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Üdvösség Anyja: Lehetetlenség papírra vetni azt, aminek tanúja voltam, oly aljas volt az a kegyetlenség, amit
Fiam Isteni Testére mértek
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Üdvösség Anyja: Lehetetlenség papírra vetni azt, aminek tanúja voltam, oly

aljas volt az a kegyetlenség, amit Fiam Isteni Testére mértek

2013. július 1. hétfő, 13.13

Gyermekem, amikor Fiamért szenvedsz, az rendben van, hogy sírsz fájdalmadban, mert végül is csak

ember vagy. Amikor tanúja voltam Fiam megostorozásának, majd rettenetes Keresztre

feszítésének, magamon kívül voltam a bánattól. És ahogy néztem az Ő szánalomra méltó

Testét, elviselni azt, amit egyetlen állat sem lenne képes elviselni a vágóhídon, oly sokszor

elájultam a sokktól, hogy alig álltam a lábamon.

Hogy Ő mennyire szenvedett, azt soha senki nem fogja tudni, mert lehetetlenség papírra

vetni azt, aminek tanúja voltam, oly aljas volt az a kegyetlenség, amit Fiam Isteni Testére

mértek. Ezért van olyan kevés leírás adva arról a megalázó sértésről, melyet Neki okoztak,

mert ha azt leírnák, olyan sokkoló lenne, hogy meggyalázná az Ő Szent Nevét.

Te, gyermekem, szenvedsz, de csak egy kis töredékét az Ő kínszenvedésének. Tudnod kell, hogy

miközben neked fizikai fájdalmad van, Fiam csak azokban engedi megnyilvánulni az Ő szenvedését,

akiket Ő kiválaszt. Amikor Ő ezt teszi, ez segít Neki szembeszállni a gonosz hatalmával, legyőzni és

megsemmisíteni azt, drága Fiamnak adott szabad akaratod ajándéka révén. Ezáltal odaszenteled

lelkedet és testedet, és ez egy nagyon különleges ajándék Neki – egy ajándék, mely lehetővé teszi

Számára, hogy megmentsen másokat.

Ezért kérlek, értsd meg, hogy amikor Fiam fokozza szenvedésedet, és amikor Ő igazán szenved benned,

ez egy Kegyelem, melyet nem szabad visszautasítanod. Fogadd el. Hamarosan meg fogod érteni,

milyen hathatós is ez. Amikor Fiam megnyilvánítja Sebeit egy választott lélek testében, az szörnyű

üldöztetést von maga után. Ekkor a gonosz komoly és heves dühvel támad. Először meg fogsz ijedni, de

most, hogy ezt már tudod, el fogod fogadni, és egyszerűen – Legszentebb Rózsafüzérem, minimum napi

háromszori imádkozásával – megvéded magad.

Gyermekem, kérlek, ne engedd, hogy a félelem eltávolítson téged ettől a Feladattól, mert ez az, amit a

gonosz akar. Állj fel, tűrd, és viseld némán, amikor a gyűlölet fokozódik ellened.

Ezek a megpróbáltatások várhatóak egy ilyen méretű Küldetés során. Légy nyugodt, és tudd, hogy az

összes angyal és szent melletted van, és vezet téged.

Szeretett Édesanyád

Isten Anyja

Az Üdvösség Anyja

 

Üdvösség Anyja: Egy ajtó sem nyílt meg, mely lehetővé tette volna, hogy

Fiam méltósággal jöjjön a világra
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Üdvösség Anyja: Egy ajtó sem nyílt meg, mely lehet?vé tette volna, hogy Fiam méltósággal jöjjön a világra

2013. július 3. szerda, 12.57

Drága gyermekem, amikor a pusztába vagy vetve, és el vagy szigetelődve ezen Küldetés miatt, fontos

tudni az okát, hogy miért. Mert amikor tudod az okát, akkor az könnyebbé teszi számodra, hogy

elfogadd az ilyen kegyetlenséget.

Amikor épp szülni készültem, egy ajtó sem nyílt meg, mely lehetővé tette volna, hogy Fiam méltósággal

jöjjön a világra. Ahogy minden ajtó becsapódott Isten Előtt, Aki elküldte az Ő egyetlen Fiát,

hogy megváltsa az embert a bűntől, pont ugyanez lesz most is, amikor Isten előkészíti az

utat az Ő Fiának Második Eljövetelére.

Ahogy Isten készíti fel a világot erre a nagy napra, ajtók fognak ismételten bezárulni, ellenszegülve Isten

Szavának. Te, mint a hírnök, továbbra is heves ellenállással fogsz szembesülni. Sokan nemcsak, hogy

becsukva tartják az ajtajukat – ez csak egy sértés lesz -, hanem borzasztó trágárságokat fognak

harsogni, és bántani fognak téged, leányom, mert ők nem akarják meghallani Isten Szavát.

Az emberiség történelmének eme kritikus időszakában a gonosz szelleme uralkodik, és meg fogja törni

még a legszentebbeket is Isten gyermekei körében. Csak a legbátrabbak fognak ellenállni a gonosz

szellemének, aki milliókat fog megfertőzni azért, hogy ők majd visszautasítsák Fiam Irgalmát.

Nem önmagukban az Üzenetek, melyeket gyűlölni fognak, hanem maga a félelem miatt van

az, hogy Fiam Irgalma által még több lélek lesz kimenekítve a gonosz markából. A gonosz

bedolgozza és beleszövi magát sok lélek szívébe, különösen azokéba, akik közel vannak Fiamhoz. A

Fiam Egyházában lévő hithű követők azok, akik az elsődleges célpontjai a gonosznak, aki legtöbbjüket

Fiam Szava ellen fogja fordítani ebben az időben.

Fiam, Jézus Krisztus Igaz Szavát felhígították a századok során, és a Szent Biblia tartalmát

most már sokan megtagadják azok közül, akik azt mondják, ismerik Fiamat. Ne feledd, az

Atyám Királyságában lévő angyalok és szentek most vívják a harcot a lelkekért a csaló ellen. Te,

gyermekem, belekerültél a közepébe, és így könnyű célpont vagy.

Eme Küldetés hatalmas volta miatt, és mert próféta vagy, és nem egy látnok, elszigeteltségben fogsz

tevékenykedni, és gyűlölt leszel az emberek között. Ne engedd, hogy ez az üldöztetés elszomorítson

téged, vagy hogy azt éreztesse, hogy nem vagy elég erős, mert ez nem lehetséges. Te elküldettél, és

védelem alatt állsz, és te fel fogsz állni, és továbbra is hirdetni fogod Isten Szavát, egészen az utolsó

napig. Ez megjövendöltetett, és amikor a világban lévő lelkek megmenekülnek, és amikor az Új

Királyság – az Új Paradicsom – kezdetét veszi, ennek az egész szenvedésnek nem lesz már semmi

jelentősége.

Örülj, és ne félj. Én, a te szeretett Édesanyád vezetni és védelmezni foglak téged, még a legsötétebb

óráidban is, hogy Isten Világossága eltöltse majd testedet, lelkedet és szellemedet, minden egyes nap.

Szeretlek téged, gyermekem, és tudnod kell, hogy meg lettél áldva az Állhatatosság Adományával. Most

már minden Isten Kezében van. Bíznod kell Benne mindenkor.

Szeretett Édesanyád

Isten Anyja
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Az Üdvösség Anyja

 

Hamarosan erős földrengések lesznek Oroszországban és Kínában, melyek

egymás után fognak bekövetkezni

2013. július 3. szerda, 13.30

Hőn szeretett leányom, mennyire Hiányzott a Nekem szánt időd, és mennyire Örülök, hogy a szellemi

sötétség – mely napokig beborított téged – most már elszállt. Folyamatosan imádkoznod kell a

Legszentebb Rózsafüzért, hogy megvédd magad, és minden rendben lesz.

A Föld meg fog rázkódni, amint az meg lett jövendölve, és egyharmada meg fog perzselődni az ember

bűnének közvetlen következményeként. Az ima enyhíteni tudja ezen lángok nagy részét, melyek a világ

azon részeire fognak lezúdulni, ahol gonosz törvények bőszítik fel Atyámat.

Az Isten Törvényei elleni bűnök addig lesznek eltűrve, amíg azok, akik tudatában vannak az Igazságnak,

 és elfogadják Isten Szavát, tisztelik Őt. Viszont akiket ti hatalmi pozíciókba helyeztetek, azok most

hátat fordítottak Istennek. Ezért ők meg lesznek büntetve ökológiai felfordulás által. A megtisztítás az

egyetlen eszköz az emberiség felébresztésére, melynek során bűnbánatra fognak törekedni lelkükért.

Más eszközök  nem voltak elégségesek, annak ellenére, hogy megtérést hoztak. A büntetések egy

egész sorozatát fogja elszenvedni az ember, ahogy továbbra is üdvözlik a pogányságot, és gyilkolják

egymást.

Isten Beavatkozására szükség van. E nélkül magatokra maradnátok.

Hamarosan erős földrengések lesznek Oroszországban és Kínában, melyek egymás után fognak

bekövetkezni.

Időjárási szélsőségek, és hirtelen hőmérsékleti változások – a hidegtől a nagy forróságig – lesznek

tapasztalhatóak. Az évszakok már nem lesznek ugyanolyanok, mint régen.

Áradások, és tengeri viharok lesznek tapasztalhatóak a világ azon részein, ahol eddig még

sosem. Azokban az országokban, ahol Isten-ellenes gonosz törvényeket vezetnek be, földrengések

fogják megrázni földjeiket, és azok, akik ismernek Engem, ők tudni fogják, hogy ezek miért történnek.

Amikor bekövetkeznek a büntetések, akkor jön egy második szörnyű büntetés, mely a hamis

egyházakat fogja sújtani, melyek szándékosan vetnek gátat az Igazságnak. Ezért, a Tőlem ellopott

lelkek miatt, ők fognak a legtöbbet szenvedni.

Lévén, hogy egyre többet nyilatkoztatok ki a Pecsétekben szereplő próféciákról, az emberiség végül fel

fogja ismerni az Igazságot. És habár Isten maga a Szeretet, és habár Ő Igazságos, Büntetései le fognak

zúdulni az emberiségre, hogy megszabadítsák azt a hiúságától, az önzésétől, és az önszeretetétől, így

az ember méltóvá válhat arra, hogy belépjen az Ő Új Paradicsomába. Csak a tiszta és alázatos szívűek

nyerik el ezt az Ajándékot.

Jézusotok
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Hamarosan er?s földrengések lesznek Oroszországban és Kínában, melyek egymás után fognak bekövetkezni

 

Ahogy a keserűség megosztja a nemzeteket, a bizalmatlanság és a félelem

továbbra is polgári zavargásokat fog okozni

2013. július 3. szerda, 23.15

Hőn szeretett leányom, amint az meg lett jövendölve, futótűzként terjednek a háborúk és a zavargások

szerte az egész világon. A világnak csak nagyon kevés részére nem lesznek hatással a háborúk és a

viszálykodásról szóló hírek.

Ahogy a keserűség megosztja a nemzeteket, a bizalmatlanság és a félelem továbbra is

polgári zavargásokat fog okozni, a keresztényietlen törvények továbbra is gyarapodni

fognak, így a gyilkosság és az abortusz, csakúgy, mint a Szentségek elleni cselekmények,

elfogadtatásra kerülnek majd országaitokban. Sokakat bűnbe fognak vinni az ilyen törvények

miatt, és nagyon hamar meg fog jelenni a lélek sötétsége okozta kín, és ezt csak keveseknek sikerül

majd kizárnia.

Miért van ilyen furcsa légkör? – fogják kérdezni ott, ahol már eltűnt az egymás iránti bizalom. Miért

nehéz úgy élni életünket, ahogyan azt Krisztus meghagyta; az attól való félelem miatt, hogy bolondnak

titulálnak minket? A válasz azon a tényen alapszik, hogy országaitok – egyik a másik után – nemcsak,

hogy újfent elítéltek Engem, hanem még törvényesnek is nyilvánítják a bűnt. Amikor ez történik, a sátán

és annak serege ámokfutást rendez.

Ezek az országok nagy befolyással bíróvá váltak, és az összes szabadelvű törvénynek köszönhetően –

melyek jóváhagyják a bűnt – igazán elfogadottak lesznek, és ennek eredményeként nem lesz béke az

emberek szívében. Ez olyan lesz, mintha a szüleiktől ellopott és fogságba hurcolt gyermekeket

finomságokkal táplálnák, annak a ténynek az ellensúlyozására, hogy fogságban vannak. De minden

számukra felkínált öröm ellenére, ezek nem fognak vigaszt nyújtani nekik. Ehelyett ezek a gyermekek

nyugtalanságot, ürességet fognak érezni, és vágyódni fognak az igaz szeretet érzésére, melyet egyedül

csak a szülők jelenléte válthat ki.

Isten Jelenléte folyamatosan ott van nemzeteitekben, de amikor Engem, az Emberfiát hirtelen

elutasítanak az országaitokban, majd nem sokkal ezután a templomaitokban történő gonosz törvények

bevezetése következtében, olyanok lesztek, mint a kóbor árvák, akiknek nincs hova lehajtani a fejüket.

Isten nélkül nincs béke. Nélkülem, Jézus Krisztus nélkül, aki Jelen vagyok Tanításaim által, ti

szép lassan éhenhalnátok. Ne engedjétek, hogy az ilyen törvények miatt alábbhagyjon az Irántam

való odaadásotok, mert most még inkább jövök hozzátok, és megadom nektek az áhított vigaszt.

Szeretlek benneteket. Sírok nyomorúságotok miatt, de Ígérem, hogy ez az üldöztetés rövidéletű lesz.

Jézusotok

 

Isten, az Atya: Tisztában vagyok azzal, hogy az egész világra kiterjedő

abortusz terve irányítva van
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Isten, az Atya: Tisztában vagyok azzal, hogy az egész világra kiterjed? abortusz terve irányítva van

2013. július 4. csütörtök, 18.40

Drága leányom, eljött az Én Időm, hogy erőszakkal beavatkozzam a világban, az Ellenem

irányuló nagy bűn idején.

Türelmem próbára van téve, és Haragom feltámadt, látván ama legnagyobb sértéseket, melyeket

folyamatosan elkövetnek Ellenem.

Mint minden élőlény Teremtője, Én Vagyok az élet Szerzője. Óhajom szerint Teremtem meg

azt, és Szent Akaratom szerint vetek véget annak. Amikor az ember próbál beavatkozni

Akaratomba, akkor Én vissza fogok vágni, mert nem fogom tűrni az effajta gonoszságot.

Nektek, akik Gyermekeim közül akár csak egyet is megöltök, bevégeztetik az életetek. Elveszem

életeteket, nemcsak testben, de lélekben is. Az örök élet nem adathat meg, és nem is fog megadatni

nektek. Az általatok elvett élet lesz a ti vesztetek. Szemet szemért lesz a büntetésetek.

Ti, akik továbbra is minden létező módon pusztítjátok az életet, jól vigyázzatok. Tudom, mit műveltek.

Tisztában vagyok azzal, hogy az egész világra kiterjedő abortusz terve egy köztetek lévő csoport által

van irányítva. Tudom, hogy azok az országok, akik trágár jogalkotással igyekeznek igazolni az abortuszt,

csak marionett bábuk. Zsinóron mozgatják őket, és úgy táncolnak, ahogy az Egy Világ Csoport fütyül,

akik egyetlen egy úrnak engedelmeskednek. Hűségük a fenevadé, kinek legnagyobb terve – miszerint

életek százmillióit pusztítja el – sikerrel járt az abortusz bűne révén. A meg nem születettek könnyű

prédák a szemükben. Az abortuszt használják arra, hogy beavatkozzanak Törvényeimbe, és abba a

hatalmas Ajándékba, melyet Én ajándékoztam az embernek – az élet Ajándékát.

Az emberi önteltség – mely nagyon szorosan kapcsolódik a fenevadhoz és azokhoz, akiket ő megtéveszt

– émelyít Engem. Szeretetem Hatalmas, de gonosz szándékotoknak – hogy elpusztítsátok azt, ami az

Enyém – oly hirtelen lesz véget vetve, hogy vinnyogni fogtok az életetekért. Ha most nem hívtok Engem

a Kiengesztelődés Ajándékán keresztül, csekély Irgalom fog mutatkozni irányotokba. Ti, akik

jóváhagyjátok, támogatjátok vagy bármilyen részt vállaltok egy még meg nem született élet

elvételében, ugyanazt a büntetést fogjátok elszenvedni. Ha elpusztítjátok ezeket az ártatlan életeket, a

ti saját életetek is el lesz véve. Rettenetes kínok közepette Figyeltem, ahogy folyamatosan

sértegettetek Engem, oly hosszú időn át. Lejárt az időtök, mert most szigorúan meg lesztek büntetve

ezért – az Istenségem elleni – súlyos tettért.

Ne feledjétek, már csak kevés időtök van, hogy felhagyjatok az abortusz elfogadásával. Haragom

hamarosan rázúdul a Föld négy sarkára. Az abortusz bűne miatt fogja az ember elszenvedni

a legkegyetlenebb büntetést. Egy ország sem fog kimaradni ezekből a büntetésekből. Csak azok

fogják elkerülni azt a szörnyű kínt, melyet a világra fogok róni, akik nem engedélyezik az abortuszt.

Senkinek sincs joga ahhoz, hogy ellenszegüljön Nekem, mint az élet Szerzőjének. Senkinek. Aki szembe

mer szállni Velem, utánozván Engem az élet elvételében, az meg lesz fosztva minden élettől.

Atyátok

A Magasságos Isten
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Az Egy-Világrend a Háromságos Egy Igaz Istennel szembeni legnagyobb

gúny

2013. július 5. péntek, 14.10

Hőn szeretett leányom, van egy olyan vallás, mely a legnagyobb szenvedést okozza Nekem, és

ez az a hamis vallás, mely a fenevadat bálványozza. Az Egy-Világrend a Háromságos Egy Igaz

Istennel szembeni legnagyobb gúny, és azoknak, akik a sátán házához tartoznak, nagyon sok imára van

szükségük. Elhitették velük, hogy van egy másik Isten, aki szereti őket. Azt mondták nekik, hogy a

Szentháromság egy hazugság, és hogy szeretett Atyám gonosz. Ők nem fogadják el, hogy Ő teremtette

őket, és fejük tele van sokféle hazugsággal, így nem fogják soha megnyitni elméjüket az Igazságra. Az

okkultizmus iránti rajongásuk miatt sátáni erőkbe gabalyodtak, melyek felemésztették lelküket, amik

tele vannak gyűlölettel, nemcsak Isten iránt, hanem Isten valamennyi gyermeke iránt.

Ők csak magukat szeretik, és élvezetvágyuk a mind többre való kielégíthetetlen sóvárgást

kelti bennük. Nincs az a világi élvezet, mely ki tudná elégíteni őket, ezért egyéb más

ocsmányságokra áhítoznak. Ők örömüket lelik az élet kioltásában, és semmiféle megbánás sincs a

lelkükben az általuk elkövetett kegyetlen mészárlásért. Befolyásuk kiterjed az egész Földre, minden

nemzetre, és az ördög követői beolvadnak a gazdagok, az üzleti vezetők közé, a kormányokba, a

királyságokba, a különféle szervekbe – köztük a médiába és a végrehajtásba is -, az

igazságszolgáltatásba és az Egyházba.

Kérlek, ne becsüljétek le az erejüket. Habár kevesen vannak, és habár nem szivárogtak be

társadalmatok minden rétegébe, ők továbbra is szörnyű károkat fognak okozni. Nemcsak, hogy eladták

a lelküket az ördögnek, de további ártatlan lelkeket fognak a pokol mélyére rántani, a fenevaddal és

annak démonaival karöltve.

Én megadom mindazoknak, akik szeretnek Engem, azokat Kegyelmeket, mellyel legyőzhetik

ezt a veszedelmes és befolyásos csoportot, akik átkozni fognak Engem a nap minden

pillanatában, amikor ezt a rövid Imahadjárati imát imádkozzátok.

Imahadjárat (112) Ima a Szabadulás Kegyelméért

„Drága Jézus, kérlek, borítsd be Különleges Kegyelmeddel, a Szabadulás Kegyelmével azok lelkét, akiket

megfertőzött a sátán.

Szabadíts ki szegény lelküket a gonosz rabságból, melyből ők maguk nem tudnak szabadulni. Ámen.”

Ezek a szegény lelkek lesznek az elsők, akik magukénak fogják vallani a fenevadat, és arcra fognak

borulni, hogy imádják az Antikrisztust. Állhatatosan kell imádkoznotok, hogy meg lehessen törni azt a

hatalmat, amivel a sátán bír felettük, és hogy szívük megnyíljon Nagy Irgalmam előtt.

Jézusotok

 

Ő arra fogja használni Isten Igazságát, hogy elrejtőzzön mögé, egészen a

megfelelő pillanatig
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? arra fogja használni Isten Igazságát, hogy elrejt?zzön mögé, egészen a megfelel? pillanatig

2013. július 7. vasárnap, 17.35

Hőn szeretett hitvesem, mit számít az, ha kiabálnak rád, vagy átkoznak téged az Én Nevemben? Mit

számít az, ha megbilincselik és megverik mindazokat, akik Legszentebb Szavamat hirdetik, és akik

rendíthetetlen egységben vannak Velem? Talán nem tudod, hogy Hatalmam Mindenható, és hogy

Engem nem lehet megtörni, még akkor sem, ha netán eltörik Csontjaimat.

Amikor egy orvos küzd azért, hogy megmentse egy embernek az életét, bármi áron, ő minden tőle

telhetőt meg fog tenni, hogy az sikerüljön. Ha megakasztják őt a többiek, akik próbálják gátolni őt,

amennyiben ő egy elhivatott orvos, akkor figyelmen kívül fog hagyni minden ellenvetést, és

próbálkozást, mellyel beavatkoznak módszereibe, ha ő a szíve mélyén tudja, hogy meg tudja, és meg is

fogja menteni azt az életet. És így folytatni fogja egészen addig, míg mindannyian meg nem látják

munkája gyümölcseit. Ő kitart mindaddig, amíg meg nem menti azt az életet, és akkor, amikor már

mindent elvégzett, szeretettel fogadják majd azok az emberek, akik bármilyen oknál fogva is, de

próbálták meghiúsítani azon erőfeszítéseit, hogy fenntartsa az életet. És így minden súrlódás feledésbe

merül majd.

Ugyanez igaz erre a Szent Küldetésre is, hiszen Atyám megígérte, hogy megmenti Gyermekei életét

ezekben a végső időkben, még Második Eljövetelem előtt. Számítsatok arra, hogy zavarni fogják ezt a

Küldetést, mert ha ez nem váltana ki ilyen nagy ellenkezést, akkor bizonyosan tudnátok, hogy a jelenleg

nektek adott Üzeneteim nem jöhetnének a ti szeretett Jézusotoktól.

Amikor az Igazság kinyilvánításra kerül, nem könnyű azt elfogadni, még akkor sem, ha Az az

Isten Szava. Ugyanakkor meg, amikor hazugságokat ismertetnek az Igazságnak álcázva, akkor azokat

sokkal könnyebben elfogadják, sőt a legtöbb esetben még szívélyesen is fogadják. Vigyázzatok a

hazugságokkal, melyeket Ellenségeim fognak ismertetni, akik Szónokaimnak állítják be magukat. Ők

többféleképpen is félre fognak vezetni benneteket, attól félvén, hogy rajtakapjátok majd őket, ahogy

megtévesztenek benneteket. Idejüket azzal fogják tölteni, hogy olyanokkal kerüljenek kapcsolatba,

akiket a világ jónak és szentnek, tiszta szolgáknak ismer – akik közül sokan már Velem vannak a

Mennyben. A kapcsolat által az ilyen szentek hűséges tanítványainak fognak ők tűnni. Aztán

Tanításaim Igazságát fogják szajkózni, és ez össze fog zavarni benneteket. Azt fogjátok

mondani: „De hogy lehet ez?” „Ez az ember az igazságot szólja.”

A fenevad ravaszsága felfoghatatlan a számotokra, szeretett Követőim. Ő nagyon óvatos, hogy még

véletlenül se fedje fel magát, és így ő az Igazság mögé bújik. Amikor ő jelen van a szegény,

megtévesztett lelkekben, akkor arra fogja használni Isten Igazságát, hogy elrejtőzzön mögé, egészen a

megfelelő pillanatig. Akkor trágár ocsmányságokat fog ontani Isten Szava ellen, de sokak számára ez

nem lesz nyilvánvaló. Nézzetek a szavak mögé, melyeket alapos gondossággal fognak

összeállítani, és akkor észre fogjátok venni a hazugságot. Ez az az erő, amellyel Isten

gyermekeinek meg kell majd küzdenie.

A gonosz szelleme olyan, mint egy sötét felhő, és ha az már teljesen leereszkedett az emberiségre,

akkor nehéz lesz majd megkülönböztetni a jót a rossztól. De Én megígérem nektek, hogy ez a felhő el

fog szállni, és amikor Isten Világossága átragyog, észre fogjátok venni a gonoszságot a maga teljes

ocsmányságában, ahogyan az Isten Szemében látható.

Továbbra is folytatódni fog az ellenségeskedés azon emberek között, akik hűségesek az Egy Igaz

Istenhez, lévén, hogy a gonosz nagy pusztítást végez a körükben.  Miközben ez a csoport két részre
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szakad, vannak mások is, akikért imádkoznotok kell. Ők azok a lelkek, akik olyan távol vannak Istentől,

hogy semmilyen szinten sem ismerik el Őt. Ők az Én elveszett lelkeim, akik számára ezt a Szent

Küldetést szánom. Amikor Én megmentem azokat, akik teljesen el vannak veszve, Beavatkozásom meg

fogja menteni a többieket is, akik egyszerűen csak össze vannak zavarodva.

Jöjjetek, gyűljetek Elém, ti mindannyian, mert Időm nagyon közel van. Egyikőtök se késlekedjen

imádkozni azoknak a lelkéért, akiknek a legnagyobb szükségük van a ti segítségetekre.

Jézusotok

 

A Tízparancsolat, melyet Atyám adott a világnak Mózes prófétán keresztül,

jelenleg átíródik az ember által

2013. július 8. hétfő, 23.50

Hőn szeretett leányom, amikor úgy érzed, hogy csak csekély remény van a bűnösök számára, kérlek,

gondolj arra, hogy az Én Nagy Irgalmam soha nem ér véget. Nincs egy olyan lélek sem a világon, akit Én

ne akarnék átölelni, és akinek ne akarnám megadni az Üdvösség Ajándékát. Én szeretlek benneteket,

mind. Én mindenkinek megbocsátok, aki esedezik Hozzám az Üdvösség Ajándékáért, de ez nem jelenti

azt, hogy Én nem fogom megbüntetni azokat, akik súlyos bűnt követnek el.

A Tízparancsolat, melyet Atyám adott a világnak Mózes prófétán keresztül, jelenleg átíródik az ember

által. Ízekre szedik, elferdítik, és új értelmet adnak nekik, azért, hogy az ember jóváhagyhassa a bűnt.

Hamis isteneket bálványoztok, és megindokoljátok ezt. Szörnyű hazugságban éltek, amikor ily módon

sértitek meg Atyámat, és mégis, amikor az Igazság feltárul a pogányok előtt, ők meg fognak térni, és Én

várni fogom, hogy megölelhessem őket.

Egymást öldöklitek, és azt mondjátok, hogy egyszerűen csak irgalmat gyakoroltok, amikor ezt teszitek.

Legalizáljátok a gyilkosságot, a kivégzést, az eutanáziát, valamint az abortuszt, és azt mondjátok, hogy

ezek helyesek. Ezen gonoszság a legrosszabb, amikor próbára teszitek minden élet Szerzőjét –

az Ég és a Föld Alkotóját – azáltal, hogy megmásítjátok Isten Isteni Törvényeit. De, ha őszinte

bűnbánatot mutattok, akkor Én várni fogom, hogy benneteket is Karjaimba öleljelek.

Elraboljátok azt, ami nem a tiétek, és loptok a szegényektől, hogy kielégítsétek a mind többre való

vágyakozásotokat. Szörnyű testi bűnöket követtek el, melyek az emberi méltóságon aluliak, és úgy

viselkedtek, mint a vadállatok, akiket szabadon engedtek egy veremben. Hitványságotok visszataszító

Isten Szemében, de ha mégis hívtok Engem, és irgalomért könyörögtök Hozzám, Én türelmesen fogok

várni. Ha meggyalázzátok Istent azáltal, hogy nem vagytok hajlandóak elfogadni azt, hogy Ő Létezik, és

– a fenevaddal karöltve – próbáljátok az Ő gyermekeit magatokkal vinni a pokolba, Én továbbra is várni

fogom azt, amikor megtértek és kértek Engem, hogy ismertessem meg Magam veletek.

Ti, akik elfogadjátok az Igazságot, már nem szakítotok időt arra, hogy tiszteljetek Engem a

Szombat Napon, mert Elém helyezitek saját igényeiteket. Nagyon megbántotok Engem, mert ti

már tudatában vagytok annak, hogy ti Isten gyermekei vagytok. Elhagytátok Atyátok Házát, és csak

akkor fogtok majd visszatérni, amikor már nem lesz tető a fejetek fölött. És Én várni fogom,

hogy örömmel üdvözöljem visszatértetek.
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Isten iránti szeretetetek megfogyatkozott, csakúgy, mint a szüleitek iránti szeretetetek és tiszteletetek.

Szívetek olyannyira megkeményedett, hogy nem tanúsítotok szeretetet irántuk, és nem úgy törődtök

velük, ahogyan kellene.

Napi szinten káromoljátok az Istent, és szitkozódtok, a legtiszteletlenebb módon használván Nevemet,

de nem vagytok hajlandóak beszélgetni Velem, úgy, ahogyan azt Én szeretném. Amikor másokat

rágalmaztok, akkor Engem rágalmaztok. Amikor kárt tesztek egy másik személy hírnevében, akkor az

Én Szeretetemet romboljátok. És Én mégis meg fogok bocsátani nektek, ha bűnbánatot gyakoroltok.

Tiszteletlenséget tanúsítotok a házasság intézményével szemben, és nem csináltok ügyet abból, hogy

meggyalázzátok ezt a Legszentebb Szentséget. Tovább sértegetitek Istent azzal, ha folyton az Ő áldását

kéritek a házasságra, miközben Ő nem ismeri el azt, és nem is tudja elismerni. Mégis folyamatosan

sértegetitek Őt.

Annyira megszállottjai vagytok a világi javak hajszolásának, és annyira megfertőztek benneteket az

egészségtelen törekvések, hogy elpusztítjátok azokat az embereket, akik az utatokba állnak. Ennek

ellenére, Én irgalmat fogok tanúsítani irántatok, ha visszatértek Hozzám.

A Szentlélek elleni káromlást leszámítva, nincs olyan szörnyű bűn, amit ne lehetne megbocsátani.

Kérlek benneteket, mind, vizsgáljátok meg lelkiismereteteket, és újból engesztelődjetek ki Velem.

Én Türelmes Vagyok. Én Vagyok a Szeretet. Én Vagyok a ti Üdvösségetek. Én várok. Kérlek, jöjjetek

Hozzám hamar, mert Én mérhetetlen szenvedéllyel szeretlek benneteket. Nem fogok nyugodni addig,

amíg meg nem mentettelek benneteket, mind.

Jézusotok

 

Üdvösség Anyja: Olyan könnyen elfogadják az emberek azokat az új

törvényeket, melyekről azt állítják, hogy jók

2013. július 10. szerda, 15. 26

Gyermekem, imáid meghallgattatnak, és Fiam – a te különleges szándékodra – be fog avatkozni. 

Imádkoznod kell mindazokért a világban, akiket félrevezetnek azáltal, hogy elhitetik velük,

hogy a rossz az jó. A megtévesztés eme hálója olyan mértékben borult már rá az

emberiségre, hogy sokan már nem tudnak különbséget tenni az Isten Törvényei és a gonosz

gonoszsága között, amikor ő megnyilvánul köztetek.

Olyan könnyen elfogadják az emberek azokat az új törvényeket, melyekről azt állítják, hogy jók – hogy

mindenki javát szolgálják -, amikor azok valójában azt álcázzák, ami halálos bűn az Isten Szemében.

A csata azok között dúl, akik megtartják Isten Törvényeit, és azok között, akik meggyalázzák azokat.

Azokat, akik nyilvánosan megtartják Isten Törvényeit, démontól megszállottaknak tartják, valamint

kegyetlennek és gonosznak állítják be őket. A megtévesztés és a hazugságok – melyekkel tele vannak

azok, akik azt állítják, hogy szeretik az emberiséget – egyértelműen láthatóak, amikor ők nyilvánosan

igazolják a halálos bűnt.  Mennyire ravasz a gonosz. Csak nagyon kevesen értik meg az ő befolyását az

életükben, vagy azt, hogy ő hogyan ferdíti el gondolkodásukat.
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Nyugodjatok meg, drága gyermekek, abban a tudatban, hogy Én, az Üdvösség Anyja, le tudom győzni a

közöttetek lévő gonoszt. Csak hívnotok kell engem, mindig, amikor úgy érzitek, hogy erőt vesz rajtatok

az általa – a nemzeteitekben – gyakorolt hatalom. Én meg fogom semmisíteni az ő befolyását, ha elém

hozzátok kéréseteket.

Kérlek, imádkozzátok ezt az Imahadjárati imát (113) Ima a gonosz legyőzésére hazánkban

„ Ó, Üdvösség Anyja, jöjj közénk, és áraszd hazánkra oltalmadat.

Tipord el a fenevad fejét, és irtsd ki közülünk az ő gonosz befolyását.

Segíts, hogy a te szegény tévelygő gyermekeid felálljanak, és az Igazságot szólják, amikor hazugságok

vesznek körül bennünket.

Ó, Isten Anyja, kérlek, oltalmazd meg hazánkat, tarts meg bennünket erőben, hogy hűségesek tudjunk

maradni Fiadhoz üldöztetésünk idején. Ámen.”

Nem szabad elfogadnotok azokat az érveket, melyek lehetővé teszik, hogy gonosz törvények

valósuljanak meg, melyek előírják, hogy hogyan éljétek az életeteket, Isten Igéje szerint.

Amikor ezek a törvények beszivárognak hazátokba, azok elpusztítják a lelkeket.

Bízzatok bennem, az Üdvösség Anyjában, hogy segítek megmenteni azok lelkét, akiket szerettek, és

akik között dolgoztok. Hívjatok engem, és ígérem, hogy hazátokra borítom Legszentebb Palástomat.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 

Isten, az Atya: A hazugságoknak - melyekkel gazdaságotokat illetően

etetnek benneteket – az a célja, hogy megtévesszenek titeket

2013. július 10. szerda,15.41

Drága leányom, háborúk fognak kitörni szerte az egész Közel-Keleten, és hamarosan szeretett

Izraelem rettenetes borzalmat fog elszenvedni. A világ eme részén igen nagy mennyiségben

fognak életek odaveszni, mert a gonosz lelke felemészti Gyermekeim életét, és sok esetben a lelküket

is.

Gyermekeim egymás iránti gyűlölete át fog terjedni más országokra is, ahogy az Armageddoni Csata

fokozódik és terjed, mindaddig, amíg az el nem árasztja a világot mindenütt. A gyűlölet, mely a sátán és

annak démonai okozta fertőzésnek az eredménye, egy jól látható jel lesz, így alig lesz olyan lélek –

függetlenül attól, hogy milyen hit van benne Irántam, minden létező Teremtője iránt – aki ne érezné

majd a gonosz szellemét, mely terjed, mint egy halálos vírus.

Háborúk, méghozzá sok, köztük a nemzetek kormányain belüli csaták is, mind egyszerre fognak kitörni.

Mivel már lesújtott Kezem enyhe büntetések közepette, tudnotok kell, hogy Én el fogom tiporni azokat,

akik bántják Gyermekeimet. Ekkor a lelkekért vívott csata fokozódni fog, és sokféle módon fog terjedni.
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megtévesszenek titeket

A hazugságoknak – melyekkel gazdaságotokat illetően etetnek benneteket – az a célja, hogy

megtévesszenek titeket, és megfosszanak benneteket attól, ami a tiétek. Imádkozzatok, imádkozzatok,

imádkozzatok, hogy Én megakadályozzam azokat – akik szabályozzák pénznemeteket – abban, hogy

elvegyenek tőletek mindent, ami a tiétek. Tudjátok, hogy miközben Jobb Kezem büntetéseket zúdít a

gonoszokra, addig Bal Kezem felemel, és Védelmem alá vesz benneteket, és Én fogok gondoskodni

rólatok.

A Szent Könyvemben megjövendölt változások most tárulnak a világ elé. Csaták dúlnak majd,

életek vesznek oda, ökológiai zűrzavart fognak elszenvedni az országok, a termés tönkre fog menni, és

közületek sokakat üldözni fognak kormányaitok. A legrosszabb csata a szellemi csata lesz, melynek

során mindent el fognak követni, hogy Ellenem fordítsanak titeket.

Atyátok

A Magasságos Isten

 

Azáltal, hogy Imahadjárati Imáimat imádkozzátok, Én meg fogom tudni

menteni őket

2013. július 11. csütörtök, 13.57

Hőn szeretett leányom, hadd vonjalak Szentséges Szívemhez közel téged, mert ha ezt hagyod Nekem,

akkor Én rendkívüli Kegyelmeket fogok lelkedbe oltani. Így Művem még több gyümölcsöt fog teremni,

melyek megérnek majd, és bőségben törnek elő, szerte a Földön.

A gyümölcs, mely Tőlem való, megtérést terem, és megenyhíti a legmegkeményedettebb szíveket is,

amikor megízlelik azt. Ha megeszik, az oly módon fogja egyesíteni őket Velem, mely nagy békét terem

bennük. A béke – melyet Én megígérek mindannyiatoknak, akik Rám figyeltek, ahogy most hozzátok

Szólok – lesz a ti fegyveretek a gyűlölet ellen.

Ez a béke fog betölteni benneteket – köztük azokat a lelkeket is, akik sosem hallottak ezekről az

Üzenetekről, de őszintén szeretnek Engem -, és ennek következtében immunisak lesztek azok hangjára,

akik azért kiabálnak veletek, mert az Enyéim vagytok.

Ha egyek vagytok Velem, Én megígérem, hogy – minden egyes sértésért és bántásért, amit azért kell

elviselnetek, mert Szent Szavamat hirdetitek -, majd felemellek, vezetlek, és védelmezlek benneteket.

Egy dicsőséges életet fogtok élvezni Új Paradicsomomban, ahol mindenki egységben fog énekelni Isten

szeretetéért és dicsőségére.

Nincs miért félnetek Tőlem, de Én azt kérem, hogy szánjatok időt az azok lelkéért való imára, akik össze

vannak zavarodva, és bizonyos esetekben, még el is vannak veszve. Azoknak, akik elszakadtak Tőlem,

vissza kell térniük Hozzám, és azáltal, hogy  Imahadjárati Imáimat imádkozzátok, Én meg fogom tudni

menteni őket.

Menjetek szeretett Követőim, és legyetek tudatában, hogy ti az Én Szívemben vagytok, Én meg a

tiétekben.
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Azáltal, hogy Imahadjárati Imáimat imádkozzátok, Én meg fogom tudni menteni ?ket

Jézusotok

 

Elepedek értük. Nélkülük nem érzem magam egésznek

2013. július 14. vasárnap, 23.50

Hőn szeretett leányom, amikor Én megajándékozlak azzal az Adománnyal, mely által Isten Szemével

látod Isten gyermekeit, bármerre is jársz, annak oka van.

Minden alkalommal, amikor látsz egy kisgyermeket, és érzed, ahogy Szeretetem áramlik az ereidben, ez

az Én Szeretetem irántuk. Amikor látsz egy tinédzsert sétálni és nevetgélni a barátaival, és érzed, ahogy

feltámad benned az anyai szeretet irántuk, akkor tudd, hogy amit érzel, az az Én Szeretetem.

Amikor azokra a lelkekre nézel, akik gonoszságuk által rettenetes bánatot okoznak másoknak, és

sajnálatot érzel irántuk, tudd, hogy az is az Én Szeretetem, mely benned áramlik. Tudd, hogy azok,

akik minden tekintetben visszautasítanak Engem, még őirántuk is Szeretet tölt el Engem,

hiszen hogyan is tagadhatnám meg őket? Ők az Enyéim. Szeretem őket. Sírok utánuk.

Emésztem magam miattuk. Betegre aggódom magam értük. Mily rettenetes fájdalmat okoznak

Nekem, de Én harcolni fogok a gonosz ellen ezekért a szánalomra méltó lelkekért, egészen az utolsó

lélegzetükig, amit ezen a földön vesznek.

Az élet, amit Atyám adott, az az Övé. Ami az Övé, az az Enyém. Én meghaltam értük, még akkor is, ha

káromoltak Engem. Még mindig ezt teszik. Elepedek értük. Nélkülük nem érzem magam egésznek. Ezért

Én újból és újból, örömmel vállalnám Keresztre feszítésemet, ha Karjaimba tudnám vonni őket.

Hogyan is pihenhetnék meg, leányom, megtérésük édes érzése nélkül? De nekik saját szabad

akaratukból kell Hozzám jönniük. Én elárasztanám őket Szeretetemmel és Kegyelmeimmel. Én

elárasztanám lelküket minden Kegyelemmel, de ahhoz, hogy elfogadják ezeket az Ajándékokat, meg

kell adniuk magukat Szent Akaratomnak, és át kell adniuk magukat Nekem. Nem használhatom

Istenségemet, hogy rájuk erőltessem Akaratomat, de amit Tehetek – Atyám Nagylelkűsége révén – az

az, hogy fogom a választott Lelkeimet, és megkérem őket, hogy vállaljuk magukra Fájdalmamat,

cserébe ezekért a lelkekért. Ez a csodálatos beavatkozás lesz az egyik módja annak, ahogyan Én meg

tudom menteni az emberiség nagy részét.

Szeretett leányom, imádkozz Hozzám, a te Jézusodhoz az erőért, hogy még több szenvedést ajánlhass

Nekem. Ha elfogadod ezt a rendkívüli kérést, Én ünnepélyesen megígérem, hogy tízmilliókkal több lelket

fogok megmenteni. Ne félj! Erős leszel, és ezúttal örömmel a szívedben fogod ezt megtenni.

Menj, leányom, fogadd el Kérésemet. Ne félj tőle, mert a legnagyobb örömet szerzed majd Nekem, ha

átadod nekem ezeket az újabb megpróbáltatásokat. Én leszek az, Aki elszenvedem a gyötrelmet, nem

te. A te gyötrelmed rövid lesz, de azáltal, hogy elfogadod azt, Én meg tudom valósítani azon Vágyamat,

hogy megmentsem szegény Gyermekeimet, akik elszakadtak Tőlem.

Köszönöm, hogy válaszoltál Hívásomra. Nyisd meg szívedet Kérésemre, és Én segíteni foglak az út

minden egyes lépésénél. Számodra ez csak egy újabb megpróbáltatás lesz, és nem sokkal azután,

könnyen elfelejted. Számomra ez lelkeket jelent, akik a pokolba mentek volna, de így az Enyéim lesznek

Királyságomban.
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Elepedek értük. Nélkülük nem érzem magam egésznek

Jézusotok

 

A papokhoz: Már nincs messze az a nap, amikor arra kérnek majd

benneteket, hogy tagadjátok meg Istenségemet

2013. július 15. hétfő, 17.52

Ébernek kell lennetek. Ragaszkodnotok kell földi Egyházam szabályaihoz, amennyiben azok

megmaradnak úgy, ahogyan eddig is voltak, és nem változtatják meg őket. Ne csüggedjetek,

mert a Szentlélek Ajándékával gazdagodtatok. Amikor arra kérnek benneteket, hogy tagadjatok meg

Engem, azt majd alig észrevehető, de végzetes módon fogják tenni. Arra fognak kérni benneteket, hogy

fogadjátok be a Kereszténységen kívüli valamennyi vallás tanát. Azt fogják nektek mondani, hogy ez

mindenki javát szolgálja, és hogy ez az új, mindenkit magába foglaló megközelítés egy célravezető

eszköz – mely révén végre békés úton egyesülhet az emberiség.

Minden más vallás, felekezet, hit és tan, melyek tisztelik Atyámat, de nem ismernek el Engem, Jézus

Krisztust, az antipápa szárnya alá fog kerülni. A fenevad hatalma által – lévén, hogy ez a módszere –

arra próbálnak majd rávenni benneteket, hogy fogadjátok be felebarátaitokat. Azt fogják mondani

nektek, hogy minden vallás, mely Istent tiszteli, egy az Isten Szemében. Ha ellenkeztek, meg fognak

feddni benneteket. Ha elmagyarázzátok, hogy az út Istenhez, szeretett Atyámhoz, egyedül Jézus

Krisztuson át vezet, ezt fogják mondani nektek:

„Ti nem értitek meg, hogy Isten az Ő összes gyermekét szereti, ezért – azáltal, hogy nem tanúsítotok

szeretetet és együttérzést az Ő Egyháza iránt azzal, hogy befogadjátok őket – a hitükkel együtt -, ti

képmutatók vagytok.”

Nos, hallgassátok meg a következőt. Ha elfogadjátok azt, hogy minden vallást eggyé kell ölelni – hogy

félre kell állnotok, tiszteletet tanúsítván azon felekezetek iránt, melyek nem ismerik el az Emberfiát -,

akkor szörnyű bűnt követtek el. Aztán meg fogtok tagadni Engem.

Azok – akiket belevihetnek ebbe a megtévesztésbe – tudják, hogy további jelek is felmerülnek majd,

melyek mind egy irányba mutatnak – már nem fogják Istenségemet hirdetni.

Templomaitok újfajta keresztek emelkedését fogják megélni, melyekbe a fenevad feje lesz

beleágyazva; oltáraitokat megváltoztatják, gúnyt űzve Belőlem. Minden egyes alkalommal,

amikor új és szokatlan jelképeket láttok Egyházamban, figyeljétek meg jó alaposan, mert a fenevad

öntelt, és az őt tisztelő jelképek megjelenítésével fitogtatja gonoszságát.

Ti, akik nem veszitek észre ezt a megtévesztést, azon kapjátok majd magatokat, hogy olyan

gyakorlatokba kerültetek bele, melyek nem tisztelnek Engem. Ők leplezni fogják valódi szándékukat,

mely nem más, mint a sátán, és annak gonosz szellemei iránti tisztelet.

Kezdetüket vették a jelek. Az intézkedések, melyekről beszélek, még váratnak magukra, de már nincs

messze az a nap, amikor arra kérnek majd benneteket, hogy tagadjátok meg Istenségemet. Jól tartsátok

nyitva a szemeteket azokra, akik azt mondják, hogy az Én Nevemben jönnek, ugyanakkor viszont a

fenevadat tisztelik, mert már kiterjesztették szárnyaikat. Ők uralkodnak köztetek, de sokatok még nem

látja ezt a borzalmat. De, ha szerettek Engem, Én meg foglak ajándékozni benneteket azokkal a
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A papokhoz: Már nincs messze az a nap, amikor arra kérnek majd benneteket, hogy tagadjátok meg
Istenségemet

Kegyelmekkel, melyekkel meglátjátok az Igazságot, mert Én sosem hagylak cserben benneteket. Közel

az idő, és fel kell készülnötök, mert hamarosan leereszkedik a sötétség. Ti, akik meg vagytok áldva az

Isten Világosságával, szenvedni fogtok Ellenségeim kezétől.

Véssétek jól az emlékezetetekbe ezeket a Szavakat, imádkozzátok ezeket, és Én a Szentlélek Ajándéka

által kinyilatkoztatom nektek az Igazságot.

Imahadjárat (114) Ima a Papok számára, hogy befogadják az Igazság Ajándékát

„Uram, nyisd fel szemem.

Add, hogy meglássam az ellenséget, és hogy bezárjam szívemet a megtévesztés előtt.

Átadok Neked mindent, drága Jézus.

Bízom Irgalmadban. Ámen.”

Jézusotok

 

Nem tudtok őszintén követni Engem, ha nem viselitek el a Kereszt

gyötrelmét

2013. július 17. szerda, 11.40

Hőn szeretett leányom, mennyire emelkedetté tesznek most Engem szeretett Követőm imái. Én

Vagyok az ő szívükben és lelkükben, és lelkük kedves nekem. Arra kell kérnem őket, hogy

viseljék el a gúnyolódást, mellyel szembesülni fognak – amiért követik Utamat, valamint Keresztem

miatt, amit hordoznak -, mert idővel majd meg fogják érteni, miért kell ennek így lennie.

Nem tudtok őszintén követni Engem, ha nem viselitek el a Kereszt gyötrelmét. Ha szerettek Engem, egy

Fény van jelen a lelketekben. Ez a tiszta Fény olyan, mint egy mágnes, ahogy az vonzza a más

emberekben lévő rosszat. A jó szándékú lelkek gyakran vannak a gonosz szellem támadása alatt, hogy

bántsanak mindenkit, aki követi Tanításaim Igazságát.

Ha Isten Igazságát hirdetitek, gyűlölni fognak benneteket azok, akik nem szeretik Istent. Ha követtek

Engem, még ha csendben is, ugyanezt a gyötrelmet szenveditek el. Ezt a kínt azok okozzák – általában

azok, akiket szerettek és tiszteltek – akik támadnak benneteket, amiért szerettek Engem, és hűségesek

vagytok Tanításaimhoz.

Eljött az idő, hogy kimenjetek, és beszéljetek Üzeneteimről. Habár a papok számára ez nehéz lesz, mivel

engedelmesnek kell maradniuk az elöljáróikhoz. Egyházamban sokat félni fognak majd, hogy tanúságot

tegyenek Üzeneteimről, de ez nem jelenti azt, hogy ők ne védelmeznék Szent Szavam Igazságát. Az Ige,

mely Apostolaimnak adatott, tovább él, annak ellenére, hogy sokan próbálják azt kiirtani.  Észre fogjátok

venni, hogy mily kevéssé tisztelnek Engem nyilvánosan – szinte alig.

Tanításaim többé már nem fognak fontos szerepet játszani társadalmatokban. Ragaszkodnotok kell

ahhoz, akármelyik Keresztény Egyházhoz tartoztok is, hogy Szolgáim ne felejtsék el megemlíteni
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Nem tudtok ?szintén követni Engem, ha nem viselitek el a Kereszt gyötrelmét

Nevemet, amikor a jóra utalnak, mert a jó nem származhat egy kőtől. A jó kizárólag Istentől jöhet.

Jézusotok

 

Üdvösség Anyja: Az Üdvösség-Érem a Megtérés Ajándékát kínálja

2013. július 18. csütörtök, 19.14

Gyermekem, szeretném tudatni azt, hogy mostantól a Földön, azon a néven kell megszólítani engem,

melyet Fiam adott nekem legutoljára. Ebben a Végső Küldetésben, mindenkoron, az Üdvösség Anyjának

kell nevezni engem.

Meg kell alkotni Képmásomat, és egy Érmet kell veretni, melynek az egyik oldalára engem kell rátenni,

fejem mögött a Nappal, és fejemen egy tizenkét csillagból font töviskoronával. Szeretném, ha az Érem

hátoldala, Fiam Szentséges Szívét ábrázolná, Két Üdvösség-Karddal a két oldalán, melyek keresztezik

egymást. 

Az Üdvösség-Kardoknak kettős célja lesz. Az Egyik Kard le fogja mészárolni a fenevadat, melynek az

Utolsó Napon való megtételére megkaptam a felhatalmazást. A másik Kard át fogja járni a

legmegátalkodottabb bűnösök szívét, és ez lesz az a Kard, mellyel lelkük megmenekül majd.

Ezt az Érmet nagy mennyiségben kell elérhetővé tenni, és azoknak, akik ezt keresték és hozzájutottak,

meg kell áldatniuk egy pappal, és ingyen kell osztogatniuk másoknak. Az Üdvösség-Érem a Megtérés, és

az Üdvösség Ajándékát kínálja.

Mindazoknak, akik hozzájutnak az Üdvösség-Éremhez, ezt az Imahadjárati imát kell imádkozniuk 

(115) Ima a Megtérés Ajándékáért:

„Ó, Üdvösség Anyja, borítsd be lelkemet Üdvösség-könnyeiddel.

Szabadíts meg a kételyektől.

Emeld fel szívemet, hogy érezzem Fiad Jelenlétét.

Adj nekem békét és vigasztalást.

Imádkozz, hogy őszintén megtérjek.

Segíts, hogy elfogadjam az Igazságot, és nyisd meg szívemet, hogy befogadjam Fiad, Jézus

Krisztus Irgalmát.

Ámen.”

Gyermekem, kérlek, terveztesd meg, és készíttesd el ezt az Érmet. Én foglak vezetni téged az út

minden egyes lépésénél, te pedig gondoskodj arról, hogy ez elérhető legyen szerte az egész világon.

Menj békével, és szolgáld Fiamat.

Édesanyád

Az Üdvösség Anyja
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A végs? próféta már elküldetett, így kérlek, ne utasítsátok vissza ezt az Ajándékot

A végső próféta már elküldetett, így kérlek, ne utasítsátok vissza ezt az

Ajándékot

2013. július 19. péntek, 15.00

Hőn szeretett leányom, amikor aggodalmaskodsz, és úgy érzed, hogy nem szeretnek e miatt a Küldetés

miatt, tudnod kell, hogy a Szentlélek folyamatosan erőt fog adni neked. Soha nem leszel képes

hazugságokat álltani, mivel ezt szeretett Atyám nem hagyja. Te vagy a végső próféta, és habár Én

tudom, hogy ez megrémiszt téged, tudnod kell a következőt.

Atyám Szeretetének köszönhetően nagy Irgalmat fogok gyakorolni a világgal. A végső próféta már

elküldetett, így kérlek, ne utasítsátok vissza ezt az Ajándékot, mert Atyám vágya az, hogy átölelje

valamennyi Gyermekét, és megvédelmezze őket a világban lévő gonosztól. Ez az az Ajándék, mely egy

szörnyű büntetéstől való végső szabadulást hozza el számotokra.

Ne utasítsátok el a prófétálás eme Ajándékát, a végső Mennyei beavatkozást, hogy megmentsen

benneteket minden veszedelemtől.

Azok, akik nem tisztelik Atyámat, és akik pogány isteneket imádnak, országaitok el lesznek törölve a

Föld színéről, ha nem tértek meg az Egy Igaz Istenhez. Ti, akik hamis isteneket imádtok, melyek

ragyogó jövőt ígérnek nektek, és melyek hiúságotokra apellálnak, el fogtok terelődni Tőlem, és

elmerültök egy végtelen űrben – a mélységben, ahonnan soha nem tértek vissza.

Hallgassatok meg most mindannyian. Én a Mennyből szólítom az emberiséget. Prófétám csak

azt teszi, amit Én mondok neki. Ő engedelmeskedik Nekem, az Isten Fiának, az Emberfiának, amint az

meg lett jövendölve. Neki nincs hangja. Szavai az Én Szavaim. Engedelmessége létfontosságú Isten

Parancsa szerint. Engedelmessége azt jelenti, hogy nem nyithatja ki a száját, hogy megvédje Isten

Szavát.

Minden előre megjövendölt esemény hamarosan be fog következni. Ha figyelmen kívül hagyjátok ezt a

Mennyből jövő figyelmeztetetést, akkor többet fogtok szenvedni, mint szükséges lenne. Csak

ócsároljátok ezeket a Mennyből jövő Szavakat, és meg lesztek szégyenítve az egész világ előtt, amiért

üldöztök Engem.

Az Én Szavam Igaz. Az Én Szavam valóságos. Az Én Szavam azért adatik, hogy megvédelmezzen

benneteket, és megmentsem titeket a fenevadtól, aki fertőzése révén elpusztítja életeteket. Legyetek

erősek, és távolodjatok el a gonosz hazugságoktól, melyekkel traktál benneteket. Ha nehéz a szívetek,

jöjjetek Hozzám, és Én megkönnyítem szíveteket. Ha szomorú a szívetek, Én körülölellek benneteket, és

békét adok nektek, hogy így a halál ne rémisszen meg benneteket többé.

Ha elöntött benneteket a harag, mely gyűlöletbe csap át az Üzenetek ellen, akkor legyetek tudatában,

hogy megtámadott benneteket a hazugságok királya. Ha ezek az Üzenetek gyötrelmet és szenvedést

okoznak nektek, akkor tudni fogjátok a szívetek mélyén, hogy ezek Tőlem valók.

Jézusotok
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A terve az, hogy a szívüknél fogva csalja a lelkeket a megtévesztés hálójába

2013. július 19. péntek, 20.45

Hőn szeretett leányom, a Maradék Hadseregről szeretnék beszélni. A Maradék Hadsereg jelenleg

folyamatosan gyarapodik szerte az egész világon. Sokan, akik nem tudnak ezekről az Üzenetekről, már

gyülekeznek, ahogy földi Egyházam magját az a veszély fenyegeti, hogy felemésztődik.

Sokan vannak birtokában az Igazságnak, és látják a próbálkozásokat, melyeket azért tesznek, hogy

felhígítsák Legszentebb Szavamat. Mindazok, akik a Szentlélek Világosságának kegyeltjei, fel

fogják ismerni a gonosz szellemet, amint az elárasztja Egyházamat. A gonosz szellem az

alázatosság leplébe burkolva közeledik.  A terve az, hogy a szívüknél fogva csalja a lelkeket a

megtévesztés hálójába.

Ne feledjétek, hogy a sátán terve az, hogy lelkeket lopjon. Így tudnotok kell, mely lelkeket kezdi

elsőként csapdába csalni. Ő mindig azokat próbálja meg tönkretenni, akik szeretnek Engem. Nem fog

foglalkozni azokkal, akiket már megfertőzött, mivel már tönkretette őket.

Ne higgyétek, hogy a legnyilvánvalóbb módon mutatkozik meg a gonosz. Eme gonosz szellem azáltal

fog lelkeket csábítani, hogy egy alázatos, nyájas és gondoskodó képet mutat, mert

máskülönben hogyan is lehetne meggyőzni a jó lelkeket a hazugságokról?

Én vagyok az emberiség Megváltója, és Én most beavatkozom, hogy átadjam nektek az Igazságot. Senki

sem állíthat meg Engem, de minden aljas húzást be fognak vetni eme Küldetés ellen, melynek célja,

hogy megmentse a világot a pusztulástól.

Szeretett Követőim, ahogy haladtok előre, vissza fognak húzni benneteket azok, akik azt hiszik rólatok,

hogy az Isten Szava ellen káromoltok. Ha csendben visszavonultok, és nem estek bele a démonok

csapdáiba – melyeket azért fognak állítani, hogy arra buzdítsanak benneteket, hogy megvédjétek

Szavamat -, gúnyolódni fognak veletek.

A Kegyelmek, melyekben Maradék Hadseregem részesül, alig észrevehetőek, de hathatósak lesznek, és

az Üdvösség Anyjának segítségével, le fogják mészárolni a fenevadat, és annak csatlósait.

A lelkekért vívott csata nem lesz kellemes, mert tévedés ne essék, Isten ellenségei – akik azt állítják,

hogy az Én Nevemben jönnek – idővel ki fogják mutatni foguk fehérjét. Sajnos sokan lesznek vakok

az Igazságra, és addigra már sátáni szertartásokon fognak részt venni, melyről nem is lesz

tudomásuk, oly gondosan lesznek azok leplezve.

Hangom csak mennydörögni és mennydörögni fog köztetek, mert Én soha nem fogok fékezni azon

Tervemben, hogy Örök Életet szerezzek nektek. Nincs az az emberi érvelés – ami az ezen Üzenetekben

lévő Szent Szavam elutasítását eredményezi -, amely gyengíteni tudná Isten Erejét.

Irántam való gyűlöletetek fokozódni fog, és a harag, mely elönti lelketeket, a sátántól ered, de ti azt

fogjátok hinni, hogy az Istentől. Hogy lehettek ennyire vakok? Milyen rothadás gyülemlett fel bennetek,

mely arra késztet titeket, hogy próbáljatok ártani másoknak? Imádkozzatok, hogy ne idegenítsétek el

Tőlem felebarátotokat. Imádkozzatok, hogy keressétek az Igazságot, még mielőtt az ördög hatalmába

kerítené a lelketeket. Ő nagy befolyással bír, és azok, akiknek a lelke már meggyengült a gőg bűnének

következtében, önkéntesen olyan edényekké válnak, melyekben a sátán és annak bukott angyali fognak
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lakozni.

Ébredjetek fel, ti, mindannyian. Elérkezett az idő arra, hogy az Igazság Könyve kinyitódjon. Nemcsak a

lapokat kell felnyitnotok, hanem a szíveteket is meg kell nyitnotok.

Jézusotok

 

Üdvösség Anyja: A végkifejlet Rómában azt fogja eredményezni, hogy sokan

félre lesznek vezetve

2013. július 20. szombat, 12.45

Gyermekem, ahogy fokozódik a zűrzavar a Keresztény hit körében, továbbra is lesznek a Fiamhoz

hűségesek között olyanok, akik erős hitük által, őrizni és védelmezni fogják Isten Szent Szavát.

A végkifejlet Rómában az fogja eredményezni, hogy sokan félre lesznek vezetve, akik akaratlanul is el

fognak fordulni Fiamtól, Jézus Krisztustól. Hibát követnek majd el, mert el fogják fogadni az új tanokat,

melyek nem Istentől valók. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok azokért a Keresztény

egyházak-béliekért, akik bele fognak esni abba a csapdába, hogy elfogadják azokat a hazugságokat,

melyek azok képében adatnak elő nekik, akik azt állítják magukról, hogy Fiam választotta ki őket arra,

hogy hirdessék az Ő Szavát.

Mindezek a dolgok már évszázadok óta meg voltak jövendölve a látnokoknak, és mégis közületek sokan

nem hajlandóak elfogadni ezeket a próféciákat. Én figyelmeztettem az emberiséget ezekre az eljövendő

sötét napokra, mert Fiam azt szeretné, hogy legyetek éberek a bukott angyalokkal szemben, akik meg

fogják fertőzni az Ő földi Egyházát. Könnyeim patakokban folynak, mert oly sok – az Egyházban lévő –

felszentelt szolga tagadja jelenéseimet. Ezeket a jelenéseket Isten hagyta jóvá, hogy az emberiség

tisztában legyen azokkal a veszélyekkel, melyek a lelkekre várnának, ha már korábban nem adatott

volna meg nekik az Igazság.

Hatalmas jelentősége van azoknak a próféciáknak, melyek La Salette-ben és Fatimában adattak nektek.

Miért hagyják figyelmen kívül oly sokan – akik azt állítják, hogy szeretnek engem – azt, amit a világnak

mondtam? Nem figyeltetek oda, és hagytátok magatokat megtéveszteni.

Itt az ideje, hogy jól az eszetekbe véssétek, hogy a Fiam földi Egyházára boruló sötétséget a gonosz

okozza, aki sokakat félrevezetett. Eme sötétség nem jöhet Fiamtól, és így az Ő Misztikus Teste –

az Ő Egyháza – érintetlen marad. Azok, akik hűek maradnak az Ő Misztikus Testéhez, nem

fognak eltérni az Igazságtól. Azok, akik elárulják Fiam Egyházát, és elutasítják az Ő Tanításait –

azáltal, hogy alkalmazzák azokat az új gyakorlatokat, melyek sértik Jézus Krisztust -, ti elvágjátok

magatokat az Ő Irgalmától.

Tudnotok kell, hogy amikor Fiam Keresztjének kinézetét megváltoztatják, és amikor a

Szentmiseáldozatot a modernség jegyében átalakítják, akkor a maguk valójában fogjátok látni a

Fiammal szembeni tiszteletlenséget.

Sose áruljátok el Fiamat. Ő olyan sokat szenvedett, és még mindig vannak olyanok az Ő Egyházában,

akik tévedésbe fognak esni, és újra és újra keresztre fogják veszíteni Őt. Amikor tanúi lesztek ezeknek
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az eseményeknek, akkor tudni fogjátok, hogy változnak az idők, és hogy zajlik az Isten és a fenevad

közötti végső csata.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 

Jelenleg készítik fel az Antikrisztust az ő látványos színrelépésére

2013. július 21. vasárnap 18.05

Hőn szeretett leányom, egy fontos Üzenetem van a világ számára, beleértve azokat, akik hisznek

Bennem, és azokat, akik nem, azokat, akik lehet, hogy nem hisznek Atyámban, valamint azokat, akik

nem fogadják el azt, hogy mindez Tőlem származik.

Amikor a fenevad összeesküvést szőtt Ellenem, akkor a végidőkre egy olyan ördögi tervet

készített, melynek célja a világ megtévesztése a legnagyobb hazugsággal, annak érdekében, hogy

magával vihesse őket a pokol tüzébe.

Legyetek tudatában, hogy ezt a tervet Én már kinyilatkoztattam a világnak, de még van egy titok, amit

ki kell nyilatkoztatni, azért, hogy megértsétek az Igazságot. Mint minden csata esetében, az ellenség

elfoglalja pozícióját, és ez rendszerint alapos gondossággal van megtervezve, azért, hogy titokban

történjen, nehogy a célpont rájöjjön, hogy hol tartózkodik az ellenség.

Ebben, a lelkekért vívott végső csatában, a sátán és az ő csatlósai már felvették pozíciójukat az Isten

két tanújával szemben. Ennek megszervezése sok évet vett igénybe, előbb azonban Isten gyermekeinek

tudniuk kell, hogy ki a két tanú, mielőtt még ráébrednének arra, hogy hogyan lett kidolgozva a terv.

Az ellenség már elfoglalta pozícióját Egyházamban. Ő ezt egy trójai falóban rejtőző ellenséghez

hasonlóan teszi. Az ellenség – melyet jól véssétek az eszetekbe, hogy ők sokan vannak, és mind a

fenevadat tisztelik – már a Közel-Keleten is megvetette a lábát. A valódi célpont Izrael, a második tanú

hazája.

A két tanú nem más, mint a Keresztények, valamint Izrael Háza. A kereszténység az elsődleges

célpont, mivel az Tőlem ered. Izrael a második célpont, mivel Én Zsidónak születtem, és ez Isten

választott népének földje – Jeruzsálem hazája.

Nem véletlen, hogy a sátán el akarja pusztítani mindkettőt, mert gyűlöli őket, és azáltal, hogy eltörli

minden nyomukat, a legrendkívülibb kijelentést teszi – hogy ő Isten fölött áll. Mennyire fog szenvedni

ez a két tanú Isten Nevében. Nem fognak kipusztulni, de úgy fog tűnni, mintha minden

élettől megfosztották volna őket.

A Szentségek lesznek az elsők, melyeket megsemmisítenek – aztán a Szentmisét – majd a Bibliát, és

végül Isten Szavainak mindennemű nyomát. Ezekben az időkben sokan küzdenek majd, hogy

hirdethessék Isten Igéjét. Ezekben az időkben a Szentlélek Ereje által kiáradnak majd Kegyelmeim

mindenütt, azért, hogy Isten sose merüljön feledésbe.
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Az Antikrisztus

Nagyon hamarosan az Antikrisztus, mint a béke embere fog megmutatkozni, aki a legnagyratörőbb

közel-keleti béketervet fogja megalkotni.

Jelenleg készítik fel az Antikrisztust az ő látványos színrelépésére. Mindeközben tovább folytatódik az

ördögi terv, melynek célja, hogy megtévessze az ártatlanokat azáltal, hogy hazugságokat tanítanak

nekik az Én Nevemben. Ti, akik nem fogadjátok el az Igazságot, tudjátok, hogy ezek az idők már a

nyakatokon vannak. Ha most nem tudjátok elfogadni az Igazságot, de őszintén szerettek Engem, akkor

Én meg fogom adni nektek a Kegyelmeket a megkülönböztetéshez.

Oly sokan nem veszitek észre ezt a nagy gonddal titkolt gonosz tervet, amely a szemetek előtt

bontakozik ki, a megjövendöltek szerint. A Szentírás sosem hazudik. Igém maga az Igazság. Az Igazság

a ti mentőköteleket az üdvösség felé. Ha elfogadjátok a hazugságokat, melyeket Egyházamban

mondanak nektek azok, akik nem az Én Nevemben jönnek, akkor hatalmas sötétségbe fogtok zuhanni,

és olyannyira fel fog emészteni benneteket az effajta gonoszság, hogy ha részt vesztek az ilyen okkult

gyakorlatokban – melyeket az Én Nevemben mutatnak be nektek -, el fogtok veszni a Számomra.

Nagyon hamarosan, amikor létrejön a hamis béke, kezdetüket veszik a Zsidók megsemmisítésére

irányuló tervek. Miközben a fenevad brutálisan megtámadja Izraelt, a hamis próféta elveti Jelenlétemet,

és megtéveszti nemcsak a Katolikusokat, hanem minden Keresztényt, minden vallásút, annak

érdekében, hogy az Egy Világvallás leple alatt a fenevadat bálványozzák.

Ha ez az Üzenet félelmet kelt lelketekben, akkor tudnotok kell, hogy az Én Szándékom az, hogy semmit

se rejtsek el előletek, ami elpusztíthatna titeket. Csak az a fontos, hogy maradjatok hűek Tanításaimhoz,

és imádkozzatok az Általam való Védelemért. Ha átadjátok magatokat Nekem, a ti Jézusotoknak, és

kéritek, hogy Én vezesselek benneteket, akkor minden rendben lesz.

Védelmembe veszlek majd benneteket – titeket, mind, akik nem tértek el az Igazságtól.

Jézusotok

 

Bízzatok Bennem, és Én felnyitom majd szemeteket dicsőséges jövőtök

Igazságára

2013. július 22. hétfő, 19.09

Hőn szeretett leányom, a világ valamennyi, minden vallású és hitű fiataljához Szólok.

Én Vagyok Jézus Krisztus, a világ Megváltója, és Én hamarosan megmutatkozom majd nektek.

Amikor ez megtörténik, egy szerte az egész világon, egyazon időben tapasztalható

természetfeletti esemény során, akkor rá fogtok ébredni az Igazságra.

Lehet, hogy most nem fogadjátok a hozzátok intézett Hívásomat. Lehet, hogy nem fogadtok Engem

szívesen mindennapi életetekben, de ha megérzitek Szeretetemet, többé már semmi sem fog számítani

nektek. Második Eljövetelem ideje közel van. Ez az esemény – amikor is Én eljövök, hogy

Békét hozzak, beharangozván az Új Paradicsomban – általatok még soha nem tapasztalt
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örömmel fog eltölteni benneteket. Én minden álmotokat felülmúló életet fogok szerezni

nektek – egy életet, melyet, ha megpillantotok, mindaz lesz, amire vágytok.

Nem kell félni a Második Eljöveteltől, mivel az a legnagyobb hatással bíró, örömteli esemény lesz. Ez az

Én Ígéretem. Sosem szabad aggódnotok azért, vagy félnetek attól, hogy az életnek vége – hogy meg

fogják vonni tőletek az időt, amit természetesnek vesztek a világban – mert az élet csak ekkor kezdődik.

Ekkor nem lesz többé gyötrelem, fájdalom, harag, gyűlölet, sem megosztottság. Csak a szeretet fog

virágozni, és ezzel együtt egy pompás élet, melyben nagy egységben, szeretetben és békességben

fogtok élni szeretteitekkel.

Én jelenleg készítem fel a világot erre a Nagy Eseményre, mely meg lett jövendölve. Ahhoz, hogy

felkészítsem – hogy így a világ egy szempillantás alatt a javára változzon -, Hozzám kell jönnötök.

Ahhoz, hogy elnyerjétek ezt az Új Paradicsomban lévő életet, melyben tökéletes testetek és lelketek

lesz, kérnetek kell Engem, hogy tisztítsam meg lelketeket. Ahhoz, hogy ezt Én meg tudjam tenni,

kérnetek kell Engem, hogy bocsássam meg nektek bűneiteket. Ez ilyen egyszerű. Tudom, hogy bűnösök

vagytok. Ti is tudjátok, hogy bűnösök vagytok, de ez nem szabad, hogy elválasszon benneteket Tőlem.

Ha nyugtalanok vagytok vagy féltek, mondjátok el Nekem aggodalmaitokat, és Én enyhítem majd

gyötrelmeteket. Bízzatok Bennem, és Én felnyitom majd szemeteket dicsőséges jövőtök Igazságára.

Amikor a Föld megújul, és bejelentik a Második Eljövetelt, Én várni fogom, hogy üdvözöljelek titeket. Én

mindig szeretni foglak benneteket, mert értetek adtam oda Életemet, amikor hagytam, hogy Keresztre

feszítsenek Engem. Ha Én ennyire szeretlek benneteket, akkor semmi sem állhat az utatokba, hogy még

ma hívjatok Engem.

Várom hívásotokat.

Jézusotok

 

Üdvösség Anyja: Az utolsó Fatimai titok nem lett felfedve, annyira rémisztő

volt

2013. július 22. 20.17

Gyermekem, a megtévesztést – mellyel a világ fog szembenézni – olyan nehéz lesz felismerni, hogy

csak azok fogják tudni elviselni az elkövetkező megpróbáltatásokat, akik átadják magukat Istennek, és

minden bizodalmukat Fiamba vetik.

Én megadtam a világnak a próféciákat 1917-ben, de az utolsó Fatimai titok nem lett felfedve, annyira

rémisztő volt a Katolikus Egyházbeliek számára.

Az utolsó Fatimai titkot továbbra sem ismerik Isten gyermekei, habár annak egy része ki lett

nyilatkoztatva számodra  2012. január 26-án. Csak nagyon kevesen tudnak erről az Egyházban. Most fel

kell fedni az utolsó Fatimai titok további részleteit, hogy figyelmeztetni tudjam az emberiséget annak

következményeire, ha figyelmen kívül hagyják közbenjárásomat, mellyel segítek megmenteni a

lelkeket.

Az Egyház belülről fertőződött meg, Isten ellenségei által. Ők - és húszan vannak azok, akik belülről
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irányítanak – hozták létre a legnagyobb megtévesztést. Ők megválasztottak egy embert, nem Isten

emberét, miközben a Szentatyát, akinek Péter Koronája adatott, finoman eltávolították.

Az általam felfedett részletek azok, hogy a végidőkben két ember fogja Péter Koronáját viselni. Az

egyikük szenvedni fog a hazugságok miatt, melyeket azért találtak ki, hogy lejárassák, és gyakorlatilag

fogollyá tegyék őt. A másik megválasztott pusztulást fog előidézni, nemcsak a Katolikus Egyházét,

hanem valamennyi olyan egyházét, akik tisztelik Atyámat, és akik elfogadják Fiam, Jézus Krisztus, a

világ Megváltójának Tanításait.

Csak egyetlen egy, Fiam által felhatalmazott vezetője lehet a földi Egyháznak, akinek

pápának kell maradnia egészen a haláláig. Mindenki más, aki jogot formál arra, hogy Péter

Székében üljön, egy csaló szélhámos. Ennek a megtévesztésnek egyetlen egy célja van, hogy

átadja a lelkeket Lucifernek, és csak nagyon kevés idejük lesz megmenekülni az ilyen lelkeknek, akik

mit sem fognak tudni erről.

Gyermekek, csak egyetlen egy figyelmeztetést kell megszívlelnetek most. Ne térjetek el Fiam

Tanításaitól. Kérdőjelezzetek meg minden új tant, melyeket esetleg ismertetnek veletek, és melyek azt

állítják, hogy Fiam földi Egyházából valók. Az Igazság egyszerű. Sosem változik. Fiam Öröksége nagyon

egyértelmű. Ne engedjétek, hogy bárki is elhomályosítsa ítélőképességeteket.

Hamarosan értelmet nyernek a Fatimai próféciák. Most történik minden egy hitetlenkedő világ szeme

láttára, de sajnos csak nagyon kevesen fogják érteni, amikor is már túl késő. Imádkozzátok,

imádkozzátok, imádkozzátok Legszentebb Rózsafüzéremet, amilyen gyakran csak lehetséges, minden

egyes nap, hogy enyhítsétek a gonosz hatását, mely körülvesz benneteket.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 

Én kinyilatkoztatom a Jelenések Könyvében szereplő titkokat, és azok nem

lesznek kellemesek

2013. július 23. kedd, 15.30

Hőn szeretett leányom, a miatt vannak a megpróbáltatások, melyekkel szembe kell nézned majd, mert

Én kinyilatkoztatom a Jelenések Könyvében szereplő titkokat, és azok nem lesznek kellemesek. Az

Igazság sokak számára nagyon nyugtalanító és felkavaró lehet. Az Igazság a döbbenet, a szomorúság

és a határtalan aggodalom könnyeit fogja kiváltani.

Másfelől a hazugságok a hamis biztonság érzetébe ringathatnak benneteket. Főleg amikor az elétek tárt

hazugságok nyájas nyelvezetbe és nemes gesztusokba csomagolva jönnek, amikről érzitek a

szívetekben, hogy nem igazak, de ezeket sokkal könnyebben el tudja fogadni az ember, mint az

Igazságot.

Amikor valakinek azt mondják, hogy halálos betegséggel fertőződött meg, akkor két választása van.

Elfogadhatja az Igazságot, felkészíti lelkét, a családja közvetlen közelében tölti az idejét, keresi

Megbocsátásomat, és aztán várja a napot. Ha ezt teszi – annak ellenére, hogy ez talán ijesztő – valódi
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békére fog lelni lelkében, mert elfogadta az Igazságot. Ezeknek a lelkeknek nincs miért félniük Tőlem.

Ugyanakkor, ha elutasítják az Igazságot, és varázsitalokban, meg hamis istenekben hisznek, melyekről

azt gondolják, hogy csodálatos módon meggyógyíthatják őket, akkor nagyon csalódottak lesznek. Ezek

a lelkek, akiket elvakítottak az úgynevezett pozitív gondolatok, azt hiszik, hogy ha ők akarnak jobban

lenni, akkor minden rendben lesz. Amit viszont nem értenek meg az az, hogy Engem, Jézust kell hívniuk,

ha meg szeretnének gyógyulni. Én válaszolni fogok az imákra, de csak akkor, ha a kérés a lelkük javát

szolgálja. Ezek a lelkek, akik nem hajlandóak elfogadni betegségük Igazságát, és nem térnek meg

Hozzám, el fognak veszni. El fogják vesztegetni a Földön kapott idejüket annak biztosítására, hogy

rendben legyen a házuk.

Ugyanez igaz Szavamra, az Igazságra, mely most adatik nektek. Én – a Földön töltött Időm során –

megmondtam a világnak az Igazságot, de elutasítottak Engem. Sokan követtek Engem, de az Igazság,

melyet akkor megkaptak, most kétségbe lesz vonva Isten ellenségei által, és ők áldozatul fognak esni a

megtévesztésnek. Ők hamarosan el fogják utasítani az Igazságot, és nem fogják tudni elfogadni

Figyelmeztetésemet, mely ebben az időben adatik a világnak.

Most nem azért Hívlak benneteket, hogy új Tanításokat nyilatkoztassak ki nektek, mivel ez

nem szükséges. Ti már megkaptátok az Igazságot, de Én most beavatkozom, hogy

emlékeztesselek benneteket az Igazságra. Ugyanakkor Én azért is jövök, hogy figyelmeztesselek

benneteket azokra a gonosz rémtettekre, melyeket ellenetek fognak elkövetni az Irántam való

szeretetetek miatt.

Ne fordítsatok hátat Nekem, Jézus Krisztusnak, lévén, hogy Én csak azért nyújtom felétek kezemet, hogy

megvédelmezzelek benneteket ebben az időben. Én nem akarlak elidegeníteni titeket, de folyamatosan

emlékeztetni foglak benneteket az Igazságra, újra meg újra. Amikor úgy érzitek, hogy lelketek

zaklatottá válik azon új szabályok következtében, melyeket azok ismertetik, akik az

Enyéimnek mondják magukat, akkor hívjatok Engem ezen Imahadjárati Ima segítségével.

Imahadjárat (116) Ments meg engem a gonosz hazugságoktól:

„Drága Jézus, segíts meg engem.

Belefulladok a bánat könnyeibe.

Szívem össze van zavarodva.

Nem tudom, kiben bízhatok.

Kérlek, tölts el engem Szentlelkeddel, hogy a Királyságodba vezető helyes utat tudjam

választani.

Drága Jézus, segíts, hogy hűséges maradjak Igédhez, mely Péter által adatott a világnak, és

hogy soha ne térjek el attól, amit Te tanítottál nekünk, és hogy soha ne tagadjam meg

Kereszthalálodat.

Jézus, Te vagy az Út.

Mutasd nekem az Utat.

Ölelj át, és vigyél engem Nagy Irgalmasságod útján. Ámen.”

Jézusotok 

 

Üdvösség Anyja: Mintha csoda történne, úgy fog tűnni, mintha a hamis

próféta feltámadna a halálból
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2013. július 25. csütörtök, 18.52

Gyermekem, fontos, hogy gyermekeim ne veszítsék el a bátorságukat, amikor szembenéznek azzal a

gyötrelemmel, amivel szembe kell majd nézniük, amikor Fiam Egyháza a kietlen pusztaságba lesz

vetve.

A Jelenések Könyvében én vagyok a Napba öltözött Asszony, aki életet adott a Gyermeknek. A Gyermek

nem más, mint maga Jézus. Fiamnak, Jézusnak a Misztikus Teste az Ő földi Egyháza. Fiam Egyházát

ellopják, és hamarosan az Ő Teste nem lesz többé jelen benne. Ez a pusztulás ketté fogja szakítani azok

szívét, akik követik Fiam tanításait. Azok, akiknek nem lesz hová fordulniuk, azon kapják majd magukat,

hogy száműzték őket azokból az épületekből, melyek – egészen addig – a Szent Eucharisztia lakóhelyéül

szolgáltak. Ugyan ki fogják vetni őket, kevés irgalmat tanúsítva irántuk, de be fogja őket tölteni a

Szentlélek. Ez azt jelenti, hogy vezetés alatt állnak majd, és szenvedélyesen fogják vezetni a Maradék

Hadsereget, mely azokból áll, akik hűségesek Istenhez.

Mások, akik vakok az Igazságra, követni fogják a hamis prófétát, bele a zűrzavarba. Meg

lesz tévesztve a szívük, és hamarosan zokogni fognak, amikor is úgy tűnik majd, hogy a

hamis próféta a halál kapujában van. De akkor, mintha csoda történne, úgy fog tűnni,

mintha a hamis próféta feltámadna a halálból. Azt fogják mondani, hogy rendkívüli,

természetfeletti Mennyei erőkkel van megáldva, és imádattal fognak arcra borulni előtte.

Szeretet és imádat fogja övezni őt azok részéről, akik nem látnak.

Az Antikrisztus hamarosan színre lép, és híressé válása Jeruzsálemben veszi kezdetét. Amint

ő nyilvánosan fellép, minden rohamosan meg fog változni Fiam Egyházában. Bevezetésre

kerülnek az új előírások. Új kegytárgyak, a papok által viselt öltözetben bekövetkező változások, és

számos új szabályozás fog életbe lépni. Eleinte az emberek azt fogják mondani, hogy mindezek a

változtatások az alázatosság szükségességéből fakadnak. És miközben eme utálatosságok behatolnak a

Keresztény egyházakba, kezdetét veszi az üldöztetés. Ha meritek ellenezni ezeket a sátáni rituálékat,

eretneknek – bajkeverőnek – fognak tartani benneteket.

Sok bíborost, püspököt, papot, apácát és hétköznapi embert ki fognak közösíteni,

amennyiben nem követik az új előírásokat, vagy nem imádják a hamis prófétát. Ekkor rejtekhelyeket

kell keresnetek, melyek addigra már el lesznek készítve annak érdekében, hogy Fiamat, Jézus Krisztust

nyugodtan tudjátok imádni. A papoknak továbbra is ki kell szolgáltatniuk a Szentségeket, és el kell

látniuk gyermekeimet a Legszentebb Eucharisztiával.

Soha ne adjátok meg magatokat a megtévesztésnek, melyben való részvételre fognak kérni

benneteket. Azok, akik részt vesznek benne, el fogják veszíteni a lelküket a gonosz javára.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 

Habár ezek félelmet fognak kelteni, semmiségek lesznek az eljövendő Nagy

Büntetéshez képest

2013. július 25. csütörtök, 20.40
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Hőn szeretett leányom, Atyám Keze már beavatkozott a világban, az emberi bűnért való büntetés

gyanánt. Elburjánzott a bűn a világban, mivel az ember már nem tesz különbséget jó és rossz között.

Nem menekülhettek el Atyám Haragjának Indulata elől, amikor is országaitok – törvényeik által –

ujjongva üdvözlik a gonosz bűnt.

Ezek a büntetések hamarosan világszerte tapasztalhatóak lesznek. Habár ezek félelmet

fognak kelteni, semmiségek lesznek az eljövendő Nagy Büntetéshez képest. Az ember

makacs. Visszautasítja az Isten által felajánlott segítséget. Az emberiség úgy döntött, hogy elutasítja

Istent, és ti, mind, a köztetek lévő pogányok miatt szenvedtek.

Mennyei Hívásom célja elsődlegesen az, hogy megmentsen minden lelket, ugyanakkor az is, hogy

segítsen enyhíteni az emberiséget érő büntetéseket. Mily hatalmas az Én Irgalmam. Mily nagy az Én

Türelmem, de azok, akik elutasítják Tanításaimat, és akik elzárják magukat Atyámtól, az ő

Teremtőjüktől, hamarosan tudatában lesznek a következményeknek.

Én minden valláshoz szólok, és könyörögve kérlek benneteket, imádkozzatok a kegyelemért, akár

elfogadjátok ezeket az Üzeneteket, akár nem. Az imák nélkülözhetetlenek a katasztrófák

enyhítésében, melyek már kezdetüket vették. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok

életetekért, és lelketek üdvösségéért.

Jézusotok

 

Ha a humanizmus álarca mögé néztek, ott nem fogtok Isten nyomaira

bukkanni

2013. július 27. szombat, 19.22

Hőn szeretett leányom, Óhajom az, hogy minden szeretett Követőm állhatatosan imádkozzon,

elhárítandó a lelkekre jelentő – az ateizmus terjedése okozta – veszedelmet. Az ateizmus nem mindig

mutatkozik meg. Nagyon gyakran azok az emberek, akik bármilyen okból kifolyólag úgy döntöttek, hogy

már nem hisznek Istenben, egy pótlékot gyártanak.

Az ember felépítése olyan, hogy okot kell találnia létezésének igazolására. A humanizmus rákfenéje az,

hogy az embert magasztalja az ember szemében. A humanisták szerint mindaz, amire törekedni kell az

az, hogy az ember szükségletei legyenek az elsők. Sok ember összekeveri a humanizmust a

Kereszténységgel. Amikor valaki mindenáron – a szenvedést vagy a szegénységet elkerülendő

– a világi javak fontosságát hirdeti az ember életében, könnyű azt feltételezni, hogy ez a

felebaráti szeretet egyik formája.

Ha azt mondjátok, hogy véget akartok vetni a szegénységnek, a munkanélküliségnek, és más

nyomorúságnak, sokan azt fogják hinni, hogy Isten Nevében beszéltek. Ha a humanizmus álarca

mögé néztek, ott nem fogtok Isten nyomaira bukkanni, sőt még a Nevét sem halljátok

említeni. Azok, akik humanistaként élik életüket, nem szeretik Istent. Ők csak saját magukat szeretik.

Sőt azt is hiszik, hogy csak az emberiség jóléte számít, rendszerint a világi javak formájában, mint

célravezető eszköz.

Ugyan jótékonyságnak tűnhet látszólag az emberek szükségleteivel törődni, de soha nem pótolhatjátok
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Istent azáltal, hogy az emberek szükségleteit előbbre helyezitek. Ha így tesztek, azzal sértitek Istent. A

humanizmus – annak ellenére, hogy magán viseli az Isten iránti szeretet minden külső jelét –

nem az, aminek látszik. A szeretet álarca mögött ott lapul az önzés. Az ember meghal, teste porrá

lesz, lelke tovább fog élni, mégis a humanizmus azt akarja elhitetni veletek, hogy az ember halhatatlan.

Legyetek óvatosak, amikor magatokévá teszitek a humanizmust, mert ha igen, azzal elvágjátok

magatokat Tőlem.

Jézusotok

 

A többi ártatlan, akik vakon követik a fenevadat és a hamis prófétát,

kegyetlenül gúzsba lesznek kötve

2013. július 28. vasárnap, 21.40

Hőn szeretett leányom, soha ne kételkedj Szavamban. Ha őszintén bízol Bennem, akkor azt kell tenned,

amit Én óhajtok a részedről, annak érdekében, hogy Megvilágosíthassam a világot ebben az időben, és

hogy Felkészítsem az Új Kezdetre.

Ami most Egyházammal történik, annak nagy része meg lett jövendölve, de el kell fogadnotok azt, hogy

Atyám egyetlen egy okból kifolyólag engedi meg eme utálatosságokat. Ez pedig nem mást, mint az,

hogy a sátán uralma végérvényesen befejeződik. A sátán a maga nevében egy fenevadat

nevelt, és ez az Antikrisztus, aki maga a sátán szelleme. Neki és követőinek csak nagyon

kevés idő áll rendelkezésére a lelkekért vívott nagy csatában.

A sátán bosszúja az, hogy a lehető legtöbb lelket ellopja, még mielőtt láncra verik, és a mélységbe

vetik. Csatlósai közül azok, akik a kígyót bálványozzák, csak azon hatalom végett követik az ő

utasításait, melyről azt mondta nekik, hogy az övék lesz, ha segítenek neki véghezvinni ördögi tervét.

Hogy fognak szenvedni ezek a szegény lelkek az örökkévalóságig, és hogy fognak könyörögni

Irgalmamért, amikor sorsuk szörnyű felismerése világossá válik számukra.

A többi ártatlan, akik vakon követik a fenevadat és a hamis prófétát, kegyetlenül gúzsba lesznek kötve,

amelyből képtelenek lesznek szabadulni. Nekik borzasztóan nagy szükségük van a ti segítségetekre.

Állhatatosan kell imádkoznotok lelkükért, hogy visszakerüljenek Hozzám. A külvilág eleinte sok mindent

nem fog észrevenni, ami aggasztaná őket. A közel-keleti háborúkat, és az azt követő békét éljenzéssel

fogják köszönteni.

A béke embere sok díjat fog kapni humanitárius munkássága elismeréseként. A hamis próféta látszólag

egyesíti majd a világ egyházait, és minden alkalommal megjeleníti majd azokat a tulajdonságokat,

melyeket egy szenttel társítotok.

Minden rendben lesz mindaddig, amíg ők ketten nem váltanak, és bosszúból le nem sújtanak

mindazokra, akik ellenzik a világ irányítását célzó tervüket. Földi Egyházamat a fenevad fészkévé fogják

alakítani, mígnem sötétség borul a Földre.

Mindenki nyugtalanságot fog érezni. Mindannyian érezni fogjátok a gonoszt, lévén, hogy a sátán irányít

mindent az Antikrisztuson keresztül. De akkor, amikor a dolgok már reménytelennek fognak tűnni, Én
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leszállok majd, hogy Nagy Irgalmam által mindent beborítsak, bizonyítandó a világnak az Igazságot.

Oly hatalmas az Én Irgalmam, hogy még a legsötétebb lelkeket is meg fogom világosítani, és ők

megkönnyebbült szívvel fognak Hozzám jönni. Ekkor a Szentlélek Ereje által minden kételyük elszáll a

lelkükből. Nem sokkal ezt követően, amikor Isten gyermekei felismerik az Igazságot, felharsan az Utolsó

Trombita, és megújul a Föld. Minden gonosz eltűnik. A Nap Nagy Fényességgel tölt majd el benneteket,

és nagy szeretettel – mindannyiatok számára – átadásra kerül az Új Paradicsom, mint a legnagyobb

Ajándék, amit valaha is el tudtatok képzelni.

Csak bíznotok kell az Igazságban, melyet azért Nyilatkoztatok ki, hogy el tudjátok kerülni azokat a

csapdákat, melyeket azért állítanak, hogy ellopják a lelketeket. Ti, akik láttok, akik bíztok Bennem, akik

hívtok Engem, ti segíteni fogtok Nekem megmenteni azoknak a lelkét, akik látnak ugyan, de nem

hajlandók meglátni az Igazságot.

Jézusotok

 

A fenevad bélyege halált fog magával hozni – a lélek halálát és egy

szörnyűséges betegség általi halált

2013. július 29. hétfő, 11.23

Hőn szeretett leányom, Nevem ritkán kerül említésre ugyanazzal a lendülettel, mint amikor azok, akik

azt állítják, hogy Engem képviselnek, káromlásokat harsognak Isten ellen. Ők nemcsak, hogy elvetik

majd Kereszthalálomat, és beszélni sem fognak róla, hanem még a démonok képét is arra

fogják használni, hogy azzal helyettesítsék Testemet a Kereszten. Ha nem Én vagyok az, akit

ők megöltek a Kereszten, akkor ki az? Kik ezek, akik Szavamat hirdetik a világnak, de

istenkáromlásokat hangoztatnak, melyek csak úgy ömlenek a szájukból?

Őrizkedjetek a csodáktól, melyekről a fehér ruhás emberek azt fogják állítani, hogy ők hajtották végre,

mintha ők Testemből valók lennének, és Lelkemmel lennének megáldva. Amikor rendkívüli, és

látszólag természetfeletti események történésének vagytok tanúi, tudjátok, hogy ezek

egyáltalán nem azok.

Azt fogják mondani nektek, hogy csodák mentek végbe a hamis próféta keze által. Majd azt várják

tőletek, hogy tanúsítsatok nagy tiszteletet iránta, és eleinte azt fogják nektek mondani, hogy ő egy élő

szent. Imádat, szeretet és csodálat fogja övezni, és mindenki azt fogja mondani róla, hogy ő Isten

kegyeltje. Idővel ők azt fogják hinni, hogy ezek a csodák azért történnek, hogy beharangozzák Második

Eljövetelemet.

És ekkor fog feltűnni a fenevad. És ő tisztelni fogja az előbbit (a hamis prófétát). És a világ rettenetes

zűrzavarba kerül. Csapdába esik. Ugyanakkor a hamis próféta fogja irányítani az összes vallást a

világban, és azokra fog vadászni, akik tudatában vannak az Igazságnak. Azok, akik valóban ismerik az

Igazságot, nem fognak elutasítani Engem, mert övék az Isten Országa. Az Antikrisztus nagy

tiszteletet fog tanúsítani a hamis próféta iránt. De mivel neki politikai szerepe lesz,

szövetségük egyesíteni fog sokakat, akik ujjongva üdvözlik majd ezt a szövetséget.

Ezek az események hamarosan kezdenek majd értelmet nyerni. Nagyon meggyőzőek lesznek azok, akik
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A fenevad bélyege halált fog magával hozni – a lélek halálát és egy szörny?séges betegség általi halált

nem az Istenhitbe, hanem egy hamis hitbe próbálnak magukkal rántani benneteket. Ők sosem fogják

felfedni valódi szándékukat, egészen addig, amíg azt hiszik, hogy meg fogják nyerni ezt a csatát. De

aztán sokakat el fognak pusztítani, akik nem hajlandóak felvenni a fenevad bélyegét. Azt fogják

mondani, hogy ez az igaz világbéke, a szeretet és az egység jelképe lesz, de romlott belsejében a

fenevad jele, a 666-os szám lesz elrejtve.

Ahogy a szent érmék Mennyei védelmet nyújtanak az Istentől származó Erő által, a fenevad bélyege

viszont halált fog magával hozni – a lélek halálát és egy szörnyűséges betegség általi halált. Azoknak,

akik ezt megtagadják, rejtekbe kell vonulniuk, és fel kell készülniük. Tudom, hogy ez ijesztő, de igaz.

Imáitok segítségével Én be fogok avatkozni, és véget fogok vetni az üldöztetésnek.

Szeretett követőim, ti, akik birtokában vagytok az Igazságnak, folyamatos felkészítés alatt

vagytok, hogy segítsetek azoknak, akik nem tudják megemészteni ezt az információt. Mire

ez bekövetkezik, Maradék Hadseregem olyan erő lesz, amivel már számolni kell. Erejük abban

rejlik majd, hogy képesek megmenti azokat, akik szenvednek ettől – az Isten gyermekein vett

bosszúnak – az ördögi cselekményététől.

Jézusotok

 

Üdvösség Anyja: Meg kell őriznetek a hagyományos Kereszteket, mert ezek

hamarosan el fognak tűnni

2013. július 29. hétfő, 19.05

Gyermekeim, mindig gondoljatok arra, hogy én – Isten Hatalma és Fiam Kegyelme által – el fogom

taposni a fenevadat, és amikor már minden reménytelennek tűnik, akkor hirtelen vége szakad a gonosz

uralkodásának.

Védelmi Fátylam beborítja mindazokat, akik segítségemet kérik ezekben a nehéz időkben. Ne

feledjétek, hogy ahogy elveszítettem Fiamat, amikor Ő tizenkét éves volt, úgy meg is találtam Őt a

Templomban. Imádkozzatok gyermekeim, és menjetek el templomaitokba, most, hogy felajánljátok

azokat az áldozatokat, melyek eme, a lelkekért vívott rettenetes szellemi csata alatti állhatatosság

kéréséhez kellenek.

Fiam nagyon sokat szenvedett Kereszthalála során, de ez csak az egyik teher volt. A legnagyobb

szenvedés, amit ma Ő átél, azok miatt van, akik már elvesztek a Számára. És most, amikor a gonosz

szellem igyekszik elragadni Tőle mindazokat, akik szeretik Őt, Fájdalma tőrként nyilall Belé, kettéhasítva

Őt.

Az áldozati lelkek most fogják elszenvedni a legnagyobb gyötrelmet, ahogy fokozódik az üldözés Isten

gyermekei ellen. Fiam Keresztje által lettetek megváltva. Az Ő Keresztjével fogtok harcolni a

gonosz ellen, és az Ő Keresztje – amennyiben az meg van áldatva – fog megvédelmezni

benneteket. De ha ez a Kereszt megváltozik, vagy másként néz ki, az megcsúfolása Fiam –

bűnösöket megváltó – halálának. Meg kell őriznetek a hagyományos Kereszteket, mert ezek

hamarosan el fognak tűnni.

Szeretett Édesanyátok
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Üdvösség Anyja: Meg kell ?riznetek a hagyományos Kereszteket, mert ezek hamarosan el fognak t?nni

Az Üdvösség Anyja

 

Sose fogadjatok el egy olyan keresztet, mely nem hasonlít arra a Keresztre,

amelyen megfeszítettek Engem

2013. július 30. kedd, 20.06

Hőn szeretett leányom, mily édes azoknak a hangja, akik szeretnek Engem, és akik megvigasztalnak

Engem, ebben az időben, a nagy bánat idejében. Szeretett Követőim, ti, akik sosem fogtok elhagyni

Engem, olyanok vagytok, mint a méz, ami édes a Számban, ami megnyugtatja Testemet, és felemeli

Lelkemet.

Sokan fogják követni a hamisságokat, mivel félnek majd felállni, és makacsul védelmezni Isten Szavát. 

Eleinte össze lesznek zavarodva az új gyakorlatoktól, az új szimbólumoktól, az új

öltözékektől, az új formájú oltároktól, és az új keresztektől. Aztán elfogadják majd

mindezeket az új dolgokat, mint az idők jeleit. Az Isten tiszteletének ezt az új, modern,

úgynevezett egységes megközelítését, lelkesen fogják magukévá tenni ezek a szegény

lelkek.  De az Enyéim mindenkoron hűek maradnak majd Szavamhoz. Ők alkotják földi Egyházam

gerincét, és sosem fognak megtörni.

Óhajom az, hogy ti, hűséges Keresztényeim, gyűljetek egybe minden felekezetből, hogy harcoljatok a

démonok ellen, akik ki lettek eresztve a pokolból, és akik köztetek járnak. Sose szabadkozzatok azért,

mert szerettek Engem. Sose fogadjatok el egy olyan keresztet, mely nem hasonlít arra a Keresztre,

amelyen megfeszítettek Engem. Ha Én nem vagyok megtalálható, vagy nem kerülök említésre, akkor

tudni fogjátok, hogy fertőzés söpör végig ezeken az Egyházakon, melyet ellenségeim irányítanak a

háttérből. Ha elfogadjátok sátáni szertartásaikat és jelképeiket, akkor kiszolgáltatjátok

magatokat a gonosznak.

Maradjatok hűek Hozzám. Napi imáitok legyenek egyszerűek. Otthonaitokban legyen Szenteltvíz,

valamint Keresztem. Védelmezzétek egymást. Maradjatok engedelmesek azon felszentelt Szolgáimhoz,

akik ádázul hűségesek maradnak Hozzám, és nem hajlandóak elárulni Engem. Időtök többi részét pedig

töltsétek imádkozással az ateisták lelkéért, azokért, akik pogány istenekben hisznek, és azokért, akik

vakon fogják követni Egyházam ellenségeit a vadonba.

Maradjatok szoros egységben Velem, és mindennap kérjétek Tőlem az erőt. Ezen eljövendő keserű

megpróbáltatások alatt, Én végig mellettetek leszek, és soha nem fogom elhagyni azokat, akik keresnek

Engem.

Jézusotok

 

Üdvösség Anyja: Ahogy Isten Szent Szava egyesíteni tudja a lelkeket,

ugyanúgy nagy megosztottságot is tud okozni
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Üdvösség Anyja: Ahogy Isten Szent Szava egyesíteni tudja a lelkeket, ugyanúgy nagy megosztottságot is tud
okozni

2013. július 31. szerda, 18.31

Gyermekem, amikor szereted Fiamat, Jézus Krisztust, az közelebb fogja hozni egymáshoz mindazokat,

akik őszintén szeretik Őt. Amikor azok, akik szeretik Fiamat, nehéznek találják, hogy másokat

szeressenek, nekik hívniuk kell Engem, az Üdvösség Anyját, hogy megnyissam a szívüket.

Fiam Szeretete olyan erőteljes, hogy a Szentlélek Erejével nagyon gyorsan szét tud áradni a világ egyik

szegletéből annak minden részébe. Amikor Fiam Szent Szava, eme Küldetés révén, eljut Isten minden

gyermekéhez, akkor az belehasít az alázatos lelkek szívébe, akik felismerik a Megváltót, hogy Ő szól. A

Szeretet – mely Szavából árad, mely az emberiség történelmének ezen idejében adatik

nektek – lelkek millióit fogja egyesíteni, azonnal, mintha egész életetekben ismertétek volna

egymást. Olyan erőteljes ez a Szeretet, hogy a nyelvek erejével rohamosan tud terjedni,

nemzetről nemzetre, valamennyi nyelven. Ebből tudhatjátok, hogy ezek a Szavak, ezen

Üzeneteken keresztül, Fiamtól jönnek.

Ahogy Isten Szent Szava egyesíteni tudja a lelkeket, ugyanúgy nagy megosztottságot is tud okozni.

Tetőfokára hágott a gyűlölet, mely annak a folyománya, hogy Isten Szava elemészti a lelkeket. Amikor

ezek az Üzenetek ilyen gyűlöletet és ilyen gonosz tetteteket vonnak maguk után, azok részéről, akik

Fiam igaz tanítványainak mondják magukat, akkor tudjátok, hogy a gonosz az, aki ezt okozza. Szegény

lelkeim, szegény összezavarodott gyermekeim, sosem szabad hátat fordítanotok, ha bizonytalanok

vagytok Fiam Szavait illetően. Legyetek nyitottak, és maradjatok hűek ahhoz, amit Ő tanított nektek. Ne

ítéljetek meg senkit az Ő Nevében. Szeressétek egymást. Nem számít, ha nem hiszitek el, hogy Isten

elküldte az Ő végső prófétáját. Azonban ne feledkezzetek meg, kérlek, kötelezettségetekről – azáltal,

hogy teljesítitek Fiam iránti kötelességeteket, és hogy szigorúan ragaszkodtok Tanításaihoz.

Sosem szabad elfogadnotok azt, hogy Ő megáldana bármiféle új tant is, amit nem Ő adott a világnak

akkor, amikor a Földön járt. Ő sosem hunyna szemet semmi olyan felett, amely helyettesíti az Ő

Kereszthalálát a világ oltárain.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 

Meg fogják győzni Követőimet, hogy alakítsák át Egyházam Törvényeit, egy

népszavazás által

2013. július 31. szerda, 18.56

Hőn szeretett leányom, mindig jusson eszedbe, hogy hogyan munkálkodik a gonosz. Ő nagyon vigyázz

arra, hogy nehogy felfedje magát. Ezért, az összezavarás érdekében, vegyíti az igazságokat a

hazugságokkal. Ez az ő kedvenc módszere a lelkek megtévesztésére. Ő sosem mondaná el az

igazságot, engedvén másoknak, hogy meglássák, milyen is ő valójában, de mivel gőgös, önteltsége és

Irántam való gyűlölete mindig átszüremlik. Azok, akiknek nyitva van a szeme, azonnal fel fogják ismerni

a sértéseket, melyeket Arcomba vágnak Oltáraim előtt.

Jól véssétek az eszetekbe, a sátán gőgös, öntelt, kérkedő, és nagyon-nagyon ravasz. Amikor

jelen van a lelkekben, akkor magabiztos, mely a gőgből és az önteltségből fakad, valamint
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Meg fogják gy?zni Követ?imet, hogy alakítsák át Egyházam Törvényeit, egy népszavazás által

abból a hiszemből, hogy ő Isten fölött áll. Ő mindig fog adni jeleket, melyek sértik Istent, de

csak azok fogják észrevenni ezeket, akik tudják, hogy mit keressenek. Azok, akik a sátánt

tisztelik, és akik idejük nagy részét olyan csoportosulásokban töltik, melyek szertartásokat szerveznek,

hogy neki hódoljanak, nagyon örülnek majd, hogy látják ezeket a jeleket. Mindazok, akik eladták a

lelküket a sátánnak, ezeken a jeleken keresztül fognak kommunikálni, mintegy – Ellenem, Jézus Krisztus

ellen irányuló – arrogáns és dacos megnyilvánulásként.

Azok, akik megtévesztenek benneteket az Én Nevemben, meg fogják győzni Követőimet, hogy alakítsák

át Egyházam Törvényeit, egy népszavazás által. Arra fognak kérni mindenkit, hogy hagyják jóvá

az új gyakorlatokat, melyek két dolgot fognak eredményezni. Az első, hogy el fogják törölni

Jelenlétemet a Szent Eucharisztiában. A második, hogy szemet fognak hunyni a bűn felett,

arra bíztatván az embereket, hogy mutassanak együttérzést azok emberi jogai iránt, akik

nem hisznek Jézus Krisztusban.

Ezt a népszavazást meg fogják hamisítani, és a hazugságokat az Igazságként fogják tálalni. Amikor

bevezetik az új egy-világvallást, földi Egyházam – az Igaz Egyház – rejtekbe fog vonulni, azért, hogy

hódolhasson Nekem.

Én vagyok a fenevad célpontja. Én vagyok az, Akit ő bántani akar. Ő tudja, hogy nem tud elpusztítani

Engem, ezért ő inkább megpróbálja elpusztítani az emberiséget, akit minden egyes másodpercben

megátkoz. Szolgái nem fognak megállni annál, hogy a világ Tabernákulumaiban való Jelenlétemet

sértegetik csupán. Nem lesznek elégedettek, ha csak a Szentségeket semmisítik meg, hogy így

káromolhassanak Ellenem. Ők csak akkor lesznek elégedettek, ha lelkeket lopnak, azáltal, hogy

megvalósítják a legnagyobb istenkáromlást. Ez az lesz, amikor újraalkotják Első Eljövetelemet, azt a

benyomást keltvén, hogy Keresztelő János lett elküldve. Az ember, aki majd azt mondja, hogy ő az Úr

prófétája, hazudni fog, és nagy csodálkozást fog kiváltani, amikor azt állítja, hogy Én, Jézus Krisztus

vagyok az Antikrisztus.

Az Antikrisztus, a sátán hatalma által, azt fogja állítani magáról, hogy ő Én, Jézus Krisztus

vagyok. Jaj azoknak a lelkeknek, akik tár karokkal fogadják őt, mert tehetetlenek lesznek vele

szemben. Ha hagyjátok, hogy ezek ketten, a hazugságok légüres terébe szippantsanak benneteket,

akkor annyira el fogtok távolodni Tőlem, hogy csak Atyám Közbeavatkozásával kerülhettek vissza Nagy

Irgalmamba.

Ha bárki is jön a jövőben, aki azt állítja, hogy ő Én, Jézus Krisztus vagyok, akkor tudjátok,

hogy ő egy hazug. Második alkalommal Én nem fogok testben eljönni. A sátán képtelen

kimondani ezeket a szavakat:

„Jézus Krisztus, Aki testben jött el.”

Amit ő – a fenevad, azaz az Antikrisztus szája által – mondani fog az a következő lesz:

„Én vagyok Jézus Krisztus, Én most testben jöttem el, hogy elhozzam nektek az üdvösséget.”

Amikor ez megtörténik, Isteni Beavatkozásom gyors lesz, de addigra már a hamis próféta és az

Antikrisztus sok lelket el fog lopni.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok mindazokért, akik az Enyéim, hogy az Enyéim is

maradjanak.

Imádkozzatok, hogy nektek, mindannyiatoknak legyen erőtök és bátorságotok most Keresztemet
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Meg fogják gy?zni Követ?imet, hogy alakítsák át Egyházam Törvényeit, egy népszavazás által

hordozni, Testem – Misztikus Testem – azaz földi Egyházam legnagyobb üldöztetése idején.

Jézusotok
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