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A Nagyfigyelmeztetés - 2013 május

Az abortusz bűne halálos bűn, és akik felelősek ebben, a pokol tüzében

fognak égni az örökkévalóságig

2013. május 1. szerda, 20.25

Szeretett leányom, ez, az Általam, az Isten Báránya által való Beavatkozás – azáltal, hogy

kinyilatkoztatom a világnak ezeket az Üzeneteket – meg lett jövendölve.

Ti, akik követitek Isten Szavát, legyetek békességben, mert Én nem szeretném, ha eltávolodnátok,

hiszen szeretlek benneteket. Ne féljetek Szeretetemtől, még akkor sem, ha a bűn elválaszt benneteket

Tőlem. Én felnyitom mindazok szemét, akik látni akarnak, és Szent Szavam be fogja zárni azok szemét,

akik nem hajlandóak elfogadni Kezemet. Én felétek nyújtom Kezemet, szeretett Gyermekeim, hogy

biztonságba menekítselek benneteket a keselyűk elől, akik fel akarják falni lelketeket.

Mától kezdve minden nap sok hangot fogtok hallani, harsogván – követelvén, hogy odafigyeljetek.

Ördögi hazugságokat és érveket vonultatnak majd fel számotokra, a méz édességébe csomagolva. Az

érvek soha véget nem érő áradatával próbálnak majd rávenni benneteket arra, hogy hallgassátok meg

érveiket a humanitáriusság jegyében – mely szemet huny a bűn felett -, és nem fognak leállni addig,

amíg el nem fogadjátok azt, amit ők erőszakkal le akarnak nyomni a torkotokon.

Az abortusz, mely gyilkosság Isten Szemében, rá lesz kényszerítve minden nemzetre, a Mindenható

Atyával, a Magasságos Istennel szembeni ellenszegülés jeleként. Amikor ti szemet hunytok eme gonosz

utálatosság fölött, szörnyű bűnt követtek el. Az abortusz bűne halálos bűn, és akik felelősek ebben, a

pokol tüzében fognak égni az örökkévalóságig.

Ti, akik nem vagytok hajlandóak elfogadni, hogy ez egy súlyos vétek, már csak egy kis időtök maradt

arra, hogy biztosítsátok üdvösségeteket. Mert amikor eljön a nagy nap, nem fogjátok meglátni Isten

Arcát, hacsak addigra már hátat nem fordítottatok ennek a gonosz tettnek.

A gyilkosság az egyik legsúlyosabb cselekedete az Istennel szembeni ellenszegülésnek, és ez

büntethető lesz kasztrálással. Kezdetét vette a nagy szakadás az emberi nem körében. Azok, akik a

fenevad oldalán állnak, és szemet hunynak minden felett, mely szembeszegül Isten Igéjével, el fognak

különülni testvéreiktől. Ne becsüljétek le Figyelmeztetésemet. Ha elfogadjátok az abortuszt, akkor ezzel

Isten egy gyermekének szándékos megölését fogadjátok el. Ha nem éreztek bűntudatot lelketekben,

sosem fogtok meglátni Engem. A vadonba foglak vetni benneteket.

Ugyan Szeretetem és Irgalmam hatalmas. Meg fogok bocsátani a legmegfeketedettebb lelkeknek, de

bűnbánat nélkül Ítéletem végleges. Büntetésem örök. Szeressetek Engem, és Én dédelgetlek majd

benneteket. Ha elpusztítjátok egy másik emberi lény életét, aki Atyám Szeretetéből teremtetett, ti is el

fogjátok veszíteni életeteket.

Jézusotok

 

A Péter Széke ellen elkövetett bűnökkel fogják vádolni őket, és nyilvánosan

megalázzák majd őket az Én Szent Nevemben
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2013. május 2. csütörtök, 20.07

Szeretett leányom, sokan el fogják hagyni az Egyházat a legmagasabb körökből, elfogadván az új

tévtanokat, melyek a sötétség birodalmába vezetik majd őket.

Azokat, akik hűségesek maradnak Hozzám, és elutasítják ezt az utálatosságot, Péter Apostol fogja

kormányozni, aki Róma első Székében ült. Ő fogja vezetni szeretett Benedekemet, aki – amint az meg

lett jövendölve – segíteni fog nekik meglátni az Igazságot. Ő is tanúja kell, hogy legyen a

szörnyűségnek, de őt támogatni fogják azok, akik hűséget esküdtek az Egy Igaz Isten Igéjének.

Így veszi kezdetét az egyházszakadás. Azok, akik a tévtant követik – melyben nem tisztelnek Engem,

Jézus Krisztust -, cafatokra lesznek tépve a fenevad és démonai által. Azok az ártatlan Szolgáim, akik

eddig még nem fogadták el ezeket az Üzeneteket, most futva jönnek majd Hozzám vigaszért. Próféciáim

nem hazudnak, és hamarosan sok ilyen szegény lelket száműzni fognak a Szentszéktől. A Péter Széke

ellen elkövetett bűnökkel fogják vádolni őket, és nyilvánosan megalázzák majd őket az Én Szent

Nevemben.

Én a következőt mondom nekik. Maradjatok higgadtak, és legyetek nyugodtak, mert ha ti az Igazságot

követitek, akkor meg fogtok menekülni. Sose fogadjatok el egy felhígított tant, melyből hiányzik majd

Hatalmam. Ti, akik elfogadjátok a hazugságokat, abban a hitben, hogy a kötelességeteket teljesítitek –

meg kell értenetek, hogy egy nagyon nehéz úttal kell majd szembenéznetek. Két választásotok van.

Vagy megmaradtok Isten Világosságában, vagy hátat fordítotok Szentségeimnek.

Hamarosan, sokan közületek, egyértelműen látni fogjátok azt, amire Én figyelmeztettelek benneteket.

Az egyházszakadás gonosz és kegyetlen lesz, és ezt egy – az Igazság és a hazugságok között dúló –

háború fogja követni. Ez le fogja dönteni a Katolikus Egyházat, míg egy kőrakáshoz nem lesz hasonlóvá,

de az Egy Igaz Egyház továbbra is magasan áll majd, mivel hűséges Szolgáim felépítik Maradék

Hadseregemet. Ők a végsőkig harcolni fognak, hogy megőrizzék Isten Szent Igéjét.

Jézusotok

 

Az általuk majdan képviselt, látszólag autentikus nézetek egy újfajta

Katolicizmusnak fognak tűnni

2013. május 3. péntek, 18.15

Szeretett leányom, már javában zajlik a Katolikus Egyház belülről történő lerombolására

irányuló ördögi terv. Sutba dobnak majd mindent, ami szent Isten számára, és az újonnan megújított

modern egyház vezetői – akiket nemsokára mindannyiunk szeme láttára bemutatnak – liberálisak

lesznek nézeteiket tekintve, de ellenségei lesznek az Igazságnak.

Az általuk majdan képviselt, látszólag autentikus nézetek egy újfajta Katolicizmusnak

fognak tűnni. Sok Keresztény azt fogja mondani: mi közöm van nekem ehhez? Amikor ily módon

bontják le a Péter Apostolom által alapított Egyházamat, ez hatással lesz mindazokra, akik követnek
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Engem. Ha Igémet és Tanításaimat ízekre szedik, és azokat az ember önző érdekeinek megfelelővé

alakítják, még ha hazugságok is legyenek ezek, idővel majd az Igazságnak fogják tekinteni ezeket a

hazugságokat.

Az ördögi fertőzés következtében a világ számára ismertetett hazugságokat úgy fogja tekinteni

valamennyi Keresztény Egyház, mint amik elfogadhatóak a szemükben. Egyetlen egy Keresztény

Egyház sem fogja elkerülni ezt a támadást – egy olyan támadást, melyet több mint egy

évszázada  terveznek, megfontoltan és minden részletre kiterjedően.

Félreértés ne essék, amikor Igémet megmásítják, azzal az Igazságot fogják ízekre szedni. A hazugságok

megfertőzik a lelket. Amikor ez bekövetkezik, az emberek akaratlanul is egy olyan utat fognak követni,

mely a kétségbeesésbe vezet majd. Arra kérek mindenkit, aki Rám figyel most, hogy mindig az

Igazságra irányítsátok figyelmeteket. Nem szabad elfogadnotok egyetlen olyan változtatást sem –

amelynek elfogadására kérnek majd benneteket az új Egyház részeként –, mely nem Tőlem származik.

Jézusotok

 

A gőg bűne volt az, ami Lucifer bukását, kitagadását, és a mélybe taszítását

okozta

2013. május 4. szombat, 23.35

Szeretett leányom, ugyan Szavam elér sokak füléhez, Én azért jövök, hogy figyelmeztessem közületek

azokat, akik majd nem hallgatnak Rám. Mitől féltek? Szavamtól vagy a változásoktól, melyeknek tanúi

kell, hogy legyetek, ahogy a megtisztulás folytatódik? Talán nem tudjátok, hogy Én nem hozok nektek

újabb Tanításokat, mivel erre semmi szükség? Én csak azért kommunikálok Veletek, hogy

emlékeztesselek benneteket az Igazságra.

Oly sokan hiszitek azt, hogy oly sokat tudtok Rólam, de nem tudtatok meg semmit. Kik vagytok ti, hogy

azt meritek mondani, különbek vagytok a többieknél Isten szemében, amikor Szent Szavam

értelmezéséről van szó? Kik vagytok ti, hogy azt hiszitek, jogotokban áll káromolni Ellenem, majd azt

mondani, hogy szerettek Engem? Nem fogtok tudni megakadályozni Engem abban, hogy a prófétákon

keresztül elérjem Isten gyermekeit. Kérdezzétek meg magatoktól, hogy miért van az, hogy gyűlölitek

Hangomat. Hogyan szerethettek Engem, ha Szavaimat ízekre szeditek, amikor mindössze

annyit Teszek, hogy segítelek benneteket felkészülni Nagy Napomra?

Az ember nagyon gyarló. Még a jámbor lelkek is gyarlóak, annak ellenére, hogy Irántam való szeretetük

erős. Senki se higgye azt, hogy valaha is Elém járulhat, anélkül, hogy ne szégyellné bűnét lelkében.

Egyikőtök sem méltó arra, hogy megálljon Színem előtt, de Én mégis Szeretetem Irgalmát adom nektek.

Nem azért, mert megérdemlitek, hanem mert egyszerűen Én döntöttem úgy, hogy nektek adom ezt az

Ajándékot.

Nektek, akik azt állítjátok, hogy nagy tudással beszéltek Rólam, aztán meg szitkokat szórtok Prófétámra

– tudnotok kell a következőt. Hitetek nem fog megmenteni benneteket, ha káromoljátok Isten Szavát.

Isten iránti állítólagos szeretetetek semmitmondó, ha bíráljátok az Ő egyik gyermekét Előttem. 

Elvágjátok a köldökzsinórt, mely Atyámhoz köt benneteket, amikor tiszteletlenséget,

haragot és gyűlöletet tanúsítotok Irányomban. Ha Arcul köptök, vakká váltok, és soha többé nem
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fogtok látni. Ha gyűlöletszavakat szóltok, ki lesz vágva a nyelvetek. Ha felálltok, és mindenkinek

hirdetitek Istenről való állítólagos tudásotokat, el fogtok esni, kihúzva alólatok a lábatokat. Ha

gonosznak nyilvánítjátok Prófétámat, nem lesz életetek.

Szavam sosem hal meg; örökké élni fog. Szavam bele fog tiporni azokba a bűnösökbe, akik

próbálnak ellenszegülni Isten Irgalmának, ezen Üzenetek miatt. Ha most elutasítotok Engem, akkor

ezzel a szabadságot utasítjátok el, melyet nektek Hozok, amikor Eljövök, hogy végül Királyságomba

gyűjtselek benneteket. Már nincs sok időtök a Nagy Nap előtt, hogy jóvátegyétek bűneiteket a

Szememben. Ne vesztegessétek az időt a gőg bűne miatt. A gőg bűne volt az, ami Lucifer bukását,

kitagadását, és a mélybe taszítását okozta. Mindazok, akik követik őt a gőg bűne révén – azon bűn

révén, mely oly sok Istentől való elszakadást eredményez –, el fognak esni, és sosem kelnek fel Isten

Jelenlétében.

Jézusotok

 

Ne próbáljatok ésszel érvelni, amikor Létezésemet próbáljátok bizonyítani,

mert Én nem ebből a világból való Vagyok

2013. május 5. vasárnap, 16.15

Szeretett leányom, a Tőlem, Jézus Krisztustól, az Emberfiától való elszakadás gyötrelme sokak számára

ismeretlen, de ha eljön a nap, amikor Világosságom meg fog szűnni a vége felé, egyértelművé válik

milyen nyomorúságos is a gyötrelem.

Azok, akik ismernek, és szeretnek Engem, tudják, milyen gyötrelmet szül az, amikor a bűn egy

válaszfalat képez a bűnös és Isten között.

Azok, akik nem ismernek Engem, és akik elutasítanak Engem, meg fogják tapasztalni ezt az elszakadást

az utolsó három nap, azaz a három napos sötétség során, amikor Isten Jelenléte sehol sem lesz

található.

Amikor Isten Világossága eltűnik, akkor fogja csak végre megérteni az emberiség, hogy Isten nélkül

nincs élet. Csak üresség, pusztaság és sötétség marad.

Én Vagyok a Világosság, melyet az ember keres – anélkül, hogy tudatában lenne – minden egyes nap,

minden egyes másodpercében.

Miközben az ember azon igyekszik, hogy békére és boldogságra leljen, próbálja azt meglelni mindenhol,

ahol úgy véli, hogy megtalálhatja. A világi anyagi jólét és a test kívánságának hajhászását fogják

használni igényeik kielégítésére, melyeket sosem lehet teljesíteni, és olyan hamis vallásokat fognak

követni, melyek nagyfokú személyes megelégedettséget ígérnek. Ezek egyike sem hozza el számukra

Isten Világosságát.

Még azok – akik szellemi eszközök és tudás révén keresik a válaszokat – sem fognak az általuk keresett

békére vagy válaszra lelni, amíg meg nem nyitják szívüket Isten Igaz Szeretetére.

Én mindazokhoz eljövök, akik keresnek Engem. Örömömet lelem a lelkekben, akik buzgó
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egyszerűséggel csak az Én Szeretetemet keresik. A Szentlélek Ajándékával árasztom el az ilyen

embereket. Ahhoz, hogy közelebb kerüljetek Hozzám, teljes mértékben bíznotok kell Bennem. Csak

akkor érezhetitek Jelenlétemet, ha lemondotok akaratotokról az Én akaratom javára. Azoknak az

embereknek, akik próbálnak megtalálni Engem, de ez nehéz számukra, Én a következőt mondom.

Ne próbáljatok ésszel érvelni, amikor Létezésemet próbáljátok bizonyítani, mert Én nem

ebből a világból való Vagyok. Ne tegyétek vakká magatokat az örök élet létezésére. Ez rátok vár, ha

csak bízni tudnátok Bennem, és engednétek, hogy Betérhessek szívetekbe és lelketekbe. Én majd

felfedem Magam nektek. Csak hívnotok kell Engem. Hamarosan hívnotok kell Engem, mert amikor

Jelenlétem elenyészik a földön, lehetetlenség lesz számotokra meglelni Engem, és gyötrő

tehetetlenségben fogtok bolyongani, próbálván megtalálni Engem.

Azoknak – akik úgy gondolják, hogy erős a hitük, és akik, úgy hiszik, hogy közel vannak Hozzám –

tisztában kell lenniük azzal, hogy milyen hamar el fognak bukni, amikor Én már sehol sem leszek

található a jövő tabernákulumaiban. Ha majd eljön az elhagyatottság szörnyű napja, lesz ott

kétségbeesett jajgatás, és a fenevad hatalma olyan nagy lesz, hogy sok lélek túl gyenge lesz ahhoz,

hogy megőrizze Szent Szavamat.

Kérjétek Segítségemet, és megadatik nektek. Alázatos lélekkel szólítsatok meg Engem, és Én válaszolni

fogok nektek. Könyörögve kérjetek Engem, hogy védelmezzelek meg benneteket, és Én beborítalak

majd benneteket Drága Véremmel, így semmi sem állíthat meg benneteket az Igazság útján, mely az

örök üdvösségre vezet.

Ha azt illetően, hogy hogyan kellene Engem szolgálni, ti a saját értelmezésetek alapján szolgáltok

Engem, akkor nagyon vigyázzatok majd. Tegyétek azt, amit Mondtam nektek. Éljétek életeteket Igém

szerint, és Én hordozni foglak benneteket. Ha meggyaláztok Engem azáltal, hogy Szent Szavamat úgy

használjátok, hogy azzal másoknak szenvedést okoztok, akkor a Tőlem való elszakadás legszörnyűbb

kínját fogjátok elszenvedni.

Jézusotok

 

Ha birtokában vagytok az Igazságnak, akkor fontos, hogy továbbra is

terjesszétek Isten Igéjét

2013. május 6. hétfő, 18.42

Szeretett leányom, hamarosan kellő vezetést fognak kapni azok, akik – lévén, hogy semmit sem tudnak

Igémről - ártatlanok abban, hogy akarattal bántsanak Engem.

Mert mindannyiatoknak – akik ismeritek Igém Igazságát, mely az emberiségnek adatott kétezer évvel

ezelőtt – tudnotok kell, hogy míg perpatvar van közöttetek, addig lelkek millió vesznek el jelenleg. Oly

sokan, akik halálos bűnt követtek el, azért követték el ezeket a tetteket, mert megfertőzte őket a

gonosz. Ha ismernék az örök életre tett Ígéretem Igazságát, sokuk nem venne részt ezekben a

tettekben.

Ha birtokában vagytok az Igazságnak, fontos, hogy továbbra is terjesszétek Isten Igéjét. Azáltal

tegyétek ezt, hogy szeretetet és tiszteletet tanúsítotok mások élete iránt. Ez azt jelenti, hogy
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megtartjátok Atyám Parancsolatát: „Ne ölj!”. Aztán a ti feladatotok annak biztosítása, hogy az emberi

élettel tisztelettel bánjanak, Isten Dicsőségében.

Emlékeztetnetek kell másokat az örök élet Ajándékára, akkor, amikor látjátok, hogy szükségük van a

segítségetekre azoknak, akik tagadják Istent. Segítségetek, imátok és útmutatásotok által,

megmentheti ezeket a lelkeket. Nagyon sok időtöket kell igénybe vennem, szeretett Követőim. Időtöket

illetően, legyetek nagylelkűek a lelkek megmentésében.  Kérlek, továbbra is imádkozzátok

Imahadjáratom Imáit, mert elveszett lelkek millióinak Ígérek megtérést, amikor imádkozzátok azokat.

Ne hagyjátok, hogy eltérítsenek benneteket a gonosz támadásai, aki továbbra is beárnyékolja majd

ezeket az Üzeneteket. Ezeket a támadásokat a maguk valójában tekintsétek, azaz a sátán és minden

gonosz lélek általi támadásnak, akik körüljárnak a Földön, hogy megakadályozzák Isten gyermekeit

abban, hogy elnyerjék a dicsőséges örökséget, mely rájuk vár.

Továbbá arra kérlek benneteket, hogy legyetek nagylelkűek, és imádkozzatok azokért, akik Ellenem

fordulnak eme utolsó földi Küldetésem során, a Nagy Nap előtt.

Jézusotok

 

Isten Anyja: A Küldetés, mellyel megbíztak téged, az utolsó láncszem a

végső Szövetségben

2013. május 7. kedd, 17.00

Gyermekem, ezen mai rendkívüli jelenés alkalmával, kinyilatkoztatom neked Szívem titkát, és azt, hogy

Szívem mennyire össze van fonódva szeretett Fiam Szent Szívével. Szívem – mint Társmegváltó –

együtt dobog az Ő Szívével. Én azon fogok munkálkodni, hogy Isten gyermekei közül nagyon

sokakat elvigyek az Új Békekorszakba.

Mint Isten Anyja, én hatalmat kaptam a fenevad felett, és mindazok, akik leesdik

segítségemet, rendkívüli védelemben fognak részesülni Általa. Ezen különleges erő miatt,

melyet Fiam adott nekem, mindent elkövetnek majd, hogy meggyalázzák Nevemet a fenevad uralma

alatt. Nyilvános rendezvényeket fognak szervezni, tisztelvén ezzel azon vágyamat, hogy egyesítsem

Isten valamennyi gyermekét. Sajnos, ezek közül nem mindegyik fogja tisztelni az Igazságot.

Én kinyilatkoztattam az Igazságot La Salette-ben, Franciaországban, és Fatimában, Portugáliában,

mégsem értik sokan, mi az, amit Én elmondtam. Hamarosan a megjövendölt próféciák valósággá

válnak, és ezt követően a gonosz irántam való gyűlölete olyan rendhagyó szertartásokban fog

megnyilvánulni, melyek sértőek lesznek Isten számára.

Fiam egy egészen különleges tervet hozott létre, mely a legapróbb részletekig ki lett dolgozva, annak

érdekében, hogy eljusson a világhoz az Igazság Isten ellenségeit illetően. Ő azért teszi ezt, mert csak az

Igazság tudja megmenteni az emberiséget. Ha Isten gyermekei követik a hazugságokat, és

belebonyolódnak a csalásba, mely az Antikrisztus tervének szüleménye, akkor hátat fognak fordítani

Fiamnak, és a saját üdvösségüknek.

Ez a Küldetés, mellyel megbíztak téged, gyermekem, az utolsó láncszem a végső
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Szövetségben, melyet Fiamnak kell beteljesítenie, engedelmeskedvén Atyámnak, a

Magasságos Istennek. Ez lesz az eszköze annak, mellyel a lelkek kiszabadulhatnak a sátán és gonosz

földi seregének karmai közül. Emiatt mások, ádáz és kegyetlen gyűlöletet  fognak tanúsítani irántad,

szavaik, tetteik és cselekedeteik által. Az ellened tanúsított indulat semmihez sem lesz fogható, és meg

kell értened, hogy ezzel számolni kell. Fiam Művét, ezekben az időkben, elkeseredetten ellenezni fogják,

valamint Neki és földi Egyházának el kell szenvednie a végső Keresztre feszítést, mielőtt még

végbemegy a feltámadás, mely meg lett ígérve mindazoknak, akik hisznek Fiamban.

A gyűlölet kézzelfogható, és a gonosz még a választott lelkek és látnokok elméjét is ellened fordítja,

gyermekem. Sose sajnáld magad, vagy ezeket a lelkeket, mert Fiam szenvedése tízszer borzalmasabb.

Fiam, az emberiség Megváltója és Üdvözítője az, Aki meghalt az emberiség bűneiért, Akit továbbra is

olyan szenvedéllyel gyűlölnek, melyet a harag szült, és a sátán hozott létre. Fiam az, Aki az ilyen

támadások célpontja, és amikor ők sértegetnek téged, gyermekem, azzal ők újra megostorozzák Őt.

Keljetek fel, ti, mind, és tegyétek azt, amit Fiam mondott nektek, mivel ti arra

választattatok, hogy megalakítsátok az Ő Maradék Hadseregét. Amikor ti szenvedtek az Ő

Nevében, az az Isten dicsőségére, és az emberiség üdvösségéért van. Amikor az Új Ég és az Új Föld

egyesül, megszűnik majd a sok szenvedés, és mindenki dicséretet zeng majd Istennek.

Szeretett Édesanyátok

Isten Anyja

Az Üdvösség Anyja

 

A járvány szélesebb körben fog terjedni, mint az AIDS

2013. május 7. kedd 22.35

Szeretett leányom, az elmúlt két napban nagyon elterelődött a figyelmed, és hagytad magad, hogy

elvonjanak a Szemem elől. Talán nem tudod, hogy mit eredményezett ez a figyelemelvonás? Azáltal,

hogy csak egy napot kihagytál a Szentségimádásban, fogtak, és meggyaláztak téged az Én Nevemben,

anélkül, hogy megvédhetted volna magad, ahogy azt Én meghagytam neked. Utasításom az, hogy

továbbra is naponta járulj Elém, és imádkozd a Legszentebb Rózsafüzért, hogy Édesanyám

beboríthasson téged azzal az oltalommal, melyre szükséged van ezen Feladat során.

Nagyon sokan, akik közel vannak Hozzám, olyan magabiztosságra tesznek szert, mely elhiteti velük azt,

hogy nincs az a szenvedés, ami megállíthatná őket, amikor Küldetésemet hajtják végre.

Leányom, hamarosan látható lesz, ahogy egy járvány veszi kezdetét, miután Atyám egy

büntetést zúdít majd a Földre, azokra a nemzetekre, akik sértik Őt, és akik hagyják, hogy gonoszsággal

és igazságtalansággal sújtsák a szegény ártatlan embereket. Ez a járvány az arcon fog jelentkezni,

és a sebek nem fognak begyógyulni, míg vége nem lesz a Nagy Büntetésnek. A járvány

szélesebb körben fog terjedni, mint az AIDS, és ez lesz a közelgő Büntetés első jeleinek

egyike. Ezt éhínség fogja követni a Föld egyharmadán, mely az Antikrisztus uralma alatt lesz

tapasztalható.

 7

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


A Nagyfigyelmeztetés - 2013 május
A járvány szélesebb körben fog terjedni, mint az AIDS

Ahogy pókhálószerűen terjed az Antikrisztus uralma, úgy fogja ezt büntetések sorozata kísérni, melyet

Atyám keze zúdít a világ négy sarkára. Az Isteni beavatkozás majd segít megakadályozni azt, hogy a

fenevad – az Antikrisztus hatalma által – elragadja a lelkeket. Az Antikrisztus követői gyötrelmes

büntetést fognak elszenvedni, és ez – a járványból fakadóan – látható lesz az arcukon. Ők nem fogják

elkerülni ezt a szigorú büntetést, sőt azok sem, akik véghezviszik a gonosz megtévesztést földi

Egyházamban.

Ez a Figyelmeztetés most azért adatik, hogy azok, akik kételkednek Igazságos Kezemben, megértsék

végre, hogy az emberiség – ha hátat fordít Istennek – ugyanúgy fog szenvedni, mint Noé idejében.

Az Atyám elleni végső sértés – a háború és az abortusz bűne révén – le fogja vonzani az emberiségre az

Ő legszörnyűbb büntetését. A meg nem született gyermek életének oly kegyetlen és

lelkiismeret-furdalás nélküli kioltása, a test halálával és a lélek halálával lesz büntetendő.

Jézusotok

 

Leghőbb Vágyam az, hogy a fiatalok lelkét keressétek

2013. május 9. csütörtök, 22.45

Szeretett leányom, örökké tartó a Szeretetem azon – bármilyen nemzetiségű, bőrszínű vagy

felekezetű – fiatalok iránt, akik nem ismernek el Engem. Mély bánatot Érzek ezen kicsiny Lelkeim

miatt. Imádkozni kell értük, különösen most. Habozás nélkül Irgalmamba fogadom őket, ha ezen

Imahadjárati Ima által kértek Engem.

Imahadjárat (106) Irgalom azon fiatalok számára, akik nem ismerik el Istent

„Drága Jézus, vedd Védelmed alá Isten azon gyermekeinek lelkét, akik nem ismernek Téged,

akik nem ismerik el Szeretetedet, és akik nem fogadják el Ígéretedet.

Áraszd ki Kegyelmedet, a megtérés kegyelmét, és adj nekik örök életet.

Légy irgalmas mindazokhoz, akik nem hisznek Jelenlétedben, és akik nem törekednek a

bűneikért való bűnbánatra. Ámen.”

Szeretett Maradék Hadseregem, leghőbb Vágyam az, hogy a fiatalok, az agnosztikusok, és azok lelkét

keressétek, akik nem hisznek Istenben. Ők élvezzenek elsőbbséget számotokra. Kérlek benneteket,

hogy vonjatok minden nemzetet, minden hitfelekezetet, minden bőrszínt és minden vallást

Védelmem alá. Amikor ilyen lelkeket hoztok Elém, Én nagy Ajándékokat adok majd

számukra, és megígérem üdvösségüket.

Fontos, hogy ne hagyjátok figyelmen kívül azokat, akiket nem érdekel saját üdvösségük. Ők az elveszett

lelkek, akik után Epekedem, és követni fogom őket minden szegletbe, minden zugba és minden

országba, amíg Királyságomba nem tudom vonni őket.

Ne feledjétek ezt a kérést. Ne feledjétek, Óhajom az, hogy elérjem azokat, akik nem ismernek Engem,

és azokat, akik nem akarnak megismerni Engem.
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Jézusotok

 

Az egyedüli víz - mely nélkülözhetetlen Isten gyermekeinek életben

maradásához - az Élet Fájából fog fakadni

2013. május 10. péntek, 16.40

Szeretett leányom, boldogok, akik válaszolnak Isten Igaz Igéjére, mert ők elsőként állnak majd fel, és

nyernek bebocsátást Új Királyságomba.

Azok, akiknek nem adatott meg Szent Igém – köztük azok az országok is, ahol elítélnek Engem –, az első

lelkek, akiket Nekem el kell érnem. Önhibájukon kívül, születésüktől fogva arra nevelték őket, hogy

tagadják az Istent, minden létező Alkotóját és Teremtőjét. Igyekszem majd megtéríteni őket eme

Küldetés által, és Ígérem, hogy amint feltárul előttük az Igazság a Nagyfigyelmeztetés során,

Irgalmasságom hamar vonzani fogja őket. Én soha nem fogom elhagyni azokat, akiket megtévesztettek

a tévtanok, mert ők tehetetlenek, és szükségük van Szeretetemre, csakúgy, mint Irgalmamra.

A Vágyam az, hogy Követőim most a lelki tökéletesség felé vezető létra megmászására készüljenek, egy

hosszú és nehéz mászásra. Nektek – akik a tisztánlátás Adományával vagytok megáldva, az

Igazság Könyvébe foglalt Szavam által – kötelességetek van Felém. A következőt kell

tennetek. Éljetek az Általam nektek adott Adománnyal, hogy felkészüljetek a lelki

tökéletességre, mely elvárt tőletek, most, miközben Én földi maradék Hadseregemet

építem. Feladatotok az, hogy segítsetek azoknak, akik túl gyengék, túl gőgösek, és túl makacsak

ahhoz, hogy elfogadják Irgalmas Kezem. Általatok Én meg fogom tudni adni minden léleknek – köztük

azoknak is, akik nem méltóak Irgalmamra – az üdvösséget, mely nélkül nem tudnának örökké élni

Dicsőségemben.

Ó, mily csodálatos eme dicsőséges Új Királyságom. Ha csak láthatnátok, egyikőtök sem mondana

soha egy szót sem Ellenem. Ez lesz a ti új otthonotok, a hely, ahol ti és családotok az örök eksztázist,

az örök békét, az örök szeretetet és az örök örömet fogjátok élvezni, ötvözvén mindazt, amit

Atyám teremtett boldogságotok érdekében. Gondoljatok erre úgy, mint egy új lakóhelyre, mely

hasonlóképpen teremtetett, mint a föld, csak ezen az Új Égen és Új Földön nem lesz tenger. Az egyedüli

víz – mely nélkülözhetetlen Isten gyermekeinek életben maradásához – az Élet Fájából fog fakadni,

melyből minden élet táplálkozik.

Minden igény ki lesz elégítve, és túlárad majd a szeretet, így nem lesz semmilyen elégedetlenség.

Rengeteg nevetés, szeretetet, öröm, szín, és szépség lesz, melyet még soha nem látott az emberiség

földi idejében. A boldogság – melyet képtelenek vagytok felfogni itt a földön – egy Ajándék lesz

mindazoknak közületek, akik elnyerik Királyságom kulcsát.

Rendkívüli Ajándékokkal felékesített az az élet, mely rátok vár, és a folytonos békesség állapotában

lesztek, Irántam való szeretettel egyetemben. Én fogok uralkodni Isten gyermekeivel egységben, és

egyikőtök sem fog hiányt szenvedni semmiben, oly hatalmas az Én Szeretetem. Ez az egyetlen élet,

melyre törekednetek kell, mivel nem fog létezni más élet a Nagy Nap után, amikor Én eljövök értetek.

Jézusotok
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Gyarapodni fognak a csodák, melyeket Imahadjárati Imáim által Ígértem a

világnak

2013. május 11. szombat 20.20

Szeretett leányom, nem számít, ha fájdalmat kell elszenvedned azért, ahogyan visszautasítanak téged

Miattam, mert Szavam sosem hal meg. Hangom megemelkedik, és egyre hangosabbá válik, míg egy

erős szélhez hasonlóan fel nem erősödik annyira, hogy Hangom dörgedelme mennydörgésként nem

harsan fel az egész Földön.  Csak nagyon kevesen lesznek azok, akik nem fogják meghallani Hangomat,

és még azok is Rólam fognak beszélni, akik elutasítanak Engem. Nem fogják tudni figyelmen kívül

hagyni Hangomat.

Mint bármelyik gyermek édesanyjához, aki szülte őt, Isten gyermekei is – köztük azok is, akik nem

hajlandóak elismerni Őt –akaratlanul is vonzódni fognak Őhozzá. Egy újszülött csecsemőhöz hasonlóan,

aki édesanyjához kötődik, Isten minden gyermeke fel fogja ismerni Istent, az ő saját szülőjeként, az

érintés, a hang és az illat alapján. Isten gyermekei meg fogják érezni, amikor Isten jelenléte megérinti a

lelküket.  Mint ahogy Én is ismerem Enyéimet, így azok is, akik szeretnek Engem, válaszolni fognak

Hívásomra.

Leányom, Isten Szent Akarata Hatalmas, és le fogja győzni mindazokat, akik ellenszegülnek

Isten Szavának. Amikor úgy érzed, hogy nagyon nagy az ellenállás és a gyűlölet eme Küldetés iránt,

akkor mindig Ünnepélyes Ígéretemmel vigasztalódj. Nevezetesen, hogy megmentek minden lelket, hogy

Új Paradicsomom minél hamarabb, és a lehető legkevesebb szenvedés árán feltárulhasson az

emberiség előtt. A szenvedés csökkenthető Maradék Hadseregem imái által, mert különleges

kegyelmekkel ruházom fel őket.

Gyarapodni fognak a csodák, melyeket Imahadjárati Imáim által Ígértem a világnak, és sokan lesznek

tanúi gyógyulásoknak és megtéréseknek.  Ezen csodák által, Megmutatkozom még a

legmegátalkodottabb kétkedők számára is. Az  Imahadjárati Imáknak köszönhetően, Keresztény

Egyházaim szolgái előtt feltárul majd Irgalmasságom, és hamarosan sokuk számára bizonyítást nyer

ezen Üzenetek hitelessége.

Akaratom teljesülni fog, és senki sem állíthatja meg azt. Sokan majd szembeszegülnek

Akaratommal, szitkokat szórnak Szavamra, és leköpnek téged, leányom, de gyűlöletük el lesz söpörve a

föld színéről, és ők hamarosan megnyitják majd szívüket, mert egy cseppnyi kétely sem lesz bennük

afelől, hogy az ő Mesterük az, Aki hívja őket. Én Vagyok az Edény, amelyben megtisztulnak majd.

Általam fogják megkapni az egyetlen lehetséges védelmet az Antikrisztus ellen. Védelmemet kell

keresni, és minél több lélekhez el kell juttatni az Élő Isten Pecsétjét.

Hallgassatok Utasításaimra, és minden rendben lesz. Ha figyelmen kívül hagyjátok Figyelmeztetéseimet,

és egyedül próbáltok harcolni az igazságtalanság ellen – mely széles körben terjed majd, amikor a

világot a fenevad keze fogja irányítani -, nem lesztek elég erősek. Fogadjátok el Ajándékaimat, akkor

állva maradtok, abban a biztos tudatban, hogy Én védelmezlek benneteket, valamint családotokat és

barátaitokat.

Jézusotok
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Szavam a végső. Az utolsó. Nem létezhet más szó

2013. május 13. hétfő, 16.38

Szeretett leányom, Maradék hadseregem nagyon gyorsan fog most növekedni, és 58

nemzetben fog elterjedni. Lesznek vezetők köztetek, és bárhol is vagytok, egyesülnötök kell  ’Jézus

az Emberiséghez’ Imacsoportokat létrehozván.

Először azokat vezessétek közösségetekbe, akik követnek Engem, majd kezdjétek el vonzani azokat,

akik mindenféle tanokat követnek. Én sohasem tudnám előnyben részesíteni az egyik lelket a másikkal

szemben. Azt szeretném, hogy ezt mondjátok el mindazoknak, akik nem hisznek Bennem, és Én

megígérem nekik, hogy a Nagyfigyelmeztetés során fel fog tárulni előttük az Igazság. Nehéz lesz majd

számukra megtagadni Engem, mert Én oly módon fogom elárasztani lelküket, ami meglepi, sőt

megdöbbenti majd őket. Szentlelkem be fogja borítani mindazokat a nemzeteket, ahol

Imacsoportjaim megalakultak.

Meg fogom sokszorozni a csodák számát, amelyeknek már eddig is tanúi lehettetek,

melynek során Én meggyógyítottam a köztetek lévő nyomorultak és betegek elméjét, lelkét

és testét. Ti fel fogtok ismerni Engem Jelenlétem által, melyet bele fogok oltani közületek azokba, akik

Kegyelmeimért folyamodnak. Ti valóban áldottak vagytok – ti, ennek a nemzedéknek a gyermekei, akik

ilyen nagy számban kiválasztattatok, hogy élvezzétek az örök életet Királyságomban, melynek nem lesz

vége. Ti le fogjátok győzni a halált. Állhatatosságotok ereje felemészti majd a gonoszt, és a bűn többé

nem fogja megmételyezni lelketeket.

Gyermekeim, még sok a tennivaló. Hadd vezesselek benneteket  Imahadjárati Imáim által, lévén, hogy

azok felnyitják majd szemeteket az Igazságra. Ha meglátjátok az Igazságot, tudni fogjátok a

szívetekben, hogy mit kell tennetek. Egy jó tanács – ha elutasítanak benneteket, mert az Igazságot

szóljátok, maradjatok csendben. Imádkozzatok ezekért a lelkekért, hogy ők is megkapják majd a

kegyelmet, hogy elfogadják az Igazság Könyvét.

Szavam a végső. Az utolsó. Nem létezhet más szó. Bárki, aki azt állítja, hogy az Én Nevemben

beszél, azóta, hogy ez a Küldetés 2010 novemberében kezdetét vette, nincs felhatalmazása

erre, mivel ők nem Tőlem valók. Azok a próféták, akik ezelőtt jöttek, és szintén az Én Nevemben

beszélnek, ők meg vannak áldva, és Én továbbra is védelmezni fogom őket. Hangom ezen Üzeneteken

keresztül szól a világhoz. Szeretett Édesanyám, a Szeplőtelen Szűz Mária, is beszél az ő látnokaihoz, és

ismételten, az ő Küldetése meg van áldva Általam.

Tudjatok arról, hogy a sátán seregében számos hamis próféta van, akik negédes hangon

beszélnek. Üres ígéretekkel álcázva, megnyugtató és szeretetteljes hangon, a szöges ellentétét fogják

mondani annak, amit Én mondok nektek. Legyetek tudatában annak, hogy csak az Én Hangom tárja fel

nektek az Igazságot. Csak az Én Hangom tárja fel nektek az eljövendő eseményeket, melyek valójában

megtörténnek. Senki más nem képes, és felhatalmazása sem lesz arra, hogy az Én, Jézus Krisztus

nevében, vagy szeretett Atyám nevében beszéljen.

Merítsetek vigaszt ebből a kinyilatkoztatásból, és legyetek tudatában annak, hogy csak a

Szentháromság beszél ilyen Tűzzel, mely eláraszt minden lelket, aki mentes a gőgtől, és Irántam való

alázatos szeretettel van tele.

Jézusotok
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Azok, akik követték Isten Igéjét, melyet az Előttem járó próféták fektettek

le, ők voltak az elsők, akik arcul köptek Engem

2013. május 14. kedd, 21.00

Szeretett leányom, azon Tanítványaimnak – akik szenvednek, amiért hisznek ezekben a Mennyből jövő

Üzenetekben – Én a következőt mondom.

Annak ellenére, hogy nehéz a szenvedésetek, tudnotok kell, hogy meg vagytok áldva Ajándékommal,

melyet azért kaptatok, hogy segítsen felnyitni a szemeteket az Igazságra. A durva bánásmódot,

melyet el kell viselnetek az Én Nevemben azért, mert hűségesek vagytok ezekhez az

Üzenetekhez, a hozzátok közel állóktól fogjátok kapni. Különösen azon sok felszentelt

Szolgám fog a leginkább felzaklatni benneteket, akik nem hajlandók keresni Engem ezen Szent

Szavamon keresztül. Rágalmazni, becsmérelni, provokálni, bírálni és gúnyolni fognak benneteket,

miközben ezek az emberek azt állítják, hogy az Én Szent Nevemben beszélnek.

El kell viselnetek ezt a gyötrelmet, ahogy az Én apostolaimnak és tanítványaimnak is el

kellett viselniük azt. Földi Időm alatt Én ki voltam taszítva az Isten Templomából.

Tanítványaimat figyelmeztették, hogy tartsák távol magukat Tőlem, különben a Templomból való

kitaszítás vár rájuk, ha Velem látják őket. Amikor Szent Szavamat szólták, és Tanításaimat terjesztették,

megfenyegették őket, sőt néhány esetben meg is korbácsolták őket. Látványosságot csináltak belőlük.

Azok, akik követték Isten Igéjét, melyet az Előttem járó próféták fektettek le, ők voltak az elsők, akik

arcul köptek Engem. Dühüket az a tény váltotta ki, hogy Én az Igazságot szóltam, és ők nem akarták

hallani az Igazságot. Megrémisztette őket az Igazság, és kellemetlenül érezték magukat az Igazságtól.

Mennybemenetelemet követően, sokan, akik a Templomokban imádkoztak, gyűlölték Apostolaimat,

akiket eltöltött a Szentlélek Ereje. És annak ellenére, hogy szenvedésük iszonyatos volt, és

jelenlétükben hangosan üvöltöttek az ellenzéki hangok, ez mind nem számított.

Semmi sem állíthatja meg Szavam (Üzenetem) terjedését. Nem lesz elég hangos hang. Nem

lesz elég hiteles érv. Nem lesz elég erős gyűlölet. Hatalmamat lehetetlenség legyőzni.

Szentlelkem lelkek milliárdjait fogja Új Paradicsomom biztonságába vonzani. Minden elégedetlenkedő

hang le lesz csillapítva, és minden ellenállás el lesz fojtva, mert Atyám beavatkozása biztosítani fogja,

hogy a tüskebokrok és sziklatömbök, melyek szanaszét hevernek az Igazság Útján, kiirtódjanak majd.

Csak az Én Hangom marad. Ez lesz a Hatalom egyetlen Hangja, mely fennmarad, és akkor eljő a Nagy

Nap.

Jézusotok

 

Isten, az Atya: Kezdetét vette az emberiség megmentésére irányuló Nagy

Beavatkozásom, és Intézkedéseim gyors irama nyilvánvaló lesz mindenki

számára
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gyors irama nyilvánvaló lesz mindenki számára

2013. május 15. szerda, 16.40

Drága leányom, Isten Lelke oly módon árad a Földre jelenleg, mint eddig még soha.

Annak érdekében, hogy felkészítsem drága Gyermekeimet az Új Paradicsomra, mely rájuk vár, az

Igazság Lelkével borítom be őket. Lesznek, akik tárt karokkal fogadják ezt, és hálásak lesznek ezért az

áldásért. Mások viszont el fogják utasítani, mert nem fogják megnyitni szívüket.

Kezdetét vette az emberiség megmentésére irányuló Nagy Beavatkozásom, és Intézkedéseim gyors

irama nyilvánvaló lesz  mindenki számára.  Az Általam, a ti Mindenható Atyátok által

megengedett csodák széles körben terjedni fognak, és beszélni fognak róluk.  Ezek a csodák

még több megtérést fognak eredményezni. Majd, ahogy Szeretetem Lelke szétárad, fokozódni fognak a

gonosznak és seregének tettei is.

Kezem meg fogja fékezni azok gonosz tetteit, akik háborúval, járvánnyal, emberöléssel, és

abortusszal próbálják sújtani Gyermekeimet.  Kezem azokra is le fog sújtani, akik gyötrik szeretett

Fiam hűséges követőit, és akik próbálják megszüntetni az Ő Jelenlétét a Szent Eucharisztiában.

Halljátok meg most Hívásomat. Minden Gyermekem Irgalmasságom felé fog vonódni. Azok, akik

elutasítják Fiamat, Engem utasítanak el. Azok, akik bántják Fiamat, nem jöhetnek Hozzám. Azok, akik

elvetik az Ő tanításait, és elferdítik az Igazságot, ők a Létezésemet tagadják meg. Nem alkothattok saját

törvényeket, és egyben engedelmeskedtek is Nekem. A bűn felett sem hunyhattok szemet, miközben

arra számítotok, hogy meglátjátok Arcomat.

Ha nem hagy alább a bűn, Én meg fogom büntetni azokat a nemzeteket, akik felelősek a bűnökért,

melyek sértenek Engem. Ahogy Szentlelkem egy pillanatra sem torpan meg, úgyszintén Beavatkozásom

is szüntelenül folytatódik majd, hogy meggátolja a bűn terjedését.

Mindezek a változások egyazon időben lesznek láthatóak. Nem sokkal azután, hogy Fiam – Egyháza és

Tanítványai által – már mindent megtett annak érdekében, hogy elterjedjen az Igazság, eljő a nap,

amikor Fiam Nagy Irgalma az emberiségre hull.  Nem sokkal ezt követően eljő az Ítélet Napja.

Készüljetek már most, Gyermekeim, mert bármikor eljöhet az a nap. Csak azok tudnak, és fognak

megmenekülni, akik megtartják Parancsolataimat, és akik megbánást tanúsítanak bűneikért.

Szeretett Atyátok

A Magasságos Isten

 

A szeretet csak Tőlem ered. A gyűlölet nem

2013. május 16. csütörtök, 15.30

Szeretett leányom, Szeretetem Ereje által tud, és fog megmenekülni az emberiség. A Szeretet,

amelyről Beszélek, Isten Szeretete, mely az emberek szívében áramlik. Isten Szeretete jelen van minden
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Gyermekének szívében, még azokéban is, akik tagadják Őt. Az egymás iránti szeretet lesz az, mely erőt

ad majd nektek az előttetek álló megpróbáltatások idején. Tanúsítsatok szeretetet és könyörületességet

felebarátotok iránt, és legyetek kedvesek a szegényekhez, a gyengékhez, valamint a gyámoltalanokhoz,

és Én mindörökre Enyéimmé teszlek benneteket.

Ti, akik kíméletlenül bántok másokkal, ti, akik fájdalmat okoztok azoknak, akik felett uralkodtok, és ti,

akik gonoszságokat terjesztetek másokról, olyanok lesztek, mint egy üres edény, melyben nincs semmi,

amit felajánlhatnátok Nekem. Minduntalan követnetek kell Tanításaimat. A szeretet csak Tőlem ered. A

gyűlölet nem. Azok, akik azt mondják, hogy tisztelnek Engem, ugyanakkor rosszakat mondanak

másokról, holott azt állítják, megőrzik Igémet, és védelmezik Nevemet – ők nem tisztelnek Engem. Ők

sértenek Engem, és szégyenük nyilvánvalóvá válik a Nagy Napon. Soha, egyetlen pillanatra se

gondoljátok azt, hogy úgy élhettek, hogy ne legyen szeretet a szívetekben mások iránt, mert ha nincs

benneteket szeretet mások iránt, akkor megtagadjátok azt az Ajándékot, mely ingyen adatott Isten

valamennyi gyermekének. Ha igazán szerettek Engem, akkor szeretettel és tisztelettel bántok

másokkal. Ha kegyetlenek vagytok másokhoz, rosszat mondotok róluk, vagy igazságtalanul bíráljátok

őket, akkor visszautasítjátok azt a Szeretetet, melyet Én adok nektek. A helyébe gyűlölet lép. Egy

másik emberi lény iránti gyűlölet a sátántól jön. Ha hagyjátok, hogy a gyűlölet megkeményítse a

lelketeket, eltávolodtok Tőlem, és mélységesen zaklatottak lesztek lelketekben.

Amikor szerettek valakit az Én Nevemben, akkor tegyétek ezt szavaitok, tetteitek és irgalmassági

cselekedetek által. Isten Szeretete – Gyermekei által, akik az Ő akarata szerint élnek – megmentheti az

emberiséget. A szeretet legyőzi a gonoszt. A sátán hatalma egy pillanat alatt megsemmisül, ha

szeretetet tanúsítotok azok iránt, akik csúnyán viselkednek veletek. Kitartóan kell

munkálkodnotok azon, hogy engedjétek, hogy a szeretet beburkoljon benneteket, hogy így tovább

tudjátok adni ezt a nagy kegyelmet másoknak.

A szeretet szeretetet szül másokban. A szeretet életet szül. A szeretet megbocsátást szül. A szeretet

megöli a gonoszságot. Szeretet nélkül elhatalmasodik a gonoszság.

Jézusotok

 

A világ pedig örvendezni fog, hogy a Rómában lévő Egyházammal együtt, a

Zsidó nép is megsemmisül majd

2013. május 17. péntek, 14.02

Drága leányom, bizalmasan Feltárom előtted Gyötrelmemet és Bánatomat, mivel újra átélem azt a kínt,

amit az Olajfák Kertjében szenvedtem el.

Akkor, Gyötrelmemet – amit a gonosz okozott azzal, hogy látomásokat mutatott nekem a jövőről – a ti

időtökben majdan a Földön végigfutó pogányság idézte elő. Már akkor éreztem – ahogy most már

tapasztalható is – azt a gyűlöletet, mely a világban él Irántam, Jézus Krisztus iránt.

Szenvedésemet tovább fokozza az a tény, hogy az emberiség továbbra sem érti teljes mértékben azt az

Áldozatot, melyet Én hoztam meg a lelkükért. Keresztre feszítésem azért történt, hogy megmentsek

minden nemzedéket, azokat is, akik ma élnek a világban. Gyötrelmem most iszonyatos, és

Szenvedésem jelenleg benned nyilvánul meg, leányom, és más áldozati lelkekben, hogy meg tudjam
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menteni a legbűnösebbeket is közületek.

Keserű könnyeket ontok, és zihál a Szívem, ahogy országaitokban terjed a bűn azon törvények által,

melyek az ártatlan lelkeket beleviszik a kísértésbe. Ők nemcsak azt fogják tapasztalni, hogy a bűn

most már igazolható, hiszen az országaikban lévő törvények jóváhagyják azokat, hanem

emellett még vádolni is fogják őket azzal, hogy megszegik országuk törvényeit, ha

megtartják Szent Szavamat.

Ó mennyire meg vagytok tévesztve. Mily messzire tévelyedtetek Tőlem. Mennyire megbántotok Engem.

Azok, akiknek az a feladata, hogy Igémet hirdessék, hallgassanak meg most Engem. A ti kötelességetek

az, hogy minduntalan védelmezzétek Szent Igémet. Fogadalmatok pedig az, hogy megtartjátok

Igémet és Tanításaimat, ahogyan azok földi Egyházam megalapításakor voltak. Sose térjetek

el az Igazságtól. Készítsétek lelketeket, mert hamarosan akaratotok ellenére arra fognak kényszeríteni

benneteket, hogy a Szentségek által tagadjatok meg Engem. Ébernek kell lennetek mindenkoron az

előttetek álló hatalmas változások miatt.

Az egész emberiséghez intézem Hívásomat, kérlek benneteket, hogy válaszoljatok Hangomra, az

Igazság Hangjára, a Szeretet hangjára, Mesteretek Hangjára. Hamarosan megláttok Engem. Akkor

letörlődik szemetekről a pókháló, és világossá válik az Igazság. Amikor felvirrad Irgalmasságom Napja,

tudnotok kell, hogy nem sokkal ezt követően Második Eljövetelem be fog következni. És míg Én arra

vágyom, hogy ti, mindannyian, megtérjetek Hozzám, Én sírok bánatomban a Számomra elveszett lelkek

 miatt.

Figyelmeztetnem kell titeket, akik megpróbáltok megakadályozni Engem a lelkek megmentésében,

hogy Meg foglak büntetni benneteket, ha továbbra is szembeszegültök Isten Szavával. Nemcsak ezekre

az Üzenetekre gondolok, bár elszomorít Engem, hogy nem figyeltek Rám, hanem Szent Igém eltörlésére

is nemzeteitekben.

A Világosság fog harcolni a sötétség ellen. Isten Világossága tart életben benneteket. A sötétség

elpusztít titeket. Világosságom egyre erősebbé válik, amíg Szent Eucharisztiámat száműzni nem fogják.

Akkor aztán elhalványul. Akkor Egyházam összeomlik, és látszólag meghal. A világ pedig

örvendezni fog, hogy a Rómában lévő Egyházammal együtt, a Zsidó nép is megsemmisül

majd. Ez lesz az emberiséget érő legnagyobb megtévesztés, és azokat, akik elfogadják a pogányság

eme gonosz formáját, magával fogja sodorni az áradat. Majd, miután a tűz végigsöpör a Földön,

Egyházam újból fel fog emelkedni a maga teljes dicsőséges formájában. Ez lesz a vég azon bűnösök

számára, akik elutasítják Kezemet, ugyanakkor az Örök Élet kezdete azok számára, akik szeretnek

Engem.

Jézusotok

 

Azonnal megbocsáttatik majd nekik, ha összeszedik a bátorságukat, és

hívnak Engem, hogy segítsem ki őket nyomorúságukból

2013. május 17. péntek, 23.50

Szeretett leányom, tudnod kell, hogy Hozzám kell jönnie minden bűnösnek, különösen azoknak, akik

szörnyű dolgokat tettek. A figyelmükre Áhítozom, és Szívemhez akarom vonzani őket, mert Szeretem
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őket. Azonnal megbocsáttatik majd nekik, ha összeszedik a bátorságukat, és hívnak Engem, hogy

segítsem ki őket nyomorúságukból.  Nem szabad félniük Tőlem, mert Én Örökké Irgalmas Vagyok.  Ők

közelebb vannak Hozzám, mint azok, akik azt állítják, hogy Engem képviselnek a Földön, de ugyanolyan

képmutatóak, mint a Farizeusok.

Adjátok kezeteket. Nem számít, mit tettetek, Én leszállok hozzátok. Imám, mely most adatik

nektek, Szívemhez fog vonzani titeket, melyben Én lakozom, és megmenekültök majd.

Imahadjárat (107) Ments meg engem a pokol tüzétől

„Én egy szörnyű bűnös vagyok, Jézus.

Tetteimmel borzalmas szenvedést okoztam másoknak.

Ezért eltaszítottak.

Már nem tűrnek meg engem sehol ezen a földön.

Ments ki engem ebből a vadonból, és óvj meg engem a gonosz karmaitól.

Engedd, hogy megbánjam bűneimet.

Fogadd el bűnbánatomat.

Tölts el engem a Te Erőddel, és segíts felemelkednem a kétségbeesés mélységéből.

Átadom Neked, drága Jézus, szabad akaratomat, hogy tégy velem, amit Akarsz, hogy így

megmenekülhessek a pokol tüzétől. Ámen.”

Gyermekem, menj békével, mert Én soha nem fogom cserbenhagyni azokat, akik Irgalomért

könyörögnek Hozzám.

Jézusotok

 

Amikor a Szentlélek jelen van, terjed, mint a tűz, és számos nyelven

reprodukálja majd Isten Szavát

2013. május 18. szombat, 13.16

Szeretett leányom, a Szentlélek Ajándékát nagyon félreértik.  Ez egy felbecsülhetetlen Ajándék, mely az

emberiségre árad, Isten Nagylelkűségének köszönhetően. Nagy szeretettel adatik mindenkinek, de nem

mindenki fogadja el. Nem mindenki képes befogadni ezt az Ajándékot. Azok, akik úgy vélik, hogy

megérdemlik ezt az Ajándékot, lévén, hogy azt állítják, ismernek Engem, és minden szempontból

képzettek a teológiában, nem feltétlenül készek befogadni ezt a Legszentebb Ajándékot.

Az Utolsó Vacsora Termében töltött tíz nap alatt, szeretett Édesanyámnak türelmesen el

kellett magyaráznia Apostolaimnak az alázat fontosságát. Alázat nélkül nem töltekezhettek

be ezzel a Mennyei Ajándékkal.  Apostolaim közül néhányan azt gondolták, hogy mint választott

tanítványok, különbek a hétköznapi embereknél, amiatt, hogy közelebb vannak Hozzám, és hogy

másoknak automatikusan a lábaik elé kell borulniuk. De természetesen Én nem ezt tanítottam nekik.

Édesanyám hosszú órákat töltött azzal, hogy elmagyarázza nekik, hogy miként tudja a gőg

megakadályozni azt, hogy a Szentlélek betérjen a lelkükbe.

Amikor a Szentlélek betér egy lélekbe, sok Ajándékot hoz Magával. Ez lehet az Értelem Adománya, a

Nyelvek Adománya, a Bölcsesség Adománya, a Szeretet Adománya, a Gyógyítás Adománya, vagy a
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Prófétálás Adománya. Ami Apostolaimat illeti, ők hamar felismerték, hogy – miután megkapták ezt az

Ajándékot – többé már nem engedhetik, hogy a gőg bűne beszennyezze Küldetésüket. Mert, amint

behatol a gőg egy olyan emberbe, aki megkapta a Szentlélek Ajándékát, onnan Isten Lelke

eltűnik, és a Helyén a sötétség lelke fog lakozni.

Egy sötét lélek nem tudja sugározni a Szentlélek Világosságát másokra. Csak a sötétséget tudja

árasztani. A lélek sötétsége megtéveszti a többieket. Különösen akkor igazán megtévesztő, amikor ez

olyasvalakiből árad, aki látszólag egy szent tanítvány vagy Tanításaim szakértője.  Mindez gyűlöletet,

nyugtalanságot és reménytelenségérzést kelt.

Ahhoz, hogy megkapjátok a Szentlélek Ajándékát, lelketeknek meg kell tisztulnia, és meg kell

szabadulnia a gőg bűnétől, máskülönben soha nem nyeritek el a Szentlélek Ajándékát.  Amikor a

Szentlélek jelen van, terjed, mint a tűz, és számos nyelven reprodukálja majd Isten Szavát. A test, a

lélek és a szellem gyógyulását fogja eredményezni, és Magával hozza a bölcsességet, mely csak Istentől

eredhet. Terjeszteni fogja a megtérést az egész világon.

Ezek lesznek majd a gyümölcsök, melyek által fel fogjátok ismerni, hogy hol van jelen a Szentlélek.

Minden létező Ajándék, köztük Mennyei csodák is bőségesen megnyilvánulnak most a mindenki javát

szolgáló Igazság Könyvében – A Könyvben, mely az egész emberiségnek megígértetett ezekre az időkre.

Fogadjátok ezt kegyes szívvel, és adjatok hálát Istennek ezért az egyik utolsó – még a Nagy Nap előtti –

Mennyei Ajándékért.

Jézusotok

 

És akkor, amikor Én már feledésbe merültem, Egyházam – Hozzám

hasonlóan - fel fog támadni halottaiból

2013. május 19. vasárnap, 20.08

Szeretett leányom, Új Paradicsomomban a halál nem vesz többé erőt Isten azon gyermekein, akik

szeretik Őt.

Ezek az Üzenetek sajnos szükségtelen félelmet keltenek azokban, akik azt hiszik, hogy amikor ez a Világ

mellőzve lesz az Új Ég és az Új Föld érdekében, akkor rájuk halál vár. Ez nem igaz. Azoknak, akik

Kegyeimet élvezik, és akik elfogadják Irgalmas Kezem, megadatik majd az élet Ajándéka. Még az

ateisták is, a hitetlenek is, a nem Keresztények is, és minden más hitű is meg fognak térni Hozzám, és

el fogják fogadni Ajándékomat a Nagyfigyelmeztetés megtörténte után. Ekkor Én le fogom győzni a

fenevadat, mert Én Örök Életet adok majd a világban élő több milliárd léleknek.

A bűn, melyet a fenevad ismertetett meg Ádámmal és Évával, megszűnik majd létezni. Irgalmam le

fogja győzni a bűnt. És ahogy a bűn elpusztítja a testet, úgy fog Világosságom Örök Életet szerezni az

emberiségnek. Halál, betegség, öregség nem fog létezni többé Új Paradicsomomban. Választott

Gyermekeimnek – több milliárdjuknak – tökéletes testük és lelkük lesz, egységben Atyám Isteni

Akaratával.

Ő, az Én Atyám, Örök Életet adott Ádámnak és Évának, de ők visszautasították azt. Ezáltal

megtagadódott tőlük és minden leszármazottjuktól a Paradicsom Ajándéka és az Örök Élet. Most ez
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végre változni fog. Életemnek, Halálomnak és Feltámadásomnak most újra végbe kell mennie

Szövetségem eme utolsó fejezetében. Egyházamat üldözik, ahogy anno Engem is üldöztek, és most egy

kegyetlen verést, egy fájdalmas támadást, és egy látszólag megsemmisítő vereséget fog elszenvedni.

És amikor már Egyházamat keresztre feszítették és elvetették, úgy fog tűnni, mintha porig égett volna,

és feledésbe merült volna.

A pogányság el fog hatalmasodni. De mivel azt a gonosz fogja befolyásolni és irányítani, az

igyekszik majd nem megmutatni valódi színeit. Úgy fogják azt ismertetni a világgal, mint a

társadalmi igazságosság egy új formája – a humanizmus egy új formája, melynek során az

ember minden igénye kielégítésre kerül. Ezen igények között lesz majd a bűnhöz való jog is, de

ezek a bűnök – dacolva Istennel – az ember erkölcsi jogaiként lesznek feltüntetve.

Mennyire undort keltő lesz Számomra, Jézus Krisztus számára, ez a gonosz egy-világvallás.

Nemcsak, hogy hátat fognak fordítani Nekem, hanem a leggroteszkebb módon, még sátáni

jelképeket is ki fognak tenni ott, ahol Keresztemet megjelenítik. Ostyámat félrevetik. Egy

másfajta áldozatot fognak bemutatni a templomok oltárain. Ők a fenevadat fogják nyíltan imádni,

amiért viszont a fenevad nagy hatalmat ad majd nekik. Ezért sokan azt fogják hinni, hogy azok, akik

eme utálatosság felett kormányoznak, természetfeletti hatalommal rendelkeznek majd. És miközben

úgy tűnhet, hogy ők egy jó és igazságos egyházat követnek, az csak sötétséget fog teremni.

Ünnepségeket és obszcén viselkedést lehet majd látni ezekben a templomokban, melyeket

az Én tiszteletemre, Jézus Krisztus tiszteletére építettek, ugyanakkor Én nem leszek Jelen.

És akkor, amikor Én már feledésbe merültem, Egyházam – Hozzám hasonlóan – fel fog

támadni halottaiból. Egyházam újjáéled a nyilvános helyeken. Akkor Én össze fogom gyűjteni

mindazon Gyermekemet, akik hűségesek maradtak Szavamhoz, és azokat, akiknek szeme nyitva

maradt az Igazságra. Akkor mi azokkal együtt, akik várták a Nagy Napot, de meghaltak, felemelkedünk

majd az Új Paradicsomba.

Azok, akik visszautasítanak Engem, azok után, hogy Én mindent megtettem, hogy megmentsem

lelküket, száműzve lesznek. Akkor majd kezdetét veszi Uralkodásom, és létrejön a Királyság, melyet

Atyám ígért Nekem.

Sose féljetek a jövőtől, mert csak az Én Új Királyságom elégíti majd meg szegény, szomorú szíveteket.

Egyedül az Én Új Királyságom fog Örök Életet adni nektek.

Imádkozzatok mindannyiatokért, hogy méltóvá váljatok arra, hogy ebben a Hatalmas Ajándékban

részesülhessetek.

Jézusotok

 

Elsőként a Keresztény Egyházakhoz tartozók fognak Hozzám jönni. Majd

idővel a Zsidók is megtérnek, és végül elfogadnak Engem

2013. május 20. hétfő, 22.52

Szeretett leányom, ahogy terjed ez a Küldetés, Szavam sok nyelven lesz hallható. Üzeneteim,

melyeket ma adtam neked, lángra lobbantják az Újszövetségben lévő Szent Szavamat. Ugyanakkor
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Üzeneteim emlékeztetik a világot Isten Igéjére, melyet a Legszentebb Biblia tartalmaz.

Én nem írom újra az Igét, pusztán emlékeztetlek benneteket arra, mit is jelent az ma.

Emellett a világhoz is szólok, hogy felkészítsem őket Második Eljövetelemre, mert Én nem akarom, hogy

elvesszenek. Nagy szeretettel és örömmel Figyelem, ahogy hithű Követőim a Magam valójában

fogadnak el Engem. Boldogok azok, akik azonnal felismerték, hogy Én, Jézus Krisztus vagyok

az, Aki hozzájuk szólok ezen Üzeneteken keresztül.  Ők azok, akik sohasem kételkedtek. Ők

érezték Jelenlétemet. Szavam tőrként járta át szívüket. Lelkem megérintette lelküket. Ők érezték ezt.

Felismertek Engem, és mennyire szenvednek emiatt.

Drága Gyermekeim, nektek tudnotok kell, hogy amikor válaszoltatok Hívásomra, Én egy

rendkívüli Ajándékot adtam nektek, egy áldást, mely megsegít majd benneteket, hogy kibírjátok

ezt az Örök Élethez vezető Utat. Szükségetek lesz ezekre az Ajándékokra, mivel ti fogjátok alkotni

Maradék Hadseregem gerincét, és ti fogjátok vezetni a többieket, akik végül követni fognak

benneteket.

Az emberek, minden nemzetből, benneteket fognak követni, amikor nem lesz hová

fordulniuk, és ti fogjátok megosztani velük Tanításaimat.  Mindazoknak, akik hűségesek Hozzám,

Jézus Krisztushoz, újabb Ajándékok adatnak majd, segítvén ezzel őket egyesülni az egész világon,

egységben Velem. Elsőként a Keresztény Egyházakhoz tartozók fognak Hozzám jönni. Majd idővel a

Zsidók is megtérnek, és végül elfogadnak Engem. Az összes többi vallás is rá fog ébredni Tanításaim

Igazságára, és ők is követni fognak Engem. De nem mindenki fogadja el az Igazságot, még ha azt a

szemük láttára is tárják fel.

Aztán ott vannak a hitetlenek, sokan közülük jó emberek. Az emberi értelmet használják eszközül, hogy

felsorakoztassák azokat az érveket, hogy miért is nem Létezik Isten. Ennek ellenére ők fognak elsőként

Hozzám futni, sok langyos lelkületű Keresztény társukkal egyetemben. Szívük nyitva áll majd, és mivel

ők csak azt fogják látni, amit bizonyságként Hozok, tudni fogják, hogy Én Hívom őket. Nem fognak

ellenállni Nekem, szemben azokkal a makacs lelkekkel, akik azt hiszik, hogy többet tudnak, mint Én, az

Általam tett ígéretről, miszerint visszatérek bemutatni a Végső Szövetséget.

Minden feladat, amit nektek Adok, azt fogja eredményezni, hogy egyre több nemzet veszi fel

Keresztemet, hogy megteremtse az egyetlen Hozzám vezető utat. Soha ne vonakodjatok Velem jönni,

amikor Hívlak benneteket, mert ha válaszoltok Nekem, azzal megsemmisítitek a gonosz hatalmát.

Lehet, hogy a gonosz fájdalmat okoz nektek, de amikor engeditek, hogy Én vezethesselek benneteket,

akkor legyőzhettek minden utatokban álló akadályt.

Szeretlek benneteket, és Védelmezlek titeket, ahogy Imacsoportjaimat is Védelmezem szerte az egész

világon.

Jézusotok

 

Amikor elérkezik az idő arra, hogy a fenevad felfedje az Antikrisztust,

rendkívüli jelek lesznek láthatóak

2013. május 21. kedd, 16.30
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Szeretett leányom, amikor elérkezik az idő arra, hogy a fenevad felfedje az Antikrisztust, rendkívüli jelek

lesznek láthatóak. Még soha nem hallott mennydörgés lesz tapasztalható a világ sok részén,

de különösen azon a részén, ahol az Antikrisztus született.

Addigra Szentlelkem – mely kiáradt Követőim körében, valamennyi Keresztény Egyházamban

– biztosítani fogja azt, hogy Követőim készen álljanak. Ők fogják alkotni – eme Küldetésből

származó Tanítványaimmal együtt – a Maradék Hadsereget.  Hatalmas erejük lesz, és nem esik

majd bántódása azoknak, akik birtokolják az Élő Isten Pecsétjét. Erejük azon Imákból fakad

majd, melyek Édesanyám által, illetve melyek az Imahadjáratban adattak nekik.

Az Antikrisztus óvatosan megkezdi majd uralkodását. Senki sem fogja gyanítani szándékát, mert

egyfajta béke ereszkedik majd a Földre. Ez az időszak nagyon fontos lesz számotokra, Maradék

Hadseregem, hogy Imacsoportokat alkossatok. Én ünnepélyesen megígérem, hogy ezek az Imák

mérsékelni fognak sok szörnyű tettet, amit ő, az Antikrisztus fog okozni a nemzeteknek az egész

világon.

Én haladékot fogok adni azoknak a nemzeteknek, ahol Imacsoportokat hoztak létre. Az

Irántam, a ti szeretett Jézusotok iránti odaadásotoknak köszönhetően Én lelkeket fogok menteni, és még

több Ajándékot fogok kiárasztani az emberiségre, annak érdekében, hogy Megvédelmezzem Isten

gyermekeit a fenevad által tervezett szenvedéstől.

Bízzatok Bennem. Legyetek nyugodtak, tudván, hogy vezetés és védelem alatt álltok.

Jézusotok

 

Keresztény katonáim fogják alkotni a legnagyobb Hadsereget az

Antikrisztus ellen

2013. május 23. csütörtök, 22.30

Szeretett leányom, szeretett Követőim, az egész világon, hamarosan érezni fogják

Jelenlétemet, mert általuk még soha nem tapasztalt módon Mutatkozom majd meg

Szívükben. Én így fogom felkészíteni a Keresztényeket, hogy harcoljanak az Én Nevemben azért, hogy

megmentsék mindenki lelkét.

Keresztény katonáim fogják alkotni a legnagyobb Hadsereget az Antikrisztus ellen. Azokra gondolok,

akik ismernek Engem, és hűségesek maradnak – a legszentebb Bibliába foglalt – Szent Tanomhoz.

Továbbá azokra gondolok, akik gyakorolják a hitüket; azokra, akik hisznek Bennem, de nem jönnek el

Hozzám, és mindazokra, akik hűségesek maradnak az Igazsághoz. Össze fogtok gyűlni a világ

minden szegletében, és bár különböző nyelveket beszélvén fogtok csatlakozni Maradék

Hadseregemhez, egyként fogtok egyesülni Bennem.

Azok, akik követik ezeket az Üzeneteket, ők fogják alkotni a magot, és ebből fognak kihajtani Maradék

Hadseregem sarjai, majd ágai, szerte az egész világon. Nem lesz egy ország sem, melyet ne

érintene meg Szentlelkem az Igazság Könyve által.

Az Igazság Könyve egyesíteni fog benneteket, amikor hitetek próbára lesz téve. Amikor az
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Irántam való hűség megváltozik, és amikor Engem kidobnak templomaitokból, megtipornak, majd

elrejtenek szemetek elől – akkor fel fogtok kelni, és életben fogjátok tartani Szavamat. A Szentlélek

Lángja vezetni fog benneteket az út minden lépésénél.  Erőt és bátorságot fogtok érezni, ami

meg fogja lepni még a legszelídebbeket is köztetek. A gyengék erősekké válnak majd. A félénkek

bátrakká, és az elnyomottak az Igazság harcosaiként fognak menetelni előre. És miközben Maradék

Hadseregem gyarapszik, és több milliónyira duzzad majd, sok akadályt állítanak eléjük.

Sértések, eretnekséggel való vádak, hazugságok, indulat és gyűlölet lesz az osztályrészük. Zűrzavar

lesz tapasztalható mindenütt az ócsárlók körében, akiknek az érvelése tele lesz pontatlansággal,

ellentmondással és érthetetlen érvekkel. A sátán befolyása mindig összevisszaságot, zűrzavart, illogikus

és ravasz érveket idéz elő, és mindig az Isten gyermekei elleni gyűlölet lengi majd körül. Akik Isten

Világosságával és az Igazság Világosságával vannak megáldva, azok rettenetes és gyűlölettel teli

támadásokat fognak magukra vonni. Mert ahol Én Jelen Vagyok, biztosak lehettek abban, hogy

ott komoly üldöztetésben lesz részük azoknak, akik Szent Szavamat hirdetik. Minél

súlyosabb az üldöztetés bármely Isten általi Küldetés ellen, biztosak lehettek abban, hogy

dühöng a sátán.

Amikor szenvedtek, ahogy fogtok is, az irántatok tanúsított gyűlölet miatt, amiért felveszitek

Keresztemet, hogy kövessetek Engem, a fenevad annál jobban fog nyugtalankodni, és annál

elszántabban fog munkálkodni – a gőg bűnével szennyezett lelkeken keresztül – azon, hogy elpusztítson

benneteket. Nem szabad foglalkoznotok ezekkel a támadásokkal. Nyugodjatok meg, mert, ahogy

fokozódnak ezek a gyűlölettől izzó támadások ellenetek, biztosan tudni fogjátok, hogy valódi egységben

vagytok Velem, a ti Jézusotokkal.

Menjetek szeretettel és békével, valamint legyetek tudatában annak, hogy Én lakozom a szívetekben.

Jézusotok

 

Azok, akik indulatosan lekiabálják Szavamat, és azt állítják, hogy Az a

sátántól ered, a fenevaddal fognak lakni az örökkévalóságig

2013. május 24. péntek, 21.50

Szeretett leányom, Hangom mindenütt, minden helyen hallható, és így minden, Isten

imádásának szentelt templomban szakadás lesz. Habár sokan hódolattal adóznak Nekem,

Tanításaimnak, Egyházamnak, de amikor ők meghallják Hangomat, amint Az figyelmet követel most, be

fogják fogni fülüket.

Hangom süket fülekre és makacs lelkekre fog találni. Hangomat, Szavamat és Hívásomat dühösen el

fogják utasítani, és fröcsögni fognak ellene, üldözvén Engem még utoljára a Földön. Ez az utolsó

hívás, hogy Isten gyermekeit Keblemre vonjam még a Második Eljövetelem előtt, és mégis

sokan, akik össze vannak zavarodva a démonok által terjesztett hazugságok által, el fognak

fordulni, és el fogják utasítani Irgalmamat.

Újfent el fognak utasítani azok, akik Isten Házában tartózkodnak, a papok és mindazok, akik nem

fogadják el az Igazságot. A Nevem elleni végső sértés hamarosan látható lesz mindannyiatok által. Ti,

akik eltakarjátok a szemeteket, és bekötött szemmel jártok, végül meg fogjátok látni az Igazságot,
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ahogyan az most nektek adatik.

Én nem idézhetek elő szakadást Egyházamban, mert azzal saját Magamat tagadnám meg.

Testem maga az Egyház, és Az nem halhat meg soha, ugyanakkor Egyházam-béliek lesznek azok, akik

el fognak utasítani Engem. Ahogyan első alkalommal elutasítottak Engem, ugyanúgy megpróbálnak

majd ezúttal elpusztítani Engem, mielőtt még Eljövök, hogy elhozzam az emberiségnek megígért végső

üdvösséget.

Az ember gyarló. Az ember tudatlan, és nem méltó Irgalmamra. Az ember makacs. Az embernek

megadatott az Igazság a földön töltött Időm alatt, de továbbra sem érti Ígéretemet. Második Alkalommal

való újbóli Eljövetelemet utolsó Prófétám elutasítása fogja kiváltani. A próféta, aki azért küldetett, hogy

lelkeket felkészítése érdekében Isten végső Szavát közvetítse felétek, kegyetlenül fog szenvedni. Én,

Jézus Krisztus vagyok az, akit ti rágalmaztok, amikor kigúnyoljátok az Isten prófétájának adott Szent

Szavamat (Üzenetemet). Az Isten Szava (Üzenete) – mely azért adatik nektek, hogy felkészítsen

benneteket az Antikrisztus elleni harcra – az, amit ti elutasítotok. Ezáltal lelkeket tesztek tönkre.

Megakadályozzátok ezeket a lelkeket abban, hogy bebocsátást nyerjenek Paradicsomomba.

Azok, akik gonosz dolgokat mondanak Üzeneteimről, nem igazolhatják haragjukat, dühüket, sem

logikájukat, mert azok hemzsegnek a tévedésektől, melyek a gőg bűnéből fakadnak. Hamarosan

nehéz lesz megkülönböztetni az Igazságot az új világszervezet hazugságaitól, mely be fogja

mutatni a pogány új világvallást. 

Ha nem hallgattok most Rám, akkor erőszakkal rá fognak kényszeríteni benneteket arra, hogy

fogadjátok el ezt a gonosz alternatívát. Ez csillogó arany külsőbe lesz öltöztetve. Ez mindenki által

csodált lesz, le fogja nyűgözni még a legbuzgóbbakat is közületek, és el fogja ferdíteni az Irántam való

hűségeteket. Ez az a vallás, amely meg fogja téríteni az ateistákat, elhitetvén velük egy nagy

hazugságot. Nem lesz békességük azoknak, akik ezt a pogány utálatosságot követik. Félelem és

egymás iránti gyűlölet fog mutatkozni, melynek során testvér-testvér ellen harcol, és az emberiség két

részre oszlik majd. Az egyik fele el fogja fogadni az elferdített igazságot eme új világvallás által, mely

több egyház és hitfelekezet felett fog uralkodni, valamint a Katolikus Egyház nagy része felett. A másik

fele azokból fog állni, akik őszintén szeretnek Engem, és akik hűek maradnak majd az Igazságoz.

Ha nem fogadjátok el az Igazságot – a Szent Bibliába foglalt Igazságot -, akkor hazugságban fogtok élni.

Nem lesz szeretet Irántam a lelketekben, ha elfogadjátok azokat a hazugságokat, melyekkel etetnek

majd benneteket.

És habár Szavam eretnekségnek tűnhet ma, ahogy Földön töltött Időm során is, sokan

közületek habzsolni fogjátok ezeket az Üzeneteket, amikor majd éhezitek az Igazságot,

amikor az Antikrisztus fogja irányítani nemzeteiteket. Hason fogtok csúszni, és Utánam fogtok

kiáltani. Ti, akik káromoltok Ellenem, ki akarjátok majd vágni nyelveteket, amikor majd ráeszméltek

arra, hogyan bántottatok Engem szavaitokkal. Én türelmesen várom ezt a napot, de ha Elém álltok,

megakadályozván Engem abban, hogy elérjem a lelkeket, akkor Én le fogok sújtani rátok. Ha továbbra is

káromoltok Ellenem, azáltal, hogy Üzeneteimet az ördög művének állítjátok be, akkor sohasem nyertek

bocsánatot. Mert ez a legnagyobb bűn Isten ellen.

Ne feledjétek, Én azért jövök Isten gyermekeihez eme végső alkalommal, hogy beteljesítsem

Atyám Szövetségét. Most már be tud teljesedni az Ő Akarata, amint a Mennyben, úgy a Földön is.

Egyikőtök sem akadályozhatja meg azt, hogy ez végbemenjen. Még ha néhányan gyűlöltök is Engem,

egyikőtök sem tudja megakadályozni Második Eljövetelemet. Azok, akik indulatosan lekiabálják

Szavamat, és azt állítják, hogy Az a sátántól ered, a fenevaddal fognak lakni az örökkévalóságig.

 23



A Nagyfigyelmeztetés - 2013 május
Azok, akik indulatosan lekiabálják Szavamat, és azt állítják, hogy Az a sátántól ered, a fenevaddal fognak lakni
az örökkévalóságig

Jézusotok

 

Én, az Isten Anyja, meg fogom semmisíteni a gonosz hatalmát azok

szívében, akik hívnak engem

2013. május 26. vasárnap, 14.10

Gyermekem, sosem szabad azokra hallgatnod, akik megpróbálnak megállítani téged eme Szent

Küldetésben. Fontos, hogy maradj egységben szeretett Fiammal, és tudd, hogy folyamatosan

gyarapodni fognak azok a hangok, akik istenkáromlásokat beszélnek Fiam ellen. A szájukból ömlő

gyűlölet, nem ellened szól, hanem Fiam Szent Szava ellen. Azok, akik a legjobban bántják őt, azok,

akik azt állítják, hogy szeretik Őt, de akik most mégis elutasítják Őt, amint Isten választott

prófétái által Beszél.

Azok, akik arra használnak engem, a Szent és Szeplőtelen Istenanyát, hogy mögém rejtőzve,

trágár káromkodásokat harsogjanak, a nagy bánat könnyeivel árasztanak el engem.

 Olyannyira megkeményedett a szívük, és olyannyira tele vannak haraggal, hogy a szívükben lévő, ezen

Üzenetek iránti gyűlölet sokakat meg fog döbbenteni. Azoknak – akik azt hiszik, hogy ők Isten Igéjét

védelmezik, és akik elutasítják azokat, akik az Ő Nevében jönnek – nem szabad elítélniük azokat, akik

gyűlöletet tanúsítanak mások iránt, vagy rágalmaznak másokat az Ő Nevében. Amikor ez történik, és

amikor azok, akik prófétának vallják magukat így tesznek, legyetek tudatában annak, hogy ezek az

elkeseredett támadások nem Istentől jönnek, hiszen az lehetetlen lenne.

Én, az Isten Anyja, meg fogom semmisíteni a gonosz hatalmát azok szívében, akik hívnak engem. Ha ők

nem hívnak engem, akkor én nem tudok segíteni nekik. Én, mint Társmegváltó, sosem tudnám

megtagadni az Igazságot, melyet Fiam szeretne kinyilatkoztatni a világnak. Én Fiam iránt tartozom

kötelességgel. Én sosem mondanám azt nektek, hogy utasítsátok el, vagy ítéljétek el a gonoszt, aztán

meg becsapnálak benneteket azt állítván, hogy az Isten Anyja vagyok.

Akik azt állítják, hogy tisztelnek engem Legszentebb Rózsafüzérem által, majd gonosz

dolgokat mondanak Fiamról, hazugságoknak beállítván Üzeneteit, azok megsértik Fiamat,

engem pedig meggyaláznak. Legszentebb Rózsafüzérem, lassan és szívből imádkozva, meg fogja

nyitni szívetek eme Küldetés Igazságára. Soha nem szabad feladnotok a reményt, még akkor sem, ha

nem kaptátok meg a megkülönböztetés Adományát. Meg fogjátok kapni, ha kértek engem, hogy

szenteljem lelketeket Fiam gondoskodásának. Ha ezt megteszitek, egyszerű és alázatos lélekkel, Fiam

meg fog jutalmazni benneteket a Szentlélek Adományával.

Gyermekek, nem szabad bántanotok Fiam prófétáit, még akkor sem, ha nem hisztek nekik. Maradjatok

csendben, és imádkozzatok értük. Ha elutasítjátok Fiam prófétáit, Ő nem fogja ezt felróni nektek. Ha

azonban ti azt állítjátok, hogy az Ő – igaz prófétáknak adott – Szent Szava a gonosztól való, akkor

borzasztóan fogtok szenvedni.

Őrizzétek meg a nyugalmatokat gyermekek, és teljes mértékben vessétek bizodalmatokat Fiamba.

Bízzátok magatokat az Ő Irgalmára, és Ő vezetni fog benneteket, és elnyeritek majd a békét. Menjetek,

drága gyermekeim, abban a biztos tudatban, hogy Fiam szeret benneteket. Ő megbocsát minden

léleknek, Ő megbocsát minden bűnt, kivéve az örök bűnt – a Szentlélek káromlását.
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Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 

Isten, az Atya: Én megígértem a világnak az Igazság Könyvét, és Én sosem

vonom vissza Szent Szavamat

2013. május 26. vasárnap, 14.45

Drága leányom, szeretett Gyermekeim jelenleg össze vannak zavarodva. Szeretném nekik elmondani –

különösen azoknak, akik kételkednek ezekben a neked adott Isteni Üzenetekben -, mivel Szeretem őket,

hogy ne féljenek.

A félelem kétkedést szül. A kétkedés zavart kelt. A zavar nyugtalanságot eredményez, és végül vakká

váltok az Igazságra. Az Igazságot sohasem könnyű elfogadni, mert az Igazság feltárja a jót, rosszat

egyaránt. Senki sem akarja hallani a rosszat, és ahelyett, hogy elfogadnák az Óhajaim révén a világnak

adott útmutatást, az emberiség inkább meglapul félelmében.

Én azért küldöm el Prófétáimat, hogy emlékeztessen benneteket Végtelen Szeretetemre,

melyet minden egyes drága Gyermekem iránt érzek. Továbbá azért Küldöm őket, hogy

figyelmeztessenek azokra az akadályokra, melyet a gonosz állít elétek, hogy elragadjon Tőlem

benneteket. Amikor ezeket a dolgokat kinyilatkoztatom, ezt nem azért teszem, hogy felzaklassalak

benneteket, hanem, hogy megmentselek titeket, és megóvjalak benneteket minden veszedelemtől.

Az Igazság, mely a Szent Könyvben, a Bibliában adatott nektek, értetek van, hogy lássátok. Ne tegyétek

azt, hogy fogjátok, és megalkotjátok a saját verziótokat, mert nem az az Én Óhajom, hogy elferdítsétek

az Igazságot. Én megígértem a világnak az Igazság Könyvét, és Én sosem vonom vissza Szent

Szavamat. Ezt azért Adom most nektek, hogy összegyűjthessem Gyermekeimet a világ minden

szegletéből. Ellenségeim megpróbálják megakadályozni az Igazság Könyvébe foglaltak terjedését. Ne

engedjétek nekik, hogy eltérítsenek benneteket, mert ha ez bekövetkezik, el fognak veszni a lelkek

Számomra.

Legyetek hálásak, hogy Én, a ti szeretett Atyátok, ezt a rendkívüli Ajándékot adom nektek, mivel

szükségetek lesz az Útmutatásomra, különösen jelenleg, amikor az Antikrisztust be fogják most mutatni

a világ szeme láttára. Az Igazság Könyve által meg fogjátok látni, hogyan védjétek meg lelketeket a

fertőzéstől, mellyel az Antikrisztus tervezi a világot sújtani. Minden védelem, melyet jelenleg kaptok,

azért van, hogy segítsen megmenteni, nemcsak a saját lelketeket, hanem több milliárd lelket.

A Maradék Hadsereg meg fogja kapni a legnagyobb hatalmat a fenevad legyőzésére. A

Maradék Hadsereg elég erős lesz ahhoz, hogy ezt véghezvigye, ezért soha ne érezzétek

elcsüggedtnek magatokat, amikor Ellenségeim megpróbálnak megakadályozni benneteket

abban, hogy gyarapodjatok szerte, minden nemzetben. Véget vetek majd Ellenségeim

hatalmának, és azok, akik gyengék, és elfogadják a hazugságokat, melyeket nemsokára Fiam Nevében

mutatnak be nekik, el fognak veszni Számomra. Egyedül az Irántam és szeretett Fiam, Jézus Krisztus

iránt érzett szeretetetek által, valamint a Szentlélek Ereje által menekülhet meg az összes Gyermekem.

Én minduntalan védelmezni foglak benneteket, és őrködöm felettetek. Emeljétek fel lelketeket Hozzám,
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Fiam iránti hűségetek által, és el fogjátok nyerni a Legdicsőségesebb Ajándékot, Új Paradicsomomat.

Senki sem akadályozhat meg benneteket abban, hogy jogot formáljatok a benneteket megillető

Örökségre. Senki sem akadályozhat meg benneteket abban, hogy harcoljatok valamennyi Gyermekem

lelkekért, mert folyamatosan megkapjátok a szükséges Kegyelmeket ahhoz, hogy megmentsétek még

azok lelkét is, akik a legjobban bántanak Engem. Szeretlek benneteket, gyermekek. Várom válaszotokat

erre a Mennyei Hívásra.

Szeretett Atyátok

A Magasságos Isten

 

Hangom, mihelyt megszólal, milliókat fog Felém vonzani a következő

szakaszban, a befejező szakaszban pedig milliárdokat

2013. május 28. kedd, 20.30

Szeretett leányom, éppen most készítem fel a világ minden részét Második Eljövetelemre. Irgalmas

Karjaimba nyalábolom majd az összes nemzetet – senkit ki nem zárva -, hogy elvihessem őket

Királyságomba.

Tervem nagyon részletes, és mégis egyszerű. Hangom, mihelyt megszólal, milliókat fog

Felém vonzani a következő szakaszban, a befejező szakaszban pedig milliárdokat. Sokkal

többen fogják most meghallani az Igazságot, de nem fogják elfogadni, mindaddig, amíg meg nem

történik az, amit neked Mondtam. Küldetésem gyorsan fog terjedni, és amikor már mindenki tudja, hogy

Én, Jézus Krisztus vagyok az, Aki ezt a Hívást intézem a Mennyből, akkor fognak ők csatlakozni Hozzám.

Küldetésemre válaszolni fognak még azok is, akik megtagadják ezeket az Üzeneteket.

Követőim, lehet, hogy el vagytok csüggedve a gyalázkodás miatt, melyet el kell viselnetek Miattam, de

ez nem fog sokáig tartani. Szeretetem Isten gyermekei iránti olyan nagy, hogy azt egy sokgyermekes

szülő szeretetéhez lehet hasonlítani. Egyes gyermekek tisztelni fogják édesanyjukat, édesapjukat, és

válaszolni fognak az irántuk tanúsított szeretetre. Más gyermekek el fogják taszítani szüleiket, csúnyán

fognak viselkedni testvéreikkel, míg végül megszakítanak minden kapcsolatot. A vérségi kötelék és

szeretetkapcsolat miatt, mindent el fognak követni – nemcsak szüleik, de testvéreik is -, hogy az

elveszett gyermekeket visszacsalogassák családjuk kebelébe. És amikor ez megtörténik, minden bűn,

minden harag és elutasítás feledésbe merül majd.

Követőim, miközben szembe kell majd néznetek mások haragjával, higgadtnak és türelmesnek kell

maradnotok. Állhatatosságotok próbára lesz téve, és páran el fogtok esni. Ha elestek, hűséges Követőim

mindent meg fognak tenni, hogy visszahozzanak benneteket, hogy válaszolni tudjatok Hívásomra.

Szeretett Jézusotok

 

Isten, az Atya: Én le fogok sújtani minden nemzetre, az általuk meggyilkolt
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ártatlanok számának mértéke szerint

2013. május 29. szerda, 22.50

Szeretett leányom, Én vagyok a Kezdet és a Vég, Én vagyok minden létezőnek és leendőnek Teremtője. 

Én Vagyok az élet és a halál Ura. Senkinek sincs joga beavatkozni az életbe vagy a halálba,

mivel egyedül Én, a ti Mindenható Atyátok avatkozhatok be bármelyikbe is.

Amikor az ember kezdi elhinni, hogy ő olyan jó, ha nem hatalmasabb, mint Én, akkor ő megpróbál

felülmúlni Engem. Amikor az ember át akarja venni az irányítást Teremtésem felett, akkor a sátán

kísérti őt a bűnre. Amikor a gőg bűne nagymértékben megfertőzi a lelket, az ember szembeszáll Velem

azáltal, hogy pusztítja az életet a Földön.

Miért akarja az ember ezt tenni? Mert hatalmat akar szerezni a felett, amit Én ingyen adtam neki,

amikor kioltja egy anyaméhben lévő gyermek életét. Amikor az ember szabályozni akarja a népességet,

akkor elpusztítja az életet még a születés előtt, és megöli azokat, akikről úgy érzik, többé már nem

kellenek az élet fenntartásához.

Leányom, van egy csoport, melynek van egy terve, hogy elpusztítsa a világ népességének

szaporulatát. És ez azon szörnyű gonoszság által van, mely az abortusz által lép életbe. Az abortusz

szaporodása, és annak gyors bevezetése világszerte, nem véletlen. Minden nemzetben

terjesztik. Az abortuszt ellenző nemzeteket félre fogja lökni a tízszarvú fenevad, és ennek a

gyalázatosságnak a bevezetésére fogja kényszeríteni őket.

Kezem súlyos büntetést fog róni azokra a nemzetekre, akik bevezették az abortuszt. Látni

fogjátok, ahogyan ez megtörténik, azon büntetés által, melyet Én fogok kiróni, amint bevezetik az ilyen

jellegű törvényeket. Tudni fogjátok, hogy az Én Kezem az, amely lesújtott az ilyen gonoszságra. Ti, akik

azt gondoljátok, hogy jogotokban áll kioltani egy életet, legyetek tudatában, hogy ez a jog nem létezik.

Ha kioltotok egy életet, akkor nektek nem lesz életetek. Nem lesz Örök Életetek, ha segédkeztek bármi

olyan cselekményben, melyek az ilyen gonosz törvényeket hozzák létre. Ugyanez a büntetés fogja

sújtani azokat közületek, akik igazolni merészelik az eutanáziát.

Irgalmam végtelen, és Én meg fogok bocsátani azoknak, akik nem értik a különbséget jó és rossz között.

De ha tudatosan vesztek részt – egy sátánista csoport tagjaként – az élet pusztítását célzó globális

tervben, akkor elkárhoztok. Jövőtök megpecsételődött azon ígéret által, melyet a fenevadnak tettetek,

és hamarosan, az Antikrisztussal kötött szövetségetek által.

Azáltal, hogy kioltjátok az ártatlanok életét, és ilyen törvényeket léptettek életbe, nyíltan

szembeszegültök az egyik legfontosabb – a Ne ölj! – Parancsolatommal. Amikor ilyen globális szintű

népirtást terveztek, akkor a gonosz művét viszitek véghez, és ezért Én el foglak pusztítani titeteket.

Először figyelmeztetlek benneteket, és aztán, ha nem korlátozzátok ezeket a gonosz törvényeket, akkor

nem hagytok Nekem más választást. A Föld olyan erővel fog megremegni, hogy elnyel

benneteket. Én le fogok sújtani minden nemzetre, az általuk meggyilkolt ártatlanok

számának mértéke szerint. Ha Én nem avatkozom be, nemzeteiteket hamarosan el fogja nyelni a

fenevad, és senki sem marad. Szeretném, ha tudnátok, hogy a bűn olyan mértékben fertőzte meg a

Földet, hogy csak egy pislákoló Fény maradt. Ez a Fény Isten Világossága, és ez jelen van Fiamban, és

az Ő Misztikus Testében. Bűneitek továbbra is ostorozzák Őt, és ez fokozódni fog egészen addig, amikor

is az Ő Egyházát keresztre fogják feszíteni. Amikor ez megtörténik, leereszkedik a sötétség, és eljön a
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Isten, az Atya: Én le fogok sújtani minden nemzetre, az általuk meggyilkolt ártatlanok számának mértéke szerint

vég.

Haragom elérte végső határát. Imáitok segítenek majd enyhíteni néhány olyan büntetést, melyekkel le

fogok sújtani erre a hálátlan világra, és az ilyen gonosz bűnösökre, de nem mindenkire, azonban

ezeknek a büntetéseknek be kell következniük azért, hogy meg tudjam akadályozni ezeket a terveket

abban, hogy elpusztítsanak benneteket. Ha Én nem próbálnám megállítani az ilyen gyalázatosságoknak

a terjedését, nem lenne bűntudat. Nem lenne szégyenérzet. Nem lennének tudatában annak a ténynek,

hogy Én, a Magasságos Isten teremtem az életet, és veszem el azt Akaratom szerint. Senkinek sincs

hatalma hasonlóképpen cselekedni.

Haragom megmutatkozott Gyermekeimnek az idők során, de egészen eddig ellenálltatok azoknak a

büntetéseknek, melyeket most azokra fogok zúdítani, akik vétkesek az abortusz törvényének

bevezetésében.

Atyátok

A Magasságos Isten

 

Isten nem kérkedik. Isten nem gőgös. Isten gyengéd, szeretetteljes,

ugyanakkor határozott az emberiségnek szóló Útmutatását illetően

2013. május 31. péntek, 16.40

Szeretett leányom, a mód, ahogyan Én megmutatkozom Isten gyermekeinek ezen a Földön, az

egyetlen egy forráson keresztül történik, és ez pedig a Szentlélek. Más módon Én nem tudok

megmutatkozni számukra.

A Szentlélek Jelenléte nélkül Hangom nem hallható. Így amikor a Szentlélek leszáll egy választott

lélekre, Hangom felismerhető. De legyetek tudatában annak, hogy a Szentlélek csak azokban a

lelkekben tud lakozni, akik odafigyelnek, és egyszerűen közlik azt, amit kapnak.

A Szentlélek indíthatja az embereket arra, hogy az Isten Szavát szólják, de az ilyen lelkek nem térhetnek

el ettől. Bárki, aki azt írja, kommunikálja, beszéli, vagy mondja, hogy ő Isten Szavát képviseli, melyet a

Szentlélek Ereje által kap, annak soha nem szabad hozzátennie a saját értelmezését Legszentebb

Szavamat illetően.

Bárki, aki Isten Szavát hirdeti, és akit a Szentlélek hatalmazott fel, az sosem fog kérkedni ezzel a

ténnyel. Ők sosem fognak elítélni másokat az Én Nevemben, sosem fognak rosszakat mondani

másokról, vagy rágalmazni őket. Amikor látjátok, hogy ez történik, tudni fogjátok, hogy a Szentlélek

nincs jelen.

Nagyon sok hamis próféta torkaszakadtából harsog, kérkedve azzal a ténnyel, hogy ők megkapták a

Szentlélek Ajándékát, de ez egy hazugság. Ismerjétek fel a hazugot, amikor azt mondja, hogy ő jártas,

hogy ő hatalmas tudással rendelkezik a teológiát illetően – és mivel többet tud Rólam, mint mások -,

majd azt állítja, hogy ő felhatalmazást kapott arra, hogy ítélkezzen mások fölött, akik azt mondják, hogy

az Én Nevemben beszélnek. Ez az arrogancia sosem származhat Istentől.
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Isten nem kérkedik. Isten nem g?gös. Isten gyengéd, szeretetteljes, ugyanakkor határozott az emberiségnek
szóló Útmutatását illet?en

Isten nem kérkedik. Isten nem gőgös. Isten gyengéd, szeretetteljes, ugyanakkor határozott az

emberiségnek szóló Útmutatását illetően. Ő sosem adna engedélyt egyik igaz prófétának sem, egyik

igaz tanítványnak sem, vagy egyik szent szolgának sem, hogy bántson vagy sértegessen másokat az Én

Nevemben.

Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik nem rendelkeznek a Szentlélek Ajándékával, mert ők tévútra

fognak vinni titeket. Ők pontosan az ellenkező irányba fognak vezetni benneteket, mint az az út, melyet

Én jelöltem ki mindannyiatok számára.

Jézusotok
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