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Van egy nagy félreértés a tekintetben, hogy mitől szent egy férfi vagy egy

nő az Én Szememben

2013. október 2. szerda, 22.15

Hőn szeretett leányom, van egy nagy félreértés a tekintetben, hogy mitől szent egy férfi vagy egy nő az

Én Szememben.

A világban sok ember számára nehéz magáévá tenni a Keresztény Hit gyakorlását, amikor az

imádkozásról van szó. Nagyon sok jámbor és jó szándékú ember számára nehéz csendben

leülni, békésen elmélkedvén Nagy Tanításaimról, melyeket a világnak adtam azért, hogy

megértessem velük, mi az elvárás feléjük. Nem támasztok nagy igényeket. Nem

kényszerítem arra a lelkeket, hogy órákat töltsenek Színem előtt, ámbár nagyon boldog

Vagyok, amikor az alázatos lelkek így tesznek – de ez ritka.

Ily módon szeretném fejleszteni a bensőséges kapcsolatot Isten minden egyes gyermekével. Nekem

csak hallanom kell gyenge hangotokat, ahogy szólítotok Engem, amikor meg szeretnétek osztani

személyes gondolataitokat; bánatotokat; örömötöket; aggodalmaitokat; kudarcaitokat és Irántam való

vágyakozásotokat, hogy ki tudjam nyilvánítani Magam, és megtapasztaltassam Magam veletek.

A világ történetében eddig még soha nem tapasztalt módon fogja Isten érezhetővé tenni Magát azok

lelkében, akik Őt fogják most keresni – Általam, az Ő egyetlen Fia által. Az Atyaisten, a Magasságos

Isten hatalma által – Én eljövök még a legalantasabbakhoz, a legméltatlanabbakhoz, a

legösszezavarodottabbakhoz, a legmeggyötörtebb lelkűekhez is, hogy odaadjam nektek azt az

Ajándékot, hogy megtapasztaljátok Jelenlétemet. Hogyan teszem Én ezt? Honnan fogjátok tudni, hogy

Én kommunikálok Veletek? Először is el foglak árasztani benneteket a megtérés könnyeivel. Nagy

bánatot kezdetek majd érezni, ahogy átélitek Keresztre feszítésemet. Az Én Szemeimen keresztül

kezditek majd látni az életet, még a mindennapi helyzetekben is. Vonzódni fogtok azokhoz, akiket már

eltöltött a Szentlélek Ajándéka.

Én nem azokat választom, akiket magatoknál méltóbbnak, szentebbnek, áldottabbnak,

fegyelmezettebbnek hisztek. Csak azokat választom, akik teljes alázatosságban jönnek Hozzám,

melynek során önként lemondtak szabad akaratukról, hogy az az Én Akaratommá válhasson.

Ha őszintén szerettek Engem, akkor meg fogjátok ismerni az igazi békét. Ha őszintén szerettek Engem,

akkor azt mondjátok majd Nekem:

„Jézus, csak a Te Akaratod számít. Szabad akaratom a Tiéd. Tégy vele, amit csak akarsz.”

Amikor egy lélek ezt mondja Nekem, akkor ők igaz Szolgáim, és miattuk tudom megmenteni a

többieket, akik túl makacsak ahhoz, hogy elismerjék a Velem való egyesülés értelmét.

Sok mindent tudok tenni, és sok csodát tudok végbevinni, amikor a szabad akaratot, melyet Atyám

adott minden személynek, visszaadják Nekem, az Ő Fiának. Ez a legnagyobb erő, mely megsemmisíti a

fenevad hatalmát, amikor ő hatalomra kerül. Jöjjetek Hozzám, és adjátok szabad akaratotokat

Atyámnak, hogy szabadulást hozhasson az emberiségnek. Kérlek, imádkozzátok ezt a különleges

Imahadjárati Imát:
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Imahadjárat (123) A szabad akarat Ajándéka Istennek

„Drága Jézusom, halld meg imám, egy igen méltatlan lélek imáját, és segíts, hogy jobban szeresselek

Téged. Szabad akaratomból visszaadom ezt az Ajándékot Neked, drága Jézus, hogy a Te alázatos

szolgálód lehessek, és hogy engedelmes tudjak maradni Isten Akaratához.

Akaratom a Te Akaratod. Parancsod azt jelenti, hogy engedelmes vagyok minden Óhajodhoz.

Szabad akaratom a Tiéd, hogy tégy vele, amit kell ahhoz, hogy megmentsd mindazokat az embereket,

szerte az egész világon, akik elszakadtak Tőled.

Ezt az Ajándékot, melyet születésemkor kaptam,  a Te Legszentebb Szolgálatodra adom. Ámen.”

Minél jobban kezdetek megismerni Engem, annál jobban fogtok érteni két dolgot. Tanításaim sosem

változnak. Minden lelket szeretek.

Jézusotok

 

Amint megkezdődik földi Egyházam Keresztre feszítése, figyeljétek a

megjövendölt jeleket

2013. október 3. csütörtök, 22.35

Hőn szeretett leányom, amint megkezdődik földi Egyházam Keresztre feszítése, figyeljétek a

megjövendölt jeleket.

Isten ellenségei le fogják utánozni Keresztre feszítésem minden egyes részletét, Testem

meggyalázásával kezdve. Amikor odavonszoltak hóhéraim elé, meztelenre vetkőztettek, hogy

kigúnyoljanak, és megszégyenítsenek. Majd bíborvörösbe öltöztettek – abba a színbe, mely a

fenevadhoz kötődik. Aztán azon marakodtak, hogy ki verje be az első szöget a Testembe.  Majd, mint a

barbárok, szétmarcangolták Lábaimat, és Karjaimat addig húzták, míg végül kitépték a helyéről, még

több fájdalmat okozva ezzel Nekem. Azért, hogy még jobban szenvedjek, olyan szögben verték át a

szögeket a Tenyereimen, hogy azok a Csuklóimon át jöttek ki. A két Karomat két elég kellemetlen

szögben feszítették meg, és egy olyan szokatlan és fájdalmas szögben függtem, hogy a lehető legtöbb

fájdalmat és megaláztatást okozza Nekem.

Sorsot húztak, hogy az utolsó nyolc ember vezethesse a véres kínzást, melyet Testemre

mértek. Trágárságokat harsogtak, pofoztak és ököllel vertek, gyomron rúgtak, és vademberek módjára

üvöltöttek. Minden módon meggyaláztak Engem, hogy megmutassák mindazoknak, akik tanúi voltak

Kereszthalálomnak, hogy az állítólagos gonosz hazugságaimért büntetnek Engem.  Megöltek, hogy

elhallgattassanak, és hogy megakadályozzák azt, hogy Isten Szava elérje a lelkeket.

Ugyanez fog történni hamarosan.  Nem lesz elég ellenségeimnek az, hogy megváltoztatják

Eucharisztiám Bemutatását – újfent meg fogják gyalázni Testemet. Hasonló módon fognak

megszentségteleníteni Engem is. A vörös színt fogják használni; különböző megnyilvánulásokat tesznek

majd Keresztem előtt, és új szertartásaikkal sértegetni fognak Engem. Csak azok, akik felismerik a

jeleket, fogják felismerni azt, hogy milyen lelkesen mutatják majd be a világnak ezeket a
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szentségtöréseket, nagy pompa és fényűzés közepette.

Az új szentbeszédek értelmetlenségek lesznek, és az új liturgia nagy részének nem lesz semmi értelme.

Azoknak, akik ismerik Tanításaimat, észre kell venniük a zavaros, logikátlan és bonyolult kijelentéseket,

melyek kísérni fogják az egykori tanítások és hitvallás új átiratának bevezetését. Ezek nemcsak

összezavarnak, és nagy nyugtalanságot keltenek majd a lelketekben, hanem hemzsegni fognak az

ellentmondásoktól és a hazugságoktól, melyek sohasem jöhetnének Tőlem, Jézus Krisztustól.

Ti már ismeritek az Igazságot, azóta, hogy Én a Földön jártam. Most viszont hazugságokkal fognak

traktálni benneteket, melyeket azért találtak ki, hogy elfordítsanak titeket Istentől. Ügyeljetek arra, hogy

legyetek éberek, különben bekebelez és felemészt majd benneteket a hamis tan.  Hamarosan rátok

zuhan a sötétség tana, melyet sok éven át aprólékosan terveztek. Soha nem szabad elfogadnotok olyan

ígéreteket, melyek ellent mondanak Szavamnak. Amikor látjátok bekövetkezni ezeket a dolgokat, tudni

fogjátok, hogy ezeket a gonosz lélek idézte elő azért, hogy tönkretegye a lehetőségeteket az örök

üdvösségre.

Jézusotok

 

Ha tagadjátok a bűnt, azzal Engem tagadtok meg

2013. október 4. péntek, 23.44

Hőn szeretett leányom, senki sem küzdhet Ellenem, ugyanakkor meg számít az örök üdvösségre,

hacsak át nem adja magát Nekem teljesen. Isten minden gyermekének tudnia kell, hogy egyre

közeledik az az idő, amikor tudatosulnia kell a világban annak, hogy Utolsó Hívásom szinte már a

nyakukon van.

Ne féljetek Hívásomtól. Örömmel fogadjátok, mert Én Szeretetet, Békét és Üdvösséget hozok nektek.

Magatokat okoljátok, ha ügyet sem vettek Rám, mert Én csak annyi időt fogok adni nektek, hogy

válaszoljatok Mennyei Hívásomra.

Ti, szeretett Követőim – függetlenül attól, hogy kik vagytok – hamarosan azon veszitek észre

magatokat, hogy el vagytok zárva, és el vagytok szakítva Valóságos Jelenlétemtől. Száműzni

fogják Jelenlétemet, Szavamat valamint Isten Igaz Tanításait, és egy nagyon magányos

állapotban fogjátok találni magatokat. Közületek azok, akik csúfoljátok és gúnyoljátok ezeket a

világnak szóló Szent Üzeneteimet, a Szeretet Üzeneteit, majd csodálkozni fogtok, vajon hogyan

lehetséges az, hogy a megtévesztés útján jártok. Minél messzebb mentek ezen az úton, annál nagyobb

távolságot ékeltek lelketek és Irgalmam közé.

Ha szerettek Engem, akkor hisztek Tanításaimban. Ha ismertek Engem, akkor fel fogjátok ismerni Szent

Szavamat a Szentírásban. Ha ismertek Engem, ugyanakkor elhiszitek azt, hogy Én valaha is hagynám –

anélkül, hogy beavatkoznék-, hogy Szent Igém olyasvalamivé váljon, ami valójában nem is, akkor nem

mondhatjátok azt, hogy ismertek Engem. Ha azt hiszitek, hogy Én – az Emberfia, Aki kegyetlen halált

haltam értetek, hogy megváltsalak benneteket a bűnből – csak úgy hátra tudnék dőlni, és elnézni egy

ilyen helyzetet, akkor megtagadjátok Isten Igéjét.

Ha tagadjátok a bűnt, azzal Engem tagadtok meg. Ha jó dolognak tartjátok a bűnt, vagy egy
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percre is azt hiszitek, hogy Én meg fogom azt bocsátani kiengesztelődés nélkül, akkor többé

nem formálhattok jogot egy helyre Királyságomban. Figyelmeztetlek benneteket, hogy eme

előttetek álló időszak a pusztulás legveszélyesebb útjára visz benneteket, ha nem maradtok hűek Szent

Igémhez.

Az Én Igém Örök. Királyságom a tiétek, ha elfogadjátok Igémet úgy, ahogyan az nektek adatott. Ha meg

meritek másítani azt, vagy el mertek fogadni bármiféle új átdolgozást, akkor szenvedni fogtok emiatt. 

Haragom egyre csak gerjed most, ahogy látom, hogy közületek sokan milyen csekély

tiszteletet tanúsítotok az Igazság iránt, ahogyan az Atyám Könyvében le lett írva. Nem

létezik más Igazság. Semminemű eltérést nem fogad el Isten. Semmilyen érvet. Semmilyen

emberi okfejtést. Semmilyen kifogást. Az Igazság Örökké élni fog. A hazugságok a fenevad

karjaiba fognak vinni benneteket.

Jézusotok

 

Hamarosan azt mondják nektek, hogy hiteteket egy - a szegények

megmentését célzó - globális politikai kampány szervezésére fordítsátok

2013. október 6. vasárnap, 23.20

Hőn szeretett leányom, a hamis próféta hangja csak arról harsog, ami szent Egyházamban.

Viszont kevés szó esik Isten Tanításainak, a Szentségeknek és az Igazság Hirdetésének

megszilárdításának fontosságáról. Ehelyett elterelő manővereket fogtok látni, mint például a világ

szegényeiről és éhezőiről való gondoskodás, és ezt, mint Isten szolgáinak, elsődleges feladatotoknak

fogják tekinteni.

Mint Isten szolgáinak és követőinek az Egyházban, elsődlegesen az Igazsághoz – ahhoz, amiről Én

beszéltem nektek – kell hűségesnek lennetek. Szeretni a szegényeket és az éhezőket, valamint segíteni

nekik az jó dolog, de földi Egyházamnak sokkal nagyobb szerepe van, melyre fel is esküdött Nekem. Ez

felöleli az Igazság tanítását is, mindazt illetően, amit Én tanítottam nektek, és ha igazán szerettek

Engem, akkor ezt fogjátok tenni.

Az Egyház Küldetése az, hogy Tanításaim Igazságát tanítsa. Igém egyik aspektusát venni,

miszerint segíteni kell a szegényeket, csodálatra méltó, de félrevezető is egyben, mivel

Tanításaim egyértelműen kinyilvánítják, hogy a lélekben szegényeket kell segítenetek. Előbb

lelkük gyógyulásában segítsétek őket, mielőtt az élet nyomorúságaitól való szabadulásban segítitek

őket. Ha egy szegény embert hozok elétek, és megkérlek benneteket, hogy segítsetek neki, hogyan

tennétek ezt?  Ruhát adnátok neki? Pénzt, családja élelmezésére? Vagy mindenekelőtt megmentetnétek

Velem az ő lelkét?

Hamarosan azt fogják nektek mondani, hogy minden figyelmeteket a világ szegényeire irányítsátok.

Pénzt fognak kérni tőletek – amit különböző forrásokból fognak begyűjteni, a világ szegényeinek,

munkanélkülijeinek és hajléktalanjainak a megsegítésére. Azt fogják mondani nektek, hogy Én, Jézus

Krisztus mindig is szerettem a szegényeket. A probléma a következő. Én elsődlegesen a lelki

szegényeket keresem, hogy megszabadítsam őket eltékozolt életüktől. A lelki szegények – akikben

csekély lelki érzés van Isten iránt – azok, akikre Én áhítozom. Boldogok azok, akik szegények ebben az

életben, akiknek nincs igazán mit felmutatniuk, de akik szeretnek Engem, mert ezek az emberek
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egyáltalán nem szegények. A gazdagoknak, akikben nincs szeretet Irántam, még nagyobb szükségük

van Szeretetemre, Irgalmamra, Könyörületemre, mint azoknak, akik arra kényszerülnek, hogy élelmet,

ruhát és hajlékot keressenek. Aminek figyelmet kell szentelnetek az az, hogy hogyan szerettek Engem,

valamint hogy hogyan kértek Engem, hogy mentselek meg benneteket. A Szentségek lesznek a

megmentő erő azok számára, akik akár gazdagok, akár szegények, de nincs bennük szeretet Irántam.

Egyházam vezetői, szerte az egész világon, hamarosan azt mondják nektek, hogy hiteteket egy – a

szegények megmentését célzó – globális politikai kampány szervezésére fordítsátok. Azonban semmit

sem fognak mondani, mellyel a Második Eljövetelemre való felkészülésre buzdítanának benneteket,

mert nem mernek majd felkészíteni benneteket erre a Nagy Napra. Inkább elterelik a figyelmeteket

Rólam arra kérvén benneteket, hogy szánjatok több időt a hamis próféta munkálkodásának tiszteletére.

Hamarosan, szobrokat, kegytárgyakat, plakátokat, kelyheket, és nagyméretű rendelésre

készült festményeket készítenek a hamis prófétáról, hogy a világon mindenütt ki legyen

téve a Templomokban. Idővel az ő képe fog díszelegni, az Antikrisztussal egyetemben, sok

nyilvános helyen, templomban, politikai központban, illetve azokban az országokban,

melyeknek parlamentjeik látszólag üdvözlik az ’új fényben’ tündöklő Katolikus Egyházat. Ez

a hamis evangelizáció egy új formáját idézi majd elő, és mivel ez egy modern világi társadalomra fog

apellálni, vonzani fogja az imádókat szerte az egész világról.

Egyetlen szóval sem fogják elismerni a Szentségek jelentőségét, ahogyan azok a világnak adattak, sem

azokat a jelentős Kegyelmeket, melyeket ezek teremnek. Ehelyett viszont kisebbítik mindegyik

Szentség jelentőségét – többletjelentést adva nekik azért, hogy vonzzák azokat, akik nem fogadják el a

Szentségeket úgy, ahogy vannak. Mindez abban a reményben, hogy így Szentségeim meggyalázásának

förtelme a lehető legtöbb ember számára felajánlásra kerül, hogy ezzel elvonják őket Istentől, hogy

Isten ellenségei teljesíteni tudják az ördöggel kötött egyezségüket.

Az ördög sokakat meg fog téveszteni azok közül, akik Egyházamhoz tartoznak a történelem ezen

idejében. Ő ezt a legelbűvölőbb és a legmeggyőzőbb módon fogja tenni, és igazolni fogja a

hazugságokat, amikor szolgái azt fogják mondani, hogy Én helyeselném ezeket az új változtatásokat.

Tévesen fognak idézni Engem, Jézus Krisztust, azért, hogy megnyerjék a lelkeket. El fogják ferdíteni

Tanításaimat azért, hogy lerombolják Egyházamat, és ellopják a Hozzám legközelebb álló lelkeket.

Milliók fogják elfogadni a hazugságokat, mintha semmi gond nem lenne ezzel az égvilágon.

Imádkoznotok kell értük abban a reményben, hogy idővel majd csak ráébrednek arra, hogy valami nem

stimmel.

Amikor Én jelölök ki vezetőket, vagy amikor egy választott lélek jelölődött ki arra, hogy

Szent Szavamat hirdesse földi Egyházamban, az Igazság mindig egyenes, tiszta, tömör és

lényegre törő. Amikor a gonosz lélek befolyása által hazudnak nektek, akkor össze fogtok zavarodni. A

kifejezéseknek nem lesz semmi értelme. Az Egyházamban, az ellenség által bemutatott állítólagos

jobbítások azt jelentik, hogy az Igazság nem ’elég jó’.

Szavamnak, Szentségeimnek, Tanításaimnak nincs szüksége jobbításra, mivel azok Tőlem

valók. Én Isten Vagyok. Én Tökéletes Vagyok. Igém örökké megmarad. Bárki, aki megmásítja

Legszentebb Szavamat, az Isten ellensége. Nagy az én Haragom jelenleg, és bárki, aki tiszteletlenül

bánik Testemmel, a Legszentebb Eucharisztiával, ugyanakkor azt állítja, hogy Népemet vezeti, legyetek

tudatában, hogy az egy hazug. Sosem kérnék egy vezetőt sem Egyházamban arra, hogy új jelentések és

új értelmezések bevezetésével megváltoztassa Isten Igéjét. Ez teljességgel kizárt.

Jézusotok
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Hamarosan azt mondják nektek, hogy hiteteket egy - a szegények megmentését célzó - globális politikai
kampány szervezésére fordítsátok

 

Isten, az Atya: A sátán, démonaival együtt, egy hatalmas sereget verbuvált

2013. október 8. kedd, 15.40

Legdrágább leányom, Isteni Erőm mindazon Gyermekeimnek megadatik, akik Hozzám fordulnak, Fiam

által kérvén Engem, hogy tartsam meg őket erőben a földi nagy megpróbáltatások ezen idejében.

Olyannyira burjánzik a bűn, hogy Fiam most ugyanazt a Gyötrelmet éli át, melyet a

Kereszten szenvedett el mindannyiatokért. Olyannyira általánossá vált a bűn, hogy már teljesen

érzéketlenné váltatok iránta, valamint a gonosz iránt, amely a bűnt leheli. Gyermekeim, jöjjetek

Hozzám, és soha ne adjátok fel a béke és a szeretet utáni kutatásotokat. Ne higgyétek azt, hogy Én nem

fogom meghallani a hangotokat, amint az Hozzám kiált, függetlenül attól, hogy mennyire kicsinyek is

vagytok.

Fiam Második Eljövetele nagy felfordulást, megosztottságot, bizalmatlanságot, gyűlöletet és

szomorúságot fog kelteni, míg Szent Szavam Igazságát félre fogják vetni. A sátán, démonaival

együtt, egy hatalmas sereget verbuvált – egy olyan nagy és erős sereget, hogy el sem

hinnétek, ha látnátok, hogy hogyan alakult ez meg. Ez a sereg szabályozza azt, amit

nyilvánosan mondanak nektek, Gyermekeim. Mostantól fogva már csak nagyon ritkán fogjátok

hallani az Igazságot. Mármint a Legszentebb Szövetségem szerinti Igazságot.

Nem minden e világhoz kötődő dolgot fognak őszintén feltárni előttetek, mint például a hamarosan

tapasztalható háborúkat sem, melyeket szándékosan idéznek elő, hogy elpusztítsák Népemet. Ezen

háborúk egyike sem fogja az emberiség javát szolgálni, sőt igazságos sem lesz. Nem fogják többé

komolyan venni Szavamat, mely a világnak adatik, amióta az első próféta kinyilvánította Óhajaimat. 

Meg fogják gyalázni, és be fogják mocskolni Fiam, Jézus Krisztus Szavát, csakhogy igazolják

a hazugságokat.

Itt az ideje, hogy éberek legyenek mindazok, akik Fiam szolgálatára vannak elhívva. Nem

hagyhatjátok figyelmen kívül ezen, az emberiséghez intézett Hívásomat. Fiam által Én azt kérem

tőletek, hogy mindenkoron maradjatok egységben Vele. Gyermekeim, ti vagytok az elsődleges

célpontjai a sátánnak, mivel ő nem fog nyugodni addig, amíg mindenekelőtt hatalmába nem keríti Fiam

földi Egyházát. Fiam földi Egyháza nélkül ő nem tudná vonzani azokat a lelkeket, akikre a legjobban

áhítozik. Gyermekeim, bántani és gyötörni fog benneteket a fenevad – azaz az Antikrisztus -,

amennyiben engedtek annak a nyomásnak, mellyel arra kényszerítenek benneteket, hogy tegyétek

magatokévá az új tévtant, melyet most készítenek elő, nagy gondossággal és könyörtelenséggel.

Én, mindannyiatok Atyja, a Magasságos Isten, tudatni szeretném, hogy az Antikrisztus

hamarosan – titkos szertartások közepette – befogadásra kerül ellenségeim által. Ő titokban

fogja letenni a hivatali esküt, azokban a helyiségekben, melyek Fiam Imádására vannak

szánva. Az egyházi szabadkőművesség, mely nemsokára tapasztalható lesz, jelentős szerepet játszik

ebben az utálatosságban. Sajnos mindennek be kell következnie, mielőtt beteljesedik Szövetségem,

miszerint minden Gyermekemet újra a Paradicsomba gyűjtöm, melyet elsődlegesen számukra

teremtettem.

Választottaim, tőletek függ majd, hogy minduntalan elismeritek-e az Igazságot, hogy segíteni tudjatok

Fiamnak azon lelkek megmentésében, akik a fenevad követésére fognak felesküdni.
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Fiam Képét, mely az egész világon ismert, hamarosan a hamis próféta képével fogják

felváltani. Fiam Képe helyett az ő képét fogják imádni, mindenekelőtt. Majd ezt a fenevad nagyméretű

képei követik, mindenféle formátumban, akinek 666-os számjele bele lesz foglalva minden egyes jelbe

(bélyegbe), melyeket egy gyanútlan világban helyez el. Látni fogjátok ezt a jelet, elrejtve az ilyen

gonosz tárgyakban, melyeket úgy fognak használni, mint amikor valaki szent tárgyakat visel. Egy olyan

rózsafüzért fognak alkotni, mely a világ egyházainak – hamarosan bejelentésre kerülő – új egységét

fogja bálványozni. Az új világvallást azzal fogják ünnepelni, hogy összeszedik a szent imakönyveket,

érméket, skapulárékat, rózsafüzéreket, Kereszteket, és szerencsehozó talizmánokká alakítván

megszentségtelenítik azokat.

Mindenki szeretni fogja az Antikrisztust, mert egyfelől képviselni fogja a valláson kívüli világot,

ugyanakkor mivel a hazug szélhámos, Fiam földi Egyházában, tárt karokkal fogja fogadni őt, úgy fognak

rá tekinteni mintha mindazt képviselné, ami szent a világban.

Gyermekeim, ne hagyjátok, hogy ezen események híre marcangolja a szíveteket, mert ha Rám

hallgattok, és Fiam Útját követitek, meg foglak kímélni benneteket a közelgő szellemi-lelki üldöztetés

nagy részétől. Ezen Üzenetek iránti hűségetek időről időre csökkenni fog, a sátán által elhelyezett

támadások miatt. Néhányan közületek hátat fognak fordítani. Lesznek közületek olyanok, akik

kételkedni fognak. A nagy többségetek azonban hűséges marad Hozzám, és Én nagy Kegyelmekben és

Áldásban foglak részesíteni benneteket engedelmességetekért.

Szeretlek benneteket gyermekek. Én irgalmas leszek, és ha Fiam által kértek Engem, hogy nyugtassam

meg szíveteket, továbbá segítsek, hogy békességben maradjatok, és hogy magabiztosan meneteljetek

Új Paradicsom Kapui felé, válaszolni fogok kérésetekre.

Szerető Atyátok

A Magasságos Isten

 

Nyugodjatok meg mindannyian, és tudatosítsátok magatokban, hogy Isten

Hatalma örök, és nincs olyan gonosz tett, melyet Ő ne tudna eltiporni

2013. október 11. péntek, 22.30

Hőn szeretett leányom, tudd, hogy Én minden egyes nap, minden egyes percében melletted vagyok,

válaszodat várván. Vannak időszakok, amikor túl sok tennivalód van ezzel a Küldetéssel kapcsolatosan,

de mindig kellő időt kell hagynod Rám, a te Jézusodra. Ne feledd, Én mindig Jelen Vagyok, és mindig

válaszolok azoknak, akik Hozzám kiáltanak. Semminek sem szabad elszakítania téged Társaságomtól,

mert az az idő, amit Rám szánsz, nagy Kegyelmekben részesít téged.

Ma azt kérem, hogy készüljenek fel mindazok, akik elfogadják, hogy jelenleg Én szólok az egész

világhoz, az Igazság Könyvén keresztül. Soha ne engedjétek, hogy Üzeneteim nyugtalanságot,

aggodalmat vagy rémületet keltsenek bennetek. Soha ne gondoljátok, hogy Én azt kérném

tőletek, hogy otthonaitokat elhagyva rejtekhelyekre meneküljetek, mert ez az utasítás nem

Tőlem származik. A rejtekhelyek, amelyekről beszélek, azok a helyek, ahová azért kell

mennetek, hogy Szentmisében és a Szentségekben részesülhessetek.
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Hűséges Szolgáim, szerte az egész világon, már készülnek erre az eljövendő napra, amikor nem lesz

többé napi Szentmiseáldozat.

A Megáldatott  Élő Isten Pecsétjét folyamatosan tartsátok otthonaitokban, és amilyen formátumban

tudjátok, hordjátok magatoknál is. Ez meg fog védeni benneteket mindenféle üldöztetéstől, és kellő erőt

fogtok kapni ahhoz, hogy hűségesek maradjatok Istenhez, és mindahhoz, ami egyértelműen le van

fektetve a Legszentebb Bibliában.

Nyugodjatok meg mindannyian, és tudatosítsátok magatokban, hogy Isten Hatalma örök, és nincs olyan

gonosz tett, melyet Ő ne tudna eltiporni.

Ti, akik úgy döntötök, hogy válaszoltok Hívásomra, áldottak vagytok. Ugyanakkor meg a felebarátotok

iránti szeretet-cselekedetetek által terjeszteni fogjátok az Élő Isten Pecsétjét, bármerre jártok. Most a

következőt kell tennetek. Bízzatok Bennem. Ne nyugtalankodjatok, mert Én nem a félelmet hirdetem. Én

az Igazságot hirdetem, amely egyesek számára nyomasztó lehet. Én Vagyok a ti Védelmezőtök,

Megváltótok, és hamarosan eljövök, hogy elhozzam nektek a végső üdvösséget, és az eljövendő világot,

melyben nem lesz gonoszság. Nyugodjatok meg. Én vezetni és védelmezni foglak benneteket, és az

állhatatosság Adományát adom nektek az előttetek álló megpróbáltatások idejére.

Jézusotok

 

Amikor az Ég és a Föld eggyé válik, megszűnik a Tisztítótűz

2013. október 12. szombat, 17.10

Hőn szeretett leányom, Trónusom a megújult Földre lesz helyezve, és hamarosan mindenki békében és

egyetértésben fog élni, Atyám Akarata szerint.

A világ olyan lesz, mint kezdetben volt, és nem lesz széthúzás. Isten mindazon gyermekei, akik arra

vannak választatva, hogy csatlakozzanak az angyalokhoz és a szentekhez, egy tökéletes

létet fognak élni. De tudatosítsátok a következőt. Azok, akik nem fogadják el az Új Paradicsom

valóságát – miután már minden lehetőséget megkaptak arra, hogy eldöntsék, melyik utat

szeretnék választani – nem fognak egy újabb lehetőséget kapni. Amikor az Ég és a Föld eggyé

válik, megszűnik a Tisztítótűz. Az egyetlen út – melyet azok a lelkek választanak majd, akik nem

hajlandóak elfogadni Irgalmamat, amikor az bőkezűen adatik nekik – az az út lesz, mely a pokolba

vezet. Sokan annyira makacsak lesznek – mivel szinte kizárólag az intellektuális érvelésre

támaszkodnak -, hogy akaratlanul is azt fogják választani, hogy egy örökkévalóságot töltenek a pokol

tüzében.

Azok, akik nem hisznek Istenben, vagy nem fogadják el az Igazságot, nem hisznek a sátán

létezésében sem. Ő, a megtévesztő, el fogja homályosítani elméjüket a hazugságokkal, hogy

a kínzókamrákba csalogathassa őket. Ha már odakerültek, akkor a sátán az ember iránti

gyűlöletéből fakadóan megállás nélkül fogja szenvedtetni őket az örökkévalóságig.  Akkor

már nem tudok segíteni ezeknek a lelkeknek. Mennyire sírok a keserű bánattól az öntelt, a tudatlan és a

megkeményedett szívű lelkekért. Ők olyannyira telve vannak gőggel, hogy soha nem fognak meglátni

Engem, mert képtelenek erre.  Ha a gőg bűne sújt valakit, akkor számára lehetetlen, hogy meglásson

Engem vagy beteljen Igaz Igémmel.  Ugyanakkor meg, ti, akik ugyan ismertek Engem, viszont a saját
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szempontotok szerint fogadtok el Engem – ti is eltávolodtok Tőlem.

Miért állítjátok azt, hogy ismertek Engem, aztán meg elferdítitek azt, amit Követésemről mondtam

nektek? Hogyan nevezhetitek magatokat Keresztényeknek, ha készek vagytok elfogadni a hamis

teológiát és a hazugságokat, melyeket azért ferdítettetek el, hogy megfeleljenek a ti saját

életstílusotoknak? Kik vagytok ti, ha nem Engem követtek, és nem fogadjátok el Tanításaim teljes

Igazságát? Árulók vagytok. Elárultatok Engem. Ha már egyszer elárultatok Engem, akkor kísértést

fogtok érezni arra, hogy újra és újra megtegyétek, míg végül nem lesztek többé Keresztények az Én

Szememben.

Szólítanom kell mindazokat, akik hisznek Szavamban, és meg kell kérdeznem tőlük, hogy

mikor hunytam Én valaha is szemet a bűn felett? Én megbocsátom a bűnt, de soha nem

hagyom azt jóvá. Ha viszont azt hiszitek, hogy Én jóváhagyom a bűnt, akkor ezzel

igazoljátok a bűnt. Szenvedni fogtok tévedéseitekért, és ti sem vagytok jobban azoknál, akik

elárultak, kigúnyoltak, kinevettek és keresztre feszítettek Engem.

Ne feledjétek, Én az Igazságot tanítottam nektek. Kizárólag az Igazság fog elvezetni benneteket arra,

hogy elfogadjátok az üdvösséget, melyet most fogok elhozni a világnak, ezen az emberiség

megmentését célzó Szövetségem befejező szakaszában.

Sose felejtsétek el, hogy Én Vagyok az Igazság. Tőlem kizárólag az Igazság jöhet.

Jézusotok

 

Akkor ti nem ismertek Engem, mert nem ismertek fel Engem

2013. október 13. vasárnap, 18.00

Hőn szeretett leányom, amikor ti, akik elhagyatottnak érzitek magatokat, és bizonytalannak a világ

iránti Szeretetemet illetően, soha nem szabad felhagynotok azzal, hogy Hozzám kiáltotok, hogy

segítselek meg benneteket.  A reménytelenség, a félelem és a magány érzése fog majd el benneteket,

időről-időre, amikor Szent Igémet követitek, mely a Szent Evangélium által adatott a világnak. Még most

is – amikor Szent Evangéliumomat továbbra is bemutatják nektek – nagyon elszigeteltnek fogjátok

érezni magatokat, mert csak néhány ember váltja tettekre azt, amit Szent Igém által tanítottam nekik.

Ha azt állítjátok, hogy szeretitek felebarátotokat, majd aztán megrágalmazzátok őt, akkor is Hozzám

fogtok tartozni. Ha azt állítjátok, hogy hisztek a Tízparancsolatban, de megváltoztatják azokat azért,

hogy illeszkedjenek életviteletekhez, akkor ti vakok vagytok az Igazságra. Ha elfogadjátok az Általam

nektek adott Szentségeket, de megszegitek azokat, ezzel sértetek Engem. Amikor Szent Igémet

hirdetitek másoknak, ugyanakkor előbbre helyezitek magatokat másoknál, azt állítván, hogy ti

méltóbbak vagytok náluk az Isten Szemében, ezzel bántotok Engem. Amikor azt mondjátok, hogy

egy modern világban már nem számít Isten Igéje, és hogy azt meg kell változtatni annak

érdekében, hogy vonzó legyen egy szekuláris világ számára, azzal Arcul köpitek Istent.

Amikor azt hiszitek, hogy az Engem illető tudásotok felette áll Szent Szavamnak – annak,

amit jelenleg adok nektek ezeken az Üzeneteken keresztül, és hogy ezek tévedést

tartalmaznak -, akkor ti nem vagytok tudatában az Igazságnak. Akkor ti nem ismertek

Engem, mert nem ismertek fel Engem.
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Így aztán ti, akik megelégedtek azzal, hogy ismeritek Szent Igémet, ugyanakkor meg elutasítotok most

Engem eme Küldetés során – még ti is elhagytatok Engem. Különösen nektek kell Segítségemért

kiáltanotok, mert Nélkülem semmik vagytok.

Jézusotok

 

Üdvösség Anyja: A Katolikus Egyház papjaihoz – Kérlek benneteket, hogy

Legszentebb Rózsafüzérem mindig legyen nálatok

2013. október 14. hétfő, 15.30

Drága gyermekem, egy pillanatra se hidd, hogy egyikőtök is elég erős ahhoz, hogy egyedül álljatok

ellent a rátok váró kísértéseknek, miszerint fordítsatok hátat az Igazságnak – azaz Isten Igaz Igéjének. 

Ha nem imádkoztok szüntelen, azt fogjátok tapasztalni, hogy nem fogtok tudni kiállni és

hirdetni az Igazságot, amikor hazugságokat ismertetnek veletek.

Imádkozzátok mindannyian az  Imahadjárati Imákat, mivel a sötétség már elkezdett leereszkedni Fiam

földi Egyházára, és nektek minden pillanatban felkészültnek kell lennetek erre.

A Katolikus Egyház papjaihoz – Kérlek benneteket, hogy mindig legyen nálatok Legszentebb

Rózsafüzérem és egy Benedek Kereszt. Minden áldott nap imádkoznotok kell Szent

Rózsafüzéremet, és figyeljétek meg, hogy az egyházi előkelőségek közül, ki imádkozza

nyilvánosan Szent Rózsafüzéremet. Amikor engem tisztelnek, akkor minden jelenlévőnek előttem

kell imádkoznia Szent Rózsafüzéremet. Ha ők, akik azt állítják, hogy az irányba vezetik a híveket, hogy

kérjék segítségemet Isten Trónusa előtt, ellenben képtelenek Rózsafüzéremet imádkozni, akkor nekik

szükségük van a ti imáitokra. Hozzám jönni, segítségemet kérvén, Rózsafüzérem imádkozása nélkül,

pont a lényeg vész el, mivel ez hasonló ahhoz, amikor egy katona fegyvertelenül megy csatába.

Rózsafüzérem a leghathatósabb ima, és ha naponta imádkozzák, akkor meg fogja

semmisíteni a gonosz hatalmát. Azok, akiknek a lelke sötétté vált a sátántól eredően, túl

gyötrelmesnek fogják találni ennek az imának az imádkozását. Tetteikről tudni fogjátok, hogy

kik ők, és kérnetek kell Istent, hogy Fiam, Jézus Krisztus Irgalma által, segítsen nekik Isten Világossága

felé haladni.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 

A terveket a szentségtelen háromság dolgozta ki, melynek során minden,

ami Igaz, száműzve lesz

2013. október 15. kedd, 15.45
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A Nagyfigyelmeztetés - 2013 október
A terveket a szentségtelen háromság dolgozta ki, melynek során minden, ami Igaz, szám?zve lesz

Hőn szeretett leányom, Óhajom az, hogy valamennyi Papom, minden egyes Keresztény

felekezetben, kezdje el megóvni a Legszentebb Szentségeket. A Katolikus Egyházbeliek

fogják elsőként tapasztalni a Szentségek lerombolását és meggyalázását. Azok, akik

hűségesek Hozzám, Jézus Krisztushoz, szorgalmasan fognak készülni erre a borzalmas

vadonra, melybe Egyházam vész. Már most fel kell készülnötök, mert hűségeteknek

köszönhetően fog tudni Isten valamennyi gyermeke részesülni a Szentségekben, azok szent

állapotában.

A többi Keresztény egyháznak a következőt mondom. Emlékeztessétek magatokat Ígéretemre,

miszerint eljövök újra, Második Eljövetelem ama Dicsőséges Nagy Napján. Tudnotok kell azt is, hogy az

azt megelőző években, szörnyű megpróbáltatások várnak mindazokra, akik követnek Engem. Akiknek

sikerül új hatalmi pozíciókba kerülniük felekezeteitekben, azokat a hamis próféta fogja

vezetni, és mindegyikük az ő szavait fogja szónokolni, és az ő cselekedeteit fogja majmolni. 

Jaj azoknak, akik a hamis próféta oldalára állnak, mert ő abszolút ellentéte Keresztelő

Jánosnak, azaz ő előfutára lesz az Antikrisztusnak, aki mindannyiatok felett uralkodik majd.

Én foglak védelmezni benneteket, mert hamarosan Én leszek az egyetlen vezetőtök. Kizárólag

Bennem bízhattok, hogy az Igazságot mondom nektek, amikor meg fogtok inogni azoktól az

eretnekségektől, melyeket a modern Keresztény hittudomány egy új formájaként fognak bemutatni

nektek. Milyen ravasz a sátán, mert ő soha nem fog megbotránkoztatni benneteket, hanem ehelyett –

azokon keresztül, akik őt szolgálják-, Legszentebb Igémnek egy új, torz és ellentétes értelmezése felé

fog terelni benneteket.

A terveket a szentségtelen háromság dolgozta ki, melynek során minden, ami Igaz, száműzve lesz.

Viszont mindaz, ami vonzza a szekuláris világot – melyet az emberi kapzsiság és a bűn figyelmen kívül

hagyásának vágya jellemez – bemutatásra kerül majd a híveknek a Keresztény Egyházak által. Ez a nap

kőbe lett vésve, és ez lesz az utolsó sértés, amit Isten megenged, mielőtt elküld Engem, az Ő egyetlen

Fiát, hogy egybegyűjtsem mindazokat, akik továbbra is hűek Isten Igéjéhez. Amikor ismertetik

veletek a hazugságokat, azok jó dolgoknak fognak tűnni. Az alázatosság kitüntetése gyakori

lesz valamennyi egyházatokban, mivel azt azok fogják átvenni közületek, akik meg fognak

téveszteni benneteket. 

Minden Rám jellemző tulajdonságot – az elszegényedettek iránti Szeretetemet; a gyengék és alázatosak

iránti Szeretetemet; Rosszallásomat, a kapzsiságot, a fösvénységet és a bujaságot illetően – be fognak

vetni azon érvelés részeként, mellyel rá akarnak venni benneteket, hogy fogadjátok el ezt az új tant –

ezt az új egy-világvallást, hogy felkészítsék a világot az Antikrisztus uralkodására.

Mint szerető Isten adom nektek ezeket a figyelmeztetéseket, hogy megmentselek benneteket.

Figyeljetek Rám most. Csak egy dolgot kérek. Maradjatok hűek Szent Igémhez. Szent Igém a Szent

Bibliában adatott nektek. De Isten ellenségei el fogják ferdíteni annak jelentését. Amikor ez

bekövetkezik, utasítsátok el azokat, akik azt mondják nektek, hogy Isten jóváhagyná az ilyen

változtatásokat. Ennél semmi nem állhatna távolabb az Igazságtól.

Jézusotok

 

A kígyó külön üzeneteket ad az Antikrisztusnak, amiket ő gondosan lejegyez
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A Nagyfigyelmeztetés - 2013 október
A kígyó külön üzeneteket ad az Antikrisztusnak, amiket ? gondosan lejegyez

2013. október 16. szerda, 23.27

Hőn szeretett leányom, a legszentségtelenebb háromság – mely három ellenségemből áll, a

hamis prófétából, az Antikrisztusból, és a sárkányból, azaz a sátánból – most dacosan fel fog

lázadni a Legszentebb Háromság ellen. Legyetek tudatában, hogy több ezer elkötelezett

tanítványuk van, és ahogy közeledik az idő, sok titkos és gonosz szertartás zajlik majd, a kígyót

tisztelendő.

Nagyon ügyel a kígyó arra, hogy ne fedje fel valódi énjét, Isten gyermekeivel való valódi gonosz

szándékai rejtve vannak, és elbűvölő, szép hercegként mutatkozik meg a kevés választottjának,

melynek során a legigézőbb modorban nyilvánul meg előttük.  Ahogy Saját választott prófétáimmal is

közlődnek üzenetek, a kígyó is ad az Antikrisztusnak külön üzeneteket, amiket ő gondosan lejegyez,

majd megoszt a földi hierarchiájával. Ezek az üzenetek Egyházam megszentségtelenítését célzó

utasításokat tartalmaznak, előkészítvén azt, hogy az Antikrisztus elfoglalja trónját, és hogy

elhitesse a világgal, hogy ő a Krisztus, a Világ Megváltója.

Figyeljetek most, ti, akik elvetitek ezt a figyelmeztetést. Hamarosan számos Tanítványom, akik

szeretnek Engem, de nem hisznek ezekben az Üzenetekben, nagy veszéllyel fognak szembesülni. Az a

terv, hogy eltávolítanak benneteket Tőlem, már kezdetét vette, és hacsak nem maradtok továbbra is

óvatosak és éberek, a sötétség barlangjába lesztek becsalogatva. Ő, az Antikrisztus, utánozni fogja

Istenségem minden aspektusát, amiket a kígyó ismertetett meg vele. Ő, a kígyó, végignézte Keresztre

feszítésemet, és egyedül ő ismeri eme rettenetes esemény körüli részleteket. Ő ki fog gúnyolni

Engem azáltal, hogy arra utasítja majd elkötelezett szolgáit, hogy a fordítottjára alakítsák át

a szertartásokat Egyházamban. Fogják majd Igémet, és új ocsmány részekkel egészítik ki, a

fenevadat tisztelendő, és sokan nem is fogják majd fel az értelmét.

Ha az ördöggel cimboráltok, és a rendelkezésére bocsátjátok magatokat, akkor ez nagy

megpróbáltatásokat fog eredményezni. Ha ismételgetitek azokat a gonosz szavakat, amiket közöttetek

fog elhinteni, akkor megnyitjátok a lelketeket előtte. Ha imádjátok őt – azáltal, hogy szeretitek az

Antikrisztust, amikor is öntelten feszít előttetek -, akkor őt fogjátok a szívetekbe helyezni, és nem

Engem. Mindaz, amit Én tanítottam nektek az ellentettje, a fordítottja lesz, és teljesen ki lesz

forgatva. Mivel oly sokan nem értitek igazán Tanításaimat, és mivel oly kevesen hallgattátok

figyelmesen az Evangéliumot – a Második Eljövetelemet megelőző eseményeket illetően -, sejtelmetek

sem lesz semmiről.

Mennyire megszakad a Szívem, hogy ki kell nyilatkoztatnom ezt a hírt. Mennyire szeretném, ha nem

kellene így szenvednetek. De megígérem, hogy enyhíteni fogom gyötrelmeteket, és hogy az Antikrisztus

uralma – amikor az bekövetkezik – rövid lesz.

Azoknak a lelkeknek, akik ártatlanul keveredtek bele Istenségem kifigurázásába, meg fog mutatkozni

Irgalmam. Sajnos azok, akik azt hiszik, hogy egy – a megtévesztő által nekik ígért-

paradicsomban fognak uralkodni, a tüzes tóba vetve fogják találni magukat, melyben az

örökkévalóságig fognak szenvedni. Ott senki nem lesz, aki segítsen rajtuk, mert be fogják nyelni

azokat a hazugságokat, melyeknek bizalmuk elnyerése a célja, ami számos olyan lélek elvesztését fogja

eredményezni, akik vakon követik majd tévtanukat.

Imádkozzatok Irgalomért azok számára, akiket meg fog téveszteni a sötétség királya.

Jézusotok
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Minden új törvény – melyet hamarosan be fog vezetni az Egyházamban lév? ellenség – gúnyolni fogja az
Atyám által lefektetett Igazságot

Minden új törvény – melyet hamarosan be fog vezetni az Egyházamban lévő

ellenség – gúnyolni fogja az Atyám által lefektetett Igazságot

2013. október 17. csütörtök, 20.38

Hőn szeretett leányom, bárcsak több ember hinne Bennem igazán, az ő Jézusukban, akkor ők békére

lelnének szívükben. Ahol nincs bizalom, ott félelem van. A félelem gátolja, hogy Isten Szeretete átjárja a

lelketeket, és így fogollyá váltok. Kizárólag Világosságom könnyíti meg a terhet.

Amikor Én elmondom nektek az Igazságot, ezt csak azért teszem, mert szeretlek

benneteket, és epedve várom azt a napot, amikor végre egyesülni fogunk. Ne féljetek az

Igazságtól.  Szeretetem el fog tölteni benneteket bátorsággal és erővel, hogy szilárdan kitartsatok, és

hogy továbbra is hűségesek legyetek Hozzám mindenben.  Meg fogom védelmezni mindazokat

közületek, akik kértek Engem, de csak azok a lelkek nem fognak félni, akik teljesen átadják magukat

Nekem.

A fenevad gonoszsága lenyűgözőnek és modernnek lesz álcázva, és ez az emberiesség, a jótékonyság

és a ’szegényekkel való törődés’ látszatába öltöztetve fog megnyilvánulni. Egy pillanatra se higgyétek,

hogy a sátán tanítványai ki fogják mutatni a foguk fehérjét.  Minden egyes, az Igazság helyettesítésére

előadott hazugság logikusnak és mindenki javát szolgálónak fog tűnni. Minden új törvény – melyet

hamarosan be fog vezetni az Egyházamban lévő ellenség – gúnyolni fogja az Igazságot, melyet Atyám a

Mózesnek adott Tízparancsolatban fektetett le. Minden gesztus, bármilyen kifinomult is legyen, azzal a

céllal lesz, hogy sértsen Engem, Jézus Krisztust, az Emberfiát. A megtévesztő, mivel gyűlöl Engem,

nem bírja megállni, hogy ne gúnyoljon Engem szolgái által. Ő meg fog gyalázni minden

edényt Egyházamban cselekedeteivel, szavaival, és azzal, hogy sátáni szimbólumokkal

egészíti ki azokat.  Csak azok fogják észrevenni ezeket az utálatosságokat, és fogják érteni pontosan,

hogy mit is jelentenek ezek a gesztusok valójában, akik ismerik az Igazságot.

A sátán hatalma összezavarhatja, eltérítheti, és gyötörheti Tanítványaimat. Ő, a sátán, soha nem fog

békén hagyni benneteket, különösen akkor nem, amikor tanúságot tesztek az Igazságról. De tudnotok

kell a következőt – le lehet őt győzni, ha teljes mértékben bíztok Bennem.  Ha átadjátok magatokat

Nekem, neki nem lesz hatalma befolyásolni a Belém vetett hiteteket. A sátánnak befellegzett. Uralma,

bármily gyötrelmes is volt az emberiség számára, a végét járja. Az ő végső sértése Velem szemben az

Antikrisztus által lesz kivitelezve, aki utánozni fog Engem, és elhiteti a világgal, hogy ő Én vagyok, Jézus

Krisztus, és azért jött, hogy megmentse a világot.

Ha ismeritek az Igazságot, akkor ellen fogtok tudni állni ennek a kísértésnek. Ha szilárdan kitartotok az

Igazság mellett, mely benne foglaltatik a Legszentebb Bibliában, akkor meg fogtok menekülni.

A végső támadás gyors lesz, és akkor feltárom majd a világnak az Igazságot, és csak azok fogják

elutasítani azt, akik tele vannak gyűlölettel Irántam. Ne féljetek, mert Én Vagyok az emberiség egyedüli

Megváltója. Kizárólag az Én Szeretetem tart meg erőben benneteket. Aggódjatok inkább azokért a

szegény lelkekért, akik Arcul fognak köpni Engem, amikor végül kezemet nyújtom nekik, hogy elvigyem

őket az Új Paradicsomba.

Jézusotok
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Lehetek Én az egyetlen igaz barátjuk, az egyedüli üdvösségük, mégis sokuk fogja figyelmen kívül hagyni
Figyelmeztetéseimet

Lehetek Én az egyetlen igaz barátjuk, az egyedüli üdvösségük, mégis sokuk

fogja figyelmen kívül hagyni Figyelmeztetéseimet

2013. október 18. péntek, 12.38

Hőn szeretett leányom, az Én legnagyobb bánatom az, hogy azok, akik a legjobban szeretnek Engem,

tömegével nem lesznek hajlandóak meghallani Hangomat, most, amikor szólítom őket.

Lehetek Én az egyetlen igaz barátjuk, az egyedüli üdvösségük, mégis sokuk fogja figyelmen kívül hagyni

Figyelmeztetéseimet. Még azok is, akik hallják Hangomat, figyelmen kívül fognak hagyni

Engem, és el fogják vetni Szavaimat, mint eretnekséget. Ők nem fogják felismerni az időket,

amelyben élnek, és csak a Nagyfigyelmeztetés során fognak ráébredni az Igazságra. Addigra

már sokuk káromolni fog Engem, és olyan messzire távolodik Tőlem, hogy már nem fogom

tudni megérinteni a szívüket, vagy megmenteni a lelküket.

Ne becsüljétek alá azt a gyűlöletet, mellyel az ördög viseltet Irántam. Ő szörnyű módon

elárulta Atyámat, és Engem is gyűlöl. Ez azt jelenti, hogy ő gyűlöli Egyházamat, és a végső

csata földi Egyházam és a sátán által küldött démonok között fog zajlani. Ez a csata már

kezdetét vette, és már lopott el szeretett Lelkeim közül, akik közül sokan nem is veszik észre, hogy

miként bántják Istent.

Amikor Jelenlétem hamarosan érezhető lesz mindazok körében, akik szeretnek Engem – függetlenül

attól, hogy hisznek-e ezekben az Üzenetekben vagy sem -, a Szentlélek Ereje által be fogom tölteni

lelküket a felismeréssel. Ez az Én Ígéretem a világnak. Sosem hagylak benneteket a gonosz hatalmára,

mert nagyon szeretlek titeket. Olyanok vagytok, mint Testem tagjai. Testem részei vagytok. Az Én

Részem vagytok.

Akár akarjátok, akár nem, Én követni foglak benneteket, egészen a Nagy Napig, és harcolni fogok azért,

hogy megmentsem a lelketeket. Ti hátat fordíthattok Nekem, de én soha nem foglak elhagyni

benneteket, mert Én türelmes Vagyok. Állhatatosságom és Istenségem meghaladja felfogásotokat. Soha

ne felejtsetek el Engem, a Ti Jézusotokat, mert Én szüntelen veletek vagyok, arra várva, hogy Hozzám

jöjjetek.

Szeretett Üdvözítőtök

Az Emberiség Megváltója

Jézus Krisztus

 

Az Antikrisztus támogatásokat fog létrehozni, hogy arra csábítsa a

vállalatokat, a jótékonysági és egyéb szervezeteket, hogy dolgozzanak az ő

új egy-világkereskedelmi központjának

2013. október 19. szombat, 20.00
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Az Antikrisztus támogatásokat fog létrehozni, hogy arra csábítsa a vállalatokat, a jótékonysági és egyéb
szervezeteket, hogy dolgozzanak az ? új egy-világkereskedelmi központjának

Hőn szeretett leányom, kérem azokat a Tanítványaimat, akik meghallottak és felismertek Engem

ezekben az Üzenetekben, hogy figyeljenek Rám most.

Ez a rátok ruházott Feladat Szent. Bármilyen gyötrelmet, gyalázatot, szenvedést vagy gúnyt is

szenvedtek el esetleg eme Küldetés miatt, ne feledjétek, hogy ez az Én Művem. Végső Küldetésem –

mely Isten prófétája által adatik a világnak – egy hatalmas Ajándék az emberiség számára.

Emelkedjetek felül a gúnyolódásokon, melyet tapasztalni fogtok, és tudatosítsátok, hogy ezt a gonosz

idézi elő, próbálván akadályozni az Igazságot. Az Igazságot, azaz Szent Szavamat, meg fogják másítani,

és minden egyes, a pokol mélyéről kieresztett démon minden lehetségest meg fog tenni, hogy

elnémítsa Hangomat.

A sátán gonosz művei – azon lelkeken keresztüli munkálkodása révén, akik kitárják magukat a

fertőzésre – hamarosan Szentírásnak álcázva lesznek bemutatva a világnak. Azt fogják mondani, hogy

az új tan isteni ihletésű, mégpedig Általam, Jézus Krisztus által. Ez fel fogja hívni az egész világ

figyelmét, ahogyan ezt fokról-fokra feltárják, és tetszéssel fogadják, különösen a szekuláris világ. Azok,

akiktől soha nem várnátok, hogy tiszteletet adnak Istennek, ők lesznek az elsők a sorban, akik üdvözlik

a sorozatos eretnekségeket – azaz az Ellenem irányuló hazugságokat -, amint azok feltárulnak.

Soha nem látott nyilvános tiszteletben lesz része a Katolikus Egyháznak a világ médiumai és politikai

elitje által. Az ateisták és minden vallású – beleértve azokat is, akik nem Engem tisztelnek – úgy fogják

kitárni karjaikat és fognak térdre ereszkedni azokat tisztelvén, akik magukat Isten embereinek mondják,

mint még soha.

Amikor Képem eltűnik, és többé már nem lesz látható, továbbá amikor már nem lesznek megtalálhatóak

Keresztjeim, a Szent Bibliák, a Szentmisék misekönyvei, rózsafüzérek, érmék, skapulárék, és a Benedek

Keresztek, akkor tudni fogjátok, hogy kezdetét vette a fenevad uralma.

A világ az Antikrisztus dicséretét fogja zengeni. Alighogy békét – egy hamis békét – teremt, azon

háborúk következtében, melyek indításában ő segédkezett, máris megdöbbentő

kijelentéseket fog tenni. Ő, az Antikrisztus, azt fogja állítani, hogy üzeneteket kap az

Atyaistentől, és azok hitelesnek fognak tűnni. Látható lesz majd, amint okkult hatalmat

használván sokakat meggyógyít, és úgy fog tűnni, hogy rendkívüli lelki adományokkal bír.

Sokan elámulnak majd az úgynevezett ’csodáktól’, amiket ő látszólag végbevisz majd, és a világ imádni

fogja őt, és a lábai előtt fog heverni. Aztán ő, az Antikrisztus, azt fogja állítani magáról, hogy ő

Jézus Krisztus, az Emberfia, és azt fogja mondani, hogy elérkezett az idő számára, hogy

visszakövetelje a világot, és megmentse az egész emberiséget.  Mindazok, akik meg merik

kérdőjelezni azt a mocskot és azokat az ocsmányságokat, amik a fenevad szájából fognak tódulni,

szigorúan meg lesznek büntetve.

Ekkor, a világban jelenlévő sátáni fertőzés miatt, a bűn olyannyira elterjedt lesz, hogy az emberi

méltóság a legmélyebbre fog süllyedni, melynek során minden nyilvános helyen tapasztalható lesz az

erkölcstelenség, a bujaság, a kapzsiság, és minden más – Isten szemében – alantas bűn. Mivel a bűnt

egy természetes emberi hibának fogják nyilvánítani, és mivel azt fogjátok hallani, hogy Isten nem a

gyarló emberi jellemvonásotok alapján ítél meg benneteket, sokan – mindennemű szégyenérzet nélkül

lelkükben – üdvözölni fogják a bűnt.

A világ hírességei, szórakoztatói, médiumai, filmsztárjai mind követelni fogják, hogy együtt

mutatkozhassanak az Antikrisztussal, kinek imázsa feltűnőbb lesz, mint bárki másé, aki őelőtte jött. Sok

nyelven fog folyékonyan beszélni; jóképű lesz; kiváló humora lesz és rendkívüli

kommunikációs készséggel fog rendelkezni. Nagyon fog ügyelni arra, hogy mit mond

Istenről, és sosem fogja említeni az Isten Anyját, mert úgy tekintenek majd rá, mint akinek
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Az Antikrisztus támogatásokat fog létrehozni, hogy arra csábítsa a vállalatokat, a jótékonysági és egyéb
szervezeteket, hogy dolgozzanak az ? új egy-világkereskedelmi központjának

nincs már szerepe a továbbiakban.

Mindennaposak lesznek az Antikrisztussal készült televíziós interjúk, és az emberek 

csüngeni fognak minden szaván, mely ajkáról fakad. Befolyással lesz a politikusokra minden

nemzetben, és azokkal, akikkel ő mutatkozik, királyként fognak bánni. De ezzel még nem

lesz vége. Az ő szónoklatait fogják prédikálni az összes templom szószékéről. Nagy tisztelet

fogja övezni, és magas pozíciót fog kapni valamennyi egyházban, mígnem végül Babilon új

templomának új trónján fog ülni. Befolyása ki fog terjedni az összes bankra, kereskedelmi

törvényre, és a világ gazdaságára. Az Antikrisztus támogatásokat fog létrehozni, hogy odacsábítsa a

vállalatokat, a jótékonysági és egyéb szervezeteket, hogy az ő új egy-világkereskedelmi központjánál

dolgozzanak. Hatalmas vagyonra tesznek majd szert azok, akik részesei akarnak lenni az Antikrisztus

birodalmának. Mindazoknak, akik hűséget esküsznek neki – akár vallási szertartások, akár

üzleti vagy kereskedelmi egyezmények révén – fel kell venniük a bélyeget. Azok, akik

felveszik a bélyeget, bankkártya vagy egyedi chip formájában, mely be lesz ültetve a

kezükbe, el fogják veszíteni a lelküket az ő javára. Mindazok, akik az Élő Isten Pecsétjét

viselik, meg fognak menekülni az Antikrisztus karmai elől, és ellenállóvá válnak a

rémségekkel szemben. Ne vegyétek semmibe ezt a figyelmeztetést. Ne féljetek ettől, mert ha

követitek Utasításaimat, védelmezve lesztek.

Sok Könnyet ontottam, míg ezt az Üzenetet adtam, és emiatt oly nagy most a Fájdalmam benned,

leányom. Vigasztalj meg Engem azáltal, hogy Irgalmamat és Védelmemet kéred.

Jézusotok

 

Maradjatok nyugodtak, békések, ámde azzal az elszánt határozottsággal,

hogy továbbra is hirdetitek az Evangéliumban foglalt Szent Igét

2013. október 20. vasárnap, 12.07

Hőn szeretett leányom, Szeretném kinyilatkoztatni nektek, szeretett Apostolaimnak – azoknak,

akik járják a világot, és hirdetik Szent Igémet -, hogy Belém, a ti Jézusotokba kell

kapaszkodnotok úgy, mint eddig még soha. Az előttetek álló időszak nehéz lesz, és nektek, akik

továbbra is Bennem és Velem maradtok, valamint Értem lesztek, az lesz a feladatotok, hogy az

előttetek álló sötét napokban tartsátok égve Világosságom Lángját.

Drága gyermekeim, maradjatok nyugodtak, békések, ámde azzal az elszánt határozottsággal, hogy

továbbra is hirdetitek az Evangéliumban foglalt Szent Igét, a világ minden szegletében. Ti, Maradék

Hadseregem, el fogjátok vezetni Hozzám Isten valamennyi gyermekét, és segíteni fogtok megmenteni

őket a gonosz árnyától, mely lelkek millióit fogja beborítani. Ti az Enyéim vagytok, és Isten

Világosságában jártok, egyengetvén az utat a világ megmentésére.

Kegyelmeim áradnak most rátok, szeretett Apostolaim, és ha már tudatában vagytok, hogy Én vezetlek

benneteket, és teljes mértékben bíztok Bennem, semmi ártalom nem érhet benneteket. De ha

hagyjátok magatokat, hogy önként a megtévesztés szolgáivá váljatok, akkor Védelmem nem fog

kiterjedni rátok. Titeket, akik a hamis próféta és az Antikrisztus oldalára álltok, tőrbe fog

csalni a sátán, és nem fog szabadon engedni. Titeket, akik ellenségeim oldalán jártok, és a kígyó

kelyhéből isztok, el fog pusztítani a kígyó, ha ellene mertek szegülni.

 17



A Nagyfigyelmeztetés - 2013 október
Maradjatok nyugodtak, békések, ámde azzal az elszánt határozottsággal, hogy továbbra is hirdetitek az
Evangéliumban foglalt Szent Igét

Szívleljétek meg most Figyelmeztetésemet – ha a fenevad oldalára álltok, és szentségtelen

esküt tesztek az eretnekség tisztelésére, akkor nagyon nehezen fogtok tudni szabadulni a

gonosz szorításából. Imádkozzatok, hogy legyen bölcsességetek felismerni az Igazságot.

Jézusotok

 

Az Egyházamban bekövetkező szakadás különböző szakaszokra lesz

bontható

2013. október 20. vasárnap, 17.48

Hőn szeretett leányom, ti, mindannyian, menjetek a világba, és hirdessétek az Evangéliumot, mert

addig kell ezt megtennetek, amíg Egyházam üldöztetése komolyan kezdetét nem veszi.

Helyezzétek minden bizodalmatokat Belém, és vigasztaljon benneteket az a tudat, hogy amikor eljön a

Nagy Nap, egy szempillantás alatt Karjaimba vétettek, testestül-lelkestül. Ezért, szeretettel és

türelemmel, emlékeztetnetek kell a világot Tanításaimra. Emlékeztessétek őket arra, hogy a bűn létezik,

és megbocsáttatik, de ehhez előbb bocsánatért kell esedezniük Hozzám. Nem számít, hogy azt

mondják nekik, hogy az embernek szokásává vált a bűn, nekik tudniuk kell, hogy mint Isten

gyermekeinek, minden egyes alkalommal kérniük kell a megbocsátást, függetlenül attól,

hogy milyen jelentéktelennek tűnnek is esetleg a bűneik. A bűn az, ami elválaszt benneteket

Istentől. Minél többet vétkeztek, annál sötétebbé váltok; annál mélységesebb gyötrelmet fogtok átélni,

és olyan nyugtalanok lesztek, hogy csak Kegyelmem fogja enyhíteni kínotokat, és fog valódi békét

szerezni számotokra.

Legyetek tudatában, hogy amikor kezdetét veszi az eretnekség uralma, azok, akik érintettek lesznek

ebben, szörnyű magányt és nyomorúságot fognak érezni.  Ennek ellenére, a külvilág számára úgy fog

tűnni, hogy mindez elfogadható az Egyház számára. Míg belül vívódtok, ezzel egyidejűleg minden – az

egyesült globális egyház nevében vezetett – külső szertartás nyugtalanítani fog benneteket. Hat

hónapon belül – azt követően, hogy az eretnekség bevezetésre került Egyházamban – sokan, akik

semmibe vették Hívásomat, elmenekülnek, és felkeresik azokat, akik hűek maradtak Szent Szavamhoz.

Akkor majd Hadseregem egyre csak duzzad, gyarapszik, és egybegyűjti a maradékot valamennyi

Keresztény egyházból, és harcolni fog a gonosz lélek ellen.

Az Egyházamban bekövetkező szakadás különböző szakaszokra lesz bontható. Az első szakasz az lesz,

amikor egyedül azok, akik valóban ismernek Engem, és ismerik a Szent Evangélium Igazságát, úgy

döntenek, hogy ők nem hajlandóak elfogadni a Nevemben tett hazugságokat. A második szakasz akkor

következik be, amikor az emberektől megtagadják a Szentségeket, úgy, amilyennek azoknak lenniük

kellene.  A harmadik szakasz az lesz, amikor Egyházaimat megszentségtelenítik, és amikor felszentelt

Szolgáim végre megértik a Jelenések Könyvében foglalt Igazságot.

Prófétáim nem hazudnak. Nem igazán van ínyükre az, aminek megtételére kérik őket. Ők kizárólag

Szent Szavamat hozzák nyilvánosságra, illetve azt, amire utasítást kapnak Atyám Szent Akarata szerint.

Már itt vannak annak a jelei, hogy eljött az utolsó próféta – az egyetlen olyan mai próféta, aki engedélyt

kapott a Mennyből arra, hogy felkészítse a világot Második Eljövetelemre.  Amikor megértitek, hogy a

Mennyből a világ számára adott próféciák azt eredményezik, hogy növelik hiteteket, és biztosítják, hogy

hűek maradjatok Szent Szavamhoz, akkor majd elfogadjátok a próféciákat. Amikor a próféciák
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bekövetkeznek, úgy, ahogyan azok kinyilatkoztattak, akkor fel fogjátok ismerni az Igazságot.

Álljatok készen. Nyugodjatok meg, mert Én kísérni foglak benneteket, akik most egybegyűltök, hogy

megalakítsátok Maradék földi Hadseregemet.

Jézusotok

 

Mint a vágóhídra terelt bárányok, úgy fogják követni a pusztulás útját

2013. október 21. hétfő, 10.56

Hőn szeretett leányom, az Én szeretett, hűséges tanítványaimmal – azok, akik mindig szilárdan

ragaszkodni fognak az Igazsághoz – szembeni legnagyobb árulás azon követők részéről lesz

Egyházamban, akik áldozatul fognak esni a nagy megtévesztésnek.

Félrevezetett hűségük miatt nagyon sok embert fog megtéveszteni a csaló szélhámos, aki kezébe veszi

az irányítást Egyházaimban, a világon mindenütt. Lehet, hogy elfogja őket az aggodalom akkor, amikor

szokatlan magyarázatokat hallanak Szent Igémet illetően, melyek nem lesznek a helyes

szövegösszefüggésbe téve, mégis mint a vágóhídra terelt bárányok, úgy fogják követni a pusztulás

útját. Ők el fogják halmozni dicséretekkel a hamis prófétát, és úgy fognak tisztelegni neki, mint egy

nagy diktátornak, majd aztán egyesülnek,  hogy egy hatalmas hadsereget alakítsanak. Ez a hadsereg a

legszörnyűbb üldöztetést fogja okozni Keresztény testvéreiknek. Testvér-testvér ellen fog harcolni

ebben az Igazságért vívott szörnyű csatában. Azok száma – akik követni fogják a hamis prófétából, az

Antikrisztusból és a sátánból álló szentségtelen háromságot – sokkal nagyobb lesz, mint azoké, akik

hűek maradnak Isten Szent Igéjéhez, ahogyan azok le lettek fektetve a kezdetekben.

Választott Népem, ti, akik nem tértek el az Igazságtól, nehéznek fogjátok találni ezt az utat.

Életetek során, soha egy pillanatra sem gondoltátok volna azt az iszonyatos megtévesztést,

melynek hamarosan tanúi lesztek. Ellenségeim jól felkészültek, nagy befolyással bírnak, és

tőkeerősek. Megannyi előnyük van, de Isten Hatalma nem az ő oldalukon áll. Nemcsak, hogy

nem rendelkeznek Isten, az Én Mindenható Atyám Hatalmával, hanem még bármelyik

pillanatban le is sújthat rájuk az Ő Akarata. Sajnos sok lelket el fognak vonni Tőlem, de Én meg

fogom engedni ezt, az emberiség végső megtisztulásának részeként. Ez az időszak a Földön azért lesz,

hogy szétválassza a jókat a gonoszoktól.

Mit értek Én ezalatt? Valószínűleg azt fogjátok válaszolni, hogy a jók meg lesznek tévesztve, és hogy ez

nem az ő hibájuk. Ez igaz. De amikor azok, akik magukat igaz Keresztényeknek vallják, Szent Igém

helyett elfogadják az eretnekséget, akkor ők káromolnak Ellenem. Ők jól ismerik az Igazságot, és nekik

minden másodpercben ébernek kell lenniük Szavamra. Sokan közületek alszotok. Sokan közületek nem

ismertek Engem igazán, mert nincs alázat a lelketekben, és nagyon büszkék vagytok tudásotokra a

Szentírást illetően. Sokatok nem is olvasta az Evangéliumot, vagy nem értette meg, hogy mi fog

történni Második Eljövetelem előtt. Mégsem ismeritek fel még mindig, hogy az Igazság a Legszentebb

Bibliában adatott nektek. Miért dacoltok továbbra is Isten Szavával, miért ellenkeztek, utasítjátok el, és

küzdötök a Kéz ellen, mely megteremtett benneteket? Ti sem vagytok tájékozottabbak, mint azok, akik

keresztre feszítettek Engem. Nektek sincs nagyobb tudásotok a Farizeusokénál, akik úgy vélték, hogy

értelmezésük Isten Szent Igéjét illetően, felülmúlta az Emberfiáét. Azzal, hogy nem vagytok hajlandóak

elfogadni a végső próféciákat, megtagadtok Engem. Irántam való mindennemű szolgálatotok semmit
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sem fog jelenteni, mert követni fogjátok azt, akit a sátán küldött, hogy megtagadja tőletek a

Paradicsomomban való jogos örökségeteket.

Mennyire megríkattok Engem. Hogy milyen mértékben fogtok elárulni Engem az tükröződni fog abban

az üldöztetésben, melyet azokra hoztok, akiket testvéreiteknek neveztek az Én Nevemben.

Hazugságokkal lesztek beoltva, mint ahogy a többiek is előttetek a régmúlt idők gonosz vezetői és

diktátorai által. Mivel nincs bennetek Irántam igaz szeretet, mely nagy áldozatot követel, sok

szomorúságot és fájdalmat fogtok okozni Nekem. Habár Egyházam ellenségei a megtévesztés hálójába

csalnak benneteket, ti mégis dicséretüket fogjátok zengeni, imádni és szeretni fogjátok azokat, akik

gyűlölnek Engem, és Én feledésbe fogok merülni.

Jó jegyezzétek meg ezeket a Szavakat. Ha előrébb helyezitek a hamis isteneket Nálam, akkor

magatokra fogjátok vonni az Isten Haragját.

Jézusotok

 

Ti vagytok az a nemzedék, akinek tanúbizonyságot kell tennie Egyházam

végső Keresztre feszítéséről

2013. október 22. kedd, 13.30

Hőn szeretett leányom, szeretett Szolgáimnak kevesebb, mint a fele fog egyesülni, egységben

Velem, de Irántam való hűségük segíteni fog Hadseregemnek fennmaradni és gyarapodni,

hogy terjesszék az Evangéliumot a globális sötétség alatt, mely érezhető lesz eme, minden

idők legnagyobb hitehagyásának idején.

Az Irántam, Jézus Krisztus iránti tisztelet hiánya egyre nyilvánvalóbb minden nemzetben, a nyilvános

helyeken és Templomaimban. Most szeretném megfelelően felkészíteni Hadseregemet. Szeretett

Követőim, ne engedjétek, hogy ezek a dolgok megzavarjanak benneteket, mert ezek csak el fogják

vonni figyelmeteket, amikor Nekem arra van szükségem, hogy szilárdak legyetek a hitetekben. Ahogy

Édesanyám orra előtt is becsapódtak az ajtók, ahogy próbált menedékre lelni közvetlenül Születésem

előtt, ugyanúgy a ti orrotok előtt is be fognak csukódni az ajtók. Tudnotok kell, hogy amikor ezek az

ajtók – Egyházam félrevezetett szolgái által – becsapódnak az orrotok előtt, akkor kizárólag Hozzám kell

fordulnotok. Azt is tudnotok kell, hogy azok, akik magukat szent embereknek tartják,

valamint a Szentírásban és Egyházam Tanításaiban jártasaknak, ott fognak sorakozni, hogy

elsőként ítélhessenek el benneteket, mivel az Igazságot követitek. Én azokra a világban lévő

lelkekre utalok, akik szeretnek Engem, és ismerik az Igazságot, és nem feltétlenül azokra, akik követik

ezeket az Üzeneteimet, melyek az egész világnak szólnak.

A Szentlélek Ajándéka kizárólag azokra fog leszállni, akik méltóak arra, hogy befogadják ezt az értékes

Ajándékot Istentől. Azok, akikben nincs a Szentlélek, szitkokat fognak szórni, és próbálnak meggyőzni

benneteket arról, hogy az eretnekségeket kövessétek, melyek hamarosan uralkodóvá válnak

valamennyi Keresztény egyházban. Minél inkább kimutatják ezen Üzenetek miatti félelmüket, annál

inkább le fognak csapni rátok. Ne törődjetek förtelmes gyűlöletükkel, inkább maradjatok csendben. Ezek

a napok szinte már a nyakatokon vannak. Néhányan közületek addigra már bepillantást nyernek abba a

komoly ellenállásba, melyet Miattam kell majd elszenvednetek.
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Ti vagytok az a nemzedék, akinek tanúbizonyságot kell tennie Egyházam végső Keresztre feszítéséről,

de tudnotok kell a következőt. Dicsőséges Testem, az Új Jeruzsálem fel fog támadni hamvaiból, és ti

lesztek a kiválasztottak, hogy uralkodjatok a tizenkét nemzet körében. Ha hűek maradtok Hozzám,

dicsőségre foglak emelni benneteket, és az Ég és a Föld a tiétek lesz az eljövendő világban. Csak Rám

szegezzétek tekinteteteket az utálatosság pusztítása idején, mert ez rövid lesz. És akkor többé már

soha semmi nem választ el benneteket Tőlem.

Jézusotok

 

Üdvösség Anyja: Fiam nagy megújulást tervez a Földön ebben az időben,

ami sok fájdalmat fog okozni

2013. október 23. szerda, 15.34

Gyermekem, védelmemmel burkolom be valamennyi gyermeket ebben az időben, hogy továbbra is

nyugodtak, békések és erősek maradjanak, a nagy megpróbáltatások ezen idejében.

Drága gyermekek, el kell fogadnotok azt a tényt, hogy minduntalan fájdalmat fogtok érezni az azok

részéről történő elkülönítés, elutasítás, és elűzés miatt, akik megvetik Isten Szavát. A Világosság

vonzza a sötétben lévőket, ezért ők folyton-folyvást támadni fognak benneteket és

kirohannak ellenetek, amikor ti teljes egységben vagytok Fiammal, Jézus Krisztussal.

Fiam nagy megújulást tervez a Földön ebben az időben, ami sok fájdalmat fog okozni, mivel ez egyfajta

megtisztulást igényel. Ez azt jelenti, hogy sokan fognak most szenvedni bűneikért, és hogy a Föld

felkészítés alatt áll Jézus Krisztus számára, hogy amikor a megtisztulás véget ér, megtörténjék majd a

bejelentés. Mindeközben Isten ellenségei hazugságokat és eretnekségeket fognak

terjeszteni, hogy megnyerjék a bűnösöket, és mindazokat, akik szeretnek Engem, azért,

hogy uralkodhassanak felettük. Mindezeknek a szomorú eseményeknek meg kell történniük,

még Fiam, Jézus Krisztus Második Eljövetele előtt.

Arra kérlek benneteket, drága gyermekek, hogy legyetek türelemmel, és viseljétek el ezeket a

nehézségeket Fiam kedvéért, Aki oly nagyon szeret benneteket. Ne nyugtalankodjatok, mert hamarosan

tanúi lesztek az Ő Új Paradicsomának, ahol se bánat, se fájdalom, se gonoszság nem fog létezni. Oly

semmiség, amikor Fiamért szenvedtek, és jelentéktelen ahhoz képest, amit Ő szenvedett el

mindannyiatokért, amikor meghalt a Kereszten, hogy megváltson benneteket.

Ezért kérlek, vessétek minden bizodalmatokat Fiamba, és legyetek hálásak, hogy Mennyei vezetés

küldetik nektek. Örüljetek, mert megfelelő mennyiségű időt kaptatok, hogy kellően felkészüljetek az Úr

Nagy Napjára.

Legyetek békében.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja
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Isten, az Atya: Ez egy Felhívás azok üdvössége érdekében közületek, akik

nem fogjátok megkérdőjelezni a hamarosan bejelentésre kerülő

eretnekségeket

2013. október 24. csütörtök, 19.45

Drága leányom, azért jövök, hogy közöljem a világgal, hogy az ellenség – akik azok képében

járnak körül a Földön, akik azt állítják, hogy Fiam Szavát közvetítik a tömegeknek -, már

egyként egyesült. Egyként egyesítik minden erejüket, és gonosz megtévesztésükkel bemocskolják a

Földet.

Én készen állok, és várok. Amint bevezetik gonosz törvényeiket, le fogok sújtani, és a világ

tanúja lesz Büntetéseimnek. Figyelmeztetéseim süket fülekre találtak, és ők túl büszkék ahhoz, hogy

elfogadják az Irgalmas Kezet, mely Üzeneteimen keresztül adatik nektek. Azok a vezetők, akik – az

emberi jogok nevében – üldözni fognak benneteket, Kezem által fognak szenvedni. Ők azt hiszik, hogy

hatalmuk mindenható, és hogy legyőzhetetlenek, de hamarosan rá fognak jönni, hogy ők semmik

Teremtőjük Hatalma nélkül.

Én vagyok az Élet Szerzője, és ha azok, akik úgy határoznak, hogy hatalmukat arra

használják, hogy elvegyék Gyermekeim életét, testestül-lelkestül, el fognak veszíteni

mindent. Ha harcoltok Gyermekeim ellen, és ha eláruljátok Fiamat, Jézus Krisztust, csekély remény

marad számotokra. Én nem adom Irgalmamat könnyen nektek, mert nagy Haragra gerjesztetek Engem.

Bár vágyom hűségetekre, mégis figyelmeztetlek benneteket annak veszélyeire, ha a gonosszal

játszotok. Én minden lehetőséget megadok nektek, hogy levessétek a béklyókat, melyek a

szentségtelen háromsághoz láncolnak benneteket. Nektek kell megszabadítanotok magatokat a sátán

kötelékeitől. Rövid az időtök.

Arra kérlek benneteket, hogy lapozzátok fel Szent Bibliámat, az Evangéliumot, és keressétek ki azokat a

jeleket, melyek a megjövendölt nagy hitehagyásról adattak nektek, mely elárasztotta a világot, és mint

egy halálos vírus társadalmaitok minden elképzelhető rétegébe eljut. Már megfertőződtetek, és most

Én, a Ti Atyátok azért Jövök, hogy megtisztítsalak benneteket ettől a borzalmas szenvedéstől.

Könyörögve kérjétek Segítségemet, mielőtt még túl késő lesz számotokra.

Imádkozzátok most ez az Imahadjárati Imát. Kérjétek Segítségemet.

Imahadjárat (124) Hallgasd meg a szabadulás iránti kérésemet

„Ó, Istenem, Irgalmas Atyám, minden létező Teremtője, hallgasd meg a szabadulás iránti

kérésemet. Szabadíts meg engem a szolgaság kötelékeitől, és oltalmazz meg engem a

gonosz üldöztetéstől. Segíts, hogy felismerjem az Igazságot, és jöjj segítségemre, még ha

össze is vagyok zavarodva, és esetleg kételkedem Szavadban. Bocsáss meg nekem, ha

megbántottalak Téged, és vigyél engem Új földi Paradicsomod menedékébe. Ámen.”

Közel az idő Számomra, hogy bejelentsem Fiam Második Eljövetelét. Az idő gyorsan halad, és

ellenségeim uralma, akármilyen rövid életű is lesz, örökkévalóságnak fog tűnni a Gyermekeim iránt

tanúsított kegyetlenkedésük miatt. Ők egyáltalán nem fognak kitartani azon esztelenek mellett, akik

hűséget esküsznek majd a fenevadnak. Mivel a gonosz gyűlöl Engem, ezért ő gyűlöli Gyermekeimet is, a

jókat és gonoszakat egyaránt. Ez egy Felhívás azok üdvössége érdekében közületek, akik nem fogják
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megkérdőjelezni a hamarosan bejelentésre kerülő eretnekségeket. Újra és újra meg kell vizsgálnotok

minden kételyt, melyek lelketeket támadják meg, amikor elkeseredtek minden olyan új tan miatt,

melyet nem éreztek helyesnek a szívetek mélyén.

Én nem adtam felhatalmazást semminemű új törvény vagy szentség Legszentebb Nevemben való

bevezetésére.

Szeretett Atyátok

A Magasságos Isten

 

A mai világban nagyon kevés embernek van bármi hite vagy bizalma

Istenben

2013. október 25. péntek, 23.55

Hőn szeretett leányom, amikor az emberek azzal vádolnak téged, hogy ezekkel az Üzenetekkel félelmet

terjesztesz, akkor nekik meg kell érteniük valódi Szándékomat. A félelem azon közöttetek járók

gonoszságától ered, akik a lélek sötétségével vannak átitatva. A ti ellenségeitek az Én ellenségeim. Ők

egy olyan hamis szellemiséget fognak teremteni minden nemzetben, mely nem Tőlem ered. Oly

megnyerőek lesznek, hogy beférkőznek a magas rangúak közé, hogy terjesszék a sátáni eredetű new

age hamis tanát. Sokan ártalmatlan tréfának fogják tekinteni ezeket a rettenetes cselekedeteket, de a

látszólag ártatlan külső mögött egy nagyon ravasz terv rejlik, mégpedig, hogy megfosszák a világot a

Szentháromságba vetett hitétől.

A mai világban nagyon kevés embernek van bármi hite vagy bizalma Istenben, és így amikor a sátán

szolgái hamis értékeket, hamis szellemiséget és pogányságot tárnak eléjük, sokan el fognak csábulni.

Vonzani fogják őket a hamis jótékonysági felhívások azok jogaiért, akik arra törekednek, hogy

elfogadtassák életüket, mely ellenszegül az Atyám által lefektetett Törvényeknek. Mivel gyenge az

Istenbe vetett hitük, nyitottak lesznek a hazugságokra, és egy hamis istent fognak imádni, mégpedig az

Antikrisztust.

Én azért mondom el ezeket a dolgokat nektek, mert mindez az Igazság. Miért ne figyelmeztetnélek

benneteket ezekre a dolgokra? Én vagyok a ti Megváltótok, és arra készülök, hogy eme hosszú és

gyötrelmes időszak után végre megmentselek benneteket. Az embernek a sátán miatt temérdek

szenvedést kell elviselnie. Nagyon sokan nem fogják fel, hogy a sátán mennyire tönkreteszi

az életeket. Lerombolja a többi emberrel való kapcsolataitokat, bűnre csábít benneteket,

mely bűnök tönkretesznek, megváltoztatnak, és csapdába ejtenek benneteket. Mindegy mit

ad ő nektek, mindig ürességet fogtok érezni. Egyre lejjebb süllyedtek, mígnem részt vesztek az

aljas és gonosz cselekedetekben, és nem fogtok megelégedésre lelni. Csak Én, Jézus Krisztus hozhatom

el nektek az igaz békét, szeretetet és üdvösséget. Mivel az Antikrisztus minden képzeleteteket

felülmúlóan meg fogja változtatni földi életeteket, Nekem figyelmeztetnem kell benneteket.

Nem azért, hogy félelmet keltsek bennetek, hanem hogy felkészítselek benneteket az

Igazságra. Csak az Igazság fog megszabadítani benneteket azok gonoszságától, akik élnek,

lélegeznek, majd aztán meghalnak a sátán és annak démonai iránti hűségük miatt.

Kizárólag Én, Jézus Vagyok a ti Utatok, hogy menekvésre leljetek az üldöztetés elől, amit ezek a gonosz,
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ravasz és csalárd emberek szabadítanak majd a világra.

Jézusotok

 

Felvirrad majd a Nagy Nap, és hamarosan kezdetét veszi a vég nélküli világ

2013. október 26. szombat, 11.15

Hőn szeretett leányom, annyira gyenge Isten gyermekeinek a hite – függetlenül attól, hogy milyen

felekezethez tartoznak -, hogy azoknak, akik ismerik az Igazságot, nagyon nehéz lesz nyíltan

gyakorolniuk a vallásukat, anélkül, hogy bírálat érné őket.

Oly sokan utasítanak el Engem, Jézus Krisztust a világban, a történelem ezen időszakában,

hogy a legtöbb nemzetben nem lesz többé megengedett nyilvánosan beszélni Rólam.

Nagyon ritkán fogjátok hallani Nevemet említeni a médiában, hacsak úgy nem, hogy

megkérdőjelezik Létezésemet. Ritkán fogjátok hallani az embereket, amint nyíltan hirdetik az

Irántam való szeretetüket a nyilvánosság előtt, mert túl kínosnak fogják ezt találni. Még felszentelt

Szolgáim sem lesznek többé hajlandóak hirdetni az Igazságot, mert félnek attól, hogy nevetségessé

teszik őket. Azoknak, akik követnek Engem egyre nehezebb lesz hirdetni Szent Igémet. Oly sokan, akik

valaha szerettek Engem, többé már nem fognak, és Elhagyatottságom, valamint Szomorúságom úgy

hasít Szívembe, mintha tőrrel döfnék át.

Miért, ó miért hagytatok el Engem? Ti, akik hisztek bennem, és ismertek Engem, miért bántjátok

megannyi testvéreteket? Miért nő a gyűlölet szívetekben? Miért érzitek szükségét annak, hogy

megkérdőjelezzétek most az Evangéliumot, amikor az oly régóta létezik? Ki hatalmazott fel benneteket

arra, hogy félremagyarázzátok az Apostolaimnak adott Igémet? Miért ferdítitek el azt, és miért nem

hisztek abban, amit Én mondtam? Szavam nagyon egyértelmű. Amikor beszélek, azt értem alatta, amit

mondok. Ha mondok valamit, akkor nem mást értek alatta. Miért mondanék – például – ellent

Magamnak, különösen most, ebben a Küldetésben?

Ami Isten prófétáinak adatik az maga az Igazság. El kell utasítanotok mindent, ami ellentmond ezeknek

az Üzeneteknek, azok szájából, akik azt állítják, hogy Én beszélek velük. Soha nem versenyeznék Saját

Hangommal, mert biztosítanom kell, hogy megkapjátok az Igazságot.

Mit kell tennem ahhoz, hogy rávegyelek benneteket arra, hogy meghallgassatok? Mit kell tennem

ahhoz, hogy megállítsam tévelygéseteket, és kereséseteket az izgalmak egyéb formáit illetően? Oly sok

drága időt vesztegettek arra, hogy keressétek a jövendőmondást – mely méregként áramlik az

úgynevezett misztikusok és szenzációhajhászok szájából -, hogy sértetek Engem azzal, hogy elfordultok

Tőlem. Én itt Vagyok. Ezek az Én Szavaim. Mi mást kerestek, mert az Én Számból kizárólag az Igazságot

fogjátok hallani. Én az Igazságot szóltam, amikor a Földön jártam. Én nagy reményt és üdvösséget

hagytam örökül. Most is az Igazságot szólom, amint Végső Szavaimat hozom el nektek, ebben az

időben, mert felvirrad majd a Nagy Nap, és hamarosan kezdetét veszi a vég nélküli világ.

Amikor beszélek, szeretném, ha meghallgatnátok, de nem kényszeríthetlek benneteket erre.

Kereshetitek mindenütt, és megpróbálhatjátok fellelni Üzeneteimet, melyek azért adatnak, hogy

felkészítsék most a világot Második Eljövetelemre, de nem fogtok rájuk bukkanni. Nyilvános Üzeneteim –

melyek felkészítenek benneteket erre a befejező szakaszra, még mielőtt Szövetségem beteljesedik –
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egyedül az Igazság Könyvében találhatóak meg.

Ez az Én Szavam. Szavaim minden nemzetben hallhatóak lesznek. Senki sem állíthat meg Engem, mert

Hatalmam Mindenható.

Jézusotok

 

Nem fogom tétlenül nézni, ahogy tönkreteszitek az életeteket, mely

mindörökké a tiétek lehetne

2013. október 26. szombat, 17.52

Hőn szeretett leányom, amikor az emberek azt próbálják megállapítani, hogy Isten gyermekei közül,

melyeknek hozom el Irgalmamat – a válasz az, hogy mindegyiküknek. Én nem teszek különbséget,

mert Én szeretek minden egyes megszületett lelket, akik mindegyikét Atyám teremtette.

Egy lélek sem rekesztődhet ki ebből, az emberiség megmentésére irányuló végső

Küldetésemből. Azért jövök, hogy üdvösséget hozzak mindenkinek.

Kérdezzetek meg egy jó szülőt, hogy feláldozná-e egyik gyermekét a másikkal szemben, és a

következőt válaszolnák nektek – „Nem számít, hogy milyen csúnyán viselkednek, vagy hogy bántanak

engem, sosem tudnám megtagadni őket, mert ők testem része.” Ugyanez igaz Isten ellenségeire is. Ők

bántják Őt, és nagy bánatot okoznak Neki, de Ő továbbra is szereti őket, hiszen Tőle származnak, noha

ők ki vannak éhezve az emberiség bűnének következtében.

Hogyan lehet az – kérdezhetitek -, hogy Én meg tudok bocsátani azoknak, akik a legjobban bántanak

Engem? Akik másokat sanyargatnak, fájdalmat és szenvedést okozva nekik? Azért, mert szeretem őket. 

Én örökké szeretni fogom a bűnösöket. Bűneik émelyítenek Engem, mégis minduntalan arra várok,

hogy átöleljem őket.

Ez a Küldetés a Megbocsátásról szól. Ez az egész a lelketek megmentéséről szól. Akármilyen szigorúak

is a Szavaim időnként, azért adatnak nektek, mert szeretlek benneteket, és nem bírom elviselni a

gondolatát annak, hogy elveszítelek titeket. Azoknak, akik az életambíciók miatt elárultak Engem, soha

nem szabad félniük Hozzám jönni, és Segítségemet kérni. Hiányoztok Nekem. Én szomorú Vagyok, de

minden beavatkozást meg fogok tenni, anélkül, hogy megszegném Atyám Szövetségét a szabad

akaratot illetően, mely mindig a tiétek marad, egészen az új kezdetig. Bármit is tesztek, semmi sem fog

elválasztani benneteket Tőlem, ha arra kértek, hogy bocsássak meg nektek.

El fogom árasztani a világot Irgalmammal, és Megígérem, hogy be fogok avatkozni minden gonosz

tettért, melyet ellenségeim visznek végbe, hogy bűnbe rángassanak benneteket. Nem foglak odavetni

benneteket a farkasoknak, akik fel akarnak falni titeket. Nem fogom tétlenül nézni, ahogy tönkreteszitek

az életeteket, mely mindörökké a tiétek lehetne. Én fenntartalak majd benneteket, egészen addig,

amikor is meg kell majd hoznotok a végső döntést. Én nem fogom ilyen könnyen elengedni a lelketeket.

Kegyetlen halált haltam azért, hogy megváltsalak benneteket. Ezúttal tanúi lesztek a legerőteljesebb

Isteni Beavatkozásnak, hogy visszaszerezzelek benneteket. Ti az Enyéim vagytok. Én a tiétek. A

fenevad nem fogja könnyen megnyerni a lelkeket, mert Én Vagyok az Isten, egy félelmetes

erő. Én Mindenható Vagyok. A sátánnak nincs semmije, de ravaszsága vonzani fogja a

gyengéket közületek. Arra buzdítalak benneteket, akik szerettek Engem, hogy imádkozzatok, hogy a
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gyengék, szeretettel szívükben fogadják majd Isteni Beavatkozásomat.

Jézusotok

 

Egyházam az Igazságra épült, és ajkairól kizárólag az Igazságnak lenne

szabad fakadnia

2013. október 27. vasárnap, 23.30

Hőn szeretett leányom, amikor Egyházamat nyíltan ünnepli egy gőgös és szekuláris világ,

akkor legyetek tudatában, hogy ez a két különálló egység közel van ahhoz, hogy egyesüljön.

Amikor Egyházam befogadja a szekuláris világot, ezáltal politikailag lesz motivált, és a

politikai-üzleti világban keresi az elismerést, akkor tudatosítsátok magatokban, hogy Én soha nem

hagynék jóvá ilyen intézkedést.

Egyházam az Én Igémre épült. Egyházam az Igazságra épült, és ajkairól kizárólag az Igazságnak lenne

szabad fakadnia. Amikor Egyházam, az Én Felhatalmazásommal szónokol a bűn ellen, akkor mindig

bírálat fogja érni, mert az ember mindig a bűn pártján áll. A bűn elfogadhatóbbá teszi az ember életét a

maga és mások számára, és az ember minden erőfeszítésével azon van, hogy a poklot képtelenségnek

nyilvánítsa. Amikor Egyházam csak erről a világról szónokol, annak gondjairól, problémáiról,

valamint az ember szenvedéséről, és nem hirdeti Isten Igéjét, ezzel elszakítja magát Tőlem.

Egyházamban csak azok mondhatják magukat valóban Egyházamhoz tartozónak, akik hűségesek

maradnak ahhoz, ami Én tanítottam nekik. Kizárólag azokból áll Egyházam, akik az Igazságot szólják.

Amikor az Egyházamban lévők elvetnek Engem, Jézus Krisztust, akkor a gonosz lélek már behatolt

annak felségterületére. Folyamatosan szorítanak ki Engem Egyházamból. Már nem tisztelnek úgy,

ahogy egykor. Saját Szavaimat már nem fogják használni az Igazság hirdetésére. El fogják ferdíteni

Szavaimat, hogy igazolják azokat a szavakat, tetteket és cselekedeteket, melyek nem Tőlem erednek,

és soha nem is fognak Tőlem eredni. Igémet nem lehet megváltoztatni, és bárki, aki fogja és

meggyalázza azt, örökké tartó büntetést fog elszenvedni.

Jézusotok

 

Üdvösség Anyja: Fiam Egyháza az Antikrisztus székhelyévé fog válni

2013. október 29. kedd, 19.30

Kedves gyermekem, az egész Mennyország – Fiammal egyesülve – összefog, hogy segítségére

siessen azon szent papoknak, akik egy óriási csata kellős közepén fogják találni magukat.

Ezen drága lelkek közül sokaknak kell majd rettenetes gyötrelmet és szenvedést elviselnie,

amikor tanúi kell, hogy legyenek az eretnekségeknek, melyek Egyházamból belülről

fakadnak majd. Össze lesznek zavarodva, rettegni fognak, és sokan úgy fogják érezni, hogy nincs
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hová fordulniuk. Ekkor nekik hozzám kell fordulniuk, kérve engem, hogy Ajánljam őket

Fiamnak, hogy beboríthassa őket Drága Vérének minden egyes cseppjével. Amikor beborítja

őket ez az Ajándék, akkor tudni fogják, hogy mit tegyenek. Nekik tudniuk kell, hogy én

gyermekeimet évszázadokon át figyelmeztettem erre a gonosz hitehagyásra, melyet a

gonosz tervez.

Fiam Egyháza az Antikrisztus székhelyévé fog válni, és most hogy az Igazság kiderült, sokan meg

lesznek rémülve, és Fiam Ostoroztatásának kínját fogják elszenvedni. Fiam Egyházát üldözni fogják,

lerombolják és megszentségtelenítik – míg végül helyéül nem szolgál annak a trónnak, melyen az

Antikrisztus fog ülni. Innentől kezdve fogja az Antikrisztus azt mondani, hogy ő a Krisztus, és hogy a

világ általa kerül megmentésre.

A hazugságok elfogadásával tagadjátok az Igazságot. Az Igazság figyelmen kívül hagyásával hinni

fogtok a megtévesztés hálójában, melyet a gonosz szőtt, és ez csapdába fog ejteni benneteket. Ha már

csapdába estetek, kísértést fogtok érezni arra, hogy kövessétek azon tömegeket, minden nemzetben,

akik nagy tisztelettel fognak adózni az Antikrisztusnak. Kérlek, gyermekek, imádkozzátok ezt az

Imahadjárati Imát, harcolván az eretnekség ellen, mely el fogja árasztani Fiam földi Egyházát.

Imahadjárat (125) Ima Isten Legszentebb Igéjének megvédelmezéséért

„Ó Üdvösség Anyja, segíts nekem, Isten alázatos szolgájának, megvédelmezni az Ő Legszentebb Igéjét,

a gyötrelem idején. Drága Édesanyám, ajánlj engem Fiadnak, hogy be tudjon borítani az Ő Drága

Vérével. Fiad, Jézus Krisztus Közbenjárására add meg nekem a kegyelmet, az erőt és az akaratot, hogy

hű maradjak Krisztus Tanításaihoz a Szorongattatás idején, mely fel fogja emészteni az Ő Legszentebb

földi Egyházát. Ámen.”

Krisztus drága szolgái, menjetek Fiamhoz. Ti Hozzá tartoztok. Ő majd segíteni fog nektek az üldöztetés

idején. Soha nem fog elhagyni benneteket a szükség idején.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 

Ha a Szentlélek betölt egy lelket, akkor a lélek feléled, rögtön Atyám

Akaratához vonzódik, és teljes önátadásban válaszol

2013. október 30. szerda, 18.00

Hőn szeretett leányom, amikor Szentlelkem leszáll egy emberre, akkor számos dolog megy végbe. Az

első a döbbenet és a hitetlenkedés érzése. A második annak az érzése, hogy valami oly hatalmas tölti

be, hogy megrendíti az embert az, hogy teljesen mértékben az Isten Szent Akaratától függ. Megszűnik a

magasrendű emberi értelembe vetett hit, mert az értelem többé már nem fog jelentős szerepet játszani.

Ehelyett a lélek átitatódik azzal a tudással, belátással és megértéssel, hogy ez meghaladja az ő gyarló

emberi értelmezését.

Ha a Szentlélek betölt egy lelket, akkor a lélek feléled, rögtön Atyám Akaratához vonzódik,

és teljes önátadásban válaszol. Amint alábbhagy a kezdeti félelem, egy mély béke fogja hatalmába
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keríteni, és megszűnik az ember azon félelme, hogy látják, amint Isten Igéjét hirdeti. Nem fognak

törődni az emberek véleményével, mert szájukból az Igazság fog áradni. A lélek személyisége –

függetlenül attól, hogy könnyen barátkozó, félénk vagy szégyenlős – háttérbe fog szorulni, és

másodlagossá válik a tekintetben, hogy hogyan hirdetik Isten Igéjét.

Mindazon lelkek, akik befogadják a Szentlélek Ajándékát, egytől egyig át fogják adni szabad

akaratukat Atyám Akaratának. Azon lelkek számára – akik valóban a Szentlélek Ajándékával vannak

megáldva – az lesz a feladat, hogy hirdessék Isten Igéjét, és emiatt ők szenvedni fognak. Azonban Isten

Szeretetburka beborítja az ilyen lelkeket, ahogy menetelnek előre, félelem nélkül, bátran hirdetvén az

Igazságot. Azok, akik Tanításaim Igazságát hirdetik – ezekben a pogány időkben, amikor Egyházam el

fog távolodni az Igaz Hittől -, még több erőt fognak kapni azt biztosítandó, hogy Szavam meghallgatásra

találjon. Ez az erő Istentől, szeretett Atyámtól fog jönni. Isten Erejének Hatalma által sokan meg fognak

térni a sátán seregéből, míg a többiek el lesznek pusztítva.

A Szentlélek égő, lángoló kardként fog belehasítani mindazok szívébe, akik hallgatják és elfogadják az

Igazságot.

Jézusotok

 

Ha nincs benneteket alázat, akkor lelketeket elönti a gőg, és vétkezni

fogtok Ellenem

2013. október 31. csütörtök, 23.30

Hőn szeretett leányom, oly sokan nem hallgatnak majd Szavamra, mivel nem tudják, hogy Ki Vagyok

Én. Sokan állítják azt, hogy ismernek Engem, de csak hibás emberi értelmezésük révén vannak

meggyőződve arról, hogy felfogják, Ki Vagyok Én, és mit Tettem azért, hogy megmentsem őket a

pokoltól, mely Isten mindazon gyermekére vár, akik nem fognak kérni Engem, hogy bocsássak meg

nekik.

A szabad akarat Atyám Ajándéka. Ugyanakkor a szabad akarat akadályozhatja az embert abbéli

törekvésében, hogy keresse Isten Szeretetét. Ennek ellenére Atyám megajándékozta Gyermekeit ezzel

az Ajándékkal. Ennyire nagylelkű Ő. Ennyire szereti az Ő gyermekeit. Ez az Ajándék megadta nekik azt a

szabadságot, hogy bejárhassák a Földet, élvezhessék gyümölcseit, és befogadhassák szépségét. De az

ember, akit megkísértett a sátán, visszaélt Atyám bizalmával. Ekkor vált a sátán rabszolgájává,

egyezséget kötvén vele, melynek révén a bűn továbbra is elválasztja Isten gyermekeit Tőle.

Kereszthalálom Ajándéka azt jelentette, hogy Én felbontottam ezt a természetellenes köteléket az

ember és a sátán között. Kereszthalálom által így lehetővé tettem az ember számára, hogy a

bűnbocsánat által kereshesse az üdvösséget. Ez azt jelenti, hogy az ember képes arra, hogy

megmeneküljön a sátán karmai közül, de csak azok nyerhetik el valóban az üdvösséget, akik teljes

alázatos szolgaságban követnek Engem.  Ha nem vagytok képesek arra, hogy – a  kiengesztelődés

által – nyíltan bevalljátok Nekem, Jézus Krisztusnak, gyarlóságaitokat, bűneiteket és egymás

iránti gyűlöleteteket, akkor nem maradtok tiszták. A lélek tisztagása nélkül nem vagytok

képesek arra, hogy alázatossá váljatok a Szememben. Ha nincs benneteket alázat, akkor

lelketeket elönti a gőg, és vétkezni fogtok Ellenem. Amikor vétkeztek Ellenem, azt

számtalan módon teszitek.
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Elsődlegesen bujaságotokat, kapzsiságotokat és gőgötöket fogjátok táplálni. Aztán úgy fogtok

viselkedni, mintha ti tájékozottabbak, okosabbak és jobbak lennétek másoknál. Majd ítélkezni fogtok

mások fölött. Aztán továbbléptek. Ki fogjátok gúnyolni azokat, akik valódi egységben vannak Velem,

azáltal, hogy azt mondjátok róluk, hogy nem tökéletesek. Aztán  rágalmakat gyártotok mindazokról, akik

Hűek maradnak Hozzám. Ennek ellenére meg fogjátok győzni magatokat arról, hogy benneteket a

Szentlélek tölt be. De nem a Szentlélek lesz az, aki indít benneteket, hanem a gonosz lélek, aki meg

fogja szállni lelketeket, és azt fogjátok hinni, hogy a Menny vezet titeket.

Amikor azt mondjátok, hogy ti Engem képviseltek, és hogy különb helyzetben vagytok, mint mások,

hogy Királyságom részesei legyetek, aztán meg hazudtok Rólam, akkor nektek szükségetek van mások

imáira. Ekkorra már félúton lesztek a pokol mélysége felé, és Beavatkozásom nélkül el fogtok veszni.

Fogjátok Üzeneteimet. Öleljétek szívetekre, és kérdezzétek meg: „Jézus, ez Te vagy? Valóban

szükségem van a Te Segítségedre?” és Én meg fogom adni nektek a választ.

Jézusotok
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