok öntelt hirdetésére, hogy gátolják az Igazságot.

Ennek a tervnek a célja, hogy – saját szívükhöz hasonlóan, mely hideg és szeretetlen – kővé

változtassa az emberek szívét mindenütt. Majd lesz egy bejelentés, hogy egy új alternatív vallást

fognak törvénybe iktatni.

Az egy-világvallás a fenevadnak fog hódolni, mert ez a rémtett a sötétség királyának rabszolgái keze

által valósul majd meg.

Azok az ateisták, akik ki fogják eszelni ezt a tervet, a sátán hithű követői.

Tévedés ne essék, ők bálványozzák a fenevadat, és nem törődnek azzal a fájdalommal és

gyötrelemmel, amit tevékenységeik okoznak majd.

Az ő küldetésük az, hogy eltöröljék az egy Igaz Isten iránti hűséget. Az Isten iránt, aki minden egyes

gyermeket szeret, akiket Ő megteremtett. Ők vissza fognak utasítani  - az emberiség végső

kárhozattól való megmentésére jelenleg tett – minden Mennyei erőfeszítést.

Az ő kezük által fogják villámlások, földrengések és szökőárak sújtani a földet.

Ők meg lesznek állítva.

Rettenetesen fognak szenvedni, és gyötrelmes végük meg lett jövendölve. 

Ádáz lesz az Armageddon Csatája, mert Isten többé már nem fog hátradőlni, és hagyni az ilyen

fertőzéseket.

Szörnyen nagyfokú büntetések fogják elsöpörni a föld színéről azokat a pogányokat, akik

elutasítják Isten Igéjét.

Imádkozás az Istenhez – Irgalmat keresvén –, az egyetlen módja annak, hogy enyhítsétek az ilyen

büntetéseket.

Imáitok – az ő lelkük számára történő megbocsátásért esedezvén -, az egyetlen módja annak,

ahogyan ezeket a lelkeket meg lehet menteni.
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Az ? kezük által fogják villámlások, földrengések és szök?árak sújtani a földet.

Leányom, nagy pusztulás fog bekövetkezni, azon gonosz mű révén, melyet ezek a gonosz ateista

csoportok szándékoznak rákényszeríteni a világra.

Sokan nincsenek tisztában tetteik súlyosságával.

Ugyanakkor sokan meg pontosan tudják, hogy mit cselekszenek, mert hazugok.

Ők hisznek Istenben, mert ők saját szabad döntésük által választották az Ő ellenségét, az ördögöt,

istenüknek.

Ők mindössze lelkeket akarnak lopni.

Isten, az Én Atyám, az Ő hatalma által be fog avatkozni, nem pusztán azért, hogy megbüntesse őket,

hanem hogy megmentse a lelkeket, mielőtt ellopnák azokat Tőle.

Jézusotok

Isten, az Atya: Én azért büntetem meg a gonoszokat, hogy a hazugok

által megfertőzött, ártatlan lelkeket megmentsem

2012. október 28. vasárnap; 18.00

Legdrágább leányom, az Isteni Tudást csak néhány Gyermekem értette meg, és még így is csak

annyit, amennyit Én engedek nekik megtudniuk.

Az Én Szent Szavam megértése nehéznek bizonyul sokak számára, pedig ez nagyon egyszerű.

Én szeretem Gyermekeimet, de elragadták őket Tőlem, amikor Ádám és Éva elveszítette Isteni

Királyságomhoz való jogát. Megkísértve a féltékeny kígyótól – aki minden tiszteletet és támogatást

megkapott – Gyermekeim hátat fordítottak egy Dicsőséges földi Királyságnak.

Ők hátat fordítottak az örök életnek, és emiatt valamennyi gyermekük, nemzedékről nemzedékre,

szenvedett.

Ekkor Fiam elküldetett, hogy megmentse Gyermekeimet az örök Pokoltól, megszabadítván őket a

Bűntől. Ő most el fog jönni, hogy a földön bevezesse az eredeti Paradicsomot, amint annak lennie

kellett volna.

Leányom, már folynak az előkészületek a lelkekért vívott csata megkezdésére.

Mondd meg Gyermekeimnek, hogy Én különleges kegyelmeket adományozok nekik.

Ezek a kegyelmek még több erőt adnak nekik, mikor a büntetések enyhítéséért imádkoznak.

Gyermekeim – imáikon és kéréseiken keresztül – nemcsak, hogy az Engem bántó pogányok lelkét

tudják megmenteni, de vissza is tudják tartani Kezemet, mely le fog sújtani, hogy megállítsa azokat,

akik a fenevad nevében beszélnek.

Én megbüntetem a hitvány szívű Gyermekeimet. Én ezt nemcsak azért teszem, hogy megbüntessem

azokat, akik szörnyű gonoszságot okoznak, hanem hogy megakadályozzam őket abban, hogy a

hazugságaik révén lelkeket lopjanak.

Én azért büntetem meg a gonoszokat, hogy a hazugok által megfertőzött, ártatlan lelkeket

megmentsem.
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Isten, az Atya: Én azért büntetem meg a gonoszokat, hogy a hazugok által megfert?zött, ártatlan lelkeket
megmentsem

Gyermekeimnek erősnek kell lenniük, mindenki érdekében.

Az ima lesz a fegyver, mely megöli a fenevadat. Nem a háborúk által, nem a magas pozíciókba

választottak, vagy a földi Egyházaim vezetőinek hatalma által fog megállni a fertőzés. Hanem a

Hozzám, a Magasságos Istenhez hűek hite által, és azok által fog megmenekülni a világ, akik

elfogadják Fiamat, Jézus Krisztust, mint Megváltót.

Hívő Gyermekeim, ti lesztek valamennyi Gyermekem üdvösségéhez a kulcs. Imáitok meghallgatásra

találnak. Kéréseitek a bűnösök megmentéséért megválaszolásra kerülnek.

Szeretlek benneteket. Köszönöm a Fiam iránt tanúsított szereteteteket, és Megáldalak titeket.

Szerető Atyátok

A Magasságos Isten

Az Ő nagy – a világban ez idáig sosem látott méretű - büntetései

enyhíthetőek

2012. október 29. hétfő; 15.30

Drága, szeretett leányom, mint már Mondtam, a változások áradata megkezdődött, amint Atyám

keze most büntetéssel sújt le, nemcsak az Amerikai Egyesült Államokban, hanem más országokban

is.

Mindezek az ökológia megbolydulások mindaddig folytatódni fognak mindenütt, míg az emberiség

meg nem tisztul.

Imádkoznotok kell, hogy azok a lelkek, akik elutasítják Istent, megmenekülhessenek a Pokol Tüzétől,

a mások nagylelkűsége révén, az ő imáik által.

Ezek a jelek arra hivatottak, hogy megmutassák az emberiségnek, hogy az idők valóban

megváltoztak. Semmi sem lesz, és nem is lehet ugyanolyan, míg a világ meg nem tisztul, lehetővé

téve a Második Eljövetel bekövetkezését.

Ebben a pillanatban, mikor a bűn tönkreteszi a világot, az nem méltó fogadni a Messiást.

Ezek a végidők jelei, Követőim, és fel kell készítenetek lelketeket.

Hamarosan kevesen lesznek azok – beleértve a kőszívű ateistákat is -, akik képesek lesznek Atyám

Kezét figyelmen kívül hagyni.

Azonban az Ő nagy – a világban ez idáig sosem látott méretű – büntetései enyhíthetőek és

gyengíthetőek imáitok által.

Mindazonáltal azok folytatódni fognak, míg az emberiség el nem fogadja az Igazságot.

Az Úr napja, a Második Eljövetel napja közeledik, bár előtte még sok eseménynek kell megtörténnie.

Ez egy nehéz időszak lesz Isten valamennyi gyermeke számára, köztük azoknak is,

akiknek erős a hitük. De azért azok, akik szeretetet és hűséget mutatnak Irántam, az ő Jézusuk

iránt, közülük sokan lesznek nyugodtak, mert ők tudják, hogy Én eljövök, hogy elvigyem őket az Új

Paradicsomomba.
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Az ? nagy – a világban ez idáig sosem látott méret? - büntetései enyhíthet?ek

Ezen Új Királyság jólétét kell keresni, és eme nagy Ajándék után kell vágyódnotok.

Legyetek erősek, és bízzatok Bennem. Meg kell értenetek, hogy Atyámnak meg kell büntetnie

azokat, akik szörnyű tetteket terveznek. Ő megígérte, hogy tetteiket megállítja, őket pedig elsöpri.

A jelek most láthatóak lesznek a világon mindenütt, biztosítván, hogy az emberiségnek ne maradjon

kétsége afelől, Kinek a Hatalma lép életbe.

Kizárólag Isten bír ilyen Hatalommal. Minden más hatalom rövid életű lesz. Az Isten hatalma

mindenható, és senki sem fogja soha legyőzni minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjét és

Alkotóját.

Jézusotok

Jelenleg a világban, a Belém – a ti Jézusotokba – vetett hit puszta említése

is szégyenkezést kelt.

2012. október 30. kedd, 19.10

Drága, szeretett leányom, mostanra már tudnod kell, hogy a szenvedés – amit az Én Nevemben

viselsz el – folytatódni fog ezen küldetés legeslegutolsó napjáig.

Ezt nehéz lehet számodra meghallgatni, de tudnod kell a következőt. Ez a küldetés, mely eléd jött,

minden küldetések legnehezebbike. A pusztaságba leszel száműzve, és elszigeteltnek, magányosnak

fogod érezni magad. Hangodat mellőzni fogják, de az Én Szent Szavam (Üzenetem) milliók szívét

fogja megérinteni.

Szent Akaratomat meghallgatod majd mindenkor, habár gyakran érzed azt, hogy nem leszel elég

erős.

Gyengeséged a te erősséged a Belém vetett bizalom révén. Emiatt Én sosem foglak elhagyni, vagy

mások segítsége nélkül hagyni téged. Mégis egyedül fogsz járni ezen küldetés során. Az egyedüli

társad Én leszek. Én egyesítem a mi szenvedésünket.

Leányom, neked folyamatosan szükséged lesz Kegyelmeimre, a kitartás Kegyelmeire. Kiállni ezt a

küldetést, és hirdetni Szent Szavamat (Üzenetemet) egy hálátlan világnak, nem lesz könnyű. Ehhez

nagy eltökéltségre és bátorságra lesz szükséged.

Ez vonatkozik valamennyi Tanítványomra, köztük azokra is, akik szeretnek Engem, de

nem fogadják el ezeket az üzeneteket.

Az akadályok, melyekkel szembekerültök a küldetés ezen részében, növekedni fognak

mindannyiatok számára, odaadó Hadseregem.

El kell fogadnotok méltósággal, hogy amikor követtek Engem, akkor szenvedni fogtok. Nagyon kevés

lélek tudja kezelni a szenvedést, mely mindenkit érint, aki Tanításaimhoz igazodik.

Jelenleg a világban, a Belém – a ti Jézusotokba – vetett hit puszta említése is

szégyenkezést kelt.

Nemcsak kellemetlenséget okoz ez nektek, amikor nyíltan megvalljátok az Irántam való

hűségeteket, hanem szenvedni is fogtok Miattam.
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Jelenleg a világban, a Belém – a ti Jézusotokba – vetett hit puszta említése is szégyenkezést kelt.

Ne feledjétek: szenvedni egy különleges kegyelem. Ezt nagyon nehéz elviselni, és sok lélek elfordul

Tőlem emiatt. De sosem szabad elfelednetek a következőt. Amikor szenvedtek az Én Nevemben, Én

majd tartalak benneteket, és rátok árasztom Kegyelmeimet. Szenvedéseitek ellenére ez meghozza

nektek a lélek békéjét.

Kérlek, leányom, soha ne add fel. Soha ne érezd magad elhagyatottnak, mert Én még közelebb

vagyok, amikor te egyedül érzed magad. Én még közelebb vagyok hozzád ezen gyötrelmes időkben.

Folyamatosan kérned kell minden segítséget, melyet megkaphatsz, kérvén szeretett Édesanyámat

és minden szentet, hogy jöjjenek segítségedre.

Hamarosan el fogod fogadni, hogy a fokozódó szenvedés egyenes következménye annak, hogy a

gonosz ellenzi ezt a küldetést. A gonosz nagyon meg van rémülve, mert az ő csatája a végét járja. Ő

gyűlöl téged a lelkek miatt, akik az üdvösség ezen küldetése által megmentésre kerülnek.

Jézusotok
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Imahadjárat (80) Ima a gyilkosságot elkövet?k lelkéért

Imahadjárat - 2012 október

Imahadjárat (80) Ima a gyilkosságot elkövetők lelkéért

2012. október 14. vasárnap; 18.10

Buzdítalak mindannyiatokat, hogy hívjatok Engem az Imahadjárat ezen imájával, hogy üdvösséget

nyerjetek a halálos bűnben lévő lelkek számára, akik gyilkosságot követnek el.

Imahadjárat (80) Ima a gyilkosságot elkövetők lelkéért

„Ó, drága Jézus

Könyörgök, irgalmazz a gyilkosságot elkövetőknek.

Kérlek, kegyelmezz a halálos bűnben lévőknek.

Felajánlom saját szenvedésemet és nehézségeimet Neked, hogy meg tudd nyitni a Te

Szívedet, és meg tudd bocsátani nekik az ő vétkeiket.

Kérlek, borítsd be Drága Véreddel mindazokat, kiknek lelkében gonosz szándék lakozik,

hogy tisztára moshassák bűneiket.

Ámen.”

†

Kapcsolódó link: 

Teljes üzenet - Azok, akik hidegvérrel gyilkosságot követnek el, imáitok által megmenthetőek

Imahadjárat (81) Ima a Szentáldozás Ajándékáért

2012. október 19. péntek; 09.06

Kérlek, imádkozzátok az Imahadjárat ezen (81)-es imáját: Ima a Szentáldozás Ajándékáért

Ó, Mennyei Ostya, töltsd el testemet a szükséges táplálékkal.

Töltsd el lelkemet Jézus Krisztus Isteni Jelenlétével.

Add meg nekem a kegyelmeket, Isten Szent Akaratának teljesítéséhez.

Tölts el engem a Te Szent Jelenlétedből áradó békével és nyugalommal.

Soha ne engedj kételkednem a Te Jelenlétedben.

Segíts elfogadnom Téged Testben és Lélekben, és segíts elfogadnom, hogy a Szent

Eucharisztia által nekem adományozott Kegyelmek segítenek majd hirdetnem a mi Urunk,

Jézus Krisztus Dicsőségét.

Tisztítsd meg szívemet.

Nyisd meg lelkemet, és szentelj meg engem, mikor a Szent Eucharisztia nagy Ajándékát

magamhoz veszem.

Add meg nekem a kegyelmeket és a kegyeket, melyeket a Szent Eucharisztia adományoz

Isten minden gyermekének, és adj nekem mentességet a Tisztítótűz lángjaitól. Ámen.

†

Kapcsolódó link: 

Teljes üzenet - Szűz Mária: A Fiam Testének magatokhoz vételekor nektek adományozott

kegyelmek
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Imahadjárat - 2012 október
Imahadjárat (82) Ima a Maradék Egyház Gy?zelméért

Imahadjárat (82) Ima a Maradék Egyház Győzelméért

2012. október 25. csütörtök, 21.50

2012. november 9-én – a második évfordulóján annak, hogy Én először szólítottalak meg téged,

leányom – szeretném, hogy Hadseregem imádkozza ezt az Imahadjárati imát a Maradék Egyház

Győzelméért.

Imahadjárat (82) Ima a Maradék Egyház Győzelméért

Jézus, világ Királya és Megváltója, felajánljuk Neked tiszteletünket, hűségünket és

tetteinket, hogy mindenkinek hirdessük a Te Dicsőséged.

Segíts, hogy erőt és magabiztosságot nyerjünk, hogy felálljunk és nyíltan hirdessük az

Igazságot mindenkoron.

Soha ne engedd, hogy megtorpanjunk, vagy késlekedjünk a győzelem felé való

menetelésünkben, és a lelkek megmentésére irányuló tervünkben.

Átadjuk magunkat, szívünket, és mindenünket, hogy megszabaduljunk az akadályoktól,

amint folytatjuk a tövises utat az Új Paradicsom kapui felé.

Szeretünk Téged, legdrágább Jézus, szeretett Megváltónk és Üdvözítőnk.

Egyesítjük magunkat – testünket, lelkünket és szellemünket – a Te Szent Szívedben.

Áraszd ránk Védelmed Kegyelmét.

Boríts be minket a Te Drága Véreddel, hogy eltöltsön bennünket a bátorság és a szeretet,

hogy felálljunk és nyíltan hirdessük Új Királyságod Igazságát. Ámen.

†

Kapcsolódó link:

Teljes üzenet: Szeretném, hogy Hadseregem imádkozza ezt az Imahadjárati imát a Maradék

Egyház Győzelméért
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