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A Nagyfigyelmeztetés - 2013 szeptember

Én tizenkét egyszerű, tanulatlan, és a Szentírásról semmit sem tudó embert

választottam ki, akik szegény halászok voltak

2013. szeptember 1. vasárnap, 11.08

Hőn szeretett leányom, amikor a Földön jártam, és betértem Isten Templomaiba, hogy

kinyilatkoztassam az Igazságot, eleinte türelemmel viseltettek Irántam. Sok pap esett ámulatba a

Tudásomtól, és Tőlem, egy ácsmester egyszerű Fiától. Nagy figyelemmel hallgattak, ahogy részletesen

beszéltem arról, hogy mi az elvárás irányukba, az Atyám Könyvében lefektetettek szerint.

Tizenkét éves korom óta tudtam, hogy mi az Én Küldetésem, amelynek lassan kezdtem neki, nem

kinyilatkoztatva túl sok mindent, amíg még nem érkezett el az idő. Tudtam, hogy fel kell készítenem a

világot a Messiás Jövetelére. Már azt is nagyon hamar tudtam, hogy Atyám földi Egyháza meg fog

tagadni Engem, és csaló szélhámosnak fog nevezni.

Én tizenkét egyszerű, tanulatlan, és a Szentírásról semmit sem tudó embert választottam ki,

akik szegény halászok voltak. Miért cselekedtem így? Tudtam, hogy az a tudás, amit át fogok nekik

adni, a maga valójában lesz elfogadva. Mivel nem volt semmilyen előzetes Szentírás ismeretük, ezért

nem hasonlítgatták össze Tanításaimat a Szentírással, és nem próbáltak hibát találni bennük azáltal,

hogy alaposan megvizsgálták azokat. Ez azt eredményezte volna, hogy sokuknak nem lett volna

bátorsága hirdetni az Igazságot. Kigúnyolták őket az egyházi előkelőségek, akik azt állították, hogy

tudatlan emberek nem méltóak arra, hogy Isten választottjai legyenek az Ő Szent Igéjének hirdetésére.

Isten, minden bizonnyal – lévén, hogy ők rendelkeznek tanulmányokkal a lelki témákat illetően, illetve

pozícióval Isten Egyházában -, kizárólag Egyházát választaná az Örömhír hirdetésére. Ők nem értették

meg, hogy ily módon Isten kizárólag az alázatosakat és a tudatlanokat választja ki, mert ők nem

vitatkoznak. Ők nem ellenkeznek, és nem tartanak attól, hogy elutasítják őket, mivel nem ők tudják

jobban. Jegyezzétek meg, Isten nem azokat választja ki, akik felmagasztalják magukat mások előtt. Ez

teljességgel kizárt.

Ezért gyűlölnek téged, leányom, földi Egyházam körében. Ezért szedik ízekre, és teszik nevetség

tárgyává Üzeneteimet. Ezért gúnyolnak téged, mivel nem tartanak méltónak Szent Szavam

terjesztésére. Mennyire elszomorítanak Engem. A gyűlölet, amit tapasztalni fogsz, főként a

Katolikus Egyház hatására lesz. Ők sosem fogják elfogadni azt, hogy egy olyan próféta

küldethessen el, aki semmit sem tud a Legszentebb Bibliáról, vagy Tanításaimról. Azt fogják

mondani, hogy eretnekséget terjesztesz. Azért mondják ezt, mert annyira eltávolodtak Tanításaimtól,

hogy elkezdtek hinni a saját hazugságaikban. Tudnotok kell, hogy végidő Prófétám el lett küldve, és

nem kiválasztva lett, mert ez lehetetlen lenne, hiszen ez a Végső Küldetés Atyám által jött létre, Aki

kizárólag küldi az Övéit.

Figyelmeztetlek benneteket, akik azáltal gúnyoltok Engem, hogy lebecsülitek ezeket az

Üzeneteket – Szent Szavamat, most azonnal Hozzám kell jönnötök, Szentségimádásban,

minden egyes nap, egészen addig, amíg meg nem halljátok Hangomat. Csak így tudlak

Magammal ragadni benneteket, és megmutatni nektek, hogy mire van szükségem a részetekről – ebben

a kritikus időben – az Isten iránti szolgálatotokat illetően.

Jézusotok
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Ti, akik kigúnyoltok most Engem, azzal, hogy elutasítjátok Üzeneteimet,

tényleg azt hiszitek, hogy Én megosztanám Egyházamat?

2013. szeptember 1. vasárnap, 17.05

Hőn szeretett leányom, végre hálát adsz Nekem ezért a nagyon nehéz Küldetésért. Tudom mennyi

gyötrelmet okoz neked Isten Szavának hirdetése, mivel ez nagy dühöt vált ki azok körében, akik

magukat az elitnek hiszik.

Leányom, tudd, hogy habár kegyelmekben részesítelek téged, mindig egyedül fogsz járni, és a

vadonban fogsz kikötni, akár a többi próféta, téged megelőzően. Fogok majd küldeni neked pár segítőt,

ennek ellenére mindig magányos leszel. Viszont Én mindig ott leszek melletted, amíg a farkasok

vadásznak rád.

Mondd el a következőt azoknak, akik magukat igaz Tanítványaimnak, papnak és felszentelt szolgának

nevezik közöttetek. Én szüntelen hallom a hangját a kicsinyeknek, a gyengéknek, az alázatosaknak, és a

tiszta szívűeknek. Még ha ők meg is rémülnek Üzeneteimtől, mindig kegyes leszek azokhoz, akik

őszintén szeretnek Engem. Kikről is beszélek most? Azokról, akik sosem felejtették el, amit mondtam

nekik. Mégpedig, hogy hordozzátok Keresztemet, kövessetek Engem, de készüljetek fel, mert amikor

hirdetitek Isten Szavát, minden rosszakarat nélkül, akkor át fogjátok élni Gyötrelmemet. Függetlenül

attól, hogy mennyire civilizáltnak tartjátok a világot jelenleg, gyűlölni fognak benneteket, amikor

elszántan szembeszálltok azokkal, akik gyűlölnek Engem. Márpedig ha ők gyűlölnek Engem, akkor

keresztre fognak feszíteni benneteket.

Én meghallgatom a szelídeket. Megáldom azokat, akik végrehajtják a nektek adott egyértelmű

Utasításaimat, miszerint szeressétek egymást, függetlenül attól, hogy mennyire gyötörnek benneteket.

Nektek, akik ezen Üzeneteken keresztül elutasítotok Engem, nem szabad – kételyeitek miatt – senki

ellen gyűlöletet szítanotok az Én Nevemben. Én, Jézus Krisztus, elmondom most nektek, hogy az ördög

eljött, hogy meghirdesse végső ostromát Isten gyermekei ellen. Ti, akik nem vagytok hajlandóak Rám

hallgatni, az ő elkötelezett szolgáinak a bűvöletébe fogtok esni.

Talán nem tudjátok, hogy Egyházamat meg fogja támadni a sátán, és hogy ez előre meg lett

jövendölve? Ellenségeim köztetek fognak járni, mégsem fogadjátok el azt, hogy Én ezt megengedném.

Legyetek tudatában, hogy az Armageddon Csatája két táborból áll. Azokból, akik hisznek Istenben, és

követik Isten Szavát, valamint a gonoszból, az ő seregéből és az általa megtévesztettekből. A sátán

sokakat meg fog téveszteni Egyházamban, és csak azok – akik éberek maradnak, és akik felfigyelik a

tanbeli tévedéseket – fognak tudni ellenállni a csábításnak. A csábítás, a megtévesztő által használt

leghathatósabb eszköz. Ő az Igazság hirdetésének látszatával téveszt meg.

Arra kérem a szegény lelkeket, azokat, akik szeretnek Engem, és akik hűek maradnak földi

Egyházamhoz, hogy hallgassanak meg. Továbbra is hűnek kell lennetek Egyházamhoz, és el kell

fogadnotok a fegyelmi szabályokat, amennyiben elöljáróitok továbbra is hűek ahhoz, amit

Én adtam a világnak Kereszthalálom által. Közel a választás ideje. Az utálatosság még nem

történt meg, de amikor észreveszitek az eltévelyedéseket, melyek ellenkeznek

Tanításaimmal, és Ajándékaimmal, azaz a Szentségekkel, akkor hagyjátok ott. Ez a nap

közel van. Akkor egybe kell gyűlnötök, és továbbra is követnetek kell Egyházam Szabályait

úgy, ahogyan azok meg lettek határozva számotokra Péter által.
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Ti, akik kigúnyoltok most Engem, azzal, hogy elutasítjátok Üzeneteimet, tényleg azt hiszitek, hogy Én
megosztanám Egyházamat?

Ti, akik kigúnyoltok most Engem, azzal, hogy elutasítjátok Üzeneteimet, tényleg azt hiszitek, hogy Én

megosztanám Egyházamat, és arra kérnélek benneteket, hogy tagadjátok meg Tanításaimat? Mielőtt

elvetnétek Prófétámat, várjatok addig a napig, amikor is arra fognak kérni benneteket, hogy esküdjetek

hűséget a hazugságoknak, földi Szent Egyházam Nevében. Csak az irántatok érzett nagyon erős

Szeretetem miatt nem vetlek félre benneteket, és hagyom, hogy a démonok bekebelezzenek titeket.

Jézusotok

 

Talán nem vagytok tisztában azzal, hogy fiatalok egy egész generációja

távolodik el most Tőlem?

2013. szeptember 2. hétfő, 18.45

Hőn szeretett leányom, ahogy fokozódik a düh eme Próféciák ellen, melyek azért adatnak a

világnak, hogy felkészítsenek benneteket Második Eljövetelemre, tudnod kell a következőt.

Ennek a Küldetésnek egyetlen egy célja van. Mégpedig az, hogy megmentsen minden lelket

– mindenkit, aki ma a világban él. Nem számít, hogy milyen éles az a kritika, amit felhoznak ellened,

leányom, mert Én könyörtelenül haladok előre addig, amíg Feladatom végre nincs hajtva. Senki sem

állíthat meg Engem abban, hogy megmentsem a lelkeket, mert Én el fogom tiporni azokat,

akik Utamba merészelnek állni, hogy meg tudjam menteni azokat a lelkeket, akik kiestek a

Kegyemből.

Talán nem vagytok tisztában azzal, hogy a Földön végigsöprő pogányság, és a hívők körében lévő

gyenge hit miatt, fiatalok egy egész generációja távolodik el most Tőlem? Küldetésem az olyan

kétségbeesett fiatalokra irányul, akiktől a legtöbb esetben megtagadták azt, hogy bármi

fogalmuk is legyen Rólam, Jézus Krisztusról. Mivel ők nagyon sokan vannak, minden

nemzetben, el kell érnem őket minden olyan eszközzel, mellyel a legvalószínűbb, hogy

felkeltem a figyelmüket.

Ne feledjétek, hogy ti, azon Keresztények, akiket kisgyerekkorotok óta Isten Igéjével tápláltak, ti

áldottak vagytok. Ezért kötelesek vagytok imádkozni az elveszett nemzedékért. Kérlek, imádkozzatok

ezekért a fiatal lelkekért ezzel az Imahadjárati Imával:

Imahadjárat (118) Ima a fiatal lelkek elveszett nemzedékéért

“Drága Jézus, Irgalmadért kiáltok a fiatal lelkek elveszett nemzedéke számára. 

Azok számára, akik nem ismernek Téged, hogy borítsd be őket a látás Ajándékával. 

Azok számára, akik bár ismernek Téged, mégis elutasítanak Téged, hogy vond ismét

Irgalmadba őket. 

Kérlek, minél hamarabb adj nekik bizonyítékot Létezésedet illetően, és vezesd őket azok

felé, akik segíteni tudnak nekik, valamint vezesd őket az Igazság felé. 

Töltsd be szellemüket és lelküket az Irántad való vágyakozással. 
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Talán nem vagytok tisztában azzal, hogy fiatalok egy egész generációja távolodik el most T?lem?

Segíts nekik felismerni az ürességet, mely azért van bennük, mert nem érzik Jelenlétedet.

Könyörögve kérlek, drága Uram, ne hagyd el őket, és Irgalmasságodban adj nekik Örök

Életet. Ámen.” 

Mennyire vágyom arra, hogy elérjem ezeket a fiatal gyermekeket, és Szent Karjaimba öleljem őket,

hogy vigasztaló Szavakat súghassak fülükbe, és lelki békét adhassak nekik. Ők az Enyéim, és az Új

Paradicsom üres lenne azok nélkül, akik után Én a legjobban epekedem. Segítsetek Nekem megmenteni

őket.

Jézusotok

 

 

Életetek csak egy múló pillanat a teljes életetekben. Ti száműzetésben

vagytok

2013. szeptember 3. kedd, 16.45

Hőn szeretett leányom, legfőbb Vágyam az, hogy Megszólítsam – szerte az egész világon – azokat az

embereket, akik kizártak Engem az életükből, hogy térjenek vissza Hozzám. Sok lélek – akit az a

gondolat vezérel, hogy Isten valójában nem Létezik – döntött úgy, hogy elfelejtenek Engem, az ő

szeretett Jézusukat. Aggódom ezekért a szegény, összezavarodott emberekért, mert Én nagyon

szeretem őket, és hiányolom a társaságukat.

Ha eltévelyedtetek Tőlem, és nehéz összeegyeztetni számotokra egy modern, rohanó világról alkotott

nézeteteket a Belém, Jézus Krisztusba vetett egyszerű hittel, akkor hadd segítsek nektek megérteni. Ti a

bűn következtében elszakadtatok Tőlem. Amikor a bűn megmételyezi a lelketeket, akkor sötétség

ereszkedik le rá, és ez megnehezíti Isten Világosságának elfogadását. Amikor ez történik, szívetek

megkeményedik. Majd miután az értelmetek is érintetté válik, ekkor fogjátok tévesen azt gondolni, hogy

Isten nem Létezhet, mivel a logika azt diktálja, hogy Ő nem tud létezni.

Életetek csak egy múló pillanat a teljes életetekben. Ti száműzetésben vagytok. Az Igazság a jövőben

rejlik, amikor végre haza fogtok térni az Istenhez, természetes állapototokban. Én megértem, hogy

mennyire nehéz az embernek az, hogy közel maradjon Hozzám, amikor oly sok zavaró tényezővel,

kísértéssel és sötétséggel kerül szembe a Földön.

Amikor úgy vélitek, hogy ti nem érzitek Jelenlétemet vagy Szeretetemet, akkor Szeretném, ha ezt az

imát imádkoznátok: Imahadjárat (119) Ima azért, hogy érezzem Jézus Szeretetét

„Jézus segíts rajtam, annyira össze vagyok zavarodva.

Szívem nem akar megnyílni Feléd.

Szemem nem lát Téged.

Elmém kirekeszt Téged.

Szám nem képes vigasztaló szavakat suttogni Neked.

Lelkemet sötétség borítja.

Kérlek, könyörülj rajtam, szegény bűnösön.

Jelenléted nélkül tehetetlen vagyok.
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Életetek csak egy múló pillanat a teljes életetekben. Ti szám?zetésben vagytok

Tölts el engem Kegyelmeiddel, hogy legyen bátorságom Feléd nyújtani kezem, és Irgalomért

könyörögni Hozzád.

Segíts rajtam, a Te elveszett tanítványodon, aki szeret Téged, de aki már nem érzi, hogy

szeretet izzana a szívében ahhoz, hogy meglássa és elfogadja az Igazságot. Ámen.” 

Nem könnyű egységben lenni Velem. Ki kell tartanotok egészen addig, amíg meg nem érzitek

Jelenlétemet lelketekben. Hívjatok Engem, és Én futok, és átölelem majd szegény, nyomorult lelketeket,

és majd Én elviszlek, és elvezetlek benneteket örök üdvösségetekre. Nem számít mit tettetek, soha nem

szabad félnetek hívni Engem. Én válaszolni fogok minden bűnösnek, függetlenül attól, hogy kik ők.

Egyikőtök sem mentes a bűn szennyétől. Várom hívásotokat.

Jézusotok

 

Szakaszosan hozok Ajándékokat, a lélek tisztaságának függvényében

2013. szeptember 4. szerda, 18.00

Hőn szeretett leányom, az Élő Isten, Aki jelen van az alázatos lelkekben, hangsúlyozottabbá fog válni,

amikor Új Ajándékaim ki fognak áradni mindazokra, akik jelenleg a világban élnek.

Szakaszosan hozok Ajándékokat, a lélek tisztaságának függvényében. Követőim – a világ minden

egyházában – azt fogják érezni, hogy fellángol az Irántam való szeretetük, lévén, hogy jobb

megértést adok számukra Ígéretemet illetően, miszerint Eljövök újra. Ajándékom azt fogja

jelenteni, hogy képesek lesznek a sötétség pókhálóján keresztül meglátni, hogyan kezd az Igazság

értelmet nyerni. Tudni fogják majd, hogy Én szólok hozzájuk, mivel érezni fogják Jelenlétemet a

szívükben. A Szentlélek Ereje által meg lesznek áldva azzal a tudással, mely képessé teszi őket arra,

hogy megfelelően felkészüljenek Második Eljövetelemre.

Követőimet a Szentlélek fogja vezetni, és ők nem fognak elárulni Engem, sőt semmiféle – az

Én Nevemben bemutatott – szentségtörést sem fognak elfogadni. Ezért Szavam most

gyorsabban fog terjedni, és hamarosan a Szentlélek vágyat ébreszt majd a lelkükben ama Nagy Nap

iránt, amikor is - Jövetelemet jelezvén – felharsan az utolsó trombita.

Ne féljetek, szeretett Követőim, mert habár szenvedtek, Én veletek Vagyok. Hamarosan

megsokasodtok, és ez magabiztosságot ad majd nektek ahhoz, hogy hűek maradjatok Hozzám.

Jézusotok

 

Üdvösség Anyja: Minden egyes Szentséget a felismerhetetlenségig meg

fognak változtatni

2013. szeptember 5. csütörtök, 09.35
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A Nagyfigyelmeztetés - 2013 szeptember
Üdvösség Anyja: Minden egyes Szentséget a felismerhetetlenségig meg fognak változtatni

Gyermekem, amikor Fiam Szent Fejére helyezték a Töviskoronát, ezt nemcsak azért tették, hogy

rettenetes fizikai gyötrelmet okozzanak, hanem ezzel üzentek is. Ez egy szimbolikus megnyilvánulás

volt a részükről. Azt mondták, miközben gúnyolták Őt, hogy ez az Ember – Aki azt állítja, hogy

Ő az Egyház Feje, és Aki Messiásnak nevezi Magát – tűrhetetlen. Meggyalázták az Egyház

Fejét, amikor megkoronázták Őt, és újfent meg fogják gyalázni Őt ezekben az időkben.

Nem lesz elég nekik, Krisztus ellenségeinek, hogy átveszik Fiam Egyházának irányítását belülről – még

számos módon meg fogják szentségteleníteni Őt. Meg fogják változtatni a Szentáldozási ostyákat,

és a Szent Eucharisztia jelentését is. Azt fogják mondani, hogy Az, a Szent Eucharisztia, az

emberiséget jelképezi, és hogy ez egy új lelki közösségnek a jelképe – mely minden embert

egybegyűjt Isten Szemében. Nektek, gyermekeim, azt fogják mondani, hogy ti mindannyian

lelki közösséget alkottok egymással, és ez ünneplésre ad okot.

Az Oltáriszentség Krisztus Teste, és Valóságos Jelenléte. Ez nem lehet két különböző dolog. Ennek

ellenére, ők el fogják ferdíteni a jelentését – és végül az csak egy darab kenyér lesz a számotokra, mert

amikor megszentségtelenítik az oltárokat és a Legszentebb Ostyát, Fiam Jelenléte megszűnik.

Minden egyes Szentséget a felismerhetetlenségig meg fognak változtatni. Fiam ellenségei annyira

ravaszak lesznek, hogy a szent szertartások úgy fognak tűnni, mintha csak egy kicsit változtak volna

meg. A Gyónás Szentségét el fogják törölni, mert a fenevad nem akarja, hogy a lelkek

megmeneküljenek, mert az Fiam győzelmét jelentené.

Gyermekek, minduntalan kérnetek kell közbenjárásomat, hogy eme jövőbeni események okozta

fájdalmat enyhíteni lehessen, és az idő rövid.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 

Egyetlen felszentelt Szolgám sem ítélhet el senkit az Én Nevemben

2013. szeptember 5. csütörtök, 14.30

Hőn szeretett leányom, azok közül, akik hisznek Istenben, vagy elfogadnak Engem, mint az Ember Fiát,

mily kevesen szeretnek Engem igazán. Azt mondják, hogy igazán szeretnek, de sokan nem Tanításaim

szerint élnek. Nem mondhatjátok, hogy szerettek Engem, ugyanakkor meg elítéltek másokat. Nem

sértegethettek durva szavakkal egy másik személyt, ugyanakkor meg azt mondjátok, hogy szerettek

Engem.

Ki az, aki bűntelen közületek? Melyikőtök az, aki felmagasztalja magát Előttem, aztán meg kegyetlenül

beszél másvalaki ellen? Soha nem állíthatjátok azt, hogy az Én Nevemben beszéltek, ha másvalakit

rágalmaztok. Ez sértés Istennel szemben, és ti, akik így viselkedtek, sértetek Engem. Ti, akik rosszat

mondotok másvalakiről, miközben azt állítjátok, hogy védelmeztek Engem, ezzel csak elszakítjátok

magatokat Tőlem. Ennek ellenére úgy gondoljátok, hogy cselekedeteitek indokoltak. Mikor gondoltátok

azt, hogy Én támogatni fogom az ilyen viselkedést, és miért hiszitek azt, hogy jogotokban áll ezeket a

dolgokat megtenni?
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Egyetlen felszentelt Szolgám sem ítélhet el senkit az Én Nevemben

Ha elköteleztétek magatokat a Szolgálatomra, majd kegyetlen szavakat szóltok Isten akár

egyetlen gyermeke ellen is, akkor súlyos bűnt követtek el. Egyetlen felszentelt Szolgám sem

ítélhet el senkit az Én Nevemben. Valószínűleg ismeritek Tanításaimat – valószínűleg

jártasak vagytok mindabban, amit Atyám Könyve tartalmaz, de ha megrágalmaztok valakit

az Én Nevemben, száműzni foglak benneteket. Nagyon sok vezeklésre lesz szükségetek,

hogy ismét Kegyeimet keressétek, és még ha könyörögtök is Nekem, hogy bocsássak meg

nektek, akkor is sok időbe fog telni, míg ismét méltóak lesztek Színem elé járulni.

Jézusotok

 

Üdvösség Anyja: Egy újabb keserves világháborút fognak indítani

2013. szeptember 6. péntek, 18.46

Drága gyermekem, Fiam, Jézus Krisztus utasításainak megfelelően, ki kell nyilatkoztatnom, hogy azok a

háborúk, melyek most fognak kibontakozni a Közel-Keleten, előfutárai lesznek annak a nagy csatának,

amikor is egy újabb keserves világháborút fognak indítani.

Mennyire megszakad szegény szenvedő Fiam Szent Szíve. Terjedni fog a gyűlölet, mely azoknak a

vezetőknek a szívét járja át, akiket a hétköznapi emberek országaik vezetésével bíztak meg. Ők el

fogják árulni saját nemzetüket. Több millióan meg fognak halni, és sok nemzet lesz érintett. Tudnotok

kell, hogy Fiam meg fogja menteni azoknak a lelkét, akiket meg fognak gyilkolni, ugyanakkor

ártatlannak találtatnak minden bűnben.

Ezeknek a háborúknak az irama fokozódni fog, és amint a világ négy része belekeveredik, meghirdetik a

Nagy Háborút. Sajnos nukleáris fegyvereket is be fognak vetni, és sokan fognak szenvedni. Ez egy

rettenetes háború lesz, de nem fog sokáig tartani.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok az összes ártatlan lélekért, és továbbra is imádkozzátok 

Legszentebb Rózsafüzéremet, naponta háromszor, enyhítendő azt a szenvedést, melyet a Harmadik

Világháború fog eredményezni.

Köszönöm gyermekem, hogy válaszolsz hívásomra. Tudd, hogy nagy bánat van most a Mennyben, és

nehéz szívvel hozom nektek ezt a súlyos üzenetet.

Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 

Üdvösség Anyja: Az egyetlen út az Örök Életre, Fiamon, Jézus Krisztuson

keresztül vezet
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Üdvösség Anyja: Az egyetlen út az Örök Életre, Fiamon, Jézus Krisztuson keresztül vezet

2013. szeptember 6. péntek, 20.15

Gyermekem, egyikőtöknek sem szabad soha elfelejtenie, hogy Fiam azért halt meg, hogy megváltsa az

emberiséget. Ő megszabadította az összes lelket a fenevad rabságából. Ő megadta mindannyiatoknak

az Üdvösség Ajándékát, de ahhoz, hogy elnyerjétek az Örök Életet, Fiamhoz kell járulnotok, és kérnetek

kell Tőle ezt a Nagy Ajándékot.

Az egyetlen út az Örök Életre, Fiamon, Jézus Krisztuson keresztül vezet. Mivel Ő nagyon irgalmas,

megadja mindenkinek a lehetőséget, hogy saját szabad akaratukból jöjjenek Hozzá. Ő átadta a világnak

az Igazságot, és Kereszthalálának Ajándéka által, Ő utat nyitott mindenki számára, hogy örök békében

és az Ő Paradicsomában élhessen.

Sokan nem fogadják el Fiamat, sőt ők Istenben sem hisznek. Ha nem hisztek Istenben, és az

Üdvösség Ajándékát sem fogadjátok el, akkor elszakítjátok magatokat Istentől. Eme Végső

Küldetésnek köszönhetően – melynek célja a lelkek megmentése, beleértve minden bűnös

lelket, illetve azokat is, akik nem hajlandóak elismerni Isten Létezését – Fiam egy Nagy

Csodát fog tenni. A Nagyfigyelmeztetés során mindenki látni fogja a bizonyítékát annak, hogy van

lelke, és sokan meg fognak térni. Azok, akik nem fognak megtérni, és akik továbbra is ateisták

maradnak, ők nem részesülhetnek az Üdvösség Ajándékában, mivel ők vissza fogják utasítani az Ő

Irgalmas Kezét.  Ezek a lelkek a legdacosabb módon el fogják utasítani Őt, és kizárólag csak a ti imáitok

tudják megmenteni őket.

Azok, akik visszautasítanak minden próbálkozást, minden beavatkozást és minden Irgalmat, melyek

célja, hogy az Új Paradicsomba vezessék őket, száműzve lesznek. Mert nem lesz az övék Fiam

Királysága, mivel Atyám, Aki a szabad akarat Ajándékát hagyta örökül az emberiségre, soha nem fogja

ráerőltetni az Akaratát egyik Gyermekére sem.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy az ateisták elfogadják az Irgalom Kezét,

melyet Fiam fog nyújtani egytől egyig mindegyikőjüknek. Ne felejtkezzetek meg az 

Imahadjárati Imák imádkozásáról, hogy megmentsétek ezeket a szegény kis lelkeket.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 

Szent Igémet nem lehet módosítani vagy átalakítani úgy, hogy az valami

mássá váljon

2013. szeptember 7. szombat, 18.25

Hőn szeretett leányom, míg Én továbbra is minden erőfeszítést megteszek, hogy ezeken az Üzeneteken

keresztül elérjem a világot – sok hithű Követőm még mindig nem fogadja el Kezem. Ezek az Én drága

lelkeim sebezhetőek, mert sokuk nem fogja felismerni azt, ahogyan hitük arra lesz

felhasználva, hogy helyeseljék a hamarosan bekövetkező új liturgiát, mely nem Engem,

Jézus Krisztust, az Emberfiát fogja tisztelni.

Sokan tévesen azt fogják feltételezni, hogy az új liturgia és az új mise – annak ellenére, hogy
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Szent Igémet nem lehet módosítani vagy átalakítani úgy, hogy az valami mássá váljon

nagymértékben megváltozik – nem árthat semmit. Nagyon sokan csendben meg fognak

kérdőjelezni bizonyos tartalmi részeket valamint a formátumot, és furcsának fogják találni azokat. Mégis

csak nagyon kevesen fogják kifogásolni ezeket, mivel azt hiszik majd, hogy ezekre az Egyház áldását

adta, és ezért ezek nem lehetnek helytelenek. Amit viszont ők nem látnak át az az, hogy Szent Igémet

nem lehet módosítani vagy átalakítani úgy, hogy az valami mássá váljon. Egyházam tévedhetetlen,

de ha Egyházamban valamely állítólagos szolga vagy vezető elferdíti Isten Igéjét, vagy átírja

a Szent Eucharisztia jelentését, akkor ők Isten ellen káromolnak.

Az emberiség megtagadott és keresztre feszített Engem, amikor ők – köztük Isten Templomainak

vezetői is – elutasították az Igazságot. Amikor valaki – nem számít milyen nagy tekintélye van

körötökben – tagadja az Igazságot, akkor az eretnekséget követ el, és nem Tőlem való.

Azonban ők azt szeretnék elhitetni veletek, hogy az Igazság egy hazugság. Ők tagadni fognak mindent,

amit Én tanítottam nektek arról, hogy hogyan éljetek teljes Keresztény életet. Ők arcul fognak köpni

Engem, és egy olyan úton fognak vezetni benneteket, amelyről azt mondják majd, hogy Hozzám vezet,

de valójában nem.

Ezek a megjövendölt dolgok hamarosan bekövetkeznek. Álljatok készen. Amikor látjátok a jeleket, akkor

legyetek tudatában annak, hogy ezek a próféciák csak Istentől jöhetnek.

Jézusotok

 

Itt az ideje, hogy megalakuljanak, és az egész világon elterjedjenek az

Imahadjárati Imacsoportok

2013. szeptember 8. vasárnap 21.10

Hőn szeretett leányom, itt az ideje, hogy megalakuljanak, és az egész világon elterjedjenek az 

Imahadjárati Imacsoportok. Ezek az Imák Isten Hatalma által adatnak, és nagy csodák kísérik őket.

Ezek az Imák terjeszteni fogják a megtéréseket, testi gyógyulásokat eredményeznek majd, és

enyhíteni fogják a háború, az éhínség és a nyomor hatását. Ma egy új Imát adok nektek, mely

segít majd csökkenteni a majdani háború okozta rettenetes szenvedést.

Imahadjárat (120) Állítsd meg a Háború Terjedését

Ó, édes Jézusom, vess véget a háborúknak, melyek elpusztítják az emberiséget.

Óvd meg az ártatlanokat a szenvedéstől.

Óvd meg azokat a lelkeket, akik igaz békét próbálnak szerezni.

Nyisd meg a háború gyötrelme által sújtottak szívét.

Óvd meg a fiatalokat és a védteleneket.

Mentsd meg mindazokat a lelkeket, akik a háború következtében életüket vesztik.
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Itt az ideje, hogy megalakuljanak, és az egész világon elterjedjenek az Imahadjárati Imacsoportok

Erősíts meg mindannyiunkat, drága Jézus, akik Isten valamennyi gyermekének lelkéért imádkozunk, és

add meg nekünk a Kegyelmet, hogy kibírjuk a szenvedést, melyben lehet, hogy részünk lesz a viszály

idején.

Könyörögve kérünk, állítsd meg a háború terjedését, és vidd a lelkeket Szíved Szent

Menedékébe. Ámen.” 

Menjetek ti, mind, akik hallotok Engem, és kérjétek Tőlem azokat a Kegyelmeket, melyre szükségetek

lesz ahhoz, hogy elviseljétek Gyötrelmemet ebben az időben.

Jézusotok 

 

Minél jobban gyűlölnek benneteket, Tanítványaim, annál jobban szeret

benneteket az Isten

2013. szeptember 10. kedd 23.45

Hőn szeretett leányom, talán nem tudod, hogy ha minél többen követitek Üzeneteimet, akkor gyötörni

fognak benneteket azok, akik el szeretnék hallgattatni a Hangomat?

Ahogy ez a Küldetés folytatódik szeretett Atyám Parancsa szerint, minden erőfeszítést meg

fognak tenni azok, akik ellenzik ezeket a Szent Üzeneteket – különösen földi

Egyházam-béliek -, hogy arra kényszerítsenek benneteket, hogy hagyjatok fel ezek

követésével. Ezek az ellenvetések fokozódni fognak, és be fognak vetni mindenféle torz logikát, az

Igazság arrogáns tagadását, és hamisított teológiát, hogy elnyomják Isten Hangját.

Minél jobban gyűlölnek benneteket, Tanítványaim, annál jobban szeret benneteket az Isten, mivel csak

azok fognak ily módon szenvedni, akik követnek Engem, és életüket Tanításaim szerint élik. Ha a világ

felmagasztal benneteket, ha kegyeltjei és választottjai vagytok, mint élő szentek, akikben

nem találni hibát, vagy hibáitok nyilvánosan nem ismertek, akkor ti nem Isten választottjai

vagytok, mert dacoltok azzal, ami Isten szolgáitól elvárt. Ha nem valljátok meg az Igazságot,

ugyanakkor elferdítitek Igazságomat azzal a céllal, hogy kitűnjetek a világ szemében, akkor

félre lesztek vetve, míg Én igaz szolgáimat fogom keresni.

Igaz Szolgáim szeretnek Engem, és őket a Szentlélek mozgatja. A szemükben tükröződő szomorúságot –

mely azért van, mert Velem együtt szenvednek – jól láthatják azok, akik maguk is megkapták a

Szentlélek Ajándékát. Ezek a tiszta lelkek soha nem ítélnek el másokat, vagy nem próbálják akadályozni

Isten Szavát, mert ők nem képesek ilyet tenni.

Kitartóan kell mindannyiatoknak imádkoznotok ebben az időben, mert ezek a felszentelt Szolgáim

támadás alatt vannak Miattam. Én mellettük állok, de sokan el fognak bukni, és össze fognak roppanni

azon nyomás alatt, hogy hallgatniuk kell, amikor arra fogják kényszeríteni őket, hogy az eljövendő

hazugságok tanát ismertessék nyájukkal.

Jézusotok
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Minél jobban gy?lölnek benneteket, Tanítványaim, annál jobban szeret benneteket az Isten
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Üdvösség Anyja: Ki fognak gúnyolni benneteket, amiért nem ismeritek el a Katolicizmus új értelmezését

Üdvösség Anyja: Ki fognak gúnyolni benneteket, amiért nem ismeritek el a

Katolicizmus új értelmezését

2013. szeptember 11. szerda, 16.30

Gyermekem, Szívem egybefonódik szeretett Fiam, Jézus Krisztus Szívével a nagy bánat ezen idejében,

amikor is fokozódik az üldözés Isten minden gyermeke ellen.

A világon mindenki – különösen azok, akiknek nincs pénzük, befolyásuk vagy tulajdonuk – szenvedni fog

azok kapzsisága miatt, akik uralni akarnak számos nemzetet. Azon Feladatom, hogy segítsek Fiamnak

véghezvinni az emberiség megmentését célzó Szövetségének befejező részét, számos módon kezd

láthatóvá válni. Isten Hatalma által Fiam Védelmének Menedékébe fogom vezetni mindazokat, akik

zaklatottak az életükben lévő szenvedés miatti bánattól. Azok, akiknek ilyen nyomort, ilyen éhínséget,

ilyen gyötrelmet, ilyen igazságtalanságot – akármi is legyen az – kell elviselniük, megvigasztalódnak

majd, amikor arra kértek engem, hogy imádkozzam értük.

Ti, akiknek szenvednetek kell, mert tanúságot tesztek Jézus Krisztusról, az emberiség Megváltójáról,

még több erőt fogtok kapni most, amikor arra kértek Engem, hogy segítsek nektek. Hamarosan a

legnagyobb igazságtalanságnak lehettek tanúi Fiam Egyházában, melynek során mind az egyszerű

híveket, mind pedig a felszentelt szolgákat egyaránt azzal fogják vádolni, hogy engedetlenek Jézus

Krisztus Tanításaival szemben.

Azt fogják kérni tőletek, hogy tegyetek esküt – az Apostoli Hitvalláshoz hasonlóan elmondva

-, mellyel megvalljátok az Istenimádás egy módosított változata iránti hűségeteket. Ezzel az

eskütétellel, mely nem ismeretes a legszentebb Bibliában, nagy veszélybe sodorjátok

lelketeket. Meg fogják változtatni a liturgiát, és új kiegészítéseket tesznek majd hozzá, míg

más részek, melyeket hosszú éveken át mondtak, többé már nem lesznek fellelhetőek. Meg

fogják indokolni ezt a gonosz tervet, mivel minden olyan tulajdonságot felhoznak majd, mely Fiamra

jellemző, és azt fogják mondani, hogy ezek indokolják az ilyen változtatásokat.

Ezért ti, akik hűségesek vagytok Fiamhoz, mélyen felkavarónak fogjátok ezt találni, és nagyon fog

szenvedni lelketek. És mivel ti továbbra is Fiamnak fogtok hódolni, ki fognak gúnyolni benneteket,

amiért nem ismeritek el a Katolicizmus és a Kereszténység új értelmezését. Nem szabad elveszítenetek

a bátorságotokat ezen megpróbáltatások során, mert ti, drága gyermekek, Isten kegyeltjei vagytok, és

Ő mindvégig veletek marad.

Soha ne térjetek el az Igazságtól. Soha ne higgyetek el semmit, ami nem Istentől jött.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 

Ti, akik rettenetesen szenvedtek, és talán elvesztettétek az életbe vetett

minden reményeteket, legyetek tudatában, hogy a Szívemben vagytok
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A Nagyfigyelmeztetés - 2013 szeptember
Ti, akik rettenetesen szenvedtek, és talán elvesztettétek az életbe vetett minden reményeteket, legyetek
tudatában, hogy a Szívemben vagytok

2013. szeptember 13. péntek, 23.15

Hőn szeretett leányom, Szívem eleped a világért, és mindazokért, akik benne élnek, és Én megígérem

nektek, hogy mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy egyesítselek benneteket – Isten

gyermekeit – a Szívemben.

Én minden egyes férfit, nőt és gyermeket szeretek, függetlenül attól, hogy kik ők – akár hatalommal

bírók, gazdagok, befolyásosak, alázatosak, szegények vagy csak egyszerű, hétköznapi életet élő

emberek. Atyám által, Aki teremtett benneteket, mindegyikőtök arra választatott, hogy megszülessen.

Minden egyes léleknek célja van, és mindegyikőtök Isten féltve őrzött gyermeke.

Ti, akik rettenetesen szenvedtek, és talán elvesztettétek az életbe vetett minden reményeteket,

legyetek tudatában, hogy a Szívemben vagytok, és hogy mélyen átérzem gyötrelmeteket. Én szenvedek

bennetek. Soha nem szabad feladnotok a reményt, mert Én helyet készítettem számotokra a

Paradicsomomban. Ha feladjátok a reményt, akkor hátat fordítotok jövőtöknek, mely Világosságommal

teljes. Ez a jövő az Én Ajándékom számotokra, és minden az Enyém. Én elveszem majd

aggodalmatokat. Csak hívjatok Engem, és mondjátok: „Jézus, vedd el rettenetes

gyötrelmemet és szenvedésemet, és engedd, hogy érezzem Szeretetedet.” – és Én azonnal

megkönnyítem nehéz terheteket.

Amikor ürességet éreztek, és azt gondoljátok, hogy senki sem szeret benneteket igazán, tudnotok kell,

hogy Én ott állok mellettetek, mert Én szüntelenül szeretlek benneteket, nem számít milyen messzire

tévelyedtetek. Amikor úgy gondoljátok, hogy nincs miért élnetek, akkor tudatosítsátok magatokban,

hogy Új Paradicsomom Örök Életet ad majd nektek. De addig is állhatatos türelemmel kell viselnetek az

ebbéli életben való szenvedéseteket. Ugyanakkor Én enyhíteni fogom szenvedéseteket, mindössze

annyit kell tennetek, hogy kéritek ezt Tőlem.

Sokan közületek értéktelennek, sikertelennek, beteljesületlennek érzitek magatokat, olyannak, akit

senki sem szeret, és akinek szinte semmi hasznát sem veszik. Azért érzitek ezt, mert a világ az

úgynevezett siker és ambíciók megszállottja. Csak nagyon kevesek, az elit tűnik úgy, hogy ilyen nagy

magasságokba jut. A világmédia által – a gazdagság és a szépség ünneplésével – keltett nyomás nem

szolgál mást, minthogy lerombolja az átlagember önbizalmát. Nem szükséges lenyűgöznötök másokat.

Nem szükséges vagy kívánatos lenyűgöznötök Engem az állítólagos sikereitekkel. Természetesen

dolgozzatok keményen. Használjátok az Istentől kapott talentumokat, de arra, hogy azokkal másokat, és

mindannyiunk javára szolgáljatok. De tudjátok a következőt. A gyengéket, az alázatos lelkűeket,

és azokat, akik egyszerű szeretettel vannak Irántam, Jézus Krisztus iránt fogom a

legnagyobb dicsőségre emelni Királyságomban. Azok, akik most szenvednek, soha többé

nem fognak szenvedni Új Paradicsomomban.

Ígéretem – miszerint eljövök, hogy egybegyűjtselek benneteket – Második Eljövetelemkor fog

beteljesedni. Vágyakozással és örömmel tekintsetek erre a napra, mert ez már nincs messze, és akkor

el fogom hozni nektek a szeretet, az öröm, a boldogság és az Örök Élet Ajándékát. Legyetek

állhatatosak, és jöjjetek közelebb Hozzám. Én veletek Vagyok. Soha nem hagylak el benneteket, de

nektek sem szabad eltávolodnotok Tőlem, mert ha eltávolodtok, el fogtok veszni a Számomra. Jöjjetek,

és hajtsátok fejeteket a Vállamra. Hadd vigasztaljalak meg benneteket. Hadd vessek véget

szomorúságotoknak. Hadd töröljem le könnyeiteket. Hadd adjam Békémet nektek.

Különleges Áldásban részesítelek most benneteket. Fogadjátok hát! Fogadjátok el Kezemet, és minden

rendben lesz. Szeretlek benneteket.

Jézusotok
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Ti, akik rettenetesen szenvedtek, és talán elvesztettétek az életbe vetett minden reményeteket, legyetek
tudatában, hogy a Szívemben vagytok

 

A sötétség tana – a nagy hitehagyás, mely Egyházam öléből fakad majd –

sűrű nehéz ködként fog leereszkedni

2013. szeptember 14. szombat, 03.00

Hőn szeretett leányom, Én Vagyok az a Hang köztetek, Aki próbálja hallatni Magát azon

vezetők között, akik terjesztik a hitehagyást, és akik a Föld négy szegletében uralkodnak.

A sötétség tana – a nagy hitehagyás, mely Egyházam öléből fakad majd –sűrű nehéz ködként fog

hamarosan leereszkedni minden gyanútlan Keresztényre. Az a Terv, hogy elhallgattassák az Igazságot,

már kezdetét vette, és Szent Tanom elferdített változatai hamarosan világossá válnak sokatok számára.

De miközben ők hazugságokra cserélik az Igazságot, a Szentlélek szembeszáll ellenségeimmel.

Világosságom továbbra is látható lesz a zűrzavar közepette, melyet minden idők legnagyobb

hitehagyásának vezetői szabadítanak majd a világra. Nem fognak addig nyugodni, míg a világ pogánnyá

nem válik, ahol nincs szeretet Irántam, Jézus Krisztus iránt.

A szekuláris világot fogják az egyetlen világnak tekinteni, ahol minden embert arra fognak

buzdítani, hogy saját vágyait és kívánságait kövesse. Mindent meg fognak tenni, hogy

elfojtsák a Szentlélek Jelenlétét. Tagadni fogják a Kereszten való Szenvedésemet, és annak

jelentőségét, hogy az üdvösséget el kell nyerni, bár ez megadatik mindazoknak, akik

jóváteszik vétkeiket Előttem, és akik Irgalmamért könyörögnek. Ők nemcsak hazugságokkal

fogják tömni őket, Engem illetve Tanításaimat illetően, hanem még üldözni is fogják azokat, akik

megkérdőjelezik ezeket a hazugságokat.

Könyörtelenül fognak bánni azokkal, akik – az Egyházon belülről – megkérdőjelezik

Egyházam vezetőjét, és egy szemernyi könyörületet sem fognak mutatni irántuk. Ti, akik

elfogadjátok a hamis tanokat, azoktól, akik azt mondják, hogy Egyházamat képviselik, de a szívetekben

tudjátok, hogy ezek nem származhatnak Tőlem, akkor meg foglak segíteni benneteket. Meg foglak

vigasztalni titeket, ahogy vezetlek benneteket. Soha nem szabad megtagadnotok az Igazságot, vagy

engednetek azoknak, akiknek hatalomvágya azt fogja eredményezni, hogy hazudni fognak az Én

Nevemben, amennyiben továbbra is kedvező feltételekkel lehetnek ellenségeim mellett. Hitetek igazán

próbára lesz téve.

Most azért jövök, hogy elhozzam nektek az Igazságot, csak mert meg fogják tagadni tőletek az

Igazságot. Amikor ez megtörténik, nem fogják engedni nektek, hogy az Igazságot hirdessétek a többi

léleknek, akik e nélkül nem tudnának fennmaradni.

Imádkozzatok Irgalomért a saját lelketek számára, és azok számára, akiket súlyos tévedésbe fognak

vinni ellenségeim.

Jézusotok

 

Üdvösség Anyja: Ezek az Érmék meg fogják téríteni az összes olyan lelket,

akik nyitottak Fiamnak, Jézus Krisztusnak az Irgalmára

 14



A Nagyfigyelmeztetés - 2013 szeptember
Üdvösség Anyja: Ezek az Érmék meg fogják téríteni az összes olyan lelket, akik nyitottak Fiamnak, Jézus
Krisztusnak az Irgalmára

2013. szeptember 14. szombat, 16.10

Ó, gyermekem, ahogy Fiamat szerettem attól a pillanattól fogva, hogy megpillantottam az Ő gyönyörű

Arcát, ugyanúgy, az enyéimként szeretem Isten valamennyi gyermekét.

Én vagyok az Isten Anyja, de ugyanúgy én vagyok Isten minden gyermekének Édesanyja is,

mivelhogy megígértem, hogy segítek nekik végső üdvösségük pillanatában. Amikor Fiam

megkoronázott engem a Mennyben való Megkoronázásomkor, Ő felhatalmazott engem

azzal, hogy Édesanyja legyek a tizenkét törzsnek – az Új Jeruzsálemben lévő tizenkét

törzsnek. Mielőtt az a nap felvirrad, én, mint az Üdvösség Anyja, fel fogom kutatni a lelkeket

mindenütt, és Fiamhoz fogom vonni őket. Segítek Neki ebben a súlyos feladatban, és ahogy Szívem

összefonódik az Övével, ugyanúgy összefonódik azok szívével is, akik őszintén szeretik Fiamat.

Mint Édesanyátok, én Isten minden gyermekét szeretem. Ugyanazt a szeretetet érzem

mindegyikőtök iránt, mint amit bármely édesanya érez az ő gyermekei iránt. Én úgy látom

Isten gyermekeit, mintha mindannyian csak kisgyermekek lennének. Érzem fájdalmukat.

Együtt szenvedek Fiammal, amikor azokra a bűnösökre néz, akik elutasítják azt a Szeretetet, amit Ő

irántuk érez. Mennyire gyötrődik Ő miattuk, és mennyi könnyet sírok én most, látván, ahogy fokozódik

az emberi nyomorúság a bűn terjedése miatt. Ennek ellenére továbbra is sok szeretet van a világban. Ez

a szeretet, amikor tiszta, ellen fog állni a sötétségnek, és mint egy jelzőfény, maga felé fogja vonzani a

lelkeket. Ily módon fog munkálkodni Isten az emberiség megvilágosítása érdekében. Ő azok szeretetét

fogja használni, akik szeretik Őt, hogy Magához vonzza a többiek lelkét.

Feladatom az, hogy a lehető legtöbb bűnösnek kínáljak lehetőséget arra, megmentse a lelkét. Én ezt a

jelenések által teszem, melyeknek tanúi, amikor megjelenek, hogy fellobbantsam a bűnösök

hitét mindenütt. Én most ezt az  Üdvösség-Érem biztosításával teszem. Gyermekem, ahogy

már említettem, ezt az Érmét rajtad keresztül, és a neked adott utasításaim alapján kell

elérhetővé tenni a világ számára. Ezek az utasítások csak veled közlődnek. Ezek az Érmék meg

fogják téríteni az összes olyan lelket, akik nyitottak Fiamnak, Jézus Krisztusnak az

Irgalmára. Ez milliók üdvösségét fogja majd eredményezni.

Köszönöm gyermekeim, hogy megnyitjátok szíveteket felém, a ti Édesanyátok felé, és hogy

engedelmességet tanúsítotok szeretett Fiam, Jézus Krisztus, az emberiség Megváltója iránt.

Édesanyátok

A prófétanő asszisztensének tájékoztatása szerint már karácsony előtt elérhető lesz az angol nyelvű

Üdvösség-Érem. Folyamatosan kapunk majd tájékoztatást mind az Érme, mind pedig a Skapuláré

elérhetőségét illetően. 

 

A világot megmentő Terveim megvalósulóban vannak. Minden készen áll

már

2013. szeptember 15. vasárnap, 23.50
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A világot megment? Terveim megvalósulóban vannak. Minden készen áll már

Hőn szeretett leányom, a világot megmentő Terveim megvalósulóban vannak. Minden készen áll.

Hadseregem megalakult. Ők most gyarapodni, és terjeszkedni fognak szerte az egész világon, magukkal

hozva sok-sok lelket, akikre Áhítozom. Ez a Hadsereg nagy Kegyelmeket kapott Általam, és ők a

Szentlélek Ereje által égve tartják majd a Kereszténység Lángját, és hordozni fogják az Igazság Fáklyáját

egészen az Utolsó Napig. Ők el fogják vinni Isten Világosságát a legsötétebb szegletbe is, és milliók

szemét fogják felnyitni Isten Igaz Szavára, mivelhogy a hitehagyás felemészti földi Egyházamat. Én

nekik adom ezt az Imahadjárati Imát, segítvén őket, hogy hűséget fogadhassanak Nekem.

Imahadjárat (121) Hűségeskü Jézus Krisztus Hadseregének

„Drága Jézus, Szentséges Szíveddel egyesülve felsorakozunk.

Meggyőződéssel beszélünk Isten Igaz Szaváról.

Elmegyünk majd a világ végére is, hogy hirdessük az Igazságot.

Azon kívül, amit Te Magad tanítottál nekünk, soha nem fogadunk el semmilyen új, a Te Nevedben

hirdetett tévtant.

Igazak, hűségesek és állhatatosak maradunk hitünkben.

Szeretettel és könyörülettel bánunk majd azokkal, akik elárulnak Téged, abban a reményben, hogy ők

majd visszatérnek Hozzád.

Rendíthetetlenek leszünk, ugyanakkor türelmesek azokkal, akik üldöznek minket a Te Nevedben.

Diadalmasan menetelünk majd végig az úton, Új Paradicsomod felé.

Ígérjük, hogy gyötrelmünk és szenvedésünk által, elvezetjük Hozzád mindazokat a tévelygő lelkeket,

akik a Te Szeretetedre szomjaznak.

Kérünk, fogadd el imáinkat a világ összes bűnöséért, hogy egy család lehessünk, egyesülve az Irántad

való szeretetben, az Új Békekorszakban. Ámen.”

Maradék Hadseregem, menjetek abban a tudatban, hogy meg fogtok kapni minden segítséget és

Kegyelmet ahhoz, hogy sikerre vigyétek ezt az utolsó Szent földi Küldetést, hogy összegyűjthessem

Isten valamennyi Gyermekét a Föld színéről, és elvihessem őket az Új Paradicsomomba.

Jézusotok

 

Isten, az Atya: Veletek, akik nem tehettek arról, hogy pogány családba

születtetek, Irgalmat fogok gyakorolni

2013. szeptember 16. hétfő, 16.20

Drága leányom, az emberi nem nagymértékben érzéketlen Létezésem iránt. Sokan alig tudnak valamit

Rólam, az ő Atyjukról és Teremtőjükről. Felszentelt szolgáim – köztük mindazok, akik hisznek Bennem,
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Isten, az Atya: Veletek, akik nem tehettek arról, hogy pogány családba születtetek, Irgalmat fogok gyakorolni

minden létezőnek Teremtőjében – nem készítették fel az emberiséget a büntetésre, mely rájuk fog

várni, ha nem ismerik el hibáikat.

A vágy, hogy úgy gondolják “minden rendben lesz”, azt eredményezte, hogy sok

Gyermekem nem hisz a pokol létezésében. Ez az a hely, ahova azok az emberek jutnak, akik

visszautasítják Irgalmamat, a lelkek megmentésére tett Beavatkozásomat. A halálos bűn –

hacsak el nem törlődött a  kiengesztelődés (gyónás) révén – a pokol mélyére fogja vinni a

lelkeket. Azok, akik esetleg nem követtek el halálos bűnt, de nem hisznek Bennem, hanem ehelyett

egy olyan létezésben hisznek, melyet a hamis bálványok teremtettek és gyártottak elméjükben, nekik

jócskán van félnivalójuk.

Ha elutasítotok Engem, a ti Teremtőtöket, akkor Ellenem fogtok fordulni. El fogtok szakadni. Sokan

közületek, amikor Istenségem igazsága feltárul előttetek, ádázul ellenálltok majd Nekem, és Én akármit

is teszek, semmi sem fog megmenteni benneteket a pokol tüzétől. Bevethetek minden Isteni Hatalmat,

de nem kényszeríthetlek benneteket, hogy fogadjátok el Irgalmamat. Csak a választott lelkek imái

fognak segíteni rajtatok. Ez azt jelenti, hogy ti sohasem fogjátok látni Arcomat. Bárki, aki azt mondja

nektek, hogy nem számít, ha nem fogadjátok el Létezésemet, az hazudik. Csak azok juthatnak

Királyságomba, egyetlen Fiam Irgalmának köszönhetően, akik elfogadnak Engem. Ha kedves és

szeretetteljes lelkek vagytok, de továbbra is elutasítotok Engem – még akkor is, amikor az Igazság

kiderül számotokra –, akkor ti is száműzve lesztek Tőlem. Nem lesz tiétek az örök élet.

A megtisztulás Ajándékát adom most mindannyiatoknak, de különösen az ateistáknak és a

pogányoknak. Ez a megtisztulás fájdalmas lesz, de sok esetben fel fogja nyitni szemüket az Igazságra.

Veletek, akik nem tehettek arról, hogy pogány családba születtetek, Irgalmat fogok gyakorolni. De ti,

akik birtokában vagytok az Evangéliumnak, és tudatában vagytok a Háromságos Isten létezésének, és

most mégis elutasítotok Engem, számotokra csekély a remény, amíg meg nem tértek, és nem teszitek

jóvá bűneiteket. Ezután könyörögjetek lelketek üdvösségéért.

Atyátok

A Magasságos Isten

 

Én azért jövök el értetek, hogy Atyámhoz vigyelek benneteket. Én azért

jövök, hogy beteljesítsem az Ő Isteni Akaratát, és hogy véghezvigyem a

Szövetséget

2013. szeptember 17. kedd, 22.45

Hőn szeretett leányom, amikor nehéznek találod ezt a Munkát, és habozol rossz hírt közölni a világgal,

akkor meg kell értened, hogy te vagy az egyetlen hírnök. Te vagy a Magasságos Szent Isten eszköze, és

a te feladatod az, hogy válaszolj Hívásomra. Engedelmességed létfontosságú, és nem szabad félned

azoktól a következményektől, melyek téged, mint az Úr prófétáját érhetnek.

Minden megjövendölt esemény már a kezdet kezdetén meg lett határozva, és Isten azon

Tervének részét képezik, miszerint beteljesíti a Szövetséget, mellyel végre egybegyűjti az Ő

gyermekeit, hogy békében élhessenek az Ő Isteni Akarata szerint. Az Atyám hierarchiája és a
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Én azért jövök el értetek, hogy Atyámhoz vigyelek benneteket. Én azért jövök, hogy beteljesítsem az ? Isteni
Akaratát, és hogy véghezvigyem a Szövetséget

gonosz között végső csata azt jelenti, hogy sok ember, akik tárva hagyják magukat, meg fognak

fertőződni a bűn által, és azon testvéreik ellen fordulnak majd, akik továbbra is hűségesek lesznek

Istenhez.

A csata vívása során, Isten ellenségei sok gonosz rémtettet fognak végrehajtani az Ő szeretett

gyermekei ellen. De ahogy már említettem nektek, ők csak eddig mehetnek el, mert nincs hatalmuk

arra, hogy elpusztítsák az emberiséget, habár úgy vélik, hogy van.

Mindannyian nyugodjatok meg, mert Atyám be fog avatkozni azok gonosz intézkedéseibe,

akik minden nemzetet irányítani akarnak, és Ő halálra fogja sújtani őket – azokat, akik

bántani merészelik az Ő gyermekeit. Sok szegény lélek fog szenvedni az ilyen üldöztetések során,

de Atyám örökké irgalmas. Az Ő Hatalma érinthetetlen. Az Ő Keze Mindenható. Ő bármikor elsöpörhetné

az ellenségeit. De a megjövendölt próféciák, melyeknek Második Eljövetelem előtt be kell következniük,

maguk a valóság. Oly módon fognak ezek kibontakozni, amely lehet, hogy nem lesz nyilvánvaló

mindannyiatok számára, de tudnotok kell a következőt. Az ima a ti fegyveretek. Az ima fogja biztosítani

számotokra a fegyvert, mellyel legyőzhetitek a gonoszt. Az ima enyhíteni fogja a háború hatását, a

szenvedést, és mindenfajta üldöztetést, mellyel Isten ellenségei sújtják az emberiséget. Az ima meg fog

menteni benneteket, és mindazokat, akikért imádkoztok. Imáitok el fogják pusztítani a gonoszt, és

amikor eljön a Nagy Nap, örömkönnyeket fogtok sírni, amikor tanúi lesztek az Új Nemzedéknek, azon

több milliárd embernek, akik annak köszönhetően menekültek meg, hogy ti válaszoltatok Hívásomra.

Míg Üzeneteim a bánat, a félelem és a csalódottság keverékét eredményezik – ugyanakkor mivel sok

megtérést eredményeznek, ezért reményt is hoznak. Atyám Terve sokatok számára ismeretlen. Amit

meg kell értenetek az a következő. Terve el fogja pusztítani az összes ellenségét. Azáltal, hogy

megengedi mindezeket a megpróbáltatásokat, meg fogja szabadítani az emberiséget végre a bűn

rabságából. Legyetek türelemmel. Nyugodjatok meg. Mert hamarosan öröm, szeretet és béke lesz végül

osztályrészetek mindörökre.

Én kizárólag azért jövök, mert mi egyek vagyunk – egy szent család Isten Királyságában. Én azért jövök

el értetek, hogy Atyámhoz vigyelek benneteket. Én azért jövök, hogy beteljesítsem az Ő Isteni Akaratát,

és hogy véghezvigyem a Szövetséget.

Szerető Megváltótok

Jézus Krisztus

 

Második Eljövetelemkor meg fogok ítélni minden egyes, akkor a Földön élő

embert, aszerint, hogy mit tett Isten Dicsőségéért

2013. szeptember 18. szerda, 17.08

Hőn szeretett leányom, amikor azt mondtam, hogy újra eljövök, ítélni élőket és holtakat, Én csak a

következőt értettem. Az Első Ítéletnek be kell teljesednie, és ezalatt azt értem, hogy Második

Eljövetelemkor meg fogok ítélni minden egyes, akkor a Földön élő embert, aszerint, hogy mit tett Isten

Dicsőségéért. Ítéletem szigorú lesz, mivel Irgalmam addigra már kiáradt a Földre.

Ti, akik dacosak maradtok a végsőkig, azáltal, hogy elutasítotok Engem – annak ellenére, hogy az
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Második Eljövetelemkor meg fogok ítélni minden egyes, akkor a Földön él? embert, aszerint, hogy mit tett Isten
Dics?ségéért

Igazság addigra már feltárult számotokra – száműzve lesztek Tőlem. Soha nem fogjátok elfogadni

Irgalmamat, mindegy mennyire könyörgök üdvösségetekért. Irántam való elutasításotok és gyűlöletetek

örök szenvedést hoz nektek, és Én keserű és szomorú könnyeket fogok hullajtani értetek. Ó mennyire

fogtok vágyódni a Föld vigasza után, annak ellenére, hogy ott elvesztegettétek az időtöket a

bűnös élvezetek valamint a hatalom gonosz hajszolására, és ahol sanyargattatok másokat. A

Föld egy rég elveszett paradicsomnak fog tűnni, amikor Segítségemért fogtok kiáltani a

sötétség mélyén.

Nektek, akik szerettek Engem, de akiknek lelkét megmételyezte a bűn, nincs mitől félnetek, mert Én

elemésztelek benneteket Irgalmammal, ha kéritek. Minden bűnös meg fog menekülni, ha jóváteszik

vétkeiket a Szememben, nem számít milyen súlyosak is a bűneik.

Az élők, akik Kegyeimet élvezik, felemeltetnek majd Dicsőséges Paradicsomomba. Ezek közé tartozik

minden bűnös, minden vallás, minden rassz, akik Hozzám, az ő Megváltójukhoz, az Emberfiához

kiáltanak, valamint mindazok, akik arra kérnek Engem, hogy mentsem meg őket.

Fel fogom támasztani a halottakat, azokat, akik megtisztultak a Tisztítótűz mélyén, valamint azokat,

akik türelmesen várakoznak a Mennyben eme Nagy Nap elérkezésére. A többiek száműzve lesznek.

Földi időtöket Atyám határozta meg, és ez a nap továbbra sem ismert Számomra, de a közvetkezőt

mondom nektek. Ti, ez a nemzedék, egybe lesztek gyűjtve, és elvitettek majd Új Paradicsomomba,

amikor az Ég és a Föld eggyé válik. Kaptatok időt a felkészülésre, így használjátok ki azt még

ráadásként, hiszen Örök Életetek lehet, és osztozzatok ebben szeretteitekkel. Most arra kérlek

benneteket, hogy szenteljétek Nekem minden szeretteteket, családotokat, barátaitokat és

nemzeteteket, hogy Drága Vérem Oltalmába burkolhassam őket.

Jézusotok

 

Imádkozzátok ezt az Imahadjárati Imát, hogy felajánljatok minden hozzátok

közelállót, hogy beboríthassam őket Drága Véremmel

2013. szeptember 18. szerda, 23.30

Hőn szeretett leányom, arra kérlek benneteket, hogy imádkozzátok ezt a különleges Imahadjárati Imát,

hogy felajánljatok minden hozzátok közelállót, hogy beboríthassam őket Drága Véremmel.

Imahadjárat (122) Felajánlás Jézus Krisztus Drága Vérének

„Drága Jézus, kérlek Téged, szentelj engem, családomat, barátaimat és nemzetemet Drága Véred

Oltalmának.

Te meghaltál értem, és Sebeid az én sebeim, amint kegyesen fogadom a szenvedést, melyet hordozni

fogok egészen a Második Eljöveteledig.

Veled együtt szenvedek, drága Jézus, ahogy próbálod Szívedbe gyűjteni Isten valamennyi gyermekét,

hogy Örök Életünk legyen.
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Imádkozzátok ezt az Imahadjárati Imát, hogy felajánljatok minden hozzátok közelállót, hogy beboríthassam ?ket
Drága Véremmel

Boríts be Drága Véreddel engem és mindazokat, akiknek szüksége van Oltalmadra. Ámen.”

Csak bíznotok kell Bennem, és Én meg fogom védelmezni mindazokat, akik saját maguk és más lelkek

üdvössége érdekében szólítanak Engem.

Menjetek, és készüljetek az Ítélet Napjára. Megáldalak benneteket, és megadom nektek az erőt, hogy

továbbra is buzgók legyetek az  Imahadjárati Imák iránt.

Jézusotok

 

Senkinek, se papnak, se püspöknek, se bíborosnak, se pápának nincs

felhatalmazása arra, hogy átírja Isten Igéjét

2013. szeptember 19. csütörtök, 19.26

Hőn szeretett leányom, azután, hogy a Liturgia meg lesz másítva és meg lesz szentségtelenítve

Előttem, szegény felszentelt Szolgáim futva jönnek majd Hozzám nagy bánatukban. Amikor ez

bekövetkezik, majd csak akkor fognak ráébredni arra, hogy Isten prófétája által ismerszik meg Isten

Szava, és hogy az nem más, mint maga az Igazság. Isten Szava maga az Igazság. Az csakis a teljes

Igazság lehet, és semmi más, amennyiben az Isten gyermekeinek adott próféciák Tőle valók.

Sokan fognak összegyűlni és egyesülni, arra készülvén, hogy oly módon adózzanak tisztelettel Nekem,

mely valóban Engem tisztel, mert semmi sem állhat majd az útjukba, hogy megőrizzék Szent Igémet;

Szentségeimet; Szentmisémet és a legszentebb Eucharisztiát. De sokan még akkor sem fogják

felismerni az eltévelyedéseket, melyeket hamarosan a gyanútlan lelkek elé tárnak.

Csak akkor fogja még több felszentelt Szolgám valóban felfogni, hogy mi is történik, amikor

Isten Egyházáról azt fogják állítani, hogy egyesülés alatt áll a pogányokkal, és azok

nevetséges gyakorlataival. Csak akkor fognak futva menekülni, amikor a pogány szimbólumok és a

sátáni jelképek kezdenek megjelenni a Keresztény Templomok belsejében, a tetejükön, és a külső

bejáratuknál. Szívükben nagy lesz a félelem, mert sokuknak nem lesz hová menniük akkor, mivel nem

készültek fel erre a napra. Ezek lesznek azok, akiket üldözni fognak, mert nem válaszoltak Hívásomra.

Gőgjük és egójuk megakadályozza őket abban, hogy felismerjék Hangomat. Sok felszentelt Szolgámat

váratlanul fogja ez érni, és sokan tehetetlenek lesznek a hamis próféta, és társának, az Antikrisztusnak

az uralmával szemben. Ezek ketten könyörtelenek lesznek abbéli törekvésükben, hogy uraljanak minden

nemzetet, és bárki, aki az útjukba mer állni, el lesz pusztítva.

Miközben a földi Egyházamban lévő felszentelt szolgák – hacsak nincsenek felkészülve – csapdába

fognak esni, addig az Én, Jézus Krisztus hithű és hűséges követőinek lelke lesz az, akiket súlyos

tévedésbe fognak vinni, ami oly keserű bánatot okoz Nekem. Sokan félnek majd hűtlenséget tanúsítani

az Egyházzal szemben, még akkor is, amikor már megváltoztatták Tanításaimat, Szent Tanomat, és az

összes Szentséget. Most tudatom velük, hogy senkinek, se papnak, se püspöknek, se bíborosnak, se

pápának nincs felhatalmazása arra, hogy átírja Isten Igéjét. Amikor ezt megteszik, azzal már meg is

szegték Isten Törvényét. Isten azon Egyháza csalhatatlan csak, mely hű marad Tanításaimhoz. Ha

egyszer a kötelék – az a kötelék, melynek során csakis az Igazságot hirdetik az Én Nevemben –

megszakad, akkor ők elszakadnak Tőlem. Én vagyok az Egyház. Ti, Követőim és felszentelt Szolgáim, az

Én részem vagytok, amikor követitek Szent Tanomat.
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Senkinek, se papnak, se püspöknek, se bíborosnak, se pápának nincs felhatalmazása arra, hogy átírja Isten
Igéjét

Az Egyház – az Én Egyházam – sértetlen marad, mert az Igazság soha nem tud változni. Azok,

akik elszakadnak Tőlem, nem lehetnek földi Egyházam tagjai.

Jézusotok

 

Négy hatalmas birodalom fog felemelkedni, mint elsődleges kiindulópontok,

ahonnan háborúk kerekednek majd

2013. szeptember 21. szombat, 12.22

Hőn szeretett leányom, sok minden fog történni a világban, amint nő a hamis próféta hatalma, és bárki,

aki szembe merészel szállni vele, mellőzve lesz, még ha magas rangúak is Egyházamban.

A politikai nézeteltérések négy részre fogják osztani a Földet. Négy hatalmas birodalom fog

felemelkedni, mint elsődleges kiindulópontok, ahonnan háborúk kerekednek majd. Ahogy nő ezeknek a

birodalmaknak a hatalma, ők fogják uralni a világ számos részét, de nem az egész világot, mivel ezt

nem engedné Atyám.

Mindezek a nemzetek harcolni fognak egymással, habár azt fogják állítani, hogy együttműködnek.

Ahogy egyre nő a bizalmatlanság, mindegyikük próbál majd túltenni a másikon, és így tovább folynak

majd a harcok. Ők meg fogják semmisíteni saját szegény országuk nagy részét. Az embereknek, akiket

ők kormányozni fognak, csak nagyon kevés hatalmuk marad, melynek során a demokrácia csak egy

hajszálon fog függni. Ezek az ártatlan és szenvedő emberek azok, akik részesülni fognak Isten

Védelmében, ha rendelkeznek az Élő Isten Pecsétjével.

Soha ne becsüljétek alá Istennek ezt az ingyen Ajándékát. Az  Élő Isten Pecsétje meg fog óvni

benneteket a testi és lelki haláltól a háborúk során. Kérlek, juttassátok el ezt a lehető legtöbb emberhez,

minden országban.

Egyiptom és Szíria hatalmi harcba fog keveredni, mely hatással lesz Izraelre. Sok ellensége van a

zsidóknak. Az összes olyan háború, mely ezt a két országot veszi célba és keveri bele, egy végső

csatába fog torkollni, mely Izraelt is érinti majd, akik a Második Világháború óta látott legkegyetlenebb

népirtást fogják elszenvedni.

Jeruzsálem bukása és felemelkedése meg van jövendölve, és ezeknek a csatáknak végbe kell menniük,

még mielőtt a próféciák beteljesednek.

Jézusotok

 

Sokan el fognak árulni Engem azáltal, hogy elfogadják a csalárdságokat

2013. szeptember 21. szombat, 13.45
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Sokan el fognak árulni Engem azáltal, hogy elfogadják a csalárdságokat

Hőn szeretett leányom, Erőm most szét fog áradni a hívők szívében, ahogy a Szentlélek Ereje által

egyfajta békességet fognak érezni a nagy hitehagyás ellenére, melyet lassan kezdenek megtapasztalni

Egyházamban.

Szeretett Atyám Hatalma és Dicsősége által nagy erőt és bátorságot fogok adni nektek,

szeretett Tanítványaim, ezen megpróbáltatások során. Az Imahadjárati Imákon keresztül

kapjátok ezeket az Ajándékokat, mert ezek nélkül lehetetlen lenne számotokra, hogy

túléljétek a vallási üldöztetést, melynek elébe néztek. Azért kapjátok ezeket az Ajándékokat,

hogy meg tudjátok menteni a többieket, akik elutasítják Mennyei Hívásomat, és akik ártatlanul

belesétálnak az oroszlán barlangjába, ahol elszabadul a pokol. A sötétség barlangjában aztán pogány

szertartásokba fognak sodródni. Lelkük megnyílik a gonosz szellem előtt, és nagyon rövid időn belül

vakká válnak az Igazságra – az Isten Szent Igéjére, mely kezdettől fogva meg van határozva.

Sokan el fognak árulni Engem azáltal, hogy elfogadják a csalárdságokat. Pedig megkapták az Igazságot

Kereszthalálom által. Amikor a Földön jártam, sok Tanítványom árult el Engem a Keresztre feszítésemet

megelőző napokban. Utánozván a farizeusokat, ezeket a szavakat kiáltozták:”Távozz tőlem,

eretnekségeket beszélsz. Kigúnyolod a farizeusokat, akik Isten Nevében beszélnek. Egy hazug vagy, és

gonoszságot beszélsz. Te a sátán fia vagy.”

Most, hogy készítelek fel benneteket Második Eljövetelemre, pontosan ugyanezeket a vádakat fogjátok

fröcsögni újfent. Most azért jövök ezeken a Mennyből jövő Isteni Üzeneteken keresztül, hogy elhozzam

nektek az Igazságot, annak ellenére, hogy már mindent tudtok Rólam. Én ezt azért teszem, mert az

Igazságot el fogják törölni Egyházamban. Hamarosan a Nevemben tett hazugságokat fogtok elfogadni,

és az Igazság már sehol sem lesz fellelhető.

Ne feledjétek ezeket a Szavakat. Csak azért jövök, hogy beteljesítsem az Atyámnak tett Ígéretemet.

Azért jövök, hogy örök üdvösséget hozzak nektek, mely meg lett ígérve nektek. A sátán nem akarja,

hogy ez megtörténjen, de nem tud megállítani Engem. Viszont amit tenni fog az az, hogy Isten

gyermekei közül sokakat meg fog akadályozni abban, hogy elfogadják végső Irgalmamat. Ellenségeim

segítsége révén teszi majd ezt, akiket már elcsábított földi Egyházamban.

Ébredjetek ti, akik alszotok. Úgy jövök el, mint éjjel a tolvaj. Csak azok fognak megmenekülni, akik

felkészültek.

Jézusotok

 

Üdvösség Anyja a papokhoz: Ahhoz hogy hűek maradhassatok Fiam földi

Egyházához, fel kell készülnötök, hogy táplálni tudjátok az Ő nyáját

2013. szeptember 23. hétfő, 13.30

Gyermekem, sok Égi jel lesz látható Fiam Templomainak tetején, amikor megtörténnek a

végső változtatások a Szentmise Liturgiájában. Mindazok, akik nyitva tartják a szemüket és a

fülüket, tanúi lesznek Fiam Haragjának úgy, hogy azt lehetetlen lesz nem észrevenniük.

Fiam megígérte, hogy ki fogja nyilvánítani Haragját, amikor földi Egyházában ismételten

keresztre feszítik Őt azáltal, hogy meggyalázzák Testét és Vérét a Szentmise Áldozati

 22



A Nagyfigyelmeztetés - 2013 szeptember
Üdvösség Anyja a papokhoz: Ahhoz hogy h?ek maradhassatok Fiam földi Egyházához, fel kell készülnötök,
hogy táplálni tudjátok az ? nyáját

részében. Mennydörgés és villámlás, aztán pedig hatalmas viharok fogják ledönteni a lábukról az

embereket. Még több árvíz lesz látható, ahogy az emberi bűnök el lesznek söpörve, amint kezdik

felismerni az Istentől eredő büntetéseket, melyek az emberiségre zúdulnak.

Ők rabjai a bűnnek – még azok is, akik szeretik Fiamat, és akik hűségesek maradnak a Szentmiséhez -,

és így nem fogják felismerni az eltérést, amikor bemutatják az utálatosságot. Ne feledjétek, hogy a

Szentmise a Fiam haláláról való megemlékezés, melyben Fiam Valóságos Jelenléte kerül kinyilvánításra.

Hamarosan nem fogják elismerni az Igazságot, és az új mise pogány szertartássá fog válni. Ez a nap

még előttünk áll, és ez hirtelen és váratlanul fog bekövetkezni – olyan gyorsan fog a hamis próféta

lépni. Itt a felkészülés ideje. Mindazoknak a felszentelt szolgáknak, akik továbbra is

hűségesek a Legszentebb Eucharisztiához, és akik ki fognak tartani Isten Szent Igéje

mellett, már most el kell kezdeniük a felkészülést.

Ahhoz hogy hűek maradhassatok Fiam földi Egyházához, fel kell készülnötök, hogy az Élet

Eledelével, azaz az Ő Szent Eucharisztiájával tudjátok táplálni az Ő nyáját. Ez az a

fogadalom, amit Jézus Krisztusnak tettetek, amikor azt mondtátok, hogy szolgálni fogjátok

Őt, és hogy a Szentmisében az Ő Testét és Vérét fogjátok kiszolgáltatni mindazoknak, akik

az üdvösséget keresik. Tiszteletben kell tartani ezt a fogadalmat, egészen az utolsó napig.

Ne féljetek az előttetek álló időktől, amikor Isten ellenségei megpróbálják arra használni az Ő Nevét,

hogy jóváhagyják a bűnt, és elfogadottá tegyék azt mindenki számára; amikor mindenkit megfosztanak

az Ő Testétől és Vérétől. Mindez nem fog számítani, ha továbbra is Fiamat szolgáljátok, amilyen módon

csak tudjátok.

Menjetek békével, abban a reményben, hogy ti, akik szeretitek Fiamat, a Szentlélek Ajándékával lesztek

megáldva, hogy meg tudjátok majd különböztetni az Igazságot.

Áldott Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 

A világ négy része, amire Én utalok, az a négy nagy birodalom – az Egyesült

Államok, Oroszország, Európa és Kína

2013. szeptember 24. kedd, 11.18

Hőn szeretett leányom, a világ négy része, amire Én utalok, az a négy nagy birodalom – az Egyesült

Államok, Oroszország, Európa és Kína. Az összes megjövendölt próféciában szerepelnek ezek a

hatalmak, melyek körül nagy felfordulások történnek majd a vallási és a politikai struktúrákban

egyaránt.

Szíria és Egyiptom, az országaikban lévő zavargások miatt, katalizátorai lesznek egy nagy háborúnak,

mely érinteni fogja a négy nagyhatalmat. Ezek a hatalmak összefognak, hogy egy egységes rendszert

hozzanak létre, melyet arra fognak használni, hogy felügyeljék a világ vagyonát és népességét.

A vallási háború központi szerepet fog játszani ebben a felügyeletben, és a Keresztény Egyházaimban

lévő kijelölt vezetők legyőzetnek és megsemmisülnek a fenevad elleni felkészülés során, aki mind a
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négy birodalmat uralni fogja. Egyik vezető sem – akik ellenszegülnek Isten Szavának, vagy akik

megpróbálják elpusztítani az Ő gyermekeit – fog felhatalmazást kapni Istentől arra, hogy

erőszakkal megkaparintsák azokat, akiknek neve benne foglaltatik az Élet Könyvében. És

habár Én a Keresztényekről beszélek, és arról, hogy hűségesnek kell maradniuk Hozzám, egyúttal a

zsidókra is utalok, mert védelmezőjük, Szent Mihály Arkangyal, őrködni fog felettük, és

segíteni fog nekik, hogy kibírják az üldöztetést, melyet – mint Isten választott népének –

nekik is el kell szenvedniük.

Isten Terve már megalkotódott, és az összes angyal és szent a Mennyben most készül, hogy segítsen

nekem azon Küldetésemben, hogy egyesítsek mindenkit, és hogy megvédelmezzem az Engem

szeretőket a nagy megtévesztéstől, mely azért jött létre, hogy megtévessze a világot. Még soha nem

volt az Isten elleni gonoszság ennyire összehangolt az emberiség által, mint ma. A halandó ember

még soha nem volt képes  - az uralom érdekében való hatalom megszerzése révén – ilyen

sok szenvedést okozni, mint a történelem ezen pillanatában. Az Isten gyermekei elleni nagy

üldöztetés – melyet a sátán idézett elő a gonosz, hataloméhes, nagy hatalommal bíró pozíciókban lévő

férfiak és nők készséges támogatásával – a szemetek előtt bontakozik ki. Mégis sokan közületek nem

látjátok, mert már meg vagytok tévesztve.

Jézusotok

 

Olyan sokan elfelejtettek Engem, ugyanakkor meg sok esetben

természetesnek vesznek Engem

2013. szeptember 24. kedd, 18.00

Hőn szeretett leányom, mennyire magányosnak érzem Magam, amikor sokan – köztük azok is, akik

hűségesek Szent Szavamhoz – oly kevés időt töltenek Társaságomban. Mennyire vágyom figyelmükre,

akár csak egy pillanatra is a nap folyamán. Olyan sokan elfelejtettek Engem, ugyanakkor meg sok

esetben természetesnek vesznek Engem. Talán nem tudjátok, hogy ha pusztán beszélgettek Velem,

akár csak egy rövid ideig is, akkor Kegyelmeimet árasztom rátok?  Azok, akik azzal vigasztalnak Engem,

hogy beszélgetnek Velem – úgy, ahogy a legkönnyebb a számukra – olyan belső békére tesznek szert,

mely sehol másutt nem lelhető a világban.

Az élvezetek, a jólét és az izgalmak hajszolása során, kitörő megelégedettségetek csak rövid

életű lesz. Semmi, még a legnagyobb világi kincsek sem fognak kielégíteni benneteket.

 Nekem – Nagy Irgalmamnak – köszönhetően kaptátok meg a legnagyobb kincset, azaz egy olyan élet

Ajándékát, mely nagy dicsőséggel, csodálatos környezettel, egy tökéletes, szép testtel, és azzal a

képességgel teljes, hogy egy folytonos szeretet érezzetek, mely eláraszt majd benneteket, ugyanakkor

hatalmas boldogságot is fog szerezni nektek. Ez az Örök Élet, és közel van Számomra az az idő, hogy

átvigyelek benneteket Új Királyságomba.

Amikor Velem beszéltek, arra kérvén Engem, hogy készítselek fel benneteket erre a Nagy Napra, készen

fogtok állni, de időbe telik megtenni azokat a változtatásokat, melyek szükségesek a részetekről az Úr

Nagy Napjára.

Mint ahogy egy menyasszonynak és egy vőlegénynek, nektek is mindent el kell rendeznetek a Nagy

Áldás Napja előtt.  Jó előre fel kell készítenetek a családotokat, a barátaitokat, és a rokonaitokat. Aztán
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azon a Napon, amikor eljövök, hogy tanúja legyek ennek a Dicsőséges Átmenetnek, felkészültnek kell

lennetek testben és lélekben, hogy méltóak legyetek arra, hogy belépjetek az Új Paradicsomba.

Minden egyes, mások szükségleteivel foglalatoskodva eltöltött nap, szánjatok legalább tíz percet a

napból bűneitek engesztelésére. Ez nagyon fontos, mert szeretlek, és tárt karokkal várlak benneteket.

Ahhoz, hogy méltóképpen kommunikáljatok Velem, először mindig alázatos szolgálóként kell Elém

járulnotok. Amikor letérdeltek Elém, vagy csak egyszerűen beszélgettek Velem a szívetekben,

mindig ezzel kezdjétek:

„Jézus, bocsáss meg nekem, mert vétkeztem.”

Ezt követően érezni fogjátok Jelenlétemet, és Én a lelketekben fogok élni. Minél gyakrabban

fordultok Hozzám, annál közelebb kerültök. Hamar olyan leszek, mint egy barát, aki nélkül nem tudtok

élni. Akkor minden apró dolog miatt Hozzám fogtok fordulni, és Én ott leszek. Én mindig gondoskodni

fogok arról, hogy azok, akik az Én Társaságomban töltenek időt, nagy kegyben fognak részesülni, és

Kegyelmeim lelki békét és nyugalmat teremtenek majd. Ne feledjétek, Én rögvest válaszolok azoknak,

akik keresnek Engem.

Jézusotok

 

Jaj azoknak a Keresztényeknek, akik a new age pogányságért elhagytak

Engem

2013. szeptember 24. kedd, 22.44

Hőn szeretett leányom, minden élő lélek erős ösztönnel rendelkezik a tekintetben, hogy az Istent

keresse életében. Azok, akik rálelnek Isten Szeretetére – annak legtisztább formájában -, megkapják ezt

az Ajándékot, alázatosságuknak, illetve azon tény elfogadásának köszönhetően, hogy minden Dicsőség

Istené.

A pogányok viszont – a lelki békére való törekvésükben – inkább az Igaz Isten Teremtését

keresik, semmint Teremtőjüket. Ahelyett, hogy Isten, az Én Mindenható Atyám, a mindenség

Teremtője előtt borulnának le, ők a hamis bálványok, köztük azon csodák előtt borulnak le, melyet Ő

teremtett a világnak – a Föld, a Nap, a Hold és a csillagok előtt. Ők ezeket a hatalmas csodákat

bálványozzák, és aztán azt hiszik, hogy ez által, ez nagy hatalmat ad nekik. Amit ők keresnek az

egyfajta spirituális megvilágosodás, mely reményeik szerint örömet és békét szerez nekik. Sokan

aztán a meditáció és a jóga által nyitják meg szellemüket és lelküket, engedvén így a gonosz

léleknek, hogy megrontsa őket. Ők tévesen azt hiszik, hogy valamilyen más hatalom – azon kívül,

ami a Magasságos Istentől való – szerezheti meg számukra az áhított békét.

Most már tisztában vagytok azzal, hogy csak egy Isten létezik. Az imádat minden egyéb

formája pogányságot eredményez. Mindegy, hogy mit mondanak, vagy hogy hogyan igazolják

cselekedeteiket, felkérik a sátánt, hogy szállja meg lelküket, és ha egyszer ő bebocsátást nyer, ő és az

általa küldött démonok nem fogják békén hagyni ezeket a lelkeket. Gyötörni fogják ezeket a lelkeket,

hazugságokkal fogják tömni őket, és elhitetik velük, hogy egy adománnyal rendelkeznek. Egyesek azt

hiszik, hogy gyógyítani tudnak másokat, az olyan gyakorlatok által, mint például a Reiki,

melynek során nem tesznek mást, mint megfertőznek másokat, köztük az ártatlanokat is.
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Amikor a pogányok – lelki adományokat vonzandó - kántálnak, azt mondják, hogy ez békét szerez

nekik. Habár sokan hiszik ezt, tudniuk kell, hogy nagyon rövid időn belül –miután a gonosz szellem

behatolt elméjükbe – zaklatottá válnak majd, és nem fognak nyugalomra lelni. Folytonosan az érzéki

örömöket keresik, és amit cserébe kapnak majd mindannyian, az a lélek sötétsége lesz.

A pogányság rettenetes nyugtalanságot szül, és azokban az országokban, ahol a pogányok hamis

istenekhez kiáltanak, Atyám haragját vonják magukra. Sok ilyen lélek nem fogja fel, hogy mit csinál, de

felismerni őket azáltal, ahogyan testüket cicomázzák, mivel magukat szent edényeknek tartják a hamis

bálványok szemében, melyet állításuk szerint imádnak. Híján lesznek a szeretetnek, az alázatnak, és a

mások javát szolgáló személyes áldozatnak, mert ők csak az érzékeket imádják. Ők nem értik meg,

hogy lelkük Isten Ajándéka, és így eladják a lelküket a tökéletesség keresése során, mely soha nem

lehet az övék.

A Nagyfigyelmeztetés során fel fogom ébreszteni ezekben a lelkekben az Igazságot azt illetően, hogy Ki

az, akihez ők tartoznak. Imádkozzatok, hogy elfogadják majd Irgalmas Kezemet. Jaj azoknak a

Keresztényeknek, akik a new age pogányságért elhagytak Engem. Ők azok, akik nem kérnek

Irgalmamból, és inkább ostobasággal foglalkoznak, mert az táplálja önérzetüket, amikor azt gondolják,

hogy rendelkeznek azzal a hatalommal, mellyel a spirituális dolgokat irányíthatják. Ha azonban ily

módon keresik a személyes tökéletességet, teljesen elszakítják magukat Istentől. Így ajtót nyitnak a

gonosznak, aki elcsábítja, és hipnotizálja őket a babonás ígéretek varázsa által, melynek következtében

lelkük sivárrá válik, ahol Isten Szeretete képtelen növekedni.

Jézusotok

 

Üdvösség Anyja: Csak kevesen lesznek elég bátrak ahhoz, hogy nyíltan

hirdessék Isten Szavát, Fiam földi Egyházának Keresztre feszítése során

2013. szeptember 25. szerda, 12.15

Gyermekem, Fiam földi Egyházának Keresztre feszítése ténylegesen kezdetét vette, és a jelek elkezdtek

látszani. Ahogy Fiamat Keresztre szegezték, és csak egy Tanítványa volt Mellette a végsőkig, ugyanígy 

csak néhány földi Tanítványa meri majd mutatni, hogy védelmezi az Ő Misztikus Testét a

Földön, amint azt kifosztják, gyötrik, majd megsemmisítik.

Azok közül, akik hűséget esküdtek Fiamnak csak nagyon kevesen nézték az Ő megostorozását, illetve

kísérték Őt a Kálvária hegyére menvén. Mindössze négy hűséges tanítványom maradt – unokahúgom

Mária, Márta, Mária Magdolna, és János -, hogy támogassanak és segítsenek nekem gyötrelmemben,

amint tanúja kellett, hogy legyek Fiam borzalmas kínzatásának. Sokan követik Fiam utasításait – ezeken

a világnak szóló szent Üzeneteken keresztül -, de csak kevesen lesznek elég bátrak ahhoz, hogy nyíltan

hirdessék Isten Szavát, Fiam földi Egyházának Keresztre feszítése során.

Nagy az én bánatom jelenleg, mert mindaz, amit én előre megmondtam a La Salette-i illetve a Fatimai

jelenések alkalmával, most bontakoznak ki a szemetek előtt, de sokan vakok vagytok. Ti, akik órákat

töltöttetek előttem legszentebb kegyhelyeimen, jöjjetek, és kérjetek engem, a ti Édesanyátokat, hogy

nyissam fel szemeteket az Igazságra. Kérjetek engem, hogy ajánljam szíveteket és lelketeket Fiamnak,

különben ti is meg fogjátok tagadni Őt.
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Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 

Isten, az Atya: Ha városokat is kell elpusztítanom ahhoz, hogy megfékezzem

a gonosz terjedését, meg fogom tenni

2013. szeptember 26. csütörtök, 17.55

Legdrágább leányom, Igazságos Kezem lesújtott a világra, és meg fogom büntetni azokat, akik – mind

testileg, mind lelkileg – bántják Gyermekeimet. Féljétek Haragomat, de fogadjátok el Irgalmamat.

Be fogok avatkozni nemzetekben azért, hogy megakadályozzam a háborúk elmérgesedését,

és ha városokat is kell elpusztítanom ahhoz, hogy megfékezzem a gonosz terjedését, meg

fogom tenni. Mivel az emberi gonoszság terjed, mint a vírus, ketté fogom hasítani ezeket a lelkeket, és

le fogok sújtani rájuk.  Mennyire émelyít Engem az abortusz, a háború, és a gyilkosság gonosz bűne,

valamint azok megtévesztése, akik segédkeznek a bűn terjedésében. Ők meg fognak fizetni ezért most.

Azok a politikai pozíciókban lévők lesznek elsőként megbüntetve, akik kezükben tartják az

abortuszhoz való hozzáférést. Várjatok most, és meg fogjátok látni, hogy mennyire fognak ők

szenvedni azokért a rémtettekért, amelyek fölött szemet hunynak Előttem. Azok a csoportok, akik az

abortusz által a világnépesség kimúlását tervezik, Kezem által fognak kínhalált halni. Végül Igazságot

fogok szolgáltatni nekik, mert többé már nem hagyom, hogy ilyen gonoszsággal sújtsák Gyermekeimet.

Öntelt kijelentéseik – miszerint az emberiség érdekében cselekednek – el lesznek hallgattatva, mert

elszakították magukat Tőlem, és nem lesz túl sok idejük arra, hogy megmentsék a lelküket.

Azoknak, akik azt a feladatot kapták, hogy az Evangélium Igazságát tanítsák

Gyermekeimnek, meg kell szívlelniük a következő Ígéretet. Fel foglak emelni benneteket,

amikor az Igazságot szóljátok, de a mélységbe foglak vetni benneteket, ha és amikor

megszentségtelenítitek a Szent Eucharisztiát. És habár a hazugok meg fognak győzni benneteket

az Igazság megváltoztatásának szükségességéről, és üldözni fognak titeket, mindez semmiség lesz

ahhoz a sötétséghez képest, melyet az egész Földre fogok bocsátani. Akkor lesz ott sírás és

fogcsikorgatás, de senki sem fog hallani benneteket. Nem fogtok se látni, se hallani többé semmit, de

érezni fogjátok azoknak a lelkeknek a fájdalmát, akiket tönkretettetek a hitehagyás (aposztázia)

következtében, melyet segítettetek életben tartani addig, amíg az elborította azoknak a felszentelt

szolgáknak a lelkét, akiket ti utasítotok.

Féljétek Haragomat, mert hirtelen fog lesújtani rátok, és akkor már túl késő lesz számotokra. Soha nem

fogjátok meglátni Arcomat. Ezt az utolsó figyelmeztetést adom azoknak a vezetőknek, akik

földi Egyházamat vezetik.

Ha nem védelmezitek meg Isten Igéjét, vagy ha nem őrzitek meg a Szent Eucharisztiát, akkor halál és

kétségbeesés lesz a vége. Nem fogok időt hagyni nektek, hogy elpusztítsátok azokat a lelkeket, akiket

ellenségeim irányoztak elő.

Atyátok
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A Magasságos Isten

 

Igaz Egyházamat ki fogják utasítani Rómából, és jó néhány évig

elhagyatottságban kell majd élnie

2013. szeptember 28. szombat, 15.23

Hőn szeretett leányom, mindig gondolj arra, akik hisznek Bennem, de akiknek sejtelmük sincs arról,

hogy közeledik Második Eljövetelem, hogy nekik mindig ébernek kell lenniük a jelekre, melyek meg

lettek jövendölve Atyám Könyvében, a Nagy Napot megelőző időszakra vonatkozólag.

Az első jel a nagy hitehagyás.  Ez az, amikor az Igazságba – azaz az Isten Szavába – vetett

hit szertefoszlik, és amikor a világ minden táján dicsőítik a bűnt. A jel arra, hogy Második

Eljövetelem már nagyon közel van az, amikor a nagy hitehagyás belülről szorongatja földi Egyházamat.

Amikor látjátok azokat, akik azt állítják, hogy Én jelöltem ki őket földi Egyházam vezetésére, hogy a

szekuláris világgal foglalkoznak azért, hogy elnyerjék annak kegyét, tudni fogjátok, hogy a változások

kezdetüket vették. Amikor látjátok, hogy a Nagy Áldozat – Keresztre feszítésem – vita tárgyát képezi, és

új értelmet tulajdonítanak Eucharisztiámnak, tudni fogjátok, hogy Egyházamat a pusztába fogják űzni.

Egyházam alatt Én azokra gondolok, akik nem térnek el az Igazságtól, és ahogy eddig is,

továbbra is elfogadják az Isten Szavát. Igaz Egyházamat ki fogják utasítani Rómából, és jó

néhány évig elhagyatottságban kell majd élnie. A pogányok végig fognak tiporni Egyházamon, és

Egyházam szenvedni fog, de Kegyelmemnek köszönhetően sértetlen marad, és azok a bátor lelkek, akik

nem hajlandóak elhagyni Engem, rendkívüli Adományokban fognak részesülni Általam. Amint Egyházam

falain belül tapasztalhatóak lesznek a förtelmes gyógyulások – az úgynevezett ’csodák’ –, és az

emberiség iránt színlelt alázat és szeretet gesztusai, akkor lesznek láthatóak az Általam való igazi

csodás beavatkozások.  Imahadjárati Imacsoportjaim által fogom kinyilvánítani a Szentlélek Jelenlétét

azoknak, akik csúfolják és gúnyolják őket. Sok csodában lesz részük Imacsoportjaimnak, és azoknak,

akik imádkozzák az Imákat, mintegy ajándékot, mely segít szeretett Tanítványaimnak megbirkózni a

vallási üldöztetéssel.

Az üldöztetés, amelyről Beszélek, elsődlegesen lelki – szellemi üldöztetés lesz. Igaz tanítványaim – és Én

ez alatt minden felekezetű Keresztényt értek, a világon mindenütt – nagy bánatukban látni fogják,

amikor tanúi kell hogy, legyenek a nagy megtévesztésnek, mely a Katolikus Egyházra fog ereszkedni. A

Katolikus Egyház be fogja fogadni a szekuláris világot, majd kijelenti, hogy halálos bűn nem

létezik többé. Nem fognak tudomást venni a bűnről, és annak érdekében, hogy megtévesszék az

ártatlanokat, azt fogják mondani nekik, hogy nem nehéz bejutni Királyságomba. A gyónások meg

fognak szűnni a jelenlegi formájukban. Az embereknek azt fogják mondani, hogy a maguk módján

könyörögjenek üdvösségükért, és így sokan nem fognak törődni azzal, hogy Megbocsátásomért

könyörögjenek. Azért nem tesznek majd így, mert többé már nem fogadják el azt, hogy a bűn akarattal

idéződik elő, és éppen ezért Isten mindent meg fog bocsátani. Ez az a tévedés, mely meg lett

jövendölve, és amely milliókat fog a pokol tűzébe vinni, akiket a hamis próféta és az Antikrisztus fog

odavezetni.

Hamarosan minden pogány ünnep és fesztivál be fog épülni a Katolikus Egyházakba, szerte

az egész világon. A pogányokat, és azokat, akik gyűlölik Istent, az oltárokhoz fogják hívni, a

tabernákulumok elé. Ezt az ünnepi lakomát az Áldozás egy új formájának fogják nyilvánítani –

 28

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/10/hir-utmutatas-az-imahadjarat-imacsoportjainak/


A Nagyfigyelmeztetés - 2013 szeptember
Igaz Egyházamat ki fogják utasítani Rómából, és jó néhány évig elhagyatottságban kell majd élnie

melynek során Isten valamennyi gyermeke egyesül, tisztelvén egymás hitét és emberi jogait. Titeket,

szeretett Követőim, arra fognak kérni, hogy mutassatok tiszteletet azok iránt, akik meg akarják

semmisíteni Jelenlétemet a Szent Eucharisztiában. Azzal fognak vádolni benneteket, hogy

anti-keresztények vagytok, és hogy nem fogadjátok be a pogányságot. Így fognak mindannyiatokat

megtéveszteni. Így fognak Engem, Jézus Krisztust meggyalázni. Ugyanezt fogják tenni az iskolákban,

hogy száműzzék a Kereszténységet. Ugyanezt fogják tenni a politikai körökben, ahol minden Velem

kapcsolatos dolgot el fognak törölni. Semelyik más vallást nem fogják ilyen gyűlölettel támadni. A

Kereszténységet – mivel az maga az Igazság – ki fogják irtani.

Amit nem fogtok fel az az, hogy azáltal, hogy önkéntes résztvevőivé váltok ennek a gonosz

megszentségtelenítésnek, lelketek sötétté válik, és idővel lemondotok üdvösségetekről.

Ha elárultok Engem, Én meg fogok bocsátani nektek. Ha megtagadtok Engem, Én meg fogok bocsátani

nektek. De ha meggyaláztok Engem, és hűséget esküsztök a fenevadnak, azzal teljesen elszakítjátok

magatokat Tőlem, és lehetetlen lesz majd számotokra elfogadni Irgalmamat.

Jézusotok
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Hőn szeretett leányom, meg kell kérnem minden felszentelt Szolgámat, hogy vigyázzanak azzal

a felhívással, hogy vegyenek részt lelkigyakorlatokon, melyeket úgy fognak bemutatni, hogy

meggyőzze őket arról, hogy egyezzenek bele egy új hűségeskübe, mely – amennyiben

beleegyeznek ennek megtételébe – semmissé teszi legszentebb fogadalmukat, melyet

Nekem, Jézus Krisztusnak tettek.

Az egyházi szabadkőművesség a lehető legnagyobb hatalomra tett szert most Legszentebb földi

Egyházamban, és hamarosan elő fogja irányozni új liturgiáját, mely szembe fog szegülni

legszentebb Akaratommal. Isten ellenségei alakították ki, egy új átdolgozásnak álcázva,

hogy megfeleljen azon politikai erőknek, akik be akarják tiltani a Kereszténységet, és olyan

hamar fogják ezt bemutatni, hogy sokan elképednek majd Egyházamban. Fájdalmas lesz

számukra látni egy ilyen utálatosságot, ugyanakkor hű Szolgáim hangja sem lesz hallható nyilvánosan,

mert ők, a Szabadkőművesek ellenőrizni fogják, hogy mennyire értették meg – minden szempontból

- ezt az új liturgiát. Minden ellenérvet – melyet az egyházmegyékben fognak felhozni világszerte –

elutasítanak, és elvetnek majd. Azzal az ürüggyel, hogy az Egyháznak új fiatal lelkeket kell toboroznia,

akik eltávolodtak az Egyháztól. A szekuláris világra apellálva azt fogják mondani, hogy az Egyház még

több embert meg fog téríteni ezzel az új liturgiával.

Ó mennyire megtévesztő lesz az az utálatosság, és mennyien be fognak dőlni a hazugságoknak, melyek

sokakat el fognak téríteni az Igazságtól. Dániel prófétának meg lett jövendölve az Igazság

Könyve, hogy Isten gyermekei sose felejtsék majd el az Igazságot, amikor a hazugságokban

fuldokolnak, melyek felemésztik majd földi Egyházamat.

Fogadjátok el a földi Egyházam által lefektetett Igazságot. Ne fogadjátok el az új törvényeket,
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melyeknek az Én Nevemben való elfogadására kényszerítenek majd benneteket, melyek

szentségtöréshez vezetnek majd.

Jézusotok
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