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Bevezetés

"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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Bevezetés
"The Warning"

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

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

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

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

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

részleteit is, és a Vatikánnal kapcsolatos szakadásokat is.

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

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

Utolsó Ítéletkor megmenekülhessenek.

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

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

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

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

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

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

 

Acta Apostolicae Sedis

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

tartalmazza.

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

érvényesek:

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

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

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

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

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

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

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

templomok előcsarnokában árusítják.
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2010 november

A Szűzanya első üzenete

2010. november 8. hétfő, 15.30

Otthon, a Rózsafüzér elmondását követően

(Jövőbeli próféciák bejelentése, melyeket  továbbra is egy rejtekben levő  látnok kap, akinek ekkor

fogalma sem volt arról, hogy minek a megtételére is kérik)

“Gyermekem,  neked egy felelősségteljes feladatot kell teljesítened, és nem hagyhatod, hogy bárki

is megakadályozzon téged. Az igazságnak a felszínre kell kerülnie. Kiválasztattál erre a feladatra.

Gyermekem, légy erős. Nézz fel az Istenre, és kérd, hogy vezessen, hogy elvégezd a feladatot, amit

rád bíztam.

Az összes szent együtt munkálkodik veled. Azok az alakok*, akiket láttál, mind a segítségedre

lesznek, hogy végtelen üzeneteimet terjeszteni tudd, hogy az egész világ hallja. Vezetés alatt állsz.

Nem lesz könnyű számodra, de szeretettel kitartasz majd. Mindaz, ami most történik, meg volt

jövendölve. Egy eszköz vagy, amelynek segítségével Isten szava eljut az összes gyermekéhez.

Soha ne feledd, hogy Isten valamennyi gyermekét szereti, beleértve azokat a bűnösöket is, akik

megbántották Őt. Könyörögj irgalomért mindannyiatok számára. A Szent Család újra egyesülni fog.

( Szünet…  ezen a ponton nagyon meglepődtem, ezért megkérdeztem a Szűzanyát:  “Jól értettem

ezt a részt?” Kedvesen mosolygott, és folytatta…)

Vedd a ceruzádat és írd, így helyes, és terjeszd az igazságot, mielőtt még késő lenne.

Ezek az üzenetek isteni eredetűek, és tisztelni kell őket. Bízom benned, hogy gondoskodni

fogsz arról, hogy ebbe a hitetlen világba a lehető leghatékonyabb módon eljussanak. Az a

legfontosabb, hogy erős maradj szeretett Fiam számára. Tudom, hogy Érte, Vele, és Általa

szenvedsz. Örvendezz, mert ez jó. Áldott vagy gyermekem, amiért kiválasztattál erre a feladatra.

Légy erős.

Minden nap imádkozz a vezetésért. Idővel mind erősebb leszel. Ne félj, Én minden nap veled leszek,

és a családoddal. Betöltekeztél a Szentlélekkel,   és így fel tudod tárni az Igazságot, Atyám tervéről a

földön.

Gyermekem, dobd félre a kétségeidet. Ez az isteni üzenet nem a képzeleted szüleménye. A

megjövendölt Írások hamarosan beteljesednek.

Imádkozz Isten minden gyermekéért. Drága szeretett Fiamat minden nap nagyon megbántják. Az

emberek bűnei kínozzák Őt. Szenvedése példátlan – kereszthalála óta nem tapasztalt –  méreteket

öltött.

Isten áldásával megvan benned az erő és lelkület, hogy eleget tégy küldetésednek. A megtisztulásod

befejeződött. Készen állsz a rád váró küzdelemre.

Most menj,  gyermekem. Fegyverkezz fel. Emelt fővel állj, és segíts a gonosz elleni küzdelemben. Ne

ess kétségbe, ha időnként magányosnak érzed magad. Veled van az összes angyal és szent –

közöttük Szt. II János Pál, Szt. Fausztina és Szt. József -, akik vezetnek téged minden lépésednél.

Köszönöm gyermekem rendkívüli hitedet. Igazi harcos vagy, és mind Isten, az Atya, mind pedig
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drága, szeretett Fiam, nagyon szeret téged. Egy vagy Jézussal, és a kezedet a Szentlélek vezeti.

Most menj, gyermekem, végezd a feladatot, felhasználva minden eszközt, amely a rendelkezésedre

áll, ebben az emberiség számára legfontosabb történelmi időszakban.

Isten áldjon, gyermekem.

Krisztusban szerető Édesanyád, Mária, a Világ Királynője

( *Itt azoknak a különböző szenteknek az alakjáról van szó, akiket a személyes jelenés közben látott

a látnoknő, de neki fogalma sem volt arról, hogy kik lehetnek ezek, mígnem később többek között a

fent említetteket azonosították, mint pl. II. Szt. János-Pált, Fausztina nővért, és Szt. Józsefet, s még

két, azonosítatlan alakot.)

Megváltónktól, Jézus Krisztustól kapott első üzenet

2010 november 9. kedd 3.00

Íme, elközelgett az idő számotokra, hogy elmondjam a világnak,  hogy  az igazságosság 

le fog sújtani mindazokra, akik elutasítanak Engem.

Irgalmam határtalan mindazok számára, akik követik a kereszten való Szenvedésem  igazságát.

Örvendhetnek azon Követőim, akik ellene mondanak a kísértéseknek, melyekkel nap mint nap

szembesülnek.

A többiek, akik hátat fordítottak Tanításaimnak, ők vakok ígéreteimre, melyeket akkor tettem,

amikor a bűneikért Meghaltam a kereszten.

Mélységesen szenvedek, és  vigasztalanul magamra maradtam az elhagyatottság érzésével, melyet

elszenvedek szeretett Bűnöseimtől, akikért földi Életemet adtam.

A Földet most sötétség borítja be. Ők, az Én követőim, Velem együtt nagyon szenvednek, amikor

tanúi azon bűnösök világának, akik nemcsak Istennek, az Én Örök Atyámnak fordítottak hátat,

hanem Nekem is, aki nagy áldozatot hoztam értük, hogy megmentsem őket az örök kárhozat

birodalmától.

Kétségbe vagyok esve, a csalódottság és a bánat keserű könnyeit sírom, amikor látom,

hogy hogyan taszítanak el maguktól másodjára is.

Arra buzdítom Követőimet, hogy ebben a szomorú időszakban gyűljenek össze a világban. Félre kell

tenniük az imádsággal szembeni közönyösségüket, és egyesülniük kell Velem, hogy segítsenek

mindazokon, akiknek a lelkét ellopta a gonosz.

A bűnösöknek még van idejük a bűnbánatra. Nincs könnyű út. A bűnbánatnak szívből kell fakadnia.

Híveim, ne féljetek egyöntetűen  felemelni a hangotokat, hogy hirdessétek mindenki iránt érzett

Szeretetemet.

Mindannyiatokat kérlek, még egyszer utoljára  – keresztényeket, muszlimokat, hindukat, zsidókat, és

mindazon vallásúakat, akiket az esendő emberi elme által tévútra vezettek -, hogy nyissátok ki

szemeteket Isten igaz szavára, Aki a próféták által szólt hozzátok.

Az igazság le lett írva, és dokumentálva lett a Szentírás Szent igéjében, melyet senki sem tud
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kijavítani, megváltoztatni, senki sem kísérelheti meg, hogy elferdítse a saját értelmezésének

megfelelően.

Csak egyetlen egy Isten van. Hát hagyjátok abba a harcot, nyissátok ki szemeteket, s

kövessetek Engem az Örök Életbe.

Úgy szeretlek mindnyájatokat, hogy az Életemet adtam értetek. Elfelejtettétek? Kérlek titeket, Isteni

Irgalmasságom által, hogy még egyszer, utoljára térjetek vissza Hozzám.  Irgalmasságom által jövök

vissza a Földre, hogy megpróbáltatásnak tegyelek ki benneteket, és hogy segítsek nektek, hogy a

szívetekbe nézzetek, és az igazságot keressétek. Ne engedjétek meg a csalónak, hogy elpusztítson

benneteket. Keressétek az igazságot. A szeretet, csak a tiszta szeretet az, ami Atyám Királyságába

vezet.

Kérve-kérlek benneteket, ne feledkezzetek meg Isteni Irgalmasságomról. Mindannyiatokat szeretem.

Imádkozzatok most megbocsátásért. Nyújtsátok ki kezeiteket, és engedjétek, hogy Atyám

Királyságába vezesselek titeket. Visszajövök a Földre, mint ahogy az előre meg volt jövendölve.

Visszajövetelem ideje olyan hamar fog bekövetkezni, hogy az sokakat felkészületlenül ér majd.

Sokan megdöbbennek, és oly váratlanul éri majd őket, hogy nem akarják majd elhinni, hogy  ez

történik. Prófétáimnak nincs már sok idejük arra, hogy  segítsenek felkészíteni az emberiséget erre a

nagy eseményre.

Hívek, mindnyájatokat hívlak arra,  hogy szívleljétek meg Figyelmeztetésemet! Terjesszétek az

igazságot! Buzdítsátok az embereket, hogy könyörögjenek Irgalmasságomért. Mindent megteszek,

hogy minden egyes lelket megmentsek, aki megbánja bűneit, még akkor is, ha élete utolsó

lélegzetvételekor teszi ezt meg.

Én nem tudok, és nem is fogok a szabad akaratukba beavatkozni. Esedezve kérlek, hallgassátok és

szívleljétek meg a Szavamat. Mindnyájatokat szeretlek. Kérlek, imádkozzatok, a megtérésért a 

Végidő előtt, amely már szinte elérkezett. Nem szeretném megijeszteni azokat, akik követnek

engem, de esedezve kérlek most mindnyájatokat, hogy mentsétek a lelkeket.

Emlékeztessetek mindenkit arra, hogy mennyire sürgős, hogy lélekben elforduljatok a világi

törekvésektől. Ehelyett keressétek az egyszerű alázat erényeit, ami mentes az önzéstől és

a bálványimádástól.

A hétköznapi embereknek kell majd jó példával élen járniuk, azáltal, hogy terjesztik az igazságot

Második Eljövetelemről.

Ebben a szomorú és hálátlan mai világban – az ateizmus és az egyre erősödő sátánimádat

terjedése által gyorsan kialakuló szellemi, lelki sötétség miatt – az egyszerű lelkeknek, az igaz

hívőknek kell majd ezt a feladatot felvállalniuk.

Most, amikor a világ a Szentírásban megjövendölt Nagy Szorongattatás felé halad,

imádkozzatok az emberiség megmeneküléséért.

Az emberiség szabad akaratán múlik majd, hogy készek-e keresni bűneik bocsánatát. Sohasem

szabad félniük. Szeretetem örökké irgalmas.

Megváltó Jézus Krisztusotok

Az emberiség a végső tisztulással néz szembe

2010. november 11. csütörtök; 0.20 óra
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Igen, szeretett leányom, Én vagyok az. Te és én együttesen fogjuk felkészíteni a világot az

emberiség előtt álló időkre, amikor a világ szembenéz a végső tisztulással.

Nagyon fontos, hogy erre a (meg)tisztulásra sor kerüljön, mert enélkül  Gyermekeimnek nem lenne

örök életük. Nehézségekkel fog szembenézni minden Gyermekem, különösképpen Követőim, mert ez

annak a harcnak lesz  a része, amelyet a lelkek megnyerése érdekében kell megvívni.

Nyugodj meg. Engedd, leányom, hogy Szeretetem eltöltse a szívedet. Fogadd el, hogy ez egy

ajándék Tőlem. Lehet, hogy meglepő számodra, de Én vagyok a te családod. Te az Én

Királyságomban otthonra találsz. Most kaptál egy feladatot. Fogd a kezem, és Én vezetni fogom

elmédet, hogy Gyermekeim visszataláljanak Szent Szívemhez. Most pihenj, gyermekem.

Szerető Jézus Krisztusotok. Szerető Megváltótok.

Szűz Mária második üzenete

2010. november 11. csütörtök; 12:20

Te, gyermekem, Isten erős gyermeke, nagyon rendkívüli vagy. Mindig együtt fogok munkálkodni

veled, mivel te már láttad itt a földön az élet mindkét oldalát. Neked, gyermekem, meg kell értened

Isten munkálkodásának lényegét. Megáldalak téged, szeretett gyermekem, és köszönetet mondok.

Igen, édes gyermekem, megkaptad a kegyelmeket munkád elvégzéséhez. Abban a pillanatban,

amikor a Szentlélek belépett a szívedbe, készen álltál a munkára.

Irántad való feltétlen szeretetem erősebbé tesz majd téged,ahogyan az idő halad előre. Kérlek, ne

aggodalmaskodj, mert az aggodalom egy negatív érzés, és csak hátráltatni fog téged. Minden nap

imádkozz Hozzám, a te örök Édesanyádhoz. Sohasem hagylak el, és nem hagylak cserben a

munkádban. Egy egészen különleges ajándékot kaptál édes gyermekem, és most ezt fel kell

használnod, abban a formában, ahogyan csak te tudod. Igen gyermekem, megértem, hogy ez

nagyon félelemkeltő most számodra. Mindig légy biztos abban, hogy utad minden lépésénél veled

vagyok. Béke veled.

Mindig a szívedben fogok lakni. Megáldalak gyermekem, és köszönöm, hogy válaszoltál.

A Béke és Remény Anyja, Mária

Ez a könyv életeket fog megváltoztatni, és lelkeket fog megmenteni

2010. november 12. péntek; 15:00

Menj, és tedd, amit kell, annak érdekében, hogy az emberek lássák és hallják isteni üzeneteimet.

Bízom benned, drága leányom, hogy bármilyen eszközt felhasználsz, amellyel úgy érzed, biztosítani

fogod, hogy olvassák az emberek az üzeneteket. Minden energiádra szükséged van, hogy a könyvet

megírd. Ez a könyv életeket fog megváltoztatni, lelkeket fog megmenteni, és előre meg volt

jövendölve. Igen, a könyv, amely meg volt jövendölve. Te vagy az író. Én vagyok a Szerző.

Ne légy meglepődve, vagy lesújtva, mert ez egy igen szent feladat, és te erre kiválasztattál, hogy

Velem együtt végezd ezt a munkát. Ez számodra három hónapig fog tartani. Azt szeretném, hogy ez

az egész világ számára közzé legyen téve. Ennek a könyvnek átfogónak, hathatósnak, és milliók által
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keresettnek kell lennie, a Szent Bibliához hasonlóan.

Leányom, ezt a könyvet a következő cím alatt adhatod ki: „Beszélgetés egy titkos prófétával”. Ez így

a helyes. Miért félsz, Gyermekem? Mennyei vezetésben van részed. Erősnek kell maradnod. Bízz

bennem. Add át magad. Én fogom majd a kezed, utad minden lépésénél. Később még beszélek majd

veled.

A ti szerető Megváltótok

Jézus Krisztus

A bűnök miatt meghasad Szent Szívem

2010. november 12. péntek; 3.00

Írd a következőket, leányom. Múlnak az órák. Ne utasítsd vissza azon kérésemet, hogy a

Nagyfigyelmeztetést nyilvánosságra hozd az emberiségnek. Most szükség van a bűnbánatra.

Gyermekeimnek most meg kell hallaniuk Figyelmeztetésemet. Leányom, kommunikálj a Keresztény

Csoportokkal, először nekik továbbítsd Kéréseimet.

Maradj erős. Téged választottalak erre a munkára, hogy a megmenekülésetekre vonatkozó kéréseim

gyorsan meghallgatásra találjanak. Írd meg a könyvet, és közöld Üzeneteimet a modern

kommunikációs eszközök által, mint az internet, vagy a média. Mivel Kérésem sürgős, Én majd

fogom a kezed, hogy megérthesd az üzenetet.

Te erősebb vagy, mint gondolnád. Továbbra is imádkozd Hozzám naponta az  Isteni Irgalmasság

Rózsafüzérét. Ne félj. Miért vagy ilyen rémült? Amikor a Föld és az Ég eggyé olvad, üdvözölni kell az

Örök Életet. Ez az, amire az ember törekszik, az idők kezdete óta. Ne engedd, hogy megtévesszenek

a világ kínálta vonzalmak. Ezek úgyis jelentéktelenné válnak, összehasonlítva Atyám Királyságának

pompájával. Amint terved kezd kibontakozni, támogatásban lesz részed.

Az elmúlt néhány nap nyomasztó volt számodra, de elfogadtad szívedben azt, amit kérek tőled.

Nehéz, és talán kissé ijesztő is számodra, hogy mindezt vállald, de fontos, hogy bízz Bennem.

Őrizz Engem a Szívedben, és támaszkodj Rám. Add át minden kétséged, és akkor feladatod

könnyebb lesz. Az ígéretekre kell emlékeztetned az emberiséget, és hivatkozz írott Szavamra.

Támaszkodj a Szentírásra, hogy megértsd az üzeneteket.  Soha ne félj emlékeztetni az embereket

arra, hogy bűneik miatt meghasad Szent Szívem, és hogy emiatt Örök Atyám lelkét is tőr járja át.

Mi, Édesanyám és minden szentek, fogjuk majd a kezedet, és erőt adunk neked. Gyakorlati

útmutatást kapsz majd, és az ajtók meg fognak nyílni, hogy munkádban segítsenek.

Óvakodj azoktól, akik eléd akadályokat gördítenek, hogy a kommunikálásban késleltessenek téged.

Imádkozz értük, és folytasd tovább. Tudom, hogy fáradt vagy, de Kérésemre gyorsan kell válaszolni.

Itt az ideje, hogy most pihenj, Gyermekem. Te jól reagálsz, hittel és bátorsággal. Soha ne add fel.

Szeretett Megváltótok, Jézus Krisztus

Figyelmeztetés a pokolra, és a Paradicsom Ígérete
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2010. november 13. szombat; 3.00

Szeretett leányom, egy szörnyű üldöztetésen mentél keresztül, amit Én engedtem meg, azért, hogy

megszabadítsam lelkedet a pokol kínjaitól. Most már szabad vagy, és lelked képessé tesz téged

Szavam (Üzenetem) terjesztésére, hogy az emberiség megszabadulhasson a rá váró szenvedéstől,

ha olyan ostobák lesznek, hogy megadják magukat a gonosznak.

Neked, leányom, már a kezdet kezdetén ez volt a küldetésed. Minden alkalommal Erősítelek téged,

néhány nap kivételével. Mit gondolsz, milyen leszel majd egy hét, egy év, vagy két év múlva? Egy

harcos, bátor a végsőkig. Te Velem fogsz dolgozni, drága, szeretett Gyermekeim lelkének

megtisztításán, akik iránt mély és teljes, szeretettel teli  Könyörületet táplálok. A szeretet folyóként

áramlik át Ereimen. Könyörületem sohasem fogy el, annak ellenére, hogy ők más útra térnek.

Meg fogom menteni őket a pokol kínjaitól

Mondd meg nekik, leányom, hogy meg fogom őket menteni a pokol kínjaitól. Szükségesnek tartom,

hogy ebben az örömtelen, összezavarodott állapotukban Hozzám forduljanak. Csak egyetlen út vezet

a szeretethez és a békéhez. Ez az Én új Paradicsomomban lesz, amikor Ég és Föld eggyé válnak. Ők

nem tudják ezt? Sosem hallottak régi Ígéretemről? Az örök élet  ígéretéről, melyben mindannyian –az

egész emberiség -, akik Hozzám fordulnak, felemeltetnek testestől, lelkestől és elméstől az Új Föld

és Új Égbe, amikor azok újra egyesülnek, az Atyám gyermekei számára rég megígért Paradicsommá.

Könyörgök, higgyetek. Gondolkodjatok. Ha még sohasem találkoztatok a Szentírással, akkor

tegyétek fel ezt az egyszerű kérdést magatoknak. Ha szívetekben szeretetet éreztek, mit gondoltok,

ez honnan származik? Vajon a szeretet – e az, amely a szelídség, az alázatosság és a vágyódás

érzését kelti bennetek, és tesz önzetlenné? Ha igen, akkor ez az a szeretet, amelyet minden

Gyermekemnek megígérek, akik visszatérnek Hozzám.

Hogyan hagynak üresen benneteket a világi törekvések

Tudom, hogy nehéz, drága gyermekek, egy teljesen más világban hinni, mint amiben éltek. Ne

feledjétek, hogy ezt a világot Isten, az Örök Atya teremtette, amit aztán beszennyezett a csaló

munkálkodása. Ő, a sátán, rendkívül ravasz. Nektek, Gyermekeim, biztosan tudnotok kell, hogy a

világi törekvések, amelyeket nem találtok kielégítőnek, valóban nem elégítenek ki benneteket?

Ürességet éreztek, amit nem tudtok megmagyarázni, sem megérteni, vagy nem így van? Aztán

egyre többre és többre törekedtek. De mégsem vagytok elégedettek, miközben mégis azt érzitek,

hogy annak kellene lennetek. Vajon miért van ez így? Bepillantottatok már szívetekbe és

megkérdeztétek: miért? Miért? A válasz nagyon egyszerű.

Isten megteremtette az emberiséget. Az emberiséget megkísértette a sátán. A sátán jelen van

ebben a gyönyörű világban, amelyet Örök Atyám tiszta szeretetből teremtett. Sajnos, ő, a sátán,

létezni fog egészen a Második Eljövetelemig. Azután ő lelepleződik merő hazugságai és

megtévesztése révén, amelyeken keresztül ő Gyermekeimben megnyilvánult. Akkor már túl késő

lesz sok Gyermekem számára, beleértve azokat is, akik bizonytalanok és határozatlanok hitükben,

Atyám Királyságának felsőbbrendű isteni teremtését tekintve.

Ne utasítsatok vissza Engem

Figyeljetek! Én, Jézus Krisztus, a Megváltó, azért küldettem, hogy mindannyian egy második esélyt

kapjatok arra, hogy Atyám Királyságába belépjetek, most halljátok Ígéretemet. Figyeljetek

Hangomra, amely isteni kegyelemből küldetett, a mai világban lévő Látnokaimon és Prófétáimon

keresztül, és értsétek meg, hogy Atyám Szeme előtt minden Gyermekem egyforma.

Azok, akik követik Őt, meg vannak áldva, de  kínzó szenvedésen mennek keresztül azokért a

lelkekért, akik nem hisznek, és akik nem hajlandók meghallgatni. Isten teremtette a világot. A világ
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nem a semmiből került elő. Az ember nem tudott, és nem is fog tudni ilyen csodát kitalálni, amelyet

a tudomány sohasem lesz képes megmagyarázni. Az Istentől jött természetfölötti dolgokat sohasem

lehet igazán megérteni, míg Isten minden Gyermeke testestől, lelkestől át nem adja magát annak a

tiszta szeretetnek, amelyet Én kínálok.

Kérlek, könyörgök mindannyiatokhoz, ne utasítsátok vissza Teremtőtöket. Kérlek, ne hallgassatok a

megtévesztő hazugságokra, amelyeket a csaló mond nektek, a szabadkőművesek csoportjai által, az

Illuminátusok, a hamis próféták, a bizarr és a teljességgel gonosz kultuszok által, amelyek az emberi

butaság miatt alakultak ki.

A sátán valóságos

Az emberiség gyenge. Még a legszentebb követők is áldozatul esnek a gonosz folyamatos

kísértéseinek. A baj az, hogy azok, akik a szórakozást keresik, nem hiszik, hogy a gonosz valóban

létezik. Mások viszont igenis tudják, hogy ő valós, és létezik. Ők azok, akik Nekem a legtöbb

szívfájdalmat okozzák.

Ismét felszakadnak a sebek és gennyesednek

Olyan nagyon szenvedek, hogy azok a sebek, amelyeket szörnyű keresztre feszítésemkor okoztak

Nekem, és amelyekbe belehaltam, most újra felszakadnak és gennyesednek,  Testem, Lelkem és

Istenségem legkínzóbb fájdalmát okozva. Mégsem fog megszűnni irántatok való Szeretetem soha.

Szólítalak benneteket a Mennyből, Örök Atyám Nevében, aki tiszta szeretetből teremtett egyenként

mindannyiatokat, hogy legyetek állhatatosak. Mondjatok ellene a sátánnak. Higgyétek el, hogy ő

létezik. Fogadjátok el az ő létezését. Nyissátok ki szemeteket. Nem látjátok azt a káoszt, amit ő az

életetekben okoz? Vakok vagytok?

Üzenet a gazdagoknak

A gazdagoknak ezt mondom: megálljatok. Gondolkodjatok, és kérdezzétek Istent, csak egyetlen

pillanatra. Boldogít benneteket abbéli szerepetek, hogy a saját törvényeiteket élitek?  Helyesnek

tűnik ez? Előfordult már, hogy a világi mértéktelenségek árán megtagadtatok Engem? Ugyanezek a

világi túlkapások és élvezetek üres szívvel hagynak majd benneteket. Saját szívetekben tudni

fogjátok, hogy ez így nem tűnik helyesnek. De ti továbbra is szomjazni fogtok a még több üres, ám

ugyanakkor izgalmas ígéretre, melyeket a csaló ad, lelketekért cserébe.

Egy üzenet azoknak, akik az Illuminátusokat követik

Esedezem mindannyiatokhoz, különösen azon Gyermekeimhez, akiket beszippantottak az

Illuminátusok, és más hasonló gonosz szervezetek. Ha ez megtörténik, örök kárhozat vár rátok. Nem

értitek, hogy mindazt, amit lelketekért cserébe ígérnek, az mind hazugság? Egy csalárd és

félelemkeltő hazugság. Ti sohasem fogjátok azokat az ajándékokat megkapni, amelyeket ez a pokol

mélyéről való baljós hírnök ígért nektek. Mint kereszten lévő Megváltótok, amikor is az életemet

adtam azért, hogy megmentselek benneteket, kérlek, ne engedjétek, hogy elveszítselek benneteket.

Szeretlek benneteket, Gyermekeim. Sírok, miközben még egyszer utoljára esedezem hozzátok, hogy

ne utasítsatok el Engem a csaló javára.

Mindenkinek megbocsátok, akik meggyónnak

Nem tudok a szabad akaratotokba beavatkozni, mert ez egyike azoknak az ajándékoknak, amelyeket

megkaptatok, amikor Isten Világosságában megszülettetek. El fogok jönni, amint azt az Írások

megjövendölték, hamarosan – korábban, mint azt bárki is felfoghatná. A világ sötétségbe és

kétségbeesésbe borul majd. De Én megbocsátok minden egyes Gyermekemnek, mikor bűneik

feltárulnak előttük, függetlenül attól, hogy mennyire bántóak azok – azonnal, a gyónás pillanatában.
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Ők testestől, lelkestől fognak belépni a Paradicsomba, akkor, amikor az Ég és Föld eggyé válik, ahol

ti mind, az Örökkévalóságban, családotokkal együtt, örökkön – örökké élni fogtok.

Ígéretek, amelyeket a Paradicsom kínál fel

Semmi betegség, semmi testi erőszak, semmi bűn – csak szeretet.  Ez az Én Paradicsomom ígérete.

Senki sem fog vágyódni semmire sem. Mindenki harmóniában, örömben és szeretetben fog élni.

A pokol valósága

Ne utasítsátok vissza ezt az életet, azért az életért, amelyet a sátán ígér nektek! Folyamatosan

hazudik nektek. Ha ti ezt az ösvényt követitek, aminek Isten vagy Én, Jézus Krisztus, a Megváltótok

nem vagyunk részesei, akkor az örök kárhozat ösvényén jártok. Üvölteni fogtok a rémülettől, amikor

felismeritek hibáitokat. Akkor majd irgalomért fogtok esedezni. Felhasítjátok arcotokat. A hajatokat

fogjátok tépni. De mivel szabad akaratotok van, Atyám egy ajándékaként, azt nem lehet elvenni

tőletek. Ha ti ezt a hamis utat választjátok, akkor elkárhoztok, és örökre a pokol tüzében fogtok égni.

Ez nagyon is valós. A legnagyobb kárhozat az, hogy végül felismeritek, hogy van Isten. Hogy Én, a

Megváltó Jézus Krisztusotok, valóban Létezem. És ebben a szakaszban nem lesz mód arra, hogy

megmentsétek magatokat.

A legnagyobb kárhozat, amikor már tudjátok, hogy sohasem fogjátok látni Isten arcát

Lehet, hogy családjaitok tagjai a másik oldalról fognak nézni benneteket. Ha ez bekövetkezik, és a

szörnyű Igazságot felismeritek, már túl késő lesz. Ne feledjétek ezeket a szavakat. A legnagyobb

kárhozat az, amikor már tudjátok, hogy sohasem fogjátok látni Isten arcát. Ez lesz a legnagyobb kín,

és egyike azoknak, amelyek örökre veletek maradnak a pokol tüzében, ahol állandó és könyörtelen a

fájdalom. Ti, a nektek ígért Paradicsom élvezete helyett, a csaló hazugságai által a pokol félelmetes

folyosóin végzitek. Ez nagyon is valós, és örökkévalóságig tartó szenvedést jelent.

Kérlek mindannyiatokat, akik nem hiszitek el, hogy Én vagyok az valójában, aki az emberiséggel

kommunikálok, kérlek, hogy imádkozzatok Szent Szívemhez. Imádkozzátok  Isteni Irgalmasságom

Rózsafüzérét mindennap három órakor. Kérésetekre szeretettel fogok válaszolni, amit rögtön érezni

fogtok. Fogjátok Kezemet, gyermekek. Ne engedjétek el azt. Olyannyira szeretlek benneteket mind,

hogy közületek egyenként mindenkiért az életemet adtam, azért hogy megmenekülhessetek.

Ez alkalommal ítélni Jövök. Bármennyire is szeretlek benneteket, nem tudok beavatkozni a szabad

akarat ajándéka miatt, melyet szeretett Atyám adományozott nektek. Remélem, hogy meg fogtok

hallgatni végre, a jelenkor látnokain és prófétáin keresztül. Ne feledjétek, az Igazság az örök

üdvösségetekre vezető út, és egy új kezdet, amikor a Paradicsom visszatér a Földre.

A sátán hazugságai

A hazugságok, nem számít milyen csábítóak, azok csak hazugságok. A hazugságok célja, hogy

ellopják a szeretett lelkeket, amely lelkeket nem engedheti el Atyám, a Világ Teremtője és Alkotója.

A ti Isteni Megváltótok

Jézus Krisztus

Az idők végének jele – De a Dicsőség visszatér majd a Földre

2010. november 14. vasárnap; 23.00
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Drága leányom, ne érezd magad vétkesnek azokért a kétségekért, amelyeket ma éreztél. Ez

természetes. A lelki kérdéseket illetően még nem olyan erős a felfogásod, megértésed, mint

amilyennek lennie kellene, de ez nem baj.

Vezetni foglak téged, és te idővel meg fogod érteni küldetésed célját. Szükségem van rá, hogy erős

légy a munkádban, és az Irántam való engedelmességedben. Ez egy nehéz feladat, ami érzelmileg

felemészt majd téged. Egy lelkivezetőt küldök neked, hogy segítsen megbirkózni ezzel az óriási

feladattal, amit teljesíteni kell. Olyan ez a feladat, hogy nélküle egyre több lélek veszne el a gonosz

által. Leányom, te már akkor elkötelezted magad erre a feladatra, még mielőtt Én felkértelek volna

erre a munkára.

A lelkivezetődet Én vezetem. Amikor te beszélni fogsz, ő tudni fogja az igazságot. Eddig, az elmúlt

két nap során, oly módon gyűjtöttél össze csak néhányat az emberiség bűnei közül, ahogyan az

mostanáig lehetetlen volt számodra. Láttad a különbséget? Furcsán érezted magad, amikor

Gyermekeimre néztél? Más megvilágításban láttad őket, nem igaz? Ez a Szentlélek ereje, amivel

megáldottalak téged.

Az a szeretet, amelyet a szívedben éreztél a mai Szentmisén látott Gyermekeim és pap iránt, szintén

az Én ajándékom volt számodra a Szentlélek ereje által. Te most olyan mértékben fogod látni, érezni

és hallani az emberek bűneit, hogy te is azt a fájdalmat fogod érezni, amit Én érzek. Azt – a

Gyermekeim iránt érzett – szeretetet is látni fogod saját szemeiden keresztül, amelyet az Én Szívem

tükröz vissza neked.

Ne félj ezektől az ajándékoktól, Gyermekem. Ne érezd azt, hogy ezt a feladatot nem tudod elvégezni,

mert az az erő, amelyet Kegyelmeim által adni fogok neked, megerősít téged, úgy, hogy sohasem

fogsz, és nem is akarsz majd visszanézni.

Most gyengének érzed magad. Ez az Én Isteni erőm érzése, amely most testedet elárasztja. A

forróság, az a szeretet, amelyet Én irántad érzek. Ne sírj, Gyermekem. Mostanáig különlegesen erős

voltál és elfogadó, habár csak egy pár napja szóltam hozzád először. Nem, Gyermekem, te nem

képzelődsz. Folyamatosan kérdezgeted önmagad, és a hozzád közel állókat.

Azok, akik eladják lelküket a sátánnak

Most írd a következőket: a világ zihál a sötétség és a gonosz által szőtt ördögi összeesküvés terhe

alatt, aki továbbra is csalogatja és csábítja szeretett Gyermekeimet. Őket oly mértékben tőrbe

csalták, hogy sokan közülük úgy vonaglanak, csapkodnak, mint az állatok emberi mivoltuk ellenére

is. Hány bujasággal, kapzsisággal és hiúsággal etetett szegény lélek tűnik a hívők számára szegény,

sajnálatraméltó állapotban lévőnek? Ők önteltségükben, hiúságukban azt hiszik, hogy valódi

hatalommal rendelkeznek. Azzal a hatalommal, melyet a sátán ígért nekik. Sokan ezen gyermekeim

közül azt választották, hogy eladják a lelküket, és még büszkék is tettükre.

Gyermekeim többségét vonzza az a ragyogó csillogás és gazdagság, melyet a sátán ígér, és amely

látható az egész világ számára. Nem, ők nem szégyellnek azzal dicsekedni, hogy hozzá tartoznak. Az

általa adott ígéretek nemcsak, hogy hazugságok, hanem még tiszta gyűlöletből is adta nekik. A

sátán gyűlöli az emberiséget.

Ő hazudik Gyermekeimnek, és azt mondja nekik, hogy bármit meg tud nekik adni, de ez sajnos

hazugság. Mindazok, akik követik őt és üres ígéreteit, nem fognak megmenekülni, és nem is lehet

megmenteni őket.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok Gyermekeimért. Leányom, tudom, hogy fáradt vagy, de

szívleld meg ezt. Azoknak a hívőknek is elővigyázatosnak kell lenniük, akiknek a hite langyos, és akik

nem igazodnak közvetlenül a gonoszhoz a végletekig. Ők – beleértve Követőimet, és némelyeket

felszentelt szolgáim, püspökeim és érsekeim közül – kigúnyolják Gyermekeim hitét. Az ő lelkiségük
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elveszett valahol a kapzsiság mögött, ahol az arany és a vagyon elfedi az Isteni Ajándékokat, melyek

Isten tanaiként adattak.

Az Egyház eltévelyedett és elmerült a sötétségben. Gyermekem, ez meg volt jövendölve, és ez a

Végidők jele. Ez akkor következik be, amikor az utolsó pápa fellép, és a világ elvész a Hamis Próféta

elhibázott irányítása által.

Kinyilatkoztatásokat fogsz kapni a Második Eljövetelemet megelőző eseményekről Gyermekem, hogy

szavaidat meghallhassák, azért, hogy a lelkek még a Nagyfigyelmeztetés előtt felkészüljenek. Ne

nyugtalankodj. Az élet folytatódni fog. A Dicsőség visszatér a Földre. Gyermekeim meg lesznek

mentve a gonosz karmai közül, aki el lesz pusztítva. Nagyon fontos, hogy gyermekeimet ne vigye

magával a pokol mélyére, csalása által.

Szavaimnak szigorúnak kell lenniük. Gyermekeimnek meg kell ezeket hallgatniuk. Tiszta szeretetből

adom ezt a Figyelmeztetést. Mert Én mint bíró jövök most, és nem mint megváltó, szeretett

Édesanyám és az egész világon lévő Követőim imáinak köszönhetően, a múltban eltolódott az ítélet

időpontja. Ezennel ez nem fog megtörténni.

Senki sem fogja tudni Második Eljövetelem időpontját

Sem neked, sem Gyermekeimnek nem lesz ez az időpont kinyilatkoztatva. Nem lehet

kinyilatkoztatni. Ezért fontos, hogy minden gyermekem fel legyen készülve. Mindazok, akik nem

készülnek fel, nem mondhatják, hogy ők nem kapták meg az Igazságot. Amikor bekövetkezik a

Nagyfigyelmeztetés, fel fogják ismerni az Igazságot. Igen, ha meggyónják és beismerik bűneiket,

megkapják Áldásomat. Ha nem, akkor a pokolba vettetnek. Irgalmasságom akkor már lejár

számukra.

Most menj, gyermekem. Készítsd elő a Szót (Üzenetet), hogy a világ meghallhassa. Mondd meg

gyermekeimnek, híveimnek, hogy ne féljenek. Mondd meg nekik, hogy imádkozzanak a

hitetlenekért. Aztán mondd meg a hitetleneknek, hogy térjenek vissza Hozzám. Tégy meg mindent,

ami csak lehetséges, arra buzdítván őket, hogy nyissák meg szívüket.

Megváltótok, Jézus Krisztus, aki eljön ítélni élőket és holtakat

A Világhatalom, az Antikrisztus és a Fenevad Bélyege

2010. november 15. hétfő, 11.00

Most már felismered az igazságot, és Üzenetemet a valóságnak megfelelően fogadod el. Leányom,

írd a következőket: Az a sebesség, amellyel a jövendölések kibontakoznak, az mindenki számára

egyértelműen látható lesz. Első jelek egyikeként nézd az Egyházammal kapcsolatos nyilvánvaló

változásokat. Ez nem lesz más, mint amikor tanítványaimat tévútra vezeti majd a csaló.

A második jel abban fog megmutatkozni, hogy sokan közületek már nem fogjátok irányítani saját

országotokat. Ez magába foglalja az összes anyagi javak és a hadsereg irányítását is.

Gyermekeim, gyermekeim vezetői, és mindazok, akik a saját emberiekről való gondoskodásért

felelősek, teljesen el fogják veszíteni az irányítást. Olyanokká válnak, mint egy evező nélküli csónak.

Az általuk kormányzott csónak céltalanná válik, és ők el fognak veszni.
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Gyermekeim, most nagyon kitartóan kell imádkoznotok, hogy lazuljon az a szorítás, amelyet ezek a

gonosz embercsoportok felettetek fognak gyakorolni. Ők nem az Isten Királyságából valók, és a

ravasz, megtévesztő külsejük miatt, ti nem fogjátok felismerni, hogy ez egy erős hatalom, mely

óvakodik felfedni magát.

Gyermekeim, ti nem lesztek ennek tudatában. Azt fogjátok hinni, hogy nehéz időket éltek, pedig ezt

a látszatot előre kitervelték, éppen azért, hogy ezt gondoljátok. Álljatok most fel, Gyermekeim.

A Fenevad Bélyege

Ne vegyétek fel a Bélyeget. Ha közületek többen nem veszitek fel, akkor erősebbek lesztek a

számotokat tekintve. Ez a Bélyeg – a fenevad bélyege lesz a ti vesztetek. Ez nem az, mint aminek

látszik. Ha beleegyeztek, akkor egyre messzebb távolodtok majd.

Óvakodjatok a csaló vezérelte Tervtől, amely arra irányul, hogy eltüntesse Örök Atyám minden jelét,

és a Szentírás minden tanítását az életetekből. Ezt meg fogjátok tapasztalni az iskolákban, az

egyetemeken, a kórházakban, és országaitok alkotmányában. A legundorítóbb dolog, ami mély

fájdalmat okoz Nekem, az az írásokban lévő tanítások kitörlése, azokból, akik gyakorolják az Irántam,

az Ő Isteni Megváltójuk iránti Imádatot. Hamarosan látni fogjátok, hogy az Én Igémet, és az igazság

tanítását eltörlik, sőt büntetendővé teszik.

Gyermekeim, ti az Én Nevemben nagyon fogtok szenvedni. Ezek a gonosz erők a felelősek ezért.

Őket a sátán vezeti. Mindenütt meg fogjátok őket találni, legfőképpen azokban a hatalmon lévő

vezetőkben, akiktől túlélésetek függ. Gyermekeim, ne aggódjatok magatokért. Inkább azokért a

szegény félrevezetett lelkekért aggódjatok, akiket a csaló úgy megfertőzött, hogy most nehéz

szabadulniuk erős szorításából. Nem lehet bízni ezekben az emberekben. Vigyázzatok,  hogy hogyan

kommunikáltok velük. Satuszerűen szorítanak majd benneteket, mivel ők irányítanak majd mindent.

Nehéz lesz küzdenetek ellenük, mert irányítani fogják még a bankotokat, a tulajdonotokat, az

adóitokat, és a túléléshez szükséges élelmeteket is.

De mindez nem fog sokáig tartani, mert napjaik meg vannak számlálva. Ha ők rabszolgaként a

gonosz mellett maradnak, akkor a borzalom olyan szakadékába fognak zuhanni, hogy sorsuk leírása

olyannyira elborzasztó és félelmet keltő lenne,  hogy az ember élettelenül esne össze, mint egy kő,

hacsak egy percre bepillantana abba a kínszenvedésbe, amelyet ők fognak elviselni.

A Csata hamarosan megkezdődik és kibontakozik, amint Örök Atyám keze villámgyorsan le fog

sújtani, büntetésül a bűneikért, amelyeknek ezen a Földön most tanújává váltok. A bűnöknek,

amelyekért Meghaltam. Senki sem mondható Isten gyermekének,  aki  tanúságot tesz emellett, vagy

lepaktál ezzel a baljós, ám fegyelmezett hadseregével a rombolásnak. Ez a gonosz hadsereg, amely

tele van a pokol mélységének démonaival, az ártatlan emberek számára felfoghatatlan mérvű

gonosz tetteket hajt végre.

Nem szeretném Gyermekeimet megijeszteni, de az igazság idővel a maga valójában fel fog tárulni.

Keljetek fel most, Gyermekeim, és harcoljatok a gonosz erők ellen, még mielőtt ők pusztítanának el

benneteket. Legyetek óvatosak a Globális szabályokkal, azok minden fajtájával, mértékével,

formájával, vagy törvényével szemben. Elővigyázatossággal szemléljétek vezetőiteket, és

mindazokat, akik irányítják a napi hozzáféréseteket a pénzhez, amely élelmet fog biztosítani

számotokra, és életben tart benneteket. Szükségetek lesz most arra, hogy élelmiszert

tartalékoljatok.

Ezt az üzenetet nem abban a formában kaptátok, mely tanításaimat tükrözi, de figyeljetek most

Rám. Ezek a próféciák meg voltak jövendölve. Most Gyermekeimnek kell figyelmesen hallgatniuk. A

Sötétség szelleme egyre nő, és ti, híveim, most erősek kell, hogy maradjatok. A Belém vetett

hiteteket, imáitok által tartsátok életben. Az  Irgalmasság Rózsafüzérét minden egyes Gyermekem

naponta kell, hogy imádkozza, mert ezáltal a lélek megerősödik, és a halál pillanatában kegyelemre
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talál.

Gyermekeim, kérlek, ne hagyjátok, hogy Üzenetem megijesszen benneteket. Követőim, van egy

kötelességetek most Felém. Hadd mondjam ezt el. Ne feledjétek, hogy amint elfogadjátok Szavamat

(Üzenetemet), a Szentlélek eltölt benneteket. Ne féljetek, mert ti kiválasztottak vagytok.  Ti, mint a

Követőimből álló hadsereg, a gonoszra vereséget fogtok mérni. Ezért imádkoznotok kell.

A tiszta szeretet üzenetével jövök hozzátok. Nem ismeritek fel,  hogy ti a Paradicsomot fogjátok

megélni, amikor az Ég és a Föld eggyé válik? Nincs mitől félnetek, Követőim, mert testetek, lelketek,

és elmétek az Isteni Hierarchia birodalmába emeltetik majd fel. Látni fogjátok szeretteiteket, azokat

a szeretteiteket, akik kegyelmet találtak Örök Atyámnál.

Azt tegyétek, amit Én mondok nektek. Imádkozzatok, beszéljetek Hozzám, szeressetek Engem, és

bízzatok Bennem. Én pedig viszonzásul erőt adok majd nektek. Imádkozzatok védelemért a nektek

adott  Legszentebb Rózsafüzér imádkozása által,  amelyen szeretett Édesanyám áldása nyugszik.

Egyrészt ezt az imát azért kell imádkoznotok, hogy segítsen megvédeni benneteket a gonosztól,

másrészt  azért, hogy azok védelmét kérjétek, akikkel  kapcsolatba kerültök, hogy ők ne tudjanak

beszennyezni benneteket, vagy ne tudják eloszlatni az Irántam való hiteteket, amelyet szívetekben 

őriztek.

Imádkozzatok Látnokaim és prófétáim védelméért is. Imádkozzatok az Én szeretett, felszentelt

szolgáimért, azokért a szent hithű szolgákért, akiket azért küldtem, hogy vezessenek benneteket. Ők

is, éppen úgy, mint Követőim, a gonosz által okozott kínokat szenvedik el. A gonosz sosem fog

felhagyni azzal, hogy vakká tegyen benneteket az Igazságra, és felhasznál minden ördögi taktikát,

hogy meggyőzzön arról benneteket, hogy a ti hitetek hamis. Hallgassatok meg Engem. Ő, a csaló,

minden észérvet és érvelést be fog vetni, finom, gyengéd módon, hogy arról győzzön meg

benneteket, hogy ő reményt hoz életetekbe. Az Antikrisztus által ő arra fog törekedni, hogy elhitesse

veletek, hogy ő a Kiválasztott.

Az Antikrisztus

Ennek az undorító csalónak sok Gyermekem fog áldozatul esni. Legyetek éberek. A világban úgy

fogják őt megismerni, mint a szeretet, a béke és a harmónia hírnökét. Az emberek térdre fognak

előtte borulni, és imádni fogják őt. Megmutatja majd nektek a hatalmát, és ti elhiszitek majd,  hogy

az Isteni eredetű. De nem az. Olyan módon fog benneteket utasítani,  ami időnként furcsának fog

tűnni. Az igaz hitűek tudni fogják, hogy ő nem a világosságból való. Beképzelt, nagyképű fellépése

elrejti majd merő gonoszságát. Büszkélkedése és magamutogatása úgy fog tűnni, mintha mindenki

iránt érzett igaz szeretet és együttérzés lenne. Ez alatt a látszat mögött pedig tele van gyűlölettel

szeretett Gyermekeim iránt. Nevet a zárt ajtók mögött.

Gyermekeim, rémesen össze fog zavarni benneteket. Ő  hatalommal teljesnek, határozottnak,

humorosnak, gondoskodónak, szeretetteljesnek fog tűnni, és megmentőként fognak rá tekinteni.

Mindenkit vonzani fog helyes arca, de ő hamarosan meg fog változni.

Rettenetes pusztítást végez majd a világban, és sokakat meg fog gyilkolni. Terror cselekedetei

mindenki számára világossá fognak válni. Le fogja rombolni függetlenségeteket, és közreműködik

majd a Bélyeg – a Fenevad Bélyegének – létrehozatalában. Ti, gyermekeim, erősek kell, hogy

legyetek. Ne vegyétek fel a Bélyeget, mert ha megteszitek, akkor az ő gonosz hipnotikus befolyása

alá kerültök.

Sokan fognak meghalni a Bennem való hitükért. Ne féljetek, mert ha Értem, Bennem vagy Velem

szenvedtek, akkor ti kiválasztottak vagytok. Imádkozzatok, imádkozzatok, hogy az ő rémuralmának

ne vessétek alá magatokat. Álljatok fel, és harcoljatok Értem.

Ne hagyjátok, hogy az Antikrisztus, meggyőző bája által győzedelmeskedjen lelketek fölött.
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Hagyjátok, hogy Karjaimban tartsalak benneteket, hogy Isteni Kegyelmem által ringassalak titeket,

hogy az Igazságért folytatott harchoz erőt adjak nektek. Irántatok való szeretetem sohasem hal meg.

Sohase válasszátok az Antikrisztus útját, mert különben ti is elvesztek Számomra. Nagyon nehéz

lesz, de nagyon sokféle segítséget fogtok kapni gyermekeim, hogy szenvedéseteket enyhítsem.

Menjetek, és imádkozzatok Isteni Irgalmasságomért, és készüljetek fel a végső harcra.

Jézus Krisztus,  Népem Királya

Megváltó és Igazságos Bíró

A Második Eljövetel

2010. november 15. hétfő; 3.00

Köszönöm leányom, hogy kitartasz Igazságomban, és megérted, hogy a veled való Kommunikálásom

nagyon is valós. A testedben érezni fogod Lelkemet, amikor Eljövök, hogy kinyilatkoztassam neked

Isteni Üzenetemet, amelyet az emberiségnek szükséges megértenie ezekben az időkben. Atyám

gyermekeinek, egy tiszta szeretettel és szenvedéllyel telt üzenetet hozok. Ezek az üzenetek azért

vannak, hogy Isten minden követőjének elmagyarázzák először is azt, hogy milyen fontos most, hogy

térdre boruljanak, és hogy János könyvének Igazságát megértsék.

Elérkezett Második Eljövetelem ideje, és ennek jelei már feltárultak azok számára, akik ismerik az

oly rég megjövendölt próféciákat. Figyeljetek, mit láttok most? A jelek most már láthatóak. Az ember

nem ismeri fel azt a szörnyű hanyatlást, amelynek ki van téve. A gonosz hazugság, amellyel

szembenéznek, és amelyet elfogadnak a gyanútlan Kormányok, észrevétlenül elrejtőzik az üdvösség

látszata mögött.

Hallgassatok meg most Engem, Gyermekeim. Az Antikrisztus támadásra készen áll. Legyetek

éberek, nyissátok fel szemeteket, és nyissátok meg szíveteket az Igazságra, vagy meg fogtok halni.

Ne féljetek szeretett Követőim, mert ti, Örök Atyám Szent Imádására fogjátok vezetni nyájamat. Az

élet eledele, ezen hívek számára bőséges lesz az elkövetkezendő sötét napok alatt. Maradjatok

együtt, szeressétek egymást. Erősítsétek  egymást azért, hogy egyesíteni tudjatok minden rasszt,

minden felekezetet és minden hívőt, mindenütt, Atyám Királysága felé.

A ti feladatotok lesz, hogy bemutassátok Isten szeretetét, és az Örök Élet jóságát, szeretetét,

reményét és  igazságát, amely az egész emberiségre vár. A közös imádkozás, a gőg és a félénkség

külső falának ledöntése által hatalmas erővé fogtok válni. Együtt erősek lesztek. A Belém, Isteni

Megváltótokba vetett hitetek segíteni fog a hitetlenek megtérítésében. Ezek az emberek, sokan

közülük önhibájukon kívül, nem tudnak semmit  Szeretetemről. Lehet, hogy szeretetet éreznek

egymás iránt, de azt nem értik, hogy ez az érzés honnan származik. Vezessétek őket a világosságra,

Isten gyermekei.

Én vagyok a Kenyér, Én vagyok a világosság. Világosságom biztonságban tart majd

mindannyiatokat. De arra buzdítalak benneteket, hogy legyetek önzetlenek szívetekben és

lelketekben, és gondoljatok azokra a szegény lelkekre, akiknek vezetésre van szükségük. Ezt

példamutatással kell tennetek, és meg kell mutatnotok ezeknek a lelkeknek, hogy hogyan kerüljenek

Hozzám  közelebb. Szelíden, de határozottan kell őket rábeszélni az út során. Fontos felébreszteni

őket a tudatlanság álmából, még mielőtt túl késő lenne.

Gyermekeim, nem értitek Atyám Könyvének tanításait? A Könyvet – amely a földre való

visszajövetelem jelét nyilatkoztatja ki –  tanulmányozni kell, és igazságként kell elfogadni. Isten, az

Én Örök Atyám nem hazudik prófétáin keresztül. Ő nem keveredik ellentmondásba. Nektek most
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bemutatásra kerülnek az égi jelek, amelyek már meg voltak jövendölve, és fel kell most készülnötök.

Ti és családjaitok egy szempillantás alatt felemeltettek Velem együtt

Kérve-kérlek benneteket, imádkozzatok a vezetésért. Hívek, álljatok készen most a harcra az Én

Nevemben, és álljatok ki az Antikrisztus ellen. Az emberek kinevetnek majd benneteket, amikor őket

a jövendölésekre emlékeztetitek, amelyet János könyve tartalmaz. Megvádolnak majd benneteket,

és kaján élvezettel pocskondiáznak majd titeket, nézeteitekért és aggodalmaitokért. Ne törődjetek

ezzel, mert most kötelességetek van Felém. Imádkozzatok, imádkozzatok, és beszéljétek rá a

hitetleneket, hogy fogadják el a tanításokat. Ne féljetek. Sokatoknak, akik aggódtok a jövő és

családjaitok miatt, nektek a következőt kell mondanom. Amikor eljön az ideje, akkor ti és

családjaitok egy szempillantás alatt felemeltettek a Mennyországba, Velem együtt. Akkor, amikor az

Ég és Föld eggyé válik, megkapjátok majd az Örök élet ajándékát. Ez az, ami az Új Paradicsomot

jelenti. Ez a nagy dicsőség, szeretet és tökéletesség ideje lesz minden Követőm számára.

Maradjatok erősek. A kínszenvedés egy rövid szakaszát kell elviselnetek. De hitetek erőben tart majd

benneteket. Ne feledjétek, Én mindannyiatokat szeretem. Szeressetek viszont Engem, és segítsetek

Nekem annyi lelket megmenteni, amennyit csak lehetséges.

Ti vagytok az Én erős hadseregem, és most elérkezett az idő, hogy felkészüljetek a csatára. Én

mindannyiatokat Atyám Királyságába foglak vezetni.

Szerető Megváltótok

Jézus Krisztus

Tegyetek félre minden kétséget

2010. november 16. kedd, 23.00

Leányom, írd a következőt: Azok a kétségek, melyek elmédbe lopództak, már várhatóak voltak.

Igen, jelenleg kísértés ér téged, hogy elfordulj Tőlem, de ő, a csaló, soha nem fog téged elnyerni

Tőlem. Szeretett leányom, erősebb vagy, mint gondolnád, mert nagyon kevés kiválasztott lélek

lenne képes arra,  hogy eleget tegyen ennek a szent kérésnek, úgy, ahogyan azt te  teszed.

Bátorság kell ahhoz, hogy megbirkózz azzal, ahogyan Én kommunikálok veled. Nem szaladtál el

félelemtől rettegve. Már az első pillanattól tudtad, hogy ez egy isteni kommunikáció, a legmagasabb

és Legszentebb Hierarchiától.

Rövidesen különleges megvilágosodásban lesz részed, melynek hatására eltűnnek kétségeid. Amikor

ez megtörténik, elméd még jobban meg fog nyílni, hogy befogadja ezeket a különleges kegyelmeket,

amelyekben azért kell részesülnöd, hogy eltöltsenek téged a szükséges bátorsággal és

eltökéltséggel, melyek segítenek teljesíteni ezt a próféciát.

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. Amikor megszabadulsz a félelemtől, a vonakodástól és a bizonytalanságtól, szeretett

Leányom, fel fogsz állni, és el fogod végezni ezt a különleges feladatot, amelyre Én kértelek fel. Most

 tedd, amit mondok: minden nap, délután háromkor, imádkozd Isteni Irgalmasságom Rózsafüzérét, a

lelkek megmentéséért. Továbbra is imádkoznod kell a Rózsafüzért, amely a világnak adatott

legdrágább Édesanyám által, aki együttműködik Velem, hogy felkészítse ezt a világot Második

Eljövetelemre.

Most  nagyon sok lélek elveszett Számomra, mert a gonosz naponta egyre többet ragad el Tőlem.
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Őket nem lehet elvenni Tőlem. Kérlek, segíts Nekem szegény lelkük megmentésében. Tégy félre

minden kétséget. Csak a feladatodra gondolj. Segíts felnyitni szemüket, hogy lehetőséget kapjanak

önmaguk megmentésére, hogy képesek legyenek megmenteni magukat Örök Atyám szemében. Ha

tudsz folyamatosan csak a végeredményre gondolni, akkor meg fogod érteni, miért fontos ez, és

miért jött létre ez a hívás, minden Gyermekem iránt való, Szívemben őrzött tiszta szeretetből.

Szemléld ezt a következőképpen: az odaadó szülő szeretete nem ismer határokat. Amikor egy

gyermek eltévelyedik, és a kárhozat útján jár, akkor az okozott és a szülő által érzett szívfájdalom és

bánat olyan, mintha egy tőr döfné át a szívüket. Bármely szülő, aki gyermekeit szereti, arra fog

törekedni, hogy a végsőkig harcoljon értük. Sohasem adják fel. Soha. Velem is így van ez. Mindent

meg fogok tenni, ami Isteni Hatalmamban áll, anélkül, hogy az ember szabad akaratába

beavatkoznék, hogy szívüket visszafordítsam Szent Szívemhez. Leányom, ebben te fogsz segíteni

Nekem.

Az Irántam való engedelmesség, és teljes önátadás szükségességére nem kell, hogy

emlékeztesselek. Ez a te küldetésed,  amelyre kiválasztattál. Vedd most kardodat. Harcolnod kell a

te Isteni Megváltód oldalán, egy utolsó kísérletet téve arra, hogy megvalósuljon minden Gyermekem

megmentése, még az Ítélet Napja előtt.

Menj most békével és szeretettel, hogy Testemet magadhoz vedd ma.

Szerető Megváltótok

Jézus Krisztus

Figyelmeztetés a Papság számára

2011. november 16. csütörtök; 9:55

Leányom, tegnap visszautasítottak téged, ahogy az emberek próbáltak kétségeket ébreszteni az

elmédben. Ezért szenvedtél. Ne ess kétségbe, Szavam (Üzenetem) meghallgatásra talál majd.

Akadályokba fogsz ütközni, amelyek kiábrándítanak majd téged a feladattal kapcsolatban.

Leányom, Én vezetlek téged. Erre emlékezned kell, és sose feledd Ígéretemet. Megtettem, ahogy

kérted, és hagytalak nyugodtan aludni a múlt éjjel. Most már erősebb vagy. Nem érzed ezt?

Légy óvatos, hogy kivel állsz szóba. Követőim, vagy azok, akiket te annak tartasz, nem mindig azok,

akiknek látszanak. Azt kell tenned, amit a szíved diktál.

Lehet, hogy a világ ugyanolyannak tűnik, mint mindig, mégis van változás, amely most történik. Ez a

változás az emberiséget egy olyan sötétségbe vezeti, amely majd beburkolja őket, és elhomályosítja

Irántam való szeretetüket.

Miért kell gyermekeimnek folyamatosan megkérdőjelezniük az Igazságot? Nem követik Tanításaimat,

pedig ezt az ajándékot még Apostolaimtól kapták, akik Irántam való szeretetből, és a Szentlélek

ereje által, a világ számára egy nagyon különleges ajándékot adtak. Az igazság ajándékát tanították

és terjesztették minden Gyermekem számára, az egész világon. Sok gyermekem követte ezt a

vezetést, évszázadokon keresztül.

Mások, miközben ismerték az igazságot, úgy döntöttek, hogy kiforgatják azt, saját elképzeléseiknek,

vágyaiknak, hatalomvágyuknak és hatalmi törekvésüknek megfelelően. Majd Követőim már nem

tudtak különbséget tenni Isten Szavának Igazsága, és a félrevezetettek által terjesztett hazugságok

közt. Így működik a gonosz. Ő összezavarodottságot, kétségbeesést és reménytelenség érzést okoz,
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és ezt Kereszthalálom óta teszi. De hallgassatok meg most Engem. Ő nem fog győzni, leányom. A

Mennyei  erők vezetése majd újra beleneveli a hitet a gyermekekbe, Prófétáim tanításai által.

Kérd meg gyermekeimet, hogy legyenek éberek a változásokkal szemben, amelyeket a világban

látnak. Kérd meg őket, hogy nyissák meg a szívüket, a szemüket és az értelmüket, hogy tanúi

legyenek azon hazugságoknak, amelyeket a sátán terjeszt. Tőle ered az ígéretek hálója, hogy

Gyermekeim vonzódást érezzenek a külső csodákhoz. A csodák és a hamis dicsőség üresek. Ezek

nem tükröznek szeretetet, és semmiféle valódi vigaszt sem nyújtanak, miután ürességük feltárul.

A gonosz erők egyre erősebbek most, Gyermekem. Ezeket a sátán tervezi, az ő gonosz követőkből

álló hadserege által. Ezek a követők a kapzsiság és az önszeretet által engedelmes imádattal

követik, és az ő pillanatnyi paradicsomába lesznek vezetve. Az általa megígért paradicsom nem más,

mint fekete sötétség, és mire ezt gyermekeim észreveszik, már nem lesz idő a megmentésükre.

Ima az Üdvösségért

Minden Gyermekemnek, még ha csak saját családjuk iránti szeretetből teszik is, rá kell ébredniük

erre a gonoszságra, hogy ha meg akarják egymást menteni. Szeretetem továbbra is vezetni fogja

őket, ha most Hozzám fordulnak. Sohasem szabad félniük megtérni, a következőket mondván:

„Ó Uram, vezess engem birodalmadba, és védj meg engem a sötétségtől, amely

elborította lelkemet. Hallgass meg most, ó Szent Szív, és jóságod által add, hogy

szereteted fénye és védelme ragyogjon át.”

Mindazok a Gyermekeim, akik elimádkozzák ezt az imát, meghallgatásra találnak. Könyörgéseik, a

saját és szeretteik üdvösségéért, válaszra találnak. Látnokaimon keresztül, akiket Áldott Édesanyám

vezetett, lelkiismeretesen próbáltam figyelmeztetéseket küldeni a világnak. Sok-sok esetben

látnokaimat, bár először elutasították, végül mégis elfogadták. Ez alkalommal, már nem kapnak

elegendő időt arra, hogy üzeneteiket elegen meghallgassák Népemből.

Óvakodjatok a hamis prófétáktól

De Nekem figyelmeztetnem kell gyermekeimet, hogy ne bízzanak a hamis prófétákban. Sok igaz

látnokot félrevezettek. Az igaz látnokoknak olyan kegyelmek adatnak majd, amelyek az Igazságomat

sugározzák majd, úgy, hogy természetfölötti események és csodák kísérik majd őket, amelyeket

nem lehet, és nem is fognak letagadni.

Meghasad a Szívem, amikor látom, miként utasítják el legszentebb Tanítványaim látnokaim nagy

részét. Ugyanezek a tanítványaim, akiket azért küldtem, hogy Gyermekeimet tanítsák, feladataikban

kudarcot vallanak. Nekik most Hozzám kell fordulniuk vezetésért, és imádkozniuk kell a

kegyelmekért, amire szükségük van Népem vezetéséhez.

Az Én felszentelt szolgáim nagyon különlegesek, és mindazok, akik a Szentségekben részesültek,

azoknak meg kell hallgatniuk Kérésemet. Nektek most Velem szemben van kötelességetek. Újítsátok

meg most fogadalmaitokat. Higgyetek, és kövessétek szent Üzenetemet. Legyetek erősek, mert ti

most mind arra kaptatok hívást, hogy tanúságot tegyetek a Jelenések Könyvében lévő igazság

mellett, és fogadjátok el, hogy elérkezett az idő. Készüljetek fel most erre a nagy eseményre. Ne

tagadjatok meg Engem, és ne fordítsatok hátat. Erővel és meggyőződéssel prédikáljatok. Ne

hígítsátok fel Tanításaimat, és ne mondjátok Követőimnek, hogy minden rendben lesz. Ez nem az az

üzenet, amire hivatottak voltatok. A ti kötelességetek Velem, Isteni Megváltótokkal szemben az,

hogy az igazságról tájékoztassátok nyájatokat.

Gyermekeimnek nem azt kell mondani, hogy mindannyian meg lesznek mentve, mert ez nem igaz. 

Hiszen csak azok lesznek megmentve, akik az Én megbocsátásomat keresik, és átadják magukat

Nekem és a tanításaimnak.

Miért nem követitek a Szentírás tanításait? Miért kerestek kifogásokat? Miért vezetitek félre
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Gyermekeimet, és miért győzitek meg őket arról, hogy Isten mindent megbocsát? Örök Atyám csak

azoknak fog megbocsátani, akik hisznek Bennem, és akik megbánják bűneiket.

Hát nem mond nektek semmit az Én kereszthalálom? Azért haltam meg, hogy megmentsem az

emberiséget a sátán ostobaságától. De ti, a félrevezető tolerancia által egy hazugságot tanítotok

Gyermekeimnek. Ti áldozataivá váltatok az emberek nyomásának, azért, hogy elfedjétek a Szent

tant, melynek a hirdetésére kaptatok hívást.

Nem szégyellitek magatokat? Olyannyira ragadtak el benneteket a világi vonzalmak, amit a világ

kínál fel nektek, hogy a népszerű tolerancia által előírt hamis dogmát követitek, melyet a sátán

terjesztett el Gyermekeim között. Ezeknek a szegény, félrevezetett gyermekeknek iránymutatásra

van szükségük.  Nekik azt is meg kell érteniük, hogy mi a különbség az emberi értelmezés, és az

Általam tett isteni ígéret között.

Miért ne hinnének Gyermekeim az Isteni beavatkozásban? Miért bagatellizáljátok el ezt, amikor azt

bemutatják nektek? Papjaim, hallgassátok meg kérésemet. Imádkozzatok, hogy Üzenetem, az

Igazság üzenete meghallgatásra kerüljön.

Üzenet a Püspököknek

Püspökeimnek a következőket mondom: tegyétek le palástjaitokat, fordítsatok hátat a

gazdagságnak, amelynek hitelt adtatok. Keressétek a tőletek elvárt alázatot. Engedelmeskedjetek

Szavamnak most, vagy nézzetek szembe a következményekkel. Nektek kötelességeitek vannak

Velem, és Örök Atyámmal szemben. Mennyire vakká váltatok. Most a látnokok által jelek adatnak az

égen, és ti nem vettétek azokat figyelembe. Helyette kastélyaitokban ültök, és gúnyolódtok. Ezért

bűneitek nem lesznek megbocsátva.

Azon felszentelt tanítványaim bűnei, akik az Én utamat választották, nagyon sértenek Engem.

Nyissátok meg szemeteket, szíveteket, és térjetek vissza a szent könyvemben lévő tanításokhoz.

Üzenet a Bíborosoknak

Bíborosaimnak a következőket mondom: milyen fennkölt magasságokba emelkedtetek ti, hogy

elfelejtettétek a szentségeket, és tanításaim igazságát, mely szerint Nyájamat kell vezetnetek.

Ereszkedjetek most le, és kövessétek Útmutatásomat. Ne térítsenek el benneteket a hazugságok,

amelyek magukkal ragadták az emberiséget. Ti se tagadjatok meg Engem.

Felkérlek mindannyiatokat, hogy imádkozzatok az én szeretett bátor Pápámért, az utolsó igaz

Pápáért.

Benneteket, Tanítványaim, a csaló félrevezet. Ő megismertette magát Egyházam folyosóin, és

gonosz útjai most megmutatkoznak. Közületek azok, akiknek van szemetek, folyamatosan figyeljetek

magatok elé, és magatok mögé. A csaló meg fogja kaparintani a lelketeket, ha engedtek a

megtévesztésének.

Kérlek, imádkozzatok most mindannyiatokért. Kérjétek Vezetésemet. Könyörögjetek

megbocsátásért, és hadd vezesselek újra Én benneteket.

Figyeljenek most mindazok közületek, akik ezt az utasítást megkérdőjelezik. Miért is ne

kommunikálhatnék veletek ily módon? Mindannyiatokat az Apostolok által tanítottalak, akik a

Szentlélek vezetése által adták át Üzeneteimet a világnak, melyek azóta fennmaradtak. Már közel az

idő. Egész életetekben a vezetésért imádkoztatok. Most arra buzdítalak benneteket, hogy

hallgassátok meg Kérésemet.

A ti Isteni Megváltótok

Jézus Krisztus
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Üzenet az Agnosztikusoknak* és az Ateistáknak

2010. november 18. csütörtök; 21:00

Azoknak, akik azt állítják, hogy nem hisznek Bennem, a következőket kell mondanom. Kérdezzétek

meg magatoktól: fel tudtok idézni a múltatokban egy olyan időszakot, amikor hittetek? Emlékezzetek

vissza, amikor még gyermekek voltatok, amikor hittetek Istenben. Nem számít, hogy szüleitek

milyen vallást gyakoroltak. Hittetek akkor? Mi változott meg? Mások befolyásoltak? Azt mondták

nektek, hogy van racionális válasz a létezésetekre?

Már az idők kezdete óta nehéz volt elfogadniuk Gyermekeimnek, hogy ezen a léten kívül létezhet

egy másik is. De nézzetek csak körül a világban, és lássátok meg az Örök Atyám általi teremtés

csodáját. A napot, a holdat, a tengert, a folyókat, a növényeket, az állatokat és a teremtés minden

csodáját, s akkor feleljetek a következőkre:

Honnan lett mindez? Valóban azt hiszitek, hogy ez egy felsőbbrendű lényen kívül, valami másból jött

létre?

Vigyázzatok, amikor azokat a hazugságokat halljátok, amelyeket azok az úgynevezett

jövendőmondók terjesztenek, akik a New Age mozgalomhoz tartoznak.

Őket afelé vezetik, amelyet az igazságnak, és egy új korszak által nekik ígért élet izgalmának

hisznek. Ez a korszak, ahová hitük szerint vezetik őket, az egy új Paradicsom. Egy emberi irányítás

alatt álló formátum, de egy dicsőséges központja az univerzumnak. Ez egy hamis tan. Isten sok

gyermeke, beleértve a hívőket, tévesen összekeverik az ebben a tanban való  hitüket, a

világosságról szólóval.

Őket a démonok vezetik. Némelyek tudatában vannak ennek, mások nem. Imádkozzatok, hogy ők

meglássák az igazságot, mielőtt még folytatnák az ürességbe vezető értelmetlen útjukat.

Az Ateistáknak a következőt mondom: Bármennyire is megbántotok Engem, szeretlek titeket. Azok

az ateisták, akiket más meggyőződések vezetnek és befolyásolnak, álljanak meg, és

gondolkodjanak. Abbéli igyekezetükben, hogy emberi magyarázatokat kövessenek, egyszerűen egy

másik hitben hisznek. Ez az a hit, hogy az ember az irányítása alatt tart mindent, pedig nem. De

ugyanezeket az embereket, az Én drága gyermekeimet, akikért Én harcolni fogok, arra buzdítják,

hogy a sátánt, azaz a csalót, az emberiség ellenségét kövessék.

Kérdezzetek meg egy Ateistát, aki kész bármit bevetni, hogy Isten gyermekeire nyomást

gyakoroljon, hogy miért teszi ezt?

Nem elég egyszerűen csak elutasítani Engem? Miért hazudnak ezek az emberek? Sok ilyen ateista

csoportnak van terve arra, hogy egy hamis tanra csábítsa és csalja Gyermekeimet.

Tévedés ne essék, ami az ő hitük, az a vallás egy másik formája. Egy olyan vallásé, amely

felmagasztalja az intelligencia, az értelem és a gőg hatalmát. Ők felülmúlják a sátán legjellemzőbb

tulajdonságait. Vakságukban ők egy másik vallást követnek – a szeretet nélküli Sötétséget

tömjénezik.

Ezek az Ateisták olyan szenvedélyesek, olyan büszkék a vallásukra, hogy nem értik, hogy az, amiben

hisznek, az egy vallás – annak a csalónak a vallása, aki a butaságukon kacag.

Ateisták, még utoljára hallgassatok meg Engem. Térjetek vissza a Szentíráshoz. Nézzétek meg János

Könyvét, és fontoljátok meg az Igazságot, ami most kezd el kibontakozni. Nem tűnik most
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számotokra valóságosnak, ahogyan tanúi vagytok az eseményeknek, melyek pőrén, lépésről lépésre,

naponta tárulnak fel előttetek?

Nem látjátok, hogy az oly rég megjövendölt Igém, Próféciám, az igazság lehet?

Nyissátok ki szemeteket, és szóljatok még egyszer Hozzám a következőképpen:

“Isten, ha te vagy az Igazság, mutasd meg nekem szereteted jelét. Nyisd meg a szívemet,

hogy útmutatást kapjak. Ha létezel, engedd, hogy érezzem szeretetedet, hogy láthassam

az Igazságot. Imádkozz most érettem”

Most, amikor utolsó alkalommal Hívlak benneteket, ezt mondom:

A szeretet nem az ember műve. Nem láthatjátok, de érezhetitek. A szeretet Örök Atyámtól

származik. Ez egy ajándék az emberiség számára. A szeretet nem a sötétségtől ered. Az általatok

érzett sötétség mentes a szeretettől. Igaz szeretet nélkül nem érezhetitek, nem láthatjátok a

világosságot. Nem láthattok semmilyen jövőt. Én vagyok a Világosság. Én vagyok a jövő. Én örök

dicsőséget és életet hozok nektek. Térjetek meg most, és kérjétek Segítségemet. Tegyétek ezt, és

válaszolni fogok nektek, és Ölelésembe burkollak benneteket.

Örömkönnyeim meg fognak menteni benneteket, amint újra szeretett Gyermekeimmé váltok.

Jöjjetek most, és csatlakozzatok Hozzám a Paradicsomban.

Szerető Megváltótok

Jézus Krisztus

*Agnosztikus: Az agnosztikusok így fejezik ki véleményüket: „nem lehet tudni, hogy Isten

létezik-e”.

http://lexikon.katolikus.hu/A/agnoszticizmus.html

A Sátánista Csoportok felemelkedése, és a Világirányítás

2010. november 20. szombat, 7.20

Leányom, mondd meg Gyermekeimnek, hogy a kígyó ugrásra készen áll. Nem hagyhatják, hogy

beleessenek az ő gonosz csapdájába, ahonnan nincs visszaút.

A kígyónak sok arca van. Követői –  akik egymáson agymosást hajtottak végre a hatalom és dicsőség

ígéretével -, most szerte a világban olyan események sorozatát készítik elő, amelyek mindenütt

elmondhatatlan szomorúságot, fájdalmat és borzalmat fognak okozni.

Gyermekeimnek sejtelme sincs erről. Azon gyermekek, akiknek megmutatták az igazságot, és akik

az Én vezetésem alatt állnak, ők bátor lelkek. Ők kétségbeesve próbálják figyelmeztetni a világot

ezekre a szörnyű csoportokra, amelyek minden irányba szétszóródtak, gondolataikban mindannyian

egy céllal. Minden országban szétszóródva, a hatalom minden szintjén megjelenve, titokban

összeesküvést szőnek.

A gonosz társadalomnak vannak olyan ártatlan tagjai, akik nem ismerik fel az igaz valóságát.

Ehelyett körbejárnak, jótetteket hajtanak végre, anélkül, hogy megértenék a gonosz cselekedeteit, a

vezetőik pedig titokban cselekszenek. Tévedés ne essék, ezek a  vezetők a sátán hűséges követői,

és imádásos rituálékon kötelezik el magukat neki, amelyeken – ha más emberek tanúi lennének

mindezeknek -, émelyegnének az irtózattól, a sátánimádat és a gonosz ígéretei iránti elköteleződés
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obszcén cselekedeteitől, mely az ő szervezeteiknek az alapja.

Mindazok közületek, akik az Én bátor lelkeim szavait mulatságosnak tartják, most hallgassanak meg

Engem. Az igazság megértésének, valamint a bátor hangok meghallgatásának az elmulasztása,

tönkre fogja tenni az életeteket, a hiteteket és a megélhetéseteket, mert ezek az emberek már

nagyon régóta összeesküdtek az irányítás és ellenőrzés céljából. Munkálkodásuk nyilvánvaló sok-sok

országban, de úgy vannak kidolgozva, hogy azok olyan módon valósuljanak meg, hogy a mindennapi

teendőjüket végző gyermekek ne ismerjék fel, hogy mi történik.

A kígyó MOST ugrásra készen áll!

Ha azt mondom, hogy a kígyó ugrásra kész, akkor úgy értem, hogy most. Ő, és az ő gőgös és éhes

fenevadakból álló gonosz serege gyorsan és eltökélten halad az élet minden területén. Életeteket oly

módon irányítják, hogy nem is vagytok annak tudatában. Mivel a csaló vezeti őket, ők ravaszak,

elbűvölőek, jó szónokok, mohók, könyörtelenek, és csak a cél lebeg a szemük előtt. A bankok, a

modern kommunikációs eszközök, a katonaság, a vallási szervezetek és Kormányzatok által

mindnyájatokat uralni akarnak majd. Legyetek éberek, és figyeljetek most.

Nem Összeesküvés-elméletek

Figyelmeztetésemet, és szeretett Gyermekeim figyelmeztetéseit el fogják vetni, mint

összeesküvés-elméleteket. Sajnos, ezek nem azok. Leányom, ez a helyzet nem hirtelen alakult ki. Ez

a csoport – és Én most csak egy csoportra utalok -, már évszázadok óta összeesküvést sző,

mesterkedik, és a társadalom legrangosabbjai közül toborozza tagjait.

Ők meggyilkolták azokat, akik a múltban leleplezték őket. Ők vezetőket gyilkoltak meg, köztük neves

és tehetséges névleges vezetőket, végig a századokon át. Ők vértestvérek, és elpusztítják az

emberiség testét.

Sátánista Ereklyék

Hódolattal adóznak az obszcén ereklyéknek és jelképeknek, a kígyó óhajának megfelelően. Ez –

tévedés ne essék  - egy hatalommal bíró és rémisztő csoport. Akkora hatalommal rendelkeznek,

hogy nehéz lesz a karmaik közül szabadulni, ha egyszer tőlük fog függeni a megélhetésetek, az

élelmetek és a pénzetek.

Gyermekeim, a kormányzatokban, a bankokban az élelmiszeriparban, és a segélyszervezetekben

hatalmon lévő sok-sok ember nem tudja, hogy mi történik, és nem is fogják megtudni, egészen a

Nagy Szorongattatásig, amely hamarosan bekövetkezik. Akkor látni fogják, hogy felbukkan a

Fenevad, aki hirtelen változást hoz, így mindannyiatoknak harcolnotok kell majd, ahogyan azelőtt

még sohasem, hogy az ő gonosz uralma elől elrejtőzzetek.

Ha a Fenevad és követői a pénzetek fölött gyakorolnak ellenőrzést, akkor mindent irányítani fognak,

egy dolgot kivéve. Nem tudják, és nem is szabad megpróbálniuk ellopni lelketeket. Mégis éppen ez

az, amit próbálnak majd megtenni.

Mindazok közületek, akik megkérdőjelezitek az igazság ezen üzenetét, – amelyet azért küldök

nektek, mert az a leghőbb vágyam, hogy segítselek, vezesselek benneteket, és hogy kinyilvánítsam

előttetek az igazságot -, hallgassatok meg most Engem. Ha nem hisztek ennek az üzenetnek, akkor

Én – az imákon keresztül, melyeket Követőim által fogok kérni – imádkozom, hogy meglássátok a

világosságot. Könyörögve kérlek benneteket, figyeljetek, és legyetek éberek ezen gonosz

hataloméhes fenevadak  jeleire, akiknek csorog a nyála a terven és a hamis dicsőségen, amit ők

megszereznek majd.

Ne legyenek kétségeitek, a pénzkereseti képességetek, és a pénzhez való hozzáférésetek
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kontrollálása nem lesz elég. Nem, ők sokkal, de sokkal többet akarnak majd tőletek. Kontrollálni

akarják majd, hogy mit esztek, mit isztok, és hogy hol éltek. Most a következőt kell tennetek,

önmagatok védelmére.

Keressetek Menedékeket

Kérlek benneteket, keressetek magatoknak hívő csoportokként menedéket. Elküldöm majd nektek a

világosságot, hogy segítsen nektek a túlélésben. Kezdjétek el a saját élelmeteket megtermelni.

Gyűjtsetek amilyen élelmet csak tudtok, és tegyétek félre. Kezdjetek el tervezni most, mintha egy

viharra készülnétek fel. Tudnotok kell, hogy a sötétség olyan mértékben száll alá, hogy ahhoz, hogy

túléljétek, felkészültnek kell lennetek.

Hallgassatok a prófétákra. Ne kövessétek el ugyanazokat a hibákat, amelyeket népem elkövetett,

amikor nem akart az Én Noé prófétámra hallgatni. Hátat fordítottak neki, nem voltak hajlandók

hallgatni rá. Élték mindennapi életüket, ettek és nevettek, teljesen elfelejtve a rájuk váró rettenetes

sorsot.

Keljetek fel most. Forduljatok Örök Atyámhoz, a Magasságos Istenhez, vezetésért. Készítsétek fel

családjaitokat a közelgő beszivárgó sötétségre, amelyet most fel sem tudtok fogni. Imádkozzatok,

imádkozzatok, imádkozzatok a bátorságért, hogy ne fogadjátok el a gonosz fenevad Bélyegét. Ő,

gonosz serege által, megpróbál rátok erőszakolni elsőként egy gonosz azonosító bélyeget. Ezt meg

fogjátok kapni, és úgy lesz bemutatva, mint ami nélkülözhetetlen a számotokra ahhoz, hogy pénzt

vegyetek fel, élelmet vásároljatok, utazzatok, otthonaitokban éljetek, és kereskedjetek. Ez lesz az

alapvető kontroll. Ti, és az igaz politikai vezetőitek tehetetlenek lesznek.

Kérem a médiát, azokat, akiket nem fertőzött meg ez a gonosz csoport, hogy nézzék, és vegyék

észre, hogy mi történik. Leplezzétek le mindazokat, akik támogatják a kígyót és az ő seregét, de

óvatosan tegyétek.

Gyermekeim, óvakodjatok a csoporttól, és ismerjétek fel, hogy az valóban jelen van, és hogy

azoknak a bátor, erős embereknek az állításai igazak, akik megpróbálják leleplezni őket.

Mindazoknak közületek, akik talán azt gondoljátok, hogy egy Isteni eredetű üzenetből, hogyan

fakadhat ilyen szenzációs “képtelenség”: Gondolkozzatok el még egyszer ezen. Menjetek vissza, és

olvassátok a Szentírást. Az Atyám Könyvében – a bizalom könyvében – szereplő szavak igazak. Ősi

idők eseményeit mondják el. Az igazságról adnak számot, azért, hogy Istenhez  vezessenek

benneteket. Prófétáim akkori és mostani szavai a teljes igazságot képviselik az eljövendő életről.

A Nagyfigyelmeztetés, amely János Könyvében szerepel – bár sok ember találja úgy manapság, hogy

nehéz megfejteni –, azon az eseményen alapszik, amely most fog kibontakozni.

A Jelenések Könyve pontosan megjövendöli azon eseményeknek a sorozatát, amelyeket a sátán fog

előidézni, amikor a Végidő közeledik. A sátán tudja az igazságot, miszerint napjai meg vannak

számlálva. Azonban azt meséli azon szegény Gyermekeimnek, akik őt imádják, hogy Paradicsom  -

egy másik, de egy sokkal csábítóbb az Isten által ígértnél – vár rájuk.

Ezért Örök Atyámmal vívott utolsó csatájában mindent meg fog tenni, hogy a lehető legtöbb lelket

ellopja, mielőtt még Atyám haragja lesújtana.

Ő, a sátán, nagyon siet. Meneküljetek az ellenkező irányba. Gondoskodjatok a családotokról, és

imádkozzatok úgy, ahogyan már nagyon régóta nem tettétek. Az ima mindnyájatokat megvéd majd.

Újítsátok meg most hiteteket, és amikor a háromnapos sötétség ereszkedik a Földre, ők, az Én

követőim, könnyedén ki fogják világítani otthonaikat. A rettenetes sötétség, amit egyetlen ember

sem tud felfogni, feketébb, mint az éjszaka.
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A hitetlenek, és azok, akik a Fenevad dicséretét zengik, ezen a ponton felismerik majd az igazságot,

mert nem tudnak elmenekülni a sötétség elől, amikor az leereszkedik.

Álljatok fel most gyermekeim, és harcoljatok. Szőjetek terveket a test és a lélek  túlélése érdekében,

amikor a szemeitek előtt bontakoznak ki ezeknek az embereknek a gonosz tettei.

Szerető Megváltó Jézus Krisztusotok

A megtérés

2010. november 21. vasárnap; 01.30

Leányom,  a mai napon, minden Gyermekem számára,  a remény és a béke üzenetét hozom,

különösen azon Gyermekeimnek, akik úgy érezhetik, hogy ezen üzenetek félelemkeltőek. Tudnotok

kell, még azoknak is közületek, akiknek nehéz hinnetek Bennem, Örök Atyámban, és a

Szentlélekben, hogy nincs miért aggódnotok. Drága Gyermekeim, közületek sokan  hinni

szeretnétek, de érveléseitek és logikátok miatt, miszerint mindent a racionális gondolkodás alapján

mérlegeltek, nehéz lesz a természetfeletti dolgokban hinnetek.

Ne féljetek. Ha imádkoztok, akár csak naponta egyszer, és kéritek Szent Szívemet, hogy árasszam ki

rátok Szeretetemet, rövid időn belül másként fogjátok érezni magatokat. Sokan közületek – azok,

akik hitükben még bizonytalanok – irigylik azokat, akiknek erős hitük van. Meg kell értenetek, hogy

Én mindannyiatokat szeretlek. Ugyanúgy, mint egy szülőnél, az Én Szívemben is mindannyiatok

számára egy mély és különleges helyet tartok fenn. Sohasem szabad azt éreznetek, hogy nem

vagytok méltók a Szeretetemre.

Hát nem annyira szerettelek benneteket,  hogy önként az Életemet adtam értetek, abban a

reményben, hogy  egy második esélyt kaptok, hogy Hozzám visszatérjetek?

Gyermekeim, benneteket mindig félre fognak állítani mások, mert kifejezitek az Isteni Teremtőbe

vetett hiteteket. Amikor ez történik,  ne feledjétek,  hogy ez olyasmi, amit az embereknek  el kell

szenvedniük ezen a földön, az Irántam való szeretetük miatt. Soha ne hagyjátok,  hogy az Irántam,

Isteni Megváltótok iránti  hitetek elenyésszen, vagy hogy titkolnotok kelljen azok előtt,  akik rátok

szánalommal néznek majd.

Igen, Gyermekeim közül sokan, az emberi érvelés és logika által befolyásolva – melyek szándékosan

vannak elhelyezve zárt lelkükben -, meg fogják kérdőjelezni hiteteket. Továbbra is támadva

benneteket, ők kínosan érzik majd magukat hitetek miatt, és ugyan nyilvánosan ezt nem fogják

elismerni, mégis különös féltékenységet éreznek. Ez a féltékenység a rájuk ereszkedő

bizonyosságból fakad, mely szerint lelkük mélyén egy űr tátong.

Nem számít, milyen kitartóan néznek magukba, nem tudják megérteni, miért ez a helyzet.

Mindeközben nektek, hívőknek, megaláztatásban lesz részetek, a kicsinyhitű, vagy hitetlen

bámészkodók kínos tekintete által.

Soha ne féljetek, vagy szégyelljétek beismerni a szívetekben lévő, Örök Atyám iránti szeretetet.

Legyetek nyíltak a hiteteket illetően.  Viseljétek büszkén az Irántam való szereteteteket,  hogy

mindenki lássa. Ha így cselekedtek, jó példával jártok elől.

Soha ne próbáljátok túl erősen  – logikus érvelésen keresztül – ráerőltetni a hiteteket a hitetlenekre,

agresszív módon. Ehelyett Inkább szeressétek testvéreiteket, és támogassátok őket akkor is, ha

tudjátok, hogy útmutatásra van szükségük. Amikor látják, amint őszintén hangot adtok az Irántam

való szeretetetekről, nyíltan és örömmel szívetekben, akkor csodálkozni kezdenek majd.
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Ha a szeretet, a tisztelet és a jó cselekedetek példájával jártok elől, akkor őket is vonzani fogja a

világosság. Eleinte sokan nem fogják megérteni, hogy miért. De idővel, és különösen imáitok ereje

révén, ők is elindulnak Felém.

Arra buzdítalak mindannyiatokat, hogy imádkozzatok minden lélek megtéréséért. Ez magában

foglalja azokat az embereket is, akiket személyesen ismertek, akikről úgy érzitek, hogy imára van

szükségük a nehézségek miatt, melyekkel ebben az életben szembesülnek. Imádkozzatok azon

szegény Gyermekeim megtéréséért is, akik Számomra elvesztek a sötétség miatt, mely elvakította

őket az igazságra. Együttérzéssel és szeretettel imádkozzatok különösen azokért, akik aktívan

követik a csaló útját. Nekik bárkinél jobban szükségük van az imáitokra.

Tudassátok mindenkivel, akivel csak kapcsolatba kerültök,  annak részleteit, hogy hogyan

üdvözülhetnek, akár még a haláluk pillanatában is,  az  Isteni Irgalmasság Rózsafüzérének

imádkozásával.

Nagyon kérlek benneteket,  adjátok tovább ezt azoknak, akik meghallgatnak. Buzdítsátok őket, ha

van bátorságotok, hogy olvassák el ezt, és ne feledjétek, ha ezt megteszitek, és ők ezt imádkozzák

utolsó néhány lélegzetvételüknél, akkor ők megmenekülhetnek, és meg is fognak menekülni

Általam.

Soha ne szégyelljétek az általatok viselt kereszteket

Sohase érezzétek magatokat megsértve, amikor a hitetlenek kinevetnek, vagy kigúnyolnak

benneteket, amikor imádkoztok. Soha ne szégyelljétek a védelem érdekében viselt kereszteket. Ne

rejtsétek el ezeket, mert ezek az Irántam, Isteni Megváltótok, Örök Atyám, vagy a Szentlélek iránt

való szeretetetek jelképei. Másokat vezettek Hozzám azáltal,  hogy ezen jelvényeit a szent

tiszteletnek büszkén viselitek. Ezen emberek, akiktől látszólag megvetést tapasztalhattok, belül

irigylik hiteteket. Sokan a megfigyelők közül belül egy kongó ürességet éreznek, amely a hit

hiányának tulajdonítható. Gyermekeim, az ima segíteni tud Nekem abban, hogy ezeket a lelkeket

megnyerjem. Mondjátok a következő imát értük:

„Drága Uram,  karjaimat  kitárva kérlek Téged, fogadd szerető karjaidba szeretett

testvéreimet. Áldd meg őket Szent Véreddel, és add meg nekik a szükséges kegyelmet, 

hogy ezáltal megkaphassák szereteted lelkét, hogy az örök üdvösségre vezesse őket.”

Híveim,  amikor mások nyíltan provokálnak benneteket a hitetek miatt, először mondjátok a

következőt:

Követője vagyok Krisztusnak, aki a hitetlenek keze által elszenvedte a halált. Emiatt, Krisztus

követőjeként, mindig el fogom szenvedni másoktól a megaláztatást, az Iránta való szeretetem miatt.

Ezt a keresztet hordozom, és erre büszke vagyok. Ő, az én Megváltóm, aki nemcsak az én bűneimért

halt meg, hanem a ti bűneitekért is.

Amikor büszkén azzal a ténnyel dicsekednek, hogy ők agnosztikusok vagy ateisták, akkor a

következőt mondjátok nekik. Kérdezzétek meg tőlük, hogy másként fognak-e  akkor érezni, amikor

földi életük a végéhez közeledik. Majd tanácsoljátok nekik a következőt. A halálos ágyatokon ne

feledkezzetek meg az  Isteni Irgalmasság ezen imájáról,  még akkor sem, ha még mindig

bizonytalanok vagytok. Nyissátok meg szíveteket, és kérjétek Örök Atyámat, hogy bocsásson meg

nekik. Emlékezzetek Ígéretemre.

Mint bíró, és mint Megváltótok, meg fogok bocsátani – azonnal, minden egyes Gyermekem utolsó

lélegzetvételekor ezen a földön. Mondjátok meg nekik, hogy állhatatosan imádkozzanak, hogy csak

egyszer megnyithassák szívüket.

Az ima vezeti közelebb minden Gyermekemet földi Királyságomhoz, mikor az Ég és a Föld eggyé

válik majd. Az ima erejét csak akkor fogják valóban megérteni, amikor Gyermekeim megnyitják
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szívüket, és hívnak. Kérjetek, és ha az Isten akaratával megegyezik,  akkor imáitok megválaszolásra

kerülnek majd.

Soha ne tagadjátok meg gyermekeitektől a Keresztség Szentségét

Végül imádkozzatok a kis gyermekekért, fiaitokért, és leányaitokért, valamint az egész világ

fiataljaiért. Ők mind megérdemlik, hogy megmutassák nekik az igazságot. Szüleik nem mutatták

meg nekik az Isten Szeretetének igazságát, és nem kaptak útmutatást szüleiktől, a lelki sötétség

miatt, amely a földön fennállt az elmúlt két évtizedben. Még akkor is, ha saját hitetek gyenge, akkor

se vonjátok ki magatokat a szülői kötelezettségek alól, hogy gyermekeitek a szentségekben

részesüljenek, különösen a Keresztség Szentségében. Soha ne merészeljétek megtagadni ezt a

legfontosabb Szentséget saját gyermeketektől. Sok szülő, aki büszkén, határozottan kiáll, mikor

hitetlenségének nézeteiről kiabál, kárt okoz gyermekei lelkében. Adjátok meg gyermekeiteknek a

szentségek ajándékát. Idővel majd vagy megköszönik ezt nektek, vagy elutasítanak Engem. Ez már

rajtuk múlik. Utasítsatok el Engem, ha muszáj, de Gyermekeim lelkét ne lopjátok el. Ugyan lehettek

a szüleik a földön, de ők Örök Atyám, a mindenség Teremtőjének és Alkotójának gyermekei. Ne

próbáljátok meg magatokkal rántani őket a sötétségbe. Ismét emlékezzetek, hogy saját

meggyőződésetek ellenére Szeretlek mindannyiatokat.

A ti Isteni Megváltótok és Bírótok

Jézus Krisztus, az Örök Atya Fia

Felszólítás minden Egyházhoz és Felekezethez,  hogy egyesüljenek a

Gonosz ellen

2010. november 21. vasárnap; 15.00

Szerte a világon lévő Egyházaim, halljátok meg most Hívásomat. Ti mindannyian, gyermekek és

követők, Hozzám tartoztok. Közületek oly sokan követitek egyházatok, és Isten, az Emberiség

Teremtőjének tanításait. Ez jól van így. Sokan közületek Örök Atyám tanításait különbözőképpen

értelmezitek. Ez a próféták értelmezésein keresztül alakult ki,  az idők kezdete óta.

Sok próféta Isten tanításait aszerint értelmezte, ahogyan az üzenetet kapta. Néhány Prófétám szavát

meghamisították. Minden Prófétám az igazságot kapta meg. Nem minden Prófétámnak sikerült

gondoskodnia arról, hogy követőik az Örök Élethez vezető úton maradjanak.

Minden út Istenhez, az emberiség Teremtőjéhez vezet. Isten követői különbözőképpen értelmezik a

tanításokat, ami összezavarodottsághoz vezet. Ha egyszer összezavarodtok, biztosak lehettek, hogy

az egyetlen út a hitetek leegyszerűsítése. Egyszerűen csak higgyetek Teremtőtökben, és tiszteljétek

Őt.

Felszólítom a világ minden Egyházát, minden vallást és hitfelekezetet, hogy imádkozzanak az

emberiségért, és a hitetlenekért – most. Isten szeretetének semmi köze az emberi élet

megsemmisítéséhez. Egyetlen embernek sincs joga ahhoz, hogy az Én nevemben, vagy Örök Atyám

nevében kioltson egy életet. Ehelyett gyűljetek össze, és egyesüljetek  Teremtőtök iránti

szeretetetekben a gonoszság  ellen, amint az rohamosan növekszik körülöttetek.

Gyermekeim, hadd emlékeztesselek benneteket Isten törvényeire. Az Örök Atyám által  – az Ő

legszentebb és legájtatosabb prófétáján, Mózesen keresztül – nektek küldött  Tízparancsolatra. Ezek

a törvények arra hivatottak, hogy Isten gyermekeit tanítsák, hogy hogyan kell tiszteletet mutatniuk

Isten iránt, hogy az igazság felé vezesse őket. Oly sok ember felejtette ezt el mára. Azok, akik még

nem, ők ritkán veszik fontolóra, hogy mit is jelentenek valójában.
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Azok, akik nem értik a Tízparancsolatot, úgy döntöttek, hogy oly módon értelmezik azokat, amely

már távol áll az igazságtól. Nekik a következőt mondom, kérlek, olvassátok a Tízparancsolatot, és

figyeljetek, vagy az Isten haragjával való szembesülést kockáztatjátok. A Tízparancsolat értelmét

nem szabad felhígítani a hamis szeretet, a hamis könyörület, vagy a bűnök igazolása által, dacára

annak, amit mondtak nektek.

Az első parancsolat azt mondja nektek, hogy csak egy Teremtőt, Örök Atyámat imádjátok, és

kerüljétek a bálványimádást. Azonban ezt az első parancsolatot ízekre szedték, a hamis istenek

javára. A hamis istenek alatt nem feltétlenül csak azokat az embereket értem, akik magas

beosztásban vannak, vagy azokat, akik az egekbe magasztalják magukat, hogy ti, gyermekeim,

elragadtatásban boruljatok a lábaik elé. Igen, ez bűn, és mélységesen sértő Isten szemében. Az a

bálványimádás, amelyre én most utalok, az nem más, mint az emberek hatalom és pénz iránti

szeretete, mely gyermekeimet üres kétségbeesésbe hajszolhatja. Ez a kétségbeesés egy másik

törvény megszegéséhez vezet. Az önzés bűnéhez. A vágy, hogy felügyeljétek saját utatokat az

életben, a lelketek árán is, ez lesz a vesztetek.  Az önszeretet,  nem szeretet. Ez hiúság. Mégis ez ma

egy kedvelt tan. Ti, a hamis együttérzés látszata mögött,  felmagasztaljátok magatokat, és

megtagadjátok Istent. Az alázatotok hiánya a pusztulásotokat idézi elő. Ha önmagatokat helyezitek

mások elé, akkor ők, és más emberek szenvedni fognak ettől. Sohasem szabad ezt a Parancsolatot

megszegni. A bűn igazolására felhasznált emberi érvelés egy képtelenség.

A hírességek iránti megszállottság

Az útmutatást oly hosszú ideje nélkülöző fiatalokat most oly mértékben nyelte el a bálványimádás

szakadéka, hogy az már mindenki számára látható. A megtestesült bálványok, akiket fiatal

Gyermekeim imádnak, többnyire nem a Világosságból valók. Sokan az ördögnek adták el a lelküket,

ez egy olyan tény, amivel még büszkén hencegnek is.

A zenéjük és a szavaik általi hipnotikus varázsuk,  meggyőzi Gyermekeimet, hogy ez az igaz út,

melyet követniük kell. Az ő vonzó erkölcstelenségük arra buzdítja követőiket, hogy múlják felül őket.

Ha ezt teszik, akkor ők, Gyermekeim,  eltorlaszolják a Világosságot, amint őket is elnyeli az örök

sötétség. A hírességek iránti megszállottság ma a világban azt jelenti, hogy Gyermekeim folyton

nyugtalanságot éreznek, miközben arra törekednek, hogy ugyanazokat a magasságokat érjék el,

mint azok, akik a csalót követik, igényt tartva a szórakozásra.

Jöjjetek most mind, Gyermekeim, minden egyház és vallás gyermekei. Egyesüljetek, és harcoljatok

az Istenbe, Örök Atyámba vetett hitetek megőrzésének jogáért. Az egymás iránti szeretet jogáért. A

tiszta Szeretethez való jogért. Az Istennek, az Örök Atyának, az Ég és a Föld Teremtőjének

Szeretetéért.

A ti szerető Megváltótok és Igazságos Bírótok

Jézus Krisztus

A Nagyfigyelmeztetés - Az Irgalmasság Ajándéka

2010. november 22. hétfő; 2.00

Szeretett leányom, nagyon meg vagyok elégedve azzal, ahogyan követed Szavaimat, teljes hittel és

engedelmességgel.  Irántad való szeretetem erős. Amint a te Irántam való szereteted is. Most

nagyon közel érzel Engem a szívedhez. Most egyek vagyunk, leányom. Én és Örök Atyám, valamint a

Szentlélek, a Szentháromság, örvendezünk, mert válaszoltál erre a nagyon fontos hívásra. Mi, és az

összes angyalok és szentek, mindennap veled vagyunk, hogy ebben a legszentebb munkában

védelmezzünk téged.
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Meríts bátorságot, és továbbra is fogd a Kezem. Engedd, hogy szavaidban Én vezesselek téged, hogy

az emberiség esélyt kapjon arra, hogy végre megértse az igazságot, a Nagyfigyelmeztetés előtt. Ez a

Nagyfigyelmeztetés – mintegy az irgalom és szeretet utolsó ajándéka Gyermekeim számára - 

hamarosan be fog következni. Minden egyes Gyermekem látni fogja az életét, a bűneit, a helytelen

tetteit, minden egyes – felebarátaival szemben – elkövetett bántó cselekedetét, és mindez egy

misztikus élmény során fog megtörténni. Ezen a földön egyetlen férfi, egyetlen nő, vagy egyetlen

gyermek sem lesz kizárva ebből.

Egyeseket, látván életük során elkövetett bűneiket, ez komolyan sokkolni fogja, és elszomorítja majd

őket, és rögtön Hozzám, igazságos Bírójukhoz fognak fordulni, és ezáltal megmentik magukat. Ők,

szeretetből és bánatból fakadóan, irgalomért fognak esedezni.

Mások annyira fognak émelyegni, és olyan sokkos állapotban lesznek attól, ahogyan bűneik

feltárulnak előttük, hogy holtan fognak összeesni, mielőtt még esélyük lenne a bocsánatkérésre.

Aztán lesznek olyanok, akik a csalót követik. Ők, rémületükben elmenekülnek majd, amikor látni

fogják eddigi életük gonosz bűneit leperegni maguk előtt. Megpróbálnak majd elrejtőzni, de nem lesz

hová menniük. Így vagy úgy, de  vagy elfogadják, amit látnak, és még akkor és ott bocsánatot

kérnek, vagy pedig szégyenükben és rémületükben elfordulnak, de nem könyörögnek Irgalomért.

Aztán van a legutolsó bűnös. Amikor bűneit megmutatják neki, mindössze annyit tesz, hogy érvel és

tagad, amiért ezeket a súlyos bűnöket, Isten Parancsolataival szemben elkövette. Egyszerűen

meghazudtolja az Igazságot, s az örök pokol sötétsége felé fordul.

Irgalmasságom senkit sem fog elutasítani

Miért nem akarják ezt gyermekeim megérteni? Ha ők őszintén bánják bűneiket, és ha a vágyuk is az,

hogy Velem jöjjenek, és Velem együtt éljenek az új földön, ahol az Ég és a Föld eggyé válik, akkor

miért nem kérnek bocsánatot. Irgalmasságom senkit sem fog elutasítani, ha megbánást mutat. De

önző céljaik hajhászásának fogságában mégsem sikerül nekik megérteni a következményeket.

Ébredjetek fel most mindnyájan. Fogadjátok el, hogy a változásokkal hamarosan tanúi lesztek az

emberiség gonosz tettein keresztül a jeleknek, amelyeket megjövendöltek, és amelyek megelőzik a

földre való Visszatérésemet.

Engedjétek, hogy a Paradicsomba vezesselek benneteket

Ezen próféta és az Igazság Könyve által, mindannyiatok iránt érzett drága Szeretetemből fakadóan,

még egyszer megkérlek benneteket, forduljatok Hozzám, mielőtt még az idő lejárna. Engedjétek,

hogy a karjaimban tartsalak benneteket. Engedjétek, hogy Szeretetem átjárja a testeteket,

lelketeket és az értelmeteket. Nyissátok meg szíveteket, és engedjétek, hogy a Paradicsomba

vezesselek benneteket, ahol élvezni fogjátok az Örök Életet. Miért akarnátok a pusztulásba vezető

ösvényt választani, amely a semmibe vezet, éppen akkor, amikor nyilvánvalóvá vált az igazság?

Szívem zihál az aggodalomtól és a szomorúságtól, amikor azokra a Gyermekeimre gondolok, akik

nem hajlandók elfogadni ígéretem igazságát. Még egyszer mondom, forduljatok Hozzám, és

beszéljetek Velem. Kérjetek meg, hogy jöjjek vissza a szívetekbe. Lelketekbe illeszkedővé fogom

alakítani Magam. Ezt megígérem nektek, még a legmegátalkodottabb lelkeknek is. Csak egyetlen

szót kell, hogy szóljatok. Kérjetek meg, hogy mutassam meg nektek Jelenlétemet, a következő

szavakkal:

Jézus, elveszettnek érzem magam. Nyisd meg szívemet, hogy elfogadjam a Te

szeretetedet, és mutasd meg nekem az igazságot, hogy én is megmenekülhessek.

Szavaim a Nagyfigyelmeztetésről nem fenyegetések. Ez az esemény már a kereszthalálom óta
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ismert. Miért gondoljátok, hogy nem történhet meg? Olvassátok el az Igazságot a Szentírásban, mely

mindenki számára érthető. Az utolsó percig, mint Megváltótok fogok cselekedni, mielőtt még mint

Igazságos Bíró jövök, hogy Gyermekeimet végül az Én családomhoz vezethessem, a nagy szeretet, a

nagy öröm és a nagy boldogság családjához, ahol mindnyájan örökké harmóniában fognak élni.

A sátán és az ő követői örökre a sötétségbe lesznek taszítva. Családom tanúja lesz az örömnek és az

Isteni Mennynek, amelynek láttán nincsen olyan ember, aki ha csak futólag is egy kis ízelítőt látna

abból, amit ez ígér, hátat fordítana ennek a tiszta boldogságnak Atyám Királyságában.

Imádkozzatok, imádkozzatok a bocsánatért, és lépjetek be Atyám Királyságába dicsőségben, ahol

benneteket és szeretteiteket a tiszta szeretet fényében fognak üdvözölni.

Harcolni fogok, hogy mindnyájatokat visszanyerjelek

Én mindnyájatokért haltam meg, és az utolsó pillanatig harcolni fogok, hogy mindnyájatokat

visszanyerjelek, a világban lévő gonosz sötétsége ellenére.

Kérlek, hadd mutassam meg nektek még egyszer, hogy mennyire szeretlek benneteket. Fogjátok

meg a Kezemet most, hajtsátok a Vállamra fejeteket, és szelíd lelketeket majd olyan szeretet fogja

lángra gyújtani, amelyet már rég elfelejtettetek.

Szerető Megváltótok, Jézus Krisztus

Figyelmeztetés az Atomháborúra

2010. november 23. csütörtök; 3.00

Leányom, szenvedsz amiatt a munka miatt, amit az Én nevemben végzel. A sötétség, amit érzel, a

csalótól jön, aki minden órában lecsap – másokon, az ismerőseiden keresztül, az ő sötétségén

keresztül -, hogy támadjon téged. A kétségbeeséseid ellenére, valójában védve vagy. Megmondtam

neked, hogy a csaló nem fog ártani a lelkednek. Továbbra is imádkoznod kell a legszentebb

Rózsafüzért, hogy a támadások ellen állandó védelemben legyen részed. Ezen hathatós imádság

Áldott Édesanyámhoz való imádkozásával, észre fogsz venni egy különbséget.

A munka, melyet próbálsz továbbra is teljesíteni az Én nevemben, nem könnyű, de erősnek kell

maradnod, leányom. Mert ez az a munka, amely ha kiderül a világ számára, békét és megelégedést

hoz gyermekeimnek.

Ha ők, az Én gyermekeim, megértik az Igazságot, akkor tudni fogják, hogy ők nincsenek eltaszítva

vagy elfeledve a Teremtőjük által. A vigasz, melyet meg fognak tapasztalni a tudás által, melyet Én

adok nekik ezen könyvön keresztül, közelebb hozza majd őket Hozzám.

Az előttünk álló Háború terve

Ne félj, leányom, biztonságban vagy, bár erőtlennek érzed magad, és félsz a bizonytalanságtól. A

világ, beleértve a te hazádat is, hamarosan még több fájdalmat fog megtapasztalni, annak az egész

világra kiterjedő ellenőrzésnek és irányításnak az eredményeként, amely tehetetlenné teszi majd az

embereket, ezért nagyon fontos, hogy most felkészüljetek.

Már korábban is mondtam neked, hogy el kell mondanod gyermekeimnek, hogy most kezdjenek el

tervezni, mielőtt a rettegett globális háború elkezdődik. A háborút, amelyről most beszélek, a Vörös

Sárkány most tervezi meg. A Sárkány, az új világenergia, most cselszövést sző, és városokat fog

elpusztítani a Nyugaton. Az idő közel van. Imádkozzatok, imádkozzatok a megtérésért, mivel ez a
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gonosz nem állítható meg, mert nincs elég ima, hogy megakadályozza  ezt. Imádkozzatok azokért a

lelkekért, akik ebben az atomháborúban elvesztik majd életüket.

Három Év, mielőtt a Cselszövés Kibontakozik

Imádkozzátok azokért a lelkekért most. Amint egy globális hatalom, hamis együttérzéssel, finoman

átveszi a hatalmat, nekik, leányom, az lesz a céljuk, hogy irányítsák és ellenőrizzék az élethez, a

táplálkozáshoz és az imához fűződő szabadságotokat.

Ezért kell Népemnek igyekeznie, hogy önellátóvá váljon. Termeljétek meg magatok az élelmeteket.

Időben keressetek olyan menedékeket, ahol találkozni tudtok, hogy Isteni Megváltótokat

dicsőíthessétek.

Csak maradjatok erősek. Ne mondjátok el túl sok embernek, hogy ezt miért teszitek. Csak három

évig fog tartani, míg ezen cselszövés jelei szemeitek előtt kibontakoznak. Addigra a terveitek

egyfajta támaszt nyújtanak majd, melyet talán megkérdőjeleztek, és időnként különösnek

gondolhattok. Termeljétek meg a saját táplálékotokat most. Vásároljatok meg a vetőmagokat most,

mert a jövőben már nem tudtok majd venni. Ez táplálni fogja a családotokat, amint a világméretű

éhínség bekövetkezik.

Menjetek most, és készüljetek fel.

A ti szerető Megváltótok,

Jézus Krisztus

A lelki tökéletességhez vezető lépcső

2010. november 24. szerda; 2.30

Szeretett leányom, írd a következőt. A hit néha elhagyja, még a leghűségesebb Követőimet is, akkor,

amikor a legkevésbé számítanak erre.

Ez lényeges, mert ez próbára teszi hitüket, hogy aztán ezen tapasztalat után megerősödve térjenek

majd vissza Szívembe. Ne féljetek, ez egy próbatétel, amelyet Én engedek meg, hogy Gyermekeim

átéljék, hogy ezáltal ők erősebbé váljanak.

Nem könnyű, hogy megőrizzétek a Belém vetett hiteteket Gyermekeim, mert olyan sok akadály áll

hűségetek útjában. Időről időre teljes ürességet fogtok érezni a lelketekben. Ez nyugtalanná tehet

benneteket, mert azt érzitek, hogy támasz nélkül maradtatok.

Hűséges követőim, meg kell értenetek a következőt. Annak ellenére, hogy talán magányosnak

érzitek magatokat, Én sohasem vagyok távol tőletek. Mindezeknek az  időszakoknak csak egyetlen

céljuk van, hogy úgy megerősítsék hiteteket, hogy biztosan minden egyes alkalommal egy újabb

lépést tegyetek Felém. Ez az úgynevezett lépcső, a lelki tökéletességhez vezet, amely maga a

Mennyország. Ez egy hosszú lépcső, és jó ideig eltarthat, míg eléritek a felső lépcsőfokokat. Minden

egyes lépcsőfok egy új felismerést jelenthet a megtapasztalandó leckék révén, mielőtt

elnyerhetnétek a szükséges kegyelmeket a lelketek felemeléséhez a lelki tökéletességhez, amely

szükséges az Atyám Paradicsomába való belépéshez.

Minden egyes megmászott lépcsőfokkal egy, az elvárásom szerinti új tudásra tesztek szert. Néha

nehéz. Néha pedig igazságtalannak tűnhet. De minden megmászott lépcsőfok után egyre

ügyesebben  fogjátok érteni Tanításaim igazságát.
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Némelyek hamar megmásszák ezeket a lépcsőfokokat, miközben másoknak időbe telik. Ájtatos

Követőim közül néhányan elveszítik a bátorságukat, és egy-két lépést visszalépnek, olykor pedig

egyszerre hármat is. Ez természetes. Mások, akik túl gyorsan haladnak előre, olyan magabiztosságra

tesznek szert, amely meggyőzi őket arról, hogy már minden lelki dolgot értenek. De ez a csaló

módszere, mellyel elhiteti és elfogadtatja veletek ezt a hamis magabiztosságot. Minden nektek adott

ajándék csakis Tőlem származhat. Ezeket határtalan szeretetemből kapjátok, hűséges Követőim.

Soha nem szabad azt feltételeznetek, hogy mert hitetek erős, ezt egyedül csak magatoknak

köszönhetitek. Igen, hitetek lehet erős, gyengéd szíveteknek köszönhetően. De ez is egy ajándék

Tőlem. Ahhoz, hogy elérhessétek a legfelső lépcsőfokot, alázatosnak kell lennetek az Irántam való

szeretetetekben. Legyetek erényesek minden időben.

Feltétlenül mutassatok magabiztosságot hitetekben, mert ez kedves Nekem. De soha ne essetek

abba a tévedésbe, mintha ismernétek az Isteni Birodalom teljes misztériumát. Eredendő bűnben

megszületett emberekként, csak az idő nyilatkoztatja ki nektek ezeket a misztériumokat,

Gyermekeim.

Mindig igyekezzetek elfogadni mindent, még a megpróbáltatásokat is, amelyeket esetleg nektek

Küldök, ajándékként Tőlem.  Minden nektek adományozott ajándékomnak az a célja, hogy

megerősítse az Irántam érzett szereteteteket.

Nagyon büszke vagyok minden Gyermekemre, akik hisznek Bennem, akik megbecsülnek és

tisztelnek Engem. Ahhoz, hogy felemelhesselek benneteket Atyám Paradicsomának teljes

dicsőségébe, törekednetek kell a Bennem való tökéletes egyesülés dicsőségére.

Ez, Gyermekeim, egy kis időt és türelmet igényel, mielőtt még teljesen átadnátok Nekem lelketeket.

Amint ez megtörténik, az Én misztikus testem részévé váltok az örökkévalóságig.

Gyermekeim, adjátok át magatokat tökéletesen tiszta Szeretetemnek, és soha nem kell majd

visszanéznetek, vagy félnetek, mert Karjaimban biztonságban lesztek.

Legyetek erősek, hűséges Gyermekeim, még az akadályok láttán is, mert Én soha nem fogom

elhagyni szeretett hűséges Követőimet. Soha.

Szerető Megváltótok, Jézus Krisztus

A Hívők felhívása az elveszett lelkek megtérítésére

2010. november 26. péntek, 12.00

Drága, szeretett Leányom, a Szentháromság egyként egyesül veled, hogy sürgősen továbbítsd az

isteni igazságot a világon lévő minden lélek számára.

Leányom, most – Velem egyesülve – te is érzed az emberiségért való szenvedést és fájdalmat a

szívedben. Elveszett hitük mély szomorúságot és jövőjükért való aggodalmat kelt benned.

Szeretett, hűséges és odaadó Követőim most, ebben az időben, az egész világon egyesülnek az

erőteljes isteni szeretet köteléke által, hogy harcoljanak a lelkek kárhozattól való megmentéséért.

Követőim – az Én gyermekeim, a világosság gyermekei – minden nemzetből valók. Ők azonnal

felismerik majd egymást, rasszra, bőrszínre és felekezetre való tekintet nélkül. Én vezetem őket,

hogy ez a szeretet-hadsereg segítsen majd megerősíteni az emberiség hitét a történelemnek ezen a

pontján.
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Jelenlétemet eddig még sohasem tettem ennyire nyilvánvalóvá a hívek szívében. Ők is érzik azt a

szenvedést, amit Én átélek, amikor tanúja vagyok annak a szívszaggató romlottságnak, amelyet az

emberek sugároznak magukból, még azok is, akiket ti kedvesnek és figyelmesnek tartanátok. Az

önszeretet elpusztítja gyermekeimet.

Az önzés, és az, hogy nem vagytok tekintettel a környezetetekben élőkre, valamint a sebezhető,

gyenge emberekre, olyan szégyenfoltot hagy, amelyet nehéz eltüntetni. A kegyetlenség, amelyet az

ember mutat felebarátjával szemben, mindezt egyetlen céllal – önmaguk kielégítésének céljával –

elérte minden idők csúcspontját. A saját szükségleteink iránti megszállottság bűn Örök Atyám

szemében.

Az önérzet nevében tett számtalan hamis mentegetőzés teljesen elfogadhatatlan, és ellentmond

Tanításaimnak. Szeressétek egymást. Úgy bánjatok egymással, ahogyan szeretnétek, hogy veletek

bánjanak. Mások szükségleteit helyezzétek a tietek elé. Álljatok ki testvéreitek emberi jogaiért, ha

másokkal szemben igazságtalanságnak vannak kitéve. Soha senkinek nincs joga ahhoz, hogy valakit

megbüntessen azért, hogy ezáltal anyagi előnyre tegyen szert.  Mutassatok szeretetet és

együttérzést, még ellenségeitek felé is. Ez nem könnyű feladat a Gyermekeim által érzett anyagi

bizonytalanság miatt. A gazdagság, a szépség, és az úgynevezett siker iránti önző megszállottság

tünetei – amelyeket sokan az ember természetes tulajdonságainak gondolnak – rettenetes zavart

okoznak.

Azt az elképzelést, hogy az emberek – az agymosás eredményeként – saját szükségleteiket tegyék

az első helyre az önérzet nevében, már nagyon régen elültették az emberi lélekben, de ez a filozófia

a modern kommunikáció hatalma által megerősödött.

Amikor Gyermekeim szinte naponta hallják ezeket az üzeneteket a televízió, a média, a mozi, a zene

és internet által, akkor ők ezeket az üzeneteket úgy fogadják el, hogy ezek fontosak.

A hamis ígéret ellenére, amelyeket ezek a tévhitek képviselnek – mely tévhitek vonzóak azáltal,

hogy önmagunknak jóleső érzést nyújtanak, amit nehéz visszautasítani -, Gyermekeim elfogadják a

hazugságot. Azt a hazugságot, amelyet a csaló, azaz a sátán plántál beléjük.

Nehéz megérteniük azt a nyugtalanságot, amit nem sokkal azután éreznek, miután valakit

kihasználtak. Ők, az Én gyermekeim, mégsem boldogok, miután elnyerték a hőn áhított jutalmat.

Aztán egyre többet és többet keresnek fel ugyanabból, oly kielégíthetetlen az étvágyuk. De

hasztalan. Nem tudják magukat teljes elégedettséggel eltölteni. Hiányzik belőlük az igazi boldogság,

egy természetes elégedettség, és nem értik azt az ürességet, amelyet belül éreznek.

Ha magatokat mások elé helyezitek, az önzés. Ha kihasználjátok a nálatok gyengébbeket és a

sebezhetőbbeket, az bűn. Mélyen megbánt Engem az, ha az ilyen személyeket abban korlátozzátok,

hogy méltóságteljes életet éljenek, és ha elveszítek tőlük azt a jogot, hogy családjaikat megfelelően

táplálni tudják. Együtt szenvedek ezekkel a lelkekkel. Ha felebarátaitoknak tesztek rosszat, akkor azt

Nekem teszitek. Amikor rosszindulatú szavak által bántjátok felebarátaitokat, akkor vétkesek

vagytok a Szívemben okozott fájdalomért.

Amikor az egyik ember a másikat erőszakkal bünteti, a kereszten való Kínszenvedésem fájdalmát

szenvedem el. Újra átélem azt. Érzem a fájdalmukat, amikor testi fájdalmat okoztok nekik. Ha

gyilkoltok, akkor bűnösök vagytok abban a végső megalázásban, amikor keresztre szegeztek Engem.

Gyermekek, vegyétek tudomásul, hogy a bűn a pokolba fog vezetni benneteket. Ez ijesztő azon

híveknek, akik igazságos bíróként látnak Engem. Továbbra is biztosított azon Ígéretem, miszerint

határtalan az Irgalmam, melyet mindenkinek megadok majd közületek, akik megbánják bűneiket. De

hogyan is menthetném meg mindazokat, akik nem akarják felismerni összekuszált életük hibáit?

Nagyon fontos tanításaim igazságait hirdetni. A nagyon sok figyelemelterelő tényező vonzereje miatt
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van az, hogy sok Gyermekemnek rendkívül nehéz felismernie Isten igéjét. Sokaknak nem lesz

ismerete Isten tanításairól sem a próféták, sem a Szentírás által. Sokan egyszerűen meg sem akarják

ismerni. Mások pedig nem lesznek hajlandóak meghallgatni, még akkor sem, ha az igét jelenkori

Prófétáim, vagy Látnokaim terjesztik, egyértelmű jelekkel, mindenki szeme láttára.  Ezért lesz a

hívek feladata, hogy imádkozzanak a többiekért. Különleges imákra van most szükség. Az Én

szeretett Fausztina nővéremnek adott hathatós ima, az  Isteni Irgalmasság imádkozásával sok

megtérés fog bekövetkezni.

Amikor ez történik, Én azt kérem, hogy valamennyi Gyermekem alkosson imacsoportokat, hogy

továbbra is imádkozzanak tékozló gyermekeimért – a ti testvéreitekért-, és adjanak útmutatást

nekik.

A Magam és a Szentháromság nevében arra buzdítom szeretett Gyermekeimet, hogy egyesítsék

erejüket az Én Szívemmel egyesítve, és segítsenek Nekem megmenteni a lelküket. Oly nagyon

szeretem mindannyiukat, hogy az irántuk való aggodalom szomorú és keserű könnyeit ontom. Nem

akarom elveszíteni őket.

Követőim a világosságban, segítsetek Nekem, hogy újra egyesíteni tudjam ezeket az elveszett

lelkeket Családommal, hogy egykor ők is megtapasztalják az igaz Paradicsomot, amelyre oly nagyon

vágyakoznak. Nyújtsátok ki feléjük kezeteket, beszéljetek hozzájuk, és hallgassátok meg őket.

Mutassatok együttérzést irántuk, még akkor is, ha ők ezt gúnyosan vágják vissza az arcotokba.

Legyetek türelmesek. De mindenekelőtt rajtatok keresztül éreztessétek meg velük irántuk való

Szeretetemet.

Nehezükre fog esni nekik, hogy visszautasítsanak benneteket, még akkor is, ha gúnyolódnak

veletek. Imáitok által megmenthetitek, és meg is fogjátok menteni lelkeiket.

Üdvözöllek benneteket, drága Követőim. Könnyeket csaltok Szemembe az Irántam, Szeretett

Édesanyám, a Mennyek Királynője és a Szentháromság iránt mutatott szeretetetek és odaadásotok

által.

Mi, és az Ég összes angyalai és szentjei örvendezünk, hogy válaszoltatok erre a hívásra most.

Menjetek hát, végezzétek a feladatotokat Örök Atyám nevében. Hozzátok vissza Nyájamat.

A ti hűséges Megváltótok,

Jézus Krisztus

Globális terv a világnépesség csökkentésére, és a világ vezetőinek

megbuktatására

2010. november 26. péntek; 3.00

Szeretett leányom, egy lelkivezető által hamarosan vezetésben lesz részed.

De ne felejtsd el, hogy sokakat Hívtam Követőim közül, de nem mindenki fogadta el. Amint azt

tudod, nem tudok beavatkozni a szabad akaratba, mely egy ajándék az emberiségnek. Nem számít,

most nagyon fontos folytatni ezt a sürgős munkát, hogy Gyermekeim meghallgassák majd, és hogy

megmeneküljenek.

A jelek

Tévedés ne essék, változás van készülőben, és hamarosan oly sok jel lesz, hogy alig lesznek olyanok

ezen a földön, akik ezeket majd nem veszik észre. A jelek, amelyekről Beszélek, azok amelyek
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látnokaimon keresztül adatnak, szeretett Áldott Édesanyám jelenései által, Európa szerte. Sok

ember, aki megnyitja elméjét, és felszabadítja csapdába esett  lelkét,  meg fogja érteni,  hogy ez 

egy Mennyből jövő kommunikáció. Gyermekeim akkor fogják felismerni az Igazságot,  amikor a

Napban látható csodálatos jeleket megpillantják.

Ne vegyél tudomást a gúnyolódásról, a csúfolódásról és a gyűlöletről, melyek megmutatkoznak

majd, amikor az emberek ezen kézirat tartalmát olvassák. Ugyanez történt Apostolaimmal is, amikor

a Szentlélek adománya által végezték munkájukat. Leányom, te is megkaptad ezt az adományt.

Soha ne utasítsd azt vissza, és ne kételkedj benne. Ez valóságos,  és ezt most már te is tudod.

Kétségeid végre elkezdtek enyhülni.

Mint ahogyan azt már mondtam neked, Én segítséget fogok küldeni neked. Most már

kibontakozóban van ennek az ígéretnek a bebizonyosodása. A jövőbéli eseményekről is tájékoztatni

foglak, amelyet fel kell tárnod mindenki előtt,  beleértve a hitetleneket is. Mit számít az, ha eleinte

nem hisznek? Mert amikor az események kibontakoznak, nem lesz más választásuk, minthogy

elismerjék az Igazságot.

Terv egy háború szervezésére

A világhatalmak által, egy gonosz terv van  készülőben  egy háború szervezésére,  azzal a

szándékkal  hogy csökkentse a világnépességet. Imádkozzatok, imádkozzatok most, hogy segítsetek

enyhíteni a kár mértékét,  amelyet ezek a gonosz emberek  akarnak okozni a Földön. A csalóhoz való

ostoba ragaszkodásuk ahhoz vezet, hogy az ő befolyása által kapott sátáni hatalmuknál fogva, ők

eltökélten be akarják teljesíteni ezt a feladatot, bármi áron.

Tervek Benedek pápa megbuktatására

Arra vonatkozóan is tervek vannak készülőben, hogy átvegyék a hatalmat az Egyházak és a

különböző vallások felett, beleértve a Vatikánt is. Az Én Pápám, az Én szeretett Benedekem körül

van véve azokkal, akik az ő bukását tervezik. Más világvezetők, nem lévén tudatában a saját

soraikban megbúvó, mögöttes hatalmaknak, szintén célpontjai néhányaknak, akik meg akarják őket

buktatni.

Ébredjetek fel Gyermekeim, és harcoljatok. Ez egy nagyon valóságos háború, bármely más, a földön

megélt háborúval ellentétben. Ez egy ellenetek – minden egyes Gyermekem ellen – irányuló háború.

Ti vagytok a célpont. A probléma az, hogy ti nem látjátok az ellenséget. Szívükben gyávasággal,

nincs meg a bátorságuk, hogy felfedjék magukat.

Titkos találkozók

Eltelve önmaguktól, a  ti társadalmaitokon belül titokban találkoznak, és szétszóródtak az élet

minden területén. Nemcsak Kormányaitok  folyosóin találjátok meg őket, hanem az

igazságszolgáltatási rendszereitekben, a rendőrségen,  az üzleti világban, az oktatási

rendszereitekben, és a hadseregnél is.

Soha ne hagyjátok, hogy majd ezek az emberek írják elő nektek azt, hogy hogyan kell imádkoznotok.

Figyeljétek, hogy hogyan próbálják majd igazgatni életeteket, és már most kezdjetek el felkészülni

arra, ami rátok vár.

Figyelmeztetés a Globális Védőoltásokra

Elsősorban csoportokban imádkozzatok. Imádkozzatok ezekért az emberekért, akik a sátán lelkes

hívei. Az ima segíteni fog  néhány ilyen katasztrófa elhárításában. Óvakodjatok a szörnyűségektől,

melyeket majd a védőoltások által próbálnak okozni. Ne bízzatok a beoltással kapcsolatos

hirtelen globális kezdeményezésben, amely szándékait tekintve könyörületesnek tűnhet.

Legyetek éberek. Ezek országról – országra összejátszanak a lehető legtöbb ember irányítására és

ellenőrzésére. 

Ne féljetek, mert Én meg fogom védeni mindazon Követőimet, akik Hozzám imádkoznak.
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Imádkozzatok azokért a közöttetek lévő bátor lelkekért is, akik elhatározták, hogy terjesztik az

Igazságot. Sokakat közülük kinevetnek, pedig ők többnyire az Igazságot beszélik.

Halmozzatok fel élelmet

Ne hagyatkozzatok az élelmiszer szállítókra. Most készüljetek fel a jövőre. Kezdjetek el élelmet

felhalmozni, és megtermeszteni a sajátotokat. Szerelkezzetek fel, mintha egy háború közeledne.

Azok, akik így cselekednek, rendben lesznek. Az ima és az áhítat meg fogja erősíteni a lelketeket, és

megvéd benneteket ezeknek az embereknek a gonosz módszereitől. Soha ne engedjétek, hogy ők

irányítsák és ellenőrizzék az elméteket vagy a hiteteket, abbéli ragaszkodásuk által, hogy olyan

törvényeket vezessenek be, melyeknek célja, hogy elpusztítsák családjaitokat. Arra fognak

törekedni, hogy szétválasszák a családokat, azáltal, hogy bátorítják a szétválasztást, beleértve a

válás-, a szexuális-, és a vallásszabadság hirdetését.

Világvezetők meggyilkolása

A világ nemzetei között gyűlöletet fognak szítani, vezetőket fognak meggyilkolni merénylet által, és

elveszik az emberek szabadságát, rákényszerítve őket, hogy a diktatúrájuktól függjenek.

Isten haragja hamarosan megmutatkozik, mert Ő már nem fogja sokáig eltűrni ezeknek az

embereknek a gonoszságát, hacsak ezek az emberek – akik úgy döntöttek, hogy az ő sátáni ihletésű

szervezeteiket követik-, hátat nem fordítanak ennek a gonosz rémtettnek. Imádkozzatok értük.

Legyetek elővigyázatosak, hogy országaitokban milyen emberekre szavaztok. Figyeljétek, hogyan

mutatkoznak meg nektek, az általuk szólt szavak által. Azokra hallgassatok, akik megpróbálnak

figyelmeztetni benneteket. Kérlek benneteket, hogy imádkozzatok azokért, akik nem  imádkoznak,

hogy ők megtérhessenek, és így megmenekülhessenek.

Hamarosan kezdetüket veszik ezek az események, amelyekről most beszélek nektek. Szorosan

tartsatok össze, saját élelmiszerkészleteiteket tartsátok készenlétben, törekedjetek megtermelni

saját zöldségeteket, és a túléléshez szükséges egyéb dolgokat. Ez egy ellenetek irányuló háború, de

nem annak fog tűnni. Csak legyetek éberek.

Az Egyházakat betiltják majd

Közületek azok, akik összeszeditek a bátorságotokat, hogy visszatérjetek egyházatokhoz, soha ne

féljetek imádkozni, vagy hiteteket nyíltan kimutatni. Közületek azok, akik magától értetődőnek

veszik Egyházamat, akkor majd nem fogják. Mert csak akkor fogtok végül ráébredni az igazságra,

amikor ez a valódi ajándék, amely nyíltan mutatja hiteteket, elvételre kerül tőletek. És ez feldühít

majd benneteket.

Leányom, mondd meg Népemnek, hogy ne essenek pánikba. Követőim megmenekülnek majd, és

Magammal emelem őket a fellegekbe, hogy új földi Paradicsomomra várakozzanak. Ők élvezni fogják

az új Paradicsomot, és újra egyesülni fognak eltávozott családtagjaikkal ebben az új Örök Életben.

Nekik erősnek kell maradniuk, imádkozniuk kell, és szeretettel kell lenniük egymás iránt.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, legfőképpen azokért az elveszett, megtévesztett

lelkekért, akiknek fogalmuk sincs arról, hogy cselekedeteik milyen hatással vannak a jövőjükre

nézve, az elkövetkezendő életben.

A langyos lelkületűekről

Szintén imádkozzatok más Gyermekeimért, akik langyos lelkületűek. Nekik mielőbb vissza kell

Hozzám térniük. Gyermekeim, egymás iránti szeretetetek érdekében, ne habozzatok figyelmeztetni

ezeket az embereket az igazságra. Mutassátok meg nekik, példákon keresztül, az ima fontosságát,

hogy ők se vesszenek el majd.

Maradjatok erősek. Soha ne adjátok át magatokat a csaló hadseregének. Soha. Álljatok ki azért,

amiben hisztek. Védelmezzétek családjaitokat most. Térjetek vissza Hozzám. Mindennap

imádkozzátok  Isteni Irgalmasságom Rózsafüzérét. Keresztények mindenütt, imádkozzátok a 
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Rózsafüzért.  Engedjétek,  hogy Édesanyám visszahozzon benneteket Hozzám az Ő közbenjárása

által.

Gyermekeim, mindannyiatokért sírok, és most szükségem van Követőimre, hogy Velem egyesítsék

erőiket ezen gonoszság ellen. Az ima a válasz.

Szeretett Megváltó Jézus Krisztusotok

Jelenések Könyve

2010. november 26. péntek, éjfél

Drága, szeretett leányom, ma egy olyan nap van, amikor Szívem megszakad a világban levő

nyugtalanság és mély boldogtalanság miatt. Kétségbeesetten nézem, ahogy nő az egymás elleni

harag a világban. A szomorúság főként abból a tudásból fakad, hogy ezek a próféciák ki fognak

bontakozni, de az emberek túlnyomó többségének nincs erről tudomása.

Imádkozzatok, hogy Oroszország Áldott Édesanyámnak legyen szentelve

Ők még mindig nem hajlandók elismerni, hogy mindezek az események meg voltak jövendölve János

Könyvében. Oly sokan fognak most szenvedni a hit hiánya miatt. Imádkozzatok most, hogy

Oroszország végre megenyhüljön majd, és engedje magát, hogy végre megszentelődjön majd Áldott

Édesanyám nevében. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy ez megtörténjen. Mert ez a

nagy eredmény az imádság által lesz lehetséges. Ha ez megtörténik, akkor milliók fognak

megmenekülni. Mert a veszély az, hogy a kommunista erők fel fognak emelkedni a kígyóval, és

összefognak, tehetetlenül hagyva benneteket, Gyermekeim.

Nézzétek most azt a sebességet, ahogy a nemzetek harcra kelnek. A globális események, ahogy

ezek a maguk gyorsaságával kibontakoznak, nagy megdöbbenést fognak okozni. Követőim, nektek

meg kell hallgatnotok. Az imacsoportoknak nagy jelentőségük lesz a megtérés terjedésében, és ezen

végzetes események terjesztésében. Még azok is közületek, akik önelégülten élitek életeteket, ahol

mindent magától értetődőnek vesztek, többé már nem tudjátok figyelmen kívül hagyni ezeket az

eseményeket. Nektek most meg kell hallgatnotok Engem, és el kell fogadnotok, hogy azok az

események, amelyek a Jelenések Könyvében vannak megjövendölve, hamarosan bekövetkeznek.

Most kulcsoljátok imára kezeteket. Ha csak egy szikra szeretet is van szívetekben Irántam, kérjetek

Engem, hogy öleljelek át benneteket, hogy lángra lobbanthassam és megerősíthessem a Bennem

való hiteteket.

Harcolni fogok közületek mindenkiért

A végsőkig fogok harcolni, hogy a Szívemhez közelebb hozzalak titeket, lehettek akár gyermekek,

tinédzserek, fiatal felnőttek, középkorúak, vagy idősek – az Én szememben ti mind egyformák

vagytok. Ti vagytok az Én drága szeretett családom - közületek mindenki. Senki sincs kizárva. Még

azok sem közületek, akik nem fogadják el Létezésemet. Még azok sem, akik elfogadják Létezésemet,

mégis gyűlölnek Engem – Én mégis szeretlek benneteket. Szeretetem szenvedélyes, mely

meghaladja felfogóképességeteket, és Én mindent meg fogok tenni, ami csak Hatalmamban áll,

hogy visszatereljelek benneteket Nyájamba. Nem fogok olyan könnyen lemondani a lelketekről a

sátán javára.

Kérlek, forduljatok Hozzám

Kérlek, forduljatok Hozzám – nem számít, hogy mennyi kétség van bennetek -, és engedjétek, hogy

betöltsem szíveteket Isteni Szeretetemmel. Ha csak egyszer megízlelitek ezt a Szeretetet, ez

segíteni fog nektek felkészülni az Örök Életre a Paradicsomban, Velem, Örök Atyámmal és

testvéreitekkel. Ez a ti örökségetek. A ti jogos örökségetek.
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Ne tékozoljátok el az üdvösség e lehetőségét. Amikor életetek a földön a végéhez ér, két választási

lehetőségetek lesz az azt követő életre. Mennyország a Paradicsomban, vagy a pokol mélységei a

sátánnal, aki magával visz benneteket a bűnök által, amelyek elkövetésére a földön ő kísért

benneteket. Nyissátok ki a szemeteket most. Ne feledjétek, a halál a földön bármely nap, bármely

pillanatban bekövetkezhet, és amikor a legkevésbé számítotok rá.

Ezáltal az üzenet által kérlek benneteket, hogy még az Ítélet Napja előtt ismerjétek fel az igazságot.

Soha ne feledjétek,  hogy Én szeretlek benneteket. Nem számít, hogy milyen súlyosan vétkeztetek.

Ha Hozzám fordultok, és szívetek mélyéből kéritek Megbocsátásomat, megbocsátást fogtok kapni.

Még az utolsó lélegzetvételetekkor is.

Szeretett Megváltótok

Jézus Krisztus

Az Igaz Látnokok üldözése

2010. november 29. hétfő, 12.48

Leányom, írd a következőt, hogy figyelmeztesd a világot arra az üldöztetésre, melyet jelenleg

okoznak az Én kiválasztott lelkeimnek, akik azért küldettek a világba, hogy közöljék az igazságot,

azért, hogy megmentsék a lelkeket még a Második Eljövetelem előtt.

Észre fogjátok venni, hogy az Általam választott látnokokat és prófétákat még nyíltabban el fogják

utasítani, mint a hamis prófétákat. Ezek az Én gyönyörű lelkeim, akik az egyszerű hűségükért

választattak ki, Velem együttesen szenvedik majd el azt az elutasítást, amit Én szenvedtem el az

emberiség keze által.

Azok, akik Bennem,Velem és Miattam szenvednek, ők az igaz próféták. Ők azok a lelkek, akiket az Én

nevemben majd megkínoznak, megvetnek,és nyíltan elítélnek. Őket saját Egyházam is el fogja

utasítani, de nem minden Felszentelt Szolgám. A hűséges követők is, akik Tanításaimat szigorúan

követik, szintén kísértésbe fognak esni, hogy elutasítsák őket, míg idővel lassan rá nem ébrednek  az

igazságra.

Az idők kezdete óta, mikor úgy döntöttem, hogy Isteni Irgalmasságomból fakadóan prófétákat küldök

a világba, hogy minden Tanításomra emlékeztessenek benneteket, eleinte csak nagyon kevésnek

hittek. Sokakat közülük kigúnyoltak, és úgy néztek rájuk, mint akik szenvednek a nagyon élénk 

fantáziájuk, depressziójuk  miatt, vagy egyszerűen becsapottaknak ítélték őket. A legtöbb próféta

maga is megrendült, amikor megtapasztalta az első isteni találkozást. Sokan közülük egy ideig

maguk is kételkedtek ezekben a misztikus élményekben, mielőtt elfogadták volna ezek hitelességét.

Lassan fedték fel bárkinek is élményeiket. Időbe telt, míg elfogadták.

Minden  Általam választott lélek, habár elfogadták a feléjük intézett hívást, mégis vonakodtak

felfedni az Üzeneteimet vagy Utasításaimat még a felszentelt szolgáimnak is, beleértve az apácákat,

papokat, püspököket és bíborosokat is. Ők megilletődöttséget éreztek ezen emberekkel szemben, és

tudták a szívükben, hogy a nekik feltett kérdéseikkel nehéz lenne megbirkózniuk. Az elhívottak közül

sokan nem fedték fel az általuk kapott üzeneteket, hanem az imát és a személyes szenvedést

használták fel arra, hogy teljesítsék kötelességeiket Velem szemben.

Másoknak, akik követve Áldott Édesanyám és az Én utasításaimat, felfedték az üzeneteket, nem

hittek. Ezeket csak az idővel nyilvánvalóvá váló Isteni megnyilvánulások révén hitték el.

Kérem minden Követőmet, hogy hallgassatok a szívetekre. Figyeljétek az üzeneteket, amelyeket
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drága Látnokaim juttatnak el hozzátok. Ezek az üzenetek tiszta szeretetből adatnak nektek, hogy

segítsenek és vezessenek benneteket, és lelkeket mentsenek. Ez a cél. Ha úgy döntötök, hogy ezek

nem Isteni eredetűek, imádkozzatok vezetésért. Ha úgy döntötök, hogy mégis Isteni eredetűek,

akkor imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok a Látnokaimért, hogy meghallgassák őket.

Most hadd figyelmeztesselek benneteket a jelekre, amelyekre figyelnetek kell, mikor az Én

nevemben, igaz Látnokaimat üldözik. A gonosz követői, látván Látnokaim világosságát, nemcsak úgy

könnyedén veszik célba őket, hanem olyan gonoszsággal, hogy még a lélegzetetek is eláll. Nemcsak

gúnyolódás által gyötrik majd őket, hanem attól sem fognak visszariadni, hogy lejárassák őket. És

mindezt az Én nevemben. Az a fájdalom, amelyet Tanítványaim szenvednek el, semmiség ahhoz a

fájdalomhoz képest, amit ezzel Nekem okoznak.

Az utóbbi időben szenvedésem oly méreteket öltött, hogy átélem újra mindazt a keserves

kínszenvedést, melyen akkor mentem keresztül, amikor bűneitekért meghaltam. Az összes bűnért.

Az egész emberiségért. Beleértve azokat is, akik Engem és Látnokaimat gyötrik. Beleértve a

gyilkosokat, azokat az embereket, akik nyilvánosan megtagadnak Engem, és ezzel még dicsekednek

is, ahogyan a világban jelenlévő rettenetes gonoszsággal is.

Kérlek, figyeljetek Látnokaimra. Érezni fogjátok a szívetekben, amikor az igazságot halljátok. Kérlek,

ne essetek azoknak a csapdájába, akik üldözték Áldott Édesanyám látnokait, köztük Szent

Bernadettet, vagy az Én  kis gyermekeimet Fatimában. A legnagyobb tiszteletlenséggel bántak

velük, különösen az Én felszentelt szolgáim. Ők azok, akik a leginkább bántanak, amikor szeretetből

fakadó Isteni Kinyilatkoztatásaim az emberiségnek adatnak. A Szívem még inkább gyötrődik, amikor

ők nem hisznek az Isteni eredetű természetfelettiben, vagy nem ismerik fel azt, amikor az

megmutatkozik előttük.

Kérlek, imádkozzatok a Látnokaimért, különösen azokért a Látnokaimért, akiknek az üzeneteit nem

lehet elutasítani, a bennük megmutatkozó szeretet, és a bennük található figyelmeztetések miatt.

Mert ők az Én igaz látnokaim. Fel fogjátok ismerni őket azokról a sértésekről, rágalmazásokról,

gyötrelmekről és gyalázásokról, amelyeket Gyermekeim keze által kapnak.

Ha megfigyelitek azokat a gyalázásokat, amiket kapnak, és majd megfigyelitek azokat a

hazugságokat, amelyeket olyan megalázó módon terjesztenek róluk, akkor fel kell majd tennetek

magatoknak a kérdést: Ha ezt a személyt mindezidáig gyötörték, és nem hittek neki, akkor miért

szidalmazzák őt továbbra is ilyen durván? Majd meg fogjátok kapni rá a választ. Imádkozzatok a

Szentlélekhez a vezetésért, hogy  az Én igaz prófétáimat és látnokaimat meg tudjátok különböztetni

azoktól, akik megtévesztenek benneteket.

Szeretett Megváltótok

Jézus Krisztus

A gazdagság hajhászása

2010. november 30. kedd; 12.00

Szeretett leányom, összpontosíts, és hallgasd meg, amit Mondanom kell neked. Te most egy

fájdalmas átmenetet élsz át, mióta az első üzenetet megkaptad, egészen a mostani üzenetekig.

Kérlek, értsd meg, hogy ezek az üzenetek Tőlem jönnek, és kérlek, hagyd abba a kétkedést most.

Ezáltal jobban tudsz majd összpontosítani arra a munkára, amelyre elhívást kaptál.

Azokkal kapcsolatban, amik a világban történnek, most napról – napra egyre nyilvánvalóbbá válik,

hogy a gonosz Világhatalom mit próbál okozni a világnak. Az Egyesült Nemzetek Szervezete -  egyike
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ezen új világhatalom sok fedőszervének -, megpróbálja eltörölni Tanításaimat, és fel fognak

használni minden rendelkezésükre álló gyilkos fegyvert ennek megtételére.

Ne féljetek, mert az Én híveim keményen fognak harcolni, és nem fognak megtagadni Engem,

különösen azokban az országokban, amelyeket Nekem szenteltek, és amelyeknek buzgó és

rendíthetetlen a hitük. Ők nem fognak  hátradőlni, és mindezt hagyni. De sokan tehetetlenek

lesznek, a gyermekeik világosságra való vezetését biztosítandó költségek miatt.

Amint azt már elmagyaráztam neked korábban, az Én Örök Atyám haragja hamarosan

megmutatkozik a földön, amint az emberek egyre közelebb és közelebb kerülnek ahhoz, hogy

megtagadjanak Engem.

A világ ugyanolyannak tűnik. Az emberek is ugyanolyannak tűnnek. A televízió világa is, a maga

rózsaszín varázsával, ugyanolyannak tűnik. Az emberek a homokba dugják a fejüket. Azt gondolják,

hogy a világ úgy fog folytatódni, ahogy  most. Sajnos tévednek. Az Én kötelességem

Gyermekeimmel szemben az, hogy megmentselek benneteket. Hogy ne engedjem meg, hogy

továbbra is beszippantson benneteket az üres ígéretek, az üres álmok és a hamis becsvágy

vákuuma. Ezek azok az élvezetek, örömök, amelyekhez sok – sok éven át ragaszkodtatok. Ezek azok

az ígéretek, amelyek önhibátokon kívül, az önérzet, az önbecsülés, az önös haszon, és az

önjutalmazás útjának követéséről győztek meg benneteket. Azt mondták nektek, hogy mindenáron

az elsőséggel törődjetek.

Ti vagytok az elsők. Ti, a becsvágyatokkal, a gazdagság utáni vágyatokkal önmagatok és

gyermekeitek számára, a vágyatokkal, hogy jobbak legyetek testvéreiteknél, és az önelismerés

állandó könyörtelen hajhászásával be lettetek csapva.

Ezeket a törekvéseket a csaló táplálta Gyermekeimbe, ezen törekvések csillogásával és

vonzerejével. Sok Gyermekem nevetni fog ezen az üzeneten, és azt fogják mondani, hogy ez nem

igaz. Sajnos, a csaló valóban létezik, de a legtöbb Gyermekem nem fogadja el a létezését.

Ő ravasz módon megbújik a dolgok, az emberek, a cselekedetek és a vonzó ösztönzők mögött.

Manapság az ő csillogó csábítása a következőt jelenti: ha valakit megkérdeztek, hogy mit szeretne

jobban – a pénzt, vagy elveszett családjával ismét egyesülni -, akkor ő a pénz mellett döntene.

Kérdezzetek meg mást, hogy elárulná – e testvéreit az anyagi haszon miatt, és a válasz igen lenne.

Kérdezzetek meg egy fiatal gyermeket, hogy felcserélné – e az ő egyszerű életét, egy csodákkal teli

és izgalmas életre, és a válasz igen lesz.

Akkor miért nehéz megértenie Gyermekeimnek, hogy ha már a fődíjat odaítélték nekik, még akkor is

úgy érzik, hogy többet és többet akarnak? Egy gazdag ember, aki már egyszer nyereségre tett szert,

az továbbra is folyamatosan többet akar elérni. Ennek az az oka, hogy a sátán ajándékai, egy nyers,

üres érzést hagynak bennetek, amelyet nem értetek. Aztán folytatjátok a  keresést, hogy még többet

hajszoljatok, és ezt általában felebarátotok jólétének kárára teszitek. Senki sem tehet nagy vagyonra

szert anélkül, hogy ne okozna egy bizonyos fokú szenvedést azoknak az embereknek, akik az útjába

kerülnek. Senki sem tehet úgy hírnévre szert, hogy valaki másnak ne kellene arról lemondania. Az az

ember, aki másokkal nem osztja meg a vagyonát, elkárhozik. Az, akinek semmije sincs, sokkal

jobban hajlik a megosztásra, mint az, aki anyagi jóléttel  van megáldva.

Tanításaimat nem lehet felhígítani

Miért hagyják figyelmen kívül Gyermekeim azokat a tanításokat, amelyeket Apostolaim  tanítottak, 

amióta az Újszövetség megíródott? Miért nem szívlelik meg ezeket a tanokat? Azt hiszik, hogy azért

írták le ezeket Tanítványaim, hogy az emberek ne hallgassák meg? Mióta Én ezt a Földet elhagytam,

ezek a tanítások nem változtak. Ezek okkal léteznek. Ezek értelmezését megváltoztathatjátok,

felhígíthatjátok, új értelmet adhattok neki, vagy egyes részeket kitörölhettek belőle, de egy dolog

maradni fog. Az igazság. Az igazság mindig ugyanaz marad. Ez nem tud, és nem is fog megváltozni,

hogy az emberiségnek megfeleljen. Most ide hallgassatok. Üljetek le, és figyeljetek. Nem várhatjátok
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el, hogy ezt az utat követve Atyám Birodalmába léptek. Sokan közületek megindokolják a

gazdagságot és a dicsőséget, amit szereztek, és ezt a szerencsének tulajdonítják. Amit talán nem

ismertek fel, az az, hogy sokan közületek időközben eladtátok a lelketeket a gonosznak.

Egyes Gyermekeim tisztában vannak azzal, hogy már elkövették ezt a súlyos bűnt, és nem törődnek

vele. Mások pedig őszintén hiszik, hogy egyszerűen a legjobbat teszik önmaguk és családjaik

részére, de meg kell érteniük, hogy az anyagi biztonság elfogadható, de a luxus és a gazdagság

utáni hajsza nem.

A valóság az, hogy a hatalmas vagyon bűn által szerzett. Az a vagyon, amelyet talán bűn nélkül

szereztek, a bűnhöz fog vezetni.

Atyám Egyházának tanításai ellenére az egész világon az emberek még most sem fogadják el

Tanításaimat. A gazdag embereknek, akik az anyagi javak után törtetnek, van egy Istenük. A

szegény embereknek, akik a gazdagságra törekednek, szintén van egy Istenük. Mind a kettő

ugyanaz: a pénz. A pénz hiábavaló, ha az tisztességtelenül szerzett, és azon kevésbé

szerencséseknél (vagyonosaknál), akik nem tanulnak a tapasztalatból.

A pénzt, az anyagi vagyont, és minden jó dolgot, amelyeket azok az emberek szereztek, akik

szerencséseknek tartják magukat, el kell osztani a rászorulók között. A jótékonyságra adott pénz

értelmetlen, ha ezt a dicsőség és figyelem hajhászása érdekében teszik.

Biztosak lehettek abban, hogy a gonoszság, melyet éppen most terveznek a világban, amikor is az

az óhaj, hogy üres zsebbel maradjatok, valósággá válik, csak akkor fogjátok észrevenni, hogy milyen

csekély értéke van a pénznek. Amikor ők, a gonosz szervezet, átveszik a pénzetek feletti hatalmat,

és tehetetlenné tesznek benneteket, hogy hozzányúljatok anélkül, hogy feltételeiket elfogadnátok,

akkor fogjátok végre felismerni, hogy a boldogsághoz szükségetek lesz egy másik útra.

A pénzetek értéktelen lesz. Akkor majd túl kell élnetek a dzsungelt. Akiknek megvan a túlélési

ösztönük, könnyebbnek fogják találni ezt, mint azok, akiknek azelőtt sohasem kellett szolgamódra

dolgozniuk. A saját élelmetek megtermeléséhez való magvak többet fognak jelenteni nektek, mint

egy millió dollár. Egy egyszerű gyümölcs többet fog érni nektek, mint egy fényűző autó. Mert amikor

mindent elvesznek tőletek, akkor fogjátok Teremtőtöket segítségül hívni. Egyedül csak akkor, és

csakis akkor fogtok ráébredni, hogy  csak a szívetekben lévő szeretet számít. Mert szeretet nélkül

nem tudtok növekedni, és nem tudtok majd bejutni Atyám Királyságába sem.

Gondolkodjatok most. Legyetek óvatosak a gazdagság hajhászásában. Most hagyjátok abba, mielőtt

még túl késő lenne. Osszátok meg, és kövessétek Utamat. Ez egy kemény tanítás azon Gyermekeim

számára, akiknek bizonytalanságérzete van.

Szeretett Megváltótok

Jézus Krisztus
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2010 december

Figyelmeztetés az emberiség számára, az Igazság megértésére

2010. december 7. kedd; 3:15

Igen, szeretett leányom, újra itt vagyok. Írd a következőket: te, leányom, aki az igazság

megtagadása által fordultál el Tőlem, most segíteni fogsz Nekem visszavezetni Népemet a

világosságra, az igazság világosságára.

Egyetlen embertől sem fogom megtagadni az esélyt, hogy láthassa Isten Igazságát. Látni fogják az

irgalmasságot, Létezésem bizonyítékának ajándékaként. Ők akkor kapják meg ezt az ajándékot,

amikor a Nagyfigyelmeztetés alatt végre megismerik az igazságot. Sajnos, nem fog mindenki

megtérni Hozzám, és nem fognak Atyám Örök Birodalma felé sem fordulni, még ez alatt az esemény

alatt sem.

Leányom, már néhány napja nem kommunikáltam veled. Ez szándékos volt. Ez az idő lehetővé tette

számodra, hogy az Üzeneteim tartalmát gondosan feldolgozhasd.

Most már tudod, hogy ezek az üzenetek Tőlem jönnek, és hogy mindegyiknek nagyon fontos témája

van. Úgy gondolom, hogy Tanításaim igazságát most már meg tudod különböztetni a képzeletedtől.

Leányom, te most láthatod azt a fájdalmat és kétségbeesést, amit Én érzek akkor, amikor te szinte

naponta tanúja vagy annak a csalódottságnak, amit Én és Örök Atyám érzünk, ennek a szomorú,

üres és hitetlen világnak a hozzáállása láttán.

Nemcsak a hitetlenek okoznak neked fájdalmat, de a Tőlem kapott ajándékok és kegyelmek által,

még a zűrzavart is látod követőim fejében. Őket sem győzi meg könnyen az igazság, amelyet

Szeretetem ajándékaként adok, Prófétáim által.

Milyen hosszú, kanyargós út ez Gyermekeim számára, amikor az Általam nekik adott igazság és

ígéretek felé törekednek. Amikor te, személyesen, minden nap Gyermekeimre nézel, az utcán, a

televízióban, a médiában és felebarátaid között, akkor az Én szememmel látod őket. Mit látsz?  A

lelki világ teljesen feledésbe merült, és hiányzik életük valódi célja. A reménytelenség érzését látod,

a világi csábítások hajhászása ellenére.

Gyermekeim most nem ismerik fel, de a tisztulás folyamatán mennek keresztül. Én engedtem meg

ezt a tisztulási folyamatot, amely során az anyagi javak hiányának köszönhetően az üresség érzését

tapasztalják meg. De mindezt az emberiség kapzsisága okozta. Azáltal, hogy az emberek megkapták

a szabad akarat jogát, a gonoszok továbbra is a bankrendszer globális összeomlását készítik elő,

ravasz megtévesztéseik által.

Megengedtem Népemnek, az ártatlan áldozatoknak, hogy keresztülmenjenek ezen a tisztulási

folyamaton. Nagyon fontos, hogy keresztülmenjenek mindezen, mert azok a nehézségek, amelyeket

elviselnek, segíteni fognak megtisztítani lelküket.

Nagyon közel az az idő, amikor az anyagi javakból kevesebb lesz, és nehezebb is lesz elérni, így az

emberek az életet mélyrehatóbban fogják látni. Az egyszerűség segíteni fog felnyitni szemüket az

igazságra, annak igazságára, hogy mi fontos valójában. E nélkül a tisztulás nélkül, amely során

megengedem Gyermekeimnek, hogy lelkük érdekében szenvedjenek, nem tudnak és nem is fognak

közelebb kerülni Szívemhez.

Megfosztva az anyagi javaktól, amelyeket megszállottan bálványoztak a múltban, vissza fognak térni

az igazsághoz. Világosan látni fogják mások lelkében a szeretetet.  Így nagyon gyorsan fel fogják

ismerni a gonoszt is, annak minden rút dicsőségében azokban, akik az önzés és a kapzsiság
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csábítását követik. Gyermekeim most Hozzám hasonlóan, teljes kétségbeeséssel és elkeseredéssel

fogják látni ezeket az embereket, akik hitelt kapnak a médiában, lévén, hogy ők azok, akikre fel

kellene nézni és csodálni kellene őket.

Menj most leányom, és értsd meg a feladatodat, lásd tiszta szemmel. Te már ismered az igazságot.

Nem kételkedsz többé. Terjeszd a megmentés igazságát, amilyen gyorsan csak tudod, hogy az

emberek esélyt kaphassanak a megmenekülésre, még a Nagyfigyelmeztetés előtt.

Szeretett Megváltótok

Jézus Krisztus

Az elkövetkezendő élet

2010. december 11. szombat; 9:15

Drága, szeretett leányom, te már készen állsz a továbblépésre, és arra, hogy folytasd a feladatot,

Szent Könyvem, az Igazság Könyvének befejezését. Te, leányom, most a tisztulás folyamatán mentél

keresztül, ami azért volt szükséges, hogy erőt adjon neked ehhez a munkához.

Gyermekeim, akiket olyannyira magával ragadott ez a két részből álló világ, nem ismerik fel, hogy

nemsokára minden eggyé válik.  A két rész a bánatot és az örömet is magában foglalja. A bánat oly

módon van jelen a világban, ami mély összezavarodottságot és kétségbeesést okoz. Ez a bánat eltér

minden más bánattól a föld megteremtése óta.

A szomorúság, ami ma a világban érezhető, az anyagi javak elvételéből eredő veszteségen alapul.

Ott van még a testben, a lélekben, és a szellemben lévő béke utáni vágy. Ez egyedül csak az alázat

által, az Én Örök Atyám elfogadása, és az iránta való szeretet által fog bekövetkezni. És aztán ott

van az öröm. Szeretettel mosolygok, amikor gyermekeim nevetnek, mosolyognak, és jól érzik

magukat.  Ez egy ajándék Tőlem. A nevetés és az öröm egy nagyon fontos ajándék az emberiség

számára, feltéve, ha tiszta, és nem megy mások kárára.

Kicsinyhitű gyermekeim, tudom, hogy nehéz megállnotok és azt mondanotok: visszatérek Istenhez.

Olyan sokan vannak közületek tudatában annak, hogy ki is az Örök Atya valójában. De csak kevesen

értik azt meg, hogy Ő őrködik felettük, életük minden egyes napján, közülük egyenként mindenki

felett. Ő mosolyog, nevet és az öröm nagy érzése keríti Őt hatalmába, amikor gyermekei boldogok.

De Ő nem szívesen néz le azokra, akiknek örömük, vagy feltételezett örömük nem a szívükben lévő

szeretetből fakad.

Én is, a ti Megváltótok, Jézus Krisztus, szeretlek mindannyiatokat, Gyermekeim. De Én egy vagyok

Örök Atyámmal. Mindannyiatokra mosolygok, és remélem, hogy vissza fogtok térni Hozzám.

Jöjjetek Hozzám Gyermekeim, egyként, és nyílt szívvel közeledjetek Felém.

Sok gyermekem félelmet érez szívében, azon üzenetek miatt, amelyek a Földre való Második

Eljövetelemre utalnak. De nem kell félniük.  Ez a teljes öröm, a dicsőség és a tiszta boldogság

pillanata lesz.  Mert mindazokat közületek, akik szívetekkel visszafordultok Hozzám, Karjaimba

veszem, és örömkönnyeket fogok sírni.

Híveim, kérve-kérlek benneteket, imádkozzatok most mindazokért, akik nem hisznek, vagy akik

eltévedtek útjaikon. Az a pásztor, aki összetereli nyáját, mindig arra fog törekedni, hogy ha

keservesen is, de megkeresse azokat, akik elvesztek. A győzelem édessége, amelyet akkor érez,

amikor ők visszajönnek a nyájával, hasonló ahhoz az érzéshez, amit Én akkor érzek, amikor elveszett
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gyermekeim visszatérnek Hozzám.

Gyermekeim, még az öröm és a nevetés pillanataiban is ezen a földön, kérlek, mindig emlékezzetek

egy dologra. Ez csak egy halvány fénye annak a tiszta örömnek és boldogságnak, ami az új földön

fog létezni, amikor az elveszett Paradicsom felemelkedik. Amikor ez beteljesedik, akkor a választott

nép, azok, akik igaz életet élnek, akik hisznek Teremtőjükben, egyesülni fognak mindazokkal, akik

halottaikból feltámadtak. Azok az emberek, barátok, családtagok, akik eltávoztak az élők sorából,

egyesülni fognak Velem, ebben az új dicsőséges örökkévalóságban.  Ne feledjétek gyermekek,

fontos, hogy ne vegyétek magától értetődőnek ezt a földet. Azt se feltételezzétek, hogy benne

minden a ti ellenőrzésetek alatt van. Mert ez nem így van. Ha továbbra is  felemésztenek ígéretei,

megtévesztései, örömei és csodái, ne feledjétek, ez csak egy ideiglenes hely. Ez egy átmeneti

szakasz, még mielőtt belépnétek Atyám Birodalmába, az új Ég és Új Földre, amelyek eggyé válnak.

Egy utolsó felhívás, Gyermekeim: imádkozzatok saját szavaitokkal Hozzám. Kérjétek Vezetésemet.

Kérjetek Engem, hogy mutassam meg nektek a szeretetet és az igazságot oly módon, hogy annak

értelme legyen. Ne dugjátok fejeteket a homokba, különben nem fogjátok élvezni az új Föld

dicsőségét.

A semmibe vezető Üres Ösvény

Gyermekek, azok, akik kigúnyolnak és megtagadnak Engem, azt fogják mondani nektek, hogy

ezután az élet után nem létezik másik élet. Biztosíthatlak benneteket, hogy ők nemcsak attól fosztják

meg magukat, hogy bejussanak a Paradicsomba. Ehelyett egy üres ösvényt választanak, ami a

semmibe vezet. Egyes esetekben ők a csaló – a gonosz – megtévesztését követik, aki oly halkan és

halálos bátorsággal halad, hogy azok, akik nem hisznek létezésében, kézen fogva, vakon követik őt a

pokol kapuján keresztül.

Szenvedésem a Getszemáni Kertben

Amikor Híveim ezeket az embereket látják, hogy milyen arrogánsan büszkélkednek, és azt, amint

ateizmusukkal dicsekednek, akkor szörnyű fájdalmat éreznek. Ők, akik keresztemet magukra vették,

átérzik azt a haláltusát, amelyet Én elszenvedtem a Getszemáni kertben töltött időm alatt. Itt, ahol

Én önszántamból a végső áldozatot meghoztam, amikor a halált magamra vállaltam, azzal a

szándékkal, hogy Gyermekeimnek esélyt adjak arra, hogy helyet kaphassanak Atyám Birodalmában,

már akkor tudtam, hogy egyes Gyermekeimnek ez nem jelent majd különbséget a szívük mélyén. Ez

volt a legrosszabb kínszenvedés, és emiatt adtam véres verejtékem. Az a rémület, amelyet az

elveszett lelkekért éreztem, még ma is él Bennem.

Mindazok közületek, akik azt kérdezik: Ha te Isten vagy, vagy te vagy Jézus Krisztus, akkor biztosan

megtehetsz bármit?  Válaszom: természetesen. Egyetlen dolog kivételével. Nem tudok beavatkozni a

ti szabad akaratotokba, amely az emberiségnek adatott. Gyermekeimtől fog függni, hogy

meghozzák-e ezt a végleges döntésüket szabad akaratukból.

Szerető Krisztusotok. Megváltótok.

Jézus Krisztus

Felhívás a Gyilkosság és az Abortusz megállítására

2010. december 16. csütörtök, 13.10

Leányom, írd a következőt. Az ártatlan áldozatokra mért halál, egyike a legnagyobb bűnöknek,

melyet ember tud okozni testvérének. Ez a legsúlyosabb test elleni bűn, és ez mély fájdalmat okoz

Nekem. Ma az emberiség, emberi élet iránti tiszteletének hiánya, egyre nyilvánvalóbbá válik a

világban.
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Az élet egy értékes ajándék Istentől. Senkinek sincs joga elvenni egy másik ember életét. Senkinek

sincs joga elvenni egy gyermek életét, aki még majd az első lélegzetét születésekor veszi. Ez

égbekiáltó bűn, és megbocsáthatatlan. Minden lélek Örök Atyámtól származik, és a fogantatás

pillanatában teremtődnek. A kisgyermekek – az ártatlan áldozatok – pont azon emberek által

gyilkoltatnak meg, akik a táplálásukra küldettek – a saját édesanyjuk által, akik a felelősek azért,

hogy ők nem kapják meg a megszületéshez való jogot.

Miért dőlnek hátra gyermekeim, és nem tesznek semmit? A szabadság nevében, ezeket az Atyám

Királyságából való kis angyalokat eltávolítják a földről, mielőtt Isten gyermekeiként a számukra

kijelölt idő letelt volna. Hát nem értik ezek a nők, hogy ezek az életek – amelyeket ők oly kevéssé

értékelnek – Istené?  Ezek a gyermekek szenvednek. A meggyilkolásuk alatt gyötrelmes kínokat

élnek át.  És ez igazolva van – a Kormányok, az orvosi szakma, és ezen anyák családjai által. Vajon

nincs bűntudat a lelkükben?

Nem ismerik fel, hogy égbekiáltó tettük semmiben sem különbözik attól a tettől, amikor ember

embert öl?

Valójában ez még nagyobb bűn, mivel ezek a gyermekek védtelenek. Könyörögjenek irgalomért ezek

a nők, akik már beleestek ebbe a bűnbe, vagy kérjék Vezetésemet, ha épp egy abortuszt

mérlegelnek. Mindenképpen bűneik után lesznek megítélve. A test ellen elkövetett bűnök a

legvisszataszítóbbak Atyám szemében. Embertársatok meggyilkolásáért sem Én, sem Örök Atyám,

nem tudunk elfogadni semmiféle mentséget sem.

Itt az ideje gyermekeim, hogy felébredjetek, és hogy megértsétek, hogy az emberi élet kioltásáért, a

tettes a pokol tüzére kerül. A démonokkal teli mélységből nincs visszaút.  A csaló – a sátán –

munkálkodása által, ugyanezen démonok meggyőzik a gyilkost arról, hogy amit tesz, az helyes. A

sátán ravasz módon meggyőzi az anyákat például, hogy „helyes döntést” hoztak. A sátán, az emberi

gondolkodással összefüggő, mindenféle trükköt bevetve, felmenteti a személlyel a cselekedetét,

még ha az helytelen is. Azt a hazugságot alkalmazza a sátán, hogy a gyilkosnak saját jogai vannak,

és elsődlegesen saját érdekeit kell figyelembe vennie. Az emberi jogok nevében nyilvánul meg a

hazugság, miszerint csodálni kell egy anya jogait, és azt a szabadságát, hogy ő dönt arról, hogyan éli

az életét. A hazugság aztán meggyőzi őt arról, hogy jó és helyénvaló az, hogy meggyilkolja

gyermekét.

Kérlek, értsétek meg, hogy a világban történő népirtás fokozódása és terjedése előre meg volt

jövendölve. Ez egyike annak a sok jelnek, amelyek a Végidőkre vonatkoznak.

Álljatok meg most, ti mind, és figyeljetek: a gyilkosság komoly, súlyos bűntett. Ha ezt teszitek, nem

fogtok megmenekülni. Nincs visszaút. Bánják meg bűneiket azok, aki elkövették ezt a szörnyű bűnt.

Esedezzenek bocsánatért most. Irgalmasságom által meg fogom hallani imátokat.

Megmenekülhettek, és meg is fogtok menekülni, ha őszintén megbánjátok ezen súlyos bűnötöket. Én

meg fogom hallgatni. Meg fogok bocsátani.  De az idő, nem a ti oldalatokon áll.

Híveim, imádkozzatok állhatatosan ezekért az elveszett és tévelygő gyermekeimért, akiket a csaló

és az ő hatalmi pozícióban lévő csatlósai tévútra vezettek. Nekik most a ti imáitokra van szükségük.

Nektek mindannyiatoknak meg kell védenetek a jogot az emberi élethez, melyet az emberi kéz

semmilyen körülmények között sem befolyásolhat.

Mindennap imádkozzatok Hozzám. Ajánljátok fel Nekem minden esetleges szenvedéseteket az

ártatlan áldozatokért.

A ti szeretett Megváltótok

Jézus Krisztus
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2010. december 18. szombat, 09.40

Nos, most már tudod, hogy amit Én ígérek, az beteljesedik. Küldtem neked egy lelkivezetőt, azt a

személyt, akit Én választottam rögtön a küldetésed kezdetén. A néhány választottnak időbe telik,

hogy hozzákezdjenek a Számomra végzendő munkának. Leányom, szükséged van egy lelkivezetőre,

hogy Üzeneteimet teljes mértékben megértsék szolgáim. Ily módon a szó (az üzenet) terjedni fog, és

az emberek rá fognak ébredni az igazságra. Ez egy bukkanókkal és rövid mellékutakkal teli út lesz,

melyek hirtelen bukkannak fel, hogy egy másik irányba tereljenek téged, de ne félj. Vezetés alatt

állsz, és nagyobb önbizalmad lesz ezt a munkát illetően.

Most írd a következőt. Az Igazság könyve jelenleg bemutatásra kerül az emberiség számára, hogy

segítsen megmenteniük magukat az Én Szívemben. Ők most kapnak egy lehetőséget, hogy

hirdessék Dicsőségemet, mielőtt visszajövök, mint irgalmas megváltó és igazságos bíró. Én sosem

akarok büntetést mérni Gyermekeimre, de – bizonyos körülmények között – azokat, akik teljes

tudatukban társulnak a csalóhoz, és oly nagy tisztelettel övezik őt és az ő gonosz csatlósait, hogy

szinte már egy oltár előtt hódolnak neki, őket már nem lehet megmenteni. Ők tudják, hogy kik ők

valójában. Nagyon nehéz lesz számukra, hogy visszaforduljanak Hozzám. Imádkozzatok értük.

Akiket a sátán Támad

A csalónak nagyon kevés ideje maradt a földön, hogy nagy pusztítást végezzen, és ezért fokozta

tevékenységét mindenütt. Ő elsősorban az Atyám Egyházában lévő felszentelt szolgáimat veszi

célba, a fiatalokat, a jóképűeket és a nagyon intelligenseket.

Azok, akik továbbra is azzal kérkednek, hogy nem hisznek Bennem vagy Örök Atyámban, ők már

csak egy lehetőséget fognak kapni, hogy megnyissák szívüket.

Fáj néznem őket. Olyan ez, mint nézni egy emberekkel teli autót, drága Gyermekeim, a sűrű ködben

egy szikla felé haladni. Eltévesztették az irányt, és most, miközben azt hiszik, hogy kényelmes

otthonaikba igyekeznek vissza, hamarosan elmerülnek a remény nélküli mély sötétségbe.

A megjövendölt Próféciák most kinyilatkoztatásra kerülnek majd

Szeretett leányom, nem lesz könnyű rávenni Gyermekeimet, hogy meghallgassanak. Ki kell tartanod

az akadályok ellenére. A türelem fontos. Ezek az üzenetek nagyon értékesek, és tele vannak

szeretettel és figyelmeztetésekkel. Gyermekeimnek meg kell állniuk, és meg kell érteniük, hogy az

oly régen megjövendölt próféciák most kinyilatkoztatásra kerülnek majd. Ezek az események

hamarosan bekövetkeznek ezen a világon, és az idő nagyon-nagyon rövid.

Sosem fogom kinyilatkoztatni Második Eljövetelem időpontját

Sosem fogom kinyilatkoztatni neked, szeretett leányom, Második Eljövetelem időpontját, mert ezt

nem kell tudnod. De mielőtt Én eljövök, kommunikálok az egész világgal most, hogy Én

megmutathassam Gyermekeimnek puszta Irgalmamat.

Édesanyám az én nevemben munkálkodik

Szeretett Édesanyám, aki az Én nevemben munkálkodik, üzeneteket terjeszt a választott látnokokon

keresztül. Más választott próféták titokban, önként szenvednek, hogy megmentsék a lelkeket.

Megengedem nekik, ezen legájtatosabb hívőknek, hogy hatalmas nagylelkűségük gesztusaként, az

Én kínomat szenvedjék el. Sokak megmentéséért, üdvösségéért felelősek ők. De ők nemcsak azokat

a kínokat szenvedik el, amelyeket Én a kereszten elszenvedtem, hanem azt a kínt is érzik, amelyet
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Én ma szenvedek el. Ráadásul, időről-időre, elszenvedik a csúfolódást, a gyalázkodást és a

gúnyolódást. Mégis alázatuk révén csendben viselik el mindezt, vagy egyes esetekben, mindenki

szeme láttára. Mások, az Én felszentelt szolgáim, akik az egyedüllétet választják, nagy szolgálatot

tesznek nekem. Az ő önmegtagadásuk különleges áldozata szintén a lelkek megmentését szolgálja.

Isten Ajándékait természetesnek veszik

Nagyon nehéz az igazság közlése egy modern világban, ahol a technológia ilyen szédítő

magasságokba jutott. Hangom olyan, mint egy halk sikoly a pusztában, amelyet elnyomnak a

kellemes izgalom javára.

Az Én gyermekeimnek nem sikerül megérteniük, hogy minden csoda, amelyet a technológia által az

emberiség javára hoztak létre, az Örök Atya ajándéka. Minden csoda a gyógyszerfejlesztésben,

amely az emberek javát szolgálja, szintén egy ajándék. De ezeket az ajándékokat természetesnek

veszik, mert Gyermekeim azt gondolják, hogy mindez emberi teljesítmény, de ez nem így van.

Az Intelligencia Adománya

Az intelligencia adománya, csakúgy, mint az ének adománya, szintén az Isteni Birodalom ajándéka. 

És éppen ezért, mert mindezek Isten ajándékai, a sátán, azaz a gonosz célpontjai. Az ő befolyása

által a technológiát megmásítják, hogy az pusztítson, és hogy az egész világban pusztítást okozzon.

Hogy nevet, amikor háborút lát kitörni, és amikor a technológiát kémkedésre vagy ölésre használják.

Mennyire nevet akkor is, amikor a gyógyszer-technológiát nemcsak az ölésre használják, hanem az

ölés igazolására is. Mindezek – az emberiség elleni – rémisztő bűncselekmények, a technológia által

lehetővé téve, az úgynevezett tolerancia látszata mögé vannak rejtve.

A tolerancia, mint a gonoszság álarca

A tolerancia a gonoszság legtökéletesebb álarca lehet. Ez nyilvánvaló mindenki számára, aki éber

Tanításaim által, hogy azonnal észrevegye, amikor ezek az emberiség elleni bűncselekmények a

szemeitek előtt bontakoznak ki. A tolerancia nevében embereket gyilkolnak meg, megtagadják tőlük

a szabadságot, és mindenekelőtt azt a jogot, hogy harcoljanak az erkölcsi igazságszolgáltatásért.

Ó, igen, gyermekek, legyetek ennek tudatában, legyetek éberek és óvakodjatok, amikor a

„tolerancia” szót halljátok, mert ez a sátán egyik kedvenc megtévesztő játéka.

Az emberek nem állnak ki Kereszténységükért

Gyermekeim a modern kommunikációs eszközök ellenére sem állnak ki, és vallják meg

Kereszténységüket.  Ez leginkább annak a ténynek köszönhető, hogy a legtöbb Keresztény a nyugati

világban él. Ők attól félnek, hogy ki fogják nevetni, és meg fogják félemlíteni őket. Abszolút igazuk

van. Ez fog történni velük. De figyeljetek a következőre: Gyermekeim mindig akkor szenvednek el

egyfajta gúnyolódást, amikor felveszik Keresztemet. Akkor biztosak lehetnek benne, hogy a Nekem

végzendő feladaton munkálkodnak.

Aki az Én Nevemben szenved, annak nagy áldásban és sok kegyelemben lesz része. De azok a

Keresztények, akik az Én Nevem nyilvános hirdetésének jogáért harcolnak, ők fognak a legtöbbet

szenvedni. Nekik erősnek kell maradniuk. Ti vagytok az Én reménységem ezen a földön. Az Én

hűséges követőim nélkül, Gyermekeim nem léphetnék át a végső küszöböt Atyám Birodalmába.

Minden Követőmet szeretem. Én a szívükben vagyok, és ők tudják ezt. Szívleljétek most meg

Szavamat ezen a prófétámon keresztül. Ne hagyjátok figyelmen kívül ezeket az üzeneteket.  Ezek

segíteni fognak – a szájról szájra terjedés által- lelkek millióinak megmenekülésében az egész

világon, még a Második Eljövetelem előtt.
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Most menjetek békével és szeretettel.

A ti odaadó Megváltótok, Jézus Krisztus

Szűz Mária Harmadik Üzenete

2012. december 20. hétfő, 10.00

Hallgass meg, gyermekem. Erősnek kell maradnod, szeretett fiam, Jézus a Krisztus számára. Ő túl

fontos és különleges számodra ahhoz, hogy elfordulj, kétségekkel a fejedben. Igen, könnyű

összezavarodni ebben a munkában, de bíznod kell majd benne teljesen. Szüksége van arra, hogy

átadd magad neki, és hogy feltétlen bizalommal légy iránta.

Gyermekem, nem könnyű számodra ez a munka. De, amint már korábban mondtam neked, szeress,

hogy kitarts. Sikeresen fogod teljesíteni feladatodat. Arra buzdítalak, hogy térj vissza a napi

imádkozás gyakorlatához. Mert az én Legszentebb Rózsafüzérem által oltalmazva leszel. Ez nagyon

szent munka, gyermekem, így kérlek, hogy tiszteletből engedelmeskedj Fiamnak, azáltal, hogy

teljesen bízol Benne. Tedd félre kétségeidet, gyermekem, mert a Szentlélek által különleges

kegyelmeket kaptál. Az igazság most szívedben, lelkedben és elmédben nyugszik. Ezért volt

számodra könnyebb leírni az üzeneteket, amelyeket szeretett, drága Fiam ad neked.

Ő szeret téged, Gyermekem, és téged választott ezen évszázad egyik valaha volt legfontosabb

feladatára. Munkád a Fausztina nővértől kért feladathoz hasonlít. Hasonló szenvedéseken mész

keresztül, mint amit ő elviselt. Ne félj ezektől a szenvedésektől, melyek magukba foglalják az

imádkozás képességének hiányát, és a napi kétségeket, melyek normálisak. Ezek el fognak múlni.

Minden szent, köztük Szent Fausztina is, kísérnek téged, gyermekem, és vezetnek téged minden

nap.

A munka, amit felvállalsz a nevemben és szeretett Fiam nevében, előre meg volt jövendölve. Ez az

egyik legfontosabb mód, amely által lelkeket tudsz menteni. Ne inogj meg, és ne tétovázz. Mindig,

mindig hívd a te Szeretett Édesanyádat segítségért. Én itt vagyok neked. Kérlek, naponta imádkozz

szeretett Fiamhoz, az ő  Isteni Irgalmasságának Rózsafüzérével. Ily módon közelebb kerülsz Hozzá,

és érezni fogod, ahogy szívedbe költözik.

Végy bátorságot, és haladj előre most. Tekints szeretettel az értékes út felé, amely a

Szentháromsághoz vezet. Mind veled vannak. Szenvedni fogsz, de tekintsd ezt egy kegyelemnek,

mert szenvedés nélkül nem tudsz közel maradni Fiam szívéhez.

Ennyit mára. Fordítsd, és nyisd meg szívedet most szeretett Fiam, a Fölséges Jézus felé.

Szeretet és Béke

Miasszonyunk, a Rózsák Asszonya

A Nagy Szorongattatás

2010. december 20. hétfő, 10.00

Leányom, figyelj a következőre. Az emberiség – ezen üzenetek által – folyamatosan figyelmeztetve

van arra a bárdra, amely le fog sújtani azokra, akik továbbra is elutasítják az Örök Atyát. Közeledik a

Nagy Szorongattatás eljövetelének ideje. Ez az esemény 2012 végétől kezdődik majd, és nem
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tévesztendő össze a Földre való Második Eljövetelem idejével vagy dátumával. Mert ez,

Gyermekeim, nem lesz megjövendölve ezekben az üzenetekben. Bárki, akik megpróbál

Gyermekeimnek megadni egy időpontot Második Eljövetelemre, az egy hazug, és nem egy igaz

próféta. Én azonban – ezen prófétán keresztül -  kinyilatkoztatom az éveit azon különleges

eseményeknek, melyek elvezetnek Második Eljövetelemig.

Isten nem fogja engedni, hogy a világnépesség csökkentésére irányuló terv

megvalósuljon

A Nagy Szorongattatás, ahogyan az már oly régen meg lett jövendölve, most ki fog bontakozni egy

hitetlen világ szeme láttára. Ez az, amikor az igazság(osság) kardja le fog sújtani mindenütt. Az Én

Örök Atyám nem hajlandó félreállni és engedni, hogy megvalósuljon az a gonosz terv, melyet épp

most terveznek a zárt ajtók mögött, a világnépesség csökkentésére.

Ez a gonosz csoport – a sátán hűséges követői – megkísérelt a múltban Atyám gyermekei ellen

népirtást elkövetni. Nem sikerült nekik.  Újra megpróbálják. Ismét nem fog sikerülni nekik, de előtte

még szörnyű pusztítást fognak okozni.

A hívőknek nem kell félniük

Örök Atyámnak, az Ő Irgalmasságában, közbe kell majd avatkoznia, hogy megállítsa őket, annak

ellenére, hogy fájdalmas Számára elszabadítani az előttünk álló világméretű katasztrófákat. Hívők,

ne féltsétek magatokat és családjaitokat. Védelmezve vagytok. De kérve-kérlek, mindenkor

imádkozzátok a Szent Rózsafüzért és  Isteni Irgalmasságom rózsafüzérét, hogy segítsen enyhíteni, és

elhárítani néhány ilyen katasztrófát.

Már most kezdjetek el tervezni. Harcolni kell ezen emberek ellen, akik próbálják ellenőrizni

pénzeteket, egészségeteket, élelmeteket, sőt még a hiteteket is. Álljatok fel, és védjétek meg

magatokat és családjaitokat az ima segítségével. Hívjátok mindazokat a szenteket, akiket tiszteltek,

hogy – közbenjárókként Örök Atyámnál – segítsenek benneteket.

Világméretű katasztrófák fognak lesújtani

Amint ezek a világméretű katasztrófák drámai időjárás változással megkezdődnek – ami enyhén már

el is kezdődött -, ezeket a globális felmelegedés következményeként fogják tekinteni. Igen, az

emberiség nagyon csúnya módon károsította a földet, de ezeknek a katasztrófáknak semmi köze a

klímaváltozáshoz.

Örök Atyám, ha úgy döntene, semmit sem téve hátradőlhetne. Aztán a befolyásos döntéshozók ezen

gonosz, hataloméhes és megtévesztett csoportjai győzedelmeskednének. Ők ellopnák a lelkeket,

 ártatlan Gyermekeimet a csapdájukba – a sátán, a gonosz iránti hipnotikus engedelmesség

csapdájába – csalván. Ez nem lesz megengedve.

Felhívás minden vallás részére, hogy egyesüljenek

Most itt az ideje, hogy egyként egyesítsék erőiket Atyám gyermekei és követői, valamint azok, akik

hisznek egy felsőbbrendű lényben, amely maga az Isten, minden dolog teremtője és alkotója.

Függetlenül attól, hogy melyik úton követitek Istent, vagy hogy hisztek-e Bennem, az Ő egyetlen

szeretett fiában, egységet kell alkotnotok. Harcoljatok a gonoszt képviselő csoport ellen. Ő a ti

ellenségetek, ha hisztek Istenben, az Örök Atyában. Ő próbál megakadályozni benneteket abban,

hogy belépjetek a Paradicsomba, azáltal, hogy hazudik az ő követőinek, hogy őket is majd egy

hasonlóan szép isteni paradicsomba viszi. Ezek a szegény, megtévesztett és becsületes követők nem

látnak át a csalárdságon, mert elvakította őket az anyagi világ dicsfényének varázsa.

A János Könyvében szereplő próféciák most napvilágra kerülnek
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Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok mindannyian, minden egyes nap. Nagyon hamar

mindenki meg fogja érteni a Szentírás igazságát. Mindenki meg fogja érteni végül, hogy az Atyám

Könyvében szereplő tanítások hitelesek. Ezek nem hazudnak. A múltban megjövendölt próféciák

napvilágra kerültek. A János Könyvében szereplő próféciák most napvilágra kerülnek majd. Ezek az

üzenetek azért adatnak eme prófétának, hogy felkészítsék Gyermekeimet az Atyám királyságába

való belépésre.

Menjetek most, és terjesszétek Igazságomat. Mentsétek meg egymást a csaló karmaiból, mielőtt túl

késő lenne.

A ti szerető Megváltó Jézus Krisztusotok

Fájdalmam és Szenvedésem ma

2010. december 22. szerda, 02.40

Leányom, rettenetesen szenvedek az emberiség bűnei és Létezésem kegyetlen elutasítása miatt,

amely oly gyakori most a világban, hogy rendkívüli mértékben megemelkedett azon hívek száma,

akik hátat fordítanak Nekem.

A fájdalom, a szenvedés és a kín még hangsúlyosabb, amikor a világ a Karácsonyt ünnepli. Tudom a

Szívemben, hogy bár ez a legfontosabb Keresztény Ünnep, Tanításaimat mégsem úgy hirdetik,

ahogyan azt kellene.

Szeretett leányom, ki kell tartanod saját szenvedéseidben, mind elméd, mind lelked szenvedéseiben.

Ezek közelebb hoznak majd téged Szent Szívemhez. Csak amikor elviseled a szenvedés eme

megpróbáltatásait, akkor egyesülsz Velem.

Leányom, imádkozz, imádkozz, imádkozz, hogy a többi lélek enyhítse majd a kínt, melyet Én

elszenvedek. Óh, bárcsak meg tudnám menteni gyorsan a lelkeket, és szerető Karjaimmal

átölelhetném őket, a Szívem is meggyógyulna. De sok lélek nem fog megtérni Hozzám. Leányom,

neked kitartóan kell dolgoznod, hogy meggyőzd őket az igazságról. Soha ne add fel.

Te tele voltál kétségekkel, de Én tudom, hogy a szíved mélyén felismered, hogy az Irgalmasság ezen

üzenetei, melyek a lelkek megmentésért adatnak, valóban Tőlem és Örök Atyámtól származnak.

Tarts ki, fogadd el a szenvedést, légy alázatos, türelmes, és cselekedj méltósággal, amikor az Én

Nevemben próbára tesznek.

Menj most, megújult életerővel, szeretettel és erővel, hogy visszanyerd szeretett Gyermekeim lelkét.

Szerető Megváltótok

Jézus Krisztus

Miért Lettem Emberré

2010.december 24. 20.00

Szeretett leányom, köszönöm, hogy válaszoltál Hívásomra. Örömmel beszélgetek veled ezen a

különleges ünnepen, Születésem ünnepén. Nagyon értékes az a szeretet, mely eltölti Szívemet a
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valamennyi gyermekem által tanúsított hit és odaadás által.

Ez az az időszak, amikor Gyermekeim mindenütt földi Életemről elmélkednek. Ez egy olyan időszak

számukra, amikor átgondolják annak jelentőségét, hogy mit is fejez ki Születésem az egész

emberiség számára. Születésem révén van az, hogy az emberiség az üdvösséget fogja keresni. Örök

Atyám, minden Gyermeke iránt érzett szeretete által hozta meg ezt a végső áldozatot. Az, hogy meg

kellett néznie egy csecsemő megszületését, látni őt felcseperedni gyermekként egészen a

felnőttkorig, tisztán mutatja az Ő szeretetét és eltökéltségét, hogy megmentse valamennyi

gyermekét. Ő oly nagyon szereti minden gyermekét, hogy megkért Engem arra, hogy emberi

lényként éljem az életet, tudván, hogy meg fognak alázni, és ki fognak gúnyolni Engem.

Megengedte, hogy mindez megtörténjen.

Születésem egy jel mindenkinek, hogy Isten, az Örök Atya olyan nagyon szerette gyermekeit, hogy

még ezt a hatalmas áldozatot is meghozta. Azáltal, hogy megengedte Nekem, hogy a földre jöjjek,

és mindannyiatok között éljek, Ő megmutatta könyörületét, és azon vágyát, hogy megmentsen

benneteket azáltal, hogy megengedte Halálomat. Ha nem küldött volna el Engem, az emberiség nem

menekülhetne meg. De azok, akik elutasítottak Engem, még mindig bizonytalanok Isten, az Örök

Atya által tett ígéretek igazságát illetően. Még mindig nagy az összezavarodottság.

Csak az számít most az emberiség számára, hogy megértsék az – Isten valamennyi gyermeke

számára kijelölt – új Ég és új Föld ígéreteit és valóságát. Ez a legnagyobb ajándék, és egyben az az

ajándék, amelyet mindannyiatoknak meg kellett volna osztani Vele, amíg a sátán el nem pusztította

mindezt, Éva megkísértése által.

Az emberek ma sok szempontból úgy tekintik az Ó- és Újszövetség tanításait, mint régi meséket.

Sokan még most sem értik meg, hogy a Szentírásban lévő tanítások hitelesek voltak, és még mindig

azok. Mivel sok esetben a szellemi birodalomban történt eseményekre tesz utalásokat, az

embereknek nehéz elhinniük, hogy ezek valóban megtörténhettek.  Azért jutottak erre a

következtetésre, mert ezek tartalmát a logikus gondolkodás révén, azaz a földön történtek alapján

értékelik. De tévednek.

A földre való Eljövetelem úgy volt eltervezve, mint egy utolsó esély a világ felébresztésére, hogy így

mindenki felismerje majd, hogy Isten mindent megbocsát. Az Én szerepem az volt, hogy

megmutassam nektek, Tanításaim és Kereszthalálom által, a Mennyországba vezető Utat.

Emlékezzetek majd Karácsonykor arra, hogy Születésem azért volt, hogy segítsen nektek elkezdeni

újraértékelni a Mennyországba vetett hiteteket, amelyre mindannyian jogosultak vagytok, hogy

részesei legyetek. Azáltal, hogy Életemre emlékeztek, egyesülhettek most Velem Atyám

Királyságában, ha megnyitjátok szíveteket, és arra kértek Engem, hogy még egyszer öleljelek át

benneteket.

A ti Isteni Megváltótok és Igazságos Bírótok, Jézus Krisztus

Hamis tanítók és próféták

2010. december 25. szombat, 10.30

Én vagyok a kezdet és a vég. Az Én Örök szeretett Atyám Általam teremtette a világot, és Általam
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fog az véget érni. Én vagyok a világosság és a Megváltó, aki mindazokat, akik hisznek Bennem, el

fogom vinni a megígért Paradicsomba. Azok, akik minden Tanításom és Prófétáim erőfeszítései

ellenére, továbbra sem hajlandók elfogadni Engem, nem fognak belépni Atyám Királyságába.

Ti, akik megkaptátok az igazság ajándékát a Szentírás révén, nyissátok fel szemeteket most, és

fogadjátok el Tanításaimat és a Prófétáimnak adott jövendöléseket. Közeledik végül az idő, amikor

Én vissza fogok térni a Földre, hogy visszaköveteljem az Én szeretett követőimet. Jelenkori

Prófétáimon keresztül ugyan, sajnos továbbra is el fognak utasítani Engem. De Nektek,

mindannyiatoknak, meg kell hallgatnotok, és el kell olvasnotok a Tőlem jövő üzeneteket, melyek

irgalomból adatnak nektek, valamint meg kell értenetek ezek jelentőségét.

Tanításaim sosem változnak

Ne feledjétek, hogy Tanításaim ugyanazok, mint mindig is voltak. Azokat, akik az Én nevemben

jönnek, figyeljétek meg jól. Ha ők Szavamat hirdetik, akkor ők a világosságból valók. Ha úgy

találjátok, hogy Tanításaimat bármilyen – számotokra furcsának, idegennek tűnő – módon

megváltoztatják, álljatok odébb. Ne hallgassátok. Ezeket a szerencsétlen embereket megkísértette a

gonosz, hogy szándékosan ferdítsék el Tanításaimat, hogy tévútra vezessenek és összezavarjanak

benneteket.

Minden olyan tan, amely nem a Szentírásból ered, és azt állítja, hogy az igazságot hirdeti, az

hazugság. Ez egy Ellenem való bűn, és egy súlyos támadás ellenem és Örök Atyám ellen.

Hamis Messiás

Ezek a hamis tanítók hamarosan kezdik majd megismertetni magukat szerte az egész világon. Meg

fogjátok találni őket mindenütt, ahogy torkuk szakadtából ordítanak, figyelmet keresvén. Néhányuk

oly mértékben le fogja nyűgözni Gyermekeimet, hogy még igaz Követőim is azt fogják hinni, hogy

különleges isteni erővel és hatalommal rendelkeznek. Különösen egy fogja magát olyan fennkölt

magasságokba emelni, hogy az emberek, tévesen, azt fogják hinni, hogy ő a Messiás.

Nagy bátorságra, céltudatosságra és erőre lesz szükségük Gyermekeimnek, hogy kitartsanak

Mellettem, és hagyják, hogy Én átvezessem őket ezen, a démonokkal teli veszélyes dzsungelen. A

sátán által most kieresztett démonok – ahogy az utolsó napok kezdenek kibontakozni – Követőimnek

és Prófétáimnak álcázva jönnek majd. Ők most összejátszanak, hogy célba vegyék az Én igaz

látnokaimat és prófétáimat, és próbálják majd hamis tannal eltéríteni őket. Ki fogják forgatni az

igazságot, hogy az illeszkedjen az ő erkölcstelen viselkedésükhöz, amelyet – külső szemszögből –

nehéz lesz majd észrevenni. Az Én hithű követőim, felszentelt szolgáim, valamint prófétáim azonnal

tudni fogják, hogy kik ezek a gonosz emberek. Számukra fájdalmasak és zavaróak lesznek az ő

nyilatkozataik, de ami félelmet kelt majd a szívükben az az a tény, hogy nagyon sok Keresztény fog

áldozatul esni az ő bájos személyiségüknek. Olyan meggyőzőek lesznek majd, hogy sokuk az ő

gonosz csapdájukba csalja majd az igaz Felszentelt Szolgákat, akik életüket Nekem és Örök

Atyámnak szentelték.

Felszólítom a Keresztényeket, hogy álljanak fel

Hithű, a Szentlélek kegyelmeivel megáldott Követőim, szólítalak most benneteket. Ragadjatok

fegyvert, a hit fegyverét, és maradjatok erősek. Hívjátok ki őket. Tanítsátok az embereknek az

igazságot, folyamatosan emlékeztetvén őket az igazságra, amelyet Atyám Könyve – az Igazság

Könyve tartalmaz. Ezek a tanítások örök érvényűek.

Lehet, hogy nehéz lesz számotokra, Gyermekeim, hogy kiálljatok, de hallgassatok meg most Engem.

Ha ezt teszitek, segíteni fogtok a lelkeknek. Testvéreitek a világban a ti családotok. Én Magammal

foglak vinni mindannyiatokat a Paradicsomba, amelyet Én megígértem valamennyi Gyermekemnek.

Kérve-kérlek, segítsetek Nekem, hogy ne hagyjak hátra senkit közületek. Megszakad a szívem majd,
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ha nem tudom megmenteni valamennyi szeretett Gyermekemet. A világ minden táján lévő Követőim

imája, áldozata és állhatatossága révén lesz az, hogy Akaratom be fog teljesedni.

Vegyétek az üdvösség kelyhét most, az Én nevemben. Hadd vezesselek Én mindannyiatokat. Hadd

öleljelek Szívemre benneteket, egyesülvén, hogy megmentsük az emberiséget a csalótól.

Ne feledjétek a következőt. Én minden egyes gyermekemet olyan nagyon szeretem, hogy keserédes

lenne a győzelem és megszakadna a Szívem, ha nem vinném el mindannyiukat az örök életbe.

Imádkozzatok. Imádkozzatok. Imádkozzatok most ti, mind, és emlékezzetek a szavakra – Én vagyok

az Alfa és az Omega.

Szeretett Megváltó Jézus Krisztusotok, a Világ Királya és az egész emberiség Igazságos Bírája

 

A Karácsony ünneplése

2010. december 25. szombat, 12.30

Szeretett leányom, miért vonakodsz? Nem tudod, hogy minden nap vezetés alatt állsz? Bizonyára

tudod a szívedben, hogy mindössze annyit kell tenned, hogy leülsz, kitárod a szívedet, és hamarosan

meg fogod hallani Üzenetemet. Bízz Bennem. Add át magad. Hidd el, hogy amikor átadod Nekem

félelmeidet, aggodalmaidat, gondjaidat és kétségeidet, Én elveszem majd azokat, és ennek

megfelelően válaszolok. Neked most időt kell szánnod arra, hogy figyelmet szentelj ezeknek, az

egész emberiségnek szóló legégetőbb üzeneteknek. Ne vonakodj tovább haladni ezzel a legszentebb

feladattal.

Szeretett leányom, figyelj most a következőre. Miközben a Keresztények, szerte az egész világon,

hódolatukat fejezik ki Születésem iránt Betlehemben, sokan csak egyszerűen – igazi szeretet nélkül a

szívükben – fejezik ki majd tiszteletüket. Ugyanakkor sokan fognak közel kerülni Szívemhez. Mások

majd csak fejet hajtanak, mosolyognak és röviden beszélnek ennek a legfontosabb időszaknak a

jelentőségéről, amikor a legnagyobb ajándékot ünneplik, amit valaha kaptak Atyám Gyermekei az

idők kezdete óta. Mégis, amikor Gyermekeim, hithű Követőim, ünneplik a Karácsonyt, elvonja a

figyelmüket a világi javakkal kapcsolatos pompa és külsőség.

Hány Keresztény magyarázza el gyermekeinek Születésem jelentőségét? Hányan emlékeztetik

magukat arra az alázatra, amelyet Szeretett Édesanyám és az ő legszentebb hitvese, Szent József

mutatott? Hányan értik meg, hogy Én emberré lettem, hogy megmentsem az emberi fajt a pokolba

vezető úttól? Ez az egyszerű üzenet eltorzult az évszázadok során, és elfedte a hivalkodás.

Ugyanakkor a hithű Keresztények méltányolják ezt, mint az Irántam, az ő Megváltójuk iránti

hűségükről való elmélkedés időszakát. Kérlek, buzdítalak benneteket, gyermekek, hogy használjátok

fel ezt az Ünnepet arra, hogy imádkoztok mindazokért a világban, akiknek rá kell ébredniük arra a

tényre, hogy van egy örökségük. Ez az örökség egy különleges hely, mely Atyám Királyságában van

fenntartva mindannyiuk számára, ha úgy döntenek, hogy elfogadják azt.

A Nagyfigyelmeztetés Ideje már eldöntött

Gyermekeimet olyannyira elragadják a hírek a nap minden egyes percében, hogy míg ez ugyan

hatással lehet az életükre, de nem bír jelentőséggel az Örök Életben. Gyermekek, itt az ideje, hogy

ti, mind, megvizsgáljátok lelkiismereteteket most, a Nagyfigyelmeztetés előtt, amely megelőzi

Második Eljövetelemet. Saját egyszerű szavaitokkal imádkozva kérjétek az Isteni vezetést.

A Nagyfigyelmeztetés ideje már eldöntött. Legyetek éberek. Legyetek elővigyázatosak.
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A ti Isteni Megváltótok és Igazságos Bírótok, Jézus Krisztus

Figyelmeztetés a Híveknek, hogy ne utasítsák vissza az igaz Prófétákat

2010. december 28. csütörtök; 11.00

Szeretett leányom, neked most a végső üzenetek adatnak az emberiség számára, hogy megértsék

azokat még a végidők előtt, lelkük megmentése érdekében.

A megjövendöltek szerint, jelenleg nagyon sok  angyal van szétszóródva az egész világon, hogy

felkészítsék a földet Érkezésemre. Sok ilyen angyal emberi alakban van jelen, és – hozzád hasonlóan

szeretett leányom – ők is ezt a feladatot választották. Kibontakozásuk a születésükkor úgy volt

időzítve, hogy összekapcsolódjon a végső Figyelmeztetéssel és az Utolsó Időkkel. Hasonlóképpen, a

pokol mélységeiből kieresztett démonok is szabadjára vannak engedve. Ők a kísértés és hazugságok

által képviseltetik magukat ezen a földön. Ők vonzzák azon Gyermekeimet, akik nyitottak az ő

befolyásukra. Ők megfertőzik a már sötétségben lévő lelkeket. Ők behatolnak a szellemükbe,

hazudván nekik és meggyőzvén őket arról, hogy a Belém és Örök Atyámba vetett hitük ostobaság.

Ezen emberek nem rendelkeznek olyan külső megjelenéssel, amit az általatok gonosznak

tekintettekkel társítanátok. Ellenkezőleg, ők tájékozottnak, értelmesnek és lelkesítőnek fognak

mutatkozni. Sőt nagyon meggyőzőek lesznek, amikor azt hirdetik, amit az Én jó gyermekeim az

igazságnak tartanak. Azonban sajnos nem lesz szeretet a szívükben, és tanításaikkal szemben

nektek elővigyázatosaknak kell lennetek.

Most Híveimet szeretném szólítani. Ti, gyermekeim, hitetek és imátok által, megkaptátok azokat az

ajándékokat, amelyeket Én ígérek mindazoknak, akik követnek Engem. Különböző ajándékok

adatnak nektek, és minden ajándék arra szolgál, hogy terjesszétek Szavamat (Üzenetemet),

különböző módokon.

A Látnokok megítélése

Legyenek nagyon óvatosak azok, akiknek Én megadom a tudás adományát, hogy segítsen nektek

azonosítani azokat, akik az Én nevemben jönnek, és azokat, akik a sátán nevében. Egyedül az a

helyes, ha elővigyázatosak vagytok a hamis prófétákkal szemben. Ugyanakkor, soha ne ítéljétek el

azokat, akik azt mondják, hogy az Én nevemben jönnek, anélkül, hogy először egyértelműen fel ne

mérnétek üzeneteiket. Sose ítéljétek meg az általam küldött üzeneteket ’külső látszat’ alapján. Csak

azért, mert valaki azt mondja, hogy az Én nevemben jön, ne feltételezzétek, hogy a róla alkotott

ítéletetek tévedhetetlen. Figyeljetek azokra a prófétákra, akik gúnyolódást szenvednek el, vagy akik

felháborodást keltenek, amikor azt állítják, hogy isteni üzeneteket kapnak Tőlem vagy Áldott

Édesanyámtól.

Álljatok ellen annak a kísértésnek, hogy azonnal elítéljétek őket, mielőtt meg nem hallgattátok

figyelmesen magukat az üzeneteket. Ezen üzenetek nemcsak egyszerűen Tanításaimmal függnek

majd össze, hanem Igémmel is, és szeretettel teljesek lesznek. Ezek útmutatást fognak adni nektek,

hogy hogyan éljétek az életeteket az Én nevemben, hogy üdvösségre leljetek.

Soha ne ijedjetek meg, ha az Én igaz prófétáim azt állítják, hogy üzeneteket kapnak jövőbeni

eseményekről, amelyekről ők tudomással bírnak. Ne essetek az előítélet bűnébe azáltal, hogy az

alapján ítélitek meg ezeket az üzeneteket, hogy ezen próféták milyen társadalmi osztályba

tartoznak. Némelyek tanulatlanok lesznek. Mások, épp ellenkezőleg, világosan, érthetően fejezik

majd ki magukat. Sokuk nem fog illeszkedni azon elgondolásotokhoz, hogy mit is jelent ’Szent’

személynek lenni.
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De vannak módszerek, amivel megbizonyosodhattok hitelességükről. Azok, akik szeretett

Édesanyámmal kommunikálnak, az esetek többségében, olyan jelenéseket jövendölnek majd meg,

amelyeknek a dátumát és idejét ő előre jelzi. Az ilyen jelenések résztvevői sok eseménynek lesznek

tanúi. Abban az esetben, amikor az Én üzeneteimet közlik az emberiség számára, ezek anélkül

adatnak majd a világnak, hogy a próféta próbálna dicsőségre szert tenni.

Ítélkezés az Emberek felett

Végül Híveim – az Irántam való hűségük ellenére – továbbra is megvetést fognak zúdítani azokra,

akik megjövendölik a jövőbeni eseményeket, és rágalmakat szórnak azokra, akik a Szentlélek

gyógyító erejével vannak megáldva. Álljatok meg, és ébredjetek fel békés szendergésetekből. Ezek a

próféták felborítják majd a megszokott gyakorlataitokat, mert ők nem illenek a ti szent

csoportotokba. Ők nem az általatok várt módon fognak beilleszkedni. Szívleljétek meg a következőt.

Ha elítélitek ezeket az embereket, szóbeszédre, valamint egy kívülálló személy pletykájára vagy

rosszindulatú célozgatására alapozva, akkor bűnt követtek el. Vétkezni Prófétáim ellen, mélységesen

sért engem. Ha elutasítjátok az Én igaz látnokaimat és prófétáimat, akkor hátat fordítotok Nekem.

Mégis pontosan ez történik ma a világban, ahogy egyre több látnok lép nyilvánosságra. Ez nem

könnyű Híveimnek. Csak ne feledjétek, hogy mielőtt ítélkeznétek, el kell olvasnotok a Prófétáimtól

jövő üzeneteket, és ez vonatkozik még azokra az üzenetekre is, amelyek a hamis prófétáktól

jöhetnek. Kérjetek vezetést, amikor ezeket az üzeneteket szemlélitek. A hiteles üzenetek tele

lesznek szeretettel. Mégis kemények lesznek tekintélyüknél fogva. Azokat az üzeneteket, amelyek

ellenkeznek mindazzal, amit az Én tanításaimról és Apostolaiméról tanultatok – függetlenül attól,

hogy mennyire körmönfontak -, nem lesz nehéz felmérni.

Ne hallgassatok hitetekről

Menjetek most Gyermekeim, és nyissátok meg szíveteket Prófétáim felé. Ők azért vannak, hogy

bizonyságot adjanak nektek, hogy elérkezett az idő Számomra, hogy felkészítselek mindannyiatokat

arra, hogy az Én nevemben szóljatok. Ne feledjétek, dicsőség azon Prófétáimnak adatik, akik az

általuk elviselendő megaláztatás és megvetés ellenére is beszélnek. Azonban büntetésben

részesülnek majd azok, akik azt mondják, hogy követnek Engem, de egy szót sem szólnak hitükről,

de akik, másrészről, igyekezni fognak az Én igaz látnokaim ellen beszélni. A szívetekben tudjátok,

hogy azok, akiket elítéltetek, olyan eljövendő eseményekről beszélnek, amelyeket nagyon nehéz

elfogadnotok. Megkérdezhetitek, hogy miért munkálkodik Megváltó Jézus Krisztusom ilyen

egyéneken keresztül? Végül is ők nem szent követők az Én elvárásaim szerint. Nos, az Én kérdésem

felétek a következő. Miért hiszitek azt, hogy csak annak a néhány kiválasztottnak – akik életüket az

imádkozásnak szentelik – van joga arra, hogy elutasítsa azokat, akik köreiteken kívül beszélnek?

Semmit sem tanultatok? Nem értitek meg, hogy azok, akik az imádkozásnak szentelve töltik

életüket, szintén áldozatul eshetnek a csalónak?

Gyűlölni fogják az Én igaz prófétáimat

Emlékezzetek, hogy amikor a Földön voltam, a vének és a papok Engem is kinevettek, kigúnyoltak,

elutasítottak és lenéztek. Ha Engem gyűlöltek, akkor biztosak lehettek abban, hogy az Én igaz

prófétáim is a leggyűlöltebbek lesznek, miközben máshol meg nagyra becsülik majd őket.

Szégyelljétek magatokat, mindnyájan. Prófétáim nem a ti csoportjaitokból fognak fakadni, de

tisztelnetek kell őket. Ők lesznek a legvalószínűtlenebb próféták, az általuk élt élet miatt. Egyesek

szegény környezetből fognak származni. Mások gazdagabb körülmények közül fognak származni.

Egyesek csekély iskolázottsággal fognak jönni, míg mások a műveltség adományával születnek

majd. Ezek az Én választott prófétáim. Hallgassátok meg szavaikat, mielőtt elítélnétek őket.

Imádkozzatok értük. Imádkozzatok, hogy Szavam (Üzenetem) – mely ezen prófétáknak adatik – ne

kerüljön elutasításra. Ti se utasítsátok el Szavamat (Üzenetemet). A hitetlenek mindig megpróbálják
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majd lejáratni ezeket a bátor lelkeket, akik fennhangon beszélik Szavamat (Üzenetemet), de ez

várható is. Kettéhasad a Szívem, amikor Híveim, különösen az imacsoportokban, a kolostorokban és

más lelkészségekben látszólag elutasítják igaz látnokaimat. Hallgassatok Szavaimra. Ezek sosem

fognak eltérni az igazságtól, legfeljebb, szeretett Követőim, ti tudjátok az értelmezéseteknek

megfelelően alakítani az igazságot.

Nyissátok ki szemeteket. Ébredjetek fel. A jelek megkezdődtek mindenki szeme láttára. Nektek,

Híveim, nincs sok időtök. Figyeljetek. Imádkozzatok. Egyesüljetek, és hirdessétek Szavamat

(Üzenetet) – egységben – a lelkek mentésére, mielőtt lejárna az idő.

Szeretett Krisztusotok – Jézus a Megváltó és Igazságos Bíró
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A közelgő Média-, és Más Cenzúrák

2011. január 1. szombat; 02.00

Szeretett leányom, elérkezett egy újabb év, amelyben szeretett Gyermekeim még több tanítást

kapnak majd Tőlem, arra vonatkozóan, hogy életüket hogyan alakítsák át, hogy az emberiség készen

álljon majd, amikor Bíróként jövök el.

Csodálatos Gyermekeim, akiket mind Szent Szívemhez közel tartok, most hallgatnotok kell Rám.

Nem foglak cserbenhagyni benneteket, ha elismertek Engem, és az új Paradicsom igazságát – az

ígéretet, melyet Én mindannyiatoknak tettem, mielőtt a kereszten meghaltam bűneitekért. Szeretett

Gyermekeim, közeledik most az idő. Soha ne féljetek. Mitől is kellene félnetek, ha szerettek Engem,

és hisztek Bennem? Mert a szeretet nem félelmetes. A szeretet öröm, boldogság, és nincs mitől

félnetek nektek, mind, akik hisztek az Örök Mennyei életben. Szeretlek mindannyiatokat.

Az Isten Anyjának szerepe Krisztus Második Eljövetelében

Szeretett Édesanyám - aki azért volt felelős, hogy átvegye Létezésem elfogadásának Kelyhét a

fogantatás pillanatában, beharangozván egy új kezdetet az emberiség számára – fogja hírül adni

Második Eljövetelemet is.

Én meg fogom menteni mindazokat, akik Irgalomért fordulnak Hozzám. Édesanyám – akit az Örök

Atya azért küldött, hogy megváltást és üdvözülést hozzon a világnak -, másodszor is támaszom lesz.

Szeretett Édesanyám, a világosság Angyala, most diadalmaskodni fog Irgalmam közvetítésében, és

Második Eljövetelem beharangozásában. Az Én hűséges Édesanyám, a Szeplőtelen Fogantatás,

mint Közvetítő fog segédkezni a világ – Második Eljövetelemre való – felkészítésében. Ő hosszú

évszázadok óta készíti már fel az emberiséget, de most, az utóbbi száz évben azon igyekszik, hogy

szeretetet oltson szívetekbe, lángra lobbantva az időnként lankadó szereteteteket, melyet Irántam,

és Örök Atyám iránt éreztek.

Volt idő, amikor Édesanyám, az isteni megnyilvánulás által, fel akarta kelteni a figyelmet a világban.

Sajnos, a Fatimai és a Garabandáli jelenések óta, már kevés felszentelt Szolgám veszi komolyan az ő

isteni jelenéseit. Még az ő látnokait, azt a kevés kiválasztottat sem veszik komolyan. Most, ahogy a

2011 – es év megkezdődik, nagyon sok változás fog hamarosan bekövetkezni a világban. Azért, mert

a világ, gyermekeim, ahogyan azt ti valaha ismertétek, hamarosan megváltozik.

A Fatimai Titok Kapcsolata a Jövővel

Közületek oly sok ártatlan és bizakodó lélek nem fogja fel a hamarosan kibontakozó gonoszságot.

Gyermekeim, beleértve azokat is, akik most először, kíváncsiságból olvassátok ezeket az üzeneteket,

akik talán egy űrt éreztek lelki jólétetekben, figyeljetek most.

Benneteket és testvéreiteket most egy olyan világ felé vezetnek, amelyet az utolsó Fatimai Titokban

megjövendölt csoport irányít, amelyről nincs tudomásotok, és ahol hamarosan a következőket

fogjátok tapasztalni.

1. Pénzetek értéktelen lesz, és aranyban vagy ezüstben lesz mód egyedül kereskedni.

2. Csoportokban kell majd imádkoznotok, és olyan felszentelt szolgát kell majd keresnetek, aki elég

bátor lesz ahhoz, hogy kitartson az Üldöztetés idején.
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3. Rejtekhelyeket kell keresnetek az imádkozáshoz, mert templomaitokat pénzügyi haszonért eladják

majd.

4. Kapaszkodjatok a Szentírásba, melyet korábban talán sosem olvastatok, de gondoskodjatok

példányokról, mert a jövőben nem lehet majd megvásárolni.

5. Alkossatok imacsoportokat, hogy az emberiség üdvösségéért imádkozzatok. Három év múlva meg

fogjátok érteni, hogy ez miért fontos.

Médiacenzúra

A médiának a következőt kell Mondanom. Az az arrogancia, melyet a világ kommunikátoraiként ma

mutattok, kétségbeeséssé alakul majd át, amikor a ti szavatokat már nem hallgatják meg.

Nemsokára ti is felismeritek az ima fontosságát, mikor az emberiség elfordul az igazságtól. A ti

szavatok ma még képviselheti a fontos független igazságot. De ezt az ajándékot most el fogják venni

tőletek. Ehelyett az emberiség elől most el fogják rejteni az igazságot, azon diktatúra során, melynek

hamarosan tanúi lesztek a Nagy Szorongattatás idején. Akkor majd szavatokat elutasítják, ugyanúgy,

ahogyan az én Szavamat (Üzenetemet) is elutasítják.

A kommunikáció „titkos csatornája”

Senki sem fog meghallgatni benneteket, mert az egyetlen – emberiségnek közvetített, bárminemű

hatással bíró – szó, a Titkos Csatornán jut majd el a világhoz, a technológia által. A vadonban

fogjátok magatokat találni, és a végén próbáltok majd kommunikálni egy hitetlen világgal, ahogyan

azt most Én teszem, mikor szavatok nem talál meghallgatásra.

Óvakodjatok a Diktátoroktól

Ne féljetek, függetlenül attól,  hogy Isten követésére milyen utat választottatok, most csak

hallgassatok meg Engem. Harcoljatok azok ellen, akik diktatúrát akarnak bevezetni a világotokban,

mert ők a sátán emberei. Sohase hagyjátok magatokat megtéveszteni, függetlenül attól, hogy

mennyit akarnak nektek fizetni, hogy hazugságokat tudósítsatok. Az örök kárhozattal néznek majd

szembe, hacsak meg nem bánják bűneiket. Bár az idő nem az ő oldalukon áll. Harcoljatok a

szabadságért, hogy hírül adhassátok az igazságtalanságot, melynek tanúi vagytok. Nem számít,

hogy hisztek-e Bennem, mert amikor látni fogjátok ezt a jövendölést kibontakozni, akkor fel fogjátok

ismerni Tanításaim igazságát.

A Jelenések könyve

Ma egy olyan világban, amely megtépázottnak és sebzettnek tűnhet a gazdasági összeomlás miatt,

könnyű azt hinni, hogy a dolgok rendben lesznek. Igen, Gyermekeim, a múltban ez egy természetes

feltételezés lenne, de többé már nem annyira. A világméretű, minden országban jelen lévő, a sátáni

eredethez elválaszthatatlanul kapcsolódó szervezetek központi csoportja által kitervelt Cselszövés,

ugrásra kész. Közületek azok, akik nem hisznek Bennem, most végre meg fogják érteni az Atyám

Könyvében és a Jelenések Könyvében lévő próféciákat.

Ne féljetek, Gyermekeim. Forduljatok Hozzám, és szóljatok Hozzám bizalmasan, saját szavaitokkal,

és Én erőt, reményt és energiát adok nektek, hogy átvészeljétek az emberiség történelmének ezen

sötét szakaszát.

Ti, akik ezt az üzenetet olvassátok, fontoljátok meg alaposan. Ha az üzenetek tartalmát kétségbe

vonjátok, akkor nézzetek körül, és döntsétek el, ha fontolóra meritek venni a jeleket. Észreveszitek,

hogy most manipulálják szabad akaratotok szabadságát, amelyet Örök Atyám ajándékként adott

nektek? Sem Én, sem Örök Atyám, soha nem avatkoznánk be ebbe az Isteni ajándékba, olyannyira

szent ez az ajándék. De ha az ember úgy dönt, hogy elfogadja a sátánt, és a pokol lángjait, akkor
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legyen úgy.

Isten, az Én Örök Atyám ezt nem tudja megakadályozni. Habár a sátán meg fogja próbálni elvenni

tőletek a szabad akarat ajándékát. Ha azt tapasztaljátok, hogy szabad akaratotokat olyan hatalmas

erők kaparintják meg tőletek, melyeket nem tudtok irányítani, akkor majd tudni fogjátok, hogy a

gonosz van e mögött.

A sátán sohasem fog győzni

Kérve-kérlek benneteket, figyelmeztessétek továbbra is drága Gyermekeimet. Sohase hátráljatok

meg. Lelkeket fogtok megmenteni, ha elegen imádkoztok, és álltok ki. A sátán és serege sohasem

fog győzni. Nem képesek erre. Ez lehetetlen. Egyedül csak Istennek van hatalma arra, hogy véget

vessen ennek a szörnyű viszálynak.

Én, Megváltótok és kijelölt Bírótok most arra buzdítalak benneteket, hogy álljatok ki, legyetek bátrak

és harcoljatok azért, ami szívetek szerint helyes, még akkor is, ha félelem kerít hatalmába

benneteket. A félelmet a sátán adja nektek. Én, vagy Örök Atyám sohasem ültetünk félelmet

szívetekbe.

Tegyétek le védőpajzsotokat, és nyissátok meg szíveteket a szeretetnek, és ne a félelemnek. A

szeretet Istentől jön. Már mondtam nektek, hogy szeretetet csak akkor érezhettek, ha szíveteket

megnyitjátok. A szeretet és Isten, az Örök Atya, eme világ Teremtője, kéz a kézben járnak. Ők

elválaszthatatlanok. Ha mégis, akkor az a sátán műve.

Menjetek most Gyermekeim, és döntsetek. Azt akarjátok, hogy Szent Szívem által a Szeretet

burkoljon be benneteket, vagy a Félelem? Ez a ti döntésetek.

Isteni Tanítótok, Megváltótok, és az Irgalom Igazságos Bírója

Jézus Krisztus

Miképpen ajándék a Nagyfigyelmeztetés az emberiség számára

2011. január 2. vasárnap, 21.45

Miért ijesztőek ezek az üzenetek?

Szeretett leányom, amikor az emberek hallják ezeket az üzeneteket, meg fogják kérdőjelezni ezeket,

kétségbe fogják vonni ezeket, és ízekre szedik. Sőt, megvetést zúdítanak majd ezekre, és felteszik

azt a kérdést, hogy miért nem szólnak többször ezek az üzenetek az örömről és a boldogságról. Miért

ijesztőek? Biztosan nem Jézus Krisztustól eredne ez a fajta megközelítés, a világgal való

kommunikálásra? Biztos, hogy Jézus Krisztus a szeretetet hirdeti és nem a rettegést?

Ezekre a támadásokra egyszerű a Válaszom. Mivel mindannyiatokat szeretlek, ezért Én most

megmutatom nektek Irgalmasságomat ezen üzeneteken keresztül. Először, mint Megváltó jöttem el

mindannyiatokhoz, hogy megszabadítsalak benneteket, hogy mindenki részesülhessen az

Üdvösségben. Kereszthalálom azért volt, hogy egy második lehetőséget adjon nektek az Atyám

Királyságába való belépésre. Ezúttal, mint egy igazságos bíró jövök vissza.

Nektek, mindannyiatoknak – irántatok való Szeretetem által – most mutatkozik meg az Irgalom

Általam először. Ez az Irgalmasság egy előzetes Figyelmeztetés formáját ölti, hogy segítsen nektek

visszakapni az életeteket, mielőtt még az Ítélet Napján visszatérek.
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Mindannyiatok iránti Könyörületességemből fakadóan, Én most megadom nektek az utolsó

lehetőséget, hogy megnyissátok szíveteket, és hogy életeteket úgy éljétek, ahogyan azt kellene.

A Földi örömöt nem lehet összehasonlítani a Mennyország örömével

Fordítsatok hátat a bűnnek, bánjátok meg bűneiteket, és hozzátok vissza az imát az életetekbe.

Irgalmasságból fakadóan kell figyelmeztetnem benneteket az igazságra. Az öröm, melyről úgy

vélitek, hogy hiányzik Üzeneteimből, annak a ténynek köszönhető, hogy az emberiség hátat fordított

az igazi örömnek. A Mennyben érezhető örömöt nem lehet összehasonlítani azzal az úgynevezett

örömmel, melyet a földön tapasztaltok. Az a földi öröm, mely igaz szeretetből fakad, tiszta. Az az

öröm, mely a világi javakból ered, értelmetlen.

Gyermekeim, az öröm, amit Nekem éreznem kellene, amikor nézlek benneteket, sajnos nagyon rövid

életű, amiatt, aminek tanúja vagyok ma a világban. Mindaz, amit értékesnek tartotok, az vagy a

világi javakból, vagy mások – veletek szembeni – elismerő dicséretéből fakad. Kevés időt fordítotok

arra, hogy felkészítsétek magatokat az elkövetkező életre.

A Nagyfigyelmeztetés egy Ajándék

Irgalmasságomat egy ajándékként kapjátok. Fogadjátok el. Élvezzétek azt. Nyújtsátok Felém

kezeteket. Ti mind. Én vagyok a ti mentőcsónakotok azon a vad tengeren, amely tele van váratlan

áramlatokkal és kitörésekkel. Mentsétek meg magatokat most, vagy számoljatok azzal, hogy egy

ilyen nagyságrendű áramlat magába szív benneteket, és ha az utolsó pillanatban mégis úgy

döntötök, hogy elfogadjátok, hogy a mentőcsónak felvegyen benneteket, nem lesz erőtök, hogy

bemásszatok.

Folytatódik a Megtisztulás a világban

Kimerült vagyok, gyermekek. Bármennyire is próbálok kommunikálni veletek, sokan közületek

továbbra sem akarják meghallani. Még Papjaim sem törődnek Hívásommal, amikor Irgalmasságomat

szeretném kinyilatkoztatni. Amint a világban a Megtisztulás folytatódik, és felgyorsul, itt az ideje

gyermekek, hogy hívjatok Engem.

Földrengések és más globális katasztrófák

Soha ne féljetek a viharoktól, a földrengésektől, a szökőáraktól, az áradásoktól, a vulkánkitörésektől

és a hőhullámoktól, amelyek leereszkednek majd a Földre, hogy segítsenek megállítani az

Antikrisztust és az ő kezét. Követőim biztonságban lesznek majd, annak ismeretében, hogy mi vár

rájuk az Új Paradicsomban, mely akkor fog létrejönni, mikor az Ég és a Föld eggyé válik. Ezeknek a

dolgoknak meg kell történniük. Ezeket nem lehet megakadályozni, mivel ezek meg lettek

jövendölve. Azonban ezek az események, Gyermekeim, csak rövidéletűek lesznek.

Ti, híveim, meg lesztek jutalmazva, az óriási ellenállással szembeni hitetekért és kitartásotokért. Az

akkori örömet nehéz lesz felfogni, Gyermekeim. A világosságból valókat a rátok váró dicsőség és

szeretet veszi majd körül. A sötétségben lévők nem bírják majd elviselni a világosságot. Szeretnétek

elviselni, de olyannyira bánt majd benneteket a világosság, hogy el kell majd rejtőznötök. De akkor

már nem lesz hová menni, kivéve a sötétség barlangját, melyet maga a Sötétség Királya, a gonosz

ural. Ezt akarjátok?

Hogyan működik a sátán az embereken keresztül

Felfogjátok azt az iszonyatot, amelyet a csaló képvisel? Hát nem veszitek észre, hogy ő bújik meg

minden egyes önző, kapzsi és önimádó cselekedet mögött? Miközben élitek az izgalmasnak,

szórakoztatónak és mozgalmasnak hitt életeteket, költekezve, étkezve, hiún öltözködve és

egyfolytában a következő szórakozást keresve, ti boldogan, mit sem sejtetek arról, hogy mi áll
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cselekedeteitek mögött.

A gonosztól ered az a titokzatos hang, melyet ugyan nem hallotok, de éreztek – amikor késztetést

éreztek a cselekvésre, mely több és még több szórakozás és izgalom keresésére csábít benneteket.

Nem számít, hogy cselekedeteitek mosolyra, nevetésre és izgatott tapsolásra késztetnek

benneteket. Ennek nincs túl nagy jelentősége. Ezeknek az erős vágyaknak az a céljuk, hogy

segítsenek nektek önmagatok folyamatos kielégülését keresni. Mire jó ez? Jól érzitek magatokat

utána? Természetesen nem. Amikor megálltok, azt kérdezvén magatoktól, mi lenne, ha nem

tehetném meg többé már ezeket a dolgokat – mi lenne akkor? Számítana ez valamit? Először igen.

Talán ez frusztráló lenne, de amikor nem marad semmitek, akkor már kizárólag az életben

maradásotokra kell majd összpontosítanotok.

Az élelem fontosabbá válik majd az élvezettel teli anyagi javaknál. Majd amikor elfogy az élelmetek,

és éheztek, akkor rá fogtok ébredni, hogy nem számít egyetlen korábbi vonzó dolog sem. Ez most az

a megtisztulás, amely most fog gyorsan végbemenni a világban. Ezen megtisztulás által, amely a

megtisztítás egyik formája, újra teljessé váltok majd. Akkor, és csakis akkor fogtok készen állni arra,

hogy elfogadjátok az Igazságot.

Hogyan éri el a sátán azt, hogy üresnek érezzétek magatokat

Gyermekeim, ti nem látjátok a sátánt munkálkodás közben. Nem látjátok őt, mégis ő minden idejét

arra használja fel, hogy megpróbáljon ellopni benneteket Tőlem. Ő borzasztó fájdalmat okoz nektek,

gyermekek. Mindenféle kísértéseket helyez az utatokba, felhasználva a pénz, a szépség, a vagyon és

a tehetség világi vonzerejét, amelyet mohón benyeltek a kapzsiság és vágy miatt. Úgy gondoljátok,

hogy amikor mindezeket a dolgokat felhalmoztátok, akkor teljesnek érzitek magatokat. Sajnos, ez

nem igaz. Ez az a hazugság, amelyet a sátán arra használ fel, hogy tőrbe csaljon benneteket. Mikor

közületek azok, akik már elértétek a gazdagság ily fennkölt magaslatait, azon kapjátok magatokat,

hogy valami oknál fogva mindent elvesztettetek, akkor legyetek hálásak. Mert csak akkor tudtok

Engem valóban beengedni a szívetekbe, ha a világi javaktól mentesekké váltok.

Üzenet a gazdagoknak

Azoknak mondom, akik gazdagok – Én nem ítéllek el benneteket. Azért, mert megvan az anyagi

kényelmetek, nem jelenti azt, hogy nem a jó úton haladtok. De nektek kötelességetek a megosztás,

és hogy azokkal törődjetek, akik kevésbé ’szerencsések’ (vagyonosak), mint ti magatok. Ez

kötelességetek. Nem a vagyon, vagy az anyagi kényelem az, ami helytelen. Nem az öröm, vagy a

nevetés helytelen, amelyet akkor tapasztaltok, amikor az életet élvezitek. Akkor, amikor ez már

megszállottsággá válik, és amikor a luxusélet iránti vágyódásotok elsőbbséget élvez a saját

hitetekkel és mások jólétével szemben, akkor az sértésnek számít Atyám szemében.

Vagyonotok, házaitok, ruháitok és javaitok olyanok, mint az égen átvonuló felhők. Az egyik percben

itt vannak, majd a következőben eltűnnek. Ezeket nem tudjátok magatokkal vinni az elkövetkezendő

életbe. A lelketek az, ami veletek fog menni. Vigyázzatok a lelketekre, mutassatok szeretetet

egymás iránt, és azok iránt is, akik ebben az életben gyötrelmet okoznak nektek. Kövessétek

Tanításaimat. Kérjétek Irgalmamat. Csak akkor fogtok csatlakozni Hozzám az új földön, amely a

Paradicsom. Ne játsszátok el örökségeteket és helyeteket Atyám Királyságában.

Szeretett Jézus Krisztusotok

2011 A megtisztulás éve

2011. január 11. kedd; 00.30
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Szeretett leányom, végre újra egyesülünk. Jó pár napja már, hogy Üzeneteim fogadására alkalmas

lelkiállapotban vagy. Ne félj, mert most időre lesz szükséged, hogy meghallgasd az eddigi

legfontosabb, világnak adott Üzenetemet.

2011 az az év, melynek során a változások – a megtisztulás – kezdetüket veszik, és szerte a világon

milliók lesznek tanúi ennek. Bár az ima segíteni fog elhárítani a globális katasztrófákat, mégsem lesz

elég most ahhoz, hogy Örök Atyám kezét visszatartsa, amikor az hamarosan lesújt az emberiségre.

A gonosz viselkedés, és az elme, a test és a lélek szennye, mely jelenleg feltárulóban van a világban,

most egyértelmű az egész világ csúfságára. Közületek azok, akik olyannyira elfoglaltak vagytok, és

beletemetkeztetek az életetekbe, most itt az idő, hogy megálljatok, és megnézzétek, mi zajlik a

szemetek előtt.

A gonosz, aki a sötétségben lévőkön keresztül munkálkodik, olyan pusztítást végzett, amelyben a

mindennapi gyilkosság már olyannyira megszokott, hogy az emberiség érzéketlenné vált a gonosz

elkövetőkkel szemben, akik ilyen szörnyűségeket hajtanak végre. Az önszeretet és a kapzsiság uralja

társadalmatokat. Vezetőitek és politikusaitok hataloméhesek, és sok esetben nem törődnek a ti

jólétetekkel. A növekvő számú öngyilkosságot a kétségbeesés okozza, melyet a csaló, a gonosz idéz

elő társadalmatokban.

Ő, aki sosem fedi fel magát előttetek, ott rejtőzik minden egyes olyan nyilvános felvonulás mögött,

amely a szexuális erkölcstelenséget, és a mások, illetve önmagunk elleni súlyos testi sértést dicsőíti.

Burjánzik a luxuscikkek folyamatos hajhászása, melyet családotok jóléte elé helyeztek. Amíg ti,

Gyermekeim, ezeket az üres álmokat kergetitek, idővel rájöttök majd, hogy élelem nélkül maradtok.

Ezek az üres és hasztalan dolgok nem fogják megtölteni üres gyomrotokat. És nem fogják betölteni

üres lelketeket sem, mely vigasz után kiált – egy olyan vigasz után, mely már nem áll a

rendelkezésetekre. Ez a vigasz kizárólag az ima által érhető el, különösképpen az imacsoportokban

szervezett imádkozás által.

A megtisztulás Második Eljövetelem előtt jön

Földrengések fogják most sújtani a földet, amint Atyám ádáz haragja elszabadul majd. Hálátlan

Gyermekeim, nektek, akik hátat fordítottatok az igazság világosságának, van félnivalótok most.

Hamarosan kibontakozik a Nagy Szorongattatás kezdete, amikor is az ökológiai háborgás látványa

fokozódik majd. Az ember tehetetlen lesz. Idővel belátja és elfogadja majd, hogy Atyám létezik, és

hogy Én, az Ő szeretett Fia most egyengetem a világ útját, hogy tanúja legyen a földre való újbóli,

másodszori Eljövetelemnek. Ez az idő most közeledik. Ugyanakkor a világnak először keresztül kell

mennie ezen az elengedhetetlen megtisztuláson. Ahogyan a világban lévő katasztrófák száma

továbbra is növekedni fog, úgy fog növekedni a sátán követőinek száma is. Ők dacból folytatni fogják

nyomorúságosan gonosz életüket, valamint fájdalmat és rémületet okoznak majd Híveimnek, és

azoknak, akik igaz életet élnek.

Ugyanakkor, amint Híveim megvallják az igazságot egy hitetlen világnak, még több ember fog

felfigyelni és elfogadni, hogy valóban változások mennek végbe a világban. Ők hamarosan meg

fogják érteni – a Gyermekeimnek, választott Hírnökeim által adott próféciákon keresztül – azt,

aminek épp tanúi. Mert a majdan kibontakozó eseményeket nem idézheti elő ember. Azok csak

akkor történhetnek meg, ha és amennyiben Örök Atyám beleegyezését adja.

Elérkezett az idő a pecsétek feltörésére

A megjövendöltek szerint elérkezett a jelek ideje, Gyermekeim, amikor is hamarosan a pecsétek

feltöretnek, és a harsonák beharangozzák a változásokat. A gonoszságot nem fogja eltűrni Isten, az

emberiség Teremtője, és végleg ki fogja irtani a gonoszságot a földön. A gonosz egyetlen követője

sem lesz kímélve, függetlenül attól, hogy milyen mértékű a sátán és annak üres ígéretei iránti
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elköteleződése – amíg meg nem bánja bűneit!

Gyermekeim, szeretetet fog kapni az Én, és Örök Atyám valamennyi követője, ha megnyitjátok

szíveteket. Ugyanakkor a sátán, a felmagasztalás olyan szintjén nyilvánította ki önmagát, hogy

befolyása oly sok gyermekemet fertőzte már meg, hogy ők többé már nem hisznek az olyan

értékekben, mint az őszinteség, a becsületesség, a jócselekedetek, az élet tisztelete, akár egymás,

akár saját családjuk életének tisztelete. Fiútestvér a fiútestvér ellen fordul. Lánytestvér a lánytestvér

ellen. Felebarát a felebarát ellen. Pap a feljebbvalói ellen. Püspökök a Szent Könyv tanításai ellen.

Miért büntettek Engem azzal, hogy nincs bennetek szeretet?

Gyermekeim hátat fordítottak még ennek a gyönyörű bolygónak is – melyet Isten, az Atya, a

mindenség teremtője és alkotója, oly nagy szeretettel ajándékozott nektek. Mit tettetek? Miért

büntettek Engem azzal, hogy nincs bennetek szeretet? A ti Megváltótok iránt? Miért fordítotok hátat

saját szükségleteiteknek, annak fontosságának, hogy tápláljátok saját lelketeket? Hogy oltsátok

Atyám Királysága, a Menny– a ti megígért örökségetek iránti tudásszomjatok? Ti, Gyermekeim, a

saját üdvösségeteknek fordítotok hátat! Hát nem fogjátok fel ezt? Kérlek, higgyétek el, ha nem

vizsgáljátok meg saját lelkiismereteteket most, és nem imádkoztok vezetésért, akkor nem tudtok, és

nem is fogtok megmenekülni.

A papok nem vesznek tudomást a tanításokról

Felszentelt szolgáim, az igaz pásztorok, akik arra lettek kijelölve, hogy vezessék Nyájamat, nem

magyarázták el a gonosz létezését. Ők, abbéli igyekezetükben, hogy modern, nyitott és gyakorlatias

tanítóknak tűnjenek, elmulasztottak rávilágítani az Atyám Könyvében lévő tanítások

semmibevételének veszélyeire. A könyv, mely világosan kijelenti a gonosz létezését, és azt, hogy ő

hogyan munkálkodik mindegyikőtök által, hogy így eltávolíthasson benneteket végső, de jogos

otthonotoktól – az Új Paradicsomtól, melyet Én akkor ígértem mindannyiatoknak, amikor meghaltam

értetek a kereszten. Én nem egy ismeretlen emberekből álló csoportért haltam meg. Én az Életemet

adtam minden egyes emberért, hogy megmenekülhessetek.

Ne feledjétek, hogy habár irántatok való Szeretetem mindent felölelő, ugyanakkor ez mélységes

szenvedést is okoz Nekem. Ez a szenvedés abból fakad, hogy semmibe veszitek Létezésemet. Ti azt

választjátok, hogy továbbra is vakon, naivan hiszitek, hogy a világ megadja nektek mindazt, amire

valaha is vágyhattatok. Elfelejtitek, hogy az élet, az ezután következő élet, a végtelenségig fog

folytatódni.

Az Irgalmasságból nektek adatott próféciák

Gyermekek, az éveken át nektek küldött jelek, üzenetek és próféciák, Irgalmasságomból fakadnak.

Követőim kivételével közületek csak nagyon kevesen figyelnek, nyitják ki szemüket, vagy tűnődnek

el akárcsak egyetlen pillanatra is, hogy feltegyék maguknak ezt a kérdést. Ez valóban egy isteni

közlés lehet? Ha igen, akkor mit kell tennem? A válasz, hogy figyelni kell, és el kell fogadni a jövőbeli

lehetőségeitek igazságát. Döntsétek el, melyik utat szeretnétek választani. Majd imádkozzatok a

saját és szeretteitek lelkéért.

Közületek azok, akik arrogánsan, megvetően hátat fordítanak, mikor Nevem említésre kerül, vagy

akik tiszteletlenül legyintenek, mikor Követőim Igazságomat hirdetik, akkor ti elveszettek vagytok

Számomra. Én Irgalmasságom által csak jeleket és üzeneteket adhatok ennek a világnak, hogy

segítsenek vezetni benneteket. Az Örök Atya, Isten, a mindenség teremtője és alkotója által az

emberiségnek adott szabad akarat ajándéka miatt, Én nem kényszeríthetem rátok akaratomat. Míg a

szeretet és könyörület üzenete lesz mindig az alapvető oka a veletek való Kommunikálásomnak, ott

lesz mellette fájdalom- és kétségbeesésem érzése is. Míg a szeretet

és a könyörületesség közlése lesz mindig az alapvető oka a veletek való Kommunikálásomnak, ott

lesz mellette fájdalmam és kétségbeesésem érzése is. Szenvedésem, fájdalmam és sérelmem
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fokozódik, amint Gyermekeim a sátán tárt karjaiba ugranak. Ez azt jelenti, hogy most világosan meg

kell mutatnom mindannyiatoknak, milyen végzet vár azokra, akik elutasítanak Engem, és Örök

Atyámat.

A pokol valósága

Ha a csaló által hirdetett hazugságokat választjátok – melyek közül a legfőbb az, hogy Isten, az Örök

Atya nem létezik -, akkor elkárhoztok. Amikor beléptek a pokol kapuin, akkor fogtok ráeszmélni,

micsoda szörnyű hibát követtetek el. Higgyétek el Nekem Gyermekeim, ha csak tanúi lehetnétek a

lelkek ijedtségének és szörnyű érzéseinek, mikor a végső igazság a halál után feltárul előttük, ennek

a kínnak még egy pillanatát is képtelenek lennétek elviselni. Ha csak egy futó pillantást vethetnétek

erre a helyre most, emberi szóval, holtan esnétek össze azon végzet merő borzalmától, mely azokra

vár, akik a bűn útját választják.

Ez az út, mely szépnek, vonzónak, csábítónak, tündöklőnek, és csodákkal telinek tűnik, megváltozik,

mikor félúthoz értek. A változások, melyekkel félúton találkoztok, megmutatják nektek az

elégedetlenségeteket. Ez a furcsán üres és csalódott érzés szakadatlanul folytatódik az út hátralevő

részén. Nem értitek, miért éreztek így. Élményeitek, melyek a felszínen kellemesek, tele vannak

váratlan, zavaró, kellemetlen érzésekkel, melyek haraggal, csalódottsággal, magánnyal és

félelemmel keverednek. Csak amikor az utatok végén találkoztok a bálványotokkal, és belenéztek az

ő gonosz szemébe, mely megvető gúnnyal csillog, akkor fogtok sikítva ordítani, míg be nem

rekedtek. Az utolsó pillanatig nem fogtok Segítségemért kiáltani. De akkor már túl késő lesz.

Azon a ponton már nem lesz visszaút. Akkorra már választottatok ebben az életben. És habár Én a

mélységes bánat keserű könnyeit fogom ontani minden egyes elvesztett lelkemért, nem tudlak

benneteket azon a ponton megmenteni. A szabad akaratotok, melynek során ti választjátok saját

sorsotokat, már egyáltalán nem lesz az Én kezemben.

Ezen üzeneten keresztül, mely kíméletlen ugyan, Én a végső figyelmeztetést adom a világnak,

mindannyiatok iránti tiszta szeretetből. Kérlek benneteket, hogy most végre halljátok meg

Hangomat, hogy megmenthessétek a lelketeket.

Szeretett Jézus Krisztusotok, az Emberiség Megváltója és Igazságos Bíró

A Nagyfigyelmeztetés – Közel a Második Eljövetel – Lehetőség lelketek

Megmentésére

2011. január 12. szerda; 15.00

Leányom, tegnapi Üzenetem kemény volt. Azt olvasván sokan fogják azt mondani „az Úr nem így

beszél”. De honnan tudják? Szeretett Gyermekeimnek a mások keze által elviselt szenvedése miatt

kell Felszólalnom. Én Isteni Irgalmamból fakadóan szólalok fel, azért, hogy segítsek megmenteni

benneteket, Gyermekeim, hogy egy Szent Családként egyesülhessünk az Új Paradicsomban.

Egyetlen lelket sem szeretnék a csaló javára elveszíteni. Fontos, hogy Hangom meghallgatásra

találjon.

A Hitetleneknek nagyon nehezükre esik

Megértem, hogy sok Gyermekemnek, különösképpen a hitetleneknek nagyon nehezükre esik az

elkövetkező életben hinni. Ők olyannyira függnek a világi dolgoktól, hogy a fennmaradásért való

küzdelmükben, olyan mértékben elhanyagolták lelkiségüket, hogy egyáltalán nem hisznek egy másik

élet létezésében. Nekik most fontolóra kell venniük ezt. Ők azt hiszik, hogy a halál után minden

véget ér, és hogy az egyetlen világ, mely miatt aggódniuk kell, az az, amelyben épp most élnek.
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Mennyire kétségbe vagyok esve ezen félrevezetett lelkek miatt. Ha csak egy pillanatra

megtapasztalhatnák, hogy mit nyújt a Paradicsom, akkor napjaikat Hozzám és Örök Atyámhoz való

imádságban és imádásban töltenék, dicsőítéssel és hálával.

Ez az új világ, melyet Én megígértem nekik, valóságos. Hála a híveknek, akik sosem feledkeztek meg

erről a tényről, és akik továbbra is imádkoznak Hozzám minden nap. Ó, mennyire szeretem

Követőimet. Ugyanakkor mennyire szenvedek is értük. Ezek a hithű követők minden tőlük telhetőt

megtesznek, hogy meggyőzzenek másokat Létezésemről. Aztán kinevetik és megvetik őket az Én

nevemben. Mennyire összetöri ez a Szívemet.

Mennyire epekednek az elhunytak mindazokért, akik hitetlenekké váltak

Szeretteitek mennyire epekednek mindannyiatokért a másik oldalon, ti hitetlenek! Azon szeretteitek,

akik Atyám Királyságának békéjét élvezik, ők folyamatosan imádkoznak, hogy közbenjárjanak

értetek. Amivel nem vagytok tisztában, az a következő. Ha időt szántok arra, hogy bizalmasan

beszélgessetek Velem – saját szavaitokkal -, és vezetést kérjetek Tőlem, még ha hitetek langyos is,

Én válaszolni fogok. És ti tudni fogjátok, hogy Én válaszoltam. Forduljatok most Hozzám, gyermekek.

Saját szavaitokkal, és kérjétek Tőlem, hogy állítsam helyre a hiteteket.

Fontoljátok meg ezen üzeneteken és a Biblián keresztüli Tanításaimat, és emlékeztessétek

magatokat arra, hogy miként kell élnetek az életeteket. Én, Irgalmam által, hamarosan feltárom

nektek a Tanításaim elleni sérelmeket, valamint minden bűnt és vétket, melyet életetek során

elkövettetek.

Nem az Ítélet napja, csak egy ízelítő, hogy milyen is lesz az

Részemről ez egy Irgalmassági cselekedet. Látni fogjátok bűneiteket, és azonnal megértitek majd,

milyennek tűnnek azok Számomra. Azonnal, világosan meg fogjátok érteni, mennyire sértőek és

helytelenek azok. Ez a ti lehetőségetek, gyermekek, hogy megbánjátok bűneiteket. Ez nem az Ítélet

napja, csak egy ízelítő, hogy milyen is lesz az.

Irgalmamból fakadóan az Ítélet napja előtt a legnagyobb ajándék adatik meg nektek – a lehetőség,

hogy megbánjátok bűneiteket, és hogy megváltoztassátok életeteket a Végső Nap előtt – mielőtt Én

visszatérek erre a földre. Mint azt tudjátok, akkor nem mint Megváltó jövök, hanem mint igazságos

bíró.

Az az idő már közel van, Gyermekeim. Ne féljetek. Mindannyiatokat szeretlek. A Szívemben vagytok.

Engedjétek Nekem, hogy belépjek a szívetekbe most, és hadd vezesselek benneteket Atyám

Királyságába. Soha ne féljetek a haláltól. A halál pusztán egy ajtó lesz egy új gyönyörű élet boldog

örökkévalóságába, mely szeretettel, békével és boldogsággal teljes.

A földi élet csak átutazás az időben

A ti földi életetek csak átutazás az időben. Ez bővelkedhet szeretetben, örömben, fájdalomban,

elutasításban, félelemben, dühben, kétségbeesésben, csalódottságban és szomorúságban. De csak

amikor Hozzám fordultok, akkor fog enyhülni a fájdalmatok. Áldottak azok, akik szenvednek,

különösen, ha az Én nevemben, mert ti megdicsőültök majd Atyám Királyságában. Áldottak azok is,

akik visszatérnek Hozzám, mert nagy lesz az öröm a Mennyben.

Örömmel fogadnak majd benneteket az Én Új Paradicsomomban. Imádkozzatok a saját és

családjaitok lelkéért most. A Nagyfigyelmeztetés hamarosan bekövetkezik. Akkor majd tudni fogjátok

az igazságot. Nektek akkor lehetőségetek lesz megmenteni magatokat az Én szememben.

Mindannyiatokat szeretlek. Örvendezem, mert tudom, hogy sokkal több Gyermekem fog most

visszatérni Hozzám, és Istenhez, az Örök Atyához, amint az idő most egyre jobban közeledik a
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végidőkhöz. Álljatok készen.

Szerető Megváltó Jézus Krisztusotok

Hogyan lehet a Mennybe jutni – a szenvedés szerepe

2011. január 14. szombat; 10.00

Szeretett leányom, a mód, ahogyan Én kommunikálok veled, kezd megváltozni. Míg korábbi

Üzeneteimben Gyermekeimet annak sürgősségére figyelmeztettem, hogy tartsanak bűnbánatot az

üdvösség elérésének érdekében, addig következő Közléseim arra fognak összpontosítani, hogy

segítsék a lelkeket a lelki tökéletesség felé törekedni.

Habár a Paradicsom, leányom, mindannyiatok jogos otthona, mégsem könnyű oda bejutni. A bejárat

szűk, és egyszerre csak páran tudnak belépni. A bejutás érdekében a lelkeknek alázatot kell

mutatniuk, és teljes mértékben a Kezembe kell helyezniük önmagukat. Félre kell tenniük a gőgöt, az

erős akaratot és a mohóságot, valamint az evilági anyagi dolgokhoz való ragaszkodásukat, ha be

akarnak jutni a Mennybe.

Minden Gyermekemnek, aki most megkezdi a Hozzám vezető lelki útját, hogy megértse az

igazságot, keményen kell dolgoznia most, és meg kell értenie azon jellemvonásokat, melyek

elengedhetetlenek az Atyám Királyságába való belépéshez.

Az alázat fontossága

Az alázat olyan fogalom, melyet sok Gyermekem megért Tanításaim által. Habár Követőim közül

sokan megértik, miért olyan fontos az alázat, mégis össze vannak zavarodva azt illetően, hogy mivel

is jár ez valójában. Az alázat őszinteséget jelent. Ez azon megpróbáltatások, provokálások, és

gyalázkodások méltósággal való elfogadását jelenti, melyekkel szembetaláljátok magatokat,

különösen, ha az Én nevemben jöttök. Legjobb Tanácsom a következő. Képzeljétek magatokat egy

gyermeknek, egy egyszerű ártatlan gyermeknek, aki nincs tudatában a gonosz társadalomnak,

melyet általában felnőttként tapasztalnátok meg. Minden időben, egy gyermek szemén és szívén

keresztül kommunikáljatok Velem imáitokban.

Imáitok és kommunikációtok mindig legyen egyszerű. Nem várom el tőletek, hogy valamennyi,

szeretetből a világnak adott imát elmondjátok. Nézzetek fel, és osszátok meg Velem gondjaitokat.

Osszátok meg szenvedéseiteket. Adjátok át azokat Nekem. Nagy jutalomban részesültök majd, ha

elfogadjátok Értem a bánatot vagy a szenvedést életetekben. Talán nem veszitek észre, de amikor

ezt teszitek, sok lelket mentetek meg, és egyengetitek az útjukat a Mennybe jutáshoz. Ez a tény

nem kerül kinyilatkoztatásra számotokra, mindaddig, míg ti magatok is be nem léptek a Mennybe,

ahol megtapasztaljátok majd a Nekem adott nagylelkű ajándékotok dicsőségét.

Ne veszítsétek el a türelmeteket, amikor a hiteteket védelmezitek

Ha alázatot mutattok, az azt jelenti, hogy elfogadjátok azt, ami körülöttetek történik, még ha az

fájdalmas is esetleg. Mindig mutassatok méltóságot, még akkor is, ha társaságotokban a Nevemet

gúnyolják. Minden eszközzel védelmezzetek – és szenvedélyesen, ha úgy kívánjátok -, de soha ne

nyilvános megvetéssel utasítsátok el a gyalázkodókat.

Tanításaim igazságát higgadtan magyarázzátok el. Ne veszítsétek el a türelmeteket. Ne mutassatok

félelmet, még a gyalázkodó iránt sem. Legyetek megingathatatlanok. Védjétek meg magatokat, de

kizárólag Tanításaim ismételgetésével.
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Soha ne féljetek nyíltan beszélni az igazságról. Ne tévesszétek össze az alázatot a gyávasággal.

Követőim közül némelyek, akik megértik az alázat fontosságát, és annak jelentőségét a lelkek

megszentelődésében, összetévesztik ezt azzal, hogy csendben maradnak, amikor Nevemet a

nyilvánosság előtt gúnyolják. Igen, sohasem szabad ítélkeznetek azon személy felett, aki nevetség

tárgyává tesz Engem, vagy Örök Atyámat, illetve alkalmasint szeretett Áldott Édesanyámat, de helyt

kell állnotok az igazság megvédelmezésében.

A bánat Isten ajándéka

Amikor gyermekként szóltok Hozzám, értsétek meg a következőt. Ha megnyitjátok szíveteket, és

minden bizalmatokat Belém helyezitek, Én foglak vezetni benneteket, amikor szenvedtek a bánattól

földi szenvedésetek idején. Ne fordítsatok hátat Nekem. Bár ez gyötrelmesen fájdalmas,

Gyermekeim, a bánatot Isten ajándékának tekintsétek. Áldásnak. Mert a bánat és a szenvedés által

megy végbe a megtisztulás. Ajánljátok fel szenvedéseiteket Nekem. Ha ezt teszitek, enyhítitek azt a

kínt, melyet Én szenvedek el, mikor minden egyes nap, újra és újra átélem Kínszenvedésemet a

kereszten, amint ma tanúja Vagyok a borzalomnak a világban.

Ti, Gyermekeim nem érthetitek meg igazán a Megtisztulást, mely akkor megy végbe, amikor ti

elfogadjátok a bánatot vagy a szenvedést, függetlenül annak súlyosságától, mely örömmel kerül

felajánlásra az emberiség üdvösségéért. De amint közelebb kerültök Hozzám szívetek

megnyitásával, átadván akaratotokat Nekem, és teljességgel átadván magatokat Nekem, akkor

jobban meg fogjátok érteni. Nos, csak ennek megtételével lesztek egységben Velem. És amikor

megteszitek, akkor földi megpróbáltatásaitok és szenvedésetek enyhülni fog. Idővel majd

szívetekben örömmel fogjátok elfogadni a szenvedést. Különösen ha ezt ajándékként felajánljátok

Nekem. A szenvedés Isten ajándéka, és meg van engedve. A lelkek, melyeknek megmentésében

segédkeztek majd, helyet biztosítanak nektek Atyám Királyságában.

Ezek nem új Tanítások, Gyermekeim. Csak annyi történt, hogy nem lettetek emlékeztetve az

egyszerű igazságra. Üzeneteim és Tanításaim sosem változnak. Azok egyszerűek, és össze vannak

foglalva az Evangéliumokban, és a Tízparancsolatban. Csak emlékezzetek, hogy amikor magatokat

adjátok mindenkinek, akkor Nekem adjátok magatokat. Mutassatok szeretetet felebarátotok iránt, és

ezzel Irántam mutattok szeretetet.

Bánjatok velük úgy, ahogyan elvárnátok, hogy veletek bánjanak. És soha ne feledjétek, hogy amikor

dühössé váltok másokkal szemben, és kísértésbe estek, hogy bármi módon is bántsátok vagy

megbüntessétek őket, akkor Én vagyok jelen bennük – még azokban is, akik gyűlölnek Engem. Ha

kárt okoztok bármely Gyermekemnek, akkor ezt Velem teszitek. Idővel, Gyermekeim, mindezek a

méltóságteljes cselekedetek majd értelmet nyernek. Imádkozzatok minden nap az erőért, hogy

életeteket az Én nevemben éljétek. Tudnotok kell, hogy minden egyes alkalommal, amikor

megbocsátotok másoknak, még ha ellenségnek is tűnnek, akkor kitárjátok Szerető és Irgalmas

Szívemet. Ezért örök boldogságban fogtok részesülni a Mennyben.

Imádkozzatok állhatatosságért. Kövessétek Életemet. Ez nem lesz könnyű. De a tetteitek,

bármennyire kicsik is, segíteni fognak a lelkeknek.

Szeretett Tanítótok és Megváltótok

Jézus Krisztus – Istennel, az Örök Atyával és a Szentlélekkel Egylényegű

Keresztem hordozása

2011. január 16. vasárnap; 15.00
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Igen, szeretett leányom, Én vagyok az. Számodra ez egy hosszú tanulási szakasz volt, és te továbbra

is táplálva leszel az igazság ismeretével, a lelkedet betöltő Szentlélek ajándéka által.

Leányom, kérlek, biztosítsd, hogy ezek az üzenetek, melyek az előzetes figyelmeztetések, a

próféciák és Tanításaim összefoglalásának elegyei, eljussanak a világ minden szegletébe.

Létfontosságú, hogy Gyermekeim megértsék annak módját, hogy hogyan készíthetik fel lelküket

annak érdekében, hogy megmentsék magukat Atyám szemében.

A Lelki Megújulás most zajlik a világban

Hűség és tisztelet van kialakulóban most Irántam, Örök Atyám, a Szentlélek és szeretett Édesanyám

iránt. Habár ez még nem látható egyértelműen, ez az erőteljes lelki megújulás segít majd megvédeni

Gyermekeimet, még azokat is, akik mindenütt hátat fordítanak Nekem. Az Evangéliumot most újra

tanulmányozni fogják, amint az emberek éhezni kezdik majd az igazságot. Ahogy a megtisztulás

szüntelenül terjed, és egyre kiterjedtebb lesz az egész világon, úgy fogják ezek a lelkek, akikben

nincs Irántam szeretet, ismét megnyitni szívüket. Amint a szeretet kibontakozik Követőim

világosságán keresztül, a gonosz hatásai, és azok viselkedése, akiket ő megfertőz, gyengülni fognak.

A gonosz vissza fog vágni.

A sátán napjai meg vannak számlálva

Ahogy az ő napjai ezen a földön óráról órára fogynak, ő megpróbál majd minél több kárt okozni.

Követői felgyorsítják majd tevékenységüket, és tüstént nekiiramodnak, hogy mindenütt terjesszék a

gonoszságot. Rövid életűek lesznek cselekedeteik, melyeket szörnyű lesz látni, amikor azok a

döbbent tekintetetek előtt megnyilvánulnak.

Gyermekeim, a rendszeres napi imádkozás által erősödő hit, el fogja törölni ezeket a kegyetlen

szörnyűségeket. Térjetek vissza Gyermekeim, és fedezzétek fel újra Tanításaimat. Vigyetek vissza

Engem az életetekbe. Fogadjatok be a szívetekbe Engem még egyszer, hogy Karjaimban

tarthassalak benneteket. Hadd vezesselek benneteket a lelki tökéletesség felé, hogy készen álljatok

az Örök Életre, amikor a Föld és az Ég eggyé válik.

Kövessetek Engem, Gyermekeim, mindennapi életetek során. Vegyétek fel Keresztemet, még ha

ennek megtétele túl nagy tehernek is tűnhet. Soha ne féljetek elfogadni Keresztemet, mert Én csak

annyit engedek majd hordoznotok, amennyit képesek vagytok.

Az ebben az életben való szenvedés értelme

Amikor eben az életben szenvedtek, akkor az Én keresztemet hordozzátok. Két választásotok van.

Ha elutasítjátok Keresztemet, siránkoztok, és keseregtek emiatt, akkor a szenvedés szakadatlanul

fokozódik. Másfelől, ha elfogadjátok a keresztet, és szenvedéseteket felajánljátok a lelkek

megmentésére, akkor ez egy csodálatos ajándék Számomra. Ha örömmel fogadjátok el ezt a

szenvedést, a megpróbáltatásokat és szorongattatásokat, akkor terhetek könnyebbé válik. Én

segíteni fogok nektek annak hordozásában. A fájdalom akkor enyhülni fog, és béke, szeretet, öröm,

valamint tiszta boldogság fog uralkodni bennetek.

Éljetek egyszerű életet

Éljetek egyszerű életet gyermekek, és tegyetek mindent mértékkel. Ha esztek, isztok, alszotok,

pihentek és kikapcsolódtok, gondoskodjatok róla, hogy mindezt mértékkel tegyétek. Amint fizikai

szükségleteiteket kielégítettétek, nem szabad továbbra is többre törekednetek, mert az alapjaiban

gyengíti meg a lelketeket. A vezeklés, Gyermekeim, nélkülözhetetlen, hogy Hozzám közelebb

kerüljetek. Ezalatt Én a személyes áldozatot értem. A böjt csak egyetlen példája a vezeklésnek. Földi

létem során Tanítottam a Vezeklés fontosságáról. Ugyanezt tette drága Prófétám, Keresztelő Szent

János is. Én szintén ezt tettem, a negyvennapos böjtöléssel, hogy példát mutassak nektek.
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Gyermekek, kizárólag a böjt által fogtok segíteni kiűzni a gonoszt.

Drága gyermekeim, oly sok minden vár még rátok. Nem értitek még, hogy milyen elvárások lesznek

veletek szemben az elkövetkezendő években. Mindeközben fontos, hogy Hozzám közeledjetek, hogy

készen álljatok az elkövetkezendő megpróbáltatásokra, melyek a Keresztények előtt állnak az egész

a világon.

Menjetek békével. Szerető Megváltó Jézus Krisztusotok

Milyen könnyű vétkezni

2011. január 24. hétfő; 22.00

Ma, szeretett leányom, végre megértetted a veszélyeket, melyeket a csaló okoz, ha lankad az

éberséged. Az  Isteni Irgalmasság Rózsafüzérének Örök Atyámhoz való imádkozása fontos a lelked

megszentelődésében.

A bűnt, szeretett leányom, nehéz elkerülni. Különleges Kegyelmeimet nehezebb elnyerni, mint

elkerülni a bűn bármely formáját. Mióta te erre a szent feladatra hívást kaptál, te mindig célpontja

leszel a gonosznak, aki minden lehetőséget megragad, hogy borúlátást okozzon az életedben. Ő a

körülötted lévőket fogja felhasználni a támadás eszközeként, ezért kell mindig ébernek lenned vele

szemben. Soha ne engedd, hogy felülkerekedjen, mert ha felülkerekedik, akkor neki sikerül

megfertőznie a lelkeket, és szörnyű fájdalmat, gyötrelmet, és kínszenvedést okoz. Barátságok

felbomlását, összezavarodottságot, kétségbeesést idéz elő, és célpontjai fejében hamis gondolatokat

ültet el. Majd amikor Gyermekeim bűntudatot éreznek saját gyarlóságukért, mert  engednek a

kísértésnek, akkor egyfajta hitványságot élnek át, amely kétségbeesett szenvedést és zaklatottságot

hoz az életükbe.

Gyermekeim, ti mindig bűnre lesztek csábítva. A lelki tökéletességet különösen nehéz elérnetek, és

óriási fegyelmet és elhatározást igényel részetekről. Ha és amennyiben áldozatául estek a gonosz

csábításának, és vétkeztek, azonnal szívetek mélyéből kell imádkoznotok, megbocsátást kérve. A

rendszeres szentgyónás egy olyan szentség, melyet gyakran félreértenek. Kizárólag a hetente

elvégzett szentgyónással maradhat lelketek a kegyelem állapotában. Csak akkor tarthatjátok távol a

csalót, ha lelketek ily módon, és a napi imádkozás által meg van szentelődve.

A bűn  következtében érzett bűntudat

Ha bűntudattól szenvedtek egy bűnös cselekedet következtében, függetlenül attól, hogy milyen

súlyos a vétketek Atyám szemében, ne nyugtalankodjatok. Térjetek vissza, tárjátok ki szíveteket, és

kérjetek megbocsátást. A bűntudat egy negatív érzés. És habár ez egy formája a lelkiismeretetek

vezetésének, mégsem egészséges ebben az állapotban maradni. Ima által kérjétek a kegyelmeket,

hogy a lélek olyan tisztaságát érjétek el, mely ahhoz kell, hogy Engem szolgáljatok. Fontos a

türelem. Soha ne engedjétek, hogy a bűn eltávolítson Tőlem benneteket. A bűntudat sohasem állhat

az üdvösség keresésének útjában.

Ne feledjétek gyermekek, hogy az eredendő bűn miatt ti mindig áldozatul fogtok esni a gonosz

csábításának. Az ima, a böjt és a Szent Eucharisztia iránti odaadás révén kerültök közelebb Hozzám.

Ehhez időre van szükség, és időt kell rá áldoznotok.

Menjetek most Gyermekeim, és egy dolgot ne feledjetek – soha ne féljetek visszatérni Hozzám,

amikor vétkeztek. Soha ne szégyelljetek megbocsátásért esedezni, ha igazán bűnbánóak vagytok.

De ne feledjétek azt sem, hogy ha nem teszitek, azzal a csalót újra és újra odavonzzátok, és lelketek

majd alámerül a sötétségbe. A sötétség a sötétet vonzza. A világosság a világosságot vonzza. Én
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vagyok a világosság.

Forduljatok most Hozzám, és engedjétek, hogy Szeretetem átragyogjon szegény elveszett

lelketeken. Olyannyira szeretlek benneteket Gyermekeim, hogy amikor szíveteket Felém fordítjátok,

nem számít, mennyire érzitek magatokat elszigeteltnek, sosem lesztek elutasítva.

Menjetek Békével és Szeretettel

Isteni Megváltótok

Jézus Krisztus

Készüljetek a Nagyfigyelmeztetésre, a Lelkiismeret Átvilágítására

2011. január 28. csütörtök; 00.15

Ma éjjel, drága, szeretett leányom, megkaptad a kegyelmeket, melyek megerősítenek téged ennek a

szent feladatnak a folytatásához. Szeretett és dédelgetett követőim odaadása révén, akik kitartóan

imádkoznak érted, te, Leányom, gyorsan fogsz előrehaladni az Igazság Könyvének befejezésében.

Bármennyire zaklatott is vagy, továbbra is nehezen tagadod meg az Irántam való kötelességedet. Ez

kedves Nekem, de nincs sok időnk.

Leányom, ez a különleges kegyelem – az Igazság Könyve – most adatik a világnak, hogy

megmutassa Gyermekeimnek, hogy mit kell tenniük a Nagyfigyelmeztetésre – a Lelkiismeret

Átvilágítására – való felkészülés érdekében, amely az emberiségnek adatik, hogy segítsen

megfelelően felkészülniük Második Eljövetelemre.

Azoknak, akik nem hisznek Bennem, szintén meg kell adni az esélyt, hogy olvassák az igazságot.

Amikor ez az esemény bekövetkezik, miután ezeket az üzeneteket megkapja a világ, az emberek

meg fogják érteni – az általad, az emberiség megmentésére adott – Szavaim (Üzeneteim)

hitelességét, leányom.

Egy Misztikus Esemény megtapasztalása, minden 7 év feletti által

Ne érezd magad megbántva, amikor az emberek elutasítják ezeket az üzeneteket, leányom. Csak

légy hálás, hogy nekik megadatik ez az ajándék. Ők meg fogják érteni eme prófécia igazságát, ezen

misztikus eseményt követően, melyet minden 7 évnél idősebb Gyermekem meg fog tapasztalni,

mindenütt a világban. Azok, akik életben maradnak ezután az esemény után, figyelmesebbek

lesznek ezen szent könyv tartalmát illetően. Nehéz lesz számukra, hogy ne vegyenek róla tudomást,

még ha hitük gyenge is. Másokat, akik nem akarják megismerni az igazságot, továbbra is

emlékeztetni kell ennek a műnek a tartalmára.

Soha ne add fel, Gyermekem, ha a lelkek megmentésére kerül a sor. Minden drága gyermekem Örök

Atyám szeretetéből született. Ha eltévelyedtek, nem számít. Isten, Örök Atyám akkor is szereti

minden egyes gyermekét.

A hit, Gyermekem, újra fellobbantható mások hite által, akik a Szentlélekkel vannak megáldva.

Kiválasztott gyermekeimnek, akik Szavam (Üzenetem) terjesztésére küldettek most a világba,

megvan a képességük, hogy örömkönnyeket csaljanak azon szegény lelkekbe, akik iránymutatásért

kiáltanak üres, zavaros életükben.

Az Én szememen keresztül lássatok mindenkit
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Barátaitokat, családotokat, felebarátaitokat és munkahelyi kollégáitokat mindig az Én szememen

keresztül lássátok. Mindig nézzétek a jó oldalát mindennek. Mutassatok feléjük szeretetet, és ők

érezni fogják Jelenlétemet. Vonzani fogjátok őket, és nem fogják tudni, hogy miért.

Az Én példámon keresztül kövessetek Engem, és segíteni fogtok Nekem megtéríteni tévelygő

Gyermekeimet. Kitartóan imádkozva értük, közelebb tudjátok vonni őket Hozzám. Az áldozat, és a

Velem egyesült szenvedés elfogadása által, megmenthetitek a lelkeket. Ez magában foglalja az

ebből a világból már eltávozott lelkeket, valamint azokat is, akik a Tisztítótűzben ítéletre várnak.

Hadd emlékeztesselek végül benneteket arra, hogy két választásotok van. Vagy hisztek Bennem,

elmétek megnyitásával az Evangéliumban lévő igazságra. Ha elvesztettétek minden hiteteket, akkor

csak részleteket olvassatok Tanításaimból. Majd kérjetek Engem, hogy mutassam meg szívetekben

az igazságot. Akkor tudni fogjátok, hogy melyik út vezet benneteket Hozzám a Mennybe. Vagy

becsukva is tarthatjátok a szemeteket, mert nem vagytok hajlandóak figyelni. Akkor csak a hívek

imái segíthetnek rajtatok. Követőim imája, együtt az Isteni Irgalom ajándékának, az  Isteni

Irgalmasság Rózsafüzérének imádkozásával – mely Fausztina nővérnek adatott a XX. században -,

megmentheti a lelketeket halálotok pillanatában.

Imádkozzátok az  Isteni Irgalmasságot

Imádkozzátok, imádkozzátok, imádkozzátok most  Isteni Irgalmasságomat saját lelketekért, és a

hitetlenek lelkéért. Az  imacsoportok segíteni fognak az igazság terjesztésében, hitet plántálva

azokba, akik elvesztették létük és származásuk teljes értelmét. Ennek jelentős szerepe lesz az

evangéliumi megvilágosodás terjedésének fellobbantásában, mely most a világ minden pontján

érezhető lesz, ahogy közeledik az ideje annak, hogy a Földre való Második Eljövetelemmel

kapcsolatos próféciák kezdenek kinyilatkoztatásra kerülni, ahogy azok kibontakoznak egy sor

globális esemény előtt.

Álljatok készen minden időben, gyermekek. Maradjatok a kegyelem állapotában, és tartsátok nyitva

a szíveteket a szeretetről és a földi békéről szóló Tanításaimra. Ha minden Gyermekem követné a

Tanításaimat, akkor nem lennének háborúk, nem lenne kapzsiság, gyűlölet vagy nyomor a világban.

Mindannyiatoknak le kell ülnie csendben, naponta csak fél órára. Menjetek végig a zsoltárokon, a

példázatokon, és tegyétek fel magatoknak a kérdést: „vajon ez a tanítás vonatkozik az én életemre,

a mai világban?”. Tudjátok, a válasz természetesen igen. Imádkozzatok az erőért, hogy

megváltoztassátok a halál utáni élettel kapcsolatos hozzáállásotokat és nézeteteket. Ne feledjétek

ezt a fontos tanítást. A föld egyszerűen csak egy rövid átutazás az időben. Az egyedüli igaz

boldogság és az örök élet ott van Velem a Mennyben, a Paradicsomban – Atyám Királyságában.

Szerető Megváltó Jézus Krisztusotok
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A Szeretet az út az Üdvösséghez

2011. február 5. szombat; 11.50

Drága, szeretett leányom, ma további kegyelmeket kaptál, melyekkel Én közelebb tudlak vonni

Magamhoz. Mert csak a Közelemben tudod megtapasztalni a békét, a szeretetet és az örömet a

szívedben. Csak az ima által, és azáltal, hogy átadod Nekem gondjaidat, fogsz eggyé válni Velem. Ha

átadod magad, leányom, és bízol Bennem, akkor meg fogod érteni a szeretetet, melyet Én érzek

irántad a Szívemben. És ha így teszel, az Irántam való szereteted megerősödik. Csak ha felajánlod,

és az Én kezembe helyezed minden gondodat, akkor fognak azok elrendeződni.

Csak akkor tudtok igaz szeretet mutatni mások felé, ha szerettek Engem. Csak a szeretet által

lesztek megáldva azokkal az adományokkal, hogy más embereket az Én – szeretettel és irgalommal

teljes – szívemen keresztül néztek.

Csak akkor fog az életetek megváltozni, és csak akkor fogja átjárni az öröm mindennapi életeteket,

ha igaz szeretetet mutattok Felém. Soha ne féljetek Szeretetemtől, gyermekek. Bőségesen lenne

mindannyiatok számára, ha csak Hozzám fordulnátok, és kérnétek azt. Ha egyszer megkapjátok ezt

a szeretetet, legyetek bőkezűek vele. Terjesszétek Szeretetemet mindenütt, hogy ti, mind,

különösen a langyos lelkületűek, a lelketekbe tudjatok hívni Engem. Ez az egyetlen út az

üdvösséghez.

A ti szerető Megváltó Jézus Krisztusotok

Világméretű Megtérés van készülőben

2011. február 6. vasárnap, 13.40

Drága, szeretett leányom, ez az utolsó üzenetek egyike, melyet be kell illeszteni az Én szent írásom

első darabjába, melyet „A Nagyfigyelmeztetés” kötete foglal magába.

Szeretett Gyermekeim, hamarosan – a büntetés által – tudomásotokra lesz hozva Létezésem. Most

hamarosan, a Mindenható Istenben hívők és az Ateisták egyaránt meg fogják kapni a végső

ajándékot, még a dicsőséges nap előtt, amikor Én visszatérek ítélni.

Ez a nagy esemény meg fogja nyitni a szíveteket, és félelemmel vegyes áhítattal fogjátok nézni azt a

csodálatos szeretetet, melyet Én mutatok nektek az Irgalmasság ezen cselekedete során. Sokan

közületek nem fogják fel az Én, vagy Örök Atyám létezését. Mert oly sokatoknak, ártatlan lelkeknek,

meg kellene értenetek, hogy Irgalmamat adom nektek a Nagyfigyelmeztetés során.

Mindegy milyen névvel szeretnétek majd illetni Engem, ekkor majd egy új értelmezés ragadja meg

lelketeket. Legyetek hálásak, amikor ez megtörténik, mert ez a Büntetés lesz a ti Üdvösségetek.

Amint ennek az eseménynek vége, valamennyi hívő – együtt azokkal, akik csatlakozni fognak, mert

végre megértik majd az igazságot – meg fogja alakítani földi új Hadseregemet. Mindannyian – akik

megbocsátást fogtok keresni, mikor bűneitek feltárulnak majd számotokra – törekedni fogtok arra,
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hogy terjesszétek az igazságot a sötétségben lévőknek.

Ez az ajándék, Gyermekeim, fájdalmat fog hozni nektek, amikor kigúnyolnak benneteket az Én

nevemben. Legyetek hálásak, amikor ez történik, mert abból fogjátok tudni – bármilyen fájdalmasak

is lesznek ezek az élmények -, hogy az Én igaz tanítványaim vagytok. Ti Velem lesztek a

Paradicsomban, ha eljön az ideje. Soha ne féljetek hitetek miatt Szeretteim. Mert ha csak egy

pillanatra is megpillantanátok azt az igazi pompát, amelyet Atyám teremtett számotokra a

Paradicsomban, a ti emberi szemetek nem állhatná a fényt és a dicsőséget. Ha egyszer

megpillantanátok – bármennyire is kötődtök ehhez a földhöz, bármilyen gyönyörű is ez, hiszen ezt is

Isten teremtette – könyörögnétek azért az időért, amikor Velem lehettek a Paradicsomban.

A Szeretet Üzenete az Ateisták részére

Ne feledjetek egy végső tanítást Tőlem. Ateisták mindenütt, hallgassátok meg ezt az üzenetet most,

még ha nehéz is számotokra megtenni ezt. Minden egyes Gyermekem ezen a földön érez szeretetet

valamikor élete során. Amikor szeretetet éreztek szívetekben, nem láthatjátok, nem tudjátok

megtapintani, és nehéz lehet számotokra még leírni is. Nincs tudományos módszer, amellyel meg

lehetne állapítani azt. A szeretet alázatossá tesz benneteket. A szeretet nagylelkűvé, nemes szívűvé

tesz benneteket. A szeretet segíthet, hogy nagyobb áldozatokat hozzatok. A szeretet bonyolult, de

szenvedélyes. A szeretet nem ember-alkotta. Ez egy ajándék Istentől. A szeretet csak egy forrásból

származik. A szeretet maga az Isten. Az Isten maga a szeretet. Ez ilyen egyszerű. Nyissátok meg

szívetek arra a tiszta szeretetre, melyet Én és Örök Atyám érzünk mindannyiatok iránt. Nézzetek rám

úgy, ahogy egy gyermek nézne a szülőjére. Hívjatok Engem, és Én betöltöm majd a szíveteket. Ha ez

megtörténik, soha nem fogtok visszafordulni.

A ti szerető Megváltótok

Jézus Krisztus

Jelentesd meg Üzeneteimet az egész világon

2011. február 7. hétfő; 22.00

Leányom, kicsit eltévelyedtél, és most erőt kérsz, mely magabiztosságot és bátorságot ad neked,

hogy végrehajtsd Utasításaimat. Ez jó. Adjátok át nekem az időtöket, ahogyan azt Szeretett

édesanyám kérte, mert lelketeknek tisztának kell maradnia, amikor Szavamat (Üzenetemet) közlitek.

Most arra kell kérnem téged, hogy kezdd el megtervezni értékes Nagyfigyelmeztetésem

közzétételét, mely egy ajándék minden egyes személynek a világon. Nekik meg kell kapniuk ennek

részleteit február végéig az interneten keresztül, szerte a világon. Siess, gyermek, tedd, amit tenni

kell, hogy a lehető legtöbb ember lehetőséget kapjon arra, hogy meghallja ezt. Szánj időt erre,

szeretett leányom, mert ez most sürgős. Ennek a kérésnek nem az a célja, hogy megrémisszen

téged, hanem az, hogy nyomatékosítsa a sürgősséget, hogy a lehető legtöbb ember a világon

felkészült legyen. Akkor törekedhetnek a kiengesztelődésre, mikor bűneik lelepleződnek szemeik

előtt.

A felkészülés nagymértékben fogja a javukat szolgálni. Ezen darab írás révén fogják túlélni a

Nagyfigyelmeztetést. Aztán megtisztulnak majd, és a kapott áldásokkal készek lesznek majd

szembenézni az elkövetkezendő megpróbáltatásokkal.

Ragadd meg ezt az ajándékot, Leányom. Ne légy ijedt vagy kiábrándult. Ez egy ajándék az

emberiség számára. Az, hogy elfogadtad ezt a hívást, azt eredményezte, hogy szenvedtél, de nem

úgy, ahogy számítottál rá. Szenvedésed a kísértés miatt jött létre. Kételyeid megakadályoznak téged
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abban, hogy elfogadd a lelkedben lévő békét és örömöt, ami a tiéd lenne, ha engednéd Nekem, hogy

kézen fogjalak és vezesselek téged. Itt az ideje most, leányom, hogy átadj Nekem mindent. Ajánld fel

Nekem – ajándékként – szabad akaratodat, és Én a legnagyobb és legbecsesebb ajándékot adom

majd neked. Békét, örömet, és hatalmas szeretetet Irántam, lényed minden porcikájában. Jöjj most,

leányom. Légy az Enyém. Végül egyesülj Velem. Add Nekem minden szeretetedet, szenvedésedet,

aggodalmadat és gondodat. Csak engedd el azokat most. Akkor, és csakis akkor leszel igazán

szabad, és szívedben könnyed.

Ez a munka erőt igényel majd, leányom. Te nemcsak az vagy, amit te látnoknak nevezel. Én a

prófétálás adományát adom neked. Miért? Mert te, drága Prófétám, jelentős szerepet fogsz játszani

abban, hogy terjeszd a jó hírt az egész világnak Második Eljövetelemről, amikor Én visszatérek a

földre.

Tisztában vagyok azzal, hogy ez a hír sokként érhet téged, de te már nagyon-nagyon régóta készülsz

erre a szerepre, csak nem tudtál róla. Segítvén téged ebben a feladatban, Én számos szentet

jelöltem ki, hogy segítsenek téged. Több között Szent Benedeket, Szent Ágostont, Szent II. János Pál

pápát, Szent Fausztinát, Szent Malakiást és Avilai Szent Terézt. A többieket is fel fogom fedni idővel.

Mindannyian azon munkálkodnak most, hogy támogassák feladatodat, mely az egyik legfontosabb,

ami valaha is adatott az emberiségnek, a történelem eme válságos időszakában.

Ne félj, leányom. Te több mint alkalmas vagy erre a feladatra. Mit gondolsz, miért követelek ilyen

fegyelmet tőled? Még meg kell tenned néhány utat lelki fejlődésedben, de ez el fog jönni idővel. Én

továbbra is fogok személyesen beszélgetni veled, miközben az első kötet nyilvánosságra kerül.

Szeretlek, leányom. Tudom, hogy szeretsz Engem. Tudom, hogy ez nagyon nehéz lehet számodra,

minden rád nehezedő nyomással együtt. De ki fogsz tartani, és egyre erősebb leszel. Energiád és

gyors észjárásod biztosítani fogják, hogy ez a fontos üzenetsorozat eljusson valamennyi

Gyermekemhez, mindenhova. Minden országba.

Mára ennyi. Köszönöm, hogy szántál időt az elmélkedésre, és arra, hogy válaszolj Nekem ma este.

Szerető Megváltótok

Jézus Krisztus

A Szentlélek üzenete

A Szentlélek üzenete

2011. február 12. szombat, 15.30

Eljött az ideje annak, hogy felkelj most, hogy fogd ezt a kelyhet és igyál belőle, mert ez az Üdvösség

Kelyhe. Azáltal, hogy e kehelyből iszol, te most kész leszel arra, hogy megoszd ezt a kelyhet az

emberiséggel. Te most arra készülsz, hogy nyilvánosságra hozd Krisztus szavait, hogy a lelkek

megmenekülhessenek a Nagyfigyelmeztetés során.

Ne vesztegess el egyetlen pillanatot sem, mivel már közeledik ennek a nagy eseménynek az ideje.

Csak nagyon rövid idő áll majd rendelkezésedre, hogy a világ elolvassa ezek tartalmát az interneten.

De ez az időszak jelentős szerepet fog játszani milliók – a pokol tüzétől való – megmentésében.

Ez egy nagy felelősség, de te most már készen állsz.

Menj most szeretettel és békével
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A Szentlélek

Az Arab Világ felkelése – a Világ Vezetői közül hármat meg fognak

gyilkolni

2011. február 17. csütörtök, 23.45

Drága, szeretett leányom, boldog Vagyok ma most, hogy eme fontos üzenetsorozat – az egész

emberiség számára történő – közzététele előkészítés alatt van. Hamarosan azt fogod tapasztalni,

hogy minden ország keresni fogja ezeket az üzeneteket. Ne aggódj a biztonságod miatt, mivel Én

oltalmazni foglak téged és családodat, minden időben. Bár tele vagyok szeretettel irántad,

gyermekem, Szívem megszakad a nagy bánattól azon szenvedés miatt, melyet jelenleg a ravasz

társadalom okoz, azt tervezvén, hogy átveszik a hatalmat az országok felett.

Ők ezt azáltal fogják megtenni, hogy agyafúrt módon eltávolítják a Vezetőket.* Majd segítséget

ajánlanak. Aztán megvásárolják az új rezsimek barátságát, mígnem irányítják majd őket. Ez az új

irányítás rosszabb lesz azoknál a hataloméhes diktátoroknál, akiket a szabadság nevében buktattak

meg.

Nézd most, leányom, azt a sebességet, amellyel az Arab világ fog egyesülni, Népem, a Zsidók ellen.

Nézd, hogyan fog minden szövetségesük elpártolni, védtelenül hagyva őket.

Leányom, amikor a Nagyfigyelmeztetés megtörténik, Szavam (Üzenetem) készségesen

meghallgatásra talál majd, a megtérés bekövetkezte után. Ez lesz az ideje annak, hogy szent

Követőim elszántan egyesüljenek a zsarnokság ellen, mely meg fog jelenni a Nyugati Világban,

különösen Európában. Harcoljatok az imádkozáshoz való jogotokért. Ha nem harcoltok érte, ez nem

egy vallási háború, hanem egy népirtó háború lesz.

A világ vezetői közül hármat hamarosan meg fognak gyilkolni, egyiket a másik után. Ne feledjétek,

hogy mindegyiküket meg fogják gyilkolni a Gonosz Csoport – a szubkulturális szervezetek

cselszövése által, melyek minden nemzetben uralkodnak, annak ellenére, hogy ti nem látjátok őket,

mert ők gyávák. De már nem fognak sokáig rejtőzködni. Amikor az irányítás a markukban van,

versengeni fognak a figyelmetekért, és tisztelet követelnek majd.

A Nagyfigyelmeztetés segít majd megmenteni valamennyi Gyermekemet, mindenütt. A Megtérés,

mely egy ajándék Tőlem, még azoknak is megadatik majd, akik cselszövést terveznek, hogy

irányítást nyerjenek Isten Földje felett. Ha csak megértenék, hogy ez a hatalom soha nem lesz az

övék, talán abbahagynák. De ők vakok.

Több Angyalom** – akik most, mint emberi lények szüremlenek a világba – segít majd megmutatni

ezen szegény félrevezetett lelkeknek az igazságot. Sokan meg fognak térni. Mások viszont nem.

Leányom, menj, terjeszd az üzenetet gyorsan. Csak heteid vannak. Használj fel minden, számodra

elérhető eszközt. Mutass bátorságot. Feltétlenül tégy meg mindent, hogy lehetővé tedd valamennyi

Gyermekem, minden nemzet számára, hogy megértsék különleges Ajándékom értelmét – amikor

kinyújtom Kezem a Mennyből, hogy megmentsem az ő lelküket.

Azok, akik először nem fognak megtérni, majd megtérnek az Üldöztetés előtt, amikor egyre több

lélek fordul vissza Hozzám. Ez egy nagyon nehéz időszak lesz mindenki számára. De legyetek

türelmesek, jó idők várnak rátok, amikor a béke vissza fog térni a Földre. Gyermekeim – ezen

ébresztő hívást követően – meg fogják látni a szeretetet, melyet Én érzek, és futva jönnek vissza

majd Karjaimba. Aztán amikor ez bekövetkezik, Karom fogja alakítani és megvédeni Királyságomat a
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csalóval szemben, akinek uralma nagyon rövid lesz.

Ez egy fordulópont az emberiség történelmében, gyermekek. Ezt nagyon rövidesen meg fogjátok

érteni. Addigra minden kétkedő gondolatotok el fog tűnni a Nagyfigyelmeztetéskor – amikor ez

megtörténik, ki fogjátok tárni szíveteket az igazságra.

Menj most, leányom, Békével és az egész emberiség iránti Szeretettel

Jézus Krisztus, a Zsidók Királya

Megjegyzés

* A látnoknő szeretné megértetni a világgal, hogy az ok, amiért ő nem teheti közzé a vezetők neveit

– amelyek közül kettő az Arab Világból, és egy a kontinentális Európából való – a következő: a

családjaik iránti tiszteletből, és az indokolatlan szenvedés elkerülése végett. Ugyanakkor ő az

üzeneteket átadta számos papnak és a médiának, mely zárolta, kiadásra készen, amint a

gyilkosságok rövidesen bekövetkeznek (az egyes gyilkosságok között nagyon rövid időszakok

lesznek).

** A látnoknő értelmezése az, hogy az Angyalokra való utalások a „hírnökökre“ utalnak, akik arra

választattak ki az egész Világon, hogy közöljék az isteni üzeneteket, melyek segítenek terjeszteni a

megtérést.

Utolsó üzenet a „Nagyfigyelmeztetés” Kötetbe

2011. február 19. szombat, 15.00

Drága, szeretett leányom, nagyon igyekszel engedelmeskedni Utasításaimnak, hogy

megszentelődjön a lelked, és ez nagyon kedves Nekem. Kérlek, szánj rám egy teljes órát napodból,

csendességben Velem, és engedd, hogy közelebb vonhassalak Szent Szívemhez.

Sokkal erősebbnek fogod érezni magad, ha ezt teszed. Kezdd el már mától ezt az időt az Én

társaságomban tölteni, hogy megvilágosíthassam szívedet, és megkönnyíthessem terhedet.

Ma szeretném feltárni neked Óhajomat az emberiség felé, hogy kezdjék el kiértékelni életüket a

Nagyfigyelmeztetésre való felkészülés során. Leányom, azoknak, akik nem fognak felkészülni, sok

imára van szükségük.

A Nagyfigyelmeztetés – a nagy ajándék – most bemutatásra kerül majd a világnak. Mindenki

lehetőséget kap majd arra, hogy megízlelje az örömet, amikor ők végre ráébrednek az igazságra.

Létezésem Igazságára. Imádkozz mindenkiért, Gyermekem, hogy legyen majd bátorságuk

Megbocsátásomat keresni.

Leányom, Gyermekeim végre mindenütt kezdik felnyitni a szemüket. Ők most ébrednek rá arra,

hogy a világ változóban van. A világ – ahogyan ők egykor ismerték – egy új fázisba lépett. Ez az új

fázis számos szakaszon át vezet majd, mielőtt Gyermekeim végül készen állnak az Új Paradicsomra.

A csaló élősködői makacsul harcolni fognak a keserű végig, sajnos. Imádkozzatok most a szegény

megtévesztett lelkekért, hogy egy szikrányi fény árassza majd el szívüket, amikor ők kapcsolatba

kerülnek hithű Követőimmel. Ti, Követőim, folyamatosan kapjátok a kegyelmeket, hogy segítsetek
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megtéríteni mindazokat a lelkeket, akik elvesztek a vadonban, és összezavarodott állapotban

vannak, amit a sátán okozott a lelkükben.

A La Salette-i, a Fatimai és a Garabandali próféciák most bontakoznak ki

Mindazok a próféciák, melyek az Áldott látnokoknak adattak La Salette-ben, Fatimában és

Garabandalban, most fognak mindenki szeme láttára kibontakozni. Mert mindazon több ezer hívő,

akik ismerik és elfogadják ezeket a próféciákat, tudják, hogy most Én, a ti Megváltótok, hívlak

mindannyiatokat imádkozni az egész emberiség lelkéért. Nyissátok meg szíveteket még egyszer

ezekre az új üzenetekre – a maguk nemében az utolsó próféciákra, hogy eljussanak valamennyi

Gyermekemhez, mielőtt Én visszajövök ítélni.

Felhívás minden Egyházi Szolgához

Szólítom az Én felszentelt szolgáimat minden olyan felekezetből is, ahol tisztelik Örök Atyámat, hogy

hallgassanak meg most. Ne engedjétek, hogy a csaló, az ő Hamis Prófétája által, megtévesszen

benneteket elhitetvén azt a hazugságot, amit az ő nevében fognak elkövetni hamarosan. Ez egy

nagyon nehéz időszak lesz nektek, akik szerettek Engem, mert nagyon össze lesztek zavarodva.

A Hamis Próféta és az Antikrisztus

Csak figyelmesen nézzétek a Hamis Prófétát – aki megkísérli majd vezetni Egyházamat -, mert ő nem

Örök Atyám Házából való. Úgy fog tűnni, mintha onnan való lenne. De ez nem lesz igaz. Figyeljétek

meg azt a barátságot, amit ő fog mutatni az Antikrisztussal, mert ők ketten lesznek a

legmegtévesztőbb sátánkövetők – báránybőrbe bújva. Az ősi csodákhoz hasonló hatalommal fognak

rendelkezni, de ez sátáni hatalom lesz. Meg kell maradnotok a kegyelemben mindenkor, hogy

megvédjétek hiteteket. Imádkozzatok az Én langyos hitű Szent szolgáimért, akik a csaló karjaiba

vonódnak majd. A csaló vonzani fogja őket, mert ő izgalmat, szenvedélyt fog kínálni, és úgynevezett

szeretetet, mely én-vezérelt lesz, és az ő karizmatikus megjelenésének nehéz lesz majd ellenállni.

Ha ezen az úton mentek, felszentelt szolgáim, akkor örökre el fogtok veszni a Számomra.

Azt kérdezhetitek, miért kell ezeknek az eseményeknek ilyen nehézségeket adniuk. Aztán majd

csodálkozni fogtok, miért Engedem megtörténni ezeket az eseményeket. Jézus, az Ő

Irgalmasságában, biztosan nem adna ilyen akadályokat? Nos, meg kell Engednem ezeket, mert ezen

próbatételek által valósulhat meg az Örök Atyám és a gonosz közötti végső csata. Egy végső

összecsapás nélkül őt, a sátánt, nem lehetne végül az Örök Pokol mélyére vetni.

Legyetek éberek ezzel a megtévesztéssel szemben. Ne engedjétek, hogy lelketek elvesszen ily

módon. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok a megkülönböztetés és tisztánlátás

kegyelméért, hogy olyannak láthassátok ezt a Hamis Prófétát, ami ő valójában. Egy démon, aki a

pokol mélyéről küldetett, hogy eltérítsen benneteket. Legyetek hálásak azért, hogy az ő célpontjai

vagytok. Mert az Irántam való hűségetek miatt próbára lesztek téve, a végső próbára. A hitetek

próbájára. Soha többé nem kell szembenéznetek egy ilyen próbatétellel. Tehát legyetek felkészültek.

Forduljatok Hozzám most ti, mindannyian, felszentelt szolgáim, mielőtt még túl késő lenne.

Szeretett Megváltó Jézus Krisztusotok
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