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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 szeptemberi üzenetek

Ez a Küldetés a Prófétálás utolsó Ajándéka, melyet Atyám hagyott jóvá a

lelkek megmentésére

2012. szeptember 1. szombat, 10.25

Drága, szeretett leányom, a sebesség – mellyel Üzeneteim az emberiségnek adatnak – jelzi ezen

Küldetés sürgősségét.

Oly sok ember tévelyeg a világban.

Oly sok szegény lélek nem tudja, ki is az Isten, az Én Atyám.

Oly sokan nem fogadnak el Engem – az Ő szeretett Fiát –, mint az Igaz Messiást.

Ez a Küldetés a Prófétálás utolsó Ajándéka, melyet Atyám hagyott jóvá a lelkek megmentésére.

Ezek az Üzenetek a Keresztényeknek, a Zsidóknak, a Muszlimoknak, az ateistáknak, az

agnosztikusoknak szólnak, és mindazoknak, akik ember alkotta vallásokban keresnek vigaszt.

Mindem embernek, minden léleknek ugyanaz a vágya: megtalálni életük értelmét.

Mert a többségnek szívet tépő az, ha nem hisznek Istenben, mert ők azt hiszik, hogy minden véget

ér, amikor földi életük lejár.

Ó, bárcsak látnák, hogy mi történik, amikor lelkük Elém járul. Találkoznak Velem, és elakad a szavuk,

mert nem tudják elhinni, hogy Én valóságos vagyok. Sok ilyen lélekben az öröm csak akkor párosul

megkönnyebbüléssel, ha a Kegyelem Állapotában halnak meg.

Ugyanakkor a sötétségben lévő lelkek örömének – amikor találkoznak Velem – hirtelen vége szakad,

és elsodródnak Tőlem, bele a Pokol mélységeibe, a sokkhatás és a kétségbeesés állapotában.

Azok a lelkek, akik ismerik az Isten Tanításait – az Ő prófétái által, és saját földi Küldetésem

eredményeként-, és elutasítanak Engem, tudniuk kell a következőt.

Ti döntöttetek úgy, hogy hátat fordítotok az Igazságnak. Az irántatok érzett Szeretetem révén Én

minden Tőlem telhetőt meg fogok tenni, hogy felnyissam a szemeteket.

Ajándékokat hozok majd, és Nagy Irgalmasságom által meg foglak menteni benneteket. Hívlak

valamennyiőtöket, függetlenül attól, hogy milyen vallást követtek, hogy hallgassátok meg most

ezeket a Szavakat (Üzeneteket).

Ti valamennyien tudjátok, milyen egy család részesének lenni.

Néhányan elég szerencsések vagytok, hogy egy szeretetteljes családba születtetek.

Mások nem ennyire áldottak, és lehet, hogy szenvedtek a nehézségtől és a sötétségtől a családon

belül. Megint mások tévelygők, sérültek, dühösek, és nem tudnak igazi szeretetet érezni családjaik

iránt.

Sokan száműzve vannak a pusztába, hogy gondoskodjanak magukról, anélkül, hogy bárkihez is

tudnának fordulni.
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Sokaknak egyszerűen szükségük van egyfajta támaszra, hogy érezzék a reményt. Ezért van az, hogy

sok szegény lélek próbál rálelni azon vallásokra, melyek biztosítják ezt a hiányzó láncszemet.

Sajnos ez egyszerűen további kétségbeesésbe kergeti őket. Mert ezek a vallások egy hazugságon

alapulnak.

A hazugságok ártanak nektek, gyermekek. Egy hamis biztonságérzetét adnak nektek. Ezek a

vallások nem rendelkeznek tartalommal, mert nem az Igazságot, nem az Úr útját követik.

Csak tudjátok, hogy Mi – a Szentháromság – vagyunk a ti családotok. Az Új Ég és Föld lesz a ti igaz

otthonotok.

Kövessetek Engem az Igazság útján, hogy így elvihesselek benneteket a ti jogos hazátokba.

Egy szeretettel és örömmel teli hazába, amelyre – és csak erre – kell törekednetek.

Kérlek, nyissátok fel szemeteket, mert az idő elérkezett a világ számára, hogy megkapja az Igazság

Szövetségének ajándékát.

Kereszthalálom egy Szövetség volt, hogy üdvösséget hozzon nektek.

Második Eljövetelem szintén egy Szövetség, a végső Szövetség, hogy hazavigyen benneteket az

Istenhez, minden dolgok Teremtőjéhez.

Atyám, a Magasságos Isten most hamarosan elküld Engem, hogy Üdvösséget hozzak az Ő

valamennyi gyermekének.

Én csak akkor tudom ezt megtenni, és beteljesíteni Atyám Ígéretét, ha minden lelket meg tudok

menteni.

Ne torlaszoljátok el Utamat kétségeitekkel.

Ne utasítsátok el azon Próbálkozásaimat, hogy üdvösséget hozzak minden egyes léleknek.

Ne tékozoljátok el azt az esélyt, hogy egy szeretettel, örömmel és csodával teli beteljesült életet

éljetek, békében és harmóniában, a Béke Új Korszakában.

Jézusotok

Felkérlek mindannyiatokat, hogy hozzatok létre olyan központokat, ahol

biztosítani tudjátok Üzeneteim terjesztését

2012. szeptember 3. hétfő; 10.08

Drága, szeretett leányom, a hadsereg megalakult, és sorai terjeszkedni fognak a Keresztény

országokban, valamint a Kommunisták által vezetettekben is.

Egyetlen ország sem marad érintetlen Hadseregem – az Én Maradék (követőimből álló) Hadseregem

– által.

Hadseregemen belül különféle rangfokozatok lesznek, azzal a céllal, hogy biztosítsák a lelkek

megtérítésére hivatott Küldetésem sikerét.
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Felkérlek mindannyiatokat, hogy hozzatok létre olyan központokat, ahol biztosítani tudjátok Üzeneteim
terjesztését

Hadseregem minden tagjának – a betöltött szerepüktől függetlenül -, ez lesz egymással a közös

vonásuk.

Alázatos szolgálattal fognak Engem szolgálni, és Irántam, az ő Jézusuk iránti szeretetük, lángolni fog

az egész Küldetés során.

A Szentlélek által fellobbantott Tűz Lángjai nem fognak pislákolni, mivel ez egy különleges Ajándék,

Katonáim megerősítésére.

Ne feledjétek, ez egy háború lesz, egy háború az emberi faj megmentésére. Egy háború, mely majd

Atyám által biztosítva, Isten nevében győzedelmeskedik.

Felkérlek mindannyiatokat, hogy hozzatok létre olyan központokat, ahol biztosítani tudjátok

Üzeneteim bármilyen lehetséges módon való terjesztését.

Az imádkozás fontos része az ilyen központoknak, mivel ha imacsoportokat hoztok létre, akkor

erősíteni fogjátok Hadseregem hatalmát és erejét.

Ahogy egyre több imacsoport alakul az Én Szent Nevemben, úgy fogom növelni a megtéréseket.

Nevezzétek ezeket az imacsoportokat „Jézus az Emberiséghez” imacsoportoknak, és a többit

bízzátok Rám.

Szentlelkem be fog borítani benneteket az ilyen csoportokban, és utatok minden lépésénél vezetni

fog titeket. Hamarosan további útmutatásokat fogok nektek adni.

Legyetek nyugodtak. Boldog vagyok, hogy ti, szeretett Tanítványaim, ilyen szeretettel és bizalommal

válaszoltatok Hívásomra.

Jézusotok

Nevemet már nem tisztelik. Átkozzák a Nevemet.

2012. szeptember 4. kedd; 23.05

Drága, szeretett leányom, az elutasítás fájdalmát, és az emberiség gyűlöletét Érzem, minden napnak

minden pillanatában.

Ez sosem enyhül. Keresztre feszítésem csak a kezdet volt.

Ez bár az emberiség megváltását, üdvözülését harangozta be, de Fájdalmam mindaddig folytatódni

fog, míg száműzve nem lesz a sátán.

Míg ő jelen van, és uralkodik a világon – amit ő most is tesz -, addig Fájdalmam és kínszenvedésem

véget nem érő.

Az egyetlen gyógyír az az öröm, melyet akkor érzek, mikor látom a tiszta lelkek egymás iránt

tanúsított igaz szeretetét a világban.

Ez az a szeretet, mely lehetségessé teszi az éjszaka és a nappal között a Világosságot. Mert az Én

Világosságom nélkül a sötétség uralkodna a nap huszonnégy órájában.

Képzeljétek el az Én fájdalmamat.
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Nevemet már nem tisztelik. Átkozzák a Nevemet.

Közületek azok, akik fájdalmat és bántalmazást szenvednek el a szeretteik keze által, ti pontosan

tudni fogjátok, milyen az Én fájdalmam.

Mikor azok kínoznak benneteket kegyetlenül, lelkileg és testileg is, akiket szerettek, akkor nehezebb

elviselni a fájdalmat.

Még ha tudjátok is, hogy a személy, aki gyötör benneteket, borzasztó sötétségben van, ez sem

enyhíti fájdalmatokat. Sőt, ez még inkább növeli szenvedésetek intenzitását és súlyosságát.

Ez azért van, mert ti továbbra is törődtök azokkal, akik gyötörnek benneteket, de tudnotok kell, hogy

ők szenvednek, és nem tehetnek viselkedésükről.

Olyan nagy sötétségben vannak, hogy amikor megpróbáljátok elmagyarázni nekik, mit kellene

tenniük, hogy megszabaduljanak a sötétségtől, akkor ők nem fognak meghallgatni.

Ők nem akarnak meghallgatni.

Szellemüket sem akarják megújítani, annak érdekében, hogy lássák a világosságot, a szeretetet és

az örömet, melyet éreznének, ha csak meghallgatnának benneteket, az egyetlen személyt, aki

igazán szereti őket hibáik ellenére, az ő egyetlen esélyüket a szabadulásukra, ennek az egész

szellemüket befedő veszélyes sötét fellegnek az elutasítására.

Az elutasítás fájdalma nagyon nehéz Nekem, a ti Megváltótoknak, az Emberfiának.

Én borzalmas testi kínokat szenvedtem el, melynek többségét nem kapta meg a világ minden

részletében; oly szörnyű volt a kínzás, amiért Én nem akartam effajta együttérzést.

Nem, én csak hűségeteket, hiteteket kértem, és azt az örömet és megkönnyebbülést, mely abból

fakad, hogy tudjátok, hogy meg lettetek mentve az örök kárhozattól.

De valóban tudatában van az emberiség annak az Ajándéknak, melyet Én ténylegesen adtam nekik?

Sokan járnak Szentmisére, vagy veszik magukhoz a bort más Keresztény Egyházakban, hogy

tiszteljék Ajándékomat, de nem értik, mit is jelent ez.

Én egészében odaadtam Magamat: Testemet, Lelkemet és Értelmemet. Mikor Szentáldozásban

részesültök, el kell fogyasztanotok a Testemet teljes egészében, és nem csak azt mondani, hogy

tiszteltek Engem.

Mert Testem nélkül, azaz az Én Valós Jelenlétem nélkül, nem tudom elfoglalni a lelketeket. Hát nem

tudjátok ezt?

Miért utasítjátok vissza valódi Ajándékomat abban a formában, ahogyan az Apostolaimnak volt

elmagyarázva? Azaz hogy az Eucharisztia valóban az Én Testem?

El sem tudjátok képzelni azokat a kegyelmeket, melyek számotokra, családjaitok és generációk

számára vesztek el, egy ilyen Ajándék Erejének az általatok történő elutasításával.

Fájdalmam sosem hagy el. Könnyeket hullatok. Szenvedek. Sírok, amikor tanúja vagyok a világban

burjánzó bűnnek, hogy Nevemet már nem tisztelik. Átkozzák a Nevemet.  Mérhetetlen fájdalmat

Érzek.

Te, leányom, ugyanezt a fájdalmat kaptad meg az elmúlt pár hónapban. Én engedtem meg ezt az

ellened való támadását a gonosznak, hogy átjárjon téged. Ez az áldozat, melyet áldozati lélekként

Nekem ajánlottál fel, nehéz volt, de egy egyszerű leckét tanultál meg általa.
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Mikor mások keze által egy ilyen kegyetlen szenvedésnek válsz áldozatává, az Én Nevemben, te

pontosan ugyanazt a fájdalmat érzed, melyet Én érzek akkor.

Fájdalmunk egybefonódik, leányom, ebben a misztikus egyesülésben. Ismervén a

következményeket, melyek bár ijesztőek voltak, de te önként elfogadtad Hívásomat, hogy áldozati

lélekké válj a lelkek megmentése érdekében.

Most, hogy megtérést szerzel, tudod, hogy amikor szenvedés szükségeltetik, az párosul az Én saját

szenvedésemmel, ami nagyon nyomasztó és fájdalmas, vagy az lehet.

Emberi természeted miatt időről időre hajlamos vagy küzdeni és harcolni a rád mért borzalmas

szörnyűség ellen, különösképpen akkor, amikor inkább a csuklódba vert szögek fájdalmát

választanád, a helyett a kínszenvedés helyett, melynek az Én Nevemben való elviselésére lettél

felkérve.

Kegyelmeim segítettek neked, ezen – szenvedésre vonatkozó – kéréseknek engedelmeskedned.

Azok erőt adtak neked, mely lehetővé tette, hogy felállj, kihúzd magad, és dicsőítsd az Istent.  Mert

ezek azok a kegyelmek, melyek segítenek neked Isten számára való Ajándékként elfogadni a

szenvedést, a halálos bűnben lévő lelkek megmentésére.

Legközelebb, ha valaki gyötör benneteket, kegyetlenül bánik veletek és mentálisan bántalmaz

titeket gyermekek, ha eszetekbe jut ez, akkor felül fogtok emelkedni fájdalmatokon.

Imádkozzátok Hozzám az Imahadjárat ezen (75) imáját: Átadom Neked Fájdalmamat,

drága Jézus

Jézus, átadom fájdalmamat és szenvedésemet annak, amit Te szenvedtél el a Kálvárián

való Haláltusád során.

Minden általam elviselt sérelmet felajánlok Neked.

Minden általam elszenvedett becsmérlést és szóbeli támadást felajánlok a Töviskoszorúd

iránti tiszteletből.

Minden engem ért jogtalan kritizálást felajánlok a Pilátus előtti Alázatosságod iránti

tiszteletből.

Minden, mások kezétől általam elszenvedett testi kínt felajánlok az Oszlopnál való

Ostoroztatásod iránti tiszteletből.

Minden általam elszenvedett támadást felajánlok a Töviskoszorúval való

Megkoronázásodkor Általad elszenvedett borzalmas testi gyötrelem iránti tiszteletből,

mikor a tövisek átszúrták Szemedet.

Minden alkalommal, amikor Téged követlek, amikor Tanításaidat adom tovább, és amikor

a Te Nevedben kigúnyolnak engem, hadd segítsek Neked a Kálváriához vezető úton.

Segíts, hogy megszabaduljak a gőgtől, és hogy soha ne féljek megvallani, hogy szeretlek

Téged, drága Jézus.

Majd ha minden reménytelennek tűnik az életemben, drága Jézus segíts, hogy bátor

legyek, emlékezvén arra, hogy Te hogyan engedted át Magadat önként, az oly aljas és

kegyetlen módon való Keresztre feszítésnek.

Segíts, hogy felálljak, és igaz Kereszténynek számítsak, igaz katonának Hadseregedben,
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aki alázatos és töredelmes szívű, emlékezvén az értem hozott Áldozatodra.

Fogd a kezem, drága Jézus, és mutasd meg nekem, hogy szenvedésem hogyan tud

másokat ösztönözni a Hadseregedhez való csatlakozásra, a hasonló gondolkodású

lelkekhez, akik szeretnek Téged.

Segíts, hogy elfogadjam a szenvedést, és felajánljam Neked ajándékként, a lelkek

megmentésére, a gonosz zsarnoksága elleni végső csatában. Ámen.

Leányom, a szenvedés – mely önmagában is nehéz –  egy Ajándék, melyet arra használok, hogy

átadjam azoknak, akik iránt bizalom van Szívemben, hogy lelkeket tudjak menteni.

Te, leányom, jelentősen enyhítetted Szenvedésemet azzal, hogy válaszoltál. Mégis idő kell még

ahhoz, hogy megszabaduljak a Kereszttől.

Ez majd csak akkor valósulhat meg, ha minden lehetséges – a földön most élő – lelket Megmentek.

Jézusotok

Egy nagy összecsapás válik majd láthatóvá, és az emberek elkülönülnek

majd egymástól. Testvér a Testvér ellen lesz.

2012. szeptember 5. szerda; 14.30

Drága, szeretett leányom, nemzet nemzet után most egy átmeneten megy keresztül.

Nincs olyan nemzet, amely ne tudná megérteni, hogy sok változás van a levegőben.

Nemcsak az országaikat kormányzó törvények kezdenek megváltozni, hanem a valaha volt hitük is

úgy tűnik eltűnt.

Keresztény Egyházamban egyre kevesebb pap, egyre kevesebb szolgáló lép fel Isten Törvényeinek

védelmére.

Irántam való hűségüket sem hangoztatják. Ehelyett hangjuk inkább csak suttogás, a hangok

zajában, amely az önzést hirdető zavaros szónoklat.

Az Isten Szavát elnyelik az ateisták hangjai, akik az államtörvények leple mögé rejtik hangjukat,

amely államtörvényeket az úgynevezett Igazság, a tolerancia nevében, mindenki érdekében

módosítják.

A nektek bemutatott hazugságok célja nemcsak az Én Atyám Szavának elpusztítása, hanem a

Kereszténységé is szerte a világon.

Az aposztázia (hitehagyás) futótűzként terjed, és csaknem a tetőfokára hágott.

Eljött az Isten beavatkozásának ideje. Elég a hazugságokból. A Hazugságok Királya mindenütt

megtéveszti Isten gyermekeit. Ne kövessétek kormányaitokat, amelyek azt hirdetik, hogy Isten

Szava hazugság.

Ne fogadjátok el az új törvényeket, melyek megbocsájtják és elnézik a halálos bűnt. Harcoljatok

mindannyian. Álljatok ki azért, ami a helyes.
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Ne engedjétek, hogy a Hazugságok Királya által hirdetett törvények egy feneketlen csapdába

csaljanak benneteket és családjaitokat.

Ha engedtek a törvényeknek, melyek megtiltják hitetek gyakorlását, akkor szenvedni fogtok.

Lelketek táplálék nélkül fog maradni, és el fogtok távolodni Tőlem.

De ha elfogadjátok a gyilkosságot és az abortuszt, valamint nem szálltok szembe az ilyen

gonoszsággal, akkor az országotokra Isten Keze fog büntetést mérni.

Miközben az aposztázia (hitehagyás) továbbra is terjed mindenütt, másrészről viszont növekszik a

megtérés, a kettő hamarosan szembeütközik egymással.

Egy nagy összecsapás válik majd láthatóvá, és az emberek elkülönülnek majd egymástól. Testvér a

testvér ellen lesz. Felebarát a felebarát ellen.

Két tábor lesz. Azok, akik szeretik az Istent, és azok, akik nem.

Én minden léleknek lehetőséget adok majd, hogy eldöntse, melyik táborba kíván tartozni, annak

reményében, hogy ő Engem, szeretett Megváltóját választja majd.

Ti, Tanítványaim, imáitok által – különösen a  Védettség Kegyelméért való Litánia imádkozásával –,

még több lelket tudtok Hozzám hozni.

Aztán Én Keblemre vonom a jókat, a megjövendöltek szerint, és ők egy szempillantás alatt

biztonságba kerülnek.

Az Én Ígéretem az, hogy megmentem az emberiséget.

De a végső döntés minden egyes lélek szabad akaratán múlik majd.

Jézusotok

Szavamat fő Szolgálóim csendben emésztgetik

2012. szeptember 6. csütörtök; 18.30

Drága, szeretett leányom, Földi Egyházam végre felismeri, hogy Én most általad, a hetedik hírnökön

keresztül, szólok a világhoz.

Szavamat fő Szolgálóim csendben emésztgetik, akik ugyanakkor nem fogják nyilvánosan hirdetni,

hogy ezek a Szavak (Üzenetek) az Én Szent Ajkamról fakadnak.

Ők tudják, hogy ezek a Szavak Tőlem erednek, és Én megérintettem a szívüket, és felemeltem

lelküket, így ők most követni fogják a Vezetésemet.

Oly sok felszentelt Szolgálóm most már keresi az emberiségnek adott Szavaimat (Üzeneteimet).

Nekik szükségük van most különleges Kegyelmeimre, mert ezek nélkül képtelenek lennének valódi

magabiztossággal vezetni Nyájamat.

Szentlelkem most kiárasztásra kerül helyi felszentelt Szolgálóimra, hogy megleljék a szükséges erőt,

hogy átvezessék Egyházamat az előtte álló, tövises, sűrű dzsungelen.
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Szavamat f? Szolgálóim csendben emésztgetik

Soha ne félj, szeretett Papságom, mert Én sosem foglak elhagyni benneteket.

Érezni fogjátok Jelenlétemet azokban az időkben, melyekkel szembenéztek, amikor a Testem, azaz

az Egyházam üldözve lesz.

Ez a Szent Jelenlét lesz a támaszotok, mert minden Segítségemre szükségetek lesz, hogy megtartson

benneteket Isten gyermekeinek az ő jogos örökségükhöz való vezetése során.

Elfogadom, hogy sokan közületek nem fognak nyíltan beszélni. Megértem, hogy milyen nehéz lesz

számotokra nyíltan hirdetni a nektek – végidő Prófétámon keresztül – adott Szavamat (Üzenetemet).

De tudnotok kell a következőt.

Azzal a felelősséggel tartoztok Isten gyermekei iránt, hogy őket az Igazság felé vezessétek, és afelé

irányítsátok.

Soha ne fogadjátok el az Igazság helyett a hazugságokat.

Tudjátok, hogy Tanításaim Igazsága kőbe van vésve.

Tanításaim sosem változtak, és soha nem is fognak megváltozni.

Új Kinyilatkoztatásaim, melyeket a Jelenések Könyvének Pecsétjei tartalmaznak, hamarosan a

tudomásotokra lesznek hozva.

Bízzatok Bennem.

Fogadjátok el, hogy Én szólok most hozzátok, mert Én sosem hagynálak el most benneteket.

Az Én Atyámmal szembeni kötelességem az, hogy biztosítsam, hogy a világ megfelelően felkészült

Isten minden egyes gyermekének megmentésére irányuló Visszatérésemre.

Jézusotok

Ez a Küldetés egy hatalmas óceánjáró megmentéséhez hasonlítható

2012. szeptember 7. péntek; 20.35

Drága, szeretett leányom, sosem szabad úgy érezned, mintha egyedül munkálkodnál ebben a

Küldetésben, még akkor sem, ha ez így tűnik.

Tudd, hogy szerte a világon sok ember figyel Szent Szavamra, és hogy Üzeneteim lelkeket

mentenek.

Ez a Küldetés egy hatalmas óceánjáró megmentéséhez hasonlítható.

Sok embert figyelmeztettek a veszélyre, és előre tájékoztatták őket a mentési tervről.

Ha meghallgatják, nemcsak, hogy önmagukat fogják megmenteni, hanem családjuk és barátaik

életét is.

Sokan nem fogják meghallgatni, és azt mondják: „Miféle veszély?”  Ők nem fogják elfogadni a

mentőcsónakokat, mert nem hiszik el, hogy a hajó el fog süllyedni.
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Nem, ők azt mondják, ez egy téves figyelmeztetés, egy téves riasztás. Amint az idő közeledik majd,

és a végső napok nyilvánvalóvá válnak, mindenfelé tülekednek majd, biztonságos helyet keresvén.

Elfutnak és elrejtőznek majd a robbanás elől – amikor a hegyek a tengerekbe süllyednek, és amikor

az ég mintha vérbe borulna -, de nem fognak megmenekülni.

Azok a bűnösök, akik szörnyű sérelmeket követnek el Atyám ellen, és akik tudják, mennyire fekete a

lelkük, el fognak veszni.

Azok, akik a Fenevad mellé álltak, ekkor majd próbálnak elmenekülni a karmai közül. Mert csak

akkor fognak végül rádöbbenni az Igazságra, és a Világosság nem az ő oldalukon fog állni.

Csak a sötétség fogja enyhíteni a fájdalmukat, de ugyanakkor az is könyörtelen rettegést és

szenvedést hoz majd nekik.

Soha ne utasítsátok vissza a lelketek felkészítéséhez szükséges segítséget. Fogadjátok el, hogy a

világban lévő gonoszságot ki kell irtani.

Azok a bűnösök, akik nem hajlandók megváltozni, még azt követően sem, hogy megkapták az Isten

Szavának Igazságát, ők nem fogják túlélni a végső csatát.

Ők a tüzes tóba vettetnek a fenevaddal, és ezzel nem ér véget a szenvedésük. Ez csak a kezdet lesz.

Azok, akik megvető gúnnyal fogadják a lelketek felkészítésére tett Kísérleteimet, nektek minden

esély megadatik majd, hogy Hozzám forduljatok.

Minden meg lesz téve a megmentésetekre. Ha nem fogadjátok el Kezemet, a mentőcsónakot, mely a

felszínen való maradásotokhoz szükséges, akkor elmerültök majd a bánatban.

Csak a mások imái menthetnek meg benneteket.

A föld úgy néz ki, mint ahogyan évszázadokon keresztül is.

Az égbolt változatlannak tűnik.

A nap süt, ahogyan mindig is.

A hold dereng egy tiszta éjjelen, és az embernek még mindig elakad a lélegzete Isten Teremtését

csodálva.

De a változások már megkezdődtek, és az ébereknek a következőt mondom.

Ti ismeritek és érzékelitek a változást. Tegyétek a kötelességeteket, és használjátok az imát, hogy

az emberiség szeme felnyíljon az Igazságra, és hogy mindenki szíve megnyíljon majd Isten

Szeretetére.

Isten – minden gyermeke iránti – Szeretete által, és az Ő gyermekeinek az Ő hívására adott válasza

által menthető majd meg az emberi faj.

Jézusotok

Szűz Mária: Isten minden gyermeke előtt csodálatos jövő áll
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2012. szeptember 8. szombat; 15.30

Gyermekem, Isten valamennyi gyermeke üljön le csendben, és engedjék, hogy az Isten Világossága

átragyogja az ő lelküket.

Fontos, hogy időt szánjatok a tökéletes elcsendesedésre, hogy elmélkedjetek az Isten Szeretetén, és

Fiamnak – az emberiség megmentésére irányuló – tervén.

Isten minden gyermeke előtt csodálatos jövő áll, és ezt az Új Béke Korszakot szeretettel fogják

üdvözölni mindazok, akik eléggé szerencsések ahhoz, hogy átlépjék a kapuit.

Annak a napnak az eljöveteléig a gonosz minden erőfeszítést meg fog tenni, hogy szakadást és

gyűlöletet keltsen a világban.

A gonosz és démonai megosztottságot keltenek Isten gyermekei között.

Ők bátorítják a gyilkosságot, az abortuszt, a gyűlölködést, az erőszakot, az üldözést és a háborút, a

világ minden szegletében.

Ők addig nem nyugszanak majd, míg tőrbe nem csalnak minden olyan gyenge lelket, aki megadja

magát annak a csábításnak, melyet az ilyen lelkek elé helyeznek, hogy vétkezzenek az Úristen, a

Magasságos Isten ellen.

Oly sok lélek hagyta magát önkéntelenül elragadni a gonosz és démonainak sötét börtönébe,

ahonnan kevés az esély a menekülésre, ha egyszer odakerülnek.

Ha egy lélek felett egyszer győzedelmeskedik a gonosz, akkor ő addig nem áll meg, míg teljesen el

nem lepi a szegény lelket.

A bűnt ezért el kell kerülni, mert nincs az a bűn, mely csekély következményekkel járna. Elég csak

egyetlen elcsábulás, és a lélek gyengévé és védtelenné válik.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok a gonosznak Isten valamennyi gyermekével szembeni

hadviselése ellen.

Amikor valaki vétkezik ellenetek, még ha ti ártatlan áldozatok is vagytok, ne hagyjátok, hogy

kényszert érezzetek a megtorlásra a bűn által, mert ez az, amit a gonosz akar.

Ő egyik lelket a másik ellen uszítja, abban a reményben, hogy kettejük között felizzik a gyűlölet.

Legyetek éberek mindennap, és soha ne feledjétek a védelmet, melyet Szent Rózsafüzérem nyújt a

sátán ellen.

Arra buzdítok minden lelket, minden vallást, hogy imádkozzák Szent Rózsafüzéremet mindennap. Ha

ezt teszitek, akkor a gonosz elkerül és békén hagy majd benneteket, mert ő nem állhatja a kínt,

melyet elszenved, mikor Rózsafüzéremet imádkozzák, különösen, ha azt hangosan mondják.

Menjetek békével. Ne feledjétek, hogy Én az egész emberiség Édesanyja vagyok.

Én vagyok az Üdvösség Anyja. Az Én védelmemet kell keresnie Isten valamennyi gyermekének.

Segítségemet kérve, és imádkozva, sok kegyelmet fogtok kapni.

Isten Anyja
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Sz?z Mária: Isten minden gyermeke el?tt csodálatos jöv? áll

Az Üdvösség Anyja

Az igaz szeretet Istentől ered.

2012. szeptember 9. vasárnap, 10.00

Drága, szeretett leányom, ha kételkedtek Isten Szeretetében, akkor az igaz szeretet létezésében

kételkedtek. Csak egy tökéletlen szeretet marad számotokra.

Az igaz szeretet Istentől ered. Amikor valaki nem szereti Istent eléggé, akkor képtelen szeretni egy

másik emberi lényt az igaz szeretet teljességében.

Csak azok tudják igazán közvetíteni egy másik személy iránti szeretet valódi jelentését, akiknek

lelkében Isten Szeretetének tüze honol.

Ugyanez igaz azokra, akik Egyházamban kötött szent házasságban élnek.

Isten Szeretete, mely leragyog egy egymást szerető férfi és nő házasságára, átjárja majd lelküket, ha

Istent mindenről lemondva szeretik, mely szükséges ahhoz, hogy érezzék a békét.

Az igaz szeretet egyenlő a békével. Szeretet nélkül nincs béke, bármennyire is próbáljátok meglelni

azt. A béke csak az egymás iránti szeretet által valósulhat meg.

Ha hiányszik a szeretet az életetekből, akkor semmi sincs egyensúlyban, és a helyében fásultságot

éreztek.

Ahhoz, hogy szeretetre leljetek, helyet kell találnotok a szívetekben Istennek.

Ahhoz, hogy megleljétek az Istent, el kell fogadnotok Engem, a ti Jézusotokat, mint az Ő Szeretett

Fiát.

Mert, ha engeditek Nekem, Én elviszlek majd benneteket Őhozzá.

Amikor Én elviszlek benneteket Őhozzá, és amikor az Ő Világossága behatol a lelketekbe, akkor

könnyű lesz számotokra szeretni egy másik személyt.

Isten Szeretete – mely jelen van egy lélekben – meg fogja nyitni egy másik ember szívét.

A szeretet átragyog a szívfájdalmon, a nyugtalanságon és a világban lévő zűrzavaron. Ez az egyetlen

út a béke elérésére, nemcsak a személyes életetekben, hanem a körülöttetek lévő világban is.

A szeretet békét hoz, de ennek az Isten, a ti Teremtőtök iránti igaz szeretetből kell fakadnia.

A béke harmóniát szül.

A szeretet az emberi faj mentőkötele, e nélkül elveszettek, magányosak, mohón vágyódóak vagytok,

és soha nem fogjátok meglelni a békét.

Jézusotok

Mily nagyon szenvedtek az Ateizmusotok jelvénye mögött
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Mily nagyon szenvedtek az Ateizmusotok jelvénye mögött

2012. szeptember 10. hétfő, 18.00

Drága, szeretett leányom, közel az ideje annak, hogy a világ végre ráébredjen, hogy Isten létezik.

Mindazoknak, akik büszkélkednek ateizmusukkal, melyet egy büszke becsületjelvényként

viselnek, a következőt mondom.

Amikor eljön az idő, és meglátjátok az Igazságot, amint Én átadom azt nektek, még mindig tele

lesztek kételyekkel.

Tudnotok kell, hogy kételyetek – mely jelenleg nem áll fenn, mert azt gondoljátok, hogy tudjátok az

Igazságot – egy átok.

Maga a sátán az, aki először megront benneteket, majd megátkoz titeket.

Ti Isten gyermekei vagytok, akiket vakká tettek az Igaságra, azért, hogy megakadályozzanak

benneteket abban, hogy belépjetek az Atyám által, az emberiségnek megígért földi Új Paradicsomba.

Amikor megkapjátok az Igazságot, és a kételyek még mindig gyötörnek benneteket, kérlek, kérjétek

Segítségemet. Csak egy szó, csak egy kiáltás, ez minden, amit tennetek kell.

Íme ez az, amit Szeretném, hogy imádkozzatok Hozzám.

Imahadjárat (76) Az Ateisták Imája

Jézus, segíts, hogy elfogadjam Isten szeretetét, ahogy azt jelenleg látom.

Nyisd meg szemem, értelmem, szívem és lelkem, hogy megmenekülhessek.

Segíts, hogy higgyek, azáltal, hogy betöltöd szívemet a te szereteteddel.

Majd ölelj át, és ments meg engem a gyötrő kételytől. Ámen.

Szegény lelkeim, mily nagyon szenvedtek ateizmusotok jelvénye miatt.

Folyamatosan igyekeztek megkeményíteni a szíveteket az Igazságra, Isten létezésének igazságára.

Állandóan próbáltok verbúválni más lelkeket, hogy elfogadják a ti meggyőződéseteket.  Mit

gondoltok, miért van ez?

Mit gondoltok, miért fektettek oly sok energiát és erőfeszítést abba, hogy a meggyőződéseteket

harsogjátok?  Azért, hogy bizonyítsátok, hogy Isten Létezése nem igaz.

Nem tudjátok, hogy amikor ezt teszitek, erőfeszítéseitek tele vannak szenvedéllyel? Miért van az,

hogy az ilyen szenvedély ilyen Istengyűlöletté fajul?

Ha Isten nem létezik, akkor miért gyűlölitek Őt?

Hogyan tudtok gyűlölni valakit, aki – a szemetekben – nem is létezik?

A sátán a ti istenetek, habár valószínűleg abban sem hisztek, hogy ő valójában létezik.

Amit ti nem tudtok, az az, hogy ő irányítja az elméteket, ahogy teletömi azt hazugsággal.

Mily nagyon sírok értetek.

Mily nagyon szeretlek még mindig benneteket.
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Mily nagyon szenvedtek az Ateizmusotok jelvénye mögött

Mily nagyon vágyom arra, hogy megmentselek benneteket, amíg még nem késő.

Jézusotok

Az Új Korszakot Második Eljövetelem fogja beharangozni. Az idő rövid.

2012. szeptember 11. kedd; 19.30

Drága, szeretett leányom, végre megértetted a szenvedés örömét, amikor az bátorsággal és szabad

akaratból kerül felajánlásra.

A megmentett lelkek örömkönnyeket hoznak nektek, csakúgy, mint ahogyan őket is könnyek

árasztják el, mikor megmenekülnek attól, hogy a Pokol tüzébe hulljanak.

Tudnotok kell, hogy az Én küldetésem minden lélek megmentése.

Soha ne feledjétek, hogy Atyám megadta az emberiségnek azt a védőpajzsot, melyre

szüksége van a lelkek –  Védettség Kegyelmével való – megmentéséhez.

Ragadjátok meg ezt, mert ezáltal minden lélek megmenthető. Csak gondoljatok az előttetek álló

csodálatos világra.

Hiszen senki sem akarná siratni, gyászolni egyetlen családtagját sem, mert a Pokol

tüzébe veszett.

Nektek követőim megvan a hatalmatok, hogy imáitok által bezárjátok a Pokol Kapuit, és ezzel

megmentsétek a lelkeket.

Senki ne utasítsa el Szavaimat (Üzeneteimet).

Ne tántorítsátok el az embereket a Védettség Kegyelmének elfogadásától, mert Én tudom, hogy

némely Felszentelt Szolgám ezt próbálja tenni.

Némelyek ezt egy félreértelmezett kötelességtudatból teszik, de ők tévednek. Ez a

Védettség Kegyelme egy Ajándék Istentől, az Atyától. 

Nektek, Felszentelt Szolgáim az a kötelességetek, hogy ezt Isten gyermekeinek adjátok, a lelkek

megmentésének érdekében.

Oly sok a tennivaló Szavam (Üzenetem) terjesztésére, de nincs rá elég idő.

Menjetek, teljesítsétek küldetéseteket, Tanítványaim, terjesszétek Litániáimat, különösképpen a 

Védettség Kegyelmének imáját.

Menjetek, és úgyszintén beszéljetek az embereknek az Élő Isten Pecsétjéről, és a  Teljes Búcsúról a

bűnök bocsánatáért.

Ti most fel lettetek készítve, ragadjatok fegyvert Isten Nevében, és segítsetek Nekem, a ti

Jézusotoknak, megmenteni az emberiséget.

Az Új Korszakot Második Eljövetelem fogja beharangozni. Az idő rövid.

Ne feledjétek, bízzatok Bennem teljesen, és Én megszabadítalak benneteket az aggodalomtól és a
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Az Új Korszakot Második Eljövetelem fogja beharangozni. Az id? rövid.

félelemtől.

Csak át kell adnotok magatokat imában.

Ajánljátok fel imáitokat a lelkekért, és minden rendben lesz.

Jézusotok

A kommunizmus – melytől oly sokáig tartott a nyugati világ – most

titokban alakulgat egy globális szövetség által

2012. szeptember 12. szerda, 18.55

Drága, szeretett leányom, Szándékom az, hogy Szent Karjaimba vegyem a Keresztény országokat –

akik szenvednek azon rájuk nehezedő nyomás miatt, hogy tagadjanak meg Engem -, hogy erőt adjak

nekik.

Kereszténységüket oly hevesen fogják provokálni és támadni, amelyet semmilyen más

vallásnak sem kell kiállnia.

Más vallásokat nem fognak így üldözni, mint amit Követőimnek kell majd elszenvedniük.

Lehet, hogy kétségbe vonják a Kereszténység Igazságát.  Lehet, hogy támadják, és cenzúrázva lesz,

de egy dolog sosem fog változni.

Csak egyetlen egy út vezet Atyám Házába. Ez az út Én vagyok, Jézus Krisztus, az

emberiség Megváltója.

Nem juthattok Atyámhoz Létezésem elfogadása nélkül.

Az Igazságot nem lehet megváltoztatni, bármennyire is próbáljátok tagadni ezt.

A hazugságok nagyon hamar láthatóak lesznek a maguk valójában. Az összes vallásból egy vallás

lesz, amikor azok meglátják az Igazságot.

Atyám Szövetsége – miszerint elküld Engem, az Ő egyetlen Fiát, még egyszer, hogy Atyám

Királyságába vigyem az egész emberiséget – most be fog teljesedni.

Éppen akkor, amikor az Igazság majd nyilvánvalóvá válik, akkor mindazok, akik még mindig

kételkednek, kísértésbe fognak esni, hogy hátat fordítsanak.

Könyörögve kérlek benneteket, Tanítványaim, mondjátok el nekik az Igazságot most.

Lehet, hogy nem fognak meghallgatni, de a Nagyfigyelmeztetést követően, igen.

A csata most kezd tombolni a Kereszténység ellen.

Felszólítom valamennyi Keresztényt, hogy védjétek meg azon jogotokat, hogy hűséget mutattok

Nekem, a ti Jézusotoknak. Ha nem teszitek, akkor megfojtanak benneteket, és kénytelenek

lesztek lenyelni a kommunizmus hazugságát.

A kommunizmus – melytől oly sokáig tartott a nyugati világ – most titokban alakulgat egy globális

szövetség által, a kormányokból, mindenütt.
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A kommunizmus – melyt?l oly sokáig tartott a nyugati világ – most titokban alakulgat egy globális szövetség
által

Ők, akik nemzeteitek közül valók, azt harsogták, hogy ellenzik azt, amit ők gonosz uralomnak

neveznek, most majd elfogadják a kommunizmust.

Addigra ők fognak irányítani és ellenőrizni mindent, amit tesztek, hogy mit esztek, hogy

mennyi pénzt kerestek, hogy van-e házatok, amelyben laktok, és hogy gyakorolhatjátok-e

a vallásotokat.

Soha ne hátráljatok meg. Soha ne adjátok fel a reményt. Erőtök fontos lesz az elnyomás ezen

időszakában. Az ima lesz a ti fegyveretek, és segíteni fog nektek, hogy kitartsatok.

Tanítványaim, bíznotok kell Bennem. Én nem fogom hagyni, hogy sokáig szenvedjetek. Én tartalak

majd benneteket, és a nehéz időszak gyors lesz.

Jézusotok

Örök Atyám Ajándéka, hogy minden egyes Gyermekének a

legtökéletesebb életet adja, a legtökéletesebb világban

2012. szeptember 13. csütörtök; 10.45

Drága, szeretett leányom, Szent Szavam (Üzenetem) gyors terjesztésére irányuló Küldetésem

túljutott egy mérföldkövön, mások imáinak köszönhetően.

Az Én drága és hőn szeretett követőim által szorgalmasan mondott imák nagyon hathatósak, mert

szívből mondták azokat.

Nagy Kegyelmeket adományozok valamennyi tanítványomnak, hogy haladhassanak előre, ledöntve

bármilyen esetlegesen szembekerülő akadályt azon igyekezetük során, hogy megmentsék a lelkeket

ezen Küldetés által.

Drága, szeretett tanítványaim, tudnotok kell, hogy a Mennyben az angyalok mutatják az utat nektek,

védelmeznek benneteket és vezetnek titeket az Én célom felé, amely cél nem más, mint a világ

megtérítése.

Sokan közületek, akik számára újak az Üzeneteim, azon tűnődnek majd, hogy vajon ezek a Szavak

(Üzenetek) pusztán útmutatást adnak, vagy az emberek megtérítését célozzák.

Ezek azért adatnak, hogy mindkettőt tegyék, de legfőképpen, hogy mindenkit megmentsenek, hogy

mindenki élhessen az Új Béke Korszakban a földön. Mert ez az Én ígéretem. Ez a nagy Ajándék.

Örök Atyám Ajándéka, hogy minden egyes Gyermekének a legtökéletesebb életet adja, a

legtökéletesebb világban, oly módon, ahogyan annak a kezdetektől lennie kellett.

Semmi sem akadályozhatja meg, és nem is fogja megakadályozni ezen földi Új Paradicsom

felemelkedését.

Ez abból a szürke, örömtelen világból fog felemelkedni, melyben éltek, és amelyet beszennyezett a

sátán által előidézett rothadtság.  Olyannyira rothadt a fertőzés, hogy nem sok ember ismeri az

Igazságot.

Ők nem tudják a különbséget jó és gonosz között. Sokan összekeverik a kettőt.

Amikor az emberek elfogadják a gonoszt az életük részeként, és igazolják annak jelenlétét, akkor ők
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Örök Atyám Ajándéka, hogy minden egyes Gyermekének a legtökéletesebb életet adja, a legtökéletesebb
világban

megtagadják az Isten Igéjét. Pedig kizárólag az Isten Igéjének Igazságának elfogadásával teljesedhet

be a Szövetség, a végső Szövetség.

Az emberiség végső megmentésének terve sikeres, de még mindig egy kis időbe telik, míg meg

tudom menteni mindazokat a lelkeket, akik még mindig elérhetetlenek Számomra.

Csak az Igazság fogja felnyitni a szemüket.

Csak az Igazság – ha ők elfogadják – fogja szabaddá tenni őket, hogy  beléphessenek az Új

Paradicsom kapuin.

Jézusotok

Világméretű gyűlölet tör ki most a nemzetek között, és mindez Isten

Nevében

2012. szeptember 16. vasárnap; 13.45

Drága, szeretett leányom, a világméretű gyűlölet most tör ki a nemzetek között, és mindez Isten

Nevében történik.

Milyen keveset is tud az emberiség Isten útjairól, melyek oly távol állnak a gyűlölettől.

A gyűlölet nem származhat Istentől. A gyűlöletet a sátán használja, Isten Igéjének a megsértésére.

A sátán a vallást eszközként használja a gyűlölet jóváhagyására.

A gyűlölet sok formát ölt, és számos – a sátán által ravaszul kieszelt – módon kerül bemutatásra, és

kerül elültetésre az emberiség elméjében.

A gyűlölet felhasználható mások meggyőzésére, hogy elfogadják a hazugságokat egy másik

személyre vonatkozóan, hogy gyűlöletet és feszültséget szítson.

A gyűlölet felhasználható vallási megosztottság keltésére, és hogy lángra lobbantsa az Isten Igéje

elleni gyalázkodás általi erőszakot.

Amikor az emberiség a gyűlöletet használta fel az ember Istenbe vetett hitének az igazolására, akkor

a leggonoszabb módon vétkezett Isten ellen.

Isten Nevében gyűlölni valakit – ez egy ellentmondás, mert csak szeretet jöhet Istentől.

A gyűlölet kizárólag a sátántól ered.

A választás egyszerű. Ti vagy Istent választjátok, és az Ő Törvényei szerint élitek az életeteket, vagy

a sátánt választjátok, és a hazugságokat, melyeket ő arra használ, hogy megrontsa az emberiséget

és ellopja a lelkeket.

Jézusotok

Figyelmeztetés azon elit világcsoportoknak, akik – erős hatalmi

szövetségük által - valamennyi nemzet irányítását és ellenőrzését
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2012 szeptemberi üzenetek
Figyelmeztetés azon elit világcsoportoknak, akik – er?s hatalmi szövetségük által - valamennyi nemzet
irányítását és ellen?rzését tervezik

tervezik

2012. szeptember 16. vasárnap, 22.50

Drága, szeretett leányom, ez egy figyelmeztetés azon elit világcsoportoknak, akik – erős hatalmi

szövetségük által – valamennyi nemzet irányítását és ellenőrzését tervezik.

Nektek, akiknek a sátán az istenetek, tudnotok kell, hogy lelketek megfeketedett a gonosz fellegtől,

amely ellepett benneteket a gonosz által.

Nagy veszélyben vagytok, ti mégis úgy döntötök, hogy az ördögöt imádjátok, aki el akarja lopni a

lelketeket, és az örökkévalóságig akar gyötörni benneteket.

Az irányú terveitek, hogy diktáljatok, uralkodjatok, irányítsatok és ellenőrizzetek,

valamint hogy kieszeljetek egy népirtást Isten gyermekei ellen, nemcsak hogy meg fog

hiúsulni Atyám Keze által, de ez a gonoszság még ellenetek is lesz fordítva.

Szigorú büntetésben lesz részetek gonoszságotokért.

A bűnök, amelyekben vétkesek vagytok, undort keltőek Számomra, és gyűlöletetek, valamint

megvetésetek azon emberek iránt, akiknek a szolgálatára igényt tartotok kormányaitokban, el fog

pusztítani benneteket örökre.

A rövid varázs – amelyet élvezni fogtok, mikor megragadjátok a hatalom gyeplőjét a nemzetek felett,

és egy gonosz egyeduralmi rendszert vezettek be – örök életet szerez majd nektek a Pokolban.

Sok lehetőséget fogtok kapni, hogy hátat fordítsatok az elit hatalmak gonosz csoportjának. De

legyetek óvatosak, mert csak annyi időt fogtok kapni.

Soha ne becsüljétek alá az Isten Hatalmát. Soha ne becsüljétek alá az Ő Haragját. Mert míg egy nagy

Irgalmas Isten, Ő, az Isten, az Én Örök Atyám egyben olyasvalaki, akitől tartani kell.

Az Ő hatalma mindenható. Az Ő – sátán feletti – hatalma hamarosan kiteljesedik, és Ő

száműzni fogja a Fenevadat és seregeit a tüzes tóba.

Ti, szintén a Pokolra lesztek vetve, ha továbbra is pusztítjátok Isten Teremtését, Isten Gyermekeit.

Atyám sosem fog megbocsátani nektek, ha túlléptek az Ő Nagy Irgalmasságának határain.

Azon a napon, amikor Én ítélni jövök, reszketni fogtok a legnagyobb, az emberiség számára

ismeretlen félelemtől.

Azon a napon meg fogjátok kapni a büntetést, úgy, ahogyan bántatok testvéreitekkel, Isten

gyermekeivel.

Óvakodjatok. Mert Isten Haragját félni kell.

Jézusotok

Egy Protestáns nemzet, Nagy-Britannia, hamarosan át fog térni az Én

Utaimra
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Egy Protestáns nemzet, Nagy-Britannia, hamarosan át fog térni az Én Utaimra

2012. szeptember 17. hétfő; 21.15

Drága, szeretett leányom, szeretnék kinyilatkoztatni neked egy Általam eltervezett csodát.

Egy Protestáns nemzet, Nagy Britannia, hamarosan át fog térni az Én Utaimra, az Én Tanításaimra és

az Igazságra.

Ez a Keresztény ország oly hosszú ideig alakítgatta és módosítgatta Isten Törvényeit úgy, hogy azok

megfeleljenek az ő öntelt és büszke viselkedésüknek, modoruknak.

Ez a valaha nagy Keresztény ország évszázadokon át vétkezett Isten Törvényei ellen, és meggyőzte

magát, hogy a földi Egyházam által lefektetett Törvényeket követi.

A közöttük lévő hívek imái, és a nagy-britanniai Keresztény vezetők által tanúsított szeretet és

hűség, a csapások ellenére közelebb hozta őket Szent Szívemhez.

Ez az ország meg fog térni, és az Igazság milliókat fog megmenteni.

Az Antikrisztus és sok követője számos hatalmon lévőt befolyásolt ebben az országban, de nem fog

sikerülni nekik ellopni Isten gyermekeit.

Követőim egyesülni fognak minden egyházból, egész Britanniában, és Én Szent Karjaimba zárom

őket.

Ők hatalmas erővé válnak majd Hadseregemben, és már kezdetét vette az egyesítésükre vonatkozó

terv.

Íme, az Imahadjárat egy különleges imája Isten, Britanniában lévő gyermekeinek.

Imahadjárat (77) Ima Nagy-Britanniáért

Ó Mennyei Atya, az emberiség Teremtő Istene, kérlek, hallgasd meg imámat.

Könyörögve kérlek, mentsd meg Britanniát a gonosz karmaiból és a diktatúrától.

Kérlek, egyesíts mindannyiunkat, minden egyházat, felekezetet és bőrszínű embert, egy

családként a Te Szemedben.

Add meg nekünk az erőt, hogy egyesüljünk, dacolva minden – Tanításaidat megtiltó –

bevezetett törvénnyel.

Add meg nekünk az erőt és a bátorságot, hogy soha ne hagyjunk el Téged, és hogy

imáink által segítsünk megmenteni valamennyi Gyermekedet.

Egyesítsd valamennyi testvéremet, hogy hódolattal adózzunk az Örök Életre és

Paradicsomodba való belépésünkre tett Ígéretednek. Ámen.

Gyermekek Nagy-Britanniában, tudnotok kell, hogy az országotokat felölelő megtérés hamarosan

nagy kegyelmeket hoz majd nektek.

Majd akkor más nemzetekkel együtt segíteni fogtok Hadseregemet Dicsőséges Királyságom felé

vezetni.

Jézusotok

Először a megtérés következik be. Majd az üldöztetés. Azt követően az

Üdvözülés. Ebben a sorrendben.
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El?ször a megtérés következik be. Majd az üldöztetés. Azt követ?en az Üdvözülés. Ebben a sorrendben.

2012. szeptember 19. szerda; 20.45

Drága, szeretett leányom, egy nagy változás zajlik most a világban, és közeledik Irgalmasságom

Fénye.

Ne higgye senki, hogy amiről Én azt mondom, bekövetkezik majd, az nem fog megtörténni.

Én csak az Igazságot szólom, így bíznotok kell Bennem.

Szentlelkem gyorsan ereszkedik most le az emberiségre, hogy felkészítse őket Nagy

Irgalmasságomra.

Senki se mulassza el a felkészülést, vagy Szavam (Üzenetem) terjesztését, hogy a lelkek

megmenekülhessenek.

Minden jól van most Leányom, mert minden a helyére került, hogy Szavam (Üzenetem) úgy

terjedjen, mint egy vadvirág, mely minden nemzetben gyökeret ereszt.

Szeretetem Ajándékának édes illatát most a kevés hittel rendelkezők is érzik. Mert ők tudatában

vannak egy változásnak és egy váltásnak, de nem értik, hogy mi is történik.

Mondjátok el nekik, hogy az Úristen, az Irgalom Királya arra készül, hogy visszatérjen,

hogy második alkalommal megmentse őket.

Szövetségem ahhoz a szakaszhoz közeledik, amikor először a megtérés következik be. Majd az

üldöztetés. Azt követően az Üdvözülés. Ebben a sorrendben.

Bízzatok Bennem és készüljetek, mert közel van az emberiség nagy részének

megtérésének ideje.

Sok akadályt gördítenek elétek, Tanítványaim. A következőt kell tennetek.

Haladjatok egyenesen. Egyenesen Felém az úton, és maradjatok méltóságteljesek, bármilyen sértést

is intéznek felétek. Ha ezt teszitek, és nem foglalkoztok a fenevaddal, aki mások által azon

munkálkodik, hogy kétségeket ébresszen hitetekben, akkor legyőzitek őt.

Ezért maradtam Én néma, és csak alig feleltem az Én vádlóimnak, hóhéraimnak. Mert ha azt tettem

volna, az erőt adott volna a sátánnak.

Halálom lerombolta az ő hatalmát Isten gyermekei felett. Akkor ő elvesztette a hatalmát, hogy

ellopjon minden lelket. Most, hogy Én újra eljövök nagyon hamarosan, ő el fogja veszíteni minden

hatalmát. De addig ő továbbra is el fogja lopni a lelkeket.

Legyetek erősek. Legyetek nyugodtak. Legyetek bátrak. Én veletek vagyok. Ha átadjátok

akaratotokat, és teljes egészében megbíztok Bennem, akkor biztonságban lesztek.

Jézusotok

Én nem az emberek elvárása szerinti Emberfia vagyok. Én kivételes

vagyok.

2012. szeptember 18. kedd, 17.40
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Én nem az emberek elvárása szerinti Emberfia vagyok. Én kivételes vagyok.

Drága, szeretett leányom, ez egy nagyon nehéz út azon követőim számára, akik követik ezt a

küldetést.

Követőimet kinevetik azok, akiknek a véleményére követőim adnak.

Követőimet kigúnyolják azok, akik azt állítják, hogy lelkileg, szellemileg érettek, és

követőimet leköpik azok, akik megtagadnak Engem, Jézus Krisztust.

Követőimnek el kell fogadniuk a Töviskoronát, és alázat kell ahhoz, hogy elviseljék az Én Szent

Nevemben való szenvedés kínját.

Senki se becsülje alá az örök üdvösség felé vezető tövises utat.

Ha elviselitek a kínszenvedést, gyorsan megtisztultok majd, és segíteni tudtok majd másoknak, akik

megtisztulása csak a Nagyfigyelmeztetés után fog megtörténni.

Szeretett Tanítványaim, lesznek idők, amikor mások – akik azt akarják, hogy feladjátok

Küldetésemet – hazugságokat fognak elültetni elmétekben.

Ti maradjatok egyszerűen állhatatosak, udvariasak, és ne szóljatok egy szót sem, amikor ezzel az

üldöztetéssel szembesültök.

Soha ne érveljetek, vagy próbáljátok bizonyítani, Szent Szavam (Üzenetem) hitelességét, mert el

fognak gáncsolni benneteket, és akkor el fogtok esni. Akkor majd Belétek fognak rúgni, és nehéz lesz

haladnotok Szent Szavam (Üzenetem) hirdetésében. Más szóval, meg fogtok rekedni. Majd zavar áll

be, és némely esetben hátat fogtok fordítani Nekem.

Sok Követőm – akik felvették keresztjüket, hogy kövessenek Engem ebben a lélekmentő küldetésben

– nem tudta folytatni fáradságos útját.

Néhányan hagyták, hogy mások a kétség csíráit ültessék el elméjükben.

Mások elhitték a nekik mondott hazugságokat, miszerint tagadják meg ezt, az emberiség Második

Eljövetelemre való felkészítését célzó utolsó szent Küldetésemet a földön.

Csak azoknak volt meg a kitartásuk a folytatáshoz, akiknek Irántam való szeretete egyszerű, akiknek

hűsége mély, és akik értik a szenvedés szerepét a lelkek megmentésében, üdvösségében.

Nem könnyű követni Engem, a ti Jézusotokat. Bár Tanításaim követése közelebb hozhat benneteket

Szent Szívemhez, de csak akkor nevezhetitek magatokat Tanítványaimnak, ha átadjátok magatokat

a valóságnak, mely maga a Kereszt.

Sok szegény lélek azt hiszi, hogy nagy hatalmat, nagy dicsőséget és elismerést kap majd

a világban, ha válaszolnak Hívásomra. Ez nem így van.

Én egy szenvedő áldozat vagyok, és ebben rejlik Hatalmam a sátán felett.

Én nem az emberek elvárása szerinti Emberfia vagyok. Én kivételes vagyok. Én méltatlan lelkeket

választok Üzeneteim továbbítására.

Én a legszegényebbeket, a legszelídebbeket és legalázatosabbakat, valamint a legnagyobb

bűnösöket hívom, mert meg kell mutatnom nektek, hogy ti, mindannyian, egyenlők vagytok az Én

Szememben. De ezek csak azok lesznek, akik elfogadják, hogy csak az alázatos elméjűeket és

lelkűeket tudom Átölelni, és akik gyorsan fognak lépkedni a lelki tökéletesség felé.
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Én nem az emberek elvárása szerinti Emberfia vagyok. Én kivételes vagyok.

Ha az Én Nevemben szenvedtek, Én dicsőségben emellek fel majd benneteket az Új Paradicsomban.

Fogadjátok el Istenségem Igazságát, hogy Én sohasem fogom felmagasztalni Magamat igaz

Prófétáim által, sem ők nem fognak dicsőségre törekedni az Én Nevemben.

Jöjjetek Hozzám most, bizalommal és önátadással, hogy az Enyéimmé tehesselek benneteket.

Jézusotok

Isten, az Atya: Fiam ideje egybeolvad most a ti időtökkel, gyermekek, és

hamarosan minden eggyé lesz

2012. szeptember 20. csütörtök; 18.25

Legdrágább leányom, mennyire vágyom a Közelemben tartani drága Gyermekeimet, hogy

megmutathassam nekik, mily nagy az irántuk érzett szeretet.

Oly sok Gyermekem van szétszóródva a világban, mégis oly kevesen ismerik az ő Atyjukat. Az ő

Teremtőjüket.

Azoknak, akik nem ismernek Engem, el kell mondani, hogy Én nem fogom cserbenhagyni őket.

Felkelek majd a gonosz erők és a hazugságok királya, a fenevad ellen, és eltörlöm a föld színéről ezt

a borzalmas veszedelmet.

Gyermekeim csak akkor látják meg az Igazságot, amikor a gonoszság mértéke már visszahúzódott.

Gyermekek, ne aggódjatok, mert imáitok megérintik a Szívemet, és kéréseitek által sok –

sötétségben lévő – Gyermekemet fogom megmenteni.

Az Én küldetésem, miszerint elküldöm Szeretett Fiamat, hogy jogot formáljon Királyságomra, most jó

alapokon nyugszik, habár lehet, hogy sokan nincsenek ennek tudatában.

Fiam ideje egybeolvad most a ti időtökkel, gyermekek, és hamarosan minden eggyé lesz.

Az Új Paradicsom ideje rögzítve lett, és minden készen áll Gyermekeim új otthonához, az új világhoz.

A Mennyből szólok hozzátok, buzdítván benneteket, hogy bízzatok Fiamban, az Ő nagy Irgalmában,

és ezen szövetség beteljesítésére tett Ígéretében.

Adjatok át minden, esetleg meglévő kétséget, mert azok akadályoznak benneteket az igaz béke

keresésében.

A kétségek gátolják Kegyelmeimet, melyekkel el akarlak árasztani benneteket, hogy megvédjenek

titeket az utolsó, fennmaradó időszaktól, amikor is a sátán kontrollálja a világot. Az ő ideje a végéhez

közeledik. Aztán majd kibontakozik az új kezdet.

Én szeretettel várom Gyermekeim visszatérését Királyságomba, az Új Paradicsom Királyságába.

Ennek így kellett lennie.

Szeretlek benneteket. Bízzatok Fiamban, és várjátok Hívásomat.

Atyátok
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Isten, az Atya: Fiam ideje egybeolvad most a ti id?tökkel, gyermekek, és hamarosan minden eggyé lesz

A Magasságos Isten

Az Isten Anyja: Megjövendölték, gyermekem, hogy ezekben az időkben,

amelyekben most éltek, az emberiség szíve meg fog keményedni.

2012. szeptember 21. péntek, 15.05

Gyermekem, az emberiség mily gyorsan bálványozza a hamis királyokat, a hamis isteneket.

Ma a világban sokan nem törődnek azzal, hogy hamis bálványokat ajnároznak, és nincs

bűntudat a szívükben, amikor elutasítják az egy igaz Istent.

Megjövendölték, gyermekem, hogy ezekben az időkben, amelyekben most éltek, az emberiség szíve

meg fog keményedni.

El fogják utasítani még a saját családjukat is az élvezet hajszolása során.

El fogják utasítani a szegénységben élőket és az éhezőket, miközben az önzés minden fajtáját űzik,

és ahogy a torkosság bűnét elkövetik.

Ezek az idők járnak rátok, gyermekek. Ahogy az emberi faj tehetetlenül, összezavarodva tévelyeg,

ahol semmi sem kielégítő, belekapaszkodnak majd mindenbe, amiről úgy vélik, hogy kitölti majd az

űrt. Ez az űr azért létezik, mert nem követik az Igazságot, vagy mert nem mutatnak hűséget

szeretett Fiam iránt.

Nemcsak hamis isteneket bálványoznak, hanem hűségesek azokhoz a szegény lelkekhez,

akik úgy propagálják a bűnt, mintha annak nem lenne jelentősége.

Majd amikor a mai világban bemutatják nekik a hazugságokat Fiamról, gyorsan elfogadják az ilyen

valótlanságokat.

Elfogadott az, hogy nevetség tárgyává teszik Fiamat, mégis, amikor más tanokat – amelyek nem

tartalmazzák az Igazságot – bírálnak, az emberek meglapulnak félelmükben. Ők nem félnek Fiamtól.

Ők nem félnek az egy igaz Istentől, mert nem szeretik Őt. Szívük be van zárva.

Ők továbbra is olyan utat követnek, mely nem nyújt nekik vigaszt.  Sőt, ez az út elégedetlenné és

üressé teszi őket.

Mily nagyon sírok, látván összezavarodottságukat. Mily nagyon sírok Fiamért, akit ők oly nagyon

megbántanak megvetésükkel. Ő, aki oly sokat szenvedett értük, és aki a leggyötrelmesebb módon

halt meg. De ők még mindig nem értik az Ő Kereszthalálának jelentőségét.

Csak akkor fog valaki békére lelni, ha elfogadja Jézust, a Krisztust, az igaz Messiást.

Hamarosan Fiam bemutatja nekik a bizonyítékot, amit követelnek. Amikor meglátják a

bizonyítékot, meg kell hozniuk majd a végső döntést.

Ők vagy Fiamat és az Igazságot fogják választani, vagy elfogadják a hazugságot, amivel a csaló

etette őket.

Imádkozzatok gyermekek, hogy a szívek megnyíljanak majd, és Fiam szeretete lehetővé tegye Isten

valamennyi gyermeke számára, hogy elfogadják az Ő Irgalmas Kezét.
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Az Isten Anyja: Megjövendölték, gyermekem, hogy ezekben az id?kben, amelyekben most éltek, az
emberiség szíve meg fog keményedni.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

Azt fogják mondani, hogy házas voltam. Azt fogják mondani, hogy Én csak

egy próféta voltam.

2012. szeptember 20. csütörtök, 15.16

Én vagyok a te Misztikus Hitvesed, és mint ilyen, továbbra is szenvedni fogsz majd a lelkek

megmentéséért.

Drága, szeretett leányom, a Velem kapcsolatos hazugságok, egész világon való terjedésének ideje

megkezdődött.

Mint már korábban mondtam neked, hazugságokat fognak kitalálni, és valótlanságokat fognak

kreálni Rólam, Jézus Krisztusról, hogy tagadhassák Istenségemet.

Istenségem mindenható.

Én testben jöttem el, és oly módon aláztam meg Magam, amire az emberek nem számítottak.

Én nem királyi öltözetben jöttem.

Én nem harsogtam vagy dicsekedtem, mint egy király, hogy mások a Lábaim elé boruljanak.

Én nem parancsoltam meg másoknak, hogy szolgáljanak Engem.

Ehelyett Én azért jöttem, hogy szolgáljak.

Én azért jöttem, hogy könyörögjek a ti üdvösségetekért. Ezért, meg kellett aláznom Magam, azáltal,

hogy emberré lettem, egy szegény – alacsony származású – emberré.

Habár én emberként jöttem el, de ez nem jelenti azt, hogy Istenségem bármilyen módon

veszélyeztetve volt. Én bűntelenül születtem. Lehetetlen volt, hogy Én vétkezzem. Lehet, hogy

Nekem is ugyanazok a testi vágyaim voltak, mint az embernek, de Én soha nem követtem el bűnt,

mert ez lehetetlen. Én tiszta voltam elmémben, testben és lélekben.

Sok szempontból olyan voltam, mint az ember. De én feltámadtam a halálból.

Hazugságok fognak megjelenni – melynek során tagadni fogják Létezésem Igazságát valótlanságok

sorozata révén –, melyek kezdik majd elárasztani a földet.

Azt fogják mondani, hogy Testemet még meg tudják találni. Azt fogják mondani, hogy házas voltam.

Azt fogják mondani, hogy Én csak egy próféta voltam.

Akkor majd, még egyszer megpróbálják bebizonyítani, hogy Én eretnek voltam. Hogy Én káromoltam

az Istent. Nevetség tárgyává teszik majd Szavaimat (Üzeneteimet), melyek a világnak adatnak most,

és aztán elutasítanak Engem.

Ezt két okból teszik. Az egyik, hogy bemocskolják Istenségemet, és úgy mutassanak be engem, mint

egy egyszerű embert. A másik, hogy kételyt ébresszenek Messiási Szerepemet illetően.
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Azt fogják mondani, hogy házas voltam. Azt fogják mondani, hogy Én csak egy próféta voltam.

Mennyire sértik Nevemet.

Mennyire összezavarják Követőimet.

Ne hallgassatok a hazugságokra.

Ne figyeljetek oda, amikor megpróbálnak meggyőzni benneteket, hogy nem Isten teremtette a

világegyetemet.

Mert mindezen zavaró tényezőnek a célja, hogy gyengítsék hiteteket, és ellopják lelketeket.

Zárjátok be fületeket az ilyen gonoszságra. Csukjátok be szemeteket a hazugságokra, mivel mindent

el fognak követni, hogy meggyőzzenek benneteket arról, hogy Én nem a Messiás, az emberiség

Megváltója és Üdvözítője voltam.

Mennyire vakok.

Mily keveset tanultak.

Jézusotok

A hamis próféták most készenlétben állnak, és le fognak csapni erre a

küldetésre

2012. szeptember 22. szombat; 15.30

Drága, szeretett leányom, figyelmeztetnem kell téged a hamis prófétákra, akik most akadályozni

próbálják ezt a küldetést.

Oly sok szegény, megtévesztett lelket – akik azt hiszik, isteni üzeneteket kapnak -, vezet most

tévútra a gonosz.

Ő ezt, az Irántam való szeretetüket kihasználva teszi, és különösképpen a szent, ájtatos

lelkeket veszi célba.

Bárki, aki azt mondja neked, hogy Mennybéli üzenetet kapott, amely arra utasít téged, hogy

változtass meg, vagy módosíts egy Tőlem jövő üzenetet, az egy hazug.

Én nem ilyen módon hagyom jóvá a Mennyből jövő kommunikációt. Én csak a támogatást és a

szeretetet tartalmazó üzeneteket engedem meg, hogy egyik látnok közölje a másikkal, de csak

akkor, ha ez szükséges.

Az igaz próféták vagy választott lelkek által kapott üzenetek vagy igazak, vagy hamisak.

Nincs átmenet. A Menny sosem küldene egy olyan üzenetet, amely ellentmond egy másik –

a Mennyből választott lélek által kapott – üzenetnek.

Óvakodj(atok) a hamis prófétáktól. Azok, akik nem ismerik fel, hogy ők maguk hamisak, borzasztóan

ártalmasak lehetnek, amikor is Szent Szavamnak ellentmondanak. Te, leányom, ne foglalkozz

azokkal, akik azt mondják, hogy az Én Nevemben jönnek, hacsak Én nem utasítalak másként.

A hamis próféták most készenlétben állnak, és le fognak csapni erre a küldetésre. Ne foglalkozz

velük.
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Óvakodj(atok) az ilyen veszélyektől, mert a legveszélyesebb az az ember lesz, aki majd jön, és azt

állítja magáról, hogy Én vagyok.

Tanítványaim, ha közel engeditek magatokat a hamis prófétákhoz, akkor könnyű prédává váltok az

Antikrisztus és az ő hamis prófétája számára.

Bízzatok az Én Szent Szavamban (Üzenetemben). Sokan közületek még mindig nem tudjátok

elfogadni az Igazságot, és vitázni fogtok Velem, de erre semmi szükség. Mert a legnagyobb kritikátok

Velem szemben az, hogy Én szeretem Isten valamennyi gyermekét, különösképpen a bűnösöket.

Mindannyiatokat egyformán szeretem. Ti, akik azzal vádoltok Engem, hogy a bűnösökkel kivételezek,

tudnotok kell a következőt.

Soha ne próbáljatok másokat összezavarni azzal, hogy azt mondjátok, Jézus elnézi a bűnt. Tudjátok,

hogy ez egy hazugság. Én megvetem a bűnt, de szeretem a bűnöst.

Jézusotok

Oly sok ember keresi az Igazságot, és nem lelik meg azt

2012. szeptember 23. vasárnap, 09.00

Drága, szeretett leányom, eljön az idő, amikor az embernek meg kell kérdeznie magát – ki vagyok

én, és miért élek?

Az egyetlen válasz, amely békét hoz neki, az az, amikor megérti, hogy ő Isten gyermeke.

Ahelyett, hogy tagadja az Igazságot, azon nyomás miatt, melyet azok gyakorolnak, akik kigúnyolják

azokat, akik hisznek Istenben, legyen őszinte magával.

Tudja, hogy az általa érzett szeretet Istentől ered.

Tudja a szívében, hogy a nyomorúság, melyet a sötétségben és a kétségbeesésben érez, a másik

oldaltól jön. A sötét oldaltól.

Oly sok ember keresi az Igazságot, és nem lelik meg azt.

Habár az Igazságot megírták a Szent Könyvben, sokan nem tudják elfogadni, hogy a Szentírás

tartalmazza mindazokat a válaszokat, amiket keresnek.

Meg kell ragadnotok az Igazságot, és abba kell kapaszkodnotok jó erősen, mert ez az üdvösséghez

vezető utatok.

Sok ember minden lehetőt meg fog tenni, hogy tagadja az Igazságot. Főleg az emberi intelligenciát

fogják használni, hogy ízekre szedjék az Igazságot, és hogy elhitessenek veletek egy hazugságot.

Minden érvet fel fognak hozni, hogy tagadják az Isten Igazságát. Oly meggyőzőek lesznek ezek az

érvek, hogy sok hívő számára nehéz lesz megvédeni az Igazságot.

Hitetek ki fogja állni az idő próbáját, de csak akkor, ha engeditek, hogy Én vezesselek benneteket

éjjel-nappal.

Ahhoz, hogy Én vezesselek benneteket, soha nem szabad levennetek a tekinteteteket Rólam, és
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Oly sok ember keresi az Igazságot, és nem lelik meg azt

támaszkodjatok Rám.

Beszéljetek Velem. Kommunikáljatok Velem, bármikor a nap folyamán, az autóban, a munkában, az

iskolában vagy a templomotokban. Nem számít, hogy hol, mert bármely pillanatban hívhattok

Engem, és Én válaszolni fogok.

Ez az út, az út a Kálváriára, Követőim sorsa. Ez egy nagyon nehezen megmászható hegy. El kell

viselnetek a kudarcokat, és az elutasítás fájdalmát azoktól, akik nem fogják elfogadni a vallásotok

gyakorlásához való jogotokat. A hegy teteje kell, hogy célotok legyen. Csak ha a hegytetőre értek,

akkor fogtok békére lelni.

Tartsatok ki, szeretett Követőim, és oly módon fogjátok érezni Szeretetemet, hogy az erőt ad majd

nektek, amit nem hinnétek lehetségesnek.

Szeretlek titeket. Kísérlek benneteket. Soha nem foglak elhagyni benneteket. Megáldalak

mindannyiatokat.

Jézusotok

Készüljetek, mert tanúi lesztek a Mennyből hamarosan megmutatkozó

jeleknek

2012. szeptember 23. vasárnap; 20.00 

Drága, szeretett leányom, szeretettel kérem Isten valamennyi gyermekét, hogy készüljetek, mert

tanúi lesztek a Mennyből hamarosan megmutatkozó jeleknek.

A jelek különböző módon kerülnek bemutatásra a világban, hogy felébresszék Isten gyermekeit.

Sokan próbálják majd tagadni és elutasítani ezeket a jeleket, mint babonát, és mint ami csak a hívek

képzeletében létezik.

Ti, akik tanúi lesztek a jeleknek, tudnotok kell, hogy azok segíteni fognak nektek a lelketek

felkészítésében. Mert ha tápláltátok lelketeket, és bűneitek bocsánatát kértétek, akkor a

Nagyfigyelmeztetés után minimális lesz a szenvedésetek.

Fogadjátok el ezeket a jeleket, ezeket a csodákat, mint egy Mennyből jövő Ajándékot.

Ne harcoljatok ellenük, illetve ne hagyjátok figyelmen kívül ezeket a jeleket, mert ezek a bizonyítékai

az Én Ígéretemnek, miszerint felkészítelek mindannyiatokat Második Eljövetelemre.

Menjetek most, és higgyetek.

A bizalom az Irántam, Jézusotok iránti hűség legfontosabb cselekedete.

Bízzatok Bennem, és minden rendben lesz.

Jézusotok

Bárki, aki a másikat a vallása miatt gyűlöli, az nem szereti igazán Istent
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Bárki, aki a másikat a vallása miatt gy?löli, az nem szereti igazán Istent

2012. szeptember 24. hétfő; 15.55

Drága, szeretett leányom, bárki, aki a másikat a vallása miatt gyűlöli, az nem szereti igazán Istent.

Milyen undort vált ki Belőlem azoknak a képmutatása, akik Isten ájtatos követőinek vallják magukat.

Ezek az emberek halállal fenyegetik azokat, akik nem értenek velük egyet, és meggyilkolják azokat,

akik sértegetik az ő isteneiket.

Gyűlölni valakit, az bűn. Ha meggyilkoltok valakit, vagy megpróbáltok egy másik lelket halálosan

megsebesíteni a vallás nevében, az halálos bűn.

Hát nem tudjátok, ha készek vagytok valakit halálra ítélni azért, mert ő sértegeti az Istent, akkor

nem követitek Isten Törvényeit?

Minden valláshoz, és minden felekezethez Szólok, akik azt mondják, hisznek Istenben. Ha hisztek

Istenben, akkor szeretetet kell mutatnotok mások iránt, még akkor is, ha ők gyötörnek vagy

megsértenek benneteket.

Sok út vezet Atyámhoz, de csak egy Isten van. Az Igaz Isten a világ Teremtője, és csak akkor nyertek

bebocsátást az Ő Királyságába, ha szeretitek felebarátotokat, és ebben ellenségeitek is benne

foglaltatnak.

Nagyon könnyű gyűlölni másokat, mert a gonosz lelkek elárasztják és kínozzák Isten gyermekeit

minden másodpercben. Mennyire örül a gonosz, amikor egy vallásos ember, aki nyíltan megvallja

Isten iránti szeretetét, szítja a gyűlöletet, és aki nem teketóriázik meggyilkolni azokat, akiket

ellenségeinek hisz.

Senki sem kerüli el a büntetést, ha meggyilkol valakit. Senki sem nyer bebocsátást az Új

Paradicsomba, ha meggyilkol valakit Atyám nevében.

Nehéz és fájdalmas lehet számotokra, ha valaki megsérti a hiteteket, de imádkoznotok kell érte, és

sose feledjétek a Parancsolatot: „Ne ölj!”.

Atyám Parancsolatai nagyon egyszerűek. Egyértelműek. Nem szorulnak magyarázatra, de jaj annak,

aki megszegi Atyám Törvényeit.

Jézusotok

Csak három módja van, hogy megvédjétek magatokat a gonosztól

2012. szeptember 25. kedd; 12.50

Drága, szeretett leányom, soha ne légy önelégült, illetve ne érezd azt, hogy ez a feladat – amikor

úgy tűnik, hogy jól halad – egyik pillanatról a másikra elkerüli a gonosz veszedelmét. Ő tombolva

dühöng. Ő beleköt minden általad vállalt feladatba, problémákat generál és akadályokat állít, melyek

nyugtalanná, csalódottá és tehetetlenné tesznek téged.

Oly sok ember vak a veszedelemre, melyet a gonosz okoz az emberiségnek. Mivel ők nem látják a

gonoszt, ezért nem hiszik, hogy ő létezik. Azok, akik utat nyitnak neki a bűn által, és beengedik őt a

lelkükbe, lehetetlennek találják majd, hogy megszabaduljanak a rettenetes fájdalomtól és

elégedetlenségtől, melyet ő hoz majd az életükbe.
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Csak három módja van, hogy megvédjétek magatokat a gonosztól.

Az első, a Gyónás Szentsége, mely megtisztítja a lelketeket, ha őszinte a bűnbánatotok. A nem

katolikusok, kérem, fogadják el az  Imahadjárat (24) imájában lévő Teljes Bűnbocsánat Ajándékát,

mely ezen Küldetés által adatott a világnak.

A második mód, a napi áhítat Édesanyámhoz, aki megkapta a sátán letiprásához a hatalmat. Az ő 

Szent Rózsafüzére egy fontos védőpajzs, mely elfed benneteket és családotokat a gonosz szeme

elől.

Az utolsó, ha – a Kegyelem Állapotában, melyet a Velem való rendszeres beszélgetés révén érhettek

el – a Szent Eucharisztiában magatokhoz vesztek Engem.

Oly sok ember, aki el akar menekülni a sátán karmaiból, és akik szívük mélyén tudják, hogy elnyelte

őket a gonosz örvénye, nekik Hozzám kell fordulniuk, és kérniük kell a Segítségemet, az  Imahadjárat

(78) ezen különleges imájával: Ments meg engem a gonosztól.

“Ó Jézus, védj meg engem a sátán hatalmától.

Fogadj engem Szívedbe, amint teljesen elengedem az iránta és az ő gonosz útjai iránti

hűségemet.

Átadom akaratomat, és térden állva, alázatos és bűnbánó szívvel járulok Eléd.

Életemet a Te Szent Karjaidba helyezem.

Ments meg engem a gonosztól. Szabadíts meg engem, és végy a Te védelmed biztos

menedékébe, most és mindörökké.

Ámen.”

Jézusotok

Szűz Mária: Hamarosan nagy változások kezdődnek a világban

2012. szeptember 26. szerda; 16.40

Gyermekem, hamarosan nagy változások kezdődnek a világban.

Itt az idő, hogy az Üdvösség terve bevezetésre kerüljön minden nemzetet átívelően, az emberek

szívében.

Oly sok ember fog megrendülni annak Igazságától, hogy honnan is származnak, és hogyan kell Isten

Szemében megmenteniük magukat.

Isten gyermekei olyannyira felkészületlenek ezekre a nagy eseményekre. Isten – valamennyi

Gyermeke iránti – Szeretete miatt kaptok figyelmeztetést.

Ha figyelmen kívül hagyjátok ezeket a figyelmeztető jeleket, a saját felelősségetekre, ha kinevetitek

vagy kigúnyoljátok ezeket az Isteni Beavatkozásokat, melyek azért következnek be, hogy az

emberek szívét Isten Szívéhez vigyék, akkor szenvedni fogtok.

Gyermekek, mindig legyetek éberek. A Mennybéli jelek és az Isteni Beavatkozás csodája napról

 30

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/02/imahadjarat-24-teljes-bucsu-a-teljes-bunbocsanatert/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/02/imahadjarat-24-teljes-bucsu-a-teljes-bunbocsanatert/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/szent-rozsafuzerek/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/uj-imahadjarat-jezustol/


2012 szeptemberi üzenetek
Sz?z Mária: Hamarosan nagy változások kezd?dnek a világban

napra közeledik.

Imádkozzatok, hogy megkapjátok a Kegyelmeket, hogy megnyissátok szíveteket, szeretett Fiam,

Jézus Krisztus Nagy Irgalmasságára.

Minden út megnyílik Isten gyermekeinek visszacsalogatására, az Ő Szent Szívének menedékébe.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

A bűn addig bocsátható meg, amíg éltek. A halál után már nem

2012. szeptember 26. szerda; 22.12

Drága, szeretett leányom, Én azért engedem meg ezt az intenzív fizikai szenvedést számodra, hogy

még több lelket ments meg ma. Ajánld fel ezt a fájdalmat azokért a választott lelkekért, akiket

segítened kell Nekem megmenteni. Ez a fájdalom nem fog sokáig tartani, de amikor

megkönnyebbülsz, tudd, hogy sok lélek menekült meg a pokol tüzétől, és most már a Tisztítótűzben

várják a megtisztulást.

Áldozati lélekként, neked el kell fogadnod, hogy Én megengedhetem neked a szenvedés pillanatait,

hogy segíts megmenteni Isten gyermekeinek lelkét. Egy nap majd találkozni fogsz ezekkel a

lelkekkel, és akkor majd megérted, mily nagy boldogságot szerez ez Atyámnak. Tudd, hogy amikor

te szenvedsz, Én veled együtt szenvedek, hogy enyhítsem fájdalmadat. Nem vagy egyedül.  Amikor

azt érzed, hogy nem kapsz levegőt, ez ugyanaz a fojtó érzés, melyet azok a lelkek éreznek, akik a

halált követően szembenéznek a pokol tüzének füstjével.

Bár ismernék az emberek a halál utáni élet Igazságát. Miután a lélek elhagyja a testet, függetlenül

attól, hogy a Kegyelem állapotában van vagy sem, a sátán gyötörve kínozza a csábítás erejével. Ő

még akkor is próbálja magához vonzani a lelkeket. Az ilyen lelkekért mondott ima nagyon fontos.

Én a lelkeket Világosságom felé vonzom. De csak azok állhatják az Én Irgalmasságom Fényének

Erejét, akik a Kegyelem Állapotában vannak. Ha az ő lelkük tisztátalan, akkor a Tisztítótűzben kell

megtisztulniuk.

Leányom, sok szint van a Tisztítótűzben, és a lélek által elkövetett bűnöktől függően tölti majd be

őket a Szentlélek tisztító Tüze.

A Tisztítótűz fájdalmas a lélek számára, és azok, akiknek ott kell időzniük, olyan fizikai fájdalomként

érzékelik azt, mintha még mindig életben lennének.

Senki se becsülje le az áldozatokat, melyek ahhoz kellenek, hogy lelküket Atyám Királyságára méltó

állapotban tartsák.

Atyám minden Gyermekét szereti, de a lelkeknek el kell nyerniük a jogot, hogy alkalmasak legyenek

Atyám Királyságába belépni. Ahhoz, hogy méltóak legyenek rá, meg kell menteniük magukat az Én

Szememben, amíg még élnek. Őszinte szívvel kell vezekelniük bűneikért.

A bűnösnek még a halál pillanatában is segítségére lehet Nagy Irgalmasságom, kérvén Engem, hogy

bocsássam meg a bűneit. Én majd megragadom őt, és Karjaimba zárom. Majd kiárasztom rá

Irgalmamat, és kézen fogva elvezetem őt a Paradicsom Kapuihoz.
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A b?n addig bocsátható meg, amíg éltek. A halál után már nem

A bűn addig bocsátható meg, amíg éltek. A halál után már nem.

Jézusotok

Kétmilliárd lélek fogja visszautasítani Irgalmas Kezem

2012. szeptember 27. csütörtök, 09.00

Drága, szeretett leányom, a Küldetésnek – mely azon kétmilliárd lélek megmentésére irányul, akik

vissza fogják utasítani Irgalmas Kezem – részét kell képeznie mindazok napi imádságának, akik Isten

Keresztes Lovagjainak nevezik magukat.

A megannyi csoda azt fogja eredményezni, hogy az emberiség nagy része megkapja az Üdvösség

Ajándékát és a belépést az Új Paradicsomba.

Szent Szívem fájdalmasan sajog ezen elveszett lelkek miatt. Ezért kell Tanítványaimnak állhatatosan

imádkozniuk, hogy ezek a lelkek, mind, egy családként egyesülhessenek az Új Korszakban, mert ha

Családom szétzilált, az szörnyű kínszenvedést okoz nekem.

Hívlak mindannyiatokat, hogy mentsétek meg azokat a lelkeket, akik makacsul nem hajlandók

elfogadni az Istent, imádkozván ezt az imát, az  Imahadjárat (79)-es imáját: Ima a kétmilliárd

elveszett lélekért

„Ó, Drága Jézus, könyörögve kérlek, áraszd ki Irgalmadat az elveszett lelkekre.

Bocsásd meg nekik, hogy elutasítanak Téged, és használd fel imámat és szenvedésemet

arra, hogy Irgalmad által, kiáraszthasd rájuk a lelkük megszentelődéséhez szükséges

Kegyelmeket.

Kérlek, add meg lelküknek az irgalom ajándékát.

Kérlek, nyisd meg szívüket, hogy Hozzád menjenek, és kérjenek Téged, hogy töltsd el

őket Szentlelkeddel, hogy el tudják fogadni Szereteted Igazságát, és Veled éljenek,

valamint Isten teljes családjával, mindörökké.

Ámen.”

Sok ember számára nehéz elfogadni Isten Irgalmát, a sátán felettük való hatalma miatt; csak sok

esetben ezt ők nem is tudják.

Bizonyos esetekben, ugyanakkor, nem kételkednek Isten Létezését illetően, mégis a sátánt

választják annak teljes tudatában, hogy Isten létezik, és Ő teremtette őket. Ők hátat fordítanak Isten

Királyságának.

Az általuk választott királyság az, amit a sátán ígért nekik. Azt hiszik, hogy ez a királyság, az idők

végén, nagy gazdagságot és nagy csodákat kínál, valamint azt, hogy ez egy olyan világ lesz, mely

csillog, csak hogy ez nem csillog. Amit találni fognak az mindössze egy nagy tüzes tó, ahol szenvedni

fognak a gonosz kezétől. Ő az örökkévalóságig fogja kínozni őket, és szenvedni fognak eme kíntól

minden egyes másodpercben, mert ez soha nem ér véget.

Most már tudjátok, miért Szenvedek ily kínt, mert az ilyen lelkeknek, a rájuk váró szenvedés puszta

gondolata is túl sok, hogy elviseljék.
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Kétmilliárd lélek fogja visszautasítani Irgalmas Kezem

Követőim, csak a ti imátok és az Én Irgalmam tud bármi reményt nyújtani nekik.

Segítsetek Nekem megmenteni őket.

Jézusotok

Ez a férfi azt fogja mondani a világnak, hogy ő a Messiás, és sok – a

világot irányító – névleges vezető fogja őt éljenezni

2012. szeptember 28. péntek; 22.15

Drága, szeretett leányom, a világban lévő nagy változások – melyek előre megjövendölték Második

Eljövetelemet -, most lépésről-lépésre bontakoznak ki.

Nagyon közel az ideje annak, hogy azon csaló szélhámosok, akik azt állítják majd, hogy az Én

Nevemben jönnek, bemutatkozzanak a világnak.

Oly sok ember lesz félrevezetve, hogy higgyenek ezekben a hamis prófétákban, mert ők nagy

pompával jelentik majd be magukat.

De egy közülük sokakat meg fog téveszteni, mert ő úgy állítja majd be magát, mint a

király, alázatos, szerény módon, hogy arról győzze meg az embereket, ő Én vagyok, Jézus

Krisztus.

Ez a férfi azt fogja mondani a világnak, hogy ő a Messiás, és sok – a világot irányító – névleges

vezető fogja őt éljenezni.

Ők elsősorban rendkívüli és könyörületes vezetőként fogják őt bemutatni.

Ő egy tehetséges béketeremtőnek fog tűnni, amint azt már Mondtam nektek. Fellengzős viselkedése

egy misztikus képet fog mutatni, amely isteni eredetűnek tűnik majd.

Jó megjelenése, és vonzó, megnyerő személyisége elnyeri majd a tömegek tetszését.

Ő hamarosan felfedi magát a világ előtt, és megjelenése váratlan lesz.

Tisztelet övezi a világ számos pontján azokat a vezetőket, akik megmentőként fogják őt bemutatni,

mint azt az embert, aki véget vet majd a háborúnak a Közel-Keleten. Emiatt fogják ezt a hamis

messiást olyan könnyen elfogadni.

Bizonyos idő elteltével az ő varázsa terjedni fog. A média magasztalni fogja az ő

diplomáciai érzékét, és nagy lesz a követőtábora.

Ez az a férfi, aki azt fogja mondani, ő a messiás. Mindenkinek azt fogja mondani, hogy ő Jézus

Krisztus, aki visszatért, hogy bejelentse második eljövetelét.

Ő az Antikrisztus.

Egyetlen pillanatra se tévesszen meg benneteket. Én, Jézus Krisztus, testben jöttem el az első

alkalommal, hogy megmentsem az emberiséget. De tudnotok kell a következőt. Ez alkalommal Én

nem testben fogok eljönni. Úgy jövök majd, mint egy tolvaj, éjszaka. Én fel fogom készíteni a világot,

ezen üzeneteken keresztül, de nem fogom nektek megmondani sem a napot, sem az órát, mert Én

azt nem tudom. Kizárólag Atyám ismeri annak az idejét. 
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Második Eljövetelemet az Érkezésem jelét megelőzően fogom kihirdetni, amely jel az

égen fog megjelenni, szerte az egész világon. 

Bárki, aki azt állítja, hogy ő Jézus Krisztus, és a földön emberként jár, az hazug.

Meneküljetek, mert ő elmondhatatlan nyomorúságot és szenvedést fog hozni. Álnoksága egy hamis,

Isten általi szeretetbe ringatja majd a lelkeket. Ő ki fogja forgatni az Igazságot. Nagy veszélyben

vannak, akik őt követik.

Jézusotok

A hívők soha ne érezzék biztosnak magukat abban, hogy ismerik az

Igazságot

2012. szeptember 29. szombat, 19.15

Drága, szeretett leányom, el kell Mondanom mindazoknak, akik hisznek Bennem, Jézus Krisztusban,

hogy ébredjenek fel, és éljék az életüket Bennem mostantól.

Ezen Üzenetek nemcsak figyelmeztetés gyanánt adatnak azoknak, akik hisznek Krisztusban, az

Emberiség Megváltójában, hanem azoknak is, akik Istenben hisznek.

A hívők soha ne érezzék biztosnak magukat abban, hogy ismerik az Igazságot.

Ti, akik azt mondjátok, hogy ismeritek Tanításaim Igazságát, soha nem szabad önelégültséget

éreznetek. Mert ha önelégültséget éreztek, ez azt jelenti, hogy elhanyagoljátok a lelketek

megszentelődéséhez szükséges foglalatoskodást.

A hívők összezavarodhatnak Tanításaimat illetően. Oly sokan nem értik Második Eljövetelem

jelentését.

Sok Követőm úgy gondolja, hogy ez azt jelenti, hogy az egész emberiség így is úgy is tudni fog erről,

és hogy Irgalmam által meg fognak menekülni. Ó mennyire szeretném, ha ez igaz lenne. Mily végső

megkönnyebbülést hozna ez Nekem. Sajnos sokan nem lesznek felkészülve. Sokan nem hajlandók

hallgatni Figyelmeztetéseimre és Útmutatásaimra. Mint ilyenek, nem fognak megfelelően felkészülni.

Második Eljövetelem meg fog történni. Azon hívőknek, akik azt mondják, hogy hisznek a Szent

Bibliában foglalt Igazságban, tudniuk kell a következőt. Könnyű elfogadnotok a benne jövendölteket,

és azt, ami már meg is történt. Viszont nem olyan könnyű elfogadnotok a jövőbeni próféciákat,

amelyeknek csak eztán lesz szemtanúja az emberiség.

Fogadjátok el azt a tényt is, hogy Isteni üzenetek küldetnek a felkészítésetekre. Fogadjátok el, hogy

ez a felkészítés éppen most zajlik.

Legyetek éberek mindenkor. Ezúttal ne utasítsatok el Engem, mert ez az előkészületek ideje.

Legyetek hálásak, hogy megadatik nektek ez a nagy ajándék.

Szeretett Jézusotok

Ma oly sok ember hajszolja megszállottan a hírnevet és a dicsőséget
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2012. szeptember 29. szombat; 23.00

Drága, szeretett leányom, miért gondolja olyan sok ember a világon, hogy halandóságuk

bizonytalan?

Ma oly sok ember hajszolja megszállottan a hírnevet és a dicsőséget. Sokakat azok közül, akik nagy

elismertséget és sikert keresnek és érnek el, bálványozzák azok, akik azt hiszik, hogy ez az a

dicsőség, melyre nekik is törekedniük kell, és amely majd elégedetté teszi őket.

Ők nagyon kevés időt fordítanak arra, ami valójában lényeges. Ők eltaposnak másokat, hogy

megszerezzék, amit akarnak, a világ előtti dicsőségben való fürdőzés iránti telhetetlen vágyuk miatt.

Hiúságukat a szórakoztatóipar, a média világa táplálja, és a tökéletességre való törekvésük

tetszésnek örvend.

Ez az, amire az átlagos emberek ma törekednek. Ők nyíltan csodálják az ilyesféle törekvést, és ez

egyfajta vallássá válik. Ők bálványozzák azokat, akik ilyen magasságokba jutnak, majd utánozni

kezdik az ő életüket.

Egyszer sem veszik fontolóra, hogy az ilyen dolgok nem igazán lényegesek. Ők sosem állnak meg,

hogy megkérdezzék maguktól: „Ez az, amiről az életemnek szólnia kell?”

Ők többnyire nem hisznek Istenben, mert ha hinnének, tudnák, hogy mennyire visszatetsző ez Isten

Szemében, azaz a dicséret ily módon való keresése.

Amikor valaki folyamatosan a figyelmet, a dicséretet keresi, és mániája, hogy milyen képet fest

magáról a világ felé, akkor nem érti, milyen rövid is ez az út. Ez el fog tűnni egyszer csak, és üresnek

fogják érezni magukat, nem rendelkezvén szeretettel, melyet másokkal megoszthatnának.

Ők oly sok időt töltenek azzal, hogy saját magukat szeressék, hogy nem marad hely bennük

semmilyen egyéb szeretetnek. Ők saját szükségleteiket mások elé helyezik. Ők bármit megtesznek

majd, beleértve az Istent sértő cselekedetek elkövetését is, hogy dicsőségre tegyenek szert.

Ennek a nemzedéknek oly sok hazugságot mondtak arról, hogy hogyan éljék az életüket. Őket egy

olyan világ ösztönzi, mely úgy véli, hogy a legfontosabb dolgok, melyekre törekedni kell, az az

anyagi gyarapodás, a hírnévkultúra és a nagy csodálatot kiváltó becsvágy.

Mily keveset tudnak ők. Mennyire meg lesznek rendülve, amikor rájönnek, mekkorát tévedtek.

Azok, akik ilyen életet élnek, csalódással és kiábrándultsággal szembesülnek majd, mikor vágyaik

nem nyernek kielégülést. Egyetlen, öntelt nagyravágyásuk által még több élvezetet nyújtó

cselekedetük sem fog békét hozni nekik.

Imádkozzatok, hogy az emberek hamarosan ráébredjenek, hogy a hírnév és a dicsőség hajszolása,

csak rövid ideig adnak kielégülést. Csak egyetlen cél létezik, melyre törekednetek kell, és ez az Úr

Tanításainak követése.

Ha ezt teszitek, akkor békességben lesztek.

Ti továbbra is élvezhetitek a világ örömeit, de meg fogjátok érteni, mi számít igazán.

Oly sok fiatal helyez nagy hangsúlyt arra, hogy milyennek mutatkoznak mások számára. Tönkreteszi

a lelküket a rajtuk lévő nyomás, hogy életüket ugyanazon célok hajszolásával éljék, mint az általuk
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csodált hírességek.

Ez kizárja az Istennek tetsző valóságot.

Ez kizárja az Igazságot.

Kizárólag az Igazság fogja az elégedettség érzésével eltölteni őket, és hoz majd nekik békét,

szeretetet, örömet és boldogságot.

Én Vagyok az Élet, melyet keresnek.

Bennem fogják meglelni a Dicsőséges életet.

Ez az a Dicsőség, melyet keresniük kell.

Mert a Nagy Dicsőség életét fogják élni az Új Paradicsomban, ha megtérnek Hozzám.

Ez az egyetlen dicsőség, mely kimondhatatlan örömet szerez majd nekik.

Jézusotok
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Imahadjárat (75) Átadom Neked Fájdalmamat, drága Jézus

Imahadjárat - Szeptemberi imák

Imahadjárat (75) Átadom Neked Fájdalmamat, drága Jézus

2012. szeptember 4. kedd; 23.05

Legközelebb, ha valaki gyötör benneteket, kegyetlenül bánik veletek és mentálisan bántalmaz

titeket gyermekek, ha eszetekbe jut ez, akkor felül fogtok emelkedni fájdalmatokon.

Imádkozzátok Hozzám az Imahadjárat ezen (75) imáját: Átadom Neked Fájdalmamat,

drága Jézus

Jézus, átadom fájdalmamat és szenvedésemet annak, amit Te szenvedtél el a Kálvárián

való Haláltusád során.

Minden általam elviselt sérelmet felajánlok Neked.

Minden általam elszenvedett becsmérlést és szóbeli támadást felajánlok a Töviskoszorúd

iránti tiszteletből.

Minden engem ért jogtalan kritizálást felajánlok a Pilátus előtti Alázatosságod iránti

tiszteletből.

Minden, mások kezétől általam elszenvedett testi kínt felajánlok az Oszlopnál való

Ostoroztatásod iránti tiszteletből.

Minden általam elszenvedett támadást felajánlok a Töviskoszorúval való

Megkoronázásodkor Általad elszenvedett borzalmas testi gyötrelem iránti tiszteletből,

mikor a tövisek átszúrták Szemedet.

Minden alkalommal, amikor Téged követlek, amikor Tanításaidat adom tovább, és amikor

a Te Nevedben kigúnyolnak engem, hadd segítsek Neked a Kálváriához vezető úton.

Segíts, hogy megszabaduljak a gőgtől, és hogy soha ne féljek megvallani, hogy szeretlek

Téged, drága Jézus.

Majd ha minden reménytelennek tűnik az életemben, drága Jézus segíts, hogy bátor

legyek, emlékezvén arra, hogy Te hogyan engedted át Magadat önként, az oly aljas és

kegyetlen módon való Keresztre feszítésnek.

Segíts, hogy felálljak, és igaz Kereszténynek számítsak, igaz katonának Hadseregedben,

aki alázatos és töredelmes szívű, emlékezvén az értem hozott Áldozatodra.

Fogd a kezem, drága Jézus, és mutasd meg nekem, hogy szenvedésem hogyan tud

másokat ösztönözni a Hadseregedhez való csatlakozásra, a hasonló gondolkodású

lelkekhez, akik szeretnek Téged.

Segíts, hogy elfogadjam a szenvedést, és felajánljam Neked ajándékként, a lelkek

megmentésére, a gonosz zsarnoksága elleni végső csatában. Ámen.

†

Kapcsolódó link: 

 37



Imahadjárat - Szeptemberi imák
Imahadjárat (75) Átadom Neked Fájdalmamat, drága Jézus

Teljes üzenet- Nevemet már nem tisztelik. Átkozzák a Nevemet.

Imahadjárat (76) Az Ateisták Imája

2012. szeptember 10. hétfő, 18.00

Amikor megkapjátok az Igazságot, és a kételyek még mindig gyötörnek benneteket, kérlek, kérjétek

Segítségemet. Csak egy szó, csak egy kiáltás, ez minden, amit tennetek kell.

Íme ez az, amit Szeretném, hogy imádkozzatok Hozzám.

Imahadjárat (76) Az Ateisták Imája

Jézus, segíts, hogy elfogadjam Isten szeretetét, ahogy azt jelenleg látom. 

Nyisd meg szemem, értelmem, szívem és lelkem, hogy megmenekülhessek. 

Segíts, hogy higgyek, azáltal, hogy betöltöd szívemet a te szereteteddel.

Majd ölelj át, és ments meg engem a gyötrő kételytől. Ámen.

†

Kapcsolódó link:

Teljes üzenet – Mily nagyon szenvedtek az Ateizmusotok jelvénye mögött

 

Imahadjárat (77) Ima Nagy-Britanniáért

2012. szeptember 17. hétfő; 21.15

Íme, az Imahadjárat egy különleges imája Isten, Britanniában lévő gyermekeinek.

Ó Mennyei Atya, az emberiség Teremtő Istene, kérlek, hallgasd meg imámat.

Könyörögve kérlek, mentsd meg Britanniát a gonosz karmaiból és a diktatúrától.

Kérlek, egyesíts mindannyiunkat, minden egyházat, felekezetet és bőrszínű embert, egy

családként a Te Szemedben.

Add meg nekünk az erőt, hogy egyesüljünk, dacolva minden – Tanításaidat megtiltó –

bevezetett törvénnyel.

Add meg nekünk az erőt és a bátorságot, hogy soha ne hagyjunk el Téged, és hogy

imáink által segítsünk megmenteni valamennyi Gyermekedet.

Egyesítsd valamennyi testvéremet, hogy hódolattal adózzunk az Örök Életre és

Paradicsomodba való belépésünkre tett Ígéretednek. Ámen.

Imahadjárat (78) Ments meg engem a gonosztól
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Imahadjárat - Szeptemberi imák
Imahadjárat (78) Ments meg engem a gonosztól

2012. szeptember 25. kedd; 12.50

Ó Jézus, védj meg engem a sátán hatalmától.

Fogadj engem Szívedbe, amint teljesen elengedem az iránta és az ő gonosz útjai iránti

hűségemet.

Átadom akaratomat, és térden állva, alázatos és bűnbánó szívvel járulok Eléd.

Életemet a Te Szent Karjaidba helyezem.

Ments meg engem a gonosztól. Szabadíts meg engem, és végy a Te védelmed biztos

menedékébe, most és mindörökké.

Ámen.

†

Kapcsolódó link:

Teljes üzenet – Csak három módja van, hogy megvédjétek magatokat a gonosztól
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