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A világ összes nemzete egyként egyesül Istennel. Valamennyien

ugyanahhoz a családhoz tartoznak.

2012. december 1. szombat, 19.45

Drága, szeretett leányom, amikor Én szeretetet adok szüleid szívébe, ez csak betekintés lesz számodra

abba a szeretetbe, melyet Én érzek irántatok a Szívemben.

Áldott az a gyermek, akit szülei tiszta szeretete táplál, mert ez ízelítő abból a Szeretetből, melyet Isten

érez valamennyi Gyermeke iránt.

Szeretetem különösen a család szívében van jelen, mert a családot képező szeretet, a Szent

Család szeretetét idézi.

A világ összes nemzete egyként egyesül Istennel. Valamennyien ugyanahhoz a családhoz tartoznak.

Egyes családokban sok szeretet van, és az összes gyermek harmóniában él szüleikkel.

Más családokban megosztottság van, tévelygő és kétségbeesett gyermekekkel.

Amikor egy gyermek letér az Igazság ösvényéről, és csínytevésekbe keveredve találja magát, akkor ő

komoly szakadást okoz a családjában.

Ha szenved, és a test bűnös élvezeteinek rabja, szörnyű kínt okoz ezzel szüleinek.

Ha nem engedi a szüleinek, hogy segítsenek neki, akkor a szülők nemcsak, hogy szomorúak és

csalódottak, de még bele is betegednek az aggodalomba.

Ha hátat fordít testvéreinek, fájdalmat és gyötrelmet okozva nekik, és elutasítja őket, ezzel ő az egész

csáládját elutasítja.

Az ilyen felbomlott család – annak ellenére, hogy egyben marad a tévelygő fiút leszámítva – nem lelhet

békére.

Ők mindent feláldoznának, csakhogy megóvják szegény, zavarodott gyermeküket attól, hogy

tönkretegye a boldogságra való esélyét az életben.

Ugyanez igaz Isten gyermekeire, akik elutasítják az Ő Szeretetteljes és Irgalmas Kezét. Mily szomorú

sírásra fakasztja ez Őt.

Azon Követőim is bánatot éreznek szívükben, akik tanúi az ilyen elveszett lelkeknek, akik tévelyegnek a

világban, vigaszt keresvén a nem Istentől való dolgokban. Sőt aggódnak is, mert tudják, hogy ha ezek a

szegény lelkek nem kérnek Engem, az ő Jézusukat, hogy mentsem meg őket, akkor máskülönben örökre

elvesznek.

Élő földi Egyházamnak, beleszámítva valamennyi Követőmet, segítenie kell Nekem megmenteni minden

egyes lelket.
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Isten teljes Családja nélkül ez egy fájdalmas újraegyesülés lesz, ha csak egy lélek is elveszne a

Számomra.

Mi, Isten valamennyi gyermeke, egyek vagyunk. Imáitok által Hozzátok Hozzám azokat a köztetek lévő

lelkeket – beleértve azokat is, akik nem akarják elfogadni Isten Létezését, és akik ilyen bűnös életbe

sodródtak -, akik nem tudnak egykönnyen kiutat találni.

Aztán hozzátok Elém azon megtévesztett bűnös lelkeket, akik beleesnek – a gonosz által eléjük

helyezett – minden egyes csapdába.

Ahol Tanítványaim részéről van akarat, segíteni a lelkek mentésében, Én megezerszerezem

majd ezeket a lelkeket.  Ezt Én megígérem nektek. Erőfeszítéseitek nem mennek majd

veszendőbe. Szenvedésetek minden egyes morzsája – amit az Én nevemben viseltek el,

önként felajánlva Nekem – fel lesz használva az emberiség nagy részének megmentésére.

Szeressétek családotokat, ahogy Én szeretlek titeket. Úgy szeressétek testvéreiteket, mint ahogy saját

családotokban szeretnétek, és Én elhalmozlak majd benneteket kegyelmekkel.

Szeressétek ellenségeiteket, és tegyetek bizonyságot erről azáltal, hogy imádkoztok értük, és Én meg

fogom menteni az ő lelküket.

Jézusotok

 

A szeretet lángja kioltja a gyűlölet tüzét

2012. december 2. vasárnap, 17.40

Drága, szeretett leányom, csak akkor értitek meg igazán azt a hatalmat, amellyel a gonosz bír az

emberiség fölött, amikor ti vagytok a gyűlölet célpontjai.

A gyűlöletet a sátán kelti, aki ezt használja fel, hogy rávegye az embereket arra, hogy forduljanak

felebarátaik ellen.

A gyűlölet gyűlöletet szül, amikor is egyik ember gyűlöli a másikat, és ezt általában a düh váltja ki.

A düh a véleménykülönbség eredményeképpen alakulhat ki. Ha ez nincs kontrollálva, nagyon gyorsan

gyűlöletté fajulhat.

Ha valaki támad egy másik személyt, egy szervezetet vagy egy nemzetet, a véleménykülönbség miatt,

ez rövid időn belül gyűlöletáradatot gerjeszthet.

Ezért buzdítom Én mindazokat, akik ilyen gyűlölet célpontjaként találják magukat, hogy maradjanak

méltóságteljesek mindenkor. Még ha valaki sérteget is benneteket, szemtől szemben, vagy a hátatok

mögött, vigyázzatok, hogy ne foglalkozzatok velük. Ha foglalkoztok velük, akkor kísértésbe fogtok esni,

hogy vétkezzetek.

A sátán biztatja az embereket, hogy legyenek dühösek. Majd ő arra használja a dühöt, hogy egy másik
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személyben dühöt váltson ki, és ez így folytatódik mindaddig, amíg a gyűlölet bele nem oltódik mindkét

félbe.

Ő, a gonosz, gerjeszti a gyűlöletet, hogy megosztottságot idézhessen elő.

A megosztottság az egység ellentéte. Az egység az egy Isten adta Kegyelem. Amikor emberek egyként

egyesülnek egymással, a szeretet van jelen.  A szeretet maga Isten, tehát Isten ihlette az egységet.

A sátán a gyűlöletet használja, hogy nemzetek szakadását, házasságok felbomlását, gyilkosságok

bekövetkeztét, és gonosz bűncselekmények gyarapodását idézze elő. Ha legyőzetett a sátán, a gyűlölet

végleg száműzve lesz, és nem fog létezni a világban soha többé.

A szeretet felemésztheti a gyűlöletet. Amikor valaki dühös rátok, próbáljatok meg szeretettel válaszolni.

Lehet, hogy nagyon nehéz számotokra ezt megtenni, de – Segítségemmel – úgy fogjátok találni, hogy a

gyűlölet gyorsan enyhülni fog.

A szeretet lángja kioltja a gyűlölet tüzét. Megsemmisíti azt. A szeretet Isten, és Istenként nagy Hatalma

van a fenevad felett, így ez a megoldás, hogy kiűzzétek a fenevadat életetekből.

Nagy bátorságra van szükség, hogy – mint áldozatok – kiálljatok a gyűlölet ellen. Ha megteszitek, amit

Én kérek tőletek, és hívtok Engem, hogy bátorságot adjak nektek, akkor le tudjátok győzni a gyűlöletet.

Jézusotok

 

Felszólítom az emberiséget, hogy készüljön fel Nagy Irgalmasságomra

2012. december 3. hétfő, 19.05

Drága, szeretett leányom, Felszólítom az emberiséget, hogy – minden erejével és bátorságával –

készüljön fel Nagy Irgalmasságomra.

Ti, akik alázatos szívűek és tiszta lelkűek vagytok, kérlek benneteket, hogy imádkozzatok

azoknak a lelkéért, akik meg fognak halni a Nagyfigyelmeztetés során.

Mily nagyon szükségük van a ti imáitokra. Mennyire Szükségem van a ti szenvedésetekre. Mindkét

ajándék – melyet ti Nekem ajándékoztok – segíteni fog megmenteni azokat, akik nem tudnak

megmenekülni saját szabad akaratukból.

Amint Irgalmam Lángja kiárad az egész világra, sokan örvendezni fognak, de ez egy

fájdalmas időszak azon bűnösöknek, akik – gőgjükből fakadóan – nem lesznek képesek

Megbocsátásomat kérni.

Az ő megtisztulásuk fájdalmas lesz, és ez sok szenvedéssel fog járni az ő részükről, annak érdekében,

hogy jóvátegyék bűneiket az Én Szememben.

Mennyire szét fog szakadni a gonosz emberek szíve, és rémülettel a lelkükben, sokuk fog kínok

közepette térdre borulni Előttem. Hadd tudják meg, hogy – habár sok kínszenvedésen fognak
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keresztülmenni -, milliárdok válnak majd tiszta szívűvé és lelkűvé. Akkor majd teljes mértékben

felkészültek lesznek Eljövetelem nagy napjára.

Leányom, Követőim megpróbáltatásai gyarapodni és fokozódni fognak a Nagyfigyelmeztetés

előtt.

Amikor ti felajánljátok Nekem az ilyen szenvedéseket, Én lelkek millióit fogom megmenteni. Kérlek, ne

sajnáljátok Tőlem ezeket a gyötrelmeket, mert nagy csodák adatnak majd helyette azoknak a hálátlan

embereknek, akiknek nincs szégyenérzet a szívükben azért a gonoszságért, amelyben bűnösek.

Senki sem lesz megkímélve lelke állapotának látványától, ahogyan az az Én Szememben

tűnik.

Amikor ők meglátják lelkük szomorú állapotát, mélységesen szégyenkezni fognak. Azok, akik őszintén

sajnálni fogják az Isten elleni vétkeiket, bocsánatot nyernek majd. Nekik keresztül kell majd menniük

egy tisztulási folyamaton, melyet alázattal el kell fogadniuk.

Sok-sok lélek el fogja fogadni Irgalmas Kezemet, de azok a lelkek, akik halálos bűnt követtek el, ők

olyan megátalkodottak lesznek, hogy kerülni fogják Irgalmamat. Az Imahadjárat ezen imáját kell

imádkozni a lelkekért a Nagyfigyelmeztetés után.

Imahadjárat (88) Ima a lelkekért a Nagyfigyelmeztetés után

„Ó, Jézus Szentséges Szíve, Irgalmazz mindannyiunknak, szegény bűnösöknek.

Világosítsd meg a kőszívűeket, akik oly kétségbeesetten keresik a vezetést.

Bocsásd meg nekik gonoszságaikat.

Segítsd meg őket Szereteted és Irgalmad által, hogy megtalálván azt szívükben,

megragadják a Te nagy Ajándékodat, a Megváltás Ajándékát.

Esedezve kérlek, bocsáss meg mindazon lelkeknek, akik elutasítják Isten Igazságát.

Borítsd be őket Fényeddel, Drága Jézus, hogy az vakká tegye majd őket a gonoszságra és az

ördög kelepcéire, aki próbálja majd őket örökre elszakítani Tőled.

Könyörögve kérlek, adj erőt Isten minden gyermekének, hogy hálásak legyenek a Te Nagy

Irgalmasságodért.

Kérlek, hogy Te nyisd ki Királyságod ajtaját minden tévelygő lélek számára, akik a

tehetetlenség és a reménytelenség állapotában bolyonganak a földön. Ámen.”

Menjetek, Tanítványaim, és kövessétek Útmutatásaimat, hogy felkészítsétek lelketeket Isteni

Irgalmasságomra.

Jézusotok

 

Szűz Mária: Az Üdvösség Anyjaként Én segíteni fogok nektek és
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családotoknak, hogy Fiamnak legyetek szentelve

2012. december 5. szerda, 20.40

Gyermekem, kérlek, mondd meg gyermekeimnek, hogy hívjanak engem, az ő szeretett Édesanyjukat,

hogy meg tudjam oltalmazni őket ebben a zűrzavaros és gyötrelmes időben.

Szeplőtelen Szívem a menedék, amelyhez fordulnotok kell, hogy közbenjárásom által meg tudjátok

újítani hiteteket, és Fiamba vetett bizalmatokat.

Én majd a segítségetekre sietek, és mindannyiatok iránti szeretetem és könyörületem könnyeit fogom

hullatni, és akkor meglelitek majd a békét szívetekben.

Segítségemmel – melynek keresésére törekednetek kell minden nap – Fiam meg fogja nektek adni a

szükséges kegyelmeket, hogy méltóvá váljatok az Ő Nagy Irgalmasságára.

Soha ne vonakodjatok hívni engem, hiszen én különleges ajándékot kaptam Fiamtól.

Én segíteni fogok nektek felkészíteni lelketeket, hogy lelketek Fiamnak tetsző legyen.

Segítségemmel erősebbek lesztek, és Fiam közelségében érzitek majd magatokat, melyet oly

vigasztalónak fogtok találni, hogy vissza fogtok jönni hozzám újra, hogy megoltalmazhassalak

benneteket.

Mint az Üdvösség Anyja, Én segíteni fogok nektek és családotoknak, hogy Fiamnak, Jézus

Krisztusnak legyetek szentelve.

Soha ne féljetek Fiamtól, mindegy hogyan vétkeztetek, mert Ő folyamatosan reménykedik, és várja,

hogy hívjátok Őt. Az Ő Irgalma felfoghatatlan számotokra.

Édes gyermekeim, soha ne bonyolítsátok az imádkozást. Csak annyit kell tennetek, hogy beszéltek

Fiamhoz, és hívtok engem, segítvén nekem, hogy elvezethesselek benneteket Őhozzá.

Mennyei Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 

A Hamis Próféta már eltervezte, hogyan fogja átvenni a hatalmat a papi

rend felett a Katolikus Egyházban

2012. december 7. péntek; 18.45

Drága, szeretett leányom, amint közeledik az idő, hogy a hamis próféta felfedje magát, ő és seregei

megtették az előkészületeket ezen Üzenetek megbélyegzésére.
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Sok hamis próféta hálózza be Követőimet mindenütt. Ez nemcsak összezavarodottságot fog

okozni, de ők el is fordítják majd Isten gyermekeit Tőlem.

Miközben továbbra is elutasításban lesz részetek az Egyházamon belüli csoportosulások által, ők

ellenszegülnek Nekem, azt állítván, hogy más önjelölt próféták hozzák az Igazságot az emberiségnek.

Egy felszentelt Szolgám, Júdáshoz hasonlóan, elárult Engem. Ő nagy bosszúságot fog okozni nektek.

Amint megkezdődik Egyházam Keresztre feszítése annak végnapjaiban, minden megismétlődik most a

földön, ami Kínszenvedésem alatt történt.

Először Szent Szavamat (Üzenetemet) fogják elutasítani.

Aztán utolsó Prófétámat fogják elárulni, Szent Eucharisztiám Jelenlétében. Téged, leányom,

csaló szélhámosnak fog nyilvánítani az egyik ilyen hamis próféta, aki egy Katolikus

Templomban fogja ezt megtenni, Tabernákulumom előtt.

Az ő istenkáromló szavaikat megtapsolják majd Isten – szent öltözetet viselő – ellenségei.

Ezen idő alatt sok hamis próféta teszi majd ismertté magát, így az ő hangjuk elnyomja az Enyémet.

Majd az egyikük megpróbál elpusztítani téged.

Atyám Keze le fog sújtani azokra, akik bántják az Ő prófétáit, akik azért küldettek, hogy felkészítsék a

világot Második Eljövetelemre.

Sajnos, sok szegény lélek lesz félrevezetve. Nem az a baj, leányom, hogy ők elutasítanak majd téged,

hanem hogy a lelkek megmenekülését fogják megakadályozni.

Azokat Szólítom közületek, akik szeretnek Engem, jól figyeljétek meg a hamis próféták szavait.

Figyeljétek meg, a papok mennyire nem fogják őket megkérdőjelezni; mennyire támogatják majd őket;

és mennyire engedik majd nekik, hogy hazugságokat prédikáljanak az Atyám Házában lévő

szószékekből.

Ezek az események széleskörűen terjednek majd, és egyengetik majd a hamis próféta útját, aki a

megjövendöltek szerint hamarosan eljön, hogy trónját követelje.

Akkor majd, az Antikrisztus munkálkodása révén, fokozódik a Katolikus Egyháznak okozott gyalázat.

Ez a sátán által irányított ember Izrael barátjának fog tűnni. Majd azt a látszatot kelti, hogy

Izraelt védelmezi, Babilon – azaz az Európai Unió – támogatásával.

A Közel-Keleten szándékosan szított valamennyi háború átterjed majd Európára.

Az Antikrisztus az ateizmust terjeszti majd, az Új Világvallás látszata mögött, melyet a hamis próféta fog

vezetni.

Leányom, még nem szabad felfedni azokat a titkokat, melyeket Én nyilatkoztattam ki neked a hamis

próféta személyét és más dolgokat illetően. Ugyanakkor tudnod kell a következőt.

A hamis próféta, aki Isten emberének állítja be magát, már eltervezte, hogyan fogja átvenni a hatalmat

a papi rend fölött a Katolikus Egyházban.
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A Hamis Próféta már eltervezte, hogyan fogja átvenni a hatalmat a papi rend felett a Katolikus Egyházban

Ő és az Antikrisztus már összehangoltan munkálkodnak annak érdekében, hogy pusztulást hozzanak a

földre, mely a Katolikus Egyházban végbement gyalázatot követően fog bekövetkezni.

Követőim, ne hallgassatok azokra, akik igyekeznek megakadályozni imáitokat. Tegyétek fel a kérdést,

Isten miféle embere akadályozná meg az  imák,  Isteni Irgalmasságom Rózsafüzérének vagy a Szent

Rózsafüzérnek az imádkozását? A válasz az, hogy bárki, aki próbál benneteket megakadályozni az

imádkozásban, még ha egy felszentelt szolga viseletét is ölti magára, nem szabad benne megbízni.

Veszélyes idők ezek igaz Prófétáim számára, akiket mindig el fognak utasítani. Ebből fogjátok tudni,

hogy kik ők.

Mint ahogyan Engem elutasítottak, kínoztak, ostoroztak és becsméreltek a papok az Én időmben,

ugyanúgy fognak Prófétáim is szenvedni.

Soha ne utasítsátok el az igaz prófétákat. Figyeljetek az imákra, melyeket mint Mennyei Ajándékokat

hoznak az emberiségnek. Ha nem hoznak nektek imákat, akkor őket nem Én küldtem.

Ha tárt karokkal fogadják őket a papok, a püspökök, és más felszentelt szolgák, nyilvánosan a

Templomaikban, akkor őket nem Én küldtem.

Ismertek Engem. Ismeritek Prófétáimat. Ők ugyanazon kínokat szenvedik majd el, melyeket Én

elszenvedtem. Őket el fogják utasítani az Egyházamban lévők, a Követőim, és mások, akik azt állítják,

hogy az Én Nevemben beszélnek.

Az ő sorsuk nem lesz könnyű. Mégis, az ő nyilvános elutasításuk, a róluk terjesztett gonosz rágalmak –

melyeket el kell majd viselniük – révén ismertek majd fel Engem.

Menjetek most, és ne hagyjátok, hogy szíveteket megtévesszék a hazugok.

Jézusotok

 

A Nagyfigyelmeztetés meg fogja tisztítani Isten gyermekeit, a Második

Eljövetelemre való felkészülés részeként

2012. december 8. szombat; 11.40

Drága, szeretett leányom, ahogyan Atyám felkészítette a világot Első Eljövetelemre, úgy készíti fel Ő

most is Gyermekeit Második Eljövetelemre.

Az egész Menny örvendezett, amikor Megszülettem, mert tudták, hogy Én azért küldettem, hogy

megmentsem az emberiséget az örök kárhozattól. Most az angyalok és a szentek teljes hierarchiája

örvendezik, mert már folynak az előkészületek a világ felkészítésére, hogy ismét örömmel fogadjanak

Engem, Jézus Krisztust, az Emberfiát.

Csak Atyám ismeri az időpontokat, de azt Elmondhatom nektek, hogy Második Eljövetelem

nem sokkal a Nagyfigyelmeztetés megtörténte után fog bekövetkezni.
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A Nagyfigyelmeztetés meg fogja tisztítani Isten gyermekeit, a Második Eljövetelemre való felkészülés részeként

Ez az az időszak, melyre Atyám türelmesen várt. Végül Atyám a fenevadat és az ő démonait – akik

körüljárnak a világban, gyötörvén az Ő gyermekeit – a pokol mélyére taszíthatja.

A Nagyfigyelmeztetés meg fogja tisztítani Isten gyermekeit, a Második Eljövetelemre való

felkészülés részeként.

Ez elengedhetetlen, mert ez azt fogja jelenteni, hogy sokan fogják keresni a megbocsátást bűneikért;

akik máskülönben nem keresnék.

A földrengések, a viharok, az áradások és a szokatlan időjárás, együttesen meg fogják tisztítani a földet

a méregtől. A föld, a tenger és a levegő szintén meg lesz tisztítva, hogy készen álljanak az Új

Paradicsomra, amikor az Ég és a Föld eggyé olvad majd.

Minden gondosan meg van szervezve, Atyám Isteni Tervei szerint. Az emberek körében alig ismeretesek

azok az Isteni Törvények, melyek Atyám Királyságát kormányozzák a földön és a Mennyben.

Sokat tanultatok prófétáim és Tanításaim által. Mégis sok minden rejtély maradt számotokra. Amikor

idővel a misztériumok kinyilatkoztatásra kerülnek számotokra, majd akkor fogjátok megérteni az emberi

szenvedés értelmét.

Közületek sokan, tanult istentudókként, amennyire csak tudjátok, betartjátok az Általam

lefektetett Törvényeket.

Tudnotok kell, hogy a Szeretet, melyet Isten érez az Ő gyermekei iránt, felülmúl bármilyen

teológiai érvelést.

Ugyanez igaz az egyszerű lélekre, aki igaz szeretetet érez – anélkül, hogy elemezné, miért –

Irántam, az ő szeretett Jézusa iránt. 

Ha bíztok Bennem, és elfogadjátok, hogy Szeretetem Irgalmas és Türelmes, akkor tudjátok, hogy Én be

fogom teljesíteni az Atyám által tett Ígéreteket.

Az Ő Isteni Akarata be fog teljesedni végül. Csak az Ő Akarata tudja biztosítani a békét Gyermekei

körében. Ez abban fog megnyilvánulni, hogy az Ő valamennyi Teremtménye szeretni fogja Őt, el fogja

fogadni az Ő Szeretetét és Ajándékát, amelyekkel Ő el szeretné halmozni Gyermekeit.

A világ csak egy töredékét látta az Atyám által teremtett csodáknak.

Az Ő gyermekei még nem látták az Ő Királyságának Igazi Dicsőségét, mely rájuk vár.

A megannyi fájdalom és szenvedés után – melyet a sátán vezette bukott angyalok mértek a gyűlölet

által a földre – most minden meg fog oldódni.

A végső harc azt fogja eredményezni, hogy a gonosz elpusztítása véglegesen befejeződik.

A Nagyfigyelmeztetés egy Csoda, melyet Atyám hagyott jóvá, annak érdekében, hogy a

lehető legtöbb Gyermeke beléphessen az Én Új Királyságomba.

A hitehagyás (aposztázia), és a megtévesztett felszentelt szolgák által, az elmúlt negyven

évben terjesztett dogmatikus tévedések miatt, ez az egyetlen módja az emberiség gyors

egyesítésének.
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A Nagyfigyelmeztetés meg fogja tisztítani Isten gyermekeit, a Második Eljövetelemre való felkészülés részeként

A világ népességének jelenlegi mérete alapján milliárdok menekülhetnek meg ezen Csoda, a

Lelkiismeret Átvilágításának Csodája által.

Ahogy most az idő halad a Nagy Szorongattatás felé, Én, az Isten Báránya ki fogom nyilatkoztatni a

világnak, a Jánosnak adott Pecsétek valódi jelentését.

Az Igazság Könyve Isten Igéje, mely már megadatott az emberiségnek ezidáig is, Atyám Könyve által. Az

emlékezteti Isten Gyermekeit az Igazságra, mivelhogy oly sokan elfelejtették azt.

Ez ki fogja nyilatkoztatni a végidők néhány misztériumát is, ahogy Dánielnek adatott, hogy mindannyian

készen álljatok az Új Paradicsomba való belépésre, saját szabad akaratotokból.

Ne utasítsátok el az Igazságot, ahogy az most nektek adatik, mert az olyan lenne, mint amikor egy

beteg ember visszautasítja a betegsége gyógykezelését. Az Igazság nélkül nem lesztek felkészültek

arra, hogy belépjetek az Én Új Paradicsomomba.

Jézusotok

 

A Szentlélek Tüzét mindenki érezni fogja a szívében

2012. december 9. vasárnap, 19.00

Drága, szeretett leányom, Én nem szeretném megijeszteni Követőimet, hanem inkább bizonyítani

szeretném azt a Szeretetet és Könyörületet, melyet Én érzek a Szívemben minden férfi, nő és gyermek

iránt.

Isten minden egyes gyermeke iránti – azok iránti is, akik ellenszegülnek Isten Igéjének –

Szeretetemből fakadóan Én be szeretném borítani őket Irgalmam Lángjával.

Ti, mindannyian, álljatok készen, mert hamarosan tanúi lesztek Isten Hatalmának és az Ő Isteni

Beavatkozásának a világban, amikor Ő mindent, ami létezik, le fog állítani 15 percre.

A Szentlélek Tüzét mindenki érezni fogja a szívében.

Számotokra, akik a kegyelem állapotában vagytok, ez az Irántam, a ti Jézusotok iránt való szeretet,

együttérzés és öröm érzése lesz.

Ti, akik a bocsánatos bűn állapotában vagytok, a Tisztítótűz kínját fogjátok érezni, de hamar meg fogtok

tisztulni, és akkor egy mély békét és szeretetet fogtok érezni a szívetekben Irántam.

Ti, akik halálos bűnben vagytok, meg fogjátok tapasztalni azt a nyomorúságot és kínt, mintha már a

pokol tüzébe hullottatok volna.

Néhányan közületek, akik a bűn ilyen állapotában vagytok, Megbocsátásomért fogtok esedezni, és

Kegyelmemet kéritek, hogy abbamaradjon belső szenvedésetek. Ezt Én meg fogom adni nektek, ha

őszinte bűnbánatra tudtok jutni szívetekben, és el tudjátok fogadni bűneiteket, melyek szörnyű

fájdalmat és szenvedést okoznak Nekem, mert azok sértik Istent.
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A Szentlélek Tüzét mindenki érezni fogja a szívében

Aztán ott lesznek azok a szegény szerencsétlen lelkek, akik le fognak köpni Engem, harcolni fognak

Ellenem, majd aztán hátat fordítanak. A rémület, amit érezni fognak, abból fakad majd, hogy lelküket

megfertőzte a sátán.

Ők nem bírják majd elviselni a kínt, amikor látják Világosságomat, és a gonosz karjaiba fognak rohanni,

akinek sötétsége vigaszt nyújt nekik.

Végül ott lesznek azok, akik azonnal meg fognak halni az általuk átélt sokkhatás következtében. Kérlek,

imádkozzatok ezekért a lelkekért minden nap, mert imáitok által belépést nyernek Királyságomba.

Ez az egyik legnagyobb csoda, ami valaha adatott Isten gyermekeinek.

Ezen esemény során számotokra történő Kinyilatkoztatásom rá fog ébreszteni benneteket arra a tényre,

hogy hamarosan beteljesedik azon Ígéretem, miszerint visszajövök megmenteni az emberiséget, hogy

örökölhesse a rá váró Dicsőséges Életet.

Jézusotok

 

Én Megítélem majd az Élőket és Holtakat, és csak az arra méltók léphetnek

be Királyságomba

2012. december 10. hétfő; 22.22

Drága, szeretett leányom, kérlek, mondd el mindazoknak, akik követik Tanításaimat, hogy

emlékezzenek Ígéretemre.

Világossá tettem, hogy Én újra eljövök, megmenteni Királyságomat.

Második Eljövetelemet várják, és azok, akik azt vallják, hogy ismerik az Atyám Könyvében foglalt

Igazságot, ők tudni fogják, hogy az nem tartalmaz valótlanságokat.

Én el fogok jönni újra, a megjövendöltek szerint, és ennek ideje csaknem elérkezett hozzátok.

Én Megítélem majd az Élőket és Holtakat, és csak az arra méltók léphetnek be Királyságomba.

Az is meg lett jövendölve, hogy a gonosz egy háborút fog előkészíteni a földön, hogy Atyám ellen

harcoljon a lelkekért.

Ez az a háború, melyet ő nem nyerhet meg, és mégis, sokan azok közül, akik életüket a hamis

ígéretekre alapozva élik, azt hiszik, hogy kizárólag a földi életük számít. A megtévesztés lesz a vesztük,

mely sokakat tart a markában.

Ó mennyire vágyom Én ezekre a lelkekre, hogy időben felnyissák szemüket az Igazságra, még mielőtt

túl késő lenne számukra.

Fájdalmam és kínszenvedésem most sosem látott méreteket ölt, ahogy Én előre látom azokat a szegény

megtévesztett lelkeket, akik el fognak veszni Számomra. Emiatt éreznek oly nagy fájdalmat most az
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Én Megítélem majd az Él?ket és Holtakat, és csak az arra méltók léphetnek be Királyságomba

áldozati lelkek, a kiválasztott lelkek, és azok, akik Szent Szívemhez közel állnak. Én bennük szenvedek,

ahogy az idő közeledik.

Atyám minden terve – mely szerint körülöleli Gyermekeit, és Védelmi Pecsétjével burkolja be őket –

elkészült.

Neki minden egyes lélek kell. A Szentlélek nagyon sok lelket beborít a történelem eme pillanatában,

hogy Szent Karjaimba csalogassa őket.

Kérlek, ne tagadjátok meg Ígéretemet. Fogadjátok el, hogy Második Eljövetelemnek ti – ezen nemzedék

– tanúi lesztek.

Ez jó hír. Visszatérésem lesz Megdicsőülésem pillanata, mely megújítja mindazokat, akik szeretnek

Engem, és ők egy új életet kezdenek majd, a tündöklő ragyogás idejét, ahol is ők Világosságban és

Szeretetben fognak örvendezni.

Kérlek, ne legyetek megrémülve.

Én Nagy Szeretettel jövök.

Én egy Nagy Ajándékot hozok.

Elvitettek igazi otthonotokba, és egyesülni fogtok saját családotokkal.

Isten valamennyi gyermeke, azon kiváltságosok, akik bebocsátást nyernek ezen új Dicsőséges

Létezésbe, eggyé válnak majd.

Szeretet lesz mindenütt. Béke, öröm, nevetés, baráti kapcsolat, csodák és Isten-imádás lesz jelen

minden pillanatban.

Nem létezik majd halál. Meghal a gyűlölet.

A gonosz száműzve lesz.

Az egész emberiség nem fog többé szenvedni, sem fájdalmat, sem bárminemű hiányt megélni. Ez az Én

Új Paradicsomom. Nem lesznek többé könnyek.

Bízzatok Bennem, Követőim, mert az általatok megélt fájdalom és szenvedés csaknem véget ért.

Tudom, mennyire szenvedtek az igazságtalan rendszer miatt, melyben élnetek kell. Ez a végső szakasz,

mert Atyám Keze most fog beavatkozni.

A világ meg fog változni. A régi száműzve lesz, és Isten teljes Dicsőségében Új Hajnal virrad majd,

melynek során az Ő Hatalma fog Uralkodni, ahogy annak lennie kellett volna a világ Teremtése óta.

Szeretett Jézusotok

 

Szűz Mária: Ő, aki oly alázatos, nagy dicsőséges pompával fog eljönni, és az

Ő Nagy Irgalmassága el fogja árasztani a földet
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Sz?z Mária: ?, aki oly alázatos, nagy dics?séges pompával fog eljönni, és az ? Nagy Irgalmassága el fogja
árasztani a földet

2012. december 11. kedd, 17.00

Drága kicsinyeim, Szívem ujjong, mert Fiam Uralkodása nagyon közel van.

Minden Szenvedése, a hálátlan emberiség és a földet borító hitehagyás miatti Elutasítása ellenére, Ő

nagy dicsőséget fog szerezni az emberiségnek.

Ő egy nagy felhőn fog eljönni, és az Ő Fenségessége győzedelmeskedni fog minden egyes lélek felett,

akik elragadtatásban Lábai elé borulnak majd.

Ő, aki oly alázatos, nagy dicsőséges pompával fog eljönni, és az Ő Nagy Irgalmassága el fogja árasztani

a földet.

Gyermekek, készüljetek fel, mert nagy erőre lesz szükségetek, hogy teljesen átadjátok magatokat Neki.

Alázatot kell majd mutatnotok, és könyörögve kell kérnetek Őt, hogy mentse meg lelketeket, hogy

megláthassátok az Igazság Világosságát.

Sokatok meg fogja ragadni az Ő Nagy Irgalmasságát. Ugyanakkor mások el fogják utasítani az Ő

Jelenlétét és az Ő Nagy Ajándékát, melyet hozni fog.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok azokért, akik nem hajlandók elfogadni az örök élet

létezését, mert ezeknek az embereknek szüksége van a ti segítségetekre. Nagy örömet fog szerezni, ha

arra tudtok jutni szívetekben, hogy kérjétek Fiamat, hogy mentse meg ezeket a lelkeket.

Ti, gyermekeim, hamarosan látni fogjátok szenvedésetek végét, mert Fiamnak – az Ő Nagy Irgalmából

fakadóan – nagy tervei vannak minden egyes, ma a földön élő személlyel.

Legyetek hálásak az élet Ajándékáért, melyet akkor kaptatok, amikor megszülettetek.

Legyetek hálásak az Örök Élet Ajándékáért, melyet Fiam hamarosan be fog mutatni a világnak. Ez az

Ajándék minden egyes bűnösnek szól. Szabad akaratotokon múlik majd, hogy elfogadjátok azt, vagy

sem.

Jöjjetek hozzám, gyermekek, mert én Szeplőtelen Szívem menedékébe veszlek benneteket, és

felkészítelek titeket, hogy elvihesselek benneteket Fiamhoz, készen állva az Ő Második Eljövetelére.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 

Értelmetlen minden emberi érvelés, amikor próbáljátok meghatározni az

Örök Életet

2012. december 11. kedd, 23.16
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Értelmetlen minden emberi érvelés, amikor próbáljátok meghatározni az Örök Életet

Drága, szeretett leányom, mivel Advent ünneplése folyik, Kérem hűséges Követőimet, hogy

emlékeztessenek másokat a világra való Születésem fontosságára.

Születésem bizonyította azt az olthatatlan Szeretetet, melyet Atyám érez az Ő gyermekei iránt. Ő

készségesen feláldozott Engem, az Isten Bárányát, így mindannyiatoknak örök élete lehet. Ez az

Ajándék, mely iszonyú fájdalmat és szenvedést okozott a Hozzám közel állóknak, Örömmel adatott az

emberiségnek.

Ez volt az egyetlen módja annak, hogy megmentsem az emberiséget a rájuk váró pusztulástól. Nevem,

Jelenlétem mindenki számára ismert, de a világban csak kevesen hisznek valóban Létezésemben.

Kereszthalálom – még az akkoriban, a bűnözőkre kiszabott mérték szerint is – egy kegyetlen és gonosz

Keresztre feszítés, szabadulást hoz nektek – még ma is.

Mindegyikőtök – születéseteknél fogva – megkapta a kulcsot a szabaduláshoz, az Örök Élethez,

Dicsőséges Paradicsomomban. Közületek sokan fel sem fogjátok mit jelent ez. A rátok nehezedő

nyomás miatt tagadtok meg Engem nyilvánosan. Hányan féltek megvallani, hogy hisztek Bennem? Ha

azt kérnék tőletek, hogy nyíltan valljátok meg hiteteket, kitartanátok-e Mellettem, és hűségesek

lennétek-e Hozzám?

Közületek sokan azt mondjátok, nem ismertek Engem, de hiszitek, hogy Létezem. Hiszitek, hogy van

élet a földön töltött idő után, melyet Atyám adott nektek. Nem tudjátok, hogy amikor hátat fordítotok

Nekem, akkor megtagadjátok magatoktól a Királyságomhoz való jogot?

Értelmetlen minden emberi érvelés, amikor próbáljátok meghatározni az Örök Életet, mert

nem kaptátok meg a szükséges tudást ahhoz, hogy ismerjétek Atyám Teremtésének Titkait.

 De Tanításaim által megkaptátok Igémet, melyre mindannyiatoknak szüksége van ahhoz, hogy

bebocsátást nyerjetek Általam az örök béke, szeretet és boldogság életébe. Ez az új élet a tiétek, és

Isten Szeretete révén ez ott vár rátok, ha csak válaszolnátok Hívásomra.

Én, a ti szeretett Jézusotok, Megváltótok és Királyotok, hamarosan megmutatom Magam nektek, amikor

Én eljövök, hogy visszaszerezzelek valamennyiőtöket.

Szeretetem mindegyikőtökben jelen van. Tekintsetek magatokba, és kérjétek, hogy lobbantsam lángra a

szeretet tüzét, melyre – az oxigénhez hasonlóan – szükségetek van, hogy ebben az Új Paradicsomban

élhessetek. Nem kell félnetek ettől. Örömmel várjatok Engem, mert Én jövök, hogy örök boldogságot

hozzak nektek. Kérlek benneteket, hogy szívetekben örömmel fogadjátok Második Eljövetelemet.

Jézusotok

 

Komolyan megígérem, hogy az Isten prófétái által küldött Szent Szavam

árulói Atyám Haragját fogják kiváltani

2012. december 12. szerda; 23.54

Drága, szeretett leányom, mennyire elszomorít Engem a megannyi megosztottság látványa, melyet

ezen Üzenetek által adott Szent Szavam okozott.
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Komolyan megígérem, hogy az Isten prófétái által küldött Szent Szavam árulói Atyám Haragját fogják kiváltani

Amikor a látnokoknak és a hiteles prófétáknak adott Szavamat megismerte a világ, azonnali kritikát

vont maga után. Miért van ez? Azért, mert Én vagyok az, a ti Jézusotok, Kinek Szent Szavát (Üzenetét)

mindig megkérdőjelezik és bírálják majd, mielőtt a bűnösök eretnekségként elutasítanák.

Az emberi érvelés, miközben lényeges a tisztánlátás, megkülönböztetés szempontjából, Szavam

felismerésében nagyon kis szerepet játszik.

A Szeretetet, melyet Szavam gyújt egy rosszindulattól mentes, tiszta és alázatos lélekben, nem fogják,

és nem is lehet megtagadni. Ezen lelkek által adom az Engem való felismerés képességének ajándékát.

Ezen lelkeknek, a Szavam közlésére kiválasztott prófétával együtt, el kell fogadniuk szenvedésem

Kelyhét.

Arra Kérlek benneteket, hogy szakadjatok el a világi vonzalmaktól, és szenteljétek magatokat Nekem,

mert ez egy nagyon kemény és magányos út, ha Engem követtek.

Ha próbára tesznek az Én Nevemben, vagy igaz Prófétáim hangját gúnyolják, és nem Istentől valónak

tulajdonítják, Én a következőt mondom nektek.

Semmiféle válaszra ne méltassátok az ilyen támadásokat. Maradjatok csendben szenvedésetek során.

Isten Hangja fog most Uralkodni a világ felett, és ne hagyjátok, hogy bárki is eltérítsen benneteket az

Igazságtól, amely nagyon fontos, hogy titeket, szegény tehetetlen bűnösöket Szent Karjaimba tudjalak

venni, hogy megnyugtassalak benneteket.

Én Békét hozok nektek. Egyfelől az érvek, a kritika és a hatalom nyilvános fitogtatása a Szavamat

hirdetők részéről, másfelől másoknak a Nevemben való elítélése, elfogadhatatlan. Az ilyesfajta

viselkedés nem Istentől való. Ez a gonosz lélektől jön.

Ne feledjétek, nem Prófétáimat bántjátok. Engem bántotok.

Bűnösök vagytok az idő elvesztegetésében és a Szentlélek Művének kisebbítésében. Nem lesz

megengedve nektek, hogy feláldozzátok azok lelkét, akiket az Én Nevemben merészeltek félrevezetni.

Ti, akik vétkeztek Ellenem, azáltal, hogy megakadályozzátok, hogy Isten Szava (Üzenete)

meghallgatásra kerüljön ezen időkben, ti száműzve lesztek. Türelmem kimerült. Aggodalmaim

fokozódnak. Fájdalmam elviselhetetlen. Ti igyekeztek megtéveszteni Követőimet, akiknek kiemelkedő a

szerepük maradék Hadseregem vezetésében. Emiatt meg lesztek büntetve.

Könyörögve kérlek benneteket, kérjetek Engem, hogy jöjjek hozzátok, hogy vigaszt nyújthassak nektek,

mert tévedés ne essék, ti zaklatott lelkek vagytok, és bűneitek ismertek Számomra.

Önteltségetek bántja és sérti Atyámat. Az, hogy hajlandók vagytok feláldozni saját lelketeket, azon

törekvésetekből fakadóan, hogy intelligens és hiteles szónokaimnak tűnjetek, undorító a Szememben.

Komolyan megígérem, hogy az Isten prófétái által küldött Szent Szavam árulói Atyám Haragját fogják

kiváltani. A veletek szembeni megtorlás gyors lesz. Időtök korlátozott. Csak kevés időtök van arra, hogy

döntsetek, melyik urat szolgáljátok valójában.

Jézusotok
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Az alázatosság több mint pusztán a szenvedés elfogadása. Ez a gonosz legy?zésének egy hathatós eszköze

Az alázatosság több mint pusztán a szenvedés elfogadása. Ez a gonosz

legyőzésének egy hathatós eszköze

2012. december 13. csütörtök; 18.11

Drága, szeretett leányom, az alázatosság adományát ki kell érdemelni. Sosem szabad összetéveszteni a

gyávasággal.

Az Én Alázatosságom megtévesztette a sátánt, és emiatt vesztette el a jogot arra, hogy minden lelket

elnyerjen, valamint hogy örök kárhozatot hozzon rájuk.

A sátán öntelt, hencegő, csaló, önimádattal és gyűlölettel teli. A lelkekért vívott csata az Alázatosság

Cselekedete révén győzedelmeskedett, amikor Én, az emberiség Királya, hagytam magam becsmérelni,

megkínozni, megvetni, kigúnyolni és gyötörni, a sátán gyűlöletével elárasztott lelkek által.

A fenevad képtelen alázatot érezni. Ő tudatában volt az Isten Hatalmának, és annak, hogy Isten

gyermekei elleni harca milyen kemény lesz.  A fenevad arra számított, hogy Én nemcsak Isten Igéjét

hirdetem, hanem Tekintélyemet is bizonyítom az emberek között, magasztos állapotban kinyilvánítván

Magamat előttük. Még akkor is magabiztos volt Küldetésem megdöntését illetően.

Arra azonban nem számított, hogy Én nem vagyok hajlandó elítélni hóhéraimat, és az

Általam mutatott Alázatra sem számított. Az, hogy nem foglalkoztam kínzóimmal, ahhoz vezetett,

hogy nem volt Felettem hatalmuk. Az, hogy eltűrtem az ostorozást, a gúnyolódást és az üldöztetést,

csak tovább gyengítette a gonosz hatalmát. Ő nem számított erre, és mindent megpróbált, beleértve a

fizikai kínzást is, hogy rávegyen Engem arra, hogy lemondjak az emberiségről.

Halálom elfogadása révén – az Atyám által hozott áldozattal, miszerint megengedte Keresztre

feszítésemet -, szabadult meg a bűntől az ember.

Ez volt az első megvívott és megnyert csata. Így lesz megvívva a második csata is, hogy visszahozzam

az emberiséget Királyságomba, hogy élvezhessék az örök életet.

Ő, a fenevad, és valamennyi bukott angyala, sok lelket megkísértenek, hogy sokan meg legyenek

tévesztve, és ne fogadják el Létezésemet. Hogy sokan azok közül, akik valóban keményen küzdenek az

eléjük helyezett kísértések miatt, semmibe vegyék jelen Mennybéli Hívásomat.

Aztán ott vannak azok, akik szolgálókként pózolnak Egyházamban, akik az elit csoporttal egyetemben

milliók elpusztítását tervezik. Ők ezt Szavam akadályoztatásával teszik majd, majd fizikai üldözéssel.

Isten gyermekei elleni végső árulásuk mindenki szeme láttára történik majd.

A lelkek, akikért a leginkább aggódom, azok az ateisták, és a fiatalok, akiknek nem tanították az

Igazságot. Kérlek benneteket, mind, akik elismertek Engem, a ti Jézusotokat, hogy hozzátok őket

Hozzám. Én körülveszem őket Világosságommal és Védelmemmel, és Én harcolni fogok a gonosz ellen,

ezekért a lelkekért, egészen az utolsó pillanatig.

Meneteljetek előre, bátor Tanítványaim, és próbáljátok meg kizárni a benneteket körülvevő

gonoszságot. Ha azokkal foglalkoztok, akik mindenáron meg akarják akadályozni ezt a Küldetést, akkor

cserbenhagytok majd Engem.
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Azt kérdezhetitek, miért oly elszántak Szavam akadályozásában ezek az emberek. A válasz az, hogy ez

mindig is így volt, bármerre is Járjak, bárhol is Beszéljek, bárhol is Legyek jelen.

Menjetek, és maradjatok a Közelemben. Hatalmam kiterjed majd rátok, és védelmezve lesztek. De ne

vegyétek le Rólam a szemeteket, mert sokan lesznek, akik veszélyt jelentenek rátok, támadnak

benneteket, és próbálnak elgáncsolni titeket. Ha arrogáns, de zavaros, fellengzős szónoklatokat

zúdítanak rátok, tudni fogjátok, mit kell tennetek.

Ha minél eltökéltebben próbálnak ellenfeleitek meggyőzni benneteket, hogy nem Én, Jézus Krisztus, az

emberiség Királya szólok most hozzátok, akkor tudni fogjátok, hogy Én valóban jelen Vagyok köztetek.

Kísérlek benneteket, ha Mellettem maradtok. Az, hogy csendben maradtok, és nem vagytok hajlandóak

foglalkozni a gúnyolódásokkal erőssé tesz majd benneteket. Hadd tegyék, amit tesznek, azok, akik

hangosan becsmérlik és gúnyolják Szent Szavamat (Üzenetemet). Imádkozzatok értük állhatatosan,

mert nekik szükségük van a segítségetekre. Gondoljatok erre a következőképpen.

Tekintsetek mindezen emberekre úgy, mintha össze lennének gyűjtve egy szobában, és csak

kisgyermekek lennének. Amikor kisgyermekekre néztek, mély szeretetet éreztek sebezhetőségük miatt.

Látjátok a szüleik és gondviselőik iránti bizalmukat, és elönt benneteket a – szívetekben irántuk érzett –

szeretet.

Ezen gyermekek közül néhányan aszerint fognak viselkedni, amit a helyes viselkedésről mondtak nekik.

Mások kegyetlenséget mutatnak a többi gyermek iránt. És bár lehet, hogy megdöbbentek a

viselkedésükön, tudjátok, hogy rendre kell utasítanotok, és meg kell büntetnetek őket, ha továbbra sem

viselkednek rendesen. Mindezeken túl továbbra is szeretitek őket, nem számít, mit tesznek, mivel ők

szerető szülők drága gyermekei.

Ily módon érez Atyám minden Gyermeke iránt. Nem számít, mit tesznek, mert Ő akkor is szereti őket.

De Atyám nem fogja hagyni, hogy egyes Gyermekei elpusztítsák az Ő többi gyermekét, és Atyám majd

megbünteti őket, de csak hogy újraegyesíthesse az Ő Családját.

Mikor azokért imádkoztok, akik Istent bántják, és akik az Ő gyermekeit bántják, akkor

borzasztó szenvedést okoztok a sátánnak, aki enged azon, a markában lévő személynek a

szorításán, akiért imádkoztok.

Az alázatosság több mint pusztán a szenvedés elfogadása. Ez a gonosz legyőzésének egy hathatós

eszköze. Azáltal, hogy imádkoztok azokért, akik gyötörnek benneteket, egy nagy ajándékot hoztok

Nekem, az őszinte szeretetet. Egy különleges szeretetet Irántam, a ti Jézusotok iránt.

Továbbra is tanítalak majd benneteket, Tanítványaim, hogy erősek és hűek maradjatok Tanításaimhoz.

A nagy hitehagyás (aposztázia) ezen idejében, Szent Evangéliumomat és Üzeneteimet – melyeket most

kaptok, hogy felkészítsenek benneteket -, terjeszteni kell az egész világon, a lelkek megmentésére

irányuló Hadjáratom részeként.

Jézusotok

 

Én egy mindent megbocsátó Isten Vagyok, kész arra, hogy megadjam

nektek a szabadulást a bűnöktől, melyek fogva tartanak benneteket
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Én egy mindent megbocsátó Isten Vagyok, kész arra, hogy megadjam nektek a szabadulást a b?nökt?l, melyek
fogva tartanak benneteket

2012. december 15. szombat, 21.45

Drága, szeretett leányom, Szeretném elérni közületek azokat, akik most gondterheltek vagytok

életetekben.

Hívlak benneteket, akik mély bűnben vagytok, és kétségbeesetten, folyamatosan keresitek a

megnyugvást, amiatt a kín miatt, amelyben vagytok. Lehet, hogy súlyos bűnt követtetek el, mint

amilyen a gyilkosság, az abortusz, az erőszak, a szexuális elfajzás, vagy esetleg belekóstoltatok az

okkultizmusba, de nem tudjátok, hogy csak annyit kell tennetek, hogy Hozzám fordultok, és megkértek

Engem, hogy segítsek nektek?

Én egy mindent megbocsátó Isten Vagyok, kész arra, hogy megadjam nektek a szabadulást a bűnöktől,

melyek fogva tartanak benneteket. Ezek a bűnök száműzhetőek életetekből. Csak bátorság kell hozzá.

Ne feledjétek, hogy nincs egyetlen bűn sem, kivéve a Szentlélek elleni káromlás bűne, ami alól Én nem

foglak feloldozni benneteket.

Nem az gátol benneteket Bocsánatom keresésében, hogy a bűnösök nem tudnak megmaradni hosszú

ideig a kegyelem állapotában. Hanem maga a gondolat, miszerint Én soha nem tudnék megbocsátani

nektek, az tart távol benneteket Tőlem. Irgalmam oly hatalmas, hogy az megadatik majd azoknak, akik

kérik azt.

Hívlak mindannyiatokat, akik bizonytalanok vagytok Létezésemet illetően. Kérlek, bízzatok Bennem.

Azáltal, hogy megbíztok Bennem, hogy beszélgettek Velem, és hogy kértek Engem, hogy bocsássak

meg nektek, meg fogjátok kapni az áhított választ.

Én válaszolni fogok, és ti érezni fogjátok ezt a szívetekben, amikor imádkozzátok az  Imahadjárat imáját,

Irgalmam Kegyelméért a nyomorult bűnösök számára.

Imahadjárat (89) Ima a Nyomorult Bűnösök számára

„Drága Jézus, segíts meg engem, szegény nyomorult bűnöst, hogy bűnbánattal lelkemben

járuljak Eléd.

Tisztíts meg engem a bűnöktől, melyek tönkretették az életemet.

Add meg nekem a bűn rabláncaitól mentes új élet ajándékát és a szabadságot, melyektől

bűneim megfosztanak engem.

Újíts meg engem Irgalmasságod Fényében.

Ölelj Szívedre engem.

Hadd érezzem Szeretetedet, hogy közel kerülhessek Hozzád, és hogy Irántad való

szeretetem lángra lobbanjon.

Irgalmazz nekem, Jézus, és óvj meg engem a bűntől.

Tégy engem méltóvá arra, hogy belépjek a Te Új Paradicsomodba. Ámen.”

Ne feledjétek, nem azért részesülnek a lelkek a kiengesztelődésben, mert méltóak arra, hogy

belépjenek Királyságomba. Hanem azért, mert Irgalmam oly hatalmas, hogy Én meg tudok menteni

minden egyes bűnöst, ha csak a kellő bátorságra jutnának, hogy kérjék Segítségemet.

Én el nem múló szenvedéllyel szeretlek mindannyiatokat. Soha ne utasítsátok vissza Szeretetemet és

Irgalmamat, mert ezek nélkül tovább süllyedtek a bűnbe, és elveszettek maradtok Számomra.
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fogva tartanak benneteket

Amikor imádkozzátok ezt az imát, Én oly módon fogok válaszolni, hogy nagyon nehéz lesz számotokra,

hogy újfent elforduljatok Tőlem.

Szeretett Jézusotok

 

Én reményt, Irgalmat és üdvösséget hozok.

2012. december 16. vasárnap, 23.20

Drága, szeretett leányom, fontos, hogy Tanítványaim ne keltsenek félelmet barátaik és családjuk

szívében a jelenleg neked adott Üzeneteimmel.

Én azért jövök most mindannyiatokhoz, a Mennyből szólva hozzátok, hogy felkészítselek benneteket.  Én

ezt szeretettel és örömmel a Szívemben teszem.

Én azért jövök, hogy segítsek azoknak, akik hisznek Bennem, hogy készek legyenek majd befogadni

Engem a kegyelem állapotában, mely szükséges ahhoz, hogy Velem együtt uralkodhassanak

Királyságomban.

Én azért is jövök, hogy kérjem azokat, akik nem tudják megérteni Isten Teremtésének értelmét,

különösen azokat a lelkeket, akik az emberi érvelést használják minden meghatározására az életükben.

Ők csak abban hisznek, amit látnak, vagy amit meg tudnak tapintani. Ezek a lelkek el fogják fogadni a

hazugságokat azoktól, akikről azt vélik, hogy tiszteletben kell tartani őket társadalmaikban és

nemzeteikben. Mily könnyen megtévesztik őket az emberek hazugságai, és mennyire gyarlóak a

tekintetben, hogy nem fogadják el Teremtésük Igazságát.

Az Én feladatom az, hogy segítsek mindannyiatoknak. Nem az, hogy megfélemlítselek titeket, hanem

hogy közelebb vonjalak Magamhoz benneteket, hogy megvigasztalódjatok majd.

Királyságom a ti otthonotok. Ne érezzetek semmiféle kényszert családotok elutasítására, hogy

egyesíthessétek szíveteket az Én szívemmel. Inkább hozzátok Hozzám családotokat imáitok által. Sokan

bántani fognak benneteket, amikor hirdetitek Szavam (Üzenetem) Igazságát. De ez rendjén is van. Ne

provokáljátok őket, és ne próbáljátok kényszeríteni őket akaratuk ellenére.  Én Védelmem Fényébe

vonom majd őket, amikor imádkozzátok a  Védettség Kegyelme Litániámat.

Én tele Vagyok szeretettel irántatok. Második Eljövetelem nagyon meg fogja vigasztalni azokat, akik

hisznek Bennem. A többi lélek pedig imáitok által meg tud menekülni. Ezért készítelek fel most Én

benneteket. Hogy mindannyian megmeneküljetek, hogy élvezhessétek az Új Eget és az Új Földet.

Én reményt, Irgalmat és üdvösséget hozok. Én véghezviszem a végső szövetséget, a végső korszakot,

amely Atyám Akaratának beteljesülése lesz.

Soha ne féljetek Tőlem, mert Én Vagyok a ti családotok, összeforrva Testemmel és Véremmel,

Alázatosságommal, és Istenségemmel.

Legyetek nyugodtak, szeretett Követőim. Pihenjetek meg Vállamon, mert Szeretetem és Irgalmam

nagyobb, mint ahogyan azt bármelyikőtök is gondolná. Ez az örvendezés, és nem a szomorkodás ideje,
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mert Én nektek adtam a Megváltás Ajándékát. Ez az Ajándék a tiétek, ahogyan a tévelygőké is.

Mindenkié.

Szeretett Jézusotok

 

A halál emberiség feletti hatalma véglegesen le lesz győzve.

2012. december 17. hétfő, 12.15

Drága, szeretett leányom, váratlan lesz az a nap, amikor Én eljövök, hogy visszaköveteljem az Atyám

által nekem ígért Örökséget.

Bár Én felkészítem az egész emberiséget erre a nagy eseményre, mégis váratlanul érkezik majd el az a

nap. Közel az idő, hogy a fenevad a pokolba vettessen, és akkor a tizenkét nemzet élvezni

fogja a békét és az egységet.

Ez idő alatt a Mennyei szentek, és mindazok, akik az Én Kegyelmemben haltak meg, felemeltetnek majd

az igazakkal együtt, akik túlélik majd a Szorongattatást. Mindenki fel fog támadni, és meg fogja kapni a

tökéletes test Adományát, mellyel legyőzi majd a halált, mely Ádám bűne óta ismert az emberiség

számára. Élvezni fogják a békét, és a jólétet Lelki Uralkodásom alatt mindaddig, míg Királyságom át

nem kerül Atyám kezébe.

Ez lesz az első feltámadás, majd ezt fogja követni a tökéletes harmónia ezer éves uralma, Atyám Isteni

Akarata szerint.

Ez idő alatt, a bűnösök, akik megtagadtak Engem, szenvedni fognak. A Második Feltámadásról nem tud

az emberiség, és a részletek sem lettek kinyilatkoztatva még senki másnak, Dániel prófétán és János

apostolon kívül.

Ezek a titkok ki lesznek nyilatkoztatva, idővel, mert ezeket nem kell tudnotok most.

Isten Hatalma meg fog nyilvánulni, amikor a lelkek megmeneküléséért vívott csata sikerrel jár. A halál

emberiség feletti hatalma véglegesen le lesz győzve. Ez az Én Ígéretem. Én be fogom teljesíteni az

Atyám által meghatározott próféciákat.

Azok közöttetek, akik össze vagytok zavarodva, ne féljetek. Most már minden az Én Szent Kezemben

van, de legyetek nyugodtak, csak a bűnbocsánat számít. Ez akkor lesz, amikor valamennyien kéritek

Tőlem a Jóvátétel Ajándékát. Ez ilyen egyszerű.

Irántam való szeretetetek meg fogja hozni az Élet Ajándékát. A halálnak, mint tudjátok, nem lesz

hatalma felettetek, és nem fog a markában tartani benneteket, soha többé. Jövőtök olyasvalami, amit

szívetekben örömmel kell várnotok, mert ez Isten legnagyobb Ajándéka, és csak az arra méltó lelkekre

hagyományozódik majd ilyen gazdagság. Legyetek nyugodtak. Bízzatok Bennem. Szeressetek Engem.

Csak ez számít.

Jézusotok
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A halál emberiség feletti hatalma véglegesen le lesz gy?zve.

 

Szűz Mária: Halálos bűnt követnek el mindazok, akik pártolják az abortuszt,

valamint akik felelősek annak bevezetéséért

2012. december 18. kedd, 18.45

Drága gyermekem, szeretett Atyám legszentebb Teremtményét, az anyaméhben lévő magzatok életét

milliószámra oltják ki szerte az egész világon.

A gonosz befolyásolja a kormányokat a világ minden részén annak érdekében, hogy az abortusz ne csak

elfogadott legyen, hanem egy jó dolognak is tűnjön.

Mennyi könnyet ontanak most a Mennyben? Az összes angyalok és szentek szomorúan lehorgasztják

fejüket.

Isten gyermekeit nagy számban el fogják pusztítani, amint a Nagy Szorongattatás kezdetét veszi.

Gyarapodni fognak a háborúk, az éhínségek, a gyilkosságok és az öngyilkosságok. Ugyanakkor az

abortusz bűne az, amely szinte bármely más bűnnél jobban vonja magára Atyám haragját.

Országok, akik jóváhagyják az abortuszt, nagyon fognak szenvedni Isten Kezétől. Országaik sírni fognak,

amikor tanúi lesznek saját büntetésüknek. Sok imára lesz szükségük azoknak, akik felelősek egy ilyen

szörnyű gaztett bevezetéséért.

Gyermekem, fontos, hogy mindenki imádkozza Szent Rózsafüzéremet minden pénteken, 2013. január

utolsó hetéig, az abortusz terjedésének megállítására.

Minden egyes, anyaméhben meggyilkolt gyermek, egy angyallá lesz Atyám Királyságában. Ők minden

nap imádkoznak minden egyes anyáért, akik tudatosan és habozás nélkül avatkoztak be, hogy véget

vessenek a bennük lévő gyermek életének. Az ő imáik saját Édesanyjuk lelkének megmentésére vannak

felhasználva.

Halálos bűnt követnek el mindazok, akik pártolják az abortuszt, valamint akik felelősek annak

bevezetéséért.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok ezekért a bűnösökért, mert ők nagyon rászorulnak Isten

Irgalmára.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 

Irgalmam Lángjai a Tűz Lángnyelveihez hasonlóan fognak hamarosan

leereszkedni minden egyes lélekre

 21

http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/szent-rozsafuzerek/


A Nagyfigyelmeztetés - 2012 december
Irgalmam Lángjai a T?z Lángnyelveihez hasonlóan fognak hamarosan leereszkedni minden egyes lélekre

2012. december 18. kedd, 19.30

Drága, szeretett leányom, itt az ideje, hogy minden egyes Követőm megértse, hogy Irgalmamat félelem

nélkül kell elfogadni.

Én nem azért jövök, hogy bántsam vagy megítéljem Isten gyermekeit a Nagyfigyelmeztetés alatt. Én

kizárólag azért jövök, hogy felkészítsem őket azáltal, hogy kinyilatkoztatom nekik az igazságot

szívükben.

Csak akkor tudtok igazi örömet és békét érezni, ha bíztok Szeretetemben és Istenségemben. Ha

hagyjátok, hogy a szíveteket a félelem ragadja meg, nem fogjátok tudni elfogadni Ajándékomat.

Ujjongjatok, mert Én mindannyiatokat szeretlek.

Születésem ünneplésének ideje fontos, mivel egyre kevesebb nemzet tűri meg Nevemet. Amikor

Születésemet ünneplitek, akkor elismeritek saját megváltásotokat.

Én nektek adtam a Szabadulás Ajándékát. Most osszátok meg az Igazságot másokkal, félelem nélkül

szívetekben.

Amikor elérkezik az idő, hogy az egész világ tanúja legyen Második Eljövetelem nyilvános eseményének,

akkor majd sajnálni fogjátok, hogy nem terjesztettétek Szavamat (Üzenetemet) az eltévelyedett

lelkeknek.

Kérlek, készítsétek fel szíveteket és lelketeket, hogy azok megtisztulhassanak azon Ígéretemre várva,

miszerint eljövök újra.

Használjátok fel ezt az időt az imádkozásra. Töltsétek időtöket családotokkal, és a hozzátok

közelállókkal. Segítsetek a testileg-lelkileg bajba jutottakon.

Irgalmam Lángjai a Tűz Lángnyelveihez hasonlóan fognak hamarosan leereszkedni minden egyes

lélekre. Nem szabad megtorpannotok a félelemtől, vagy aggódnotok. Én csak annyit kérek, hogy mindig

álljatok készen.

Jézusotok

 

A sátán meg lesz kötözve Uralmam alatt, és többé már nem téveszti meg

Isten gyermekeit

2012. december 19. szerda, 12.30

Drága, szeretett leányom, a világnak tudnia kell, hogy a Békekorszak betetőzése lesz Ígéretemnek,

amely során Én fogok Uralkodni az Új Ég és Új Földön. Ez egy Szellemi Uralom lesz, és Egyházam, az Új

Jeruzsálem, békességben lesz, és Igém minden nemzet körében meghallgatásra talál.

A sátán meg lesz kötözve Uralmam alatt, és többé már nem téveszti meg Isten gyermekeit. Ez az

Uralom, nem egy szimbolikus uralkodás lesz, hanem ahol az Élet Fája Szeretetet és Békét fog lehelni,

hogy mindazok, akik áldottak, mert élvezhetik az Én Új Paradicsomomat, nem fognak halált szenvedni,
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A sátán meg lesz kötözve Uralmam alatt, és többé már nem téveszti meg Isten gyermekeit

még akkor sem, amikor a sátán – habár csak egy rövid időre – szabadon lesz engedve ezen időszak

végén.

Tervem Atyám Akarata szerint való, és senkinek sincs joga ellentmondani Isten Igéjének.

Tévedés ne essék, el kell fogadnotok az Isten Igéjét, melyet Atyám Könyve tartalmaz, mert ha nem

fogadjátok el, akkor meg lesztek tévesztve a próféciák szerint, melyek az emberiségnek adatnak az idők

kezdete óta.

Kizárólag az Én Utamat kövessétek. Fogadjátok el Ígéreteimet. Ne kételkedjetek Bennem, mert meg

fogtok sérteni Engem. Ti, vagy elfogadtok Engem, mint Megváltótokat és teljes mértékben bíztok

Bennem, vagy egyáltalán nem.

Szavam az Igazság. Az Igazság, ha elfogadta minden élő lélek, lesz a kulcs a szabaduláshoz, és az Én Új

Paradicsomom Kapuihoz.

Jézusotok

 

Én meghaltam értetek. Ezért nektek bíznotok kell Bennem most

2012. december 19. szerda, 21.00

Drága, szeretett leányom, figyelmeztetnem kell téged, hogy gyarapodni fognak a kritikák ellened,

valamint a jelenleg neked adott Szavam (Üzenetem) ellen.

Nem engedheted, hogy a zavaró tényezők és a kételyek, megakadályozzanak téged abban, hogy

továbbadj minden egyes Szót, melyet Én adok neked. Az embereknek nem szabad kételkedniük a Mózes

napja óta az utókorra hagyott próféciákban. Egyik prófécia sem tartalmaz valótlanságot.

Ne forduljatok el most, amikor Én kinyilatkoztatom a világnak a titkokat és az emberiségre vonatkozó

Terveimet, melyek vissza voltak tartva egészen mostanáig. Mert Én be fogok mutatni nektek most sok

elközelgő dolgot, melyekről nektek, Tanítványaim, értesülnötök kell, hogy ne mulasszatok el felkészülni

Dicsőséges Visszatérésemre.

Senki se tagadja meg magától az örök élet ajándékát, melyet Én hozok. Nektek – akik szerencsések

vagytok, hogy beléphettek az Új Korszakba, amikor az Ég és a Föld eggyé válik majd – az Igazság Útját

kell követnetek.

Most annak az ideje van, amikor a Belém, a ti Megváltótokba vetett hiteteket valóban kétségbe vonják,

és próbára teszik. Hamarosan fenyegetéssel fognak kényszeríteni benneteket, hogy utasítsátok el

Üzeneteimet. Minden erőfeszítést meg fognak tenni, hogy rákényszerítsenek benneteket, hogy

utasítsátok el Szavamat (Üzenetemet), és hogy az Igazságot eretnekségnek nyilvánítsátok.

Fordítsátok most elméteket Születésem felé; Tanításaim felé, melyeket Én adtam az emberiségnek,

hogy megtanulhassák, hogyan készítsék fel lelküket; Kereszthalálom által, az emberiség megváltásáért

hozott Áldozat felé.
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Én meghaltam értetek. Ezért nektek bíznotok kell Bennem most

Én meghaltam értetek. Ezért nektek bíznotok kell Bennem most.

Én vagyok a Világosság, mely beragyogja az utat, melyet járnotok kell. Ezen út mindkét oldalán gonosz

lelkek fognak cibálni, gyötörni benneteket, próbálnak majd rávenni titeket, hogy menjetek vissza azon

az úton, amelyen jöttetek, vissza a sötétségbe. A gonosz lelkek ezt majd mások gúnyolódásai által

teszik, akik ízekre szednek majd benneteket ezen Üzenetek iránti hűségetek miatt.

Maradjatok csendes elmélkedésben, olvassátok Igémet, és érezzétek Jelenlétemet. Hadd nyugtassa meg

Szentlelkem szíveteket, és érezzétek, ahogy Szeretetem körbeölel benneteket. Amint szenvedésetek

fokozódik ezen Küldetés miatt, tudnotok kell, hogy teljes egységben vagytok Velem, a ti Jézusotokkal.

Soha ne adjátok fel. Soha ne utasítsátok el Irgalmas Kezem. Engedjétek, hogy Átölelhesselek

benneteket, megadván nektek a szükséges bátorságot ahhoz, hogy folytassátok ezt a küldetést Velem,

addig a napig, míg El nem jövök megjutalmazni benneteket.

Szeretett Jézusotok

 

Isten az Atya: A mindenki javát szolgáló nagy változás ideje csaknem

elérkezett

2012. december 20. csütörtök, 19.15

Legdrágább leányom, kérem minden Gyermekemet, hogy őrizzék meg egyetlen Fiam, Jézus Krisztus

nevét, és mutassanak Iránta olyan tiszteletet, melyet Ő az emberek között kapott.

Angyalaim, Szent Királyságomban, zengenek és örvendeznek az Irgalom miatt, mely Fiam által

mindenkinek megadatik.

Ez a hatalmas Isteni Ajándék azért lesz, hogy legyőzze a sötétséget, mely ráborul a világra. Az Én Isteni

Beavatkozásom által, Én meg fogom tudni menteni Gyermekeim többségét.

Az emberiség történelmében fordulópont ez a Karácsony, mely a nagy örvendezés ideje, amikor a

Megváltó születését ünneplitek, akit Én adtam a világnak.

Mint Atyátok, Én megáldalak benneteket mind, és mély könyörülettel ajándékozom az Irgalmasság eme

hatalmas Ajándékát. Én egybegyűjtelek benneteket, minden Teremtményemet, hogy meg tudjalak

tisztítani titeket minden kételytől, minden bűntől, és minden – Királyságom Törvényei elleni –

káromlástól.

A világ eme nagy megtisztulása eltart majd egy ideig, de Én fel fogom gyorsítani az üldöztetés ezen

idejét.

A Törvényeimet el nem fogadó, korrupt kormányok keze általi szenvedésetek nehéz lesz, de nem fog túl

sokáig tartani.

Én fogok adni időt valamennyi Ellenségemnek, hogy megnyissák szemüket a dicsőséges Paradicsom

Igazságára, melyet már Várok, hogy feltárjam a világnak.
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Isten az Atya: A mindenki javát szolgáló nagy változás ideje csaknem elérkezett

Ujjongjatok. Dicsőítsétek Fiamat, mert Miatta ajándékozom  az Új Paradicsomot, ahol az Általam Neki

ígért Uralom fog kibontakozni.

A mindenki javát szolgáló nagy változás ideje csaknem elérkezett.

Hamarosan meg fog mutatkozni Hatalmam a maga teljes erejében és dicsőségében, hogy tanúja legyen

a világ.

Én Vagyok a Kezdet. Én Vagyok a Vég. Új Királyságom, az Új Paradicsom, végül felváltja majd a régit. A

földet beszennyezte Ádám és Éva bűne.

Az ember tökéletes teremtménysége megsemmisült, amikor a bűn véget vetett a halhatatlanság

Adományának. Hamarosan Én visszarendezem mindazt, amit a sátán és az ő démonai által okozott

fertőzöttség szennyezett be. Többé már nem lesznek a kísértés mesterei.

Én most el fogom küldeni Fiamat, hogy visszakövetelje a Számára teremtett Trónt.

Ádáz küzdelem folyik ezért a Trónért, de Hatalmam győzedelmeskedik, és minden csoda azért lesz,

hogy visszahozza Családomat, biztonságban, Fiam Isteni Szent Szívéhez.

Ti, Gyermekeim, elveszettek vagytok, és szenvedtek. Én most elküldöm Fiamat, hogy megkezdvén a

folyamatot, elvigyen benneteket a ti jogos otthonotokba.

Szeretlek benneteket, legdrágább Gyermekeim. Én sosem hagytalak cserben benneteket, bár

bocsánatos lenne, ha ezt gondolnátok.

Hívva vagytok most. Senki sem lesz kizárva ebből a Mennyből jövő felhívásból.

Imádkozzatok, gyermekek, hogy mindenki válaszoljon majd Fiam Irgalmasságára.

Szeretett Atyátok

A Magasságos Isten

 

Az emberiség iránti Szeretetemet sokan érzik. Sajnos, akik nem keresik azt,

nem is fogják meglelni

2012. december 21. péntek; 22.20

Drága, szeretett leányom, Engem könnyű szeretni. Nem kell jártasnak lennetek a Szentírásban. Csak a

következőt kell tennetek.

Hívjatok Engem, még ha kétségeitek is vannak Létezésemet illetően. Én majd váratlanul eltöltelek

benneteket Jelenlétemmel. Egy még sosem érzett Szeretetet fogtok érezni. És akkor tudni fogjátok az

Igazságot.

Én valóságos Vagyok. Én itt Vagyok, és mindannyiatokat Szeretlek. Igaz szeretet járja át szíveteket, a
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Az emberiség iránti Szeretetemet sokan érzik. Sajnos, akik nem keresik azt, nem is fogják meglelni

ragaszkodás erőteljes érzésével. Ez egy kétirányú ajándék. Szeretni fogtok Engem, és csodálkoztok

majd, hogyan lehetséges ez?

Az emberiség iránti Szeretetemet sokan érzik. Sajnos, akik nem keresik azt, nem is fogják meglelni.

Azoknak, akik továbbra is eltévelyegnek Tőlem, nektek csak hívnotok kell Engem, hogy

megvilágosíthassam lelketeket.

Születésem, Atyám emberiség iránti Szeretetének bizonyítékát harangozta be. Ő, az irántatok való

Szeretete miatt küldött el Engem, a ti Megváltótokat.

A szeretet nem olyasmi, amit valaha is természetesnek kellene vennetek, mivel ez Isten legnagyobb

Ajándéka. A szeretet felülmúl minden más érzést, és legyőzheti a gonoszságot, ha csak befogadnátok a

szeretetet.

Szeretetem Lelke, Védelmem, beburkol benneteket ebben a különleges időszakban. Ti az Enyéim

vagytok. Én a ti szívetekben Vagyok. Csak engednetek kell, hogy Szeretetem eltöltsön benneteket, mert

ha megteszitek, igaz békességet fogtok érezni.

Megáldalak mindannyiatokat.

Jézusotok

 

Szavam kardként fogja széthasítani a zűrzavart és a hazugságokat.

2012. december 21. péntek; 22.50

Drága, szeretett leányom, most van itt Tanításaim és Szent Üzeneteim – a világ minden szegletében

való – terjesztésének ideje.

Biztosítani fogom, hogy a világnak megígért Igazság Könyve elérhető legyen majd minden nemzetben

és minden nyelven.

Tanítványaim és Felszentelt Szolgáim a föld négy sarkából fognak majd prédikálni.

Milliárdok fogják követni Szavamat, és végre sokan olvassák majd a Szent Evangéliumot.

Atyám Könyvét, a Szent Bibliát megint tanulmányozni fogják, és Igémet ismét olvassák majd.

Jelenlegi Üzeneteim, melyeket most az Igazság Könyve tartalmaz, eledelként szolgálnak majd, melyek

táplálni fogják Isten gyermekeit, mikor a jövőben Isten Szent Igéjének olvasását tiltottnak tartják majd.

Nektek, Tanítványaim, meg kell térítenetek azokat, akik nem ismernek Engem. Ha ők nem tudják, hogy

Én ki Vagyok, akkor nem tudnak megfelelően felkészülni Új Királyságomra.

Szavam kardként fogja széthasítani a zűrzavart és a hazugságokat. Szavam meg fogja érinteni mindenki

elméjét, szívét és lelkét.
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Szavam kardként fogja széthasítani a z?rzavart és a hazugságokat.

Néhányaknak időre lesz szükségük Szavam megemésztéséhez, de a világ népességének többsége

elfogadja majd az Igazságot, ha egyszer megkapják azt.

Kérlek, imádkozzatok a bátorságért, az erőért, és az akaratért, hogy megtegyétek, amit Én kérek

tőletek. Emlékeztessétek őket, hogy Én meghaltam értük. Mondjátok el nekik, hogy közel van

Visszajövetelem ideje. Vigasztaljátok meg őket azáltal, hogy beszéltek nekik az Új Paradicsom nagy

Ajándékáról, melyet Én mutatok meg.

Mondjátok el nekik, hogy Én jövök, hogy megmentsem őket, és hogy véget vessek szenvedéseiknek.

Jézusotok

 

Én rátok árasztom ezt a Különleges Áldást ma

2012. december 22. szombat, 20.36

Drága, szeretett leányom, Karácsony Napja az Én Ajándékom az emberiségnek. Emiatt a nap miatt van

az, hogy az örök élet lehetővé vált a halandó emberiség számára.

Én, Jézus Krisztus, a Világ Megváltója, örömmel várlak mindannyiatokat, Isten gyermekeit,

Királyságomba, melyet Atyám ígért oda Nekem.

Én ismeretlenül jöttem a világba, néhányak kivételével. Születésem megváltoztatta a jövőt. Ígéretemet

elfogadták Követőim. Tudták, hogy Én majd eljövök újra, de fogalmuk sem volt róla, hogy mikor.

Hallgatták Tanításaimat, habár sokuk tanulatlan ember volt. Szegények voltak, és egyszerű életet éltek.

Mégis, ők voltak azok, akik örömmel fogadtak Engem.

Ugyanez igaz most is, amikor Én felkészítelek benneteket Második Eljövetelemre. Azok a lelkek, akik

egyszerű szeretetet éreznek Irántam, ők lesznek azok, akik ki fogják tárni szívüket Hívásomra. És

közületek az alázatos szívűek és tisztalelkűek lesznek azok, akik jelenkori Tanítványaimmá válnak.

Csakúgy, mint amikor a földön Jártam, Általatok fogják meghallani és elhinni Szavamat.

Én rátok árasztom ezt a Különleges Áldást ma. Szeretném, ha elfogadnátok Védelmi Áldásomat, az 

Imahadjárat ezen imája által, hogy örömmel fogadjatok Engem, a Messiást, amikor Én bemutatom Új

Királyságomat.

Imahadjárat (90) Hála a Te Legdicsőségesebb Második Eljöveteledért

„Ó, Jézusom, dicsérlek Téged, és hálát adok Neked Legdicsőségesebb Második Eljöveteledért.

Megváltóm, Te azért születtél meg, hogy nekem Örök Életet adj, és megszabadíts a bűntől.

Szeretetemet, hálámat és imádatomat adom Neked, felkészítvén lelkemet a Te Nagy Jöveteledre.

Ámen.”

Menjetek most, és készüljetek. Mert az idő rövid, és még sok mindent meg kell tenni, hogy minden

egyes lélek megmeneküljön.
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Én Békét, Szeretetet és Örömet hozok nektek ezen a különleges napon.

Jézusotok

 

A családi egység, és annak lerombolása lesz a kiváltó oka mindennek

2012. december 23. vasárnap, 15.30

Drága, szeretett leányom, sok felszentelt Szolgámnak egy szörnyű próbatétellel kell szembenéznie. Ez

arra készteti majd őket, hogy két különböző út közül válasszanak. Mindegyiküknek, saját szabad

akaratából hozott döntésén múlik majd, hogy melyik utat választja. Mert a gyalázat hamarosan

napvilágra kerül.

Sok felszentelt Szolgám eleinte nem lesz rögtön tudatában annak, hogy mi is történik. Majd csak

akkor ismerik fel a nehézséget, amikor a magas beosztásúaktól kapott leveleket olvassák.

Provokálni fogják azokat, akik megőrzik Szent Igémet, mely az emberiségnek adatott a Szent Biblia

Ajándéka révén, és arra kényszerítik majd őket, hogy fogadják el a módosításokat. Ezeket a

módosításokat meg fogják majd kapni, és elvárják majd tőlük, hogy „nyeljék le” és fogadják el azokat,

mint Az Igazságot. Ezek egy dologhoz vezetnek.

Ezek a változások arra fogják kényszeríteni a szent, felszentelt Szolgáimat, hogy fogadják el a bűn

eltűrését.  

Azt fogják mondani nekik, hogy Isten egy örökké irgalmas Isten, és hogy Ő mindenkit szeret. Igen, ez a

rész igaz. De aztán, arra utasítják majd őket, hogy hagyják jóvá azokat a törvényeket, melyek egy

gyalázatnak számítanak az Én Szememben. A családi egység, és annak lerombolása lesz a kiváltó oka

mindennek.

Másokat arra fognak kérni, hogy fogadják el az új típusú szertartást, mely a Szentmise és Szent

Eucharisztiám Jelenlétének helyébe fog lépni.

Ezt úgy fogják tekinteni, mint egy mindenkit felölelő változtatást, valamennyi Keresztény és más

vallások egyesítésére. Ez lesz a vég kezdete.

A napi Szentmise-áldozatok megszüntetésének napja lesz minden kibontakozó eseménynek a kezdete,

ahogy ez meg volt jövendölve János Evangélistának. Ez lesz a fenevad felemelkedésének ideje, és

hatalmas lesz az ő befolyása. Sok pap szívét és lelkét meg fogja nyerni. A fenevad célja az, hogy

beszüntesse az összes Szentmisét, és meggyalázza a Szent Eucharisztiát.

Ő már ezt teszi, a fekete misék révén, melyet sok Katolikus Templomban tartanak. A hűtlen szolgák

magja összeesküvést sző Egyházam ellen, és sokakat félre fognak vezetni.

Legyetek éberek. Nyissátok ki szemeteket, és kérjétek Tőlem az erőt, melyre szükségetek lesz ahhoz,

hogy ki tudjatok állni ezen aljas és gonosz terv ellen.

Kegyetlen lesz ez a csata földi Egyházamon belül. Pap pap ellen. Püspök püspök ellen. Bíboros
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bíboros ellen.

Tudjátok meg, felszentelt Szolgáim, ti, akik ismertek és szerettek Engem, hogy Én vezetni foglak

benneteket. Én utat fogok mutatni nektek. Én meg fogom adni nektek az erőt, hogy Isten ezen

ellenségeivel elbánhassatok. Nem vagytok egyedül.

Soha ne hallgassatok a hazugságokra, melyeket az Én Szent Nevemben továbbítanak vagy mutatnak be

nektek. Csak ti ismeritek az Igazságot, a szívetekben. Hallgassatok a szívetekre. Maradjatok hűségesek

mindahhoz, amit Isten Törvényének mondtak nektek.

Ha bármi olyat mutatnak be nektek, ami Tanításaimmal ellentétesnek tűnik, akkor hátat kell

fordítanotok.

Jézusotok

 

Szűz Mária: Az a nap, amelyen én egy Megváltót adtam a világnak,

megváltoztatta az emberiség sorsát

2012. december 24. hétfő, 18.00

Gyermekem, az a nap, amelyen én egy Megváltót adtam a világnak, megváltoztatta az emberiség

sorsát.

Ezt a kisdedet – bármely más édesanyához hasonlóan – szenvedéllyel szerettem. De egy rendkívüli

kegyelemben is részesített engem Atyám. A védelem kegyelmében. Kezdettől fogva különleges módon

oltalmaztam Fiamat. Tudtam, hogy Ő a megígért Messiás, és ezért egy nagyon különleges feladatot

kaptam, habár sejtelmem sem volt arról, hogy ez mekkora felelősséggel jár majd.

Eleinte nem volt tudtomra adva, hogy meg fogják ölni Fiamat, a Megváltót, akit Isten azért küldött, hogy

megmentse az emberiséget a pokol tüzétől. Küldetésem ezen része szörnyű sokként ért, és fájdalmam

leírhatatlanul mély volt.

Fiam által, Őbenne és Ővele szenvedtem. Még ma is érzem az Ő fájdalmát, és afeletti bánatát, hogy

nem hisznek Fiam Létezésében, ma a világban. Mint az Üdvösség Anyja, feladatom az, hogy segítsem

Fiamat, a lelkek megmentésére irányuló Tervében.

Ez az özönvíz ideje; ez a gyors és hirtelen változás ideje. Amint háborúk törnek ki majd, és egy nagy

háború alakul ki a hamvakból, Isten Tervének irama gyorsulni fog, hogy ráébresszen minden nemzetet

és rasszt az Ő Jelenlétére.

Gyermekem, kérlek, imádkozd a Legszentebb Rózsafüzért, mert sírok ma. Könnyeim, melyeknek épp

most voltál tanúja, azokért a lelkekért hullnak, akik nem ismerik majd el Fiamat. Azok a Keresztények

szomorítják el Őt a leginkább, akik azt mondják, hogy elfogadják Jézus Krisztust, mint Megváltót,

ugyanakkor megsértik Fiamat azzal, hogy nem imádkoznak Hozzá.

Az ateizmus terjedése olyan, mint egy, a világon végigsöprő szörnyű járvány. Isten nem merült

feledésbe, hanem tudatosan vetik el az Ő Létezését. Törvényeit betiltották országaitokban. Egyházait
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nem tisztelik. Az Ő felszentelt szolgái túl félénkek, és nem elég bátrak ahhoz, hogy hirdessék az Ő Szent

Igéjét.

A világ most meg fog változni, mind fizikailag, mind szellemileg. A megtisztítás elkezdődött. A csatát a

gonosz követői és Isten Maradék Egyháza vívja majd egymással.

Nektek, akik Fiamhoz hűségesek vagytok, mindig hívnotok kell engem, a ti szeretett Édesanyátokat, az

Üdvösség Anyját, hogy szeretett Fiamnak szentelhesselek benneteket, annak érdekében, hogy megadja

nektek az olyannyira szükséges kegyelmeket. Jézus Krisztus katonájaként legyetek felkészülve.

Fegyverzeteteket erősebbé kell tenni, mert szerepetek egy keresztes lovagéhoz hasonló, és nektek a

hatalmas kegyetlenség és igazságtalanság ellen kell majd menetelnetek.

Menjetek békével gyermekek, és folytassátok a napi imádkozást, ahogy a változások megkezdődnek,

hogy az emberiség megmentése megvalósulhasson.

Minden Atyám Szent Akarata szerint fog beteljesedni, az Ő egyetlen Fia, Jézus Krisztus által. Nektek,

gyermekeim, akik segítségemet kéritek, nagy védelmet fog nyújtani nemzetetek számára.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 

Egy nagy özönvíz jön majd. Kisebb árvizeknek szintén tanúi lesztek más

országokban

2012. december 25. kedd; 19.20

Drága, szeretett leányom, a világnak szánt Üdvösség Tervem kezdetét vette az Én Időm szerint, 2012.

december 22-én.

A világnak ezen ideje az Enyém, amikor is Én összegyűjtöm Isten valamennyi gyermekét, egyként,

ahogy a nagy csata elkezdődik.

A nagy szorongattatás időszaka még egy ideig tartani fog. A háborúk fokozódni és terjedni fognak,

mígnem bejelentik a nagy háborút, és a világ meg fog változni.

Minden nemzet tanúja lesz a változásoknak. Készen kell állnotok erre, és elfogadónak kell lennetek,

mert mindezeknek meg kell történniük Második Eljövetelem előtt.

Egy nagy özönvíz jön majd. Kisebb árvizeknek szintén tanúi lesztek más országokban.

Az egész éghajlat kezd megváltozni majd, és időjárásotok oly módon fog változni, amely szokatlannak

és különösnek tűnhet számotokra.

Itt az idő mindazok számára, akik már felnyitották szemüket az Igazságra, hogy a Hozzám vezető utat

tervezzék, hogy mindenkit Szent Karjaimban üdvözölhessek.
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Ne féljetek, mert Szeretetem sok mindent enyhíteni fog, valamint imáitok mérsékelni tudnak, és fognak

is sok ilyen dolgot, és sok – a fenevad által tervezett – szörnyűséget.

Jézusotok

 

Isten, az Atya: Hamarosan egy új Világosság, egy új Nap lesz látható

2012. december 27. csütörtök; 18.20

Legdrágább leányom, ez a nagy remény Üzenete minden Gyermekem számára.

Csaknem elérkezett számotokra a változások ideje, amint az meg volt jövendölve, amikor is változni fog

a világ; a bolygók megváltoznak majd, és az időjárás nem lesz már előre megjósolható.

Az Én Nagy Hatalmam most megnyilvánul, amint a Mennyben, úgy a földön is, ahogyan Én az

Ellenségeim elleni csatát vezetem. A sátán és az ő démonai hamarosan legyőzetnek, de rettenetes

védelmet építettek ki. A védelemmel ők elnyelik szegény Gyermekeimet, akiknek szíve megtelt politikai

és világi törekvésekkel azt a szerepet játszván, hogy próbálják keresztre feszíteni Gyermekeimet.

Az ember gyarló. Az ember könnyűszerrel elcsábítható. Az Általam – a Teremtés kezdetétől – lefektetett

Igazsággal szembeni vaksága miatt az ember hisz a hazugságokban. Az ember elhiszi a gonosz által

kiokádott hazugságokat, mert vonzzák őt a hatalom és az élvezet ígéretei.

Gyermekeimnek el kell ismerniük Királyságom dicsőséges és ragyogó Világosságát. Te, leányom, már

láttad ezt a Világosságot, és tudod mily Erőteljes az. Te ismered Isten Hatalmát, és hogy az hogyan

burkol be téged. El tudod képzelni, milyen lesz, amikor az Új Paradicsomom feltárul? Te, leányom, csak

egy kis részébe nyertél bepillantást ennek a dicsőséges és csillogó Világosságnak.

Fontos, hogy örömmel fogadjátok szívetekbe Fiam Világosságát. Amikor meghívjátok Őt, hogy

megmentsen benneteket, és az Ő Szent Szívébe fogadjon titeket, érezni fogjátok ezt a Világosságot.

Az Új Hajnal – az Új Korszak – Világossága lassan, de biztosan megvilágítja majd a világot. Hamarosan

egy új Világosság, egy új Nap lesz látható. Nagyobb lesz, és nagy csodálkozást fog kiváltani.

Ez az Én Hatalmam és Fenségem Jele. Ez egy csoda lesz, és bizonyítani fogja, hogy az emberiség nem

érti teljesen a teremtés titkát.

Csak Én, a Világmindenség Teremtője irányítok minden létezőt. Mindent, ami elkövetkezik. Mindent, ami

elkövetkezhet. Sem ember, sem tudós nem tudja megfejteni ezeket a legszentebb titkokat, mert ezeket

az embernek jelenleg nem kell értenie.

Teremtésem csodáit, és Hatalmam erejét látni fogja a világ. Senki se kövesse el azt a hibát, hogy

elhiszi, miszerint a sátánnak és az ő gonosz követőinek bármi hatalmuk is lenne nektek adni azokat a

csodákat, melyeket Én Teremtettem minden egyes teremtménynek. Én megígértem, hogy

kinyilatkoztatom az Igazságot, hogy ti, Gyermekeim, letörölhessétek a szemeteket fedő pókhálókat.

Mikor eljön a Nap, hogy végre elfogadjátok az Igazságot, Én nektek adományozom majd a
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legpompásabb gazdagságot, kegyelmeket, és egy olyan életet, melyet sosem tudtatok elképzelni, mert

ez meghaladja a képzeleteteket.

Boldogan adom a remény eme üzenetét ma. Remélem sok boldogságot és békét ad nektek.

Ígéretem, miszerint végső örökségetekbe viszlek benneteket, hamarosan valósággá válik.

Szerető Atyátok

A Magasságos Isten

 

A tudás nagyon gyakran vakká tehet benneteket az Igazságra

2012. december 28. péntek, 06.05

Drága, szeretett leányom, csak akkor tudod megtapasztalni Világosságomat, és elismerni az Igazságot,

ha igazán kitárod a szívedet Nekem.

Sokan azt mondják, hogy ők kérték a tisztánlátás Adományát, és hogy ők imádkoztak a Szentlélekhez,

hogy megkapják azt. Nem mindenki, aki kéri, kapja meg az éleslátást, amelyre ugyanakkor szükségük

van, hogy ebben az értékes Adományban részesülhessenek. Mégis ők azt fogják mondani, hogy nekik ez

megvan. Aztán azzal sértenek meg Engem, hogy azt állítják, Szent Szavam (Üzenetem) miatt

kényelmetlenül érzik magukat. Ők azt állítják, hogy aggodalmaik kizárólag azt jelentik, hogy Szent

Üzeneteim a gonosz lélektől származnak.

Ti, akik büszkén hirdetitek elferdített értelmezéseteket, miszerint az ezen az Üzeneteken keresztül

nektek adott Szent Szavam hazugság, nektek a következőt kell Mondanom.

Mikor járultatok utoljára pőrén Elém? A gőg nélkül, mely védőburkot von körétek? Mikor járultatok

térden Elém, kérve Engem, hogy valóban Én vezesselek benneteket, anélkül, hogy először kezeteket a

fületekre tennétek, mintegy nem akarván meghallgatni? Nem tudjátok, hogy Én csak akkor világosítalak

majd meg benneteket a tisztánlátás Adományával, amikor mindennemű, előre kialakított saját nézet

nélkül járultok Elém? Addig nem tudtok megszabadulni az intellektuális gőg rabláncaitól, mely vakká

tesz benneteket a szellemi tudás igazságára, míg le nem vetkőztök minden emberi büszkeséget.

Közületek azok, akik éveket töltötök a Szentírás tanulmányozásával, és rendkívül jártasnak tartjátok

magatokat – és ezért méltóbbnak Szavam (Üzenetem) értelmezésére – gondoljátok át újra.

Atyám Könyvének ismerete nem tesz jobban alkalmassá benneteket az utcai koldusnál, akinek nincs

semmilyen tanulmánya a szellemi, lelki dolgokat illetően. A tudás nagyon gyakran vakká tehet

benneteket az Igazságra. Atyám Könyvének, saját emberi értelmezéseteken alapuló ismerete nem

jelent semmit, amikor Isten Igéjének megértésére kerül a sor.

Ti, akik tanult módszereitekkel büszkélkedtek, követvén Isten Szentírását, majd ezt használjátok fel

arra, hogy elvessétek – ma a világnak adott – Szavam (Üzenetem), bűnt követtek el. A gőg bűne a ti

vétketek. Ti megbántotok Engem, mert büszkeségetek többet ér nektek, mind az Irántam való szeretet,

a maga legegyszerűbb formájában.
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Az Irántam, Jézusotok iránti szeretet a szívből jön. A Királyságomra méltó lelkek gyorsan felismerik

Hangom. A gonosz lélek befolyásolja azokat a lelkeket, akik ellenszegülnek Szavamnak, és másokat is

arra buzdítanak, hogy utasítsanak el Engem. Ti undorítotok Engem. A ti gonosz hangotok – amikor

felkiáltotok, és büszkén hirdetitek a Szentírás-ismeretetekre alapozva, hogy méltóak vagytok – el lesz

némítva.

Türelmem végtelen, de ti, akik Előttem álltok, és előre megfontolt szándékkal kárt tesztek Üdvösség

Tervemben, egy szempillantás alatt a pusztába lesztek vetve.

Jézusotok

 

Soha ne féljetek Tőlem, mert Én békével jövök

2012. december 29. szombat; 19.36

Drága, szeretett leányom, ismét Mondom mindannyiatoknak, drága Tanítványaim, ne féljetek. Habár

aggasztó lehet számotokra tanújának lenni az elkövetkező eseményeknek, emlékezzetek ezen Szent

Szavaimra, melyeket most adok nektek.

Az emberiség iránti Szeretetem oly hatalmas, hogy Én könnyen megbocsátok; bármely bűnt, nem

számít, mennyire visszataszító, ha igaz bűnbánatot mutat a bűnös. Soha ne féljetek Tőlem, ha igazán

szerettek Engem, mert Én mindenkor védelmezlek benneteket. Igen, ti szenvedni fogtok az Én

Nevemben, ha Engem követtek. De ez olyasvalami, amit el kell fogadnotok. Ez nagyon kis ár, mely azért

a Dicsőségért fizetendő, amely rátok vár.

Ugyanakkor azok, akik szembe mennek Velem, abban a téves hitben, miszerint nekik nincs szükségük

Isten Jelenlétére az életükben, nekik van félnivalójuk. Ezek a bűnösök – akik sosem fognak megbánást

tanúsítani, mivel azt hiszik, hogy ők irányítják saját sorsukat – a pokol mélyére zuhannak majd. Ez a

gonosz által eléjük helyezett kelepce egy ketyegő órához hasonlítható. Mert az ő idejük rövidül le

minden egyes perccel, amelyben továbbra is elhagynak Engem. Kevés az ő idejük, hogy megmentsék

magukat a Szememben.

Tudnotok kell, hogy a lelkek csatájának két hadserege már felsorakozott, hogy felkészüljön a háborúra.

Telik az idő, így kérlek, mindig álljatok készen.

Soha ne féljetek Tőlem, mert Én békével jövök. Ugyanakkor féljetek a fenevadtól, aki látszólag békével

jön, de aki azért jön, hogy elpusztítson benneteket. Ő, a gonosz, és az ő követői a földön azok, akiktől

félnetek kell. Nem Tőlem.

Jézusotok
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2012. december 30. vasárnap, 17.50

Drága, szeretett leányom, szeretném elmondani nektek, hogy hamarosan látni fogja az egész világ

azokat a változásokat, melyek felkészítik a világot Második Eljövetelemre.

A Közel-Keleten lévő háborúk fel fognak gyorsulni, és széles körben elterjednek majd. Ezek egyaránt

érinteni fogják a Nyugatot és a Keletet. A zűrzavart meg fogja szüntetni a béke embere, azaz a fenevad,

azaz az Antikrisztus. Idővel, sokan azt fogják hinni, hogy ő Isten, a Messiás; látszólag oly nagy

hatalommal fog ő rendelkezni. Hatalmát a gonoszság atyja, azaz a sátán adta neki.

Amit ő az okkultizmus ereje által művelni fog, az látszólag gyógymód lesz a gyógyíthatatlan betegek

számára. Ezek a betegek átmenetileg fel fognak gyógyulni a betegségeikből, és az emberek azt fogják

hinni, hogy az ő hatalma Mennyei eredetű lesz, és hogy ő, Én, Jézus Krisztus vagyok. Azt fogják hinni,

hogy ő azért jön, hogy felkészítse a világot az Új Korszakra, és hogy a Második Eljövetel a szemük előtt

zajlik éppen.

Más csodákat is fog művelni, de ezek puszta illúziók lesznek. Néhány felszentelt Szolgám leborul majd

előtte, és imádni fogja őt. A politikai vezetők nyilvánosan éljenezni fogják őt. Ő a jó és alázatos

messiásnak fog tűnni, és igyekszik majd felülmúlni az összes Jellemvonásomat. Sajnos sokakat meg fog

téveszteni.

Könyörögve kérlek benneteket, Tanítványaim, figyelmeztessétek az embereket, hogy Én, Jézus Krisztus,

nem fogok testben eljönni. Ez nem lehetséges. Én már eljöttem testben a földre, és ez nem történhet

meg még egyszer. Amikor Én újra eljövök, ez ugyanúgy lesz, ahogyan Én elmentem, és akkor a

gonoszok meg lesznek büntetve, és az Új Paradicsomom a föld helyébe lép majd.

Ne tévesszen meg benneteket. Legyetek éberek. Én továbbra is figyelmeztetni foglak benneteket az

Antikrisztussal kapcsolatban, és az általa, a világnak bemutatott hazugságokat illetően. Így segíteni

tudtok Nekem azon szegény lelkek megmentésében, akik szolgamódon követni fogják őt a pokol

mélységes bugyrába.

Jézusotok

 

A legnagyobb gyűlölet középpontjává fogsz válni

2012. december 31. hétfő; 19.25

Drága, szeretett leányom, a rajtad, azaz a Második Eljövetelem előkészítésére küldött hírnökön lévő

teher egyre súlyosbodik.

A legnagyobb gyűlölet középpontjává fogsz válni, és sokan – köztük Egyházam papjai is – próbálnak

majd elpusztítani téged.

Ugyanez lesz igaz azokra, akik terjesztik Üzeneteimet. Mint az Igazság hírvivőit, őket is szóbeli támadás

fogja érni.
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Ez az az idő, amikor tartanotok kell magatokat, és egyszerűen csak továbbra is tegyétek meg, amit kell,

annak érdekében, hogy minél többen hozzájussanak ezen üzenetekhez.

Amint Szent Szavam (Üzenetem) kezd egyre több helyre eljutni, az ellene irányuló harag elmélyül majd.

Mikor az Üzeneteket ízekre szedik, sőt bizonyos esetekben még eretnekségnek is nyilvánítják, akkor

nem állhattok meg. Maradjatok együtt, és ne hallgassatok az üres, káros fecsegésekre, melyeket rátok

zúdítanak majd.

Maradjatok erősek és bátrak. Maradjatok Mellettem, ezt a Kálváriára vezető utat járván. Tévedés ne

essék, ez a nehéz küldetés meg lett jövendölve, és ez sokatok számára nagyon nehéz lesz.

Megáldalak mindannyiatokat, Figyelmeztetvén benneteket, hogy ne nyugtalankodjatok, mikor a

támadások hevesebbekké válnak. Szent Szavam (Üzenetem) miatt fog ennyi gyűlölet mutatkozni. Ez az

ár fizetendő a lelkek, köztük a benneteket legjobban gyötrők lelkének is az üdvözüléséért.

Jézusotok
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