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A Nagyfigyelmeztetés - 2013 március

Földi Egyházam támadás alatt áll, ami azt jelenti, hogy Testemet újra

Keresztre fogják feszíteni, amint azt megjövendölték

2013. március 3. vasárnap, 23.45

Szeretett leányom, ne félj az ellened intézett támadásoktól, mert Én minden pillanatban veled Vagyok,

hogy megerősítselek téged. Elszomorít Engem az, hogy azt kell mondanom neked, nagyon sok

gyalázkodást kell majd elviselned ezen, Üdvösség – Tervem időzítése miatt.

Mert ez az az időszak, amikor nemcsak a buzgó Katolikusok lesznek próbára téve, hitükben és Irántam

való hűségükben, hanem valamennyi, a világ minden részén élő Katolikus számára is ez lesz a

legnagyobb megpróbáltatás ideje.

Azoknak, akik eretnekséggel vádolnak benneteket, Én a következőt mondom. Én, Jézus Krisztus, sosem

hazudnék, mert Én Vagyok az Igazság. Én soha nem tudnálak becsapni benneteket, mert ez

képtelenség lenne. Ne feledjétek, az Én Testem maga az Egyház. Földi Egyházam támadás alatt áll, ami

azt jelenti, hogy Testemet újra Keresztre fogják feszíteni, amint azt megjövendölték. Ezalatt Én azt

értem, hogy Testem már nem lesz többé Jelen, attól a perctől fogva, hogy a Római Szentszék szolgái

elvetik a Szent Eucharisztiát. Ez valósággá fog válni, és akkor nektek hátat kell fordítanotok.

Arra kérlek benneteket, hogy imádkozzatok Isten valamennyi Gyermekéért – minden felszentelt

Szolgámért, köztük a megtévesztett hamis prófétákért is. Ugyanakkor Én soha nem foglak arra

kérni benneteket, hogy imádkozzatok az Antikrisztusért, mert az képtelenség.

Ébredjetek, ti mindannyian, és hallgassátok meg, amit el kell Mondanom nektek. Ne essetek pánikba, ne

essetek kétségbe, vagy ne veszítsétek el a reményt, mert ez az utálatosság lesz az a végső gyötrelem,

melynek tanúja kell, hogy legyen, és melyet el kell, hogy viseljen Isten minden gyermeke, mielőtt Én

eljövök újra.

Ez lesz a Nagy Dicsőség, a Nagy Öröm napja, és Eljövetelem véget vet a gonoszságnak, mely

megmételyezi a világot.

Ahelyett, hogy féltek, inkább örvendezzetek. Örömmel várjátok Második Eljövetelemet, mert Én

Magammal hozom a nektek ígért Új Paradicsomot.

Mindig nehéz lesz Keresztemet hordoznotok. Az idők, amelyben most éltek, magukkal hoznak egyfajta

keresztre feszítést, melyet nagyon nehéz lesz elviselnie a legtöbb Kereszténynek – olyan nagy lesz

fájdalmuk.

Azok a szegény lelkek, akik nem hiszik, hogy Én az Igazságot szólom ezen Üzeneteken keresztül,

kérdezzék meg maguktól a következőt. Hisztek a Szent Bibliában, és a benne kinyilatkoztatott

próféciákban? Hisztek az Antikrisztus létezésében, és a kinyilatkoztatásokban a hazug szélhámosról, aki

fondorlatos eszközökkel elfoglalja majd Péter Székét? Ha igen, akkor fogadjátok el, hogy ez az az

időszak, amikor ezek az események a szemetek előtt bontakoznak ki. Ez nem a jövőben lesz – ez most

zajlik. Fogadjátok el ezt bátran, és teljes bizalommal jöjjetek Hozzám, mert Én szeretlek benneteket. Azt

szeretném, hogy tartsátok nyitva jól a szemeteket. Ne rettenjetek meg az Igazságtól.
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Az utálatosság már megkezdődött. Ha visszautasítjátok Kelyhemet, akkor megakadályoztok Engem

abban, hogy megmentsem azokat a lelkeket, akikre Szükségem van, hogy véghezvigyem az Atyám által

ígért Szövetséget.

Megáldalak benneteket. Arra vágyom, hogy szívetek megnyíljon, hogy így Én Dicsőséges Királyságomba

vihesselek benneteket.

Jézusotok

 

Mindannyiatoknak megadatnak majd a jelek, és csodák történnek majd

2013. március 5. kedd, 15.30

Szeretett leányom, senki sem fogja nem észrevenni a világszerte majdan kitörő változásokat, mert

mindaz, amit a Jelenések Könyvében megjövendöltek, be fog teljesedni. Sok ilyen esemény eltér majd a

János evangélistának kinyilatkoztatott titkok szokásos emberi értelmezésétől. De ezek majd értelmet

nyernek, amikor azokat a maguk valójában látjátok.

Az Antikrisztus szövevényes, de gondosan kidolgozott terve ügyesen került megfogalmazásra sok

ember – köztük világhírű politikusok – által, nem véve észre ezt a gonosz tervet, egészen mostanáig.

Sok központot hoztak létre, különböző nemzetekben, ahol sok ország hatalomátvételét

tervezik. Ugyanakkor ténykedésük visszaszorult a választott lelkek imáinak és a ti imáitoknak

köszönhetően, akik Imahadjáratom Imáit imádkozzátok.

Imáitok mindig meghallgattatnak a Mennyben, így továbbra is buzgón kell imádkoznotok, hogy

mérsékeljétek a fenevad gonosz tetteit, aki sosem fogja megnyerni ezt, a lelkekért vívott csatát, mivel

napjai fogyatkoznak.

Nem megrémíteni, hanem felkészíteni Szeretnélek benneteket. Én most különleges képességeket

és kegyelmeket adok mindannyiatoknak, akik követitek az  Imahadjárati Imák imádkozására

vonatkozó Kéréseimet. Mindannyiatoknak megadatnak majd a jelek, és csodák történnek majd.

Erőm ereitekben áramlik majd, amint Viszlek benneteket Utamon az emberiség megmentése felé.

Jézusotok

 

Sokatok, félelemből fakadóan, el fogja utasítani ezt a Mennyei Hívást

2013. március 6. szerda, 09.45

Szeretett leányom, Szólítom mindazokat a világban, akik hisznek Bennem, Jézus Krisztusban, hogy

hallgassanak meg.
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Oly sokatoknak lesz nehéz elfogadni a szenvedést, mellyel szembe kell majd néznetek az Én

Nevemben. Ez idáig, szenvedésetek az emberiség bűnei, és az Általam – az emberiség saját

gonoszságától való megmentéséért – hozott Áldozat miatt, a lelketekben érzett szomorúságra

korlátozódott. Most, ki fognak gúnyolni benneteket Hitetekért, és elérik majd, hogy szégyelljétek, amikor

kiálltok Tanításaim és Isten Törvényei mellett.

Sokatok, félelemből fakadóan, el fogja utasítani ezt a Mennyei Hívást. Elfogadni azt, hogy Én

jelenleg kommunikálok a világgal, hogy felkészítsem a világot Második Eljövetelemre, nem olyasvalami,

amit az emberek egykönnyen el tudnak fogadni. Mert ki is az Én prófétám? És kik azok, akik őelőtte az

Én Nevemben jöttek? Honnan tudjátok, hogy ő az Igazságot szólja, az oly sok hamis próféta és csaló

szélhámos között, akik összezavarnak benneteket? Soha nem volt még egy – Mennyből küldött – próféta

sem, aki nem szenvedett el gúnyolódást, gyalázkodást, gyötrelmet és kegyetlenkedést. Senki. Sokat

meggyilkoltak. Amikor az Általam, az ilyen prófétáknak adott Megbízatás gyümölcsei

imádságot és megtérést eredményeznek, biztosak lehettek abban, hogy őket Isten küldte a

világba, hogy felkészítsék az Ő gyermekeit, hogy visszatérjenek majd Őhozzá.

Legyetek tudatában annak, hogy az Én igaz prófétáim ki fogják állni az idő próbáját, és azok számára,

akik elutasítják az általuk, az emberiségnek hozott Üzeneteket, lesz majd sírás és fogcsikorgatás. 

Amikor egy igaz prófétának adott Szent Szavamat (Üzenetemet) támadjátok, akkor

beleavatkoztok Isten Akaratába. Lehet, hogy most nincs szégyenérzetetek. Úgy vélhetitek, hogy

Igémet védelmezitek, amikor támadjátok Prófétáimat, de idővel, amikor az általatok –

ennek, az utolsó földi Küldetésemnek – tett kár feltárul előttetek, az szörnyű félelmet és

bánatot okoz majd nektek.

Ha szerettek Engem, jól nyissátok ki a szemeteket, és olvassátok figyelmesen Útmutatásaimat. Ha nem

szívlelitek meg Figyelmeztetéseimet, melyek Isten Szeretetéből fakadóan adatnak nektek, el fogjátok

utasítani az Igazságot. Csak az Igazság tud megmenteni benneteket. Az Igazság az oxigén, mely

lelketek életben tartásához kell. Az Igazság nélkül nem fogtok tisztán látni Engem, és arra sem lesztek

képesek, hogy a helyes döntéseket hozzátok meg. Ne feledjétek, Én vagyok az Igazság. Nélkülem, nincs

életetek.

Jézusotok

 

Az ima meg tudja, és meg is fogja menteni az emberiséget

2013. március 7. csütörtök, 11.05

Szeretett leányom, fontos, hogy Tanítványaim a földön, megértsék, hogy az ima miként tudja és fogja

megmenteni az emberiséget. Nem szabad lebecsülni az ima, különösen a Szent Rózsafüzér

imádkozásának erejét, mely tehetetlenné teszi a fenevadat. A még több lélek megmentése

érdekében, az  Isteni Irgalmasság Rózsafüzérét is imádkoznotok kell.

Válasszatok az  Imahadjárat Imáiból, melyeket Én adok nektek, és azokat imádkozzátok, így az egyes

imacsoport összejöveteleken más-más szándékra tudtok összpontosítani. Ha például a Védettség

Kegyelméért való Imahadjárati Imát imádkozzátok, akkor tegyétek azt úgy, hogy az imacsoport, azon a

napon, egy olyan Imahadjárati Imaválogatásra koncentrálna, mely Isten védelmét esdekli le a lelkekre.

Majd egy másik napon, összpontosítsatok egy olyan imaválogatásra, mely a papok és a klérus
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védelméért adatnak nektek.

Ezek az  Imahadjárati Imacsoportok, miután világszerte megalakultak, azzá a védőpajzzsá válnak majd,

mely – több szempontból is, mint amit lehetségesnek véltek - nélkülözhetetlen az ellenség

legyőzéséhez.

Én továbbra is adom majd nektek az új imákat, mint Ajándékokat, melyek rendkívüli csodákat hoznak

magukkal. Az ilyen jellegű beavatkozás nélkül Én nem tudnám megmenteni azokat a lelkeket, akikre

olyannyira Vágyom.

Menjetek, és tervezzétek meg az Imahadjárati Ima-összejöveteleiteket a nektek adott utasítások

alapján, de tagoljátok szét azokat, hogy összpontosítani tudjatok az egyes szándékokra. Nem kell az

összes imát egyszerre elimádkozni, habár Én arra buzdítalak benneteket, hogy minél többet

imádkozzatok el, egy hét leforgása alatt.

Mily örömet és vigaszt nyújtotok Nekem, drága Követőim. Áldásomat, az erő és a bátorság áldását

adom nektek, miként folytatjátok küldetéseteket a lelkek megmentésére. Szeretlek

benneteket.

Jézusotok

 

A hamis próféta azzal a céllal küldetett, hogy lebontsa, és apró darabokra

szakítsa Egyházamat

2013. március 8. péntek, 14.05

Szeretett leányom, a sátán tajtékzik földi Egyházam ellen, és az általa való fertőzés továbbra

is terjed Egyházam falain belül.

A ravasz szélhámos, aki lesben állva, türelmesen vár a színfalak mögött, hamarosan

kinyilvánítja – szegény, gyanútlan, felszentelt Szolgáim feletti – uralmát. Túl nehéz lesz

Elviselnem azt a kínt, melyet ő fog okozni, és mégis uralma, Egyházam velejének a gonosztól való végső

megtisztításában fog kicsúcsosodni.

Ő körültekintő ravaszsággal érte el tisztségét, és hamarosan fellengzős viselkedése látható lesz

pompázatos udvartartása körében. Gőgje, önteltsége és önimádata kezdetben gondosan el lesz rejtve a

világ elől. A külvilág számára, egy megkönnyebbült sóhaj lesz hallható, amint a trombiták felharsannak,

meghirdetvén - Egyházam vezetőjeként - az ő ciklusát.

Testem maga az Egyházam, de nem Nekem, Jézus Krisztusnak fogad majd ő hűséget, mert őbenne

nincs semmi szeretet Irántam. Ő a fenevadhoz hűséges, és mennyire fog majd nevetni és

gúnyolódni azon felszentelt Szolgáimon, akik támogatni fogják őt.

Ő, aki Templomomban merészel ülni, és akit a gonosz küldött, nem szólhatja az igazságot, mert ő nem

Tőlem való. Ő azzal a céllal küldetett, hogy lebontsa, és apró darabokra szakítsa Egyházamat,

még mielőtt gonosz szájából kiköpné azt.
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Testem maga az Egyházam. Egyházam még él, de csak azok lehetnek tagjai földi Egyházamnak,

akik az Igazságot szólják, és kitartanak Isten Szent Igéje mellett. Most, hogy az Ellenem, Jézus

Krisztus elleni végső sértés testet ölt, Péter Széke révén, meg fogjátok végre érteni az Igazságot.

Az Igazság Könyvét, mely Dánielnek lett megjövendölve a végidőre vonatkozóan, nem szabad félvállról

venniük Egyházam tagjainak, mert ennek tartalma émelyíteni fogja majd felszentelt Szolgáimat, amikor

rádöbbenek arra, hogy Én az Igazságot szólom.

A hamis próféta – ő, aki Egyházam vezetőjeként tetszeleg – kész arra, hogy viselje azt az öltözéket,

mely nem neki készült.

Meggyalázza majd Szent Eucharisztiámat, és ketté fogja osztani Egyházamat, majd megint ketté.

Erőfeszítéseket fog tenni azért, hogy elűzze azokat a követőket, akik az Általam kijelölt, szeretett Szent

Helytartómhoz, XVI. Benedek pápához hűségesek.

Ő gyökerestül ki fogja irtani mindazokat, akik hűségesek Tanításaimhoz, és odaveti őket a farkasok elé.

Intézkedései nem lesznek azonnal nyilvánvalóak, de hamarosan láthatóak lesznek a jelek, amint ő

keresni kezdi a világ befolyásos vezetőinek, és a felsőbb körökben lévőknek a támogatását.

Amikor az utálatosság gyökeret ver, a változások hirtelen jönnek. Nem sokkal ezután jönnek

majd az általa tett bejelentések, minden vallás és egyéb felekezetek egyesítésével, egy egyesített

Katolikus Egyház létrehozatalára vonatkozóan.

Ő fogja vezetni az új egy-világ vallást, és ő fog uralkodni a pogány vallások felett. Felhagyván a

megbélyegzéssel, elfogadja majd az ateizmust, mely szerinte az úgynevezett emberjogi törekvés

velejárója. Ezen új befogadó–Egyház mindent, ami Isten Szemében bűn, elfogadhatónak fog tekinteni.

Bárkit, aki meri támadni őt, felkeresik majd, és megbüntetik. Ki fogják közösíteni és meg fogják

fosztani tisztségüktől azokat a papokat, püspököket és bíborosokat, akik szembeszállnak

vele. Többeket megfenyegetnek, és sok papot üldözni fognak, így kénytelenek lesznek bujkálni.

Azok a szegény felszentelt Szolgáim, akik most felismerik Hangomat, kérlek, hallgassatok

meg Engem, amint kezemet Nyújtom felétek, hogy megvigasztaljalak benneteket. Soha nem

Kérnélek benneteket arra, hogy utasítsátok el földi Egyházamat, mert Én, a ti szeretett Megváltótok

voltam az, aki ezt létrehozta. Én felajánlottam Testemet, mint az Élő Áldozatot azért, hogy megváltsalak

benneteket. Ti azt a feladatot kaptátok, hogy tegyetek tanúságot Rólam, annak érdekében, hogy

megmentsétek azokat a lelkeket, akiket tanítotok és vezettek.

Mindössze annyit tehettek, hogy bíztok Bennem, és továbbra is Engem szolgáltok. Nem szabad

elfogadnotok semmilyen tant, melyet számotokra ismertetnek, és melyről azonnal tudni

fogjátok, hogy nincs összhangban Tanításaimmal. Tegyétek azt, amit a szívetek diktál, de

tudnotok kell a következőt.

Ez az időszak mély fájdalmat fog okozni nektek, és sírni fogtok a zord bánattól, melyet akkor fogtok

érezni, amikor látjátok, hogyan gyalázzák majd meg Egyházamat. De a maguk valójában kell látnotok a

hamarosan elétek tárt hazugságokat – melyek sértik Kereszthalálomat.

Ez a rombolás Egyházam szerkezetének összeomlásához vezethet. Az épületek változtatásain és

átalakításain kívül, az egy-világ-egyház számára megtervezett új templomot Rómában

 5



A Nagyfigyelmeztetés - 2013 március
A hamis próféta azzal a céllal küldetett, hogy lebontsa, és apró darabokra szakítsa Egyházamat

fogják kivitelezni, és elhelyezni.

Biztosak lehettek abban, ahogy Templomomat meggyalázzák, Engem, Jézus Krisztust, az egész

emberiség Megváltóját is félredobnak majd, és a kanálisba öntenek.

Jézusotok

 

Mire Nagypéntek elérkezik, sok lélek kezd majd rájönni, hogy az

emberiségnek szóló Figyelmeztetésem csaknem elérkezett a világba

2013. március 9. vasárnap, 21.45

Szeretett leányom, mire Nagypéntek elérkezik, sok lélek kezd majd rájönni, hogy az emberiségnek szóló

Figyelmeztetésem csaknem elérkezett a világba.

Amint az utálatosság tapasztalható lesz, ezen Üzenetek Igazsága valóban megértésre kerül majd.

Gyűjtsétek egybe nemzeteteket, egyesüljetek az imában, mert egy sötét felleg borul majd a földre.

Büntetések rovódnak majd az emberiségre, mivel belevész az Isten Igéje iránti közöny és fásultság

mélységébe.

Azok, akik hátat fordítottak – a Kereszthalálom által – az emberiségnek adott Ajándékoknak,

fel fognak ébredni, és meglátják majd, mennyire torzként jelenik meg lelkük Szemem előtt.

Ők hamarosan megértik majd, hogy csak egy nagyon rövid időt fognak kapni arra, hogy megbánják

bűneiket. Ugyan Türelmem nagy, de Szomorúságom mélységes. Oly keserű az ő szívük, hogy nemcsak

Engem, az ő szeretett Jézusukat kerülik, hanem egyúttal meg is tagadják maguktól azokat az

Ajándékokat, melyeket Én szabadon hozzáférhetővé teszek számukra.

Mennyire meg lettek tévesztve, elhitetvén velük saját hamis illúzióikat, hogy a világ az övék, melyben

úgy élnek, ahogyan csak akarnak, anélkül, hogy bármi gond is akadályozná őket kielégülésük

hajszolásában. Ez a világ többé már nem lesz szabadon az övék, mert ez csak egy átmeneti állapot.

Nemsokára ők egy új állapotban fogják találni magukat, és sokuknak ez nem az Én Új Paradicsomomban

lesz.

Beavatkozásom közel van, és a világ megmentésére vonatkozó Tervem hamarosan minden

részletében ismert lesz. A gőg a ti legnagyobb ellenségetek, és ez a sátán legnagyobb vétke

is. Amikor valaki elítéli, megrója, vagy ujjal mutogatva vádolja a másikat, az Én Nevemben, ők a sátán

bűnének estek áldozatul.

A gőg bűne lesz az emberiség veszte, és ez fog sok lelket a pokol tüzébe rántani.

Ne essetek áldozatul a gonosz eme átkának, és ne szóljatok egy szót sem, amikor nem értetek egyet

másokkal, akik fennhangon Ellenem harsognak, hazugságokat fröcsögvén szájukból, még akkor sem, ha

tudjátok, hogy ők nem az Igazságot szólják. Süssétek le szemeteket, és egyszerűen csak hirdessétek

Szavamat.

Csak azáltal védelmezzetek Engem, hogy hirdetitek a világnak azt, amit tudtok a lelkek
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Mire Nagypéntek elérkezik, sok lélek kezd majd rájönni, hogy az emberiségnek szóló Figyelmeztetésem
csaknem elérkezett a világba

megmentését szolgáló Tervemről. És még akkor sem szabad viták által megvédelmeznetek Engem,

amikor azok a lelkek, akik úgy vélik, hogy a Rólam való ismeretük feljogosítja őket arra, hogy

figyelmeztessenek másokat, és hogy válaszokat csikarjanak ki belőletek.

A világban lévő sok esemény hamarosan sokkolni fogja az emberiség nagy részét. Még a

legérdektelenebb emberek – akik életüket a világi törekvés légüres terében élik, kevés időt szánva a

lelki dolgokra – is kezdenek majd rájönni, hogy hatalmas változás áll be. Ők tudni fogják, hogy ezek a

változások számukra felfoghatatlanok, és emiatt nyitottabbak lesznek majd Isten Igéjére.

Jézusotok

 

Az Üdvösség Anyja: Az Imahadjárati Imacsoportok lelkek milliárdjait fogják

megmenteni

2013. március 10. vasárnap, 18.00

Drága gyermekem, most még magányosabbnak és elhagyatottabbnak fogod érezni magad, ahogy Isten

Szent Szava hangosan dörgedelmeskedik, figyelmeztetvén az emberiséget annak szükségességére,

hogy készítsék fel lelküket.

Gyermekek, most már kérnetek kell szeretett Fiamat, hogy őrizze meg bátorságotokat az

előttetek álló sötét napokban, hónapokban és években. Örvendezzetek, mert oly sok lélek

válaszolt – a Szentlélek indítása által – Fiam, Jézus Krisztus hívására. Ő oly nagyon szeret

mindannyiatokat, hogy ez örömkönnyekre fakaszt engem, az Ő szeretett Édesanyját. Az, hogy miként

fogja kiárasztani az Ő Irgalmát, felfoghatatlan számotokra, sőt, még az Őt megvetőket is Szívéhez közel

fogja vonni.

Már nem lesz sok idő az Ő nagyszabású Második Eljöveteléig, így meg kell Dicsőítenetek az

Istent. A felkészülés érdekében, minél gyakrabban kell részesülnötök a  Kiengesztelődésben, és

továbbra is imádkoznotok kell a lelkekért.

Habár az Isten Mindenható, és Dicsősége most teljes mértékben megértésre kerül majd, amikor

tanúságot tesztek az Ő Második Eljöveteléről, nektek, az Ő Maradék Hadseregének, segítenetek kell

Neki azon Tervében, hogy megmentse az emberiséget.

Az  Imahadjárati Imacsoportok lelkek milliárdjait fogják megmenteni, éppen ezért nektek

terjeszkednetek, és gyarapodnotok kell. Isten Kegyelmei kiáradnak mindazon Gyermekeire, akik

részt vesznek ezen imacsoportokban. Ők lesznek az a pajzs, mely meg fogja védeni az emberiséget az

Antikrisztus által tervezett üldöztetéstől.

Soha ne adjátok fel, gyermekek. Maradjatok meg a Kegyelem állapotában mindenkor, és továbbra is

kövessétek Fiam útmutatásait. Ő soha nem fog cserbenhagyni benneteket, oly nagy az Ő Szeretete

irántatok.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja
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Isten az Atya: Most dúl a csata Hierarchiám és a fenevad birodalma között

2013. március 12. kedd, 14.38

Legdrágább leányom, a Menny sír bánatában, ezen a szörnyű, oly régen megjövendölt napon.

Most fog szembesülni az egész emberiség a fenevad által valaha is elkövetett legnagyobb

megtévesztéssel.

Fiam, akinek Kereszthalála szabadulást szerzett Gyermekeimnek, most, ebben az időben, fájdalmában

hullajtja könnyeit az egész világra.

Jelenleg Haragom vissza van tartva, de rettenetes az Én Indulatom. A megtévesztés hamarosan

nyilvánvalóvá válik mindazok számára, akiket Fiam jelölt ki az Ő földi Nyájának vezetésére.

Most dúl a csata Hierarchiám és a fenevad birodalma között. Ez gyötrelmes lesz, de hamarosan a

büntetés – mely az ellenség és az ő seregei által kitervelt gonosz üldöztetés után jön majd – el fogja

pusztítani a rothadtságot.

Hívom valamennyi Gyermekemet, hogy térjetek meg Fiamhoz, és vessétek most minden bizalmatokat

Belé.

Kicsinyeim, legyetek bátrak, mert ez a szenvedés nem fog sokáig tartani. A fenevadat és a hamis

prófétát követők megkapják majd a tisztánlátást, Kezem Hatalma által, annak érdekében, hogy

visszahozzam őket Fiam Szívébe. Ha ők visszautasítják ezt az Ajándékot, akkor ők elvesztek, és

ugyanazt a kínt fogják elszenvedni, mely a csaló szélhámosra vár, aki a pokol mélyére lesz vetve az

örökkévalóságig.

A hamis próféta megkoronázását ünnepelni fogják a Szabadkőműves csoportok, a világ minden

szegletében, akik valamennyi Gyermekem üldöztetésének végső szakaszát tervezik.

Azok, akik vele együtt fognak ünnepelni, és nem fogják fel, hogy mit csinálnak, idővel még nagyobb

fájdalmat fognak átélni, mint azok, akik már ismerik az Igazságot.

Bátorsággal és reménnyel várakozzatok most, mert mindezeknek meg kell történnie, még mielőtt Fiam

Dicsőséges Uralma megnyilvánul.

Hűséget kell fogadnotok szeretett Fiamnak mindenkor, és nem szabad elfogadnotok a hazugságokat. 

Ha, és amikor arra kérnek benneteket, hogy vegyetek részt egy újfajta Misén, tudnotok kell,

hogy ez lesz a legnagyobb átok, amellyel valaha is sújtotta Gyermekeimet a sátán.

Tudnotok kell azt, hogy a Menny vezetni fog benneteket, és hogy – a szenvedés méltósággal való

elfogadásával – segíteni fogtok Fiamnak beteljesítenie a végső szövetséget.

Szeretett Atyátok

A Magasságos Isten
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Trónját ugyan ellopták, de hatalmát nem

2013. március 13. szerda, 17.20

Szeretett leányom, másodszor is halálra ítéltek Engem. A Rómában hozott sértő döntés, melynek

ma tanúi voltatok, kettéhasított Engem.

Amikor hóhéraim előtt álltam, eretnekséggel és azzal vádolván Engem, hogy az Igazságot merem szólni,

Apostolaim megfutamodtak, sehol sem lelvén őket. Azok, akik Engem követtek, és elfogadták

Tanításaimat, elárultak Engem, amikor Szavamat kétségbe vonták a hatalmon

lévők. Követőim kezdték elveszíteni a Belém vetett bizalmukat, és kezdtek kételkedni Bennem.

Néhány Követőm elhitte az eretnekség bűnét, mellyel Engem vádoltak, és úgy vélték, hogy

azok a vádak jogosak. Oly befolyásosak voltak az Én vádlóim – egzotikus öltözéket viselő, előkelő

emberek, akik valódi hatalmat sugározva jártak és beszéltek -, hogy csak néhányan kételkedtek

bennük.

Próbára tettek, provokáltak, kigúnyoltak, becsméreltek, kinevettek és csúfot űztek Belőlem, mert az

Igazságot szóltam. Az emberek leborultak ezen tekintélyes szavú elöljárók előtt, akiknek sohasem

kérdőjelezték meg a hatalmát. Hangom suttogásként hatott Vádlóim kiabálása közepette.

„Eretnek” – kiabálták. Azt mondták a gonosz nyelvén Beszélek, hogy Káromolok az Isten ellen,

és hogy le akarom rombolni templomukat. És ezért hidegvérrel megöltek Engem.

Ezúttal sem lesz másként, amikor próbálom megismertetni Szavamat, igyekezvén figyelmeztetni Isten

valamennyi gyermekét azokra az eseményekre, melyekről az elmúlt néhány évben Beszéltem neked,

leányom. Szavammal megvetően fognak bánni. Szavamat meg fogják kérdőjelezni. Kételyek lopódznak

majd be, és Apostolaim újfent megfutamodnak majd, otthagyván Engem a farkasoknak.

Ne legyenek kételyeitek, az Igazság már ki lett nyilatkoztatva nektek. Követőim, már

elmondtam nektek, hogy miként lesztek megtévesztve. Ez nagyon nehéz lesz nektek, mert kérdéses

lesz számotokra ez a csaló szélhámos, aki Atyám Házában ül.

Szeretett XVI. Benedek pápámat üldözték, és ő elmenekült, amint megjövendöltetett. Nem Én jelöltem

ki ezt a személyt, aki azt állítja, hogy az Én Nevemben jön.

Ő, Benedek pápa fogja vezetni Követőimet az Igazság felé. Én nem hagytam el őt, és Szívemhez

közel fogom tartani őt, megadván neki azt a vigaszt, melyre szüksége van ebben a rettenetes időben.

Trónját ugyan ellopták, de hatalmát nem.

Jézusotok

 

Ez a gonosz megnyilvánulás a Nagyhét alatt látható lesz azok számára, akik
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Ez a gonosz megnyilvánulás a Nagyhét alatt látható lesz azok számára, akik nyitva tartják a szemüket

nyitva tartják a szemüket

2013. március 14. csütörtök, 18.00

Szeretett leányom, micsoda szenvedést élnek át most a Szívemhez közelálló, szeretett felszentelt

Szolgáim, akik tudják az Igazságot, és tanúi kell, hogy legyenek a földi Egyházamban lévő

utálatosságnak.

Egy bizonyos sértést fognak majd elkövetni Szent Nevem ellen, igyekezvén meggyalázni

Engem a Nagyhét alatt. Ez a gonosz megnyilvánulás a Nagyhét alatt látható lesz azok számára, akik

nyitva tartják a szemüket, és ez lesz az egyik jele annak, amely alapján tudni fogjátok, hogy a csaló

szélhámos, aki földi Egyházam trónján ül, nem Tőlem való.

Követőim, tudnotok kell, hogy már a küszöbön vannak azok a próféciák, melyek a világnak adattak,

figyelmeztetésül arra az időszakra, amikor majd a fenevadhoz hűségesek magukhoz ragadják a

hatalmat Egyházamban. Most van itt az ideje.

Ne feledjétek, hogy azok, akik büszkén mutogatják az alázatosság jelvényét, vétkesek a

gőgösségben. A gőgösség bűn.

Azoknak, akik azt mondják, hogy Egyházamnak meg kell újítania arculatát, korszerűvé kell tennie

Egyházam tanait, vagy akik azt állítják, hogy annak modernizálásával, az majd így több ember által lesz

elfogadott, nos, tudniuk kell a következőt.

Ti, akik azt állítjátok, hogy Tanításaimat követitek, de a törvények olyaténképpeni

változtatását akarjátok, hogy jóváhagyják azokat a cselekedeteket, melyek bűnösek az Én

Szememben, távozzatok Egyházamból, most! Nem Enyéim közül valók vagytok. Hátat fordítottatok

Nekem, és nem vagytok méltóak belépni Házamba. Ennek ellenére a következő fog történni. Ti és

mindazok közületek, akik a szekuláris világ által üdvözölt változtatásokat követelitek, elégedettek

lesztek, mert a hamis próféta a saját táborához fog csalogatni benneteket, és éljenezni fogjátok rövid

életű kormányzásának minden egyes pillanatát. De, nem Én, Jézus Krisztus leszek az, Akit ti követni

fogtok. Ti egy hamis tant fogtok követni, és nem Istenét.

Oly sokan fogják üdvözölni a hamis próféta kormányzását, és Engem – örömmel szívükben –

félretaszítanak. Majd amikor hibái nyilvánvalóvá válnak, szegény felszentelt Szolgáimnak nem lesz hová

fordulniuk. Bánatuk félelembe fordul majd át, és félelmük kétségbeeséssé alakul. Nem fogják tudni,

kiben bízzanak, de meg kell érteniük a következőt. Testemet, azaz Egyházamat, sanyargathatják és

meggyalázhatják, de Lelkemhez soha nem férhetnek hozzá, mert Az halhatatlan. 

Megáldalak titeket, akik elutasítjátok most Szavamat (Üzenetemet) és az Igazságot, mely mint

különleges Mennyei Ajándék adatik most nektek. Folyamatosan Árasztom rátok Kegyelmeimet, míg

vissza nem jöttök Hozzám. Soha nem fogom feladni, míg meg nem sikerül menteni szomorú lelketeket.

Egyházam – ahol Tanításaim és Szentségeim csorbítatlanok maradnak – élni fog, mert az

halhatatlan. Nincs szükség téglákra és habarcsra ahhoz, hogy fennmaradjon, mert Én, Jézus

Krisztus vagyok az, Akinek Teste maga az Egyház. Hűséges szeretett Papjaim, felszentelt

Szolgáim, és Követőim, ti az Én részem vagytok. Ti egyek vagytok Testemmel, földi Egyházamat

alkotván. Ezért meg kell tanulnotok erősnek, bátornak és Szent Szavamhoz hűségesnek lennetek, nem

számít, milyen érveket vonultatnak fel nektek, az ellenkezője mellett.
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Az egyházszakadás feltárulásának ideje közel van, és már most szörnyű nyugtalanság

érezhető Rómában. Amikor a Szentlélek összecsap a gonosz lélekkel, egy választóvonal húzódik

középen, így két tábor alakul ki. A nagy szakadás gyorsan leereszkedik. Aztán közületek sokan, akik

meg lettetek tévesztve a hazugság által, vissza fogtok futni Szent Karjaimba, védelemért.

Én vezetlek benneteket ezen szomorú időkben, és azt kérem, hogy ti, valamennyien, adjátok át Nekem

könnyeiteket, és Én lélekben megvigasztallak majd benneteket.

Megáldalak titeket. Szívbéli békét adok nektek. Megoltalmazlak benneteket.

Szeretett Jézusotok

 

Az Üdvösség Anyja: Imádkozzátok Rózsafüzéremet mindazokért, akik

Rómában kormányoznak

2013. március 15. péntek, 22.30

Drága gyermekem, ez a nagy szomorúság időszaka, nemcsak számodra, hanem mindazok számára is,

akik szeretik Fiamat.

Arra kell buzdítanom benneteket, drága gyermekek, hogy továbbra is legyetek erősek és hűek Isten

Szent Igéjéhez, Fiamért. Ő, az én szeretett Fiam, lehorgasztja Fejét gyötrelmében, látván azt a

borzalmat, ahogy Egyháza a Szeme láttára felmorzsolódik.

Kérlek, imádkozzatok reményért, és imádkozzátok Szent Rózsafüzéremet minden nap, azokért,

akik Rómában kormányoznak. Imádkozzatok mindazokért, akik a Katolikus Egyházat vezetik. Kérlek,

foglaljátok bele azt az illetőt is, aki Péter Székében ül, mert nagy szüksége van imáitokra.

Imádkozzatok, hogy elfogadja majd Fiam Kereszthalálának Igazságát, és hogy nyissa majd meg szívét

Fiam -Isten valamennyi Gyermeke iránti irgalomra vonatkozó - kéréseire.

Függetlenül attól, hogy milyen nehéz idők járnak a Római Katolikus Egyházban, a gonosz nem tud, és

nem is fog győzedelmesedni Isten Hatalma felett.

Hamarosan rá fognak ébredni Szerepemre, mint Minden Kegyelem Közvetítője, és mint a nap sugaraiba

öltözött asszony, elérkezett az én időm, hogy segítsek Fiamnak az Ő végső üdvösség-tervében.

Féltve óvom Isten minden Gyermekét, még azokat is, akik komoly szégyent és fájdalmat okoznak Neki.

Imádkozzatok, hogy – a nevetekben Fiam elé vitt és Neki bemutatott – imáim segítsenek enyhíteni a

Katolikus Egyházra váró szenvedést.

Isten valamennyi Gyermekének Édesanyjaként, szeretetem mindent felölelő, és sosem fogok felhagyni

abbéli igyekezetemmel, hogy reményt hozzak nektek, drága gyermekek.

Az imák meghallgatásra fognak találni a Mennyben, és soha ne adjátok fel a reményt, mivel Fiam

Irgalma hatalmasabb, mint gondolnátok.
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Isten Szeretete Mindenható. Kérjetek, és nagy áldásban részesültök majd, mivel az előkészületek már

befejeződtek, készen állva az Úr Nagy Napjára.

Türelemmel, szeretettel és bizalommal várakozzatok, mert mindezek a megpróbáltatások

hamarosan a múlté lesznek, és akkor az Új Ég és az Új Föld eggyé olvad majd. Ez minden,

amivel foglalkoznotok kell – lelketek, és mindazok lelkének felkészítésével, akik a legjobban rászorulnak

imáitokra. Csak akkor lesztek képesek elfogadni Isten Világosságát, és belépni a földi Új Paradicsomba.

Nyugodjatok meg, és tekinteteket csak Fiamra szegezzétek, és az Ő egyetlen vágyára, hogy

megmentse minden teremtmény lelkét.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 

Gyötrelmemet átéli a Menny összes angyala és szentje, mivel közel az

Apokalipszis ideje

2013. március 16. szombat, 12.40

Szeretett leányom, micsoda dühöt, micsoda indulatot és micsoda félelmet éreznek jelenleg azok, akik

most nem hajlandók elfogadni Kelyhemet, a Szenvedés Kelyhét.

A sátán – ezen Üzenetek elleni – dühe rohamosan fokozódik majd, és mindent el fog követni, hogy

lejárasson téged, leányom.

El kell fogadnod a szenvedést, lévén, hogy önszántadból adtad át magad Szent Akaratomnak. Ezért te,

leányom, viseld csendben, ahogy folytatódnak az üvöltözések a fenevad és azon lelkek részéről, akiket

ő az ellened való támadásra használ. Én a következőt mondom valamennyi szeretett hűséges

Tanítványomnak – továbbra is legyetek eltökéltek. Hajtsátok le fejeteket, alázatos szolgaságban, és

ajánljátok fel szenvedéseteket azokért a lelkekért, akik nem fogják elfogadni az Igazság Ajándékát.

Azok, akiknek az a feladata, hogy beépüljenek földi Egyházamba, szándékosan a Nagyböjt időszakát

választották, hogy megsértsenek Engem, az ő Jézusukat, aki kínhalált haltam lelkük megváltásáért.

Olyannyira meg vannak fertőzve ők, akik körüljárnak Róma folyosóin, hogy a legnagyobb jel a

káoszban magában lesz látható, ami következni fog, mivel ők a csaló szélhámos parancsát

fogják követni. Káosz, zűrzavar, megosztottság és egyet nem értés lesz tapasztalható

Rómában. Ez a zűrzavar a sátántól ered, mivel ez nem jöhet Istentől.

A düh a gonosztól való, és tajtékzása tapintható, amikor Világosságom szétárad Isten Gyermekei közt.

Legyetek tudatában, hogy amikor ilyen gonosz természetű támadások intéződnek a másik ellen, az Én

Nevemben, akkor az Én Jelenlétem az, ami az ilyen jellegű reakciót kiváltja.

Csak Én, Jézus Krisztus, és Követőim lehetnek az ilyen gyalázkodás célpontjai, és ezért, amikor úgy

találjátok, hogy ez elviselhetetlenné válik, kérlek, imádkozzátok a következő fohászt:
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„Megosztom ezt a fájdalmat Veled, drága Jézus, és kérlek, áldd meg a Szentlélek Ajándékával

ellenségeimet és azokat, akik ostoroznak Téged. Ámen.”

A viszálykodás folytatódni fog, és Gyötrelmemet átéli a Menny összes angyala és szentje, mivel közel az

Apokalipszis ideje.

Kapaszkodjatok Belém, a ti Jézusotokba, és vessétek minden bizodalmatokat Belém, ahogy építem

Maradék Hadseregemet, készülődvén az előttünk álló – a lelkekért vívott – szörnyű csatára.

Jézusotok

 

A Harmadik Pecsét akkor fog feltárulni, amikor az emberek élelemért

tülekednek majd, amint éhínségek szorongatják az emberiséget

2013. március 16. szombat, 15.25

Szeretett leányom, meg fog indulni az áradat, és megkezdődik majd a számos háború okozta pusztulás,

amint az megjövendöltetett.

A hamis próféta érkezésének időzítése egybe fog esni  a világ minden táján lévő háborúkról

szóló nyilatkozattal. Ezek a háborúk azonnal kiváltódnak, és az emberek reszketni fognak a

félelemtől, ahogy a következmények egyértelművé válnak.  A háborúk elhatalmasodnak majd, és

sivatagi vihar módjára fognak hömpölyögni, melynek során lendületet kapnak majd, és – mint egy tolvaj

az éjszakában – elragadják mindazokat, akik úgy érzik, hogy békéjük biztosítva van.

Oly sok országot fog érinteni, hogy ez mindenkit meglepetésként fog érni. Az Antikrisztus hamarosan

felfedi magát, a vérontás közepette. A zűrzavar, a félelem és a termésveszteség fogják alkotni a

problémát. Nem sokkal ezután, a Harmadik Pecsét feltárul, amikor az emberek élelemért fognak

tülekedni, amint éhínségek szorongatják az emberiséget. Sóvárogva az élelem, a lélek és a segítség

után, az emberiség mindent és mindenkit meg fog ragadni, ami enyhülést ad.

Addigra elő lesz készítve a terep az Antikrisztus érkezésére és a világnak való bemutatkozására. Ekkor

az emberiség fel fog lélegezni a béke embere révén, aki oly nagy reményt ad, hogy az emberek az ő

önkéntes rabszolgáivá válnak majd. Be fogják nyelni a világ újrarendezésére, és minden nemzet

egyesítésére vonatkozó gondosan kidolgozott tervét. Azt a tervet, melyről azt fogják nekik mondani,

hogy mindannyiunk javát szolgálja majd, és megszabadítja a világot a terrorizmustól. Az ellenségek,

akik ellen majd elmondása szerint ő harcol, és akik fölött ő hatalmat gyakorol majd, ártatlan

áldozatok, felhasználva őket a megtévesztésben, amit majd a világnak mutat.

Amikor helyreáll a béke, vagy ami fegyverszünetnek látszik, akkor jön majd a következő

szakasz – minden nemzet, minden vallás, minden ország eggyé egyesítése.  Ez akkor történik,

amikor a hamis próféta és az Antikrisztus közötti szövetség nyilvánvalóvá válik.

Azok, akiknek addigra megadatik az Igazság, és akiknek a neve benne foglaltatik az Élet Könyvében,

tudni fogják, hogy mi történik. A többiek, akik vakok Tanításaim Igazságára, nem lesznek ilyen

szerencsések. Akkor már nem lesz mit tenni, csak várni. Türelmem azt fogja jelenteni, hogy Én

igyekszem majd megmenteni, és megoltalmazni azokat, akik nem lesznek képesek felismerni az
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Igazságot.

Türelmemnek és Irgalmamnak nagyszabású Isteni Beavatkozás lesz a vége, hogy Isten

valamennyi gyermekét kiszabadítsam a fenevad karmai közül, akinek egyetlen célja, hogy a

bűnre sarkalljon. Mert egy dolgot tudnotok kell; az Antikrisztus sármos csábereje mögött húzódik

majd meg a bűnre sarkalló terv, hogy az emberiség hozza majd meg a végső döntést – hogy a fenevad

mellé áll, szembeszegülve Istennel. Amikor ez az idő eljön, és miután Én mindent elkövettem a lelkek

megmentéséért, akkor lesz ennek vége.

Csak a választottak nyernek majd bebocsátást Királyságomba.

Jézusotok

 

Üzenet a papoknak, és mindazon felszentelt Szolgáimnak, akik életüket az

Én Szent Szolgálatomra adták

2013. március 17. vasárnap, 18.50

Szeretett leányom, ez egy Üzenet a papoknak, és mindazon felszentelt Szolgáimnak, akik életüket az Én

Szent Szolgálatomra adták.

Szeretett Szolgáim, Óhajom az, hogy tartsátok meg az Egyház Törvényeit, és engedelmeskedjetek

azoknak, akik iránt engedelmességgel kell tartoznotok az Én Szent Nevemben.

Soha ne hanyagoljátok el az Egyház iránti kötelességeteket, és továbbra is Engem szolgáljatok, ahogy

eddig is. Kérlek, továbbra is szolgáltassátok ki az összes Szentséget, csak még nagyobb

buzgalommal. Tegyetek eleget szent kötelességeiteknek, ahogy eddig is. Nektek Isten

gyermekei iránt van kötelességetek, és vezetnetek kell nyájatokat. Maradjatok hűségesek

Tanításaimhoz, mindenkor.

Nem ti lesztek azok, drága Szolgáim, akik elhagyjátok földi Egyházamat. Nem a ti művetek lesz az, hogy

az Egyházamban lévő Törvények meg lesznek változtatva, annak érdekében, hogy üdvözöljék az új

tanokat.

Ti továbbra is hűségesek lesztek Egyházam szertartásaihoz, és folytatjátok majd szolgálatotokat

egészen addig a szörnyű napig. Ez lesz az a nap, amikor Szentmisémet a felismerhetetlenségig

megváltoztatják. Isten ellenségei – akik beépültek földi Egyházamba – lesznek azok, akik eltaszítanak

benneteket Tőlem.

Amikor ők bemutatják az újfajta Misét, akkor nem marad más választásotok, mert ti tudni fogjátok, hogy

ez már nem fogja felajánlani a Legszentebb Eucharisztiát. Ekkor az Igazság végre feltárul előttetek,

habár akkor már tudatában lesztek a jeleknek.

A jelek között lesz az is, hogy az imádságokat furcsa, új módokon átalakítják, a sátánt többé már nem

fogják nyíltan gonosznak ítélni, és a Szentségeket is meg fogják változtatni annak érdekében, hogy a

többi felekezetet is be tudják vonni. Elfog majd benneteket az aggodalom, habár kötelességeteknek

érzitek majd, hogy továbbra is hűségesek legyetek Egyházamhoz.
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Ekkor földi Egyházam Létezése lesz az egyetlen eszközötök a fennmaradáshoz, amennyiben hűségesek

maradtok Tanításaimhoz. Amikor Tanításaim, Szentségeim és Szentmisém megváltoznak, nem szabad

megtévesztődnötök. Ha nem követitek Törvényeimet, akkor el fogtok árulni Engem.

A többi Keresztény egyház számára, Én figyelmeztetlek benneteket, hogy ez a fertőzés át

fog terjedni a ti egyházaitokra is. Idővel, nehézzé válik számotokra oly módon hódolni

Tanításaimnak, ahogyan azok a világnak adattak. Minden Keresztény szenvedni fog a hamis próféta és

társa, az Antikrisztus uralma alatt, akinek – mint minden idők legbefolyásosabb vezetőjének – a képét

fogják sugározni hamarosan mindenütt.

Jézusotok

 

Isten Anyja: A Góg és Magóg által előidézett szakadás a világban, ketté

fogja osztani a családokat

2013. március 18. hétfő, 19.35

Gyermekem, soha ne kételkedj eme Küldetés jelentőségteljességében, és soha ne engedd, hogy az

ellened intézett támadások elvonják figyelmedet szeretett Fiamról.

Fiam Szeretetéből és Irgalmából fakadóan nyilatkoztatja ki a világnak, a gonosznak azon terveit, hogy

megkaparintsa a lelkeket, még a végidő előtt. Ezt a fondorlatos tervet, melyet már hosszú ideje

szövögetnek, rá fogják erőltetni Isten gyermekeire a Szabadkőműves hatalmak, akik a gonoszhoz

hűségesek.

Senkinek se legyenek kétségei azon próféciák felől, melyeket én, a ti Édesanyátok nyilatkoztattam ki a

látnokoknak. Gyermekek, nem szabad félnetek. Ehelyett bizakodnotok és ujjonganotok kellene, mert az

Új Ég és az Új Föld ideje közel van, és Isten gyermekei végül megszabadulnak majd a gonosztól,

melynek ti, mindannyian, tanúi voltatok egész életetekben.

Ez az időszak meg lett jövendölve Atyám Könyvében, és emiatt nektek el kell fogadnotok a Jelenések

Könyvében foglaltak Igazságát. Ha nem fogadjátok el a Jánosnak adott Jelenések Könyvét, akkor

nem mondhatjátok azt, hogy elfogadjátok a Könyv – a Legszentebb Biblia többi részét.

Az eljövendők többsége nehéz és fájdalmas lesz, mert a  Góg és Magóg által előidézett szakadás a

világban, ketté fogja osztani a családokat. A gonosz cselszövés és az álnok tervek – melyeket a

hamis próféta és az Antikrisztus fundált ki – lesz a legnagyobb megtévesztés azóta, hogy a

Farizeusok megtagadták Fiamat. Amikor a Farizeusok megtagadták Fiamat, ők megakadályozták

azt, hogy az Igazság megadassék Isten gyermekeinek. Ennek révén Fiam követőinek száma

megcsappant az Ő földön töltött ideje alatt, és megakadályozódott az, hogy ők Keresztényekké

válhassanak. Ugyanez lesz igaz erre a kettőre, akik a jóság képmását öltik majd magukra,

ugyanakkor Isten gyermekei közül sokakat tévútra vezetnek majd. Ők sokakat vakká fognak

tenni az Igazságra, mivel a gyökeres változások – melyeket uralkodásuk alatt fognak előidézni – el

fogják idegeníteni az embereket Isten Törvényeitől.

Isten gyermekeinek azt fogják mondani, hogy a gonoszság megengedett, és hogy bizonyos bűnök nem

sértik az Istent. Az emberek hinni fognak nekik, és ennek eredményeképpen, hátat fognak fordítani

 15

http://lexikon.katolikus.hu/G/G%C3%B3g%20%C3%A9s%20Mag%C3%B3g.html


A Nagyfigyelmeztetés - 2013 március
Isten Anyja: A Góg és Magóg által el?idézett szakadás a világban, ketté fogja osztani a családokat

Istennek.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy az ő uralmuk rövid legyen, és hogy az Igazság

győzedelmeskedjen majd, és így Fiam földi Egyháza csorbítatlan maradhasson.

Szeretett Édesanyátok

Az üdvösség Anyja

 

Fokozatosan világossá válnak gonosz szándékaik, ahogy a saját dugájukba

dőlnek

2013. március 19. kedd, 22.45

Szeretett leányom, Szent Szavam egy erős szélhez hasonlóan terjed most szerte az egész világon, ezen

Üzeneteken keresztül.

Sokan fogják meghallani Hangomat, akár szeretnék, akár nem, mert Hangom vihar előtti

mennydörgésként fog hatni. Néhányan fel fogják ismerni a Szentlelket, ahogy Az elárasztja lelküket.

Sajnos, a többiek nem fogják felismerni, ezért Én a következőt mondom nekik. Ti meghallottátok

Hangomat. Hangom felrázta lelketeket, és mégis kizártok Engem. Mégis hátat fordítottatok

Nekem. Lehet, hogy féltek Hangomtól, lévén, hogy az megrendítő lehet, de egy dolgot nem tudtok

tenni, figyelmen kívül hagyni Engem.

Oly erőteljes Szentlelkem, hogy Az megérinti majd lelketeket, akár szeretnétek, akár nem.

Ti, akik elfuttok, elbújtok és úgy tesztek, mintha Én nem lennék Jelen, nektek tudnotok kell, hogy nem

fogjátok tudni tagadni Jelenlétemet, bármennyire is igyekeztek.

Közületek néhányan ellen fogtok állni az Igazságnak, mivel nem hisztek a számotokra örök életet kínáló

Ígéretemben. Sokatok ezt ijesztőnek találja, és jobb szeretnétek úgy gondolkodni, hogy az Úr Nagy

Napja nem a ti életetek során fog végbemenni. És így becsukjátok szemeteket, befogjátok fületeket, és

más dolgokban kerestek vigaszt.

A biztonság melyet éreztek, igyekezvén rálelni a békére ott, ahol az található, rövid életű lesz.

Hamarosan megvonják tőletek Isten Igéjét. Azok a szavak, amelyeket szoktatok hallani, eltűnnek

majd a szentbeszédekből, valamint a püspökeitek és bíborosaitok által hozzátok, és minden

gyanútlan Követőmhöz intézett körlevelekből.

Szabadkőműves szekták szivárognak be az Egyházba, Rómában. Tévedés ne essék – egyszerre csak egy

igaz élő pápa lehet.

Követőim közül most sokan el fogják utasítani Szent Szavamat (Üzenetemet), az Igazságot, ahogy anno

is tették Tárgyalásom során, a földön. Téged, leányom, el fognak utasítani, mint egy eretneket,

kigúnyolnak majd, és csúfot űznek belőled. Szálka leszel a hamis próféta szemében. De hamarosan, 

mindenki látni fogja a Római Trónom felett uralkodó hazug szélhámosok körmönfont tetteit

és alattomos megnyilvánulásait, melyek szentségtöréssel érnek fel.
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Fokozatosan világossá válnak gonosz szándékaik, ahogy a saját dugájukba dőlnek, és azok, akik

áldottak a tisztánlátás kegyelmével, melyet Én ajándékoztam nekik, fel fogják ismerni a kibontakozóban

lévő utálatosságot. 

A fenevad most készen áll, és egy – a világ néhány vezetőjéből álló – világi kört hoz létre,

egyesítve mindent, ami Isten Királysága ellen van. A démoni szellemek, akik megszállják ezeket a

szegény lelkeket, gőgjük és önteltségük révén mindenki szeme láttára felfedik majd magukat

megnyilvánulásaik által, melyeket tüzetesen szemügyre vesznek majd, és vitatni fognak, egészen

addig, míg a végső válaszok világossá nem válnak azok számára, akik a Tisztánlátás Adományával

vannak megáldva.

Bízzatok Bennem. Bízzatok ebben az Ajándékban, a Bizalom Ajándékában. Hadd öleljelek át benneteket,

és hadd vezesselek át titeket ezen gonosz lények dzsungelén, akik el akarják nyelni lelketeket.

Jézusotok

 

Ahogy a vakok sem látnak, lesznek olyanok az Egyházban, Rómában, akik

ugyan látják, de nem lesznek hajlandóak elismerni az Igazságot

2013. március 20. szerda, 19.15

Szeretett leányom, Keresztre feszítésemet újra átélem az elejétől a végéig, és minden egyes

szakasz a Második Eljövetelemhez vezető időszakhoz kötődik.

Most, hogy Testem – Egyházam – oly sok éven át tűrte a gonosz szellem okozta ostoroztatást, a Tövissel

való Koronázással sújtják most Egyházam vezetőit.

Amikor a harmadik tövis átszúrta Jobb Szememet, többé már nem láttam arra a Szememre. Csak a

másik Szememmel voltam képes látni azt a rettenetes fájdalmat, melyet Édesanyám élt át. Most, hogy a

Töviskorona átszúrja Egyházam Fejét, Rómában, csak az egyik fele fog tanúbizonyságot tenni a

megjövendölt próféciák Igazságáról. A másik fele vak lesz, és nem fogja látni azt a kárt, mely Testem –

Egyházam – minden részét sújtja, a világ minden nemzetében.

Ahogy a vakok sem látnak, lesznek olyanok az Egyházban, Rómában, akik ugyan látják, de nem lesznek

hajlandóak elismerni az Igazságot. Olyan fájdalmas lesz az Igazság, hogy egyszerűbb lesz ezen

felszentelt Szolgáimnak a könnyebbik utat választaniuk. Gyávák. Ahelyett, hogy felvennék

keresztjüket Énértem, inkább a szentségtörés útját fogják választani.

Aztán ott lesznek még azok, akik szeretnek Engem, és ez a szakadás nem fogja elrettenteni őket azon

tervben, hogy segítsenek nekem megmenteni a lelkeket a biztos haláltól. Ezek a bátor lelkek – a Tűz

Lelkének kegyelmével eltelve – harcolni fognak azért, hogy megőrizzék a Legszentebb Szentségeket. Ők

a klérus, akik táplálni fogják Nyájamat az üldöztetés alatt. Minden kegyelmet meg fognak kapni az ilyen

tiszta lelkek, és ők majd felváltva elvezetik maradék Hadseregemet az Új Ég és az Új Föld kapuihoz.

Nagy bátorságot igényel elfogadni Isten prófétáinak Szavát. Sosem könnyű meghallani a

próféták Szavait, mely Szavak kétélű kardként hasítanak bele lelkük mélyébe. Az általuk való

Figyelmeztetéseket fájdalmas hallani, ugyanakkor édes is a gyümölcsöktől, amiket teremnek, mert
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amikor Isten Szava Ajándékként adatik, az üdvösséget kínál. Ragadjátok meg Szent Szavamat, mert

Ezen múlik a ti életetek. Ti, szeretett Követőim, védelem alatt álltok az Élő Isten Pecsétje által, ezért

soha ne féljetek.

Ellenségeitek szidalmazni, sértegetni fognak benneteket, és talán még üldözni is fognak

titeket, de Én, Jézus Krisztus leszek az, Aki kísérlek majd benneteket. Ti, az a kevés

Választottam, akik válaszoltok Hívásomra, szenvedésetek által meg fogjátok menteni az emberiség

nagy részét a Szememben.

Megáldalak benneteket. Békét és erőt adok nektek, hogy félelem nélkül szívetekben tudjatok követni

Engem.

Jézusotok

 

Közel a szakadás ideje, és nektek fel kell készülnötök

2013. március 21. csütörtök, 20.00

Szeretett leányom, mennyire meghasad a Szívem azon lelkek által érzett bánattól, akik össze vannak

zavarodva, utolsó Pápám, szeretett Benedekem menekülése miatt.

Dédelgetett lelkeim, annyira összezavarodottan, és kissé egyedül érzitek magatokat. Én átérzem

gyötrelmeteket, és nektek állhatatosan kell imádkoznotok Irgalmas Kezemért, hogy felétek

nyújthassam, megvigasztalván szomorú szíveteket.

Ez az árulás ideje lesz számodra, leányom, ahogy sokan eloldalognak majd azok közül, akik ezen Szent

Küldetés mellett álltak. Heti hét napra kell növelned azt az időt, amit Szentségimádásban töltesz, és

csak akkor fogsz tudni egyedül és félelem nélkül továbbmenni, hogy teljesítsd az Általam majdan neked

adott feladatokat, melyek közül számos feladat rendkívül nehéz lesz.

Nektek, mindannyiatoknak, erősnek kell maradnotok most. Ne hallgassatok a rosszallás hangjaira,

melyek az idegeitekre mennek majd, és nagymértékben megszaporodnak majd, ahogy a Nagyhét

elérkezik.

Ezen – a világnak szóló – Szent Üzeneteim elleni mindennemű rágalom, hazugság és gonosz

ellenvetés lesz a ti keresztetek, melyet az elkövetkező tíz napban hordoznotok kell.

Követőim, egyetlen pillanatra sem fogják engedni nektek, hogy megpihenjetek, imádkozzatok, vagy

Legszentebb Szavamról elmélkedjetek.

Legyetek tudatában annak, hogy a – naponta imádkozandó – Szent Rózsafüzér nyújtotta védelem

nélkül, kitárjátok magatokat a kételyeknek, melyek nem Tőlem jönnek.

Közel a szakadás ideje, és nektek fel kell készülnötök. Egy különleges kegyelmet Szeretnék adni

nektek, segítségképpen, hogy ellen tudjatok állni az üldöztetésnek, és a majdan rátok nehezedő

nyomásnak, melyek arra buzdítanak benneteket, hogy forduljatok el Üzeneteimtől. Ahhoz, hogy

figyelmeteket Szent Szavamra irányítsátok, nagy hit, nagy bizalom és kötélidegek kellenek, ezért a

következő Imahadjárati Imát imádkozzátok, mostantól kezdve, naponta egyszer.
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Imahadjárat (102) Ima a hit, és az Isten – világnak szóló – Üzeneteiben való hit megőrzésére

“Drága Jézus, amikor magamba roskadok, emelj fel engem.

Amikor kételyek gyötörnek, világosíts meg engem.

Amikor szomorú vagyok, éreztesd velem Szereteted.

Ha kritizálnék, segíts, hogy hallgassak.

Ha nyilvánosan ítélkeznék mások fölött, tégy lakatot a számra.

Ha istenkáromlásokat ejtek ki a számon, a Te Nevedben, ments meg engem, és vigyél ismét

Védelmed alá.

Ha nincs bátorságom, add nekem azt a kardot, mellyel harcba szállhatok, és megmenthetem

az Általad áhított lelkeket.

Ha ellenállok Szeretetednek, segíts, hogy teljes mértékben átadjam magam, és a Te Szerető

gondviselésedre bízzam magam.

Amikor eltévelyedem, segíts, hogy visszataláljak az Igazság Útjára.

Ha megkérdőjelezem Szavadat, add meg nekem az általam keresett választ.

Segíts, hogy türelmes, szeretetteljes és kedves legyek, még azokhoz is, akik átkoznak

Téged.

Segíts, hogy megbocsássak azoknak, akik bántanak engem, és add meg nekem a kegyelmet,

mely révén követni tudlak Téged, akár a világ végére is.” 

Menjetek drága Követőim, és ne feledjétek, hogy ti Irántam, Egyházatok és Tanításaim iránt tartoztok

kötelességgel. Ragadjátok meg az Üdvösség Kardját, és azzal harcoljatok, Velem együtt, hogy

elvihessünk Királyságomba minden egyes lelket, köztük azokat is, akik vétkeznek Ellenem.

Jézusotok

 

Azt Szeretném, hogy valamennyi Követőm tartson egy böjti időszakot jövő

hétfőtől, Nagypéntek délután fél 4-ig

2013. március 22. péntek, 21.45

Szeretett leányom, azt Szeretném, hogy valamennyi Követőm tartson egy böjti időszakot jövő

hétfőtől, Nagypéntek délután fél 4-ig.

Még egy kis jelképes böjtölés is betekintést fog szerezni, mindannyiatok számára, az Üdvösség –

Tervembe, és abba, hogy hogyan tudtok segíteni Nekem az összes bűnös lelkének megmentésében.

A böjtölés által váltok ismét gyógyulttá. Testetek megtisztításával, lelketek meg fog újulni.

Továbbá azt szeretném, hogy részesüljetek a Gyónás Szentségében, vagy a rendelkezésetekre álló

kiengesztelődési formában. Kérlek, ha nem tudtok részesülni ebben a Szentségben, akkor fogadjátok el

az Általam, már egy ideje nektek adott Ajándékot, a  Teljes Búcsú ajándékát:

2012. január 31. kedd, 21.30

Imádkozzátok ezt az imát hét egymást követő napon, hogy megkapjátok a teljes bűnbocsánat

ajándékát, és a Szentlélek Erejét.
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“Ó, Jézusom, Te vagy a világ világossága.

Te vagy a ragyogó fényesség, mely megérint minden lelket.

Irgalmad és szereteted végtelen.

Nem vagyunk méltók a Te kereszthalálod által hozott áldozatra.

Mégis tudjuk, hogy nagyobb a Te szereteted irántunk, mint a mi Irántad érzett szeretetünk.

Add meg nekünk, Ó, Urunk, az alázatosság ajándékát, hogy kiérdemeljük a te Új

Királyságodat.

Tölts el bennünket a Szentlélekkel, így tovább menetelhetünk és vezethetjük a Te

hadseregedet, hogy hirdessük a Te Szent Szavad igazságát és felkészítsük testvéreinket

Dicsőséges Második Eljöveteledre a földön.

Magasztalunk Téged.

Dicsőítünk Téged.

Felajánljuk magunkat, bánatainkat, szenvedéseinket, Neked ajándékként a lelkek

megmentésére.

Szeretünk Téged, Jézus.

Légy Irgalmas minden Gyermekedhez, bárhol is legyenek.

Ámen.“

Majd, Szeretném, ha lélekben egyesülnétek Velem, mintha jelen lennétek, Apostolaimmal

együtt, az Utolsó Vacsorámon. Megosztjátok majd Velem a kovásztalan kenyeret, és Asztalomnál

együtt esztek majd Velem. Követőim, ti osztozhattok Velem Szenvedésem Kelyhében, saját szabad

akaratotokból, ha elfogadjátok Ajánlatomat.

Ha el tudjátok fogadni azt, engesztelésül a halandó ember bűneiért, lelkek millióit fogjátok megmenteni.

Én Irgalmat fogok gyakorolni még a legmegátalkodottabb bűnösökkel is, viszonzásul

ajándékotokért, a szenvedés ajándékáért.

Íme, az Imahadjárati ima számotokra, ha osztozni szeretnétek Szenvedésem Kelyhében. Imádkozzátok

el ezt háromszor, amikor tudjátok, de lehetőség szerint a böjti időszak alatt.

Imahadjárat (103) Osztozni a Szenvedés Kelyhében Krisztussal

„Eléd borulok, drága Jézus, a Lábaid elé, hogy tégy velem, amit csak akarsz, mindannyiunk

javára.

Hadd osztozzam Szenvedésed Kelyhében.

Fogadd el tőlem ezt az ajándékot, hogy Te meg tudd menteni azokat a szegény lelkeket,

akik reményvesztetten tévelyegnek.

Végy engem, testemet, így osztozni tudok Szenvedésedben.

Tartsd szívemet a Te Szent Kezedben, és egyesítsd Magaddal lelkemet.

Szenvedésem Ajándéka által, hagyom, hogy Isteni Jelenléted átölelje lelkemet, hogy meg

tudj menteni minden bűnöst, és mindörökre egyesíteni tudd Isten valamennyi gyermekét.

Ámen.”

Ezen, a részetekről – Nekem, Jézus Krisztusnak, az egész emberiség Megváltójának – bemutatott áldozat

révén Én kiáraszthatom Nagy Irgalmamat az egész világra.

De ami még ennél is fontosabb, hogy Én meg fogom menteni még azokat is, akik gyűlölnek Engem.

Imáitok és áldozatotok az egyetlen mentő kegyelem a számukra, mert e nélkül, a gonosz elpusztítaná

őket.

Ha nem szeretnétek elhordozni ezt a szenvedést, Én majd nagy kegyelmeket adok nektek, és
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kérlek, gyertek tovább Velem Küldetésemben, hogy felébresszem a világot szendergéséből, és így

felemelhessem a megtévesztés fátylát, mely a világra borul.

Jézusotok

 

Isten Anyja: Fiam Testét cafatokra tépték

2013. március 23. vasárnap, 23.45

Gyermekem, sokan nem értik Társmegváltói szerepem. Sőt azt sem tudják, hogy miért van ez így.

Amikor igent mondtam a hívásra, hogy Isten Anyja legyek, én elköteleztem magam az Isten Szövetsége

mellett, mely az emberiség Megváltásának érdekében köttetett.

Amikor világra szültem Fiamat, ugyanazt a szeretetet éreztem, melyet bármely anya érezne gyermeke

iránt. Ez az ártatlan, gyönyörű kisfiú az én részem, az én testem és vérem volt. Ennek ellenére

tudatában voltam annak is, hogy Ő nem csak egy gyermek volt. Lelke, lelkembe költözött, amint

megpillantottam Őt. Ő és én egybefonódtunk, melynek során én éreztem minden Érzelmet, Örömet,

Fájdalmat és a Szeretetet, mely átjárta Őt. Tisztában voltam Istenségével is, és azzal is, hogy Én csupán

az Ő szolgája voltam, habár Ő soha nem éreztette ezt velem.

Kisdedként Isteni Fejét gyakran keblemre hajtotta, és a Szeretet szavait suttogta olyan meghatottan,

hogy az eltöltötte Szívemet és úgy éreztem, mintha szívem szétrepedne a boldogságtól. Ő, az én

Kisgyermekem volt mindaz, amiért én éltem. Minden érintés hihetetlen gyengédséggel és örömmel

töltött el engem. Azok, akik látták Őt, akár csak kisdedként, mind azt mondták, milyen különleges Ő.

Átható Tekintete felkavarta lelküket, és sokan nem tudták, miért.

Ez a különleges kötelék, köztem és szeretett Fiam között, felbonthatatlan. Tudtam, hogy én csak azért

születtem meg, hogy az Ő Édesanyja lehessek. Ez a szerep volt az egyetlen oka létezésemnek.

És így, én minden Igényét teljesítettem, Ő viszont nagy Szeretettel és Együttérzéssel minden igényemet

a Magáé elé helyezte. Kívánságait én – az Ő Édesanyja, az Ő alázatos szolgálója – mindig teljesítettem.

Amikor nem hitték el, hogy Ő az Emberfia, amikor az Igazságot hirdette és úgy cselekedett, ahogy Atyja

óhajtotta, keserű könnyeket ontottam. Mennyire megviselt, amikor szemtanúja kellett, hogy legyek

Üldöztetésének.

Átéltem az Ő gyötrelmét, nemcsak úgy, ahogy bármely anya tenné, ha látná a gyermekének okozott

kínt – az Ő gyötrelme az enyém lett, az enyém pedig az Övé.

Arra kényszerítették Őt, hogy maga előtt összekötözött, kötelekkel a Derekához rögzített kézzel menjen,

ami azt jelentette, hogy Ő csak lassan, csoszogva tudott menni. Míg a Kereszt tépett és sebzett Testére

volt vetve, fájdalmam oly elviselhetetlen volt, hogy minduntalan elájultam.

Nem csak testi fájdalmam volt; bánatom tőrként járta át Szívemet, és meghasadt belé. A mai napig,

Szívem egybefonódik Fiaméval, és így, a Nagyhét folyamán, én Fiammal együtt újra átélem a kínt, a

gyötrelmet és az üldöztetést.
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Gyermekek, ha elmondanám azt a kegyetlenséget, melyet Fiamra róttak, képtelenek lennétek felfogni,

oly kíméletlen volt az ostorozás. Fiam Testét cafatokra tépték.

Sose felejtsétek el, hogy Ő az Emberfia volt, aki azért küldetett, hogy megváltson minden

lelket a földön, köztük azokat is, akik ma a világban élnek. Ő rettenetes kínok közepette halt

meg azért, hogy megmentse mindegyikőtöket ma. Szenvedése nem ért véget a Kálvárián. Ő

továbbra is szenvedni fog, egészen a Második Eljövetelének Nagy Napjáig.

Azok, akik figyelmen kívül hagyják ezeket a Mennyből jövő figyelmeztetéseket, szabadon megtehetik.

Nem lesznek megítélve e miatt az elutasítás miatt. De, ahogy egyre jobban eltávolodnak ezen Mennyei

kinyilatkoztatások Igazságától, bűnre lesznek csábítva. Azokkal a bűnökkel lesznek megkísértve,

melyeket többé már nem fognak bűnnek nyilvánítani a Fiam földi Egyházában lévő ellenségek.

Köszönöm nektek, Gyermekek, hogy megnyitjátok értelmeteket, szíveteket és lelketeket erre a Mennyei

hívásra, mely Isten – minden Gyermeke iránti – Szeretetéből fakadóan küldetett nektek.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 

Küldetésem nem az, hogy egy új Bibliát adjak nektek, mert ilyen sohasem

történhet, hiszen Atyám Könyvében benne foglaltatik a teljes Igazság

2013. március 24. vasárnap, 18.06

Szeretett leányom, amikor azt kérdezik tőled az Engem szeretők, hogy mi a célja a

Küldetésednek, válaszod a következő legyen – a lelketek megmentése. Ha kigúnyolnak, csúfot

űznek belőled, és azt kérdezik, mi jogon hirdeted Isten Szavát – a válasz az, azért, hogy Jézus

megmenthesse a lelketeket. Majd, amikor azok, akik már hirdetik Szent Szavamat, és akik követik

Tanításaimat, eretnekséggel vádolnak téged – akkor a válasz számukra a következő. Ti, akik hűségesek

vagytok Krisztushoz, nem gondoljátok, hogy ti is bűnösök vagytok Isten Szemében? Ti szintén nem

szeretnétek megmenteni a lelketeket?

A bűn mindig köztetek és Isten között fog állni. Egyetlen egy lélek, köztük a legmegátalkodottabb

bűnösök és a köztetek lévő kiválasztott lelkek sem lesznek soha mentesek a bűntől, amíg Én el nem

jövök újra. Lehet, hogy bocsánatot nyertek minden egyes alkalommal, amikor meggyónjátok bűneiteket,

de lelketek csak egy rövid ideig lesz tiszta.

Soha ne érezzétek, hogy nincs szükségetek az Élet Eledelére. Világosságom Hozzám vonz most

benneteket, eme rendkívüli Küldetésen keresztül. Én rendkívüli áldásban és különleges

kegyelmekben foglak részesíteni benneteket, amikor válaszoltok Hívásomra, amint Hívogatlak

benneteket Új Királyságom – Új Paradicsomom felé.

Lehet, hogy azt gondoljátok, hogy Istennek nem lenne szükséges küldenie újabb prófétát – hogy az

emberiség megszabadult a sátán szorításából Kereszthalálom után, hogy már megkaptátok az Igazságot

Tanításaimon keresztül, és hogy az Igazság benne foglaltatik Atyám Könyvében, a Legszentebb

Bibliában. És igazatok is lenne, leszámítva a következőt. Még mindig van mit megismernetek, hiszen a
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jelenések Könyvében szereplő próféciák ismeretlenek a számotokra. Már megkaptátok az összegzést –

és mégis sokan nem vagytok hajlandóak elismerni annak tartalmát. Ti semmibe veszitek a Jelenések

Könyvét, és nem is áll szándékotokban megérteni azt.

Küldetésem nem az, hogy egy új Bibliát adjak nektek, mert ilyen sohasem történhet, hiszen

Atyám Könyvében benne foglaltatik a teljes Igazság. Feladatom, egy pogányságba merült

világban az, hogy emlékeztesselek benneteket az Igazságra egyfelől, másfelől pedig Vágyam az, hogy

felkészítsem lelketeket Második Eljövetelem idejére.

Közületek sokan mondjátok azt, hogy tiszteltek Engem, de sokatok hűtlen lett az Igazsághoz. Sokan

nem hisznek a sátán vagy a pokol létezésében, és ezért nem is veszik komolyan a bűnt. Azáltal, hogy

elnézitek a bűnt, súlyos tévedésbe estek. És most történnek majd a legsúlyosabb tévedések valamennyi

Keresztény Egyházban, amikor félresöprik a bűnt. Egy hamis tan felé fognak vezetni benneteket. Ez egy,

a gonosz által kifundált terv arra, hogy eltávolítson benneteket Tőlem.

Mivel Isteni Jelenlétem, Testem és Vérem, benne van a világ minden Tabernákulumában – képesek

voltatok harcolni a bűn ellen. De most, amikor a Szent Eucharisztia eltávolítására vonatkozó terv

megvalósul, tehetetlenek lesztek.

Ezért nyilatkoztatom ki Nektek az Igazságot az eljövendőkről, hogy fel tudjalak készíteni benneteket.

Csak azért szólítalak most benneteket, mert Szeretlek titeket.

Amikor a tévedésekre fény derül, akkor fogjátok felismerni, hogy mennyi mindent kell még

elsajátítanotok, hogy a gőg hogyan akadályozott meg benneteket abban, hogy elfogadjátok Irgalmas

Kezem, és hogy mennyire semmik vagytok Nélkülem.

Jézusotok

 

A legszörnyűbb iszonyat, melynek szemtanúja voltam az Olajfák Kertjében

töltött Időm alatt, az a bűn - végidőben való - veszedelme volt

2013. március 25. 14.50

Szeretett leányom, a legszörnyűbb iszonyat, melynek szemtanúja voltam az Olajfák Kertjében

töltött Időm alatt, az a bűn – végidőben való – veszedelme volt. A látomás során, amit a sátán

mutatott Nekem, Láttam hogyan lesz hűtlen a halandó ember Isten Törvényeihez. Ő, a gonosz,

rettenetes képeket mutatott Nekem; mindenféle érvvel megkísértett Engem, hogy miért kellene Nekem

elfordulnom Atyám Akaratától. Gyötörni akart Engem, és ezért megmutatta a hatalmat, amivel még –

Kereszthalálom ellenére – továbbra is rendelkezni fog.

Láttam földi Egyházam végromlását; a szabadkőműves szekták hatalomra jutását Egyházamon belül; az

ember erkölcstelenségét; a szégyenérzet hiányát Isten gyermekei részéről, amint aljas testi bűnökben

vesznek részt; az ártatlanok öldöklését, és a tévedésbe esést, azok részéről, akik azt állítják, hogy az Én

Nevemben beszélnek.

Oly nagy hatalommal bír a sátán, hogy kételyeket ültetett el Gondolataimban azt illetően, hogy Én

vagyok-e az Emberfia. Istenségemből fakadóan Én képtelen lennék engedni a bűnnek, de ezt azért
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mondom el nektek, csakhogy megértse az emberiség, miként csábíthat a gonosz benneteket arra, hogy

elforduljatok Tőlem.

A sátán nem a legnyilvánvalóbb módon jeleníti meg a gonoszságot. Ehelyett jóként tünteti fel a rosszat.

Ő nagyon ravasz, és közületek még a legszentebbeket is rászedi, elhitetvén egy hazugságról azt, hogy

az az Igazság.

Ahogy az emberek elpártolnak Tanításaimtól, önként és mohósággal szívükben fogják üdvözölni a bűnt.

Iránymutatás nélkül folyamatosan el fognak esni a kegyelemtől. Amikor Nevemet eltörlik a föld színéről,

akkor az ember nem lesz képes meglelni Istent.

Mindegy milyen vallást követtek, mert számotokra az egyedüli út Istenhez, Rajtam, az Ő egyetlen Fián

keresztül vezet. Kereszthalálom által Én megváltottalak benneteket – minden, ma a világban élő férfit,

nőt és gyermeket – a pokol tüzétől. Ha nem fogadjátok el ezt, akkor nem léphettek be a Paradicsom

Kapuin. Csak a Fiún keresztül találkozhattok az Atyával. Ha elutasítotok Engem, Jézus Krisztust, akkor az

üdvösségeteket utasítjátok el.

Milyen keveset tudtok a bűnről, és arról, hogy miként szakít el az benneteket Istentől. A bűn terjedése

még soha nem volt ilyen féktelen, amióta Isten megteremtette a világot. Ti bűnösök, új

mélységeket értetek el, mely undort kelt Bennem. Még a kicsiket is – akik a ti gondjaitokra voltak bízva

– kitettétek annak, hogy úgy viselkedjenek, mint a démonok. Nincs bennetek könyörületesség, szeretet

és együttérzés egymás iránt, és mégis sokan közületek fitogtatjátok hitcselekedeteiteket, a világ szeme

láttára és csodájára. A Farizeusokhoz hasonlóan, akik előírták Isten Törvényeit, de nem gyakorolták

azokat, és alázatot sem mutattak, ti is, akik azt állítjátok, hogy az Én Nevemben jöttök, a gőg bűnébe

fogtok esni.

Még nagyon sokat kell tanulnotok Hangomról és Tanításaimról, melyek még mindig süket fülekre

találnak. Aztán ott vannak azok, akik minden idejüket Istenismeretük hirdetésével töltik – mondván

ismerik azokat a próféciákat, melyek még kinyilatkoztatásra várnak -, de valójában semmit sem tudnak.

Ha nem lenne nagy Irgalmasságom, nem lennétek alkalmasak belépni Királyságomba.

Elérkezett az idő mindazok számára – akik azt állítják, hogy Isten gyermekeit az Úr útjain

vezetik -, hogy az Alázatosság Ajándékáért esedezzenek Hozzám, Jézus Krisztushoz. Itt az idő,

hogy az Igazságra figyeljetek, ahogy az megadatott nektek, mert nincs sok időtök jóvátenni bűneiteket

a Szememben.

Jézusotok

 

Tartsátok nyitva a szemeteket mindenre, ami sérti Istenségemet

2013. március 26. kedd, 21.17

Szeretett leányom, ez az Üzenet a világnak szól. Ez minden Keresztény felekezetnek, a Zsidóknak,

és mindazon vallásoknak szól, akik Mindenható Atyámat, a Magasságos Istent hirdetik.

Ez az Üzenet azoknak is szól, akik nem hisznek Istenben, az Atyában, vagy Bennem, az Ő egyszülött

Fiában. Sőt még azoknak is, akiket a legkevésbé sem érdekli, milyen élet vár rájuk, és akiknek
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közömbösségük azt jelenti, hogy nem tudják elfogadni Isten Létezését.

Ezek az Üzenetek figyelmeztetnek benneteket, hogy veszélyben van jövőbeni életetek és jólétetek,

azért hogy mindannyiatokat El tudjam vinni a számotokra készített Új Paradicsomomba, amikor az Ég és

a Föld eggyé olvad majd. Ez a Királyság készen áll, és a Kapuk nyitva állnak majd mindannyiatok előtt.

Ez a csodálatos Ajándék, ahol tökéletes testtel, szellemmel és lélekkel fogtok élni, a Mindenható Istentől

való, Aki megalkotta a világot.

Földi száműzetésetek ideje csaknem véget ért. Többé már nem kell elviselnetek a gyötrelmét a

bűnnek, mely pusztítást okoz a világ minden részén. Nem lesz többé gyűlölet, melyet a sátán fertőzése

tart életben jelenleg a világban. Miután a gyűlölet száműzve lett, a gonosz már nem fogja többé

beszennyezni Isten tökéletes Teremtését. Az Ő Bolygója, Természeti Kincsei, Védelme, és Szeretete

meg fog újulni, hogy örök életet adhasson nektek, ahol nem lehetséges a halál.

A földi élet, amilyen az most, soha nem fog megelégíteni benneteket, amíg a sátán

uralkodik. Uralma már az utolsókat rúgja, de az általa megfertőzöttek továbbra is terjeszteni fogják a

bűnt azáltal, hogy a kétségbeesés feneketlen mélységébe rántják az ártatlan, és kevésbé ártatlan

lelkeket. Ez a fertőzés mindaddig folytatódni fog, míg el nem viszik, és be nem mutatják a lehető

legtöbb lelket a fenevadnak, aki el fogja nyelni őket.

Hamarosan eljövök végre, ahogy meg lett jövendölve a második alkalom, hogy végső

üdvösséget hozzak nektek, és hogy átadjam nektek Megígért Királyságom Kulcsait.

Királyságom az égből fog leereszkedni a világ szeme láttára, mielőtt még az utolsó harsona megszólal.

Amikor a harsonák felzúgnak, csak az Isten Igéjéhez hűek, és azok nyernek majd bebocsátást, akik

lehetővé tették Nekem, hogy megmentsem őket. Ezért nem hagyhatjátok, hogy a gőg vakká tegyen

benneteket Isten Hívására, ebben az időben. Ezt a Küldetést az Isten által az emberiségnek adott

legelső próféciák óta készítették elő. Legyetek hálásak, hogy Isten Irgalma által ez a Rendkívüli Ajándék

megadatott nektek. Soha ne engedjétek, hogy a gőg vakká tegyen benneteket Isteni Jelenlétemre, mert

az az, ami el fog választani benneteket Irgalmamtól.

Én most felkészítelek benneteket, pusztán azért, hogy az egész emberiséget meg tudjam menteni, és

nem csak a választottakat, akik nagy alázattal szolgálnak Engem. Én mindannyiatokat akarom, bármit is

hisztek. Atyám tervezte el ezt a Küldetést azért, hogy megnyissa szíveteket, és így még időben

megláthassátok az Igazságot, még a Nagy Nap előtt, amikor Én ítélni jövök.

A Szentlélek Ajándéka továbbra is árad erre a Küldetésre, és eláraszt minden lelket – különösen azokat,

akik konokul hátat fordítanak Nekem. A lelkekért vívott csata Királyságom, és a Fenevad uralma alatt

álló szörnyű pokol között zajlik. Tartsátok nyitva a szemeteket mindenre, ami sérti

Istenségemet. Nem számít, hogy ezek a sértések honnan erednek, de sose fogadjátok el azokat az Én

Szent Nevemben.

Most van itt a nagy megtévesztés ideje, és Én nagyon kérlek benneteket, hogy imádkozzatok Istenhez a

bölcsességért, hogy megértsétek, mi az, ami valóban Tőlem jön, és mi az, ami nem.

Jézusotok

 

Átmenetetek, ebből a világból Új Királyságomba, fájdalommentes, gyors és

olyan hirtelen lesz, hogy alig tudtok majd levegőt venni
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2013. március 27. szerda, 23.15

Szeretett leányom, jöjjetek, ti mindannyian, és egyesüljetek Velem, emlékezvén arra a napra, amikor a

Megváltás rendkívüli Ajándéka adatott nektek.

Úgy kell emlékezni Nagypéntekre, mint arra a napra, amikor a Paradicsom Kapui végre megnyíltak,

hogy örömmel fogadják Isten Gyermekeit az Istentől távoli számkivetettségükből. Halálom egy olyan

jövőt biztosított számotokra, melyben soha nem lenne részetek, ha Atyám nem küldött volna el Engem,

mint a Messiást.

Testemet keresztre feszítették, de Halálom életet szerzett nektek. Ezen, Második Eljövetelem

idejében, Testem ugyanazt a Keresztre feszítést fogja elszenvedni – csak ezúttal Egyházam,

az Én Misztikus Testem lesz az, mely szenvedni fog. Tudnotok kell, hogy Én soha nem engedném,

hogy Egyházam keresztre feszítése lerombolja Isten gyermekeinek hitét. Így, Én hívok most minden

embert, minden hitvallásút, bőrszínűt és valamennyi rasszba tartozót, hogy hallgasson meg Engem.

Hamarosan tapasztalni fogjátok mindazokat a jeleket a földön, melyek bizonyítani fogják számotokra,

hogy ti Isten teremtényei vagytok. Hamarosan tudni fogjátok, hogy sohasem fogtok meghalni, ha Isten

Irgalmát kéritek. Fényes jövő vár mindannyiatokra, akik elfogadjátok, hogy Isten szeretett gyermekei

vagytok. Meghívlak benneteket, családotokat és barátaitokat, hogy csatlakozzatok Királyságomhoz, és

hogy Asztalomnál egyetek.

Átmenetetek, ebből a világból Új Királyságomba, fájdalommentes, gyors és olyan hirtelen

lesz, hogy alig tudtok majd levegőt venni, mielőtt még annak szépsége feltárul előttetek.

Kérlek, ne féljetek Második Eljövetelemtől, ha szeretitek Istent. Isten szeret titeket. Én szeretlek

benneteket. A Szentháromság átöleli majd a világot, és mindazok, akik elfogadják Irgalmas Kezem, és

bűnbánatot mutatnak bűnös életük miatt, biztonságban lesznek.

Az erős hitűek közületek gyorsan felvétetnek majd. Hosszabb idő lesz azok számára, akik lemaradnak,

akiknek nincs hitük, és akik képtelenek Felém nyújtani kezüket.

Ti, az Én hűséges Követőim, segíteni fogtok a gyengéknek, és az elveszetteknek. Irgalmam oly

hatalmas, hogy Én meg fogom adni mindezen lelkeknek a szükséges időt, hogy elvihessem őket az örök

életbe, melyet Én mindenkinek ígértem. Soha ne csüggedjetek el, amikor minden reménytelennek tűnik,

ahogy a bűn továbbra is emészti a gyengék lelkét. Nekünk együttesen kell munkálkodunk azon, hogy

megmentsük azokat, akik olyannyira távol vannak Tőlem, hogy csak nagyon kevés dolog fogja

Karjaimba csábítani őket. Az egymás iránti szeretetekből fakadó csodák az ilyen elveszett lelkek

megtérítésére lesznek felhasználva. Ez az Én Ígéretem számotokra. Ima, és a még több ima, része lesz

az Irántam való kötelességeteknek, hogy megmentsétek az ilyen lelkeket attól a szörnyű végtől, melyet

a sátán tervez Isten gyermekei ellen, akiket ő gyűlöl. Nem szabad neki adni ezeket a lelkeket. 

Hívásom mindenkinek szól. Ezek az üzenetek nem zárnak ki egyetlen vallást sem. Hanem nagy

szeretettel adatnak Isten minden gyermekének, mivel ti mindannyian egyenlők vagytok az Ő Szemében.

Nyugodjatok meg, és bízzatok Isten szeretetében.

Jézusotok
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Meg fog mutatkozni számotokra, hogy veszélyben a Szent Eucharisztia

Létezése

2013. március 28 csütörtök, 21.30

Szeretett leányom, most már tisztában vagy azzal, mennyire gyűlöli a gonosz ezt a Küldetést.

Ugyanakkor felül kell emelkedned a kegyetlen akadályokon, melyek azért kerülnek eléd, hogy

akadályozzák Művemet.

Komolyan megkezdődött az, hogy veszélyben a Szent Eucharisztia Létezése, mely meg fog mutatkozni

számotokra azon Egyházam-béliek önteltsége révén, akiknek terve az, hogy megváltoztassák az

Igazságot.

Nem számít, hogy közületek sokan megvetően tekintetek azon Küldetésemre, hogy felkészítsem

lelketeket a nagy Napra. Idővel be fogjátok látni, hogy ez valóban Én, Jézus Krisztus vagyok, Aki azért

jön hozzátok, hogy szolgáljon benneteket.

Én Vagyok a ti Mesteretek, és egyben Szolgátok. Nektek, felszentelt Szolgáim, emlékeznetek kell

szerepetekre, és sosem szabad elfelednetek azt. Szolgaként nem lehettek mesterek is egyben. Mert ha

mesterek vagytok, nem szolgálhattok Engem. Sokan közületek, Egyházamban, elfelejtettétek azt, amit

tanítottak nektek. Elfelejtettétek Isten Igéjét.

Ígéretem az, hogy az Élet Eledelét – Testemet és Véremet – adom nektek, és mégis, ti ismét

megtagadtok Engem. Azáltal teszitek ezt majd, hogy eltávolítjátok a Szent Eucharisztiát Isten

Templomából, és Azt egy élettelen testtel cserélitek fel. Ez a csere alig észrevehető módon fog

megtörténni, és el fog tartani egy ideig, amíg észlelni tudjátok azt a gonosz intézkedést, melyet rátok

fognak kényszeríteni.

Ahogy Testem, a Szent Eucharisztia által, megőriz benneteket, Testem – Egyházam – halála halált hoz

majd azoknak a lelkeknek, akik félrevetnek Engem.

Nagyon közel az utálatosság ideje. Az Én Utam, és a hamis próféta útja közötti választás ideje csaknem

elérkezett számotokra. Figyeljétek meg most, hogyan forgatja ki az Igazságot a csaló szélhámos.

Nézzétek meg, hogyan fogja magát felmagasztalni az Én Helyemben, ugyanakkor – mint Isten szolgája –

nem lesz hajlandó az Igazság útját járni.

Jézusotok

 

A mai napon földi Egyházamat Keresztre fogják feszíteni. A mai nap jelzi a

változások kezdetét

2013. március 29. péntek, 00.15

Nagypéntek
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Szeretett leányom, a mai napon földi Egyházamat Keresztre fogják feszíteni.

A mai nap jelzi a kezdetét a változásoknak, melyek gyorsak lesznek, és azért történnek majd, hogy

megváltoztassák a Katolikus Egyház arculatát a világban.

Ezt az összes tan egybeolvasztása fogja követni, mely minden nyilvános jelben látható lesz, és melyet

szándékosan mutatnak majd a nyilvános tanúságtétel érdekében.

Figyeljétek most, ahogy napvilágra kerül mindaz, amit Mondtam nektek. Megtiltom nektek,

hogy cáfoljátok a szörnyű igazságot, amikor is arra kényszerítenek benneteket, hogy bevegyetek egy

hazugságot.

Követőim, nektek védelmeznetek kell Szentségeimet, és ébernek kell lennetek. Felszentelt Szolgáim, ti

hamarosan próbára lesztek téve, amint Istenségemet megkérdőjelezik. Isten Törvényeit át fogják

alakítani, és amint Szent Eucharisztiámat megmásítják, Isten Keze oly erővel fog lesújtani,

hogy azonnal tudni fogjátok, hogy ezek az Üzenetek a Mennyből valók.

Az Én Bánatom a ti bánatotok lesz. Mivel ismeritek az Igazságot, szomorúságotok lehetetlenné teszi

majd számotokra, hogy elfogadjátok a szentségtöréseket, melyeknek elfogadására utasítanak majd

benneteket.

Még akkor is fogok továbbra is időt adni nektek, ha nem fogadjátok el Prófétámat, és azokat a Szavakat

(Üzeneteket), melyeket neki Adok. Mert hamarosan vezetőitek arra fognak kérni benneteket,

hogy újítsátok meg fogadalmatokat. Arra fognak kérni benneteket, hogy eskü alatt tegyetek

bizonyságot arról, hogy életeteket a pogányság törvényeinek kötelezitek el. Ha ezt

megteszitek, a gonosz befolyása alá fogtok kerülni, és Isten ellen fogtok harcolni.

Állhatatosnak, és továbbra is Hozzám hűségesnek kell lennetek, valamint Tőlem kell kérnetek a

vezetést akkor, amikor a Péter Székében ülő egyén – aki nem hajlandó Péter nyomdokait követni vagy

cipőjét viselni – le fogja rombolni az Isten iránti hűségeteket.

Ahogy most tanúi vagytok földi Egyházam Keresztre feszítésének, arra Hívlak benneteket, hogy

hirdessétek Isten Igazságát. Folyamatosan hívogatni foglak benneteket, hogy megvédelmezhesselek

titeket. Gondoskodni fogok arról, hogy Egyházam – azok, akik kitartanak Tanításaim, Szentségeim és

Isten Igéje mellett – tovább éljen a maradék által, aki soha nem fog elhagyni Engem.

Lesznek olyanok közületek, akik a mai napon elárulnak Engem. Közületek mások hamarosan el fogják

vetni Szentségeimet, mivel ti túl gyengék lesztek ahhoz, hogy megvédelmezzétek Isten Igéjét. Ti, akik

már sejtitek az igazságot, és próbáljátok terjeszteni Szavamat (Üzenetemet), szenvedni fogtok, mert

nem lesz meg a bátorságotok ahhoz, kiálljatok az Igazság mellett. Ennek ellenére, ti továbbra is

hűségesek lesztek Hozzám, mivel tudjátok, hogy nem tudtok Szeretetem nélkül élni.

Hallgassatok Hangomra. Hajtsátok megfáradt fejeteket Vállamra, és engedjétek, hogy Karjaimmal

átöleljelek benneteket. Én örökké védelmezlek titeket.

Jézusotok

 

Hamarosan Szeretett Benedek Pápám fogja kormányozni Isten gyermekeit,

száműzetésének helyéről
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Nagypéntek – Második Üzenet

Szeretett leányom, ma történelem fog íródni. A Szenvedéstörténetemről való megemlékezés valójában

a Katolikus Egyház Keresztre feszítését fogja jelképezni.

A földi Időm alatti Elárulásomat megelőző napokban, az akkori papok minden tőlük telhető módon

küzdöttek azért, hogy próbálják bizonyítani az eretnekségben való bűnösségemet.

Ők fogták, és kiforgatták azt, amit Tanítottam – az Isten Igéjét. A szóbeszédek, amit aztán ők

terjesztettek, hazugságokat tartalmaztak, és azt állították, hogy Én azon igyekszem, hogy eltávolítsam

az embereket az Egyház Igaz tanításaitól. A Templomokban prédikálva, felhívták az emberek figyelmét

arra, hogy maradjanak távol Tőlem, nehogy megsértsék a főpapokat. Arra is figyelmeztették őket, hogy

ha továbbra is terjesztik Üzeneteimet, a leprásokhoz hasonlóan ők is száműzve lesznek a Szent

Templomból. Egyes esetekben azt mondták tanítványaimnak, hogy testi fenyítésben lesz részük, és le

fogják tartóztatni őket.

Míg ők a Szentlélek ellen káromoltak – cáfolván, hogy Én az Igazságot szólom, és azt

állítván, hogy Szavam a sátántól való -, továbbra is imádták Istent a Templomokban. Királyok

öltözékét viselve, harcoltak a helyükért a Templom oltáránál. Minden alacsonyrendű szolga órákig volt

kénytelen állni, míg ők a Királyoknak készített székeken ültek. Az oltár annyira telített volt az

Egyház vezetőivel, hogy a hétköznapi emberek össze voltak zavarodva. Úgy voltak

kénytelenek hódolni Istennek, hogy közben Isten legmagasabb rangú szolgáinak tiszteletére

kényszerültek. A főpapok tiszteletet követeltek a Templomba járóktól. Minden külső jelét mutatták a

szeretetnek és az alázatnak, amit el is vártak tőlük, ennek ellenére tanítómesterekként öltözködtek és

viselkedtek Atyám Házában, nem pedig úgy, mint a szolgák, aminek lenniük kellett volna.

Az emberek tartottak attól, hogy megsértik a Farizeusokat, ha Engem követnek. A papokat

megfenyegették és figyelmeztették, ha nem hagynak fel Igém terjesztésével, meg fogják fosztani őket

tisztségüktől. A hétköznapi emberek tisztában voltak azzal, hogy ha rajtakapják őket, amint terjesztik

Tanításaimat, sorsuk sokkal rosszabbra fordul.

Földi Testem Keresztre feszítése beteljesítette az Atyámmal – az emberiség megváltása érdekében –

kötött Szövetség első részét.

Misztikus Testem – Földi Egyházam – Keresztre feszítése megkezdődik a mai nappal, ezzel kezdetét

veszi a végső üldöztetés, amint a Házam megszentségtelenítésére irányuló Szabadkőműves terv most

világossá fog válni mindazok számára, akik birtokában vannak az igazságnak.

A történelem most ismételni fogja önmagát, de az Igazságot nem lehet tagadni. Azok, akik

megtagadnak majd Engem, idővel megtérnek majd Hozzám. Azok, akik tudatában vannak annak, hogy

a megjövendölt próféciák – miszerint Egyházam lesz a végső célpont annak során, hogy megszabadítsák

a világot az Én, Jézus Krisztus minden nyomától – most teljesednek be, ők követni fognak Engem,

Maradék hadseregemben. Ők hűségesek maradnak Tanításaimhoz, az idők végezetéig.

Senki sem állíthatja meg Isten Igaz Szavának terjedését. Senki. A Péter Házában lévő uralom rövid lesz,

és hamarosan Szeretett Benedek Pápám fogja kormányozni Isten gyermekeit, száműzetésének helyéről.
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Földi Egyházam alapítója, Péter Apostolom fogja vezetni őt az utolsó nehéz napokban, amikor is

Egyházam az Életéért küzd.

Jézusotok

 

Nem az Én Lábam elé fognak borulni. Nem az Én Lábamat fogják csókolni,

hanem Szolgáim, Követőim, és Bűnöseim lábát

2013. március 29. péntek, 19.00

Szeretett leányom, amikor Iskarióti Júdás elárult Engem, megfogta Fejemet, és arcon csókolt. Amikor

Egyházam vezetői azt állítják, hogy szeretnek Engem, majd aztán elárulnak Engem, akkor egyértelműen

látni fogjátok áruló csókjukat.

Nem az Én Lábam elé fognak borulni. Nem az Én Lábamat fogják csókolni, hanem Szolgáim, Követőim,

és Bűnöseim lábát.  

A felebarátok szükségletei iránt tanúsított törődés csodálatra méltó dolog. De amikor az ember testi

jólétének szükségleteit segítitek elő a lelki szükségletekkel szemben, akkor ti nem Engem, Jézus

Krisztust követitek.

A humanizmus nem egyenlő a Kereszténységgel. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy mindent átadtok

Nekem, átadjátok magatokat, teljes alázatban, Lábam elé borulva. Azt jelenti, hogy engeditek, hogy Én

vezesselek benneteket. Azt jelenti, hogy engedelmeskedtek Törvényeimnek, és minden tőletek telhetőt

megtesztek, hogy példát mutassatok a mindannyiatok iránti Szeretetemről. Ma elárultak Engem.

Már nem sokáig tudnak, és fognak megtéveszteni benneteket, mert ha egyszer Isten Házát belülről

támadás éri, akkor azt csak zűrzavar követheti. Fel kell vennetek Kereszteteket, és követnetek kell

Engem, mert hamarosan be fogják kötni a szemeteket, és a sötétben botladozni és bukdácsolni fogtok.

Isten Világossága nélkül nem fogtok látni.

Jézusotok

 

Szeretett Fiam Feltámadása a legjelentősebb Ajándék, hiszen ez azt jelenti,

hogy Isten valamennyi Gyermeke elnyerheti az örök életet

2013. március 30. szombat, 20.40

Gyermekeim, Szeretett Fiam Feltámadása a legjelentősebb Ajándék, hiszen ez azt jelenti, hogy Isten

valamennyi Gyermeke elnyerheti az örök életet.
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A halálból való feltámadással Fiam legyőzte a halált. A halálnak nincs többé hatalma felettetek, ha

óhajtjátok. Az élet, mely nektek adatott, hamarosan meg fog változni, mert egyetlen egy Élet lesz

Istenben.

Amikor az Új Ég és az Új Föld eggyé olvad, csak örök élet lesz. A test, a szellem és a lélek halála nem

fog létezni többé. Nem szabad félnetek ettől az új Élettől, mivel ez szabaddá fog tenni benneteket.

Fiam Irgalma által kiáradván, hamarosan hatalmas szeretet árasztja el a földet. Ez a

hatalmas és rendkívüli kegyelem lesz a következő lépés, melyet Isten tesz azért, hogy

megmentse az Ő gyermekeit a lelki haláltól. Testi halál nem fog létezni többé, miután Fiam

leereszkedik az Új Jeruzsálemmel.

Óriási bátorságot kell tanúsítanotok ezen gonosz időkben, mert ezek a megpróbáltatások hamar véget

érnek majd. Csak a rátok váró nagyszerű Életre gondoljatok, és imádkozzatok, hogy minden lélek

elfogadja majd ezt a Csodálatos Ajándékot.

Azok a lelkek, akik nem hajlandóak elfogadni az Örök Élet Igazságát, ők ehelyett az örök kárhozatot

fogják választani. Csak két választási lehetőség van, mégis sok ilyen lélek hiszi, hogy van egy harmadik

is. Azok, akik a gonosz hatalma által létrehozott szektákat követik, tévesen azt hiszik, hogy van egy

másik misztikus élet, ahol nagy hatalmat kapnak majd. Ők hamis angyalokban hisznek. Hamis

angyalokat bálványoznak, és sajnos sok ilyen angyal létezik, de ezek nem Isten angyalai. Ezek láncra

verten senyvednek a pokol mélyén, és mégis sikerül megtéveszteniük Isten gyermekeit, akik azt hiszik,

ezek a Világosság angyalai. Az egyetlen Világosság, amit követnetek kell, az Isten Világossága – az

Igazság.

A rátok váró Királyság, az Új Paradicsom, az az, melyet Isten ígért nektek, mely felett Fiam fog

uralkodni.

Fogadjátok el Fiam Kezét, és akkor a Paradicsomba fogtok jutni.

Szeretett Édesanyátok

Isten Anyja

Az Üdvösség Anyja

 

Ma nagy Kegyelmeket Árasztok a világra

2013. március 31. vasárnap, 18.40

Szeretett leányom, ma nagy Kegyelmeket Árasztok a világra, hiszen Örvendezem, mivel él a hit a

megpróbáltatások és szorongattatások ellenére is, melyeket Isten gyermekeinek kell most elviselnie a

világban.

Én megújítom a föld színét a mai napon, és eltöltöm Szentlelkemmel azokat a lelkeket, akik hisznek

Bennem, az ő Jézusukban, az egész emberiség Megváltójában. Ujjongjatok, és ne törődjetek a

gyötrelemmel, melyet a sátán szabadított rátok. Ehelyett alázkodjatok meg Előttem, és vessétek

minden bizodalmatokat Irgalmamba, és Én megoltalmazlak benneteket minden veszedelemtől.
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Tudnotok kell, hogy minden Hatalom az Enyém. A gonosznak, és azoknak, akiket ő leigáz, nincs

hatalmuk Felettem. De befolyásuk el fog pusztítani sokakat azok közül, akik kitárják magukat a fenevad

általi megtévesztés előtt.

Királyságom a maga teljes Dicsőséges Pompájában vár rátok, és ez az idő csaknem elérkezett.

Követőim, terjeszkedjetek, gyarapítsátok a csoportokat, és hirdessétek Isten Igéjét, az

Igazságot, mely benne foglaltatik a Szent Bibliában. Vissza kell térnetek most az Evangéliumhoz,

és emlékeztetnetek kell az embereket annak tartalmára, mert abban van Isten Igéje.

Sok új törvényt fognak bevezetni országaitokban, melynek során Atyám Könyvéhez lehetetlen lesz

hozzájutni. Sose fogadjátok el ezeket a törvényeket, mert azok tagadnak Engem. Ha nem fértek hozzá

Tanításaimhoz, gyermekeitek nem fognak ismerni Engem. Amikor betiltják Tanításaimat, az Isten

Törvényeit, akkor tudni fogjátok, hogy a sátán keze lesz az, mely kormányaitokat vezérli.

Nem szabad hagynotok, hogy rabszolgaszámba vegyenek benneteket. Nem szabad megadnotok

magatokat az értelmetlen törvényeknek, melyek megfosztják szabad akaratotokat. Sose felejtsétek el,

hogy a szabad akarat ajándékával születettetek – mely egy Ajándék Istentől.

Minden olyan ember, aki elveszi szabad akaratotokat, az tagadja Istent. Minden olyan kormányt vagy

nemzetet, amely megfoszt benneteket szabad akaratotoktól, hogy tanúságot tegyetek Istenről, azokat a

sátán vezérli. Ti, szeretett Követőim, be lettetek csapva a sátáni befolyás által azon nemzeteken

keresztül, melyek irányítják és ellenőrzik bankjaitokat, kormányaitokat és az élelemhez való

hozzájutásotokat.

Eljön az idő, amikor még több szenvedést kell elviselnetek általuk, mint most, de hirtelen és

váratlanul jön majd egy szigorú büntetés, mely hatástalanná teszi ezeket a kormányokat és

hatalmukat. Isten beavatkozása gyors lesz, és ők, ezek a gonosz szekták, majd négykézláb másznak,

rémülten sikoltozva attól a büntetéstől, mely érni fogja őket gonosz tetteik miatt.

Nektek, szeretett Követőim, Bíznotok kell Bennem, és erősnek kell maradnotok. A mai napon Én

megáldalak benneteket egy különleges Ajándékkal – az Állhatatosság Ajándékával. Tudni

fogjátok, hogy megkaptátok ezt az Ajándékot, mert türelmetek kikezdhetetlen lesz. Azon

elhatározásotok, hogy Szent Akaratomat tegyétek, még benneteket is meg fog lepni, és amikor

elérkezik az idő számotokra, hogy nyíltan bizonyságot tegyetek Második Eljövetelemről, már nem lesz

bennetek félelem. Ehelyett, az Irántam való szeretet, a testvéreitek iránti különleges szeretetben fog

megnyilvánulni. Úgy fogjátok most már látni őket, mint ahogy Atyám Szemében jelennek meg,

kicsinyeknek. Szívetek repesni fog a szeretettől, és ez megrendít majd benneteket, mert szeretetet

fogtok érezni szívetekben még azon ellenségek iránt is, akik – a fenevad parancsára – nemzeteiteken

uralkodnak.

Ez a szeretet meg fogja téríteni azoknak a lelkét, akiknek gyűlölet lakozik a lelkében. Az ilyen lelkekért

való imáitok mentességet fognak szerezni nekik attól a büntetéstől, mely máskülönben rájuk várt volna

a büntetés napján, amikor Én Ítélni jövök.

Ezen Ajándék, az Állhatatosság Ajándéka, melyet ma Adok nektek, lelkeket fog menteni, mert minden

Ajándéknak, melyet Hozok, egyetlen egy célja van, és ez nem más, mint megmenteni minden lelket,

hogy egy szent családként egyesülhessünk földi Új Paradicsomomban.

Jézusotok
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