
A Nagyfigyelmeztetés - 2013 január

Admin, Admin

Creative Commons - BY -- 2014



Table of Contents

A Nagyfigyelmeztetés - 2013 január
                                                     1

Az Isten Templomát a felismerhetetlenségig megszentségtelenítik majd                              1
Szűz Mária: Nem mindenki fogja elfogadni a szabadságot. Sokan a gonosz oldalán állnak majd, és elutasítják

Fiamat                                                                               2
Szeressétek mindazokat, akik az Én Nevemben üldöznek benneteket. Majd imádkozzatok értük             3
Szűz Mária: Azért szenved olyannyira, és van ilyen nagy sötétségben oly sok ember, mert nem hisznek Istenben    4
Szólítom mindazokat, akik bizonytalanok a tekintetben, hogy vajon Én Létezem, vagy sem                4
Szűz Mária: Az elkövetkezendő időszak megpróbáltatásokkal teli lesz valamennyi Keresztény számára       6
Kérlek, imádkozzátok az Imahadjárat ezen imáját (92) Ima az Állhatatosság Kegyelméért                 7
Csak Isten Hatalma által léteztek. Csak Isten Szeretete által fogtok örökké élni.                         8
Ne figyeljetek a túlzó állításokra, amiket esetleg hallotok a végidőkkel kapcsolatban                     9
Ha megcsonkítjátok, vagy megmásítjátok az Igazságot, az már nem az Igazság többé. Az már csak a látszat    10
Én most nekik adományozom a Szeretet és a Megtérés Könnyeinek Adományát                       11
Már folyamatban van a Katolikus Egyház - saját körein belülről történő - elpusztítását célzó terv           12
Ne foglalkozz a hozzád intézett kérdésekkel és kérésekkel, hogy módosítsd Szavaimat (Üzeneteimet)       14
Istenségem ellenére, émelyítő undor fog el az emberek bűneitől                                   15
Kérlek, éljetek ezzel az új Ajándékkal, a Gyógyulás Ajándékával, melyet most adok nektek               16
Mindent el fognak követni, hogy fennakadást okozzanak Imacsoportjaitoknak                         17
Szűz Mária: Fiam minden nyomának eltüntetése a vég kezdetét fogja jelenti                          19
Szűz Mária: Harcolnotok kell minden olyan törvény és érvelés ellen, mely támogatja az abortuszt          20
Olyan könnyen benyelitek a hazugok által elétek tárt hamis szavakat                               20
Azok az igaz prófétai Küldetések, melyek felháborodást váltanak ki                                 21
Ezek az emberek fogják lerombolni Templomaimat, és csak kevésben lesz lehetőség a napi

Áldozatbemutatásokra                                                                  22
Csaknem elérkezett az Én időm, mely összefonódik Atyám Isteni Akaratával                          23
A Szentlélek Ajándéka révén, ti prófétálni fogtok az Én Szent Nevemben az egész világon                24
Szűz Mária: Az ima ereje által tud Fiam Irgalma szétáradni az egész világban                         25
Arra kérem Követőimet, hogy hívják fel az emberek figyelmét a Szent Biblia olvasásának fontosságára      26
Imahadjárati Imacsoportjaim ereje által Én enyhíteni fogom az előre megjövendölt szenvedések nagy részét    27
Isten az Atya: Ezért csak egy csoda mentheti meg az emberiséget                                 28
Zokogni fognak a megkönnyebbüléstől, amikor tudatosul bennük, hogy egy olyan jövő vár rájuk, ahol nem

létezik halál                                                                          29
A Jelenések Könyvében szereplő próféciák csak részben ismertek                                  30
Hamarosan hoznak egy törvényt, mely száműzi az istenkáromlás fogalmát                           31
Mérhetetlenül fokozódik a gyűlölet, a gyilkosság, valamint a jótékonyság hiánya, és a bűn futótűzszerűen

elárasztotta a földet                                                                    32
Atyám már megkezdte a beavatkozást, és Haragja meg fogja rázni a földet                           33
Isten Anyja: Krisztus maradék egyháza Győzni fog                                              33



A Nagyfigyelmeztetés - 2013 január
Az Isten Templomát a felismerhetetlenségig megszentségtelenítik majd

A Nagyfigyelmeztetés - 2013 január

Az Isten Templomát a felismerhetetlenségig megszentségtelenítik majd

2013. január 1. kedd, 19.20

Drága, szeretett leányom, felvirradt az új hajnal, és kezdetüket vették a változások a Második

Eljövetelemre való felkészülés részeként.

A Közel-Keleten lévő háborúk most fokozódni, terjedni fognak, és sokan meg fognak halni a gonosz

csoport keze által. Ugyanakkor őket, a gonosz csoportot, Atyám Keze hamarosan meg fogja állítani.

Mindegyikükre le fog sújtani, amint ők nagyobb veszélyt jelentenek Isten gyermekeire.

Tervem most van megnyilvánulóban, és ti – akiket Én a maradék Egyház vezetésére választottam ki –

gyorsan bázisokat fogtok építeni az egész világon. Ezek azok a helyek lesznek, ahová majd nyugodtan

mentek tisztelni Engem, amikor templomaitok nem a kellő módon fognak fogadni benneteket.

Templomaitok nem lesznek mások, mint szórakozóhelyek, ahol pogány rítusok és zene kerülnek majd

megrendezésre gondosan kidolgozott szertartások keretében. Állítólag ezek az események Isten

tiszteletére lesznek majd. De ők bűnös tetteket fognak bálványozni, és ezeket Tanításaim szerint

valóknak fogják beállítani.

Sokuk hamarosan Isten új szolgájaként jelenik meg majd. Sokuk egyáltalán nem a Keresztény

Egyházban fog felkészülni, és ezért nem lesznek alkalmasak arra, hogy kiszolgáltassák a Szentségeket

Isten gyermekeinek. Ők csaló szélhámosok lesznek. Ők fogják megszabni mindenkinek az igazságot,

amit ők, a mai világban, Isten tanításainak tartanak. Hazugságaik az emberek fülébe jutnak majd, szerte

az egész világon.

Sokakat fog vonzani az, amit egy friss, új megközelítésnek fognak érzékelni Tanításaimat és Isten

szeretetét illetően. Mindez iszonyatos hazugság lesz. Sokakat rá fognak venni, hogy fogadják el az

Egy-Világvallást.

Ahogy a hamis egyház gyarapodik, és vonzza a sok hírességet, a médiát és a politikai vezetőket, úgy

fog Maradék Egyházam is gyarapodni. Sok felszentelt Szolgám hűtlen lesz Hozzám, és csatlakozni fog az

Egy-Világvalláshoz, ahol tárt karokkal fogják fogadni őket.

Ezek a csaló szélhámosok borzasztó nehézséget fognak okozni a Keresztényeknek mindenütt, ha nem

fogadják el ezt az új, politikailag támogatott kulturális szervezetet, mely magát Isten egyházának fogja

nevezni.

Habár a Keresztények lesznek a gyűlölet elsődleges célpontjai, Izrael Házát is üldözni

fogják, és a Zsidók lesznek eme lelkekért vívott háború bűnbakjai.

Nos, külsőleg semmi sem fog eltérőnek tűnni eleinte. Hamarosan azonban látható lesz egy pompázatos

és hatalmas épület Rómában, mely egy találkozóhellyé válik majd. Minden vallást örömmel fogadnak

majd itt, amíg arra nem kényszerülnek, hogy lenyeljék azokat a hazugságokat, melyeket az Új

Világhatalom mutat be nekik.

Idővel elfogadhatatlanná válik az, hogy egyes Keresztény szertartások esetében nyilvános
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szertartást tartsanak.

Ezek közé fog tartozni a Keresztség és a Szentáldozás Szentsége is. Ezeket elfogadhatatlannak

fogják tekinteni egy modern és profán világban, és lehetetlen lesz részesülnötök ezekben a

szentségekben. A Házasság Szentségét meg fogják változtatni, és a házasság egy más formában lesz

majd elérhető. Ezen a ponton, kizárólag Maradék Egyházam által lehet majd az Igaz Szentségekben

részesülni.

Felszentelt Szolgáimnak – akik szenvedni fognak az Én Nevemben, ahogy igyekeznek majd fenntartani a

Szentségeket és a Szentmisét – tudniuk kell a következőt. Szentségi fogadalmatok által Nekem

tartoztok engedelmességgel, és soha nem szabad kísértésbe esnetek, hogy eltérjetek az Igazságtól.

Nyomást fognak gyakorolni rátok, hogy hagyjátok el az Úr útjait. Hangotok csak suttogássá válik, amint

az ellenség próbálja elnyomni Isten Igaz Igéjét.

Gyűljetek össze. Egyesüljetek. Mert nagyon hamar Isten Templomát a felismerhetetlenségig

megszentségtelenítik majd. Csak kövessetek Engem, hallgassatok a szívetekre és a lelkiismeretetekre.

Álljatok készen, mindenkor, erre az előttetek álló nehéz útra. Minden bátorságotokra, erőtökre és

állhatatosságotokra szükségetek lesz.

Tudjátok, hogy utatok végén, Én várom majd, hogy Szent Karjaimba öleljelek benneteket, és Új

Paradicsomom biztos menedékébe vigyelek titeket.

Jézusotok

 

Szűz Mária: Nem mindenki fogja elfogadni a szabadságot. Sokan a gonosz

oldalán állnak majd, és elutasítják Fiamat

2013. január 2. szerda, 06.29

Gyermekem, sok minden fog most kibontakozni a világban, és számos esemény elkerülhetetlen annak

érdekében, hogy Isten gyermekei megtisztuljanak.

Fontos, hogy mindenki kitárja a szívét az Igazságra, Isten Szent Szavára (Üzenetére). Ha nem tárják ki

szívüket, nem fogják tudni elfogadni Fiam – emberiségnek tett – ígéretének Igazságát.

Fiam újra el fog jönni, méghozzá hamarosan, hogy visszaszerezze az Ő földi Királyságát. Ez nagy

nehezen ki lesz szabadítva a sátán gonosz szorításából. Isten minden gyermekének felajánlásra kerül a

szabadság, mely nélkül nem egyesülhetnek Fiammal.

Nem mindenki fogja elfogadni a szabadságot. Sokan a gonosz oldalán állnak majd, és elutasítják Fiamat.

Ők annyira gyarlóak lesznek, hogy nem fogják elfogadni az Ő Ígéretét, és továbbra is hajszolni fogják a

világi ambíciókat.

Kérlek benneteket, gyermekek, legyetek nagylelkűek ezen lelkek iránt. Ők nemcsak, hogy elutasítják

majd Fiam Irgalmasságát, hanem zaklatni és gúnyolni fogják mindazokat a bátor lelkeket, akik felállnak

majd, és hirdetik Isten Igazságát.
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Sz?z Mária: Nem mindenki fogja elfogadni a szabadságot. Sokan a gonosz oldalán állnak majd, és elutasítják
Fiamat

Folytassátok a napi imádságot, gyermekek, és adjátok át minden esetleges félelmeteket Fiamnak. Ő

szeret benneteket, és le szeretné venni rólatok az efféle bánat és szenvedés terhét. Jöjjetek hozzám,

szeretett Édesanyátokhoz, és Én meg fogom kérni Fiamat, hogy erősítse meg Iránta való hűségeteket.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 

Szeressétek mindazokat, akik az Én Nevemben üldöznek benneteket. Majd

imádkozzatok értük

2013. január 2. szerda, 20.00

Drága, szeretett leányom, tájékoztatnod kell valamennyi Követőmet, hogy imáik segítenek majd

enyhíteni a már megjövendöltek nagy részét.

Az ima olyan hathatós, hogy ha eleget imádkozzák az Általam a világnak adott  Imahadjárati imákat,

akkor a nehéz megpróbáltatás nagy része csökkenthető.

Fel kell hívnom a figyelmet a megbocsátás erejére is. Amikor az Én Nevemben üldöznek benneteket,

imádkoznotok kell azokért a lelkekért, akik gyötörnek benneteket. Amikor szívből imádkoztok értük, Én

beburkolom majd őket a ti szeretetetekkel. Amikor imádkoztok az ellenségeitekért, hátráltatjátok a

sátán azon küldetését, hogy elvegye Tőlem a lelkeket.

Leányom, arra kell most Utasítanom téged és Követőimet, hogy őrizzétek meg a nyugalmatokat, annak

ellenére, hogy nagy az ellenállás ezen Üzenetekkel szemben. Sohasem szabad félnetek Isten Szavától,

még akkor sem, ha ez sok szenvedést is okoz nektek a külvilág részéről.

Ne gondoljátok, hogy Királyságomba jutni könnyű. Mert mindegyikőtökre, akik igazán szerettek Engem,

jut majd egy vagy két olyan ember, aki kísértést érez arra, hogy az Irántam való hűségetekben gátoljon

benneteket. Ez a helyzet Kereszthalálom óta. Ez így is fog maradni egészen Második Eljövetelemig.

Tanítványaim vonzani fogják azokat a lelkeket, akik Engem keresnek. Tanítványaim akkor majd

megragadják ezeket a lelkeket, így Követőim megszaporodván majd, Velem egyesülve, eggyé válnak.

Ez a Királyságomba vezető egyedüli út sosem lesz szenvedésmentes.

Amikor rágalmakat zúdítanak rátok, gondoljatok a Kálváriára vivő Utamra. Minden egyes másodpercben,

amikor az Én nevemben gúnyolódást szenvedtek el, gondoljatok arra, hogy Én egy szót sem szóltam, és

arra a méltóságra, ahogyan Én egyszerűen egyedüli Célomra, a lelkek megmentésére

összpontosítottam.

Ez elviselhetőbbé teszi majd utatokat. Hadd szórjanak szitkokat ócsárlóitok; hadd nevezzenek

benneteket bolondnak; hadd nyilvánítsák Üzeneteimet eretnekségnek. Mert ha ezt teszitek, az ő gonosz

nyelvüknek nem lesz hatalma felettetek.

Szeressétek mindazokat, akik az Én nevemben üldöznek benneteket. Majd imádkozzatok értük. És ha

megbocsátotok nekik, megsemmisítitek a sátán hatalmát felettük.

 3

http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/uj-imahadjarat-jezustol/


A Nagyfigyelmeztetés - 2013 január
Szeressétek mindazokat, akik az Én Nevemben üldöznek benneteket. Majd imádkozzatok értük

Ez az alázatosság titka.

Jézusotok

 

Szűz Mária: Azért szenved olyannyira, és van ilyen nagy sötétségben oly sok

ember, mert nem hisznek Istenben

2013. január 3. csütörtök, 21.00

Gyermekem, azért szenved olyannyira, és van ilyen nagy sötétségben oly sok ember, mert nem hisznek

Istenben.

Elenyészett a hit, melyet az arra kijelölteknek kellett volna beleplántálniuk minden egyes lélekbe. Oly

sokan fordultak el Istentől, és most jönnek rá arra, hogy életük üres és értelmetlen. Amikor a lelkek

hátat fordítanak Istennek, nyugtalanná válnak. Az űrt hamis dolgok iránti szeretettel töltik ki, mely

sosem fogja kielégíteni béke utáni vágyukat.

Az igazi békére Fiam Szent Szívén át lelhettek. Ha elfogadjátok Jézus Krisztust, mint Megváltótokat,

akkor sosem fogtok meghalni. Sem lelki szárazságban maradni. Fiam üdvösséget szerez nektek, és még

ti, a leggyengébbek is, egy belső erőre leltek majd, ha hívjátok Őt.

Fiam Irgalmas Kezét fogja nyújtani azoknak, akiknek sosem tanították az Igazságot, mert megtagadták

azt tőlük. Fiam meg fogja világosítani őket, mert ők azok, akiket Fiam az Ő Dicsőséges Királyságába

szeretne vinni.

Isten Dicsősége meg fog menteni benneteket, ha nyitott szívvel befogadjátok az Igazságot. Ha

megismeritek Isten Jóságát, soha többé nem tudtok senkit és semmit Ő elé helyezni.

Kérlek, imádkozzatok, hogy az Igazság Világossága megnyissa majd valamennyiőtök elméjét, szívét,

testét és lelkét a Nagyfigyelmeztetés alatt. Ezért küld Isten egy ilyen ajándékot, az Irgalmasság

Ajándékát. Kérlek, válaszoljatok az Ő Hívására.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 

Szólítom mindazokat, akik bizonytalanok a tekintetben, hogy vajon Én

Létezem, vagy sem

2013. január 3. csütörtök, 21.10

Drága, szeretett leányom, Szólítom mindazokat, akik bizonytalanok a tekintetben, hogy vajon Én
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Szólítom mindazokat, akik bizonytalanok a tekintetben, hogy vajon Én Létezem, vagy sem

Létezem, vagy sem.

Tudom, mennyire nehéz hinnetek egy olyan életben, mely más, mint amit most éltek. Tudom, hogy

nehéz elfogadnotok Isteni Jelenlétemet. Mégis, tudnotok kell, hogy amikor szerettek valakit, ezt az

Ajándékot a lelketekben lévő Isteni Jelenlét teszi lehetővé. Használjátok ezt a szeretet arra, hogy hívtok

Engem, és Én meg fogom szólítani a ti szíveteket.

Ez egy olyan kor, amikor nagyon hamarosan, ösztönösen tudni fogjátok, hogy számos eseményt a

világban, a kegyetlen lelkületű emberek szívében jelen lévő gonoszság idéz elő.

Ez az az időszak, amikor Én a Hangomat hallatom köztetek. Prófétáim által Beszélek, hogy

megvilágosítsalak benneteket, hogy Megmutathassam nektek az irántatok érzett Szeretetemet. Ne

távolodjatok el Tőlem. Lelketekben ott van az Engem illető felismerés szikrája. Most itt az idő, hogy

elgondolkozzatok a jövőtökön, mert tudnotok kell a következőt. Nélkülem, Szeretetem és Irgalmam

nélkül, soha nem fogtok békére lelni.

Én vagyok az Igazság. Én olyan híreket hozok, melyek lehet, hogy kellemetlenek számotokra, de Én az

Igazságot szólom. Az Igazságot eleinte nehéz elfogadni, mert ez a rosszat és a jót egyaránt

kinyilatkoztatja. Az emberek csak a kellemes oldalt akarják látni, de nagyon gyakran a szívélyes

udvariaskodások látszata egyszerűen elfedi az Igazságot. Sokan nem ízlelhetik meg az Igazságot – Isten,

a mindenség Teremtőjének Létezését –, mégis készek elfogadni a nekik bemutatott hazugságokat.

Ezek csak múlandó formái az izgalomnak, és értelmetlenek. Ezeknek sikerül megzavarniuk benneteket,

és a biztonság hamis érzetét nyújtják. De ezek lényeg nélküliek.

Ne feledjétek, földi időtök csupán egyfajta száműzetés, melyet a bűn idézett elő.

Amikor Én először jöttem, azért jöttem, hogy megváltsam az emberiséget a bűntől. Sajnos, nem

fogadtak örömmel Engem. Mielőtt még jogot formálhattam volna Királyságomra, meggyilkoltak, és

Kereszthalált haltam. Ahogyan azt megjövendölték, Én most újra el fogok jönni, követelvén az Atyám

által Nekem ígért Királyságot. Ezúttal, Én fel foglak készíteni benneteket mind, erre az eseményre, mert

Én a legnagyobb ajándékot ígérem most nektek.

Ti Isten gyermekei vagytok, akár elfogadjátok ezt a tényt, akár nem. Nagyon szeretve vagytok. Én

megvilágosítalak majd benneteket, ha Hozzám jöttök, és Segítségemet kéritek. Nincs mitől félnetek,

mert Én vagyok a ti szeretett Jézusotok, és értetetek Haltam iszonyú kínhalált. Nemsokára véget ér

szenvedésetek, melynek során elveszetten, zavartan bolyongtok, és lehetetlennek találjátok, hogy

békére leljetek.

Jöjjetek, kövessetek Engem. Nagy terveim Vannak, és Istenségemről meg fogtok bizonyosodni

mindannyian. Azok, akik továbbra is elutasítanak Engem, még ők is meg lesznek ajándékozva az

Igazsággal, mikor Dicsőséges Második Eljövetelemnek tanúja lesz hétmilliárd ember.

Akkor senki sem fogja tagadni, hogy Én Létezem. Ez lehetetlen lesz számukra, mégis sokan nem lesznek

hajlandóak elfogadni az Új Királyságot, melyet Én fogok felfedni Isten valamennyi gyermeke előtt.

Ne forduljatok el, mert Én meg szeretnélek menteni benneteket, és el szeretnélek vinni titeket, az egész

emberiséget, abba az örökségbe, melyre mindannyian születtetek.

Szeretett Jézusotok
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Szűz Mária: Az elkövetkezendő időszak megpróbáltatásokkal teli lesz

valamennyi Keresztény számára

2013. január 4. péntek, 12.30

Drága gyermekeim, imádkozzatok, hogy a Keresztény Egyházak ráébredjenek ezen Üzenetek

Igazságára.  Tömegerejüknél fogva az igaz Keresztények továbbra is fenn fogják tartani Fiam Tanításait.

Ő, az én drága Fiam, vágyik valamennyi Követője hűségére. Imádkozzatok, hogy az Ő Egyházaiban

azok, akiknek az a feladata, hogy az Ő Szent Igéjét naponta hirdessék, hűségesek maradjanak Hozzá

mindenkor.

Nagyon megkérlek benneteket, ne hallgassatok semmilyen új tanra, melyet Fiam, Jézus Krisztus

Nevében mutatnak be, és amely nem az Ő Szent Nevében jön.

Az elkövetkezendő időszak megpróbáltatásokkal teli lesz valamennyi Keresztény számára. Nagy

állhatatosságra lesz szükségetek, ha hűségesek szeretnétek maradni Istenhez.

Amikor más Keresztények támadnak, megfélemlítenek, és üldöznek benneteket, hogy fogadjátok el az

új törvényeket, melyekről tudjátok a szívetekben, hogy nem Istentől valók, akkor imádkozzátok az 

Imahadjárat ezen imáját, hogy hűségesek maradjatok Hitetekhez.

Imahadjárat (91) Ima, hogy hűséges maradjak Hitemhez

„Ó, Boldogságos Szűzanya, Üdvösség Anyja, oltalmazz meg engem szükségem idején, amikor

gonoszsággal szembesülök.

Segíts meg engem, hogy félelem nélkül lelkemben, erővel és bátorsággal védelmezzem Isten Igéjét.

Imádkozz, hogy hűséges maradjak Krisztus Tanításaihoz, és hogy teljes mértékben, maradéktalanul át

tudjam adni félelmeimet, aggodalmaimat és szomorúságomat.

Segíts meg engem, hogy bátran meneteljek előre ezen a magányos  úton, hirdetvén Isten Szent

Igéjének Igazságát, még akkor is, ha Isten ellenségei ezt szinte lehetetlenné is teszik.

Ó Boldogságos Szűzanya, kérlek, hogy közbenjárásod által, erős maradjon minden Keresztény hite,

mindvégig az üldöztetés során. Ámen.”

Gyermekek, ne feledjétek, hogy amikor hiteteket folyamatosan próbára teszik, sértegetik és gúnyolják,

akkor Fiam együtt szenved veletek. Ez a szenvedés és üldöztetés ugyanaz, mint ami az Ő kegyetlen

tárgyalása közben volt, melynek során Őt eretnekséggel vádolták, pusztán azért, mert az Igazságot

szólta.

Az Igazság, amikor kimondják, vitát, dühöt, és néha erőszakot vált ki. Tudnotok kell, hogy Fiam megadja

majd nektek a szükséges erőt, hogy el tudjátok viselni ezt a nagyon nehéz időszakot.

Hallgassátok meg hívásomat, gyermekek. Én majd közbenjárok a ti nevetekben, hogy erősek

maradjatok, és Fiam különleges kegyelmeket áraszt majd rátok, hogy el tudjátok kerülni azt, hogy
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istenkáromló törvények elfogadására kényszerítsenek benneteket, mely törvények egy nagy szakadást

idéznek majd elő a Keresztény Egyházakban, különösen a Katolikus Egyházban.

Szeretlek benneteket, és imádkozom értetek utatok minden egyes szakaszában, az Igazság útját járva.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 

Kérlek, imádkozzátok az Imahadjárat ezen imáját (92) Ima az Állhatatosság

Kegyelméért

2013. január 6. vasárnap, 17.50

Drága, szeretett leányom, a Szentlélek által most, az egymás számára ismeretlen emberek, a világ

minden tájáról, válaszolnak erre a Mennyei hívásra.

Csak a Szentlélek Erejének köszönhető az, hogy már lelkek ezrei gyűltek össze, szeretettel szívükben,

hogy csatlakozzanak Imahadjáratom  Imacsoportjaihoz.

Azonnal tudni fogjátok, ha egy Istentől való Küldetés hiteles, azok száma alapján, akik hívást kaptak, és

akik az Én Szent Nevemben egy emberként egyesültek. Nem tesznek fel kérdéseket. Nem keresnek

ezzel pénzt. Nem vitatkoznak. Egyszerűen mindannyian összefognak, Irántam való szeretetükből

fakadóan. Mivel nagyon sok nemzetből, nagyon sok lélek válaszolt  Imahadjáratomra, Én ezt az Áldást

adom most nekik.

Szeretett Tanítványaim, nagy örömet és vigaszt nyújtotok Számomra. A hűségért és állhatatosságért,

melyet már bizonyítottatok, Én megáldalak benneteket a Szentlélek Ajándékával. A mai naptól kezdve,

minden feladatért, melyet azért vállaltok, hogy segítsetek Nekem megmenteni a lelkeket még Második

Eljövetelem előtt, Én egy különleges kegyelmet fogok adni nektek, melyet azonnal fel fogtok ismerni. Ez

– a megpróbáltatások ellenére – az Állhatatosság Kegyelme.

Kérlek, imádkozzátok az  Imahadjárat ezen imáját (92) Ima az Állhatatosság Kegyelméért

„Ó, drága Jézus, az Állhatatosság Adományát kérem Tőled.

Könyörögve kérlek, add meg nekem a szükséges kegyelmeket, hogy meg tudjam őrizni a Te

Legszentebb Igédet.

Kérlek, szabadíts meg engem minden maradék kételytől.

Kérlek, áraszd el lelkemet jósággal, türelemmel és állhatatossággal.

Segíts, hogy méltóságteljes maradjak, amikor a Te Szent Nevedben sértegetnek engem.

Erősíts meg engem, és árassz el a kegyelemmel, hogy tovább folytassam, még akkor is,

amikor fáradt vagyok, amikor nincs erőm, és amikor az előttünk álló megpróbáltatásokkal
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Kérlek, imádkozzátok az Imahadjárat ezen imáját (92) Ima az Állhatatosság Kegyelméért

kell szembenéznem, amint fáradhatatlanul munkálkodom azon, hogy segítsek Neked

megmenteni az emberiséget. Ámen.” 

Menjetek, drága Követőim, és tudjátok, hogy Szívem szeretettől és örömtől repes, amint tanúja Vagyok

szereteteknek, amikor válaszoltok Hívásomra.

Szeretlek benneteket. Az Én Drága Véremmel borítalak be benneteket.

Jézusotok

 

Csak Isten Hatalma által léteztek. Csak Isten Szeretete által fogtok örökké

élni.

2013. január 7. hétfő; 22.15

Drága, szeretett leányom, amikor Én veled kommunikálok, talán eltűnődsz azon, vajon miért is tűnik ez

a legtermészetesebb dolognak a világon.

Időnként azt kérded, miért nem érzed, hogy Jelenlétem eltölt téged. Én engedem ezt meg, mert

képtelen lennél megállni Jelenlétem előtt, mivel elájulnál Világosságom Erejétől. Én mégis

megengedem, hogy egy különleges Adományként egy kis betekintést nyerj ebbe az Isteni Világosságba.

Azért, mert így akkor meg fogod érteni, mily erőteljes is az Én Világosságom, Szeretetem és Lelkem.

Ha az ember megpillantaná Isteni Jelenlétem akár csak egy töredékét is, olyannyira megrendülne, hogy

nem tudná elviselni a Világosságot, mert az elvakítaná őt.

Ez az a távolság, melyet a bűn ékel az ember és Teremtője közé. Amikor Világosságom bemutatásra

kerül a lelkeknek, csak akkor tudom Én befogadni őket Királyságomba, ha már megtisztultak. Közületek

csak azokat burkolhatja be Irgalmasságom Világossága, akik megalázkodnak Előttem. Nem számít,

mennyire állítjátok, hogy szerettek Engem, folyamatosan jóvá kell tennetek bűneiteket

Előttem, ha meg szeretnétek kapni Irgalmasságom ezen Adományát.

Én a következőt mondom minden bűnösnek. Egyetlen óra sem telik el anélkül, hogy gondolattal, szóval,

vagy cselekedettel ne vétkeznétek. De ha csendben elfogadjátok gyengeségeteket, és szeretetteljesek

vagytok Irántam, és Én látom a bánatotokat, akkor egy pillanat alatt el fogom felejteni vétkeiteket.

Amikor Eljövök, hogy Isteni Irgalmasságommal borítsalak be benneteket, még Második Eljövetelem

előtt, az azért lesz, hogy felajánlásra kerüljön számotokra a szükséges megtisztulás, hogy lehetővé

váljon befogadásotok, és Isteni Világosságom védelmébe és biztonságába vételetek. Világosságom,

azon a napon, be fogja borítani a földet. Sokan, Nagy Irgalmasságom Világosságától

elvakítva ugyan, de azonnal elfogadják majd Üdvözítő Kezemet.

Ahhoz, hogy bebocsátás nyerjetek Irgalmasságom Világosságába, el kell fogadnotok, hogy Isten

Hatalma örökkévaló. Csak Isten Hatalma által léteztek. Csak Isten Szeretete által fogtok örökké élni.

Azok, akik elutasítják a Világosságot, csak sötétségre lelhetnek. A sötétség csak egyetlen dolgot

jelenthet – hogy a gonosz által számotokra felajánlott örök szenvedés létét választjátok.
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Csak Isten Hatalma által léteztek. Csak Isten Szeretete által fogtok örökké élni.

Engedjétek, hogy Világosságom leragyogjon rátok, de előbb el kell nyernetek annak jogát, hogy

osztozzatok ebben az erőteljes Világosságban, mely helyet kínál számotokra az Én Királyságomban,

mindörökre.

Megáldalak benneteket. Hívlak benneteket. Jöjjetek Hozzám, félelem nélkül, mert Én türelmesen várok

rátok. Csak ha Hozzám jöttök, akkor érthetitek meg Ígéretem Igazságát.

Jézusotok

 

Ne figyeljetek a túlzó állításokra, amiket esetleg hallotok a végidőkkel

kapcsolatban

2013. január 8. kedd, 21.00

Drága, szeretett leányom, ha Én fel szeretném készíteni a világot Második Eljövetelemre, akkor arra kell

kérnem valamennyi Követőmet, hogy bízzanak Bennem, teljes mértékben. Szeretlek benneteket. Én

mindig meghallgatom imáitokat, hogy mérséklődjenek azok a gonosz tettek, melyeket Isten

ellenségei terveznek jelenleg a világban.

Én megvédelek benneteket, szeretett Követőim. Habár Én soha nem tudnám elrejteni előletek az

Igazságot, figyelmeztetnem kell benneteket azokra a téves próféciákra, melyeket a világban lévő hamis

próféták közölnek jelenleg, és melyek félelmet keltenek a lelkek szívében.

Mint már említettem, Atyám Keze le fog sújtani a gonosz emberekre, amikor ők próbálják elragadni

Isten gyermekeit a földről, még mielőtt alkalmassá válnának Királyságomba belépni.

Soha nem szabad hagynotok, hogy a félelem megölje a reményt, vagy hogy a rettegés megölje a

szeretetet. A szeretet megsemmisíti a gonoszságot. A szeretet növekedni fog a világban, és el fog

terjedni Isten Kegyelmének köszönhetően, válaszul az Ő Gyermekei imáira.

Ne figyeljetek a túlzó állításokra, amiket esetleg hallotok a végidőkkel kapcsolatban. Ne engedjétek,

hogy az ilyen mesék – melyeknek többsége kitaláció – felzaklassanak, vagy megijesszenek benneteket.

Én, Jézus Krisztus, Irgalmasságomban, el fogom pusztítani a gonoszságot, mivel soha nem fogok

lemondani a lelkekről. Isten maga a Szeretet. Isten Hatalma Mindenható.

Isten maga az Irgalom. Soha ne feledjétek ezt.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, mert nem engedhetitek, hogy szívetek zaklatott legyen,

amikor az ima enyhíteni tudja a világban lévő gonoszság nagy részét. Adjátok át magatokat Nekem

szeretettel, reménnyel és örömmel, és Én elveszem minden félelmeteket és felesleges aggodalmatokat.

Amikor egy nagy ünnepségre készültök, mindig vidámak és izgatottak lesztek. És habár sok zűrzavar és

nehéz akadályok fordulhatnak elő a nagy nap előtt, minden feledésbe fog merülni, amikor a nap

hajnalban felvirrad a várva várt napon.

Így kell tekintenetek Második Eljövetelemre. Habár a gonoszság, melynek tanúi lesztek addig, rémületet

és undort kelt majd bennetek, de rövid életű lesz, mert hamarosan minden feledésbe fog merülni.
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Ne figyeljetek a túlzó állításokra, amiket esetleg hallotok a végid?kkel kapcsolatban

Legyetek nyugodtak. Soha ne veszítsétek el a Nagy Irgalmasságomba vetett reményt. Soha nem fogom

cserbenhagyni azokat, akik szeretnek Engem.

Jézusotok

 

Ha megcsonkítjátok, vagy megmásítjátok az Igazságot, az már nem az

Igazság többé. Az már csak a látszat

2013. január 9. szerda, 10.45

Drága, szeretett leányom, mily gyakran emlegetnek Engem az emberek, minden egyes nap, és mégis,

annyira távol Vagyok tőlük.

Sokan, ösztönösen, hangosan a Nevemen szólítanak, szóhasználatuk során, anélkül, hogy

valóban tudatosulna bennük, miként említik Nevemet. Nemcsak a Nevemet nem tisztelik;

semmiféle tiszteletet nem mutatnak Irányomba. Nevemet arra használják, hogy káromoljanak másokat,

komoly súrlódások alkalmával. Mennyire bánt és megdöbbent Engem az, hogy ily módon említenek

Engem.

Sokan említik Nevemet, mindennapi beszélgetés során, de nem oly módon, mely utal Szerepemre, mint

az emberiség Megváltójára.

Bárcsak felszólíthatnám az ateistákat és az agnosztikusokat, hogy meghallgathassák, miként használják

ők maguk a Nevemet, mindennapi beszélgetéseik során. Ha ez egy szokás, akkor miért nem használtok

egy másik kifejezési formát? Miért említetek Engem, ha nem fogadtok el Engem? Miért

használtok Engem az istenkáromlás formájaként, amikor nem hisztek Létezésemben?

Oly sok ember utasít el Engem, mint aki nem fontos az életükben. Félrelöknek Engem, mintha Nekem

nem lenne jelentőségem.

Sok lélek, akik hisznek Bennem, nem gyakorolják hitüket. Mint ilyenek, nem készítik fel lelküket. Nagyon

sokan nem tudják, mikor fognak eltávozni ebből a világból az elkövetkező életbe, és elkövettek egy

szörnyű hibát. Mégpedig azt, hogy nem váltak alkalmassá belépni Királyságomba.

Azon a napon, amikor a lelkek két csoportra osztva találják magukat, a jövő Igazsága végre

feltárul előttük. Jaj annak, aki nem készült fel erre a nagy napra, és eltékozolta földi idejét.

Leírhatatlan lesz azoknak a rémülete, akik nem voltak hajlandók meghallgatni az Igazságot, és

nyilvánosan megaláztak, elutasítottak Engem. Lesz ott sírás, hisztéria és ijedtség azon a napon, amint

ezek a lelkek látják, hogy az az út, amit választottak, kizárólag a pokol tüzébe vezette őket.

Ez a lelki-szellemi megújulás ideje azon lelkek számára, akik meg lettek áldva azzal az

Adománnyal, hogy látják, hogy jelenleg miként teljesednek be a világban a régmúlt

próféciái, a megjövendöltek szerint. 

Nézem a világot, és Látom a szörnyű zűrzavart, ahogy az embereket elnyelik a világ keletkezésével

kapcsolatos hazugságok – azok a hazugságok, melyeknek célja, hogy eltérítsék az embereket az
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Ha megcsonkítjátok, vagy megmásítjátok az Igazságot, az már nem az Igazság többé. Az már csak a látszat

Igazságtól.

Látom, ahogy a jóravaló embereknek azt mondják, hogy vessék el ismeretüket Tanításaimat illetően, és

dobják sutba azokat a Bűn elfogadásának javára. Majd arra buzdítják őket, hogy üdvözöljék a bűnt,

mígnem meggyőzik magukat arról, hogy Én, Jézus Krisztus majd szemet hunyok fölötte.

Tanításaim Igazsága a Kereszténység lényegében rejlik. Ha megcsonkítjátok, vagy megmásítjátok az

igazságot, az már nem az Igazság többé. Az már csak a látszat.

Itt az ideje – akár készen álltok, akár nem -, hogy ráébredjetek, hogy vagy hagyjátok

magatokat megtéveszteni a modern new age lelkiséggel, vagy kiálltok és megvédelmezitek

Isten Szent Igéjét. Lehet, hogy ez nem tűnik most lényegesnek nektek, de ha eljön a nap, amikor Én

Ítélni jövök, egyedül az Igazság lesz elfogadható Királyságomban.

Ha elfogadjátok a hazugságokat, akkor nem vagytok őszinték. Nem vagytok igazak. Ezért nem fogtok

Kegyelmekben részesülni. Olyanok lesztek, mint egy üres hajó, mely suhan a tengeren, büszkélkedvén a

rakománnyal, mely csak a képzeletetekben létezik. Ennek a hamis biztonságérzetnek senki sem fogja

hasznát venni. Ez nem fog hozzájuttatni benneteket Új Paradicsomom kulcsaihoz.

Imádkozzatok minden nap úgy, mintha másnap lenne az utolsó napotok, mert nem tudjátok Második

Eljövetelem időpontját. Ez váratlanul fog bekövetkezni. Ha felvirrad az a nap, nem lesz sok idő arra,

hogy megtérjetek. Akkor vagy elfogadtok Engem, és Ígéretemet, miszerint elviszlek benneteket

Királyságomba, vagy elküldettek arra a helyre, ahonnan nincs visszaút.

Jézusotok

 

Én most nekik adományozom a Szeretet és a Megtérés Könnyeinek

Adományát

2013. január 11. péntek, 11.25

Drága, szeretett leányom, kérlek hallgass meg, és figyelj, amint kinyilatkoztatom neked

Szenvedésemet. Tövisekkel borított Fejem jelenleg fájdalmasan össze van roncsolva, amint –

kétezer évvel, földön töltött Időm után – Keresztre feszítésem kínját szenvedem el.

Második Eljövetelem Ideje nagyon közel van. Senkinek se legyen kétsége Ígéretem felől, miszerint

eljövök újra. Senkinek se legyen kétsége afelől, hogy ez bármikor bekövetkezhet. Készítsétek fel a

lelketeket, mert közel az idő. Sokkal jobban teszitek, ha lelketek állapotára

összpontosítotok, mint jövőbeni jólétetek állapotára.

A tövisek okozta fájdalmat a Katolikus és más Keresztény Egyházban lévő vezetők is érzik

most. Ők is szenvednek, mivel jelenleg rájuk kényszerítik a politikai vezetők által előírt tanokat, melyek

a fenevad szájából ömlenek.

Figyelmeztetnem kell benneteket, mind, akik támadjátok az ezen Üzeneteken keresztüli Szavamat, hogy

a végidők csatája, az Isten és a sátán között, most zajlik. Atyám bocsásson meg nektek vétségeitekért.

Árassza ki Irgalmát meggondolatlan és önfejű viselkedésetekre, mely elnézi a bűnt.
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Én most nekik adományozom a Szeretet és a Megtérés Könnyeinek Adományát

Amint azt megjövendölték, most megismétlődik az a fájdalom, melyet a Töviskorona okozott, mely most

iszonyú kínok közepette nehezedik földi Keresztény Egyházam fejére. Az elutasítás – Szavam,

Létezésem és Tanításaim elutasításának – fájdalmát nemcsak Én érzem, hanem mindazon szegény

lelkek is, akik tisztelnek Engem, akik hirdetik Szent Szavam, és akik szeretnek Engem.

Szívem – szeretetben és szenvedésben – egybefonódott velük. Ők ezt azonnal tudni fogják, mert Én

most nekik adományozom a Megtérés és a Szeretet Könnyeinek Adományát, amikor az 

Imahadjárat ezen imáját imádkozzák. 

Imahadjárat (93) Ima a Megtérés Könnyeiért

„Ó, szeretett Jézusom, Te közel állsz szívemhez.

Én egy vagyok Veled.

Szeretlek Téged.

Féltve őrizlek Téged.

Hadd érezzem Szeretetedet.

Hadd érezzem Fájdalmadat.

Hadd érezzem Jelenlétedet. 

Add meg nekem az alázat Kegyelmét, hogy méltóvá váljak Királyságodra, amint a földön, úgy a

Mennyben is.

Add meg nekem a Megtérés Könnyeit, hogy őszintén fel tudjam ajánlani magam Neked, mint egy igaz

tanítvány, segítvén Téged azon Küldetésedben, hogy megments minden egyes lelket a földön, mielőtt

eljössz ítélni élőket és holtakat. Ámen.”

Menjetek szeretett Követőim. Megígérem, hogy Én nektek fogom adományozni a Megtérés

Könnyeinek Kegyelmét, hogy valóban eggyé váljatok majd Szent Szívemben, amikor ezt az

imát imádkozzátok.

Szívem átölel benneteket, dédelgetett és hűséges Tanítványaim. Szeretlek titeket. Én oly módon

vagyok most veletek, melyet nehéz lesz számotokra visszautasítani.

Szeretett Jézusotok

 

Már folyamatban van a Katolikus Egyház - saját körein belülről történő -

elpusztítását célzó terv

2013. január 12. szombat, 15.10

Drága, szeretett leányom, ez a következő szakasz ideje Tervemben, mely felkészíti a világot az

Új Korszakra, az Új Paradicsomra, az Általam, az Emberfia által ígért Királyságra.

Hadseregemnek most össze kell gyűlnie, és imában egyesülnie, mert most felerősödött a

lelkekért vívott csata. Most teljes gőzzel beindulnak a gonosz csoport globális szintű tervei, hogy

törvényessé tegyék a háborúkat, az eutanázia és az abortusz általi gyilkosságokat.
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Már folyamatban van a Katolikus Egyház – saját körein belülről történő – elpusztítását célzó

terv. A hatalmi pozícióban – különösen a Katolikus Egyházon belül – lévő lelkeknek, akik jóváhagyják a

bűnt, és próbálják törvénybe iktatni azt, tudniuk kell a következőt. Szörnyen szenvedni fogtok. Atyám

Keze be fog avatkozni, és megsemmisíti terveteket.

Szörnyű büntetetés vár majd minden férfire és nőre, akik Isten Akaratával ellentétes törvényeket

igyekeznek bevezetni. Nemcsak rájuk fog lesújtani Atyám Keze, hanem saját nemzetük is meg lesz

büntetve.

Már eleget tűrt Atyám. Nem fogja tovább eltűrni az ilyen beavatkozásokat az Ő Teremtésébe. A Föld

megrázkódik majd, és nem lesz olyan, aki ezt ne észlelné.

Micsoda gonoszság van jelen. És micsoda galádság áll készen, melynek során iszonyú förtelmek

kerülnek bevezetésre az emberiség által, melyek sértik az Istent. Ezen tettek miatt kell majd az

emberiségnek szembenéznie Atyám Haragjával. Az ima, és még több ima, meg tudja állítani ezt a

gonoszságot. És imáitoknak köszönhető az, hogy elhalasztódtak az Isteni Beavatkozások az

emberiség megbüntetésére. Most el lesznek söpörve a föld színéről azok a nemzetek, akiknek

vezetőit a gonosz lélek vezérli.

Szeretett Követőim, rettenetesen szenvedni fogtok, amikor tanúi lesztek az Isten Törvényeivel szembeni

engedetlenségeknek. Továbbra is imádkoznotok kell az Atyám általi büntetések enyhítésének

érdekében.

Most minden nemzetben a lehető legtöbb  Imahadjárati imacsoportot kell megalakítanotok.

Ezáltal mérsékelni fogjátok a gonosz csoport tevékenységét.

Türelmem soha nem ér véget, de az emberiség – még Második Eljövetelem előtt – meg lesz büntetve

gonosz tetteiért. Ez a büntetés egy időre elhalasztódott, de Atyám jóváhagyja majd az

ökológiai megbolydulásokat, a lelkek megtisztulása érdekében. 

Íme egy fontos Litánia az Atyám általi büntetés enyhítését segítendő.

’Jézus az Emberiséghez’ Litánia (4) Isten, az Atya általi büntetés enyhítésére

Ó, Magasságos Isten,

Irgalomért esedezünk Hozzád, Gyermekeid bűnei miatt.

Hálát adunk Neked a föld Ajándékáért.

Hálát adunk Neked az emberi élet Ajándékáért.

Féltve őrizzük az élet Ajándékát.

Óvjuk az élet Ajándékát.

Hálát adunk Neked az Ajándékért – Fiadért, Jézus Krisztusért.

Hálát adunk Neked a Megváltás Ajándékáért.

Dicsőítjük Istenségedet.

Átadjuk magunkat Neked, teljesen, hogy a Te Szent Akaratod beteljesedhessen, amint a Mennyben, úgy

a földön is.

Hálát adunk Neked a Lelkiismeret – Átvilágítás Ajándékáért.

Hálát adunk Neked az örök élet ígéretéért.

Örömmel üdvözöljük az Új Paradicsomot.

Esedezve kérünk, ments meg minden lelket, azokat is, akik gyötörnek Téged, és akik elvesztek a

Számodra.

Hálát adunk Neked valamennyi Gyermeked iránti Szeretetedért.
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Hálát adunk Neked a prófécia Ajándékáért.

Hálát adunk Neked az ima Ajándékáért.

Kérünk, adj nekünk békét és üdvösséget. Ámen.” 

Leányom, ez a Küldetés még nehezebbé fog válni, amint az emberek egymás iránti gyűlölete

felerősödik, és elharapódzik.

Isten hűséges tanítványai abba a kísértésbe fognak esni, hogy engedjenek a bűnöknek, melyek a

tolerancia törvényeinek lesznek álcázva. Ellen kell állnotok minden olyan kísértésnek, melynek

célja, hogy fordítsatok hátat Tanításaim Igazságának. Ha minden megpróbáltatásotokat Szent

Kezembe helyezitek, sokkal könnyebbnek fogjátok találni ezt – a lelkek megmentését szolgáló –

Küldetést.

Jézusotok

 

Ne foglalkozz a hozzád intézett kérdésekkel és kérésekkel, hogy módosítsd

Szavaimat (Üzeneteimet)

2013. január 13. vasárnap; 12.10

Drága, szeretett leányom, soha ne feledd el, ki a te Mestered. Amikor teljesen szétszednek téged, és

amikor Tanítványaim mérhetetlen terheket tesznek a válladra, ki kell tartanod. Helyezd magadat az Én

Szent Karjaimba, vonulj vissza, és kérj, hogy Én gondoskodjam mindenről.

Neked kizárólag az Én Hangomra kell reagálnod. Bármely más hangot, amely az Általam adott Szent

Feladat végzésére utasít téged, az ő módszereik, az ő értelmezésük szerint, figyelmen kívül kell

hagynod.

Sokaknak, akik követik ezt a Küldetést, meg kell érteniük, hogy az Én Szent Szavamat (Üzenetemet)

nem szabad boncolgatni, megváltoztatni vagy átalakítani, úgy, hogy az másoknak megfeleljen. Az Én

Szavam (Üzenetem) Szent. Fogadjátok el hittel, amit Én mondok, és elégedjetek meg vele. Ha rejtett

értelmet, szenzációt vagy jóslatokat próbáltok fellelni benne, az sértő Számomra.

Tanuljatok meg Hangomra figyelni. Engedjétek, hogy megérintse a lelketeket, és legyetek hálásak, hogy

Én nektek adom az Én bensőséges Tanításaim és óhajaim Ajándékát. Én ezt irántatok való könyörületből

teszem, és mert Szeretlek benneteket. Megkérdőjelezni és követelni, hogy olyan válaszokat adjak

nektek, melyeket hallani akartok, ez sértő Számomra.

Leányom, kérlek, ne foglalkozz a feléd intézett kérdésekkel és kérésekkel, hogy módosítsd Szavaimat

(Üzeneteimet), illetve az értelmét annak, amit Én mondok neked. Mint azt korábban is mondtam neked,

nincs erre felhatalmazásod. Különösen akkor maradj csendben, ha a körmönfont lelkek bonyolult

kérdéseket vetnek fel, melyekre nem tudod a választ.

Nektek, akik továbbra is próbáltok gáncsot vetni Nekem, kétségbe vonván és kritizálván Szent

Szavamat (Üzenetemet), tudnotok kell, nem vagytok egyebek, mint szegény gyarló bűnösök. Nem azt

találom visszatetszőnek, hogy lelketek javát szolgáló kérdéseket tesztek fel. Hanem hogy nem vagytok

hajlandóak elfogadni, hogy Én, Jézus Krisztus valaha is kommunikálhatnék a világgal, ahogyan azt Én
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most is teszem.

Ha fogjátok Szavamat (Üzenetemet), és kiforgatjátok azt úgy, hogy az nektek megfeleljen, akkor az

értelmetlenné válik. Aztán ha ízekre szeditek Szavamat (Üzenetemet), azért, hogy szembeszálljatok

ezen Szent Küldetésemmel, mely ezt az utolsó generációt hivatott megmenteni, akkor félre lesztek

vetve.

Tervem most erőteljes, amint az emberiséget sebesen vezetem előre az Igazság Útján. Azok, akik

tévelyegnek és elkóborolnak, lemaradnak. Éppen csak annyi idő van hátra, hogy mindegyikőtök

megmeneküljön. Miért vesztegetitek hát az időt? Minden perc számít.

Adjatok Nekem esélyt, hogy vezethesselek, taníthassalak és megmenthesselek benneteket. Ha azt

akarjátok, hogy Én segítsek nektek, akkor szükség van az Irántam, a ti Jézusotok iránti

engedelmességre. Csak akkor tudtok Nekem engedelmeskedni, ha akaratotokat átadjátok Nekem. Ha

ezt megteszitek, lelketekben nem lesz többé zűrzavar.

Jézusotok

 

Istenségem ellenére, émelyítő undor fog el az emberek bűneitől

2013. január 14. hétfő, 18.12

Drága, szeretett leányom, már kevés az idő a Nagyfigyelmeztetésre való felkészülésre. Ez az az időszak,

amikor mindegy, milyen gyötrelmes is az üldöztetés, Szent Szavamon kívül mindent figyelmen kívül kell

hagynotok.

Amint az előkészületek megkezdődnek, senki sem állíthat meg benneteket, szeretett Követőim,

aközben, hogy felkészítitek lelketeket, és imádkoztok azokért, akik halálos bűnben fognak meghalni a

Nagyfigyelmeztetés során.

Ti, szeretett Követőim és Felszentelt Szolgáim, el fogjátok szenvedni azt a kínt, melyet Én érzek, amikor

a nyomorult bűnösökre nézek. Istenségem ellenére, émelyítő undor fog el az emberek bűneitől, amint

azok Szemeim előtt felvonulnak.

Önteltségük, az arcátlanság és a gőg, amit ezek a bűnösök mutatnak, pontosan a sátán és

az ő démonainak tulajdonságaira hasonlítanak. Ezek a gonosz lelkek nyelték el Isten

gyermekeinek lelkét, hogy többé már ne tűnjenek azoknak a gyermekeknek, akik hajdanán voltak, első

lélegzetvételükkor.

Olyannyira telve vannak gőggel, és olyannyira meg vannak győződve legyőzhetetlenségükről, hogy már

nem képesek hagyni, hogy Isten Lelke megérintse a lelküket. Emiatt van szükségük a ti imáitokra.

Én megáldalak benneteket a Kegyelemmel, hogy megmenthessétek ezeket a lelkeket, és nektek – Én

érettem– segítenetek kell Nekem, hogy Én segíthessek nekik.

Amikor az ember már nem elégszik meg saját testi vágyainak kielégítésével, akkor úgy érzi, bele kell

avatkoznia Teremtésembe. Akkor aztán olyan lépéseket tesz, melynek során nemcsak, hogy próbálja
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utánozni Isten Hatalmát, amikor az emberi élet Teremtéséről és elvételéről van szó, hanem azt is

gondolja, hogy megvan a hatalma arra, hogy Isten Létezését helyettesítse. Az ember jelenleg saját

istenségében hisz, mely csak egy hazugság, amit a sátán plántált a lelkébe, akinek hűséget fogadott.

Ezek a lépések, melyeket az ember most megtesz, túlmennek az Isten által megengedett határokon.

Most, hogy Isten Egyházait a gonosz lélek ostromolja, ellenségek és csaló szélhámosok által, a büntetés

végül le fog ereszkedni a földre.

Tanúi lesznek Atyám Hatalmának, és az Általa való büntetés súlyos lesz. Ez még a leggőgösebb

bűnösöket is meg fogja rendíteni, akiknek semmi kétségük sem lesz afelől, kinek a Keze sújtott le a

földre. Atyám azért teszi majd ezt, hogy megszabadítsa a földet a gonoszságtól, ugyanakkor, hogy ezzel

egy időben, lehetővé tegye a – lelkek megmentésében segédkező – hűséges követőiből álló

Hadseregének gyarapodását.

A bűn tönkretette a földet, amin jártok, és ez látható a betegség, a szennyezés és a kormányotokban

lévő korrupció révén. A bűn szennye ráborul a világra, így az egy undort keltő és hitvány dologgá vált

Atyám Szemében. Össze van törve a szíve Atyámnak, aki megteremtette a világot, egy olyan helyet,

ahol Ő felnevelhette Családját.

Atyám haragos is, és az igazságszolgáltatás mérlegének nyelve már megbillent. Az Általa való büntetést

nem lehet megállítani, ahol ez szükségessé vált.

Segítsetek testvéreiteknek, különösen azoknak, akik olyan törvényeket hoztak, melyek beavatkoznak a

Magasságos Isten által teremtettekbe. Ezt az  Imahadjárat által kell tennetek. Legyetek erősek.

Legyetek bátrak. Bizakodjatok, és ne féljetek semmitől, ha szerettek Engem.

Jézusotok

 

Kérlek, éljetek ezzel az új Ajándékkal, a Gyógyulás Ajándékával, melyet

most adok nektek

2013. január 15. kedd, 22.50

Drága, szeretett leányom, ahogy ez a Küldetés folyamatosan növekszik és terjed az egész világon, új

csodák fogják kísérni, melyek – Szeretetemből és Könyörületességemből fakadóan – azoknak adatnak

majd meg, akik borzasztóan szenvednek. Amikor Én először jöttem, Irgalmamat azon lelkekre

terjesztettem ki, akiknek szükségük volt Segítségemre.

Lesznek olyanok, akiket hitetlenség száll majd meg, és rettenetes testi szenvedés fog kínozni. Én meg

fogom könnyíteni a szenvedésüket azoknak, akik Hozzám jönnek. Azért teszem majd ezt, hogy lángra

lobbantsam lelkükben a hitet, ám ez a Szentlélek Ereje által történik majd, mert egyedül ez által tudnak

meggyógyulni.

Hozzátok Hozzám szenvedéseiteket. Hozzátok Hozzám aggodalmaitokat. Hozzátok Hozzám

fájdalmatokat. Jöjjetek Hozzám imáitok által, és Én meghallgatlak benneteket. Szent Karjaimba

szeretnélek venni mindannyiatokat, és védelmezni benneteket.
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Kérlek, éljetek ezzel az új Ajándékkal, a Gyógyulás Ajándékával, melyet most adok nektek,

az Imahadjárat keretén belül, mely meggyógyít majd benneteket, testeteket, lelketeket és

szellemeteket.

Ezzel az Imával, Én nektek adományozom a Gyógyulás drága Ajándékát. Ezt imádkozván,

tudni fogjátok, hogy ez a segítségkérés hatalmas ajándékokat fog leesdeni a Mennyből

számotokra, és azok számára, akiket belefoglaltok ebbe az imába. Mint ilyen, ez különleges

védelmet fog nyújtani azon tévelygők megújulására, akik bizonytalanok hitüket tekintve, és

akik egyfajta fáradtságot éreznek. Lehet, hogy kétségektől szenvednek. Lehet, hogy testi

betegségektől szenvednek, melyek rombolják azon képességeiket, melyek lehetővé teszik,

hogy Én békét, szeretetet és vigaszt nyújthassak nekik. 

Ahhoz, hogy ebben az áldásban, a gyógyulás áldásában részesüljetek, kérlek, imádkozzátok az 

Imahadjárat ezen imáját.

Imahadjárat (94) Ima a test, a lélek és a szellem gyógyulásáért

„Ó, drága Jézus, Eléd borulok, fáradtan, betegen, kínok közt, és arra vágyva, hogy meghalljam

Hangodat.

Engedd, hogy Isteni Jelenléted megérintsen, hogy Isteni Világosságod elárassza testemet, lelkemet és

szellememet.

Bízom Irgalmadban.

Maradéktalanul átadom Neked fájdalmamat, szenvedésemet, és kérlek, add meg nekem a kegyelmet,

hogy bízzam Benned, hogy Te ki tudsz gyógyítani engem ebből a kínból és sötétségből, hogy újra

egészségessé válhassak, és követni tudjam az Igazság Útját, valamint engedjem, hogy Te elvezess

engem az Új Paradicsomban való életre.

Ámen.”

Mindenekelőtt hiteteknek kell meggyőznie benneteket. Majd Irgalmam kegyelme által, Én – Szent

Akaratom szerint – válaszolni fogok gyógyulási kérelmetekre.

Szeretett Jézusotok

 

Mindent el fognak követni, hogy fennakadást okozzanak

Imacsoportjaitoknak

2013. január 17. csütörtök, 23.17

Drága, szeretett leányom, a Szentlélek Tüze felerősödött Imacsoportjaim körében, melyek most el

fognak terjedni az egész világon, és megezerszereződnek. A kegyelem, mely ezekre a Csoportokra árad,

lehetővé teszi majd számukra, hogy gyorsan megalakuljanak, és növekedjenek, ahogyan azt Én kértem.

Ahogy az Igazság Tüze elárasztja a földet, úgy fog a sötétség is, mint egy sűrű, nehéz köd leereszkedni.
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A gonosz és az ő démonai gyötörni fognak, akit csak tudnak, hogy elragadják őket Tőlem. Én nem

hagyhatom, hogy ezt tegye.

Nagyon nehéz Elviselnem azt a fájdalmat, hogy elszakadnak Tőlem ezek a szegény lelkek, akik

önkéntelenül megadták magukat a hazugságoknak, melyekkel a sátán etette őket. Ugyanakkor semmi

sem állíthatja meg Isten Szavát, habár lehet, hogy ez nem így tűnik sokatok számára.

Hatalmam által, Én szeretet fogok árasztani azon lelkeken keresztül, akik válaszolnak Imafelhívásomra.

Ha átadják szabad akaratukat Nekem, Én meg tudom tenni azt, ami szükséges ahhoz, hogy Isten

Szeretetébe vonjam őket. Ez a Szeretet hiányzik az ő életükből már egy jó ideje. Majd rá fognak ébredni

a bensőjükben érzett ürességre, mielőtt még elhoznám nekik ezt a vigaszt. Az általuk hiányolt vigasz a

lelki nyugalom, melyet csak Én adhatok.

Jöjjetek Hozzám, és Én majd segítek nektek meglátni, mi a fontos. Hallgassatok Szavamra most, amikor

Én összegyűjtök minden nemzetet, és egybegyűjtöm Családomat, hogy Felkészíthesselek benneteket az

új életetekre, ahol nincs többé halál. Nem lehetséges sem a test, sem a lélek halála az Új

Paradicsomomban. Nem lesz többé halál. Új paradicsomom már elkészült, de be kell népesíteni minden

egyes, ma a világban élő lélekkel. Ez az Én nagy vágyam.

Követőim, most fel kell készülnötök a szörnyű megpróbáltatásokra, melyek rátok várnak majd, amiért

válaszoltok Hívásomra. Mindent el fognak követni, hogy fennakadást okozzanak imacsoportjaitoknak.

Sok pap, például, próbálja majd akadályozni az imacsoportokat. Azt fogják mondani nektek, hogy ne

látogassátok az imacsoportokat. Azt fogják mondani nektek, hogy ezek nem engedélyezettek. Azt fogják

mondani nektek, hogy Imáim a gonosz lélektől valók. Mindenféle kifogást hoznak majd fel nektek,

melyek mindegyikének csupán az a célja, hogy akadályozzák az Általam adott feladat végzését.

Arra buzdítalak benneteket, hogy békében és egyetértésben működjetek együtt. Ne engedjétek, hogy a

véleménykülönbségek megakasszák ezt a munkát. Ez az az időszak, amikor a sátán próbál majd éket

verni közétek, mind, hogy az  Imahadjárat imái ne terjedjenek el az egész világon, ahogyan azt Én

meghatároztam.

‘Jézus az Emberiséghez’ Imacsoportokat kell létrehozni mindenütt. Ezek szerves részt fognak képezni

földi Maradék Hadseregem megalakításában és szervezésében. Együtt kell működnötök, szeretetben és

egyetértésben, valamint kapcsolatban kell maradnotok Leányommal, Máriával. Arra kértem őt, hogy

segítsen, ahol lehet, vezetésetekben. Egy csapat embert küldtem neki, akik szervezni fogják ezeket a

csoportokat a világ különböző térségeiben. Mindegyikőtöknek a saját térségére kell összpontosítania, és

össze kell kapcsolódnotok egymással. Máriát Én fogom vezetni, irányítani, a tekintetben, hogy hogyan

Szeretném, hogy az imacsoportok igazgatva legyenek, és hogy az Általam áhított formátumúak

legyenek.

Meg fogok áldani minden egyes Imacsoportot, ha elfogadják Vezetésemet. Szükségem van a papságból

is tagokra, és imakönyvek használatára. Mária hamarosan tudatni fogja, hogy mi az elvárás.

Készüljetek erre a semmihez sem fogható, világméretű Küldetésre. Ez az utolsó Küldetés a lelkek

megmentésére, és az út minden egyes lépését Én, Jézus Krisztus irányítom. Ezért kérem, hogy

helyezzétek minden bizalmatokat Belém. Örvendezzetek, mert áldottak vagytok, hogy megadatik

nektek ez a szerep, a világ történelmének eme legfontosabb időszakában. Éppen ezért sok ajándékban

fogtok részesülni Általam, mivel szükségem van a segítségetekre a lelkek megmentéséhez.

Hadd adjam nektek a Védelem Áldását a ’Jézus az Emberiséghez’ Imahadjárati Imacsoportok részére,

minden egyes helyen, ahol ezeket létrehozzák.
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Szeretetem, Áldásom rátok, Tanítványaim. Ti békét, szeretetet és vigaszt nyújtotok Nekem ebben az

időben.

Szeretett Jézusotok

 

Szűz Mária: Fiam minden nyomának eltüntetése a vég kezdetét fogja jelenti

2013. január 18. péntek, 19.30

Gyermekeim, fordult a kocka, ahogy a bűn folyamatosan terjed mindenütt. Ahogy a bűn elfogadottá

válik az emberek szívében, a világ fájdalmában fog nyögni a sötétség súlya alatt.

A világháború jelenleg tervezés alatt áll, és hamarosan ez fel fogja tárni azt az ocsmányságot, mely a

világ azon vezetőinek szívében rejlik, akik – mintegy köldökzsinór által – össze vannak kapcsolódva. Az

egyik élteti a másikat, de hamarosan egyikük sem marad saját nemzetének vezetője, mert csak

egyetlen úrnak fognak felelni, az Antikrisztusnak.

Lehet, hogy sokak szemében semmit sem változott a világ, de ez nem így van. Az egész emberiség

azon gonoszság miatt fog szenvedni, melyet a megtestesült démonok idéztek elő, akik a hatalom

köreiben mozognak. A gonosz vezetők rabszolgái által birtokolt hatalom oda fog vezetni, hogy az emberi

jogok el fognak tűnni. Már láthatóak a jelek. Hamarosan el fogják törölni ezeket, mind, és nektek

Fiamban kell bíznotok, és átadni magatokat Neki, hogy el tudjátok viselni az igazságtalanságokat,

melyeknek tanúi kell, hogy legyetek.

Fiam minden nyomának eltüntetése a vég kezdetét fogja jelenti. Ha ez megtörténik, tudni fogjátok,

hogy a Második Eljövetel ideje közel van.

Ki kell tartanotok az imában, gyermekek, és folyamatosan imádkoznotok kell az  Imahadjárat imáit,

mert ezek nagyon hathatósak, és segítenek majd enyhíteni a  gonosz csoport által jelenleg tervezett

szenvedést.

A föld meg fog rázkódni most ott, ahol ezen démoni befolyás alatt álló vezetők székhelyei találhatóak. A

Magasságos Isten Keze le fog sújtani a földre, de sokan azok közül, akik bűnös életet folytatnak,

megmenekülhetnek imáitok által.

A gonosz befolyása most érezhető az Egyházak és azok körében, akik Isten Szent Igéjét hirdetik. Ők az

elsődleges célpontjai a gonosznak, és az Antikrisztus nem fog felhagyni azon törekvésével, hogy

megsemmisítse valamennyi Keresztény Egyházat.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy Krisztus hadserege megőrizze nyugalmát, és békéjét.

Ha maradéktalanul bíztok Fiamban, átadván szabad akaratotokat Neki, akkor erősek lesztek. Akkor ki

fogjátok állni ezeket a megpróbáltatásokat.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 19

http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/uj-imahadjarat-jezustol/


A Nagyfigyelmeztetés - 2013 január
Sz?z Mária: Fiam minden nyomának eltüntetése a vég kezdetét fogja jelenti

 

Szűz Mária: Harcolnotok kell minden olyan törvény és érvelés ellen, mely

támogatja az abortuszt

2013. január 19. szombat; 20.45

Gyermekem, mikor a gonosz cselekedetek fokozódnak és terjednek, amint a nemzetek megkísérlik

bevezetni az abortuszt, a Szentlélek leereszkedik Isten gyermekeire, hogy összeszedhessék

bátorságukat, hogy felvegyék a harcot.

Az abortusz a legsúlyosabb bűn Atyám Szemében. Nincs az az érv, mely felhozható lenne Számára,

mely igazolhatná ezt az Isten Teremtése elleni aljas tettet. Az abortusz az emberiség Szent

Megteremtése elleni gyalázat, és szörnyű büntetést von maga után.

Minden érvet be fognak vetni majd nemzeteitekben az abortusz igazolására, de soha, semmi nem teheti

azt elfogadhatóvá Isten számára. Senkinek sincs joga beavatkozni az Élet Ajándékába, melyet Isten – a

mindenség Teremtője – hozott létre.

Sok szegény lélek azt hiszi, hogy együttérzést és megértést mutat, amikor szemet huny az abortusz

felett, de valójában egy súlyos bűn, a gyilkosság felett hunynak szemet. Harcolnotok kell minden olyan

törvény és érvelés ellen, mely támogatja az abortuszt, és védelmeznetek kell Isten gyermekeinek –

édesanyjuk méhében való – életét. Soha nem szabad félnetek, mikor az élet szentségét hirdetitek.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok azokért a lelkekért, akik nem tudják elfogadni az élet

fontosságát, és Isten Szent Cselekedetét, a Teremtést. Ezeknek a lelkeknek szükségük van imáitokra és

türelmetekre. Mutassátok meg nekik, hogy nem fogjátok elfogadni azon kéréseiket, miszerint

kövessetek el gyilkosságot Isten egy meg nem született gyermeke ellen.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 

Olyan könnyen benyelitek a hazugok által elétek tárt hamis szavakat

2013. január 18. péntek, 20.15

Drága, szeretett leányom, mily könnyen elnyomják Hangomat a hamis próféták rikoltozásai, melyek

áthatják jelenleg a világot.

Milyen balgák köztetek azok, beleértve hithű Követőimet is, akik oly éhesek vagytok Szeretetemre, hogy

oly könnyen benyelitek a hazugok által elétek tárt hamis szavakat.

Nem tudjátok, hogy Én csak néhány léleknek adok Üzenetet? Nem mondtam-e nektek már, hogy

Üzeneteim, melyek most adatnak nektek, az utolsók a maguk nemében? Akkor miért keresitek lázasan

 20



A Nagyfigyelmeztetés - 2013 január
Olyan könnyen benyelitek a hazugok által elétek tárt hamis szavakat

az újonnan hirdetett prófétákat, akik azt állítják, hogy az Én nevemben beszélnek? Az ő vágyuk az, hogy

dicsőséget és figyelmet keressenek. Amit ők tesznek, az az, hogy Nyájamat egy gyenge alternatívával

etetik, mely tele van lényeg nélküli szavakkal. Ellenben sokuk ezeknek a szegény lelkeknek, nem akar

semmi rosszat, lévén, hogy többüket az Irántam való odaadásuk vezeti, hogy Isten Szeretetét

közvetítsék. Ugyanakkor nem Én utasítottam őket, hogy ezt tegyék, mert Én nem nyilatkoztatom ki

nekik Szent Szavamat, vagy Szent Tervem részleteit. Mások viszont sajnos a gonosz lélek befolyása

alatt állnak, hogy elvonják a figyelmet Szent Szavamról.

Míg a hamis próféták ajkáról fakadó oly sok hang sokak figyelmét felkelti, addig az Én Igaz Hangomat

elvetik. Nektek, akik Hangomat keresitek, és láttátok sok önjelölt próféta szavait, meg kell hallgatnotok

most Engem.

Vannak kiválasztott lelkek, akiken keresztül évtizedeken át Kommunikáltam, és még mindig

Kommunikálok velük. Ezen Küldetés kezdete óta Én egyetlen egy léleknek sem engedélyeztem, hogy

nyilvánosan hirdesse most Szavamat (Üzenetemet), kivéve azokat a szeretett választott lelkeket, akik

már évek óta Engem szolgálnak.

Mennyire emeljem fel a Hangomat, hogy meghalljatok Engem? Mi az, amit kerestek? Az Igazságot?

Feltűnést? Költészetet – amely emlékeztet benneteket arra, hogyan kellene Szavamnak megjelennie

papíron? Akkor miért van az, hogy mindazon próféták közül, akik azt állítják, hogy az Én nevemben

beszélnek, ti elutasítotok Engem ezen Üzenetek alapján?

Ó, mennyire meg vagytok tévesztve. Mennyire elszakítottak benneteket Szerető Ölelésemtől. Mily

nagyon rászedtek benneteket, hogy hallgassatok a negédes hangokra, melyek egyáltalán nem

hasonlítanak Igaz Szavamra.

Eljön az idő, amikor szégyellni fogjátok magatokat kegyetlenségetekért, azért, hogy keserűen

elutasítottátok Szent Szavamat (Üzenetemet), hogy konokul nem voltatok hajlandóak – a gőg bűnéből

fakadóan – befogadni jelenleg adott Szent Szavamat (Üzenetemet), mert ez az Igazság – emberiség

számára történő – kinyilatkoztatásának ideje, a ti lelketek, valamint minden férfi, nő és gyermek

lelkének javára.

Megígértem a világnak, hogy az Igazság ki lesz nyilatkoztatva számukra ebben az időszakban, bár

nagyon sokan közületek vakok és süketek vagytok Isten Szavára (Üzenetére). Kérlek, elmélkedjetek

Irgalmam, Szavam és Ígéretem utáni kutatásotokon. Aztán kérjétek Tőlem, hogy Én vezesselek

benneteket, és hogy megadjam nektek a tiszta-elméjűséget, hogy (meg)lássatok Engem, hogy

(meg)halljatok Engem, hogy bízni tudjatok Bennem, és – végül – át tudjátok adni magatokat teljesen

azon Vágyamnak, hogy megmentsem lelketeket. Ne vesztegessétek az időt latolgatással, vagy

tévelygéssel, mert Szükségem van rátok.

Jézusotok

 

Azok az igaz prófétai Küldetések, melyek felháborodást váltanak ki

2013. január 20. vasárnap; 10.10

Drága, szeretett leányom, legnagyobb Óhajom az, hogy lássam, amint a hitetlenek Szent
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Szavamat (Üzenetemet) olvassák. Még ha csak pár percig is, de késztetést éreznének arra, hogy

visszatérjenek Írásomhoz, újra és újra.

Mivel a sátán megtéveszti a világot, elhitetvén azt, hogy ő nem létezik, illetve azt, hogy az ő

démonai, a bukott angyalok nem kóborolnak szabadon a világban, szállást keresvén az

emberek szívében és testében, ezért ő ismeretlen a hitetlenek számára. Csak amikor az ember

elfogadja a gonosz létezését a világban, akkor fogja valóban megnyitni elméjét az Isten Létezésének

elfogadására.

Mikor a gonosz lelkek körüljárnak, olyan helyeket keresnek, ahol könnyedén behatolhatnak

egy lélekbe. Ha már egyszer behatoltak a lélekbe, nagyon nehéz megszabadulni tőlük.

Belecsimpaszkodnak azokba a szegény lelkekbe, akik nem hisznek, vagy nem bíznak Istenben. Ők

hasonlóképpen támadják Követőimet is, és Követőim csak imádkozással nyújthatnak védelmet a maguk

számára. Ha egy próféta küldetik a világba, a sátán és az ő démonai mindent el fognak

követni, hogy harcoljanak a Prófétálás Adománya ellen.

Te, leányom, körül vagy véve a sátán támadásaival. Ez számos formát ölt. Azok, akik válaszolnak

Üzeneteimre, szintén gyötrésnek lesznek kitéve. Először kétségek lesznek elültetve szívükben, a gonosz

lélek által, aki aztán szorongást kelt a lélekben. Ez odáig vezeti őket, hogy megkérdőjelezzék és

kétségbe vonják Üzeneteimet, mígnem kétségeik gyűlöletté fajulnak.

Sok, veled együttműködő lélek, tudtán kívül, folyamatosan kísértés alatt fog állni, hogy cserbenhagyjon

téged. Idegenek fognak feltűnni, azt mondván neked, hogy ők szintén próféták. Néhányan azon lelkek

közül, akik ezen Küldetés kezdete óta jöttek hozzád, azt színlelvén, hogy ők szintén az Én prófétáim, az

Én különleges adományaimmal, és hazudtak neked, ők a te legnagyobb ellenségeid. Őket ellepték a

gonosz lelkek, és sokuk, sajnos, nincs ennek tudatában. Azon felszentelt Szolgáimat, akiket

bizalmadba avattál, és akik cserbenhagytak téged, őket is a féltékenység szelleme

akadályozta az Irántam való kötelességük teljesítésében.

Nagyon kevesen vannak azok, akikben meg lehet bízni a Prófétáimmal való együttműködés

tekintetében, emiatt kell az igaz prófétáknak egyedül, mindössze maroknyi megbízható emberrel együtt

munkálkodniuk. Ti, Követőim, soha ne érezzétek megbántva vagy sértve magatokat, ha Én

nem fogom megengedni, hogy Prófétám találkozzon veletek, vagy nyilvános eseményeken

vegyen részt.

Mint a végidő prófétájának, Én nem engedhetek meg figyelemelterelő dolgokat. Szükségem

van (az Isteni Irgalmasságról nevezett) Mária minden idejére és önfeláldozására. Én, Jézus

Krisztus leszek az, Aki imádkozásotok során, valamint  Imacsoportjaim által vezetlek majd

benneteket. Soha ne becsüljétek alá a gonosz lelket, aki kétségeket ébreszt és vitákat szít köztetek,

azzal a csábítással együtt, hogy továbbálljatok.

Ismerjétek meg ennek az okát. Ez azért van, mert a sátán legnagyobb hadviselése zajlik most.

Azok az igaz prófétai Küldetések, melyek felháborodást váltanak ki. Én, Jézus vagyok az, Aki a

gonosz elleni csatát vezetem, és Én vagyok az, Aki azt meg fogja nyerni.

Szeretett Jézusotok

 

Ezek az emberek fogják lerombolni Templomaimat, és csak kevésben lesz

lehetőség a napi Áldozatbemutatásokra
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Ezek az emberek fogják lerombolni Templomaimat, és csak kevésben lesz lehet?ség a napi
Áldozatbemutatásokra

2013. január 20. vasárnap, 17.50

Drága, szeretett leányom, Szeretném, hogy Tanítványaim félelem nélkül fogadják majd el a majdan

előttük álló változásokat. Ezen változások révén tisztulhat meg az emberiség.

A gonosz háborús tettek, és jogaitok eltörlése – mely egy olyan irányítást eredményezett,

ahogyan jelenleg országaitokat vezetik – hamarosan be fognak következni. Ha nem kerülne sor

az Atyám Királysága, valamint az ördög és az ő gonosz lelkei közötti csatára, akkor a gonoszságot nem

lehetne elpusztítani.

Folyamatosan kísérleteket fognak tenni arra, hogy átvegyék a hatalmat pénznemeitek, és a

pénzhez való személyes hozzáférésetek felett. De imáitok meg tudják akadályozni ezeket a

gonosz vezetőket abban, hogy kísérletet tegyenek a rabszolgaságra. Ezek az emberek le

fogják rombolni Templomaimat, és csak kevésben lesz lehetőség a napi

Áldozatbemutatásokra. Mégis, lesznek közöttük olyanok, melyek Isten Kegyelméből továbbra is állni

fognak.

Ők üldözni fogják az Egyházat, és nagy szakadást fognak előidézni a Keresztény Egyházak

vezetői között, ugyanakkor lesznek majd papok, akik továbbra is megmaradnak, mert nem lesznek

hajlandóak alávetni magukat ennek a nyomásnak.

Ők próbálják majd megszüntetni a Keresztség, a Szentáldozás és a Gyónás Szentségét,

ugyanakkor a hithű és bátor felszentelt szolgák továbbra is Engem fognak szolgálni.

Ne feledjétek, imáitok enyhíteni fogják ezen próbálkozások hatását és komolyságát. Ha választott

lelkeim kifejezetten az Irgalom cselekedeteiért imádkoznak, Én válaszolni fogok hívásukra.

Jézusotok

 

Csaknem elérkezett az Én időm, mely összefonódik Atyám Isteni Akaratával

2013. január 21. hétfő, 15.50

Drága, szeretett leányom, talán úgy tűnhet, hogy földi Időm véget ért Kereszthalálommal, de

ez csak a kezdet volt.

Csaknem elérkezett az Én időm, mely összefonódik Atyám Isteni Akaratával, és végül Én

eljövök újra, hogy Szent Szívemre öleljem az emberiséget.

Sok minden megvalósult, nemcsak általatok, drága szeretett Tanítványaim, hanem Egyházam Hite által

is, bátran szembeszállván az üldöztetéssel, melyet a világi kormányok okoznak földi Testemnek.

Mily nagyon Szeretem hűséges Követőimet. Mennyi vigaszt nyújtanak ők nekem, megingathatatlan és

kitartó hűségük révén. A Szentlélek széles körben szétáradt ezekben az időkben, és mint egy háló
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rávetült az emberiségre, mintegy ellenszereként az emberek szívében jelenlévő gonosz szellemnek.

Követőim, ha ti, Hozzám hasonlóan, láthatnátok a gonosz szellemeket, akik körüljárnak a

világban, hajlékot keresvén, belehalnátok a félelembe. Ők szállást keresnek az emberi lélekben,

és a hajlékot, amelyben lakoznak. A lelkek, akik nem szeretnek Engem, akik elutasítják Istent, és akik a

sátán, és a vallási-szellemi szervezeteknek álcázott new age szervezetek által terjesztett hamis

tanításokat követik, ők kitárják magukat ezeknek a szellemeknek. Sok ilyen lélek sértve érezné magát,

ha azt mondanák nekik, hogy az említett gonosz szellemeknek a hordozói. Nem hinnék el, még ha mély

érzelmi zavar tüneteit is mutatnák.

Ezek a gonosz szellemek, akik sokan vannak, megmutatják magukat Nekem, ahogy

sötétségben vonaglanak Előttem. Látom őket, ahogy megvető gúnyt lövellnek Rám gonosz

szájukból. Amikor jelen vannak Isten gyermekeiben, noha eleinte csak lassan, de átalakítják

a személyt, akibe beleköltöztek. Idővel, ezek a szegény lelkek, ontani fogják magukból az

ocsmányságokat Isten és az Általa lefektetett Törvények ellen. Pártolni fognak mindenféle gonosz tettet,

és mindent el fognak követni, hogy arra csábítsák a többi lelket, hogy bűnt kövessenek el. Ahogy

növelik az általuk való fertőzés iramát, a Követőim szívében jelenlévő Szentlélek egy

hatalmas csatát fog rendezni, hogy segítsen felszámolni ezt a gonoszságot. Ezért olyan fontos

az imádság. Az Istent sértő, gonosz törvények terjedésének megállítására felajánlott imáitok

meghallgatásra és teljesítésre kerülnek majd.

Kérlek, továbbra is imádkozzátok az  Imahadjárat (87)-es imáját, hogy megvédjétek nemzeteteket a

gonoszságtól, és hogy az üldöztetés gonosz cselekedetei mérséklődhessenek.

Jézusotok

 

A Szentlélek Ajándéka révén, ti prófétálni fogtok az Én Szent Nevemben az

egész világon

2013. január 22. kedd, 10.24

Drága, szeretett leányom, Világosságom most felragyog azon nemzetek felett, akiknek az

Igazságot nem tanították.

Ahol Isten említésre sem kerül, az Én Isteni Jelenlétem most be fogja tölteni minden szegletét ezen

nemzeteknek, akik nem tisztelnek Engem, habár tudatában vannak annak, hogy Ki Vagyon Én. A

sötétség fátyla fel fog emelkedni, és végre a kiéhezett lelkek inni fogják Szentlelkemet, és Szent

Szavamat. Ilyen hosszú idő után – Imacsoportjaim terjedése által – ők meg fogják kapni az Igazságot.

Azokra a nemzetekre gondolok, ahol templomaitok üresen állnak, ahol a Szentségeket ritkán teszik

elérhetővé, és ahol már nem celebrálnak naponta Szentmiséket. Ez a ti feladatotok, szeretett

Tanítványaim, hogy terjesszétek Szent Szavamat, hogy a sötét lelkek, és azok, akik semmit sem

tudnak Rólam, megvilágosodjanak, és felbátorodva, szelíden Hozzám jöjjenek.

Én megáldalak benneteket, és mindannyiatok iránti mélységes Szeretetem Erejével jelentős mértékben

megsokasítalak benneteket.  Imacsoportjaim minden országban meg fognak alakulni, és a Szentlélek

Ajándéka révén, ti prófétálni fogtok az Én Szent Nevemben, az egész világon.
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Hívjátok fel a figyelmet valamennyi Tanításomra. Hívjátok fel a lelkek figyelmét, hogy olvassák a

Szent Bibliát, az egyik legnagyobb Ajándékot, melyet Atyám adott nektek. Imádkozzátok az Általam

adott  Imákat; olvassátok  Dicsőséges Üzeneteimet, és imádkozzatok, hogy eljuthassatok még a

legmegátalkodottabb szívűekhez is.

Én sok Ajándékot fogok adni nektek, és Én foglak vezetni benneteket minden egyes lépésnél, amit az

Igazság Útján tesztek.

Jézusotok

 

Szűz Mária: Az ima ereje által tud Fiam Irgalma szétáradni az egész világban

2013. január 23. szerda; 16.05

Gyermekeim, törekednetek kell, hogy legalább naponta tizenöt percet szenteljetek az 

Imahadjárati imák imádkozására, mivel ez nagyon fontos.

Időt kell szakítanotok ezen imák imádkozására, mivel ezek már sok olyan katasztrófát

mérsékeltek a világban, melyet azon gonosz emberek okoztak, akik gonosz tetteket hajtanak végre.

Soha ne feledjétek az ima erejét, illetve azt a tényt, hogy közbenjárásommal, Én segíthetek nektek

Hitetekkel való küzdelmetekben.

Sokan közületek más dolgokkal vagytok elfoglalva életetekben, de mindent el kell követnetek, hogy

hódoljatok Fiamnak. Az imádkozás sokaknak lehet nehéz.

Nehézséget okozhat egyedül imádkozni, és azok, akik nem láthatják Fiam, Jézus Krisztus

legtökéletesebb és gyönyörű arcát, nekik könnyen elkalandozik a figyelmük.

Íme, egy rövid Imahadjárat ima (95) Segíts időt szakítanom az imádságra

„Ó, Üdvösség Anyja, jöjj segítségemre, amint igyekszem időt szakítani az imádságra.

Segíts nekem, hogy megadjam a te szeretett Fiadnak, Jézus Krisztusnak, az Őt megillető időt,

megmutatván ezzel Neki, mennyire szeretem Őt.

Kérlek, hogy te, Áldott Édesanyám, Üdvösség Anyja, esdekeld ki számomra a szükséges Kegyelmeket,

és esdekelj ki drága Fiadnál minden kegyelmet és áldást, hogy Ő, Szent Szívének Kebelére ölelhessen

engem.

Ámen.”

Gyermekek, az Igazság Útjának követéséhez csak annyit kell tennetek, hogy kellő időt szántok az

imádságra. Az ima ereje által tud Fiam Irgalma szétáradni az egész világban. Az  Imahadjárati

imák imádkozásának köszönhetően teljesedhet be a Szövetség Fiam által, a világ

megmentésére.
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Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 

Arra kérem Követőimet, hogy hívják fel az emberek figyelmét a Szent Biblia

olvasásának fontosságára

2013. január 23. szerda, 16.40

Drága, szeretett leányom, boldog Vagyok, és örülök amiatt a szeretet miatt, melyet Tanítványaim

éreznek a szívükben Irántam.

Örvendezik a Menny azért, amilyen iramban terjednek  Isteni Üzeneteim és  Imáim, szerte az

egész világon. Ez az az időszak, mely már nagyon régen meg lett jövendölve, amikor is

hirdetni fogják Szent Evangéliumomat, szerte az egész világon.

Arra kérem Követőimet, hogy hívják fel az emberek figyelmét annak fontosságára, hogy olvassák a

Szent Bibliát, az Atyám Akarata szerint közzétett Igét.

Ma azért hallatom Szavam, hogy ismételten elültessem az emberek gondolataiban,

mennyire fontosak Tanításaim ma is. Ha nem hajlandóak elfogadni Isten Igéjét, az a lélek halálát

eredményezi.

Minden ember a földön, szabad akarattal együtt született. Mert minden embernek, akinek Atyám

életet adott, rendelkezésére volt bocsátva a Keresztség Szentsége, de Isten gyermekei

közül nem mindenkinek adatott meg az, hogy hozzájusson ehhez a fontos Ajándékhoz, mely

megtisztítja a lelket, és megszabadítja azt a démonoktól.

Tanításaim Igazsága minden embert megilletett, de nem minden emberhez jutott el az

Igazság. Ehelyett hamis vallásokkal etették az ártatlanok lelkét. Ez egymás gyűlöletéhez

vezetett, mivel az említett hamis vallások által gyártott és terjesztett hazugságok megfertőzték az

emberek szívét.

Az Igazság az, hogy Szent Igém a lélek tápláléka. E nélkül a lélek elsorvad. Amikor nincs a lélekben

béke, melyet Szeretetem nyújt számára, akkor a lélek a világi hívságok ölelésében keres megnyugvást,

melyek valójában megfosztják a lelket minden vigasztól.

Most, hogy Szent Szavam lángra lobbantja a fásult szíveket, Szeretetem szétárad majd, amikor az

Igazság megadatik az emberiségnek. Ez a Szeretet vonzani fogja az éhező lelkeket, és így

Üdvösség – Tervem folytatódni fog. Én ki fogom meríteni az összes lehetőséget, felhasználva

minden alázatos szívű lelket – akik őszintén szeretnek Engem –, hogy megmentsem az egész

emberiséget. Mindegy milyen istent bálványoznak, mert hamarosan, az Igazság kinyilatkoztatásra kerül

számukra. Akkor majd nem vágynak semmi másra, csak Dicsőséges Jelenlétemre.

Jézusotok
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Imahadjárati Imacsoportjaim ereje által Én enyhíteni fogom az előre

megjövendölt szenvedések nagy részét

2013. január 25. péntek, 20.00

Drága, szeretett leányom, arra Szeretném kérni  Imahadjárati Imacsoportjaimat, hogy legyenek

óvatosak, amikor megalakulnak nemzeteikben. Tartsanak Szenteltvizet a közelükben,

legyen jelen Feszületem, és imádkozzák ezt a különleges Imahadjárati imát, hogy Áldás és

Védelem legyen Imahadjárati Imacsoportjukon.

Imahadjárat (96) Áldd meg és Védelmezd meg Imahadjárati Imacsoportunkat

„Ó, legdrágább Jézusom, kérlek, áldj meg, és védelmezz meg minket, a Te Imahadjárati Imacsoportodat,

hogy védettekké váljunk a sátán, és minden gonosz szellem ördögi támadásaival szemben, akik

gyötörhetnek minket, ezen, a lelkek megmentését szolgáló Szent Küldetés során.

Add, hogy hűségesek és erősek maradhassunk, amint kitartóan próbáljuk megőrizni a Te Szent Nevedet

a világ előtt, és hogy soha ne adjuk fel azon törekvésünket, hogy terjesszük a Te Szent Szavad

Igazságát.

Ámen.”

Kérlek, imádkozzátok ezt az imát minden imatalálkozó előtt és után.

Továbbá arra kell Kérnem benneteket, szeretett Tanítványaim, hogy biztosítsátok azt, hogy

az imádság alkossa minden imatalálkozónak az alapját. Nem szeretném, ha a negatív dolgokon

morfondíroznátok, vagy félelmet keltenétek magatok között, mert Én csak Szeretetet és Irgalmat hozok.

Üzeneteim reményteljesek, és  Imahadjárati Imacsoportjaim ereje által Én enyhíteni fogom az előre

megjövendölt szenvedések nagy részét. Ennek a Küldetésnek a lélekmentés a célja. Sosem szólt másról.

Üzeneteim azért adatnak, hogy megvilágosítsanak benneteket, hogy felhívják a figyelmeteket azokra a

veszélyekre, melyek hatással vannak hitetekre, és hogy felkészítsenek benneteket az Én Új

Paradicsomomra.

Most menjetek Békével. A Tisztánlátás Adományával együtt Kegyelmeim Özönét fogom

árasztani minden egyes Imahadjárati Imacsoportra.

Jézusotok

 

Isten az Atya: Ezért csak egy csoda mentheti meg az emberiséget

2013. január 26. szombat, 19.22

Legdrágább leányom, Drága Fiam, aki kegyetlen halált szenvedett Gyermekeimért, az Ő Nagy
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Irgalmasságára készül.

Én, egészen mostanáig,  megadtam Neki a szükséges időt arra, hogy az Ő Isteni Irgalma által a lehető

legtöbb lelket visszahozza, anélkül hogy le kellene mondania egyetlen tévelygő lélekről is. Már nagyon

közel az ideje az emberiségnek szánt Ajándékomnak.

Az emberiség eltékozolta azt az időt, amikor Fiam, a Messiás eljött, hogy a földön éljen. Az emberek

elutasították Őt. Nem lesz ez másként második alkalommal sem, amikor Én engedélyt adok Neki, hogy

visszatérjen. Ugyanúgy el fogják utasítani Őt.

Ezért csak egy csoda mentheti meg az emberiséget. De ez a csoda csak akkor lehetséges, ha Én,

a mindenség Teremtő Istene, biztosítani tudom, hogy az emberiség szabad akarata érintetlen maradjon.

Ebbe az Ajándékba, a szabad akarat Ajándékába soha nem szabad beavatkozni. Ha valaki ezt

ajándékként felajánlja Nekem, ez a legdrágább és legtökéletesebb ajándék mind közül.

Azzal, hogy a lelkek szembesülnek bűneik bizonyítékával, Fiam ösztönözni tudja őket, hogy

válaszoljanak Hívására. És ha bűnbánatot mutatnak, Fiam Irgalma lelkek milliárdjait fogja felölelni, akik

máskülönben sohasem tudnának megmenekülni.

Nagyon kérlek benneteket, drága gyermekek, hogy kellőképpen készüljetek fel.

Szerető Atyátok

A Magasságos Isten

 

Zokogni fognak a megkönnyebbüléstől, amikor tudatosul bennük, hogy egy

olyan jövő vár rájuk, ahol nem létezik halál

2013. január 25. péntek, 23.20

Drága, szeretett leányom, Erőm a Szentlélek Erején keresztül áramlik most az emberek

szívében. Még a fagyos és eltávolodott lelkek is meg fognak térni Ajándékaim által,

melyeket az emberiségre Árasztok, Mennyei Hívásomra adott nagylelkű válaszotoknak

köszönhetően.

Nem lesz egy nemzet sem, aki ne ismerné el a Szentlélek Erejét; egyetlen kő sem marad érintetlenül;

nem lesz egy pap sem, aki ne tudna Üzeneteimről; nem lesz egy olyan szeretett Tanítványom sem, akit

ne érintene meg az a hír, amit Hozok. Még azok is, akik elutasítanak Engem, újra vissza fognak térni,

hogy hallják Szavamat, mert Lelkem megérinti szívüket.

Örvendezzetek, mert még csak két éve, hogy ez a Küldetés elkezdődött, és már több mint

kétszáz országban és közel negyven nyelven olvasható Szavam (Üzenetem). Én továbbra is

terjeszteni fogom Üzeneteimet, minden nyelven; gazdagok és szegények körében; az ateisták és

felszentelt Szolgáim körében.

Én nem teszek különbséget azok között, akik nem hisznek Istenben, és akik életüket Nekem, az ő

Jézusuknak szentelik. Minden egyes lélek egyformán fontos Nekem, azok is, akik bántanak Engem; akik

 29



A Nagyfigyelmeztetés - 2013 január
Zokogni fognak a megkönnyebbülést?l, amikor tudatosul bennük, hogy egy olyan jöv? vár rájuk, ahol nem
létezik halál

elárulnak Engem, akik megríkatnak Engem; akik támadnak Engem; akik keresztre feszítenek Engem, és

gyűlölnek Engem – Én mindannyiukat Szeretem. Ezért Én türelmes Vagyok. Tudom, hogy amikor az

Igazság leülepszik majd bennük, ők jönni fognak Hozzám. Aztán zokogni fognak a megkönnyebbüléstől,

amikor tudatosul bennük, hogy egy olyan jövő vár rájuk, ahol nem létezik halál.

Ez az Én Ígéretem, és amikor gondterheltek vagytok, amikor ostoroznak, szidalmaznak és bolondnak

néznek benneteket, akkor csak erre gondoljatok. Ez az Új Paradicsom mindannyiatoké. Miközben

harcoltok a lelkek megmentéséért, őrizzétek szívetekben ezt az ígéretet.

Szeretett Jézusotok

 

A Jelenések Könyvében szereplő próféciák csak részben ismertek

2013. január 27. vasárnap, 20.30

Drága, szeretett leányom, köteles Vagyok tájékoztatni Követőimet, hogy némely felszentelt Szolgám

meg fog fenyíteni benneteket. Néhányuk hamarosan arra fog utasítani benneteket, hogy hagyjátok

abba ezt a Feladatot.

Úgy fognak bánni veletek, mint ahogy Tanítványaimmal bántak a papok az ő idejükben. Nekik is azt

mondták, hogy hagyjanak ott Engem, és sokukat nem engedték be a templomokba, hogy

hódolhassanak Istennek, Örök Atyámnak.

Az emberiségnek szóló Ígéreteimet illető sok félreértést egyfajta eszközként fogják használni, hogy

másokat arra buzdítsanak, hogy utasítsanak el Engem, amint Én jelenleg Szent Szavamat (Üzenetemet)

közlöm az egész világgal.

Titeket, Tanítványaim, eretnekségekkel fognak vádolni, és azt mondják majd, hogy nem követitek a

Szent Tant.

Súlyos hibát követnek majd el Felszentelt Szolgáim, ha a Királyságomhoz vezető út

elágazásánál a rossz utat fogják követni. Tudatlanságból teszik majd ezt, mert sokuk azt

feltételezi, hogy már ismeri azokat a próféciákat, melyeket még ki kell nyilatkoztatnom a világnak,

Második Eljövetelem előtt.

Ó, mennyire össze lesznek zavarodva, amikor arra utasítják majd őket, hogy helytelen dolgot tegyenek,

azaz utasítsák el a mindannyiatoknak – a lelkek üdvösségére – adott Figyelmeztetéseimet. A Jelenések

Könyvében szereplő próféciák csak részben ismertek.

Egyházam egyetlen felszentelt szolgája sem érti a Jelenések Könyvét, még. Ők tájékoztatva

lesznek, és ezt Én részletekben fogom tenni. Csak akkor lesz a tudomásotokra hozva, amikor Én úgy

határozok, hogy itt az ideje.

Kérlek, nyissátok meg szíveteket az Igazságra. Vigyázzatok, amikor megítélitek Isten Szavát (Üzenetét),

melyet az Ő választott prófétáinak ad(ott). Ha szigorúan ítélitek meg őket, ti is ekként lesztek megítélve.

Ha kegyetlenül elutasítják őket, ti is el lesztek utasítva Igazságos Kezem által. Ha szeretettel

elfogadjátok őket, Én Szent Karjaimba ölellek majd benneteket.
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Semmi olyat nem adok most nektek, amely Atyám Könyvével ellentétes, mert az lehetetlen. Én

azért jövök most, hogy befejezzem az Általam, a földi Időm során adott Tanításokat. Amikor Művem

befejeződik, Szövetségem végre beteljesedik majd. Akkor Én elhozom a Legdicsőségesebb Ajándékot,

az Örök Élet Ajándékát.

Jézusotok

 

Hamarosan hoznak egy törvényt, mely száműzi az istenkáromlás fogalmát

2013. január 28. hétfő, 21.15

Drága, szeretett leányom, mondd meg Tanítványaimnak, hogy soha nem szabad feladniuk Szent

Szavam (Üzenetem) iránti elköteleződésüket.

Az ateizmus elharapódzása oda vezet, hogy Istennek, vagy az Általa előírt törvényeknek a

puszta említése is felháborodást kelt. Mintha már istenkáromlás lenne (meg)említeni Isten szerepét

az életetekben.

Hamarosan hoznak egy törvényt, mely száműzi az istenkáromlás fogalmát, azért hogy kiirtsák az Isten

iránti tisztelet minden nyilvános kifejezését.

Szegény Követőim, nehéz lesz felemelnetek hangotokat az Én Nevemben. Sértegetni fognak

benneteket, és szörnyű dolgokat fognak állítani Rólam, de ti nem fogtok tudni megvédeni Engem.

Azoknak a Keresztény országoknak, kiknek népei tisztelnek Engem, nem fogják megengedni, hogy

nyíltan hirdessék Kereszténységüket, azon törvények megalkotásának következtében, melyek

ellenszegülnek Tanításaimnak.

Oly sokan nem akarnak megismerni Engem. Titeket, akik viszont meg akartok ismerni, üldözni fognak.

Ezalatt azt Értem, hogy minden alkalommal, amikor próbáltok imádkozni Hozzám, megzavarják majd

egyedülléteteket. Minden egyes alkalommal, amikor próbáltok részesülni a Szentségekben, egyre

nehezebb lesz hozzájutnotok.

Majd amikor megalakítjátok az  Imacsoportokat, azt fogják mondani nektek, hogy szüntessétek meg.

Minden egyes csoport, nemcsak ellenállást fog tapasztalni bizonyos körök részéről, de csaló

szélhámosok is próbálnak majd beférkőzni a csoportokba, hogy tönkretegyék a gyümölcsöket, melyeket

ezek a csoportok teremnek majd végül. Még soha ilyen ellenállást nem láttatok, mint amit látni fogtok,

Irántam,  Imahadjárati Imacsoportjaim, vagy  Üzeneteim iránt.

Sok pap gyorsan fog válaszolni Hívásomra, mert megismernek Engem, és felismerik Hangomat. Nagyon

sokuk továbbra is hívogatva lesz, mígnem Kérésem, hogy készítsék fel a rájuk bízott lelkeket,

megválaszolásra kerül majd.

De míg számuk gyarapszik, addig nyájukban többek felháborodásban és elutasításban fognak kitörni.

Ők az Irántam való szeretetük miatt fognak szenvedni. Ellenségeiket azok alkotják majd, akik szeretnek

Engem, de akik félre vannak vezetve azok által, akiknek hűséget fogadtak. Másokat a gonosz lélek fog

megkísérteni, hogy utasítsanak el Engem. Ők ezt azért teszik majd, hogy megakadályozzák Atyám
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Akaratának beteljesítésére vonatkozó Tervemet, hogy a lelkek megmeneküljenek, és hogy Isten

valamennyi gyermekét átölelje az Ő Új Paradicsomában.

Álljatok ellen az efféle törekvéseknek, de maradjatok méltóságteljesek mindenkor. Továbbra is

imádkozzatok azon felszentelt Szolgáimért, akik Júdáshoz hasonlóan, megcsókolják egyik

Orcámat, miközben a másik Orcámra adott csókkal elárulnak Engem.

Veletek maradok majd ezen gyötrelem közepette, amikor még inkább megdöbbentek majd attól a

gyűlölettől, mely azok szájából fog záporozni, akik Tanítványaimnak vallják magukat.

Jézusotok

 

Mérhetetlenül fokozódik a gyűlölet, a gyilkosság, valamint a jótékonyság

hiánya, és a bűn futótűzszerűen elárasztotta a földet

2013. január 29. kedd, 04.15

Drága, szeretett leányom, a sátán dühe zúdul a világra, ahogy a Szentlélek – ezen és más, Általam

jóváhagyott Küldetéseken keresztül – fokozza az Ő Isteni Jelenlétét nagyon sok lélekben.

Mérhetetlenül fokozódik a gyűlölet, a gyilkosság, valamint a jótékonyság hiánya, és a bűn

futótűzszerűen elárasztotta a földet.

Most nagy gondossággal meg kell kezdeni a Visszatérésem Nagy Napjára való felkészülés

idejét. Mivel ti, szeretett Követőim, válaszoltok Hívásomra, Én növelni fogom hiteteket, és akkor

megsokasodtok majd mindenütt.

Ez a Küldetés a betetőzése valamennyi – az Atyám által az emberiségnek adott – útmutatásnak,

mindazok számára, akik előtted jöttek. Nem vetted észre, hogy a próféták, a kezdetektől fogva, amikor

az Úr Napját írták le, az az Én Időmre utal, arra az időszakra, melyben Én be fogom teljesíteni a végső

szövetséget?

Az a Tervem, hogy eljövök, és nektek adom az örök életet, melyet akkor Ígértem, amikor

megszabadítottalak benneteket a bűn rabláncaitól Kereszthalálom által. Nektek, akik nem bíztok

Bennem, tudnotok kell, hogy Én soha nem tudnálak becsapni benneteket egy olyan Küldetéssel, mint

amilyen ez. Én nem kérnélek benneteket arra, hogy segítsetek Nekem megmenteni a lelkeket, hogy

harcoljatok a gonosz ellen, vagy nem buzdítanálak benneteket arra, hogy imádkozzatok, ha nem Én

lennék az, a ti Jézusotok, Aki hív most benneteket.

Szegény kicsinyeim, ti egy vadonban éltek, melyet nem ti idéztetek elő. Én Vagyok a ti egyetlen

kiutatok. Ha nem követtek Engem most, akkor el fogjátok vesztegetni az időt azzal, hogy tévelyegtek,

eltévedtek és elkalandoztok. Hitetek csak a Szentségek által maradhat erős. Őrizzétek meg

hiteteket, és Engem kövessetek. Ez minden, amit Kérek. És imádkozzatok a lelkek üdvösségéért.

Én soha nem foglak elítélni benneteket azért, mert nem fogadjátok el ezen Szent Üzeneteimet. De Én

soha nem fogom megbocsátani nektek, ha káromoltok az Isten Szava ellen, mely a Szentlélek Ereje által

adatik nektek. Ha ti nem hisztek Üzeneteimben, akkor hagyjátok azokat, és folytassátok az Irántam való
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áhítatot.

Drága Tanítványaim, gyorsan meg kell alakítanotok majd egy nagy hadsereget, és egy erős

védelmet Isten ellenségei ellen. Ahogy ez fokozódni fog, kérlek, buzdítsátok a lehető legtöbb

felszentelt Szolgámat, hogy segítsenek benneteket. Nem számít, mekkora ellenállásba is

ütköznek, de fontos, hogy ők továbbra is biztosítsák a napi Szentmisét, és a Szentáldozás

Szentségét a rászorulóknak.

Jézusotok

 

Atyám már megkezdte a beavatkozást, és Haragja meg fogja rázni a földet

2013. január 30. szerda, 23.10

Drága, szeretett leányom, fokozódik az emberi élet pusztítása, azok keze által, akik nem tartják

tiszteletben Isten eme Ajándékának jelentőségét. Atyám haragja – ezen förtelmes bűn miatt

– olyan méreteket öltött, hogy Dörgedelmeit hallani lehet az egész Mennyben.

Haragjának Keze száműzni fogja ezt a gonoszságot, amint Kiragadja majd ezeket a gonosz

embereket, és elpusztítja őket. Minden – állatként lemészárolt – emberért, Atyám a pokol tüzére fogja

vetni a gyilkost.

Szeretném, ha tudnátok, hogy amint a háborúk fokozódnak, a diktátorok köreiben lévő gonoszok

támadva lesznek. El fogják távolítani őket, és azzal az Igazságossággal mérnek majd nekik,

melyet magukra vonnak.

Az emberek nem látják azt, amit Én látok. Ők nincsenek tudatában a gonoszság mértékének, mely az

élet kipusztítását, a föld pusztulását és az emberek üldöztetését eredményezi, felebarátaik által.

Atyám már megkezdte a beavatkozást, és Haragja meg fogja rázni a földet. Nagyon. Ennek a

gonoszságnak a gyökere az, hogy az ember nem fogadja el Isten Létezésének Igazságát. Az ember úgy

játszadozik az élettel, mintha ő irányítana minden létezőt a földön, melyek fölött neki nincs is hatalma.

Nem folytatódhat tovább ez a gonoszág. Ez azokra fog vonatkozni, és azok fognak Istentől való félelmet

érezni, akik nem ismerik el az Ő Törvényeit.

Jézusotok

 

Isten Anyja: Krisztus maradék egyháza Győzni fog

2013. január 31. csütörtök, 15.30

Szeretett gyermekeim, Isten gyermekei, Én vagyok a ti mennyei Édesanyátok, az Irgalom Anyja, az

Üdvösség Anyja. Ti vagytok az én drága gyermekeim, és Én rátok borítom fátylamat, az üdvösség
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fátylát, ahogy megfáradt lelketek kínok közt vergődik.

Gyermekeim, imádkozzatok Fiamhoz, teljes hittel és az Ő Irgalmába vetett teljes bizalommal. Ő soha

nem hagy cserben benneteket. Habár fájdalomtól és szomorúságtól szenvedtek, mert ismeritek az

Igazságot, és nyomorultul érzitek magatokat a körülöttetek lévő gonoszság láttán, nyugodjatok meg.

Mert Isten, az én Atyám szeretete körülölel benneteket, és a Fiam által nektek adományozott

Kegyelmekkel vagytok megáldva, mely gazdagítja a lelkeket.

Nem szabad engednetek, hogy a félelem és aggodalom eltérítsen benneteket attól a szereptől, melyet

Fiam formált belőletek. Krisztus maradék egyháza győzni fog, és ennek következtében több

milliárd lelket fog szerezni, akiket Isten Trónja előtt mutat majd be.

Micsoda áldás ez számotokra. Ti, akik vezetni és segíteni fogjátok Fiam  Imahadjárati Imacsoportjait,

lelkek milliárdjait mentitek meg. Semmihez sem foghatóak ezek az imák, melyek Ajándékként adattak

az emberiségnek, és különleges Kegyelmek fűződnek hozzájuk. Ti nem tudjátok, hogy ha ezeket az 

imákat imádkozzátok, harmincszor több lelket segítetek megmenteni. Ezekkel az imákkal meg tudjátok

vigasztalni Fiam Szívét, azáltal, hogy ezek gyarapítják azon lelkek számát, akikre Neki szüksége van,

hogy beteljesítse Üdvösség – Tervét.

Köszönöm, hogy válaszoltok Fiam Mennyből jövő kérésére. Sok Kegyelemben részesültetek az elmúlt

két hétben. Ezen kegyelmek gyümölcsei egyre világosabbá válnak számotokra, ahogy haladtok előre az

Igazság Útján, az örök élet felé.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja
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