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Isten, az Atya: El fogom törölni a föld színéről azokat a Nemzeteket,

amelyek Arcul köpnek Engem

2013. február 1. péntek; 16.20

Legdrágább leányom, mennyire meghasad a Szívem most, amint az emberek – bűneik gonoszsága által

– végül próbára tették Türelmemet. Sérelmem és Fájdalmam Haragommal vegyül, mivel nem

Engedhetem meg, hogy az oly nagymértékben az emberiségre ereszkedő fertőzés folytatódjon.

Igazságos Kezem most lesújt azon nemzetekre, amelyek otrombán ellenszegülnek Törvényeimnek. Az

ember felebarátai iránti gyűlölete tapintható szerte a világon, és számos formát ölt. Üzenetem a

halandók számára a következő: „Most hagyjátok abba gonosz tetteiteket, máskülönben

Büntetésem véget fog vetni minden cselekedeteteknek, és nektek örök szenvedésben lesz

részetek.”

Nektek nincs jogotok az élet kioltására, mert Én Vagyok az Élet Szerzője. Csak Én adok életet. Nem

valami más forrásból származik az élet. Csak Én vehetem azt el. Ha beavatkoztok Isteni Tervembe,

meg lesztek állítva. Lebecsülitek ezt a Tervet, ti, a teremtmények, akikért Én mindent odaadtam. Ezt

a Tervet támadás érte és ízekre lett szedve, mintha csekély jelentőséggel bírna.

Háborúitok fokozódnak és kiterjednek majd, mert Én halált hozok gonosz vezetőitekre.

Megtalállak, elkaplak, és a pokol mélyére vetlek benneteket, ahol a fenevad lesz örök

társaságotok. Kivájjátok majd kínotokban a saját szemeteket a kegyetlen rémtettek miatt,

melyeket Gyermekeim ellen követtetek el.

Büntetésem azon ártatlanok elleni bűneitek miatt fog lesújtani rátok, akiknek tönkretettétek az életét.

Egyetlen nemzet sem fogja elkerülni ezt a büntetést, és Büntetésem azonos mértékű lesz a bűnök

súlyosságával, melyekhez lealacsonyodtatok.

Azt gondolhatjátok, hogy Büntetésem szigorú, de enélkül elpusztítanátok egymást. Ha Én nem

avatkoznék közbe, a világ megszűnne létezni; mert ti, az általatok létrehozott gonosz

technológiákkal, kettészakítanátok azt.

Én nem fogom nektek megengedni, hogy ezt tegyétek. Hatalmam Mindenható, és ti most tanúi

lesztek Büntetéseimnek, amint azok lesújtanak az emberiségre.

Tartsatok bűnbánatot. Imádkozzatok bűnös társaitokért, különösen azokért, akiket megfertőzött a

gonosz sötétsége.  El fogom törölni a föld színéről azokat a Nemzeteket, amelyek Arcul köpnek

Engem, és amelyek már nem urai önmaguknak. Azok, akik másokat üldöznek, azt a kínt

szenvedik el, amelyet ők okoznak másoknak.

Atyátok

A Magasságos Isten
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2013. február 2. szombat; 15.30

Drága, szeretett leányom, Én szeretlek téged, és ennek a Szent Feladatnak minden pillanatában veled

Vagyok. Én jelen Vagyok, vezetve téged minden általad vállalt feladatban, annak érdekében, hogy

Szavam (Üzenetem) Isten minden egyes gyermekéhez eljusson.

Soha ne engedd, hogy bármilyen zavaró hatás vagy kudarc akadályozzon téged, illetve késleltesse azt,

ami most egy fontos Küldetés az emberiség megmentésére.

Amikor Követőim  Imacsoportokban gyűlnek össze, ők is érezni fogják Isteni Jelenlétemet, és Én

különféle módokon fogom felfedni Magam előttük. A jelek, melyeket Küldök majd, azonnal

felismerhetőek lesznek.

Ki fogom árasztani Szeretetemet, Gyógyításomat, Kegyelmeimet és Áldásaimat. Ez egy olyan korszak,

amikor semmi sem lehetetlen, ami mindenki javát szolgálja, ha az Isten Akaratával egyező.

Most, hogy  Imacsoportjaim összekapcsolódnak, maradék Hadseregem kivirágzik és növekszik. Éppúgy,

ahogyan a magok, melyek csak néhány szívben lettek elültetve a kezdetekben, növekedésnek indultak,

és megszaporodtak több mint kétszáz országban, melyek közül sok ismeretlen számotokra, legdrágább

Követőim.

Folytassátok az alapok építését, lépésről lépésre. Minden megmozgatott kő fontos, mivel végül ez fogja

alkotni a Mennybe vezető Lépcsőt.

Jézusotok

 

Hamarosan kezdetét veszi az emberiség megtisztulásának utolsó szakasza

2013. február 3. vasárnap, 22.50

Drága szeretett leányom, a mai nap egy különleges nap, melyen hatalmas óceánként árad az

emberiség iránti Szeretetem, mintegy utolsó kísérletként arra, hogy lelküket elárasszam

Kegyelmeimmel.

Én megérintem minden férfi, nő és gyermek szívét, más-más módon, hogy tudatában legyenek a

szeretet és jóakarat jelenlétének. Sokan reagálnak erre, sokan viszont nem. Mégis van egyfajta

szeretetérzés, mely szívük mélyén gyökerezik, Isten Isteni Jelenléte iránt. Az ember Szent Szívemhez

van kötve, bár lehet, hogy ezt nem érti. Vérem, akár egy artérián át, úgy áramlik Isten

minden egyes gyermekének életébe. Ez az a kapocs, mely összeköt mindenkit egy családdá

egyesítve. Ez a szent család fogja képezni a gyökérzetét annak a fának, mely sok ágat fog

hajtani az Én Új Paradicsomomban.

Sokan, a megkeményedett lelkűek közül, idővel meg fognak enyhülni, és hagyják, hogy Átöleljem őket. 
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Én felkészítelek benneteket, mind, Nagy Irgalmasságomra. Néhány megkeményedett lelkű elhullik majd,

és elsorvad, aztán élettelenül sodródnak. De Isten gyermekeinek többsége, ösztönösen tudni fogja,

amikor itt az idő. Ők tudni fogják, hogy mindannyian egy családból származnak, és elfogadják azt, hogy

Atyám által születtek.

Ő, a Legszeretőbb Atya, jelenleg nagyon szenved, és mélyen bántja Őt az a sötétség, amit sok

Gyermekének lelkében Lát. Hamarosan kezdetét veszi az emberiség megtisztulásának utolsó

szakasza. Ez a jók és a gonoszok szétválasztását fogja jelenteni. Mennyire összetöri majd ez

Atyám szívét, de ezt meg kell tenni. Ez ahhoz hasonlít, mintha Ő úgy készítené a Kertjét,

hogy az egészséges és tökéletes legyen. A gyomokat ki kell irtani, máskülönben

elszaporodnak és megfertőzik az egészséges növényeket.

Álljatok készen mindenkoron.

Jézusotok

 

Az embernek mindenkor törekednie kell arra, hogy hasonlóvá váljon Hozzám

2013. február 4. hétfő, 22.45

Drága, szeretett leányom, ahogy gyarapodnak a csapások, szerte az egész világon, az embernek, a

maga egyszerű módján, mindenkor törekednie kell arra, hogy hasonlóvá váljon Hozzám.

Mindennapi életetek során fontos, hogy úgy bánjatok másokkal, ahogyan arra földi Időm alatt

Tanítottalak benneteket. Előbb mindig gondolkozzatok, mielőtt bármi olyat cselekszetek, mely

oly módon lehet hatással egy másik személyre, amely konfliktust okozhat. Ha segítséget

kérnek tőletek, segítsetek. Ha valaki veszekedést generál veletek, melyről tudjátok, hogy fájdalmat fog

okozni másoknak, hagyjátok abba a veszekedést. Annak, ahogyan másokkal kommunikáltok,

közvetlen hatása lesz lelki békétekre. Ha másokkal igazságtalanul, tisztességtelenül bántok, ha

rosszakat mondotok róluk, vagy ha megpróbáljátok becsapni őket, akkor azt magatokkal teszitek. Mert

Én akként foglak Megítélni benneteket, ahogyan másokkal bántok. Bárminemű jóságot táplálhattok

szívetekben, hogy edényekké válhassatok, így úgy bánhattok másokkal, ahogy Én bánnék

velük. Mert minden cselekedet, melyet azért tesztek, hogy megörvendeztessetek Engem, nagy

Dicsőséget szerez Istennek.

Mindig az Igazságot keressétek mindennapi életetek során, mivel az fog segíteni nektek

küzdelmeitekben a gonoszság ellen, mellyel szembetaláljátok majd magatokat eme Velem való küldetés

minden egyes szakaszában.

Jézusotok

 

Isten Anyja: Sokan egyedül vannak abbéli törekvésükben, hogy

imacsoportot alakítsanak
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2013. február 5. kedd, 19.45

Gyermekeim, törekedjetek a másik megvigasztalására, amikor összegyűltök, a világ minden

szegletében, hogy megalakítsátok Fiam Maradék Hadseregét.

Sokan egyedül vannak abbéli törekvésükben, hogy imacsoportot alakítsanak, és olykor hiábavalónak is

érezhetik ezt. Minden egyes – az  Imahadjárat imáinak imádkozására – megalakult  Imacsoportért,

drága Fiam egy különleges Kegyelemben fog részesíteni benneteket.

Ő jelen van minden egyes csoportban, és Ő ezt tudomásotokra fogja hozni. Érezni fogjátok az

Ő Szeretetét, és tapasztalni fogjátok a gyümölcsöket, amint azok kiáradnak majd, és terjesztik az Ő

Legszentebb Igéjét.

Gyermekek, áldottak vagytok, hogy megadatik nektek az alázatosság Ajándéka, mert közületek csak ti –

akik minden kétség nélkül elfogadjátok Fiam Igéjét – fogtok sok megtérést teremni, Imacsoportjaitok

által.

A Szentlélek most sebesen jár-kel köztetek, legdrágább gyermekek, és oly nagy örömet szerez

számomra látni azt, hogy Ő mennyire megmozgatja a lelketeket.

Egységben kell maradnotok, kicsinyeim, mert Fiamnak szüksége van a ti szeretetetekre és

elkötelezettségetekre, hogy Ő meg tudja menteni az emberiséget. Ugyanakkor ti célpontjaivá váltok a

gonosznak, aki ki fog ereszteni minden démont az ő szárnya alól, hogy belétek hatoljanak, és

megosztottságot okozzanak. Ismerjétek fel ezeket a kísértéseket annak, amik azok valójában, és teljes

mértékben bízzatok Fiamban. Hívjatok engem, a ti szeretett Édesanyátokat, hogy őrizzem meg

egységben Imahadjárati Imacsoportjaitokat.

Imahadjárat (97) Ima az Imahadjárati Imacsoportok egyesítésére

„Ó, Üdvösség szeretett Anyja, könyörögve kérlek, imáid által egyesítsd Isten Maradék Hadseregének

egészét, szerte az egész világon.

Boríts be minden Imahadjárati Imacsoportot az Üdvösség Kegyelmével, mely Fiad, Jézus Krisztus

Irgalma által árad mireánk.

Küldd el angyalaidat mindannyiunk védelmére, különösen azon papok védelmére, akik az Imahadjárati

Imacsoportokat vezetik.

Segíts, hogy kizárjuk a zavaró tényezőket, melyek megosztottságot okoznak közöttünk, és

oltalmazz meg minket védőpajzsod ajándékával, hogy ellenállóvá váljunk a támadásokkal

szemben, melyeket Jézus Krisztus iránti szeretetünk miatt kell majd elviselnünk, e

lélekmentő Szent Küldetés során. Ámen.”

Menjetek békével, szeretett gyermekeim, és legyetek tudatában, hogy Isten Maradék Hadserege, Fiam

Kegyelme által, segíteni fog Neki a lelkek milliárdjainak megmentésében.

Szeretett édesanyátok

Az Üdvösség Anyja
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Isten Anyja: Imádkozzatok mindazokért a felső körökben lévőkért, akiknek

hatalmuk van nemzeteitek felett

2013. február 6. szerda, 14.55

Gyermekem, most minden imádat azokért a tévelygő lelkekért ajánld fel, akik nem ismerik el Isten

Létezését.

A világban szétszóródva a szegény lelkek egy olyan időszakot élnek át, amikor hazugságokkal gyötrik

őket. Ezeket a hazugságokat a csaló ültette el szívükben. Ha nincs szívükben az Isten Világossága, nincs

mit örömmel várniuk. Nem tisztelik Istent, így igyekeznek egyfajta pótlékot keresni a helyére. A pótlék

rendszerint más emberek vagy anyagi javak iránti bálványimádásban nyilvánul meg. Békekeresésük

végén csak nyugtalanság és összezavarodottság lesz bennük. Sosem fognak békére lelni addig, amíg

nem szeretik Istent.

Szeretett Atyám – Fia, Jézus Krisztus Irgalma által – kiárasztja az Ő Világosságát és Szeretetét az ilyen

lelkekre. Ők nem fogadják el ezeket a Kegyelmeket, és hátat fordítanak az egyetlen lehetőségüknek az

örök béke és boldogság elérésére.

Imádkozzatok mindazokért a felső körökben lévőkért, akiknek hatalmuk van nemzeteitek

felett, mivel rettenetesen szenvednek. Minden nap támadja őket a gonosz, hogy eszközként

használhassa őket az Isten gyermekeinek való nehézségek okozásában. Már kész a tervük

arra, hogy kiirtsák Isten minden nyomát azon nemzetek életéből, amelyek felett uralkodnak.

Amint felfedik igaz szándékukat, ők maguk is azonnal áldozatokká válnak, ugyanúgy, mint

azok a lelkek, akik az ő uralmuk alatt senyvednek majd. 

Íme, egy imahadjárati ima, melyet imádkoznotok kell a kormányzatok megvilágosításáért, hogy Isten

Kegyelme beboríthassa a világ vezetőit.

Imahadjárat (98) Ima Isten Kegyelméért, hogy borítsa be a világ vezetőit 

„Ó, Boldogságos Szűzanya, Üdvösség Anyja, kérlek, kérleld meg Fiadat, hogy árassza ki

Kegyelmeit és Szeretetét a világot irányító vezetőkre. 

Imádkozz, hogy Isten Világossága gyógyítsa ki őket vakságukból, és nyissa meg kőszívüket. 

Akadályozd meg őket abban, hogy ártatlan embereknek üldöztetést okozzanak. 

Kérlek, imádkozz, hogy Jézus vezesse őket, és állítsd meg őket, hogy ne tudják

megakadályozni azt, hogy Jézus Tanításainak Igazsága eljusson a nemzetekhez, az egész

világon. Ámen.” 

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja
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Isten, az Atya: Jöjjetek, kövessétek Fiamat, végig az Igazság Útján

2013. február 7. csütörtök, 23.30

Legdrágább leányom, mi jelentősége van annak, hogy Gyermekeim oly nagyon szeretik azokat a jó

dolgokat, melyeket Én nyújtok a földön?

Mi jelentősége van annak, hogy Gyermekeim oly nagyon szeretik és csodálják az Általam Teremtett

csodaszép világot?

Mi jelentősége van annak, hogy Gyermekeim szeretik egymást, és örömüket lelik másokban?

Az, hogy ezek mind Ajándékok, Tőlem, a ti szeretett Atyátoktól. Soha nem szabad félnetek ezektől a

csodálatos Ajándékoktól, és nem szabad bűnösnek sem éreznetek magatokat, amikor ezek örömet

szereznek nektek.

Azonban a legjelentősebb Ajándék, melyet Hozok nektek, a mindannyiatok iránt érzett

Szeretetem. Ez egy kivételes Szeretet, és a mások iránt érzett szeretet a szívetekben csak kicsit

hasonlít az Én Mindenható Szeretetemhez.

Viszont, ha eme különleges Ajándékok iránti szereteteteket, Atyám iránti szeretetetek elé

helyezitek, akkor nem fogtok békét érezni. Így, habár örömet leltek majd az Általam nektek adott

Ajándékokban, csak akkor lehet ezeket illően élvezni, ha ezek a szív – Teremtőtök iránti – tiszta

szeretetével párosulnak.

Örökké ölelő Szeretetem akkor nyert bizonyítást számotokra, amikor Én elküldtem nektek az Én

Egyszülött Fiamat, hogy megszabadítson benneteket a bűntől. Ő volt az Én legnagyobb Ajándékom, és

Általa fogtok örök életre lelni Új Paradicsomomban.

Az Út már meg van alapozva számotokra, és gondosan ki lesz alakítva, egészen a Paradicsom Kapujáig,

ezen Mennyből való utolsó Küldetés révén.

Jöjjetek, kövessétek Fiamat végig az Igazság útján, és engedjétek, hogy egy védőburkot Vonjon körétek,

Nagy Irgalmassága révén.

Kitárom Szent Karjaimat, és Fiam Szövetségébe ölellek benneteket, ahogy Ő előkészíti valamennyi

Gyermekem Hozzám való hazahozatalának befejező szakaszát.

Otthonotok egybefonódik az Enyémmel. Türelem, állhatatosság, szenvedés, könnyek és Fiam iránti

szeretet, ezek mind együtt járnak majd azzal, ahogy ezen a rögös úton haladtok Felém. Csak az igazán

erősek fogják elérni az utolsó szakaszt.

Szeretett Atyátok

A Magasságos Isten

 

Én vagyok a ti Tanítómesteretek, és Általam meg fogjátok érteni Végső
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Isteni Tervem Titkait

2013. február 8. péntek, 23.45

Drága, szeretett leányom, ha az emberek tudatára ébrednének annak az Ajándéknak, melyet

Én ajándékozok az emberiségnek, amikor is Feltámasztom a halottakat és a szenteket, akik

csatlakozni fognak hozzátok, akik elnyertétek a Királyságomban való Örök Élet Ajándékát,

akkor valóban fel tudnátok fogni ezt a nagyon különleges kegyelmet.

Egy szerettünk elvesztése a földön, nagyon szomorú lehet, és gyötrelmes fájdalmat okoz. De Ígéretem –

miszerint egyesítelek benneteket azokkal, akik a Kegyelem állapotában haltak meg – igazán csodálatos

módon fogja egyesíteni Isten valamennyi Gyermekét.

A családok egyesülni fognak. Szeretteitek egybegyűlnek, és hatalmas ünneplés kerekedik majd.

Mindazok az áldottak, akik bebocsátást nyernek az örök életet kínáló Új Paradicsomomba, elámulnak

majd Hatalmas Ajándékomtól.

Készüljetek a halálra. Ne féljetek a haláltól. Ugyanakkor tudnotok kell, hogy nem könnyű a

Mennybe jutni. Sok lelki előkészületre van szükség ehhez. Ha világosan megértitek a Második

Eljövetelemkor rátok váró csodálatos életet, akkor azt is meg fogjátok érteni, hogy mi az elvárás felétek.

Nektek nemcsak Útmutatásaimat kell követnetek most, hanem felelősséget is kell

vállalnotok a tekintetben, hogy segítsetek Nekem megmenteni azok lelkét, akiket Én nem

érdeklek, és akik nem vágynak lelkük megmentésére, nem vágynak jóvátenni bűneiket

Előttem, vagy nem vágynak részesülni a Szentségekben. Ez amiatt van, mert egy tudatos

döntést hoztak, hogy különválasztják Létezésemet mindennapi életüktől. Én olyasvalami Vagyok,

aminek lehet, hogy halványan tudatában vannak – egyfajta lelki, szellemi fogalom, amit nem értenek.

Azért, mert nem érdekli őket az, hogy megtegyék a szükséges változtatásokat, hogy méltóvá váljanak

Királyságomra.

Ezekért a tévelygő, langyos lelkületűekért Aggódom a legjobban, mert számuk nagy, és

lassanként, egyre távolabb sodródnak Tőlem. Vágyódom lelkük után. Egyetlen módon, mégpedig

a modern kori kommunikáció által tudom Ösztönözni őket, hogy felkeltsem az érdeklődésüket. Minden

követ megmozgatok. Minden Hatalmamban álló dolgot megteszek, hogy visszahozzam őket Magamhoz.

Aztán végül vannak azok a lelkek, akik – önhibájukon kívül – még sohasem hallottak Rólam. Akik

sohasem hallottak Kereszthalálomról, vagy a következményekről, melyeket Kereszthalálom hordoz

magában létezésük jövőjét illetően. Meg kell mutatnom nekik az Igazságot. Tanítanom kell őket.

Egyszerűvé kell Tennem Üzeneteimet. Meg kell mutatnom nekik lelkük létezésének bizonyítékát, és ti,

Hadseregem, segíteni fogtok Nekem ebben.

Sok feladatotok lesz az összes lélek megmentése során, és Én, a ti Jézusotok, meg fogom mutatni

nektek, hogyan kell ezeket véghezvinni. Én még nagyobb részletességgel fogok útmutatást adni nektek,

és Remélem, hogy válaszolni fogtok Hívásomra, függetlenül attól, mennyire lehetetlennek is tűnhet a

feladat.

Szeressetek Engem, és bízzatok Bennem, mert Én vagyok a ti Tanítómesteretek, és Általam meg

fogjátok érteni Végső Isteni Tervem titkait. Akkor majd minden elvégeztetik, és a világ készen áll majd

Dicsőséges Visszatérésemre.
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Szeretett Tanítómesteretek

Jézus Krisztus

 

Soha ne feledd, hogy te az író vagy. Én Vagyok a Szerző

2013. február 9. szombat; 15.50

Drága, szeretett leányom, míg Üzeneteim gyorsan terjednek, addig te a sátán és démoni serege általi

kegyetlen támadásnak vagy az áldozata. Ők körülötted táncolnak mindenütt, hogy eltérítsenek,

bántsanak és gyötörjenek téged – mindezt egyetlen céllal. Hogy megakadályozzák ezt a Tevékenységet.

Figyelmeztetésül Mondom nektek, hogy minél jobban hallatszik Szent Szavam (Üzenetem), és minél

inkább éhezik az emberek Kegyelmeim elnyerését, annál több nyomorúságot hoznak rátok, melyeket el

kell viselnetek. Eme Küldetés minden résztvevője érezni fogja most az ilyen jellegű támadások hatásait.

Íme, ebből fogjátok tudni, hogy azok a gonosztól valók.

Gyötörni fog benneteket a kísértés, hogy csökkentsétek az imádságban Nekem szentelt időtöket.

Minden másodpercben megzavarnak majd benneteket, miközben próbáljátok teljesíteni a Szent

Akaratom megtételével kapcsolatban elvárt feladataitokat.

Minden adandó alkalommal, támadva mások által, akik próbálják akadályozni Könyveim kiadását,

csüggedtté váltok, és képtelenek lesztek a következő lépést megtenni. Majd erőteljes gyomron

rúgásként – amely egy valódi jele a sátáni támadásnak – magatokra hagynak benneteket mindazok,

akik fontos láncszemei ennek a munkálkodásnak. Majd amikor épp azt gondoljátok, hogy ez egy

lehetetlen Küldetés, Én ki fogok nyitni egy ajtót, majd egy újabb ajtót, és folyamatosan Elhárítom az

összes akadályt, míg Óhajaim nem teljesülnek.

Ez egy fordulópont Isteni Üdvösség – Tervemben. A mai naptól kezdve Szavam hangosabbá

válik, hogy csak kevesen fogják tudni figyelmen kívül hagyni. Aztán minden nemzet, minden

nyelven megízleli majd az Igazságot. Némelyek magukba fogadják majd Isten Szavát. Mások

kivetik majd magukból azt, és aztán ott lesznek azok, akiket fojtogatni fog – olyannyira

megkeményedik a szívük.

Minden alkalommal, amikor úgy érzitek, eme Küldetés teljesítése lehetetlenné válik, tudnotok kell, nem

a ti kezetekben van az irányítás, hogy Szavam (Üzenetem) minden nemzetben hallható legyen, hanem 

a Szentlélek által, az Én Kezemben, az Én Hangomban és az Én Hatalmamban áll eme

Küldetés irányítása.

Soha ne feledd, hogy te az író vagy. Én Vagyok a Szerző.  Erőm átáramlik rajtad. Szenvedésem

sanyargatja elmédet és testedet. Ha fájdalmat érzel, akkor az Én Fájdalmamat érzed. Amikor a sátán

által eléd helyezett akadályok gyötörnek téged, akkor Én, Jézus Krisztus vagyok az, akit a sátán gúnyol.

Te egyszerűen csak az eszköz vagy. Soha ne feledd ezt, és légy hálás, hogy egy ilyen Ajándékkal lettél

megáldva.

Mostanra már képesnek kell lenned, hogy átadd Nekem ezeket a problémákat, és folytasd azt, ami az

elvárás feléd, Leányom. Az Én Tervem, minden, ma a földön élő lélek megmentése, és a sátán
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szörnyű háborút vív majd, hogy megállítson Engem. Mindazok, akik Velem munkálkodnak,

célpontokká válnak, és kizárólag az Irántam való szeretetetek, és a Belém vetett Bizalmatok fog

megtartani benneteket ezekben a zűrzavaros időkben.

Jézusotok

 

Szavam (Üzenetem) terjedni fog Ausztráliában és Új-Zélandon

2013. február 10. vasárnap, 02.18

Szeretett tanítványaim, a megkönnyebbülés könnyeit csaljátok Szent Szemembe.

Gyönyörű Országaitok, melyek gazdagon bővelkednek természeti kincsekben, lelkileg

üresek. Ausztrália és Új-Zéland Országa egyfelől pazar, az Atyám által rátok hagyott Ajándék révén,

másfelől viszont sivár.

Hívom most Nemzeteiteket, hogy segítsetek Nekem lángra lobbantani hiteteket, és terjeszteni Szent

Szavamat (Üzenetemet), úgy, hogy az táplálja Isten valamennyi Gyermekének lelkét országaitokban.

Szavam (Üzenetem) el fog terjedni Ausztráliában, ezen utolsó – a földön élő lelkek megmentését célzó –

Küldetésem által.

Te, leányom, meg fogod kapni a Szentlélek Ajándékát, hogy elhozd Nekem azokat a lelkeket, akik után

Vágyakozom. Nehéz terhet vesztek magatokra, Követőim, mert Isten Szava (Üzenete) milliók előtt

ismeretlen nemzetetek körében. A Keresztény közösségen belül csak nagyon kevés templomot

használnak rendeltetésszerűen. Csak üres vázak, és nincs Tetszésemre a körötökben tapasztalható

gyenge hitetek. Sokat kell még tanulnotok, és sok mindenben kell növekednetek, amikor – szabad

akaratotokból – követtek Engem az Igazság Útján.

Nagyszabású azon Tervem, hogy felkészítsem lelketeket, és hogy segítségeteket kérjem

azon lelkek megmentésében, akik nem hisznek Istenben. Küldetésem az, hogy az ateistákat

hívjam, és elárasszam őket Szentlelkemmel, hogy Hangom szélsebesen meghallgatásra találjon. Íme,

egy egyedülálló  Imahadjárati ima, Ausztrália és Új-Zéland Üdvösségéért.

Imahadjárat (99) Ima Ausztrália és Új-Zéland Üdvösségéért

“Ó, Mindenható Atyaisten, szeretett Fiad, Jézus Krisztus nevében, Irgalmazz valamennyi gyermekednek

Ausztráliában és Új-Zélandon.

Bocsáss meg nekünk Szent Igéd elutasításáért.

Bocsáss meg nekünk a közömbösség bűnéért.

Szabadíts meg bennünket pogány kultúránktól, és árassz el bennünket a Kegyelmekkel, hogy felkeltsük

a hitet, a reményt és a szeretetet testvéreink körében.

Könyörgünk a Tisztánlátás és a Megkülönböztetés Adományáért, és kérünk Téged, add meg
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mindannyiunknak a szükséges kegyelmeket, annak biztosítására, hogy csak a Te Szent Igéd Igazságát

lehessen hallani, hogy minden lélek elnyerje a kulcsot az örök élethez. Ámen.”

Hamarosan Szentlelkem elemészti lelketeket, és higgadt magabiztossággal fogtok menetelni előre,

hirdetvén az Igazságot mindazoknak, akikkel kapcsolatba kerültök.

Legyetek hálásak ezért az áldásért, melyet most Árasztok Nemzeteitekre. Szeretlek titeket, és Bízom

bennetek, hogy válaszoltok Hívásomra.

Jézusotok

 

Sokan úgy vélik, hogy a Pokol csak a népi hiedelmekben létező Hely

2013. február 11. hétfő; 12.30

Szeretett leányom, Szívem óhaja az, hogy megmentsem a pokol kínjaitól azokat az embereket,

akik szörnyű bűnt követnek el.

Minden egyes elkövetett halálos bűnért, kínzó tűz fogja marcangolni a lelket, mintha az

eleven húsból lenne. Megszakad a szívem az ilyen lelkek szorongástól és rettegéstől való sírásától,

ahogy a pokol mélyére vonszolják őket.

Meghasad a Szívem, és borzasztó fájdalmat Érzek ezen szegény lelkek miatt. Sok, jelenleg a földön

élő ember van szörnyű veszélyben. Azért, mert oly sokan vélekednek úgy, hogy a halálos bűn csak

egy apró vétek, és ebből fakadóan meg is indokolják azt. Majd tovább folytatják önpusztító útjukat.

Hacsak nem látják be, milyen súlyos hibákat vétenek, kárhozatot fognak szenvedni, melynek során

kínok közt fognak égni, az örökkévalóságig.

Oly kevés ember hisz a pokol létezésében. Sokan úgy vélik, hogy a Pokol csak a népi

hiedelmekben létező hely. Nagyon sokan hiszik azt, hogy Isten nem engedné meg egy ilyen hely

létezését, és hogy minden bűn, függetlenül attól mennyire súlyosak, megbocsátásra kerülnek. Én ezt

azoknak a hibáknak tulajdonítom, amiket azon felszentelt szolgák követtek el, akik évtizedeken át

megadták magukat egy szekuláris világ nyomásának. Ez az ámítás lelkek milliárdjainak vesztét

jelentette. És, habár ezen lelkek számára már túl késő, még van idő azok megmentésére, akik ma a

halálos bűn foltjával vannak megjelölve.

Imádkozzatok, hogy ezeket az embereket meg lehessen védelmezni a sátán gonosz

csábításától, aki örvendezik várható sorsuk felett. Csak akkor fog és tud Világosságom kiáradni

rájuk, amikor felnyitják saját szemüket a bűn igazságára. Habár ők gyötörnek Engem gonoszságukkal,

nincs köztük egyetlen egy sem, aki ne érezné magát rosszul, vagy ne lenne kétségbeesett, bűnei miatt.

Habár sokan tudják mi az oka az effajta nyugtalanságnak, semmit sem tesznek majd ellene, miközben

továbbra is elnézőek lesznek bűneikkel, és megindokolják azokat. Némelyek ezt azért teszik, mert körbe

vannak véve azon hazugságok sötétségével, melyek beágyazódtak kultúrájukba. Az efféle hazugságok a

bűn elfogadását hirdetik.

Segítsetek Nekem megmenteni őket ezzel a Litániával.
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’Jézus az Emberiséghez’ Litánia (5) a Halálos Bűnben Lévők Üdvösségéért

“Jézus, ments meg minden bűnöst a pokol tüzétől.

Bocsáss meg a megfeketedett lelkeknek.

Segíts nekik, hogy meglássanak Téged.

Emeld ki őket a sötétségből.

Nyisd fel szemüket.

Nyisd meg szívüket.

Mutasd meg nekik az Igazságot.

Mentsd meg őket.

Segíts nekik, hogy meghalljanak.

Szabadíts meg őket a gőgtől, a bujaságtól és az irigységtől.

Védelmezd meg őket a gonosztól.

Hallgasd meg segítségkérésüket.

Fogd meg kezüket.

Vond Magadhoz őket.

Védd meg őket a sátán csábításától. Ámen.”

Követőim, segítsetek nekik azáltal, hogy minden nap kértek Engem, hogy bocsássak meg nekik, azokért

a szörnyű sértésekért, melyeket Rám zúdítanak.

Jézusotok

 

Ez az élet egy szempillantás alatt fog átmenni egy Új Életbe, egy Új

Megújult Paradicsomba

2013. február 12. kedd, 02.19

Szeretett leányom, a világban oly sok ember nincs tudatában lelkiségének. Olyannyira magukkal

ragadták őket a mindennapi életükkel, munkájukkal, szülői szerepükkel, vizsgáik letételével és

önképzésükkel kapcsolatos dolgok, hogy elfelejtkeztek a földi idejük véget érte utáni életükről.

Az rendjén is van, ha megtesznek minden tőlük telhetőt a kötelezettség tekintetében, hogy élelmezzék

és ruházzák magukat, de ha elhanyagolják lelki jólétüket, megtagadják maguktól a legnagyobb

ajándékokat, melyek rájuk várnak.

Sokan elfelejtik, hogy Atyám bármikor elveheti az életet. Ha a lelkek nincsenek felkészülve, bánni

fogják, és lehet, hogy nem jutnak a Mennybe akkor, amikor eltávoznak ebből az életből a következőbe.

Azoknak, akik elfoglalt életet élnek, nehéz átgondolniuk, mi történik, amikor az Isten által

számukra adott idő véget ér. Mert sokan ijesztő dologként tekintenek a halálra, és nem

olyasvalamiként, amiről szívesen gondolkodnak. És ezért ők elutasítanak Engem, az ő Jézusukat, az

Atyám Királyságába vezető útjukat. Én, Jézus Krisztus Vagyok az egyetlen út az örök élet – egy

számotokra ismeretlen élet – elnyerésére. 

Szeretném elmondani nektek, hogy egy csodálatos élet vár Isten minden gyermekére. Ez az

élet azért jelentőségteljes, mert ahogyan éltétek a földön nektek adatott életet, az fogja meghatározni
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jövőtöket.

Soha ne gondoljatok a halálra úgy, mint a végre. Inkább gondoljatok rá úgy, mint egy új és

csodálatos élet kezdetére. A földön eltöltött időtök egy próbatétel. Egy teszt, és sok szempontból

egyfajta száműzetés. Bűnösnek születtetek, és bűnösként is fogtok meghalni. De azokra a bűnösökre,

akik szeretik egymást, akik másokkal szeretettel és tisztelettel törődnek, és akik az Én Képmásomra élik

életüket, sok minden vár majd.

Isten minden gyermeke iránti Nagy Könyörületességemből fakadóan, Én rendkívül kivételes dolgokat

teszek a lelkekért, akik elveszetten és összezavarodottan bolyonganak. Én próbálom elérni azokat a

lelkeket, akik nem akarják, hogy bármi közük legyen Hozzám, és Én felkavarom szívüket,

hogy együttérzéssel legyenek mások iránt.

Sokan nem veszik észre, hogyan Munkálkodom szívükben, de Én ezt azért teszem, hogy Magamhoz

vonzzam őket. Én futva jövök minden lélekhez, aki hív Engem, még ha bizonytalan is Létezésemben.

Azonnal válaszolok, és meghallok minden szándékot. Én egy Szerető Isten Vagyok. Engem nem

könnyű haragra gerjeszteni. Én Türelmes Vagyok. Én várakozom. Én Hűséges Vagyok. Én

Irgalommal teljes Vagyok. Én várom, hogy minden lélek felismerje Hívásomat, mert

hamarosan semmi kétségük sem lesz afelől, hogy Kinek a Hangját hallják, hívogatván őket,

hogy tapasztalják meg Isten Szeretetét.

Ez az élet egy szempillantás alatt fog átmenni egy új életbe, egy új megújult Paradicsomba. Habár ez az

idő a földön megpróbáltatásokkal, nyomasztó dolgokkal, feszültségekkel, hullámvölgyekkel teli lehet,

össze sem hasonlítható annak az életnek a békéjével és dicsőségével, mely mindazokra vár, akik

szeretnek Engem.

Jézusotok

 

Szűz Mária: Az Emberiség Önteltsége és Gőgje sértő az Isten Jelenlétére

2013. február 13. szerda, 20.10

Szent Palástom betakarja mindazokat közületek, akik hívtok engem, a ti Égi Édesanyátokat, ezekben az

időkben, a Büntetés idejében. Ahogy Örök Atyám Haragja fokozódik, nektek, drága

gyermekeim, kitartóan kell imádkoznotok, hogy enyhítsétek a szenvedést, mely árvíz

módjára fogja elborítani a földet.

Figyelmeteket továbbra is arra kell irányítanotok, amit Fiam mond nektek, és továbbra is egyesüljetek

imában, hogy a bűnt meg lehessen bocsátani. Napról napra vastagszik az élvhajhászat felhője,

ott lógva a világ nyugati része fölött, mely távol tartja magát Fiamtól.

Az Emberiség Önteltsége és Gőgje sértő az Isten Jelenlétére. Üres lelkük olyan, mint az üres edény,

mely emberkéz alkotta, értéktelen gazdagsággal van tele. Kapzsi szívükben nincs hely az Igaz

Szeretet, az Isten Szeretete számára. Isten Szeretete nélkül, ők nem képesek senkit sem

szeretni, kivéve saját magukat. Ez azt jelenti, hogy az emberiség többet szenved, mint kellene, mert

nem osztják meg a szeretetet.
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Sz?z Mária: Az Emberiség Önteltsége és G?gje sért? az Isten Jelenlétére

Ha ti csak magatokkal törődtök, nem tudtok vigaszt nyújtani, vagy enyhíteni azok szenvedését, akik

rászorulnak másokra.

Ébredjetek, gyermekek. Csak akkor fogjátok tudni elnyerni szeretett Fiam Irgalmát, ha megnyitjátok

szíveteket az Igazságra.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 

A Szabadkőművesek már beszivárogtak földi Egyházamba, és hamarosan az

egyházszakadás - amint az megjövendöltetett -, megosztottságot és

nyugtalanságot fog előidézni hithű Szolgáim körében

2013. február 13. szerda, 11.20

Szeretett leányom, jelenleg harag izzik a Mennyben, ahogy a Töviskorona, ránehezedvén összeroncsolja

Testemet a földön, a Katolikus Egyházat.

Ez a prófécia, mely az elmúlt két év során nagy részletességgel adatott neked,

bekövetkezett. Most, hogy más Kinyilatkoztatásaim is hamarosan beteljesednek, nagyon kevés

felszentelt Szolgám lesz képes figyelmen kívül hagyni az emberiséghez intézett Kéréseimet, ebben az

istentelen időben.

A gonosz csoport már megkezdte hadjáratát, hogy megszabadítsa a földet Tanításaim Igazságától. 

Szent Helytartómra rákényszerítették ezt az intézkedést, és ennek eredményeképpen ő

rettenetesen fog szenvedni. A Szabadkőművesek már beszivárogtak földi Egyházamba, és hamarosan

az egyházszakadás – amint az megjövendöltetett -, megosztottságot és nyugtalanságot fog előidézni

hithű Szolgáim körében.

Sokuknak fogalma sincs arról a megtévesztésről, melyet most tárnak eléjük. Azt sem tudják, hogy

Egyházamnak, a Katolikus Egyháznak, az alapját porig rombolták. Helyette egy förtelem fog

felemelkedni, de Én beavatkozom majd, jeleket küldvén, hogy figyelmeztessek minden lelket az

imádság fontosságára, hogy meg tudják különböztetni az Igazságot a valótlanságtól.

Nem a Katolikus Egyház összeomlása – mely hamarosan nyilvánvalóvá válik – lesz az, amely megosztja

majd a világot. Hanem az, hogy részt fognak venni az Új Világegyház, az új egy-világvallás

létrehozatalában, mely be fogja vezetni a pogányságot és a bálványimádást.

A hamis próféta már kellőképpen felkészült, és hamarosan eljön az ő ideje. Együttműködve

az Antikrisztussal, térdre fogják kényszeríteni a világot. Nem Istennek fognak hódolni, hanem a

fenevadnak.

Nagyon kérem minden Tanítványomat, Keresztény Híveimet, az egész világon, hogy őrizzétek meg

nyugalmatokat. Imádkozzatok a békéért, és engedjétek, hogy Én, a ti Jézusotok vezesselek benneteket

ebben az időben.
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A Szabadk?m?vesek már beszivárogtak földi Egyházamba, és hamarosan az egyházszakadás - amint az
megjövendöltetett -, megosztottságot és nyugtalanságot fog el?idézni hith? Szolgáim körében

Hívom valamennyi Bíborosomat, Püspökömet és felszentelt Szolgámat, hogy egyesítsétek

nyájatokat, és maradjatok hűségesek Tanításaimhoz. Kiemelt figyelemmel legyetek az iránt, amit

kérnek majd tőletek, hogy prédikáljatok, mert ez változni fog. Szentbeszédeitek egy szekuláris világ

számára szerkesztődnek és íródnak majd, és azok minden lényeget nélkülözni fognak.

Sőt, ráadásul az, amit a Katolikus Egyház modernizálásának tűnőként fognak ismertetni

számotokra,  az a teljes körű egyesülés – minden vallást egybeolvasztó, úgynevezett

Keresztény Egyesített Egyház –  hirdetése lesz. A külső jegyek alapján elsőre ugyanolyannak

tűnhet, de ez az, amit láttatni akarnak veletek. Lassacskán már nem fogtok ráismerni

Szentírásomra, lévén, hogy a Szentségek bemutatásához új szavak, kifejezések, és új formátumok

kerülnek elétek.

Pánik fog kitörni azon igaz, hűséges, konzervatív papok között, akik meg fognak rémülni az új modern

Egyházforma miatt, amikor be fognak indítani egy új típusú, modern, alternatív Egyházat.

A Katolikus Egyház, a kormányzatok és a média minden szegletébe beszivárgott szabadkőművesek

hálózatán keresztül fog ez a förtelem, mintegy hatalmas újításként, bemutatásra kerülni.

Ez a vég kezdete. Jelenlétemet diszkréten száműzik a Szentmisék új szertartásából.

Minden hivalkodás és ünnepélyesség, egy üres tabernákulumot fog leplezni, mert Isteni

Jelenlétemet nem fogja tovább engedni Atyám.

Egységben kell maradnotok, és ha Katolikusok vagytok, továbbra is minden nap vegyetek

részt Szentmisén és Szentáldozásban. Mert minden Kereszténynek, nektek, tudnotok kell, hogy

titeket is csábítani fognak az Új Világvallásba, melyet azok a nemzetek terveznek, akik szövetségben

vannak Katolikus Egyházam árulóival. Ők egy szekuláris, humanista arculatot akarnak létrehozni – egy

olyan arculatot, mely leplezi a gonoszságot, melyet ez finoman támogatni és hirdetni fog.

A csata megkezdődött, de ti, szeretett Követőim, erősebbek vagytok, mint gondoljátok. Én itt

Vagyok mindig. Kellően felkészítettelek benneteket. Ahhoz, hogy fennmaradjatok, ezt az Imahadjárati

imát kell imádkoznotok.

Imahadjárat (100) Ima a Kereszténység Fennmaradásáért

“Ó, drága Jézus, azokért a készségekért könyörgünk Hozzád, melyekkel túlélhetjük a most ránk váró

megpróbáltatásokat, amint az utolsó Igaz Pápa befejezi a Tőled kapott Megbízatását.

Segíts elviselnünk a szörnyű bánásmódot, mellyel most szembe kell majd néznünk, az általunk egykor

megismert Egyház összeomlása miatt.

Ne engedd, hogy valaha is eltérjünk Isteni Igéd Igazságától.

Segíts, hogy csendben viseljük, amikor vállunkra nehezednek a támadások, melyek arra csábítanak

bennünket, hogy fordítsunk hátat Neked, és a Szentségeknek, melyeket te adtál a világnak.  

Borítsd be Hadseregedet azzal az erőteljes Szeretettel, melyre szükségünk van, mint egy védőpajzsra,

hogy megvédelmezzen bennünket a hamis prófétával és az Antikrisztussal szemben.

Segítsd meg földi Egyházadat, hogy terjeszkedjen és sokasodjon, hogy ki tudjon tartani az Igazság

mellett, és segítsen Neked testvéreinket vezetni az Igazság Útján, hogy kellően felkészüljünk Második
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A Szabadk?m?vesek már beszivárogtak földi Egyházamba, és hamarosan az egyházszakadás - amint az
megjövendöltetett -, megosztottságot és nyugtalanságot fog el?idézni hith? Szolgáim körében

Eljöveteledre. Ámen.”

Ne nyugtalankodjatok, Követőim. Minden az Én Szent Kezemben nyugszik. Legyetek türelmesek. Ne

igazoljátok egyetlen cselekedeteteket sem, az Én Nevemben, mert ha ezt teszitek, akkor Szavamat

védelmezitek, holott annyit kell csak tennetek, hogy hirdessétek Igémet.

Jézusotok

 

Ez a végső csata. Helytartóm elbukott. Egyházam el fog bukni, de

hamarosan újra felemelkedik.

2013. február 14. csütörtök, 18.00

Szeretett leányom, az Atyám Királysága és a sátán birodalma közötti csata végül a végső

szakaszába lépett.

Mennyire megtéveszti Atyám gyermekeit a gonosz, köztük azokat is, akik Tanításaim Igazságát követik. 

Semmi sem az, aminek látszik. Megnőtt a Szabadkőművesek hatalma, és ők nemcsak a politikai

világot lepik el, hanem az Isten Házát is, azaz Testemet a földön.

A Katolikus Egyházat megvetik, jobban, mint bármely más Egyházat a földön, mely Szent

Igémet hirdeti. Ez azért van, mert ezt Én vezetem, és mert kitart az emberiségnek adott

Útmutatásaim mellett, hiszen Én jelentettem ki, hogy Péter Apostolom az, aki megalapítja Egyházamat a

földön.

Földi Egyházam a célpontja a gonosznak, aki, századokon át, megosztotta Egyházamat, és sanyargatta

mindazokat, akik Legszentebb Szentségeimmel élnek.

A gonosz egy pillanatra sem engedett azon tervéből, hogy üldözze Egyházamat. Ravasz,

megtévesztő, öntelt, kérkedő és teljesen elbizakodott, ő, a csaló, aki azt hiszi, hogy ereje

mindenható. Ő mindig azokat célozza meg, akiknek az a feladat adatott, hogy vezessék Isten

gyermekeit az örök élet felé.

Katolikus Egyházam már egy jó ideje rettenetesen szenved a sátán keze által. Egy pillanatra

sem hagyta őket, hogy az Irántam való szent kötelességüket békében teljesíthessék. Majd

biztosítandó, hogy ő, a gonosz, még többet árthasson, megfertőzte felszentelt szolgáimat,

elküldvén az ő saját szolgáit, hogy vegyüljenek el szolgáim között. Ekkor történt, hogy a

förtelmes gonosz(ság) behatolt Egyházamba.

Amikor bűnt követtek el azok, akik a lelkek táplálására lettek kijelölve, Én, Jézus Krisztus voltam az, Akit

vádoltak, és Akit a vádlottak padjára ültettek.

A legnagyobb megtévesztés az volt, amikor a gonosz meggyőzte az embereket, hogy Én,

Jézus, a földi Egyház Feje voltam az, Aki elárultam az emberiséget. Az emberiség bűnnel

született. Az ember vétkezni fog, egészen Második Eljövetelem időpontjáig. Az lesz a ti bukásotok, hogy

elvettek Engem, mint a Világ Megváltóját, az emberek, köztük azok bűnei miatt is, akik felelősek voltak

abban, hogy a lelkek félre lettek vezetve.
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Ez a végs? csata. Helytartóm elbukott. Egyházam el fog bukni, de hamarosan újra felemelkedik.

Az Igazság helyett, hagyjátok, hogy a fenevad hazugságai megrontsák szíveteket. Ti most a gonosz

irányítása alatt álltok Egyházamban, és sokan áldozatul fognak esni a hazugságoknak,

melyeket most az Igazságként mutatnak be nektek.

Tanításaim Igazságát hamarosan lényegtelennek és hamisnak nyilvánítják. Atyám – földi

Egyházamban lévő eme fertőzöttség feletti – Haragja hamarosan érezhető lesz szolgái

körében, az Én Templomomban, Rómában. Ez a végső csata. Helytartóm elbukott. Egyházam

el fog bukni, de hamarosan újra felemelkedik majd.

Jézusotok

 

A két, azonos nemű ember közötti házasság nem megengedett az Én

Oltáromnál

2013. február 15. péntek; 20.10

Szeretett leányom, ennek a Küldetésnek most folytatódnia kell, hogy vonzza és megragadja

azokat, akik nem hisznek Tanításaimban, és azokat, akik keresztényeknek tartják magukat,

mégis csak apró dolgokban méltányolnak Engem.

Bántó az ő közömbösségük. Tanításaim általuk történő értelmezése, melyeket aztán kiforgattak világi

életmódjuknak megfelelően, a legrosszabb formája az Én, az ő Jézusuk elárulásának.

A fiatalok, a középkorúak és az idősek, akik mind a Kereszténység állítólagos követői, megbántanak

Engem a saját felhígított verziójukkal, melyről azt hiszik, Isten számára elfogadható. Ők saját maguk

létrehoztak egy új tant, amely megfelel az ő életmódjuknak. Aztán azt hiszik, hogy még mindig

kedvesek Isten előtt, és hogy tanaik elfogadhatóak az Ő számára.

Tudnotok kell, hogy csak az Igazság fogadható el Isten számára. Az Ő kiengesztelésére tett kísérletek

süket fülekre találnak majd. Isten sosem fogja elfogadni a hazugságokat. A Mindent-látó Isten

Szemében semmi sem kerül elfogadásra, mely a kereszténység új koncepcióját, valamint a

bűn elfogadását és elnézését hirdeti, nem számít, mennyire jól van az becsomagolva, vagy

mily csodálatos nyelvezettel van megfogalmazva. Ő sosem fog elfogadni új törvényeket,

melyek becsmérlik az Általam, Jézus Krisztus, a Világ Megváltója által örökül hagyott

Szentségeket.

Én megváltottalak benneteket, hogy segítsek nektek kiszabadulni a sátánnak, az emberek szíve köré

vont szorításából. Én önként lemondtam az Életemről, hogy megváltsalak titeket, valamint hogy

megszabadítsalak benneteket a rabláncoktól – melyekkel a sátán megkötözött benneteket -, és a pokol

tüzétől. Ez azt jelentette, hogy a pokolnak már nincs többé hatalma felettetek, mivel megkaptátok a

szabadságot a választásra, a Királyságomban való élet, vagy a pokol mélyén lévő halál között.

De mit tesz az ember a mai világban, hogy meghálálja Nekem ezt a különleges Ajándékot?

Megpróbálják igazolni a bűnt az Én Szememben. Visszataszító bűnöket vonultatnak fel

Előttem, és könyörögnek Hozzám, hogy fogadjam el a hazugságokat és a valótlanságokat.

Ami még rosszabb, hogy különféle módokon, a saját igényeiknek megfelelően, át akarják

alakítani Szentségeimet, majd azokat mint egy förtelmet bemutatni Nekem. A két, azonos
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A két, azonos nem? ember közötti házasság nem megengedett az Én Oltáromnál

nemű ember közötti házasság nem megengedett az Én Oltáromnál. Ők mégis megteszik ezt,

és megsértenek Engem. Könyörögnek Hozzám, hogy fogadjam el a bűnt, igazolván az Atyám

Tízparancsolata elleni vétkeket. Próbálják meggyőzni saját magukat, hogy ez elfogadható

Isten előtt, miközben ez sosem lehet az.

Isten minden Törvénye a Mennyből származik. A bűn az bűn, Isten Szemében, és sosem igazolható az

emberi értelmezés által.

Ami rombolja Egyházamat, az az ezen modern keresztény szószólók megtévesztett gondolkodásmódja,

akik minduntalan arra törekednek, hogy megváltoztassák és átalakítsák a Kereszténység Tanításait. Ez

borzalmas összezavarodottságot okoz.

Ők gúnyt űznek Istenből és Kereszthalálomból.

Íme, így térnek vissza a keresztények a pogánysághoz, és az átállás hirtelen lehet. Hamis

istenek, hamis templomok, hamis vallások – mindben egy dolog a közös. Követőik egy ember

alkotta istent tisztelnek. Az ilyen vallások sértik Istent, sőt az egyik egyházban, a

szabadkőműves templomokban, egyáltalán nem Istent tisztelik, hanem a fenevadat.

Ez az ára annak a szabadságnak, mely Kereszthalálom által adatott a világnak. Emiatt kell a világnak

elfogadnia az Igazságot, és nem áldozatul esnie a megtévesztésnek, melyet a fenevad fog elültetni

köztetek, az idő előrehaladtával.

Jézusotok

 

A hamis próféta most elfoglalja Rómában a Széket

2013. február 17. vasárnap, 19.00

Szeretett leányom, a Katolikus Egyházban lévő egyházszakadás, amint az megjövendöltetett,

most látható lesz az egész világ számára. Szeretett Szent Helytartóm, XVI. Benedek pápa

távozása a vég kezdetét jelzi. Az elmúlt két év során, Én általad, azaz választott Prófétámon

keresztül próbáltam felkészíteni földi Egyházamat erre a szomorú eseményre.

A Szabadkőműves elit megragadta az irányítást Egyházam felett, és a leggonoszabb

megtévesztést alkalmazzák a Katolikusokon. Róma Kulcsai már az Én Kezemben vannak,

lévén, hogy Atyám már átadta Nekem azokat. Én fogom irányítani valamennyi Követőmet, hogy az

Igazság fennmaradhasson, és hogy Szent Igém érintetlen maradjon.

A hamis próféta most elfoglalja Rómában a Széket, és Szavamat, csakúgy, mint anno földi Időm során,

eretnekségként fogják kezelni.

Ne legyenek kételyeid afelől, hogy amint ismertetik a világgal a megtévesztést, mintha az új uralom az

Igazságot képviselné, te, leányom, rettenetesen szenvedni fogsz az Én Szent Nevemben, csakúgy, mint

az előtted járt próféták.

Követőimnek meg kell őrizniük nyugalmukat, és imádkozniuk kell mindazon felszentelt
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A hamis próféta most elfoglalja Rómában a Széket

Szolgáim üdvösségéért, akiket magával fog ragadni ez a förtelem. Hívom őket, hogy az

alábbiak szerint cselekedjenek.

Továbbra is kövessétek Tanításaimat. Soha ne mondjatok le Isten Igéjéről. Maradjatok hűek szent

kötelességeitekhez, és úgy szolgáltassátok ki a Szentségeket, ahogyan Én azt tanítottam nektek.

A Katolikus Egyház Tanításai, Péter Apostolom általi alapításán alapulva, továbbra is örök

érvényűek lesznek. Most ez meg fog változni, amikor a közelgő változások megrengetik az alapját.

Hamarosan már nem fogjátok felismerni Egyházamat, és nagyon kellemetlenül fogjátok érezni

magatokat, amikor tanúi lesztek annak, ahogyan Szent Igémet megmásítják.

Jézusotok

 

Ők Isten gyermekeit a kis szarv* uralma alá vonják majd, aki fenséges

pompában fog Péter Székében ülni

2013. február 18. hétfő; 18.00

Szeretett leányom, ahogy fokozódnak a változások földi Egyházamban, úgy fognak a hamis

próféták hangjai is felerősödni majd, kórusban, hogy támogassák Egyházamban a förtelmet.

Amint Én kinyilatkoztatom számodra, az igaz végidő próféta számára az Igazságot – melynek jelentős

része már ismeretes -, a hazugságok terjedni fognak, hogy összezavarják mindazokat, akik követnek

Engem.

Minden egyes utasításra, melyet rajtad keresztül Adok a világ számára, elhangzik majd

annak a tökéletes ellentéte, a hamis próféták szájából. Ők vigasztaló szavakat hangoztatnak

majd azon Követőim számára, akik számára az Igazság túl rettenetes lesz ahhoz, hogy elviseljék.  

Gonosz hazugságaik által, ők Isten gyermekeit a kis szarv* uralma alá vonják majd, aki

fenséges pompában fog Péter Székében ülni.

Amikor Én az Egyházamon belüli nagy megosztottságról beszéltem neked, nem mondtam el, hogyan is

fog ez történni. Nos, figyelj most Rám. Csakúgy, amint a papok az Én földön töltött időm során

elutasították Szent Szavamat, éppúgy fognak a papok Második Eljövetelem előtt is elutasítani Engem.

Leányom, nemcsak, hogy a neked adott Szavamat (Üzenetemet) fogják elutasítani, de még a

változásokat is elfogadják majd, melyeket rájuk fognak kényszeríteni. Amint ők elfogadják az

istenkáromlásokat, és a számukra bemutatott új szabályokat, szent adományaik azonnal hatástalanokká

válnak.

Hithű Követőim szintén megosztottakká válnak földi Egyházam iránti hűségüket tekintve. Követnetek

kell az Atyám Könyvében nektek adott Tanításaimat, ez minden, amit tennetek kell. Nem kell

elmenekülnötök sehová, mivel Én jelen vagyok Köztetek.

Ti ismeritek az Igazságot. Keresztényekként ezzel tápláltak benneteket. Tehát, ha azt

látjátok, hogy Isten Tízparancsolatát és Tanításaimat átírják, és Szentségeimet

megváltoztatják, akkor hátat kell fordítanotok. Ne engedjétek, hogy a hazugságok elrettentsenek

benneteket, inkább azok miatt aggódjatok, akik elfogadják ezeket az új gonosz cselekedeteket és
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?k Isten gyermekeit a kis szarv* uralma alá vonják majd, aki fenséges pompában fog Péter Székében ülni

törvényeket, melyekről azt állítják, hogy Tőlem valók, illetve azok miatt, akik nem hajlandók megismerni

az Igazságot.

Jézusotok

* Dániel Könyve 8,9 És azok közül egyből egy kis szarv támada, és nagyon megnöve délre, napkeletre

és a kívánatos föld felé.

 

Azt fogják mondani, hogy ő egy olyan bűncselekményt követett el,

amelyben ő teljesen ártatlan

2013. február 19. kedd, 14.30

Szeretett leányom, kérlek, tájékoztasd Tanítványaimat, hogy Uralkodásom közel van.

Ne nyugtalankodjanak, mert habár a Töviskorona leereszkedett Helytartóm fejére, akit Én, Jézus Krisztus

jelöltem ki, hogy uralkodjon a Szent Katolikus és Apostoli Egyházam fölött, és akit gonosz módon

elüldöztek pozíciójából – Én most eljövök végre, hogy békét hozzak nektek.

Az elkövetkező év nagyon kegyetlen és kétségbeejtő lesz számotokra, szeretett

Tanítványaim, és utolsó Igaz Pápám számára. Vele is – aki ellen szándékosan és előre

megfontoltan összeesküdtek – ugyanúgy bántak, mint ahogy Engem, Jézus Krisztust is

ütlegeltek és megostoroztak. Most próbálják majd megölni őt, ahogyan Engem is megöltek.

Azt fogják mondani, hogy egy olyan bűncselekményt követett el, amelyben ő teljesen ártatlan.

Én, a ti szeretett Megváltótok, meg foglak védelmezni benneteket mind, a gonoszságtól, melyet sokan

úgy fognak érzékelni, hogy Tőlem eredt, Parancsoló Kezem által.

Én irányítom Egyházamat, mint azelőtt, de csak a Szentlélek Ereje által. Róma Kulcsai

szeretett Atyám hatáskörében vannak. Én, Jézus Krisztus, kész vagyok leereszkedni újra Második

Eljövetelemkor, és Szeretném tudatni, hogy ti, tanítványaim, ugyanúgy fogtok szenvedni, mint ahogy

saját tanítványaim szenvedtek földi Időm alatt. Ti, Szeretteim, Velem együtt vagytok, Szent Szívembe

zárva, hogy egyesülhessetek Velem a fájdalomban.  Könnyeimet ontom ártatlan, szeretett, utolsó

Pápámért a földön, XVI. Benedekért, akit Én választottam Egyházam vezetésére az utolsó

időkre.

Óriási bátorságra lesz szükségük azon önkéntes áldozatoknak, akik továbbra is hirdetni

fogják Szent Szavamat (Üzenetemet), lévén, hogy ők borzasztó kételyekkel lesznek tele. Ők

szívükben tudják, hogy Én beszélek most hozzájuk, és mégis bennük is kételyek támadnak majd,

melyeket azok ébresztenek majd, akik nem lesznek hajlandóak elfogadni az emberiségnek szánt

Üzeneteimet, de akik továbbra is odaadóan szeretnek Engem.

Most örökül hagyom ezt a Különleges, rövid Imahadjárati imát. Ez egy Csodás Ima, mely képessé teszi

mindazokat, akik imádkozzátok ezt, hogy érezzék Jelenlétemet lelkükben. Ez segíteni fog nekik abban is,

hogy meglássák az Igazságot, melyet nekik Ígértem, és mely folyamatosan meg fog adatni nekik végig

az utolsó időkben.
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Imahadjárat (101) Csodás Ima Jézus Jelenlétének érzéséhez

“Ó, Drága Mindenható Atya, minden létezőnek és leendőnek Teremtője, segíts meg

mindannyiunkat, akik fel tudjuk ismerni szeretett Fiad Jelenlétét az Egyházban ma, hogy

nagyon erősekké váljunk.

Segíts meg, hogy leküzdjem félelmemet, magányomat és az elutasítást, melyet

szeretteimtől szenvedek el, Fiadat, Jézus Krisztust, Megváltómat követvén.

Kérlek, oltalmazd meg szeretteimet, hogy ne essenek abba a csapdába, hogy elhiszik a

hazugságokat, melyeket a sátán eszelt ki, hogy elpusztítsa, megossza és zűrzavart okozzon

Isten valamennyi gyermekének körében.

Kérlek, segítsd meg mindazokat, akik követik az utálatosságot * Egyházadban, hogy

megmeneküljenek a pokol örök tüzétől. Ámen.”

Szeretett Követőim, mostanra már ismertek Engem. Amit most látni fogtok, a valaha földi

Egyházamat jelentő vázon belül, émelyíteni fog benneteket. Sírni és zokogni fogtok

mindaddig, amíg már nem éreztek semmit. És aztán, amikor hívtok Engem, és azt

mondjátok:

„Jézus, ments meg engem a sátán hazugságaitól, hogy meg tudjam különböztetni maradék

Egyházad Igazságát.” Akkor Én a következővel foglak megnyugtatni benneteket. El foglak tölteni

benneteket a Szentlélekkel. El foglak tölteni benneteket a bánat könnyeivel, majd aztán ezeket a

könnyeket Erőmmel fogom felváltani. Akkor nem fogtok aggódni, mert Én átveszem, és vezetlek

benneteket az út minden egyes lépésénél.

Fellelkesültök majd, amikor gúnyolnak benneteket. Elteltek majd Szeretetem Lelkével, amikor

kinevetnek benneteket azért, mert hisztek Szent Tanomban. Aztán levetkőztök majd minden félelmet,

és azt, az irántatok érzett Szeretetemnek egy olyan erőteljes érzése váltja majd fel, hogy csak akkor

fogtok teljes megkönnyebbülést és békét érezni.

Jézusotok

* Szerkesztői kiegészítés:

Mt 24,15: Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólott,

ott áll a szent helyen (aki olvassa, értse meg);

Mk 13, 14: Mikor pedig látjátok a pusztító utálatosságot, amelyről Dániel próféta szólott, ott állani,

ahol nem kellene (aki olvassa, értse meg), akkor akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre;

 

Ez a Nagy Lelkiismeret - Átvilágítás azután fog megtörténni, hogy Szent

Helytartóm elhagyta Rómát

2013. február 20. szerda, 19.30
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Ez a Nagy Lelkiismeret - Átvilágítás azután fog megtörténni, hogy Szent Helytartóm elhagyta Rómát

Szeretett leányom, habár lehet, hogy igazságtalannak tűnik, hogy Isten gyermekeinek szenvedniük kell

a hamis próféta és az Antikrisztus uralma alatt, de tudnotok kell a következőt. A földön lévő

valamennyi léleknek, bizonyos mértékben, megtisztulásuk érdekében el kell szenvednie

annak az elutasításnak a fájdalmát és azt a kínt, melyet Én szenvedtem el. 

Én, Nagy Irgalmasságom által, gondoskodni fogok arról, hogy ez a megtisztulás gyorsan

végbemenjen. Ezt követően Követőim száma gyarapodni fog, készen állván Második Eljövetelemre. 

Atyám rendkívül gyengéd Szívvel fog őrködni mindazon megpróbáltatás felett, melyeket

valamennyi Gyermeke érezni fog. Ő be fog avatkozni, ha a Keresztényeknek okozott

üldöztetés gonosz tettei meghaladják a megengedettet, és Ő el fogja pusztítani az ilyen

gonosz embereket.

Várjátok most Isteni Irgalmasságom Cselekedetét, mert ez ki fogja válogatni a jókat a

gonoszok közül. Ez a  Nagy Lelkiismeret – Átvilágítás azután fog megtörténni, hogy Szent Helytartóm

elhagyta Rómát.

Készüljetek lelketek megmentésére. A megátalkodott lelkek köztetek, majd egy nagyon rövid időt

kapnak arra, hogy alázattal térdre boruljanak, és Irgalmamért könyörögjenek. Akkor aztán a

trombiták felharsannak, és a vég felé vezető próféciák kibontakoznak majd, a

megjövendöltek szerint.

Jézusotok

 

Ti abban a korban éltek, amikor Isten gyermekei közül sokan pogányokká

váltak

2013. február 22. péntek, 23.00

Szeretett leányom, ti abban a korban éltek, amikor Isten gyermekei közül sokan pogányokká váltak. 

Még a Zsidóknak és Keresztényeknek születettek is mostanában különféle

bálványimádáshoz folyamodtak, amint az meg lett jövendölve.

Mennyire sért Engem, látni azt a tiszteletet, melyet Isten gyermekei őriznek a szívükben saját

megelégedésükre, és egy – csak az ő fejükben létező – hamis istenekben való hitet.

A new age lelkiség hullámai, és a szenvedély minden olyan dolog iránt, melyek az elme

megnyugtatásával kapcsolatosak, egyetlen egy dolgot jelentenek. Ezek az emberek

sötétségben vannak, mert nem hajlandóak elismerni Engem, Jézus Krisztust. Szándékosan

kizárván Isten Világosságát, kitárják magukat a gonosz szellem sötétsége előtt. A sátán és démonai

vadásznak az ilyen lelkekre, és egy szörnyen hatalmas ürességet idéznek elő bennük, mely független

attól, hogy milyen new age lelkiségű gyógyírt keresnek, soha nem fognak vigaszra lelni,

mert ez nem az a természetes környezet, amelybe beleszülettek.

A pogányság, amely magával ragadta az emberiséget, jelenleg a csúcspontját éli, azon idő

óta, hogy Én, Jézus Krisztus megszülettem a földön. Habár a világnak megadatott Isten

Létezésének Igazsága, és annak ellenére, hogy Én Kereszthalálom által megmentettem őket a

kárhozattól, ők továbbra is hátat fordítanak.
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Ti abban a korban éltek, amikor Isten gyermekei közül sokan pogányokká váltak

Az önimádat – az öntömjénezés és a világi kicsapongások szeretete – az emberiség

veszedelme, és ez a szorongás, a nyugtalanság és a sivárság kétségbeejtő érzéséből fakad.

A bálványimádás – híres emberek, hamis istenek szeretete és pogány tárgyak kihelyezése –

a sötétség fellegét vonja mindazokra, akik szenvedélyesen hajszolják az ilyesmiket. A

keresztények gúnyolódást szenvednek el az ilyen emberek által, de szenvedéseik és imáik által,

segíthetnek megmenteni felebarátaikat a pokol tüzétől.

Amikor ezekkel a hamis bálványokkal kacérkodtok, akkor a pokolbéli démonokkal játszotok,

akik azért küldetnek, hogy a pokolba rántsanak benneteket, az örökkévalóságig. Ne

gondoljátok azt, hogy az ilyen pogány gyakorlatok ártalmatlanok, mert nem azok. Ha időtöket és

gondolataitokat ilyen szórakozásokkal töltitek, akkor elzárjátok magatokat Istentől és az örök élettől.

Ébredjetek rá az Igazságra. Én Vagyok az Igazság. Nincs más út az örök boldogsághoz, csak

Általam, Jézus Krisztus, az Emberfia által. Eljövök most, hogy kinyilatkoztassam az Igazságot, így újra

megmenthetlek benneteket, és elhozhatom nektek az örök életet azáltal, hogy segítek nektek lelketek

megmentésében.

Jézusotok

 

Igen, Szavam mindenkinek szól, de hatalmas felelősséggel jár Üzeneteim

népszerűsítése

2013. február 23. szombat, 11.50

Szeretett leányom, Én az Igazság Könyvét a világnak adom, minden nemzet minden lelke

számára. Ez egy Ajándék az emberiségnek, de tudnod kell a következőt.

Leányom, Én kizárólagos hatáskört adok neked ama döntésben, hogy hogyan kerüljön ez

lefordításra, terjesztésre és megjelentetésre, ezen Mű védelme érdekében. Minden, ami

ezen Üzenetek megjelentetését illeti, csak a te személyes jóváhagyásoddal történhet. Ez az

Én óhajom, és bárki, aki nem engedelmeskedik a neked adott Útmutatásaimnak, és nyereségvágyból

jelenteti meg Üzeneteimet, nem részesül Áldásomban.

Igen, Szavam mindenkinek szól, de hatalmas felelősséggel jár Üzeneteim népszerűsítése, és az, hogy

hogyan kerül megjelentetésre az Igazság Könyve. Adományokra nincs szükség, lévén, hogy a

könyvekből származó bevételeket a további könyvek előállításának, és a minden nyelven történő

megjelentetés költségeinek finanszírozására kell fordítani.

Leányom, téged folyamatosan támadni fognak, amiért engedelmeskedsz Nekem ebben a kérdésben.

Azzal fognak vádolni téged, hogy próbálsz hasznot húzni ebből a Tevékenységből, azonban te tudni

fogod, hogy ez hazugság, és képtelenség.

Akik a legjobban fognak támadni téged ebben az ügyben, azok lesznek, akik valamilyen módon hasznot

akarnak húzni Szavamból, és feldühödnek majd, amikor te nem fogod hagyni, hogy ők irányítsák ezt a

Tevékenységet.

Ezért Én kijelentem, hogy senkinek sincs joga könyv formájában terjeszteni Szent Szavamat
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Igen, Szavam mindenkinek szól, de hatalmas felel?sséggel jár Üzeneteim népszer?sítése

(Üzenetemet) – csak neked, leányom. Azonban, az Én Irányításommal, te engedélyt adhatsz

azoknak, akik kérik, hogy segíthessenek neked, weboldalak és nyomtatott dokumentumok által. De ők

csak akkor tehetik ezt meg, ha ők erre tőled engedélyt kérnek és kapnak.

Szavam Szent, és minden tekintetben tisztelni kell Óhajaimat, és az emberiségnek szóló

Útmutatásaimat. Követőim, úgy kell cselekednetek, ahogy Mária prófétám kéri tőletek, és tartsátok

tiszteletben kéréseit Üzeneteim megjelentetését illetően. Ha támadjátok őt ezen Tevékenység miatt,

akkor ti Engem, a ti Jézusotokat bántjátok.

Követőim, felétek az lesz az elvárás, hogy mindig az Én Szent Akaratomat tegyétek, függetlenül a

körülményektől. Én vezetem Mária leányomat. Ő, mint a végidő próféta lett kiválasztva. Én

rajta keresztül beszélek. Az ő hangja az Enyémmé válik. Az ő bánata és fájdalma az Enyém.

Az ő – mások iránti – szeretete az Én Szeretetem. Az ő öröme az Én Szent Szívemből fakad.

Az ő kezét az Én kezem vezeti. Az ő értelmezése, hogy miként Szeretném, hogy Szavam

(Üzenetem) meghallgatásra kerüljön, Tőlem ered.

Leányomnak megadattak ezen Mennybéli Ajándékok, nem véletlenül. Figyeljetek arra, amit ő

nektek mond, mert biztosak lehettek abban, hogy az Tőlem fog jönni.

Jézusotok

 

A legnagyobb hiba, amit elkövethettek, az az, hogy azt feltételezitek, hogy

csak a megátalkodott bűnösök vettetnek a pokol tüzébe

2013. február 24. vasárnap, 22.00

Szeretett leányom, amikor a világ megtapasztalja a Nagyfigyelmeztetést, akkor két részre

oszlik majd.

Az egyik részbe azok fognak tartozni, akik elfogadták  a Gyónást, és akiknek lelkét

elárasztotta a Szentlélek. Attól a naptól kezdve, megtérésük teljes lesz, és ennek következtében

szenvedni fognak azok kezétől, akik visszautasítják Irgalmas Kezem.

A másik rész azokból a megátalkodott lelkekből fog állni, akik a fenevadhoz hűségesek, és

akik szívüket és lelküket a sátánnak kötelezték el, akarattal és teljes tudatában annak, hogy

mit cselekszenek. Mert hisznek az állítólagos paradicsomban, amit ő ígért nekik, amely természetesen

nem létezik. Az ő sorsuk a pokol tüzében való örök szenvedés.

Ott vannak még azok a lelkek is, akik nem hisznek Istenben vagy Bennem, az ő

Megváltójukban, Jézus Krisztusban. Irgalmamat sokuk nem fogja elfogadni. Őket nem fogja

érdekelni lelkük állapota, mert úgy vélik, az nem lényeges. Ezek az ateisták – akik közül sokan

a szívük mélyén jó emberek, de azt gondolják, hogy ők irányítják saját életüket, és hogy a világi

élvezetek hajszolása fenntartja őket ebben az életben; hogy ez elég lesz ahhoz, hogy békét és

elégedettséget nyújtson nekik, amelyet persze nem tud, mert ez nem lehetséges, amíg a bűn

megsemmisítésre nem kerül.

Megátalkodottságuk azt jelenti, hogy amennyiben nem változnak meg, és nem fogadnak el Engem,
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A legnagyobb hiba, amit elkövethettek, az az, hogy azt feltételezitek, hogy csak a megátalkodott b?nösök
vettetnek a pokol tüzébe

Jézus Krisztust, nem mehetnek Atyámhoz. Nem léphetnek be a Paradicsomba, melyet Ő teremtett

valamennyi Gyermekének.

A legnagyobb hiba, amit elkövethettek, az az, hogy azt feltételezitek, hogy csak a

megátalkodott bűnösök vettetnek a pokol tüzébe. Sajnos mindazok, akik elutasítják Istent, nem

lehetnek Isten közelében, viszont arra sem lehet kényszeríteni őket, hogy elfogadják Őt. Szabad

akaratuk az Isten által számukra adott nagy Ajándék. Ezt semmiféle erőszakkal nem lehet elvenni tőlük. 

Saját szabad akaratuk határozza majd meg sorsukat. Vagy Kezemet és a Paradicsomba jutást

fogják választani, vagy elfogadják majd a sátán által az elméjükbe ültetett hazugságokat, választásuk

meg fogja pecsételni sorsukat.

Jézusotok

 

Az Antikrisztus nagyon szoros szövetségese lesz a hamis prófétának, és az

Antikrisztusnak nincs illúziója afelől, hogy ki is ő maga – a sátán fia

2013. február 25. hétfő, 23.00

Szeretett leányom, az eljövendő idők fel fogják rázni a világot szendergéséből, függetlenül

attól, hogy milyen vallást – ha egyáltalán – követnek az emberek, mert a kis szarv hangja

figyelmet követel az egész világtól. Péter Székében ülve, ez a csaló szélhámos fennhangon

fogja harsogni és büszkén hirdeti majd az összes egyház – egy egyházzá való – egyesítésére

vonatkozó megoldását. A szekuláris világ – mintegy modern újítóként üdvözölve – éljenezni fogja őt,

mert ő szemet fog hunyni a bűn felett.

Olyan új törvényeket fog bevezetni, melyek nemcsak a Katolikus Egyház Tanításainak

mondanak majd ellent, hanem ellenkezni fognak minden Keresztény törvénnyel is. A papok,

akik ellene vannak ezeknek az Üzeneteknek, kénytelenek lesznek majd átértékelni ezeket, amikor a

szörnyű igazság a felszínre tör. Ők lassan rá fognak ébredni végre, leányom, a neked adott Szavam

(Üzenetem) Igazságára.  Mennyire fognak sírni bánatukban, amikor rádöbbennek, hogy ez Én,

Jézus Krisztus vagyok, Aki – Atyám Áldásával – minden részletében kinyilatkoztatom neked a

végidő próféciákat.

Akkor majd inni fogják minden Szavamat, mely Szent Ajkamról fakad, ahogy Kinyilatkoztatom a további

közelgő eseményeket az emberiség felkészítése érdekében. Elengedhetetlenül fontos, hogy az

emberiség meghallja és válaszoljon Hívásomra, hogy Én ki tudjak szabadítani mindenkit a fenevad

karmai közül.

A hamis próféta – annak ellenére, hogy el van foglalva magasztos törekvéseivel, hogy

lenyűgözze a világ Katolikusait – félre lesz állítva egy ideig, mert az Antikrisztus most fog a

világ színpadára lépni, amint az meg lett jövendölve. Amikor halljátok a médiát, hírt adni egy új,

ígéretes, tapasztalt békeközvetítőről, akkor tudni fogjátok, hogy ki ő. Ő, az Antikrisztus, nagyon szoros

szövetségese lesz a hamis prófétának, és az Antikrisztusnak nincs illúziója afelől, hogy ki is ő maga – a

sátán fia.

Annak ellenére, milyen ijesztő is lehet ez, ne feledjétek, hogy Én, Jézus Krisztus, Király

Vagyok. Senki, egyetlen ellenség sem hatalmasabb Istennél. De meg kell vívni a csatát a
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lelkekért, amint az meg lett jövendölve. Azáltal, hogy terjesztitek Szavamat, Üzeneteimet és

Imáimat, ti segíteni fogtok Nekem megmenteni azokat a lelkeket, akikre szükségem van,

hogy az Én Új Paradicsomom benépesülhessen Isten valamennyi Gyermekével.  

Mindenkor bízzatok Bennem, a ti Jézusotokban, mivel Én vezetni és védelmezni foglak benneteket ezen

– a földön lévő – utálatosság idején. Ígérem, ez az időszak rövid lesz.

Jézusotok

 

Hamarosan meggyilkolják az egyikét, annak a másik két politikai vezetőnek,

akikről Én említést tettem korábban

2013. február 26. kedd, 22.00

Szeretett leányom, hamarosan meggyilkolják az egyikét, annak a másik két politikai vezetőnek, akikről

Én említést tettem  korábban.

Szeretném, ha majd utána, felfednéd mindenkinek – a neked és másoknak adott bizonyíték által -, hogy

ki ez a személy, azért, hogy még többen elfogadják majd az Üzenetek Igazságát. Ez a szegény lélek

korábban megmenekült a haláltól, de újabb népszerűsége veszélybe fogja sodorni őt. A

szabadkőműves erők ellensége ő, akik nem fogják sokáig tűrni vezetői szerepét.

Követőim, amikor látjátok beteljesedni egy választott léleknek adott próféciákat, akkor

tudni fogjátok, hogy ők az Igazságot szólják, és hogy azt a Mennyből kapták, mert ők

képtelenek lennének ilyet kitalálni.

Én bizonyítani kívánom azoknak, akik megvetik Üzeneteimet, hogy Én, a ti szeretett Jézus

Krisztusotok vagyok az, Aki szól a világhoz, ezen próféta által. Habár nagy örömet szerez

Nekem látni, hogy mennyire szerettek Engem és mennyire követitek a Mennyből nektek adott imákat,

Én a kételkedőket szeretném megragadni.

Hamarosan szakadás történik Európában, mely teljes egészében az Európai Unióhoz és

ahhoz az országhoz kötődik, melyben Péter Széke található. Ez egy olyan háborúhoz fog

vezetni, mely teljesen más háború lesz, mint a többi háború. Ennek ellenére gonosz és kegyetlen

lesz. Az emberek fellázadnak majd egymás ellen Németországban, Olaszországban és

Franciaországban. Imádkozzatok, hogy Követőim továbbra is erősek legyenek, és gondoskodjanak

arról, hogy  ’Jézus az Emberiséghez’ Imacsoportok jöjjenek létre, gyorsan, ezekben az országokban.

Elérkezett az idő Számomra, Jézus Krisztus, az Isten Báránya számára, hogy kinyilatkoztassak még több

– a Pecsétekben rejlő – információt. Én ezt óvatosan fogom tenni, mivel mind lelkileg, mind testileg

készen kell állnotok. Mint Igazságos Isten, Én gondoskodni fogok arról, hogy vezesselek

benneteket, mind, és megáldjalak benneteket Erőmmel, ahogy minden réteg egyesével

feltárul.

Szeretett Jézusotok
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Szent Eucharisztiámat továbbra is vegyétek magatokhoz. Nem hagyhatjátok

abba a mindennapi Áldozást, mert nem ti lesztek azok, akiknek ezt el kell

döntenetek

2013. február 27. szerda, 15.30

Szeretett leányom, a napi Szentmisék még egy ideig folytatódni fognak, és Én arra buzdítom

minden Követőmet, hogy – változatlanul – továbbra is vegyenek részt a Szentmiséken.

Szent Eucharisztiámat továbbra is vegyétek magatokhoz. Nem hagyhatjátok abba a mindennapi

Áldozást, mert nem ti lesztek azok, akiknek ezt el kell döntenetek. Be fogják jelenteni, hogy az Istennek

való áldozatbemutatás másmilyenné alakul át, és ti azonnal tudni fogjátok, amikor ez megtörténik, mert

a Szentmise szertartását a hamis próféta meg fogja szüntetni. A Szentmise helyett egy egy-világ

pogány szertartás lesz, és ti, szeretett Követőim, a Szentlélek Ajándékával megáldva, azt a maga

valójában fogjátok látni.

Soha, de soha ne hagyjátok el az – Általam a világnak adott – Egyházat, mely Tanításaimra és

Kereszthalálom Áldozatára épül, a Legszentebb Ajándékokat nyújtva nektek.

Szeretett Követőim, ti vagytok az Én Egyházam. Az Én szeretett papjaim és klérusom, a

Szentlélek Ajándékával megáldva, soha nem fognak elhagyni Engem, és benneteket sem. És

így, Egyházam tovább él majd, mert halhatatlan. Az Egyház az Én Testem a földön, és így,

elpusztíthatatlan. Ennek ellenére összezúzzák, gyötrik és elvetik majd, aztán otthagyják a

vadonban, hogy elpusztuljon. Annak ellenére, hogy Ellenségeim mindent el fognak követni,

hogy az élet utolsó morzsáit is elpusztítsák, Egyházam fel fog támadni. De ne feledjétek,

Egyházam sosem fog meghalni, még ha úgy tűnik is.

Földi Egyházam össze fog zsugorodni, és – önhibáján kívül – a maradék hadsereggé alakul majd át.

Igaz Helytartóm, félrevetvén, harcolni fog azért, hogy vezethesse Isten gyermekeit, legjobb tudása

szerint. Én, Jézus Krisztus leszek az, aki vezetlek benneteket, aki felemellek, és megszabadítalak titeket

attól a gonoszságtól, amelyet rátok fognak kényszeríteni; egy gonoszságtól, mely váratlan és szörnyű

véget fog eredményezni mindazoknak, akik az Antikrisztus és az ő rabszolgái mellé állnak.

Jézusotok

 

Csak a bátrak és rettenthetetlenek - akik a legjobban szeretnek Engem –

lesznek azok közületek, akik vezetni fogják Hadseregemet, az üdvösség felé

2013. február 28. kedd, 23.50

Szeretett leányom, ezek a napok, melyek a küszöbön vannak, szörnyű sötétséget és kétségbeesést

hoznak magukkal, olyat, amilyet még sohasem tapasztaltatok életetekben.
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Ez szellemi sötétség lesz, melyet azon lelkek üressége idéz elő, akik az Antikrisztust és a hamis prófétát

követik. Nehéz lesz elviselni azt a szellemi gyötrelmet, melyet ők azon Keresztényeknek

okoznak majd, akik nem lesznek hajlandóak hallgatni az eretnekséget.

Ezt pusztán azért Mondom nektek, mert így tudni fogjátok a szívetekben, hogy az általatok érzett

elutasítás fájdalma amiatt lesz, mert ti – azáltal, hogy megőrzitek Szent Igémet – szenvedni fogtok az Én

Nevemben.

Soha ne veszítsétek el a bizodalmat, vagy kérdőjelezzétek meg a veletek szemben majdan

támasztott magas követelményeket, mert Én, a ti Királyotok vagyok az, aki rendelkezik

azzal az Hatalommal, mely biztosítja, hogy ezt ti el tudjátok hordozni. És abban se

kételkedjetek soha, hogy ezen Maradék Hadsereg – melynek ti most tagjai lesztek azért, hogy hűek

maradhassatok Hozzám, Jézus Krisztushoz – meg lett jövendölve.

Ne hallgassatok azokra, akik próbálnak majd meggyőzni benneteket, hogy ne higgyetek

ezen, a világnak szóló Szent Üzeneteimben, mert ők meg vannak tévesztve. Imádkozzatok

azokért, akikben nem lesz meg az erő, vagy a tisztánlátás Lelke, és a rossz utat fogják választani az

útelágazásnál. Sokan, akik a hamis prófétát fogják követni, igyekeznek majd ugyanerre az útra rántani

benneteket.

Testvér testvérrel, apa fiával, anya lányával fog viaskodni – mindannyian az Igazság követésére való

törekvésükben, de nagyon sokan nem veszik majd észre a hamis próféta tanításaiban lévő eltéréseket,

és el fognak veszni Számomra.

Csak a bátrak és rettenthetetlenek – akik a legjobban szeretnek Engem – lesznek azok közületek, akik

vezetni fogják Hadseregemet, az üdvösség felé. Vezetésemmel ők lelkek milliárdjait hozzák majd

magukkal a biztonságba. Ezért nem adhatjátok fel soha.

Jézusotok

 

Kérem valamennyi felszentelt Szolgámat, hogy hívjanak Engem, az ő

szeretett Jézusukat, hogy beboríthassam őket Drága Véremmel

2013. február 28. kedd, 23.55

Szeretett leányom, Elküldtem Szentlelkemet, hogy árassza el Isten valamennyi Gyermekét

ebben az időben, igyekezvén megszüntetni a gonosz sötétséget a világban.

Imádkozzatok állhatatosan valamennyi felszentelt Szolgámért, ebben az időben, amikor szörnyen össze

vannak zavarodva. Olyannyira szomorúak lesznek az elkövetkező néhány hétben Szent Helytartóm

pápaságának befejezte miatt, hogy nem tudják majd, hová forduljanak.

Kérem valamennyi felszentelt Szolgámat, hogy hívjanak Engem, az ő szeretett Jézusukat, hogy

beboríthassam őket Drága Véremmel. Én meg fogom adni nekik azokat a Kegyelmeket, melyekre

Tanításaim Igazságának megkülönböztetéséhez lesz szükségük. Akkor majd fel fogják ismerni a

megtévesztést, melyet hamarosan eléjük tárnak.
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Kérem valamennyi felszentelt Szolgámat, hogy hívjanak Engem, az ? szeretett Jézusukat, hogy beboríthassam
?ket Drága Véremmel

Nem szabad kételkedniük Bennem soha. Belém kell helyezniük minden bizalmukat. Nem hagyhatják

cserben Nevemet soha, és ébernek kell lenniük minden pillanatban.

Mondd meg nekik, hogy Én gyengéden szeretem őket, és hogy különleges Ajándékokat fognak kapni a

Mennyből. Ezek az Ajándékok békét, reményt és bátorságot adnak majd nekik a földi Szent

Egyházamban elkövetkező zűrzavaros időkben.

Jézusotok
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