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Sok minden, amit az emberiség természetesnek vesz, a feje tetejére fog állni, de ez elkerülhetetlen
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Sok minden, amit az emberiség természetesnek vesz, a feje tetejére fog

állni, de ez elkerülhetetlen

2014. február 1. szombat, 19.53

Hőn szeretett leányom, a megpróbáltatások miatt, melyeket el kell viselnie az emberiségnek a

Megtisztulás során, hiba lenne összekeverni a szenvedést, amit Az okozni fog, a

reménytelenség fájdalmával.

Sok minden, amit az emberiség természetesnek vesz, a feje tetejére fog állni, de ez elkerülhetetlen.

Amikor a Megtisztulás véget ér, egy új hajnal kél – hirtelen és váratlanul -, és Isten gyermekei

előtt feltárul az új világ.

Azt kérem, hogy a sok szenvedés ellenére – amit át fognak élni azok is, akik szeretnek Engem, és azok

is, akik nem -, soha senki ne higgye közületek azt, hogy nincs remény. Inkább örvendezzetek, mert

kizárólag szeretet, öröm, béke és boldogság vár rátok Új Paradicsomomban. Amikor a világ megtisztult

a bűntől, és a lehető legtöbb lélek is megtisztult, akkor eljövök, mint a Vőlegény, készen arra, hogy

üdvözöljelek benneteket. Örömmel, izgatottsággal és vágyakozással kell várni a Dicsőséges Nagy

Napot, mert Szívem feltárul, és egyesülni fog az egész világgal.

A ti kezetekben van az Új Kezdet. Viseljétek el mindazt a fájdalmat és szenvedést, aminek most

tanúi vagytok, mert ez semmit sem fog már jelenteni, amikor Világosságomba jöttök, amikor is el foglak

halmozni benneteket mindazzal a szeretettel és boldogsággal, melyre egész életetekben vártatok, de

nem igazán tudtátok felfogni ez idáig.

Segítsetek Nekem ismét Karjaimba hozni azokat a lelkeket, akik elvesztek a Számomra. Imádkozzatok

egymásért. Legyetek örömteliek. Legyetek bizakodóak. Legyetek békességben. Bármi vár is rátok,

tudjátok, hogy Szeretetem erősebb, mint a gyűlölet. Hatalmam Mindenható. Irgalmam végtelen.

Türelmem nagy.

Menjetek békével, és szolgáljatok Engem, egészen az utolsó napig, mert az azt követő Nap annak a

világnak lesz a kezdete, melynek nem lesz vége, és ahol nem lesz többé halál.

Szeretlek és óvlak benneteket.

Jézusotok

 

Üdvösség Anyja: Minden más vallásúnak is el kell kezdenie imádkozni Szent

Rózsafüzéremet, mert ez mindenkinek nagy védelmet nyújt majd

2014. február 2. vasárnap, 17.09

Drága gyermekeim, arra kérlek benneteket, hogy mostantól fogva minden egyes nap
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Üdvösség Anyja: Minden más vallásúnak is el kell kezdenie imádkozni Szent Rózsafüzéremet, mert ez
mindenkinek nagy védelmet nyújt majd

imádkozzátok Legszentebb Rózsafüzéremet, hogy meg tudjátok védelmezni ezt a Küldetést

a sátáni támadásoktól. Legszentebb Rózsafüzérem mindennapi imádkozásával enyhíteni fogjátok a

sátán gonoszságát, és azokét, akiket ő befolyásol, amikor próbálja eltávolítani a lelkeket attól, hogy

kövessék ezt a különleges Mennyei Hívást.

Minden más vallásúnak is el kell kezdenie imádkozni Szent Rózsafüzéremet, mert ez mindenkinek nagy

védelmet nyújt majd. A Legszentebb Rózsafüzér mindenkié, és azoké, akik élvezni szeretnék oltalmamat

– az Ajándékot, melyet Istentől kaptam, hogy megoltalmazzam a lelkeket a gonosztól.

Drága gyermekek, közületek nagyon sokakat addig fognak gyötörni, amíg végül nem engedtek.

Különben el fognak téríteni benneteket ettől a Küldetéstől. Isten ellenségei minden befolyást be fognak

vetni, amit csak tudnak, hogy megállítsanak benneteket. Szét fognak cincálni titeket, szitkokat szórnak

majd rátok, és gonosz dolgokkal fognak vádolni benneteket. Ne törődjetek ezzel, és engedjétek, hogy

én, a ti szeretett Édesanyátok, az Üdvösség Anyja, megvigasztalhassalak benneteket, és megadhassak

minden szükséges védelmet számotokra.

Fiam földi Küldetése során többféle módon is elárultatott. Kövekkel a kezükben vártak Rá a falvakban.

Amikor Ő több száz követőjével együtt elhaladt előttük, azok rejtekhelyek mögül vetették Rá a köveket,

hogy senki se tudhassa, hogy kik voltak azok. Gyűlölték Őt; feljelentették Őt az Egyházi

hatóságoknál; aljas hazugságokat terjesztettek Róla, és azt mondták Róla, hogy gonosz

nyelvvel szól, és Isten ellen káromol. Mégsem tudta egyikőjük sem pontosan megindokolni,

hogy miként bűnös ezekben a dolgokban. Aztán sok időt töltöttek azzal, hogy arra buzdítsák

Tanítványait, hogy tagadják meg Őt. Sokan közülük így is tettek. Aztán a Farizeusok

figyelmeztettek mindenkit, akik a templomokban imádkoztak, hogy ha továbbra követik

Fiamat, akkor soha többé nem fogják őket beengedni az Isten Házába. És sokan közülük

felhagytak Fiam követésével. Ezek a szegény lelkek keserű és szomorú könnyeket ontottak Fiam

keresztre feszítése után, mert csak ekkor jöttek rá arra, hogy mennyire igazságtalanul bántak Vele.

Ugyanez lesz igaz erre a Küldetésre is, mely egyengeti az Úr útját és Fiam Második

Eljövetelének Nagy Napját. Minden erőfeszítést meg fognak tenni, hogy gyengítsék a Maradék

Egyházat. Minden kísérletet meg fognak tenni, hogy csökkentsék elszántságotokat. Ki fognak találni

mindenféle tervet, hogy arra sarkalljanak benneteket, hogy fordítsatok hátat saját magatok és mások

üdvösségének.

Soha ne engedjétek, hogy a gonoszlélek lelohassza lelkesedéseteket, hogy gyengítse hiteteket, vagy

arra sarkalljon benneteket, hogy tagadjátok meg Fiamat. Soha ne veszítsétek el a Fiamba vetett

bizodalmatokat, sem azon Ígéretébe, miszerint eljön újra, hogy elhozza az emberiségnek az Új Kezdetet.

Ő soha nem fog cserbenhagyni benneteket.  Ő megérti, hogy mennyire nehéz ez mindannyiatok

számára, a szenvedés, melyet elviseltek, és az áldozatok, melyeket Érte hoztok.

Ne feledjétek, hogy ti az Övéi vagytok, és amikor valóban az Ő része vagytok és átadjátok

magatokat Neki, akkor az Ő Világosságának részeseivé váltok. Isten Világossága, mely jelen

van a lelkekben, előcsalogatja a más lelkekben lévő sötétséget. Amikor a sátán ily módon

használja a lelkeket, akkor ő ki fogja mutatni és éreztetni fogja dühét. Amikor ellenvetéseket tesznek

eme Isten által megáldott Küldetéssel szemben, ezek az ellenvetések sosem lesznek racionálisak vagy

higgadtak. A látható dühöngés egyértelmű jele lesz annak, hogy mennyire gyűlöli a sátán ezt a

Küldetést. Ezért kell Szent Rózsafüzéremet imádkozni mindannyiatoknak, minden egyes nap, hogy meg

tudjátok védelmezni ezt a Küldetést.

Szüntelen bízzatok útmutatásaimban, mert Fiam azt mondta nekem, hogy segítsek nektek megbirkózni

azzal a nyomással, melyet az Ő nevében kell kiállnotok.
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Üdvösség Anyja: Minden más vallásúnak is el kell kezdenie imádkozni Szent Rózsafüzéremet, mert ez
mindenkinek nagy védelmet nyújt majd

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 

Ahogy nő a sátánkövetők száma, úgy fognak ők mindent elkövetni, hogy

nyilvánosan is megvallják az ördög iránti imádatukat

2014. február 3. hétfő, 21.00

Hőn szeretett leányom, fel fogjátok ismerni Tanítványaimat, nemcsak hitük, hanem munkálkodásuk

alapján is. Hasztalan mondani, hogy szerettek Engem, ha nem élitek hiteteket gondolattal, szóval és

cselekedettel. Csak a gyümölcsök által – melyeket teremtek – mondhatjátok igazán, hogy odaadó

Tanítványaim vagytok. Ha azt mondjátok, hogy szerettek Engem, akkor nem utasíthatjátok el azokat,

akik segítségért folyamodnak hozzátok – azokat, akiknek égető szükségük van a vigasztalásra. Ha

igazán az Enyéim vagytok, akkor ne térjetek ki az elől, hogy segítsetek másokon, azokon,

akiket üldöznek, vagy akik szenvednek. Ha hűségesek vagytok Tanításaimhoz, akkor ne

beszéljetek kegyetlenül vagy szeretetlenül más lélekről.

Másfelől egyértelműen be fogjátok tudni azonosítani azokat, akik tisztelnek Engem, a gyümölcsökről,

amiket teremnek. Sosem fognak tartani attól, hogy hirdessék Isten Igéjének Igazságát. Ők mindig az

Igazságot fogják szólni; ők sosem fognak rosszakat mondani másokról, és ők lesznek mindig az elsők,

hogy megvigasztalják a betegeket, a rászorulókat, és az Igazságot keresőket. Ők mindig saját

szükségleteik elé fogják helyezni mások szükségleteit; türelmet tanúsítanak, amikor provokálják őket az

Én Szent Nevemben, és egy szót sem fognak szólni, amikor üldözést szenvednek el, az Irántam való

hűségük miatt. Ők mindig imádkozni fognak mások lelkéért, és Irgalomért könyörögnek az egész

emberiség számára. Így amíg Én nagy vigaszra és megnyugvásra lelek az ilyen lelkekben, csak arra

törekszem, hogy Irgalmamba vonjam azokat a lelkeket, akiket a megtévesztés fátyla borít, amit a sátán

befolyása okozott életükben.

Miközben várom a Nagy Napot, melyen visszakövetelem majd Trónomat, addig is el kell viselnem a

fenevad, a sátán látványának kínját, ahogy két kezét (a trón karfáján) gőgösen nyugtatva, szétvetett

lábakkal és kecskefejjel ül a trónján, miközben lubickol a hízelgésben, melyet önként nyújtanak neki

azok, akiket ő tőrbe csalt. A kecske az általa való fertőzésnek a szimbóluma, melynek során bekebelezi

mindazoknak a testét és lelkét, akiket a szexuális erkölcstelenség bűne által kerít a hatalmába.

Elsődleges célja az, hogy beszennyezze az emberi testet azáltal, hogy arra sarkallja a lelkeket, hogy

minden szempontból alacsonyítsák le magukat az érzékek által. Befolyása mindenütt jelen van, és a

kecske, valamint szarvainak jelképe látható lesz minden mozdulatban. Arroganciája hamarosan

látható lesz azon jelképek által, melyeknek a kitételére fogja sarkallni követőit, kimutatván

ezzel az iránta való hűségüket az élet minden területén.

Ahogy nő a sátánkövetők száma, úgy fognak ők mindent elkövetni, hogy nyilvánosan is megvallják az

ördög iránti imádatukat, és bárki, aki ezt ártalmatlannak hiszi, bölcsebb lenne, ha most rögtön

abbahagyná. Nekik könyörögniük kell Hozzám, Jézus Krisztushoz, hogy segítsek nekik legyőzni a gonosz

hatalmat, mely a világban fog gyakorlódni azon hatalom által, melyet a sátán gyakorol ezekben az

időkben.

Az Egyházammal szembeni ellenszegülés minden egyes tettéért Atyám meg fogja büntetni a bűnösöket.
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Ahogy n? a sátánkövet?k száma, úgy fognak ?k mindent elkövetni, hogy nyilvánosan is megvallják az ördög
iránti imádatukat

A szentséggyalázás minden egyes tettéért, melyet Isten Szent Templomaiban folytatnak, ők

rettenetesen fognak szenvedni. De azon a napon, amikor megszentségtelenítik Testemet, a

Szent Eucharisztiát, még soha nem látott nagy büntetés fogja érni Isten ellenségeit. 

Könyörögve kérlek benneteket, akik hisztek Bennem, a ti Jézusotokban, hogy legyetek

éberek a legszörnyűbb utálatosságra, melyet jelenleg terveznek Isten gyermekeinek

elpusztítására. A rockzene, a mozik, a politika és a vallás világán keresztül, ravasz módon hangolják

most össze azt a gonosz tervet, mellyel arra csábítják a lelkeket, hogy tagadják meg Istent, azáltal,

hogy testestül-lelkestül eladják magukat a fenevadnak.

Elérkezett hát az idő, hogy ismert legyen a világ előtt az Isten Templomának falain belülről történő

fertőzés. Habár sokan elutasítanának egy ilyen utálatosságot – ha azt nyíltan megmutatnák nekik -, az

igazság azonban az, hogy sokuk ettől sem lenne okosabb. De amikor sátáni szimbólumokat

helyeznek el a templomokban, akkor azok olyan hatalommal fognak bírni az ártatlanok

felett, hogy imátok, áldozataitok és szenvedésetek nélkül, el fognak távolodni Tőlem.

Amikor elérkezik ez az időszak a jövőben, ezek a lelkek nem fognak hinni nektek, akik ismeritek az

Igazságot. Amikor Isten Jelenlétének lényegét támadják az Ő földi Egyházán keresztül, akkor

a hatásokat érezni lehet majd szerte az egész Földön. Akkor Isten Világossága halványulni

fog, mivel eltörlik Isten Jelenlétét. Csak sötétség fog áradni.

Arra kérlek benneteket, hűséges Szolgáim, hogy tegyétek a kötelességeteket, és maradjatok éberek

mindazokra a dolgokra, melyekre figyelmeztetve lettetek. Felszentelt Szolgáimnak, akik rövidesen

világosan érteni fogják, hogy mi zajlik a szemük előtt, Én a következőt mondom. Parancsom által arra

foglak utasítani benneteket, hogy végezzétek szent feladataitokat, hogy a lehető legtöbb lelket

megmentsétek azáltal, hogy hűek maradtok Igémhez, és tápláljátok Nyájamat, egészen addig, amíg

meg nem mutatkozom a Nagy Nagyon.

Jézusotok

 

Isten, az Atya: Azt szeretném, ha elfogadnátok az Igazságot, nem kétellyel a

szívetekben, hanem szeretettel és bizalommal

2014. február 4. kedd, 15.00

Hőn szeretett leányom, a mai nap egy különleges nap, mivel végre megkaptam azt az ajándékot, hogy

teljes mértékben elfogadtad ezt a Küldetést.

Amikor megérintem azon lelkek szívét, akiket arra Hívok, hogy hirdessék Szavamat, az megrendítő a

választott lelkek számára. Jelenlétem egyszerre sokkol és nyugtat. Ez borzalmas felbolydulást okoz, és

ez a lélek teljes bizalmát igényli. Ijesztő mindazoknak, akik tanúi Beavatkozásomnak, mivel ez nagyfokú

tisztánlátást igényel, a lelkekben kiváltódó érzelmi viszály miatt.

A lélek először elgyengül a Szentlélek Jelenlétének puszta erejétől, a test pedig elnehezül. Az érzékek

élesednek, az értelem pedig eltompul. Nem sokkal ezt követően van egy természetes vágy arra, hogy

megtudja mi is történik éppen, és kételyek támadhatnak. De a Szentlélek Jelenléte kifürkészhetetlen, és

az is marad mindaddig, amíg Akaratom be nem teljesül, amíg a lélek el nem fogadja, hogy mi az elvárás
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Isten, az Atya: Azt szeretném, ha elfogadnátok az Igazságot, nem kétellyel a szívetekben, hanem szeretettel és
bizalommal

irányába. Aztán a világosság utáni vágy, a megnyugvás iránti szükséglettel együtt, elárasztja a lelket.

És amíg a lélek vigaszra és bátorságra nem lel, a Szentlélek Erejét nem lehet megállítani, megfékezni

vagy visszatartani.

A lélek azon hajlandósága, hogy hagyja magát, hogy a Szentlélek eszközévé váljon annak érdekében,

hogy az Igazságot hirdesse, azt jelenti, hogy semmilyen módon sem áll hatalmában befolyásolni az Igét,

beleavatkozni abba vagy megmásítani azt.

Az emberi értelem időről időre harcol ez ellen. Habár a Szentlélek megnyugtatja a lelket, és az nem fél

már többé Tőle, mindig van remény a lélek számára, hogy amikor a Küldetés véget ér, ugyanúgy fog

folytatódni az élete, mint annak előtte. De persze nem mindig ez a helyzet. Ahogy eme Küldetésem

esetében sem, melynek során összegyűjtöm Gyermekeimet, és biztonságba viszem őket, a

vég nélküli Világomba, ennek a Küldetésnek sem lesz vége. Ez fennmarad egészen az utolsó

Napig. Most, hogy elfogadod ezt a tényt, és már nem szeretnél más alternatívát, végre békére lelhetsz

szívedben, leányom.

Gyermekek, csak akkor fogtok békére lelni a szívetekben, ha végre elfogadjátok a világnak szánt

Ajándékomat, az Igazság Könyvét. Csak akkor fogtok tudni teljes mértékben bízni Bennem, ha

elfogadjátok azt, hogy Én, a Magasságos Isten – Minden Létező és Leendő – szólok a világhoz ebben az

időben.

Azt szeretném, ha elfogadnátok az Igazságot, nem kétellyel a szívetekben, hanem szeretettel és

bizalommal. Ha így tesztek, Békémmel és Szeretetemmel árasztalak el benneteket. Csak akkor fog az

öröm és a boldogság betölteni benneteket. Csak akkor lesztek szabadok.

Atyátok

A Magasságos Isten

 

Üdvösség Anyja: Ezek az imák, drága gyermekek, nagy Kegyelmekkel járnak

2014. február 5. szerda, 15.27

Gyermekem, nehezebb visszatérniük Fiamhoz azoknak a lelkeknek, akik már megismerték Őt, de

eltévelyedtek Tőle, mint azoknak, akik egyáltalán nem ismerték Őt.

Amikor megtapasztaljátok Jézus Szeretetét, majd aztán hátat fordítotok Neki, akkor az egy nagy űrt

teremt életetekben. Semmi sem tudja pótolni az Ő Jelenlétét. Így amikor egy lélek megpróbál visszatérni

Hozzá, annak ellenére, hogy Fiam nagy Szeretettel és Türelemmel várja őt szüntelen, az adott személy

továbbra sem tudja, hogy hogyan nyissa meg a szívét.

Ha úgy érzitek, hogy elidegenedtetek Fiamtól, soha nem szabad félnetek attól, hogy Hozzá kiáltsatok.

Soha ne szégyenkezzetek kitárulkozni Előtte, mert Ő Örökké Irgalmas, és meg fog bocsátani minden

bűnt, ha erre kéri őt egy bűnbánó lélek.

Ha szeretnétek Fiamat hívni, egyszerűen csak hívnotok kell Őt, hogy vegyen benneteket Irgalmába, és a

többit bízzátok Rá.
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Üdvösség Anyja: Ezek az imák, drága gyermekek, nagy Kegyelmekkel járnak

Íme, egy különleges Imahadjárati Ima (133) Egy Kiáltás az Istenhez való visszatérés

érdekében:

„Drága Jézus, bocsáss meg nekem, egy elidegenedett léleknek, aki eltaszítottalak Téged, mert vak

voltam. Bocsáss meg nekem, amiért Szeretetedet hiábavaló, értelmetlen dolgokkal pótoltam. Segíts,

hogy összeszedjem a bátorságomat ahhoz, hogy Melletted haladjak, hogy hálával fogadjam a Te

Szeretetedet és Irgalmadat. Segíts, hogy Szentséges Szíved közelében maradjak, és soha többé ne

tévelyedjek el Tőled. Ámen.”

Azoknak, akik nem ismerik Fiamat, de szeretnék, hogy a Magasságos Isten Trónja elé vitessenek, ezt

kell imádkozniuk – Imahadjárat (134) Ima, hogy higgyek Isten Létezésében:

„Ó Magasságos Isten, segíts, hogy higgyek Létezésedben. Űzd el minden kételyemet. Nyisd fel

szememet az ez utáni élet Igazságára, és vezess engem az Örök Élet útján. Kérlek, hadd érezzem

Jelenlétedet, és még halálom előtt, add meg nekem az igaz hit Ajándékát. Ámen.”

Ezek az imák, drága gyermekek, nagy Kegyelmekkel járnak, és azok számára, akik ezeket imádkozzák,

fel fog tárulni az Igazság, és szívüket olyan nagy szeretet fogja betölteni, melyet még soha eddig nem

tapasztaltak a Földön. Azután meg fog tisztulni a lelkük.

Menjetek most abban a tudatban, hogy amikor közel vagyok Istenhez, a nagy békesség Kegyelmével

vagytok megáldva.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 

Üdvösség Anyja: Amikor Fiam papjai rettenetes gyötrelemnek és hamis

vádaknak (igazságtalan ítéleteknek) lesznek kitéve, akkor nekik hívniuk kell

engem

2014. február 6. csütörtök, 16.15

Gyermekem, amikor eljő az idő, hogy Fiam papjai rettenetes gyötrelemnek és hamis vádaknak

(igazságtalan ítéleteknek) lesznek kitéve, akkor nekik hívniuk kell engem. Én részesültem

abban a Kegyelemben, mellyel meg tudom adni nekik a kellő bátorságot ahhoz, hogy

továbbra is szolgálják Fiamat. Elsődlegesen a Katolikus Egyház papjaira gondolok, mert ők jobban

fognak szenvedni, mint Isten bármely más szolgája.

Amikor eljő a nap, amikor is arra szólítják fel őket, hogy tegyenek egy olyan esküt, mely

tagadni fogja szeretett Fiam, Jézus Krisztus Istenségét, akkor nem szabad kételkedniük azok

valós szándékaiban, akik ezt kérik tőlük. Amikor arra kérik őket, hogy tagadják meg a Szent

Eucharisztia jelentését, és fogadjanak el egy új értelmezést, akkor ők tudni fogják, hogy

elérkezett az óra. Az a nap lesz az, amikor kezdetét veszi a rothadás, és tanúi lesznek a falak

leomlásának a templomok fedele alatt, mindenütt. 
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Üdvösség Anyja: Amikor Fiam papjai rettenetes gyötrelemnek és hamis vádaknak (igazságtalan ítéleteknek)
lesznek kitéve, akkor nekik hívniuk kell engem

Azt szeretném, hogy mindazok a papok, akiknek ezekkel a szörnyű megpróbáltatásokkal kell majd

szembenézniük, imádkozzák ezt az Imahadjárati Imát (135) Ima az Igazság megvédelmezéséért:

„Ó szeretett Édesanyám, Üdvösség Anyja, segíts meg engem szükségem pillanatában. Esdekeld ki,

hogy részesülhessek a Szentlélek Ereje által, méltatlan lelkemre árasztott Ajándékok áldásában, hogy

mindenkoron meg tudjam védelmezni az Igazságot. Adj erőt minden olyan kellemetlen esemény

alkalmával, amikor arra kérnek engem, hogy tagadjam meg az Igazságot, az Isten Igéjét, a

Szentségeket és a Legszentebb Eucharisztiát.

Segíts kamatoztatnom a kapott Ajándékokat, hogy szilárdan ellenálljak a sátán és mindazon szegény

lélek gonoszságának, akiket ő arra használ, hogy meggyalázzák szeretett Fiadat, Jézus Krisztust.

Segíts meg engem szükségem órájában. A lelkek érdekében add meg nekem a bátorságot ahhoz, hogy

Isten minden egyes gyermekét ellássam a Szentségekkel akkor is, amikor esetleg Isten ellenségei

megtiltják ezt nekem. Ámen.”

Amikor kezdetüket veszik ezek az idők, késznek kell lennetek arra, hogy továbbra is tegyétek Isten

Munkáját, és hordozzátok az Ő Keresztjét, kitartással és méltósággal, saját magatok és Isten minden

gyermekének lelke érdekében.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 

Üdvösség Anyja: Sokan egy nagyon szent embernek fogják tartani az

antikrisztust

2014. február 7. péntek, 15.50

Gyermekem, ha Fiam, Jézus Krisztus ma a Földön járna, akkor meggyilkolnák Őt. Egyházának

egyetlen hivatalos képviselője sem fogadná el Őt. Nevetség tárgyává válna, aztán meg tartanának Tőle,

és olyannyira megvetnék, hogy ismét megfeszíttetnék Őt.

Ezúttal Fiam csak Lélekben jön el, és Atyám Rendelése szerint, Ő nem fog emberként, hús-vér alakban

megjelenni a Földön. Nagyon kérem, hogy ez az Üzenet legyen világossá téve mindenki számára, mert

sokan fognak jönni az Ö Nevében, de egyikük ki fog emelkedni, és azt fogja mondani, hogy ő az én

Fiam, de ez egy hazugság lesz.

Az antikrisztus fel fog lépni, és olyan hagy befolyásra fog szert tenni, hogy mindenütt az ő képe lesz

látható. Szobrokat fognak emelni róla, és az arca folyamatosan fel fog tűnni a hírekben és a

tévéképernyőkön, szerte az egész világon. Éljenezni fogják a legbefolyásosabb vezetők, de amíg a

hamis próféta nyíltan nem üdvözli, és hozzá nem járul, nem igazán fogja gyakorolni az emberiség feletti

befolyását.

Ha Fiam ismét emberi testben mutatkozna meg, és felkeltené a figyelmet, elpusztítanák Őt. Ugyanakkor

az antikrisztust örömmel fogadják majd a világban, és össze fogják téveszteni Jézus Krisztussal.
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Üdvösség Anyja: Sokan egy nagyon szent embernek fogják tartani az antikrisztust

Minden Szót, ami a Bibliában szerepel Fiam Második Eljövetelét illetően, meg fognak

változtatni és el fognak ferdíteni azért, hogy meggyőzzék a világot arról, hogy Jézus Krisztus

Visszajövetelének tanúja. Fiam ellenségei, akik elvegyültek Fiam Egyházának ártatlan szolgái között

a világon mindenütt, súlyos hibába fognak esni. Vezetőik tárt karokkal fogják fogadni az antikrisztust, és

arra fogják buzdítani a lelkeket, hogy bálványozzák őt. Befolyása meg fog döbbenteni sokakat azok

közül, akik hűségesek maradnak Istenhez, és fontos, hogy védelmezzétek lelketeket az ő hipnotikus

vonzerejével szemben.

Az Üdvösségérem, ha magatokon hordjátok, minden általa ígért további Kegyelemmel

együtt, meg fog védelmezni benneteket az antikrisztus erejével szemben. Tévedés ne essék,

az antikrisztus sokakat el fog bűvölni, és minden idők legbefolyásosabb, legnépszerűbb,

legkarizmatikusabb és legnagyobb hatással bíró vezetőjének fog tűnni. Sokan egy nagyon szent

embernek fogják tartani az antikrisztust, Fiam Egyházával való kapcsolata miatt, és emberek milliói

fognak áttérni arra, amit ők az Igazságnak hisznek majd. A szentségesség eme hamis látszata

örömkönnyeket fog csalni mindazok szemébe, akiknek egészen addig nem volt semmilyen hit az

életükben, ahogy Istenben való hit sem.

Eleinte az antikrisztust egy rendkívüli vezetőnek fogják tekinteni, megnyerő, elbűvölő és szeretetre

méltó modorával. Aztán idővel kezdi megmutatni gyógyító erejét, és sokan fognak előállni azt állítván,

hogy általa gyógyultak meg. Sokan még azt is állítják majd, hogy csodáknak voltak tanúi a jelenlétében.

Aztán hamis jelenések sorozata tűnik fel szerte az egész világon, melyekben a Szentlélek jelének képe

lesz látható.

A média egy istenszerű képet fog kialakítani róla, és csak nagyon kevesen merik majd nyíltan bírálni őt.

Mivel számos nyelven tud, nagyon rövid időn belül több millió embert meg fog téveszteni. Aztán

szárnyra kelnek azok a híresztelések, miszerint Jézus Krisztus másodszor is eljött. Ezeket azok fogják

táplálni, akik hazugságok terjesztésével fáradhatatlanul fognak dolgozni az antikrisztusnak, míg végül

össze fogják őt téveszteni Fiammal. Mindezek az események túlzásnak hangzanak jelenleg, de amikor

szemetek előtt bontakoznak majd ki, akkor olyan természetes eseményeknek fognak tűnni, amelyek

sokak szerint felemelőek lesznek.

Aztán, mint minden gonosz hamisság, amiket ellenkezőképpen mutat be a sátán a világnak – látható

lesz ahogy az antikrisztus, sátáni szertartások során, felemelkedik az Égbe. Fiam, Visszatérésekor, a

felhőkön fog alászállni – az ellenkezőjeként annak, amikor felemelkedett a Mennybe -, pont

ahogy megígérte.

Aztán az antikrisztus, és mindazok, akik szolgamód imádják őt, a tüzes tóba lesznek vetve, és

békességetek lesz, drága gyermekek. Mindazok, akik hűségesek maradnak az Igazsághoz, egy

szempillantás alatt felemeltetnek majd az Új Paradicsomba, amikor az Ég és a Föld eggyé válik.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 

Soha nem fogom magára hagyni azokat, akik magányosak, szomorúak,

rémültek, és bizonytalanok azt illetően, hogy Létezik-e Isten vagy sem
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Soha nem fogom magára hagyni azokat, akik magányosak, szomorúak, rémültek, és bizonytalanok azt illet?en,
hogy Létezik-e Isten vagy sem

2014. február 7. péntek, 23.38

Hőn szeretett leányom, ahogy terjednek Üzeneteim, és ahogy felkeltik a vágyat, hogy sokakat

buzdítsanak arra, hogy térjenek meg Hozzám, nagyon sok csoda lesz látható.

Meg fognak térni a hitetlenek, a különböző vallásúak, és azok is, akik bűnös életük

következtében elszakították magukat Tőlem. Ezt megígérem nektek. Fel fog nyílni azoknak az

embereknek a szeme, akiknek csukva van. Örömkönnyeket fognak sírni azok, akiknek gyűlölet van a

szívükben, amikor megszabadulnak terhük súlyától. Az, aki egyáltalán nem ismer Engem, fel fog ismerni

Engem. Nagyon sokan fognak jönni, és kiáltani Hozzám, és a Szentlélek Jelenléte érezhető lesz sokak

által, amikor végre elfogadják azt, hogy Én avatkoztam be, hogy megmentsem őket minden ártalomtól.

Leányom, kérlek, nyugtasd meg mindazokat, akik szomorúak a miatt, ahogyan tagadják Létezésemet a

világban. Mondd meg nekik, hogy habár minden nyomomat el fogják tűntetni, Isten Kegyelme által

továbbra is meg fogom világosítani azoknak a lelkét, akik Hozzám kiáltanak. Soha nem fogom

cserbenhagyni az Enyéimet. Soha nem fogom magára hagyni azokat, akik magányosak, szomorúak,

rémültek, és bizonytalanok azt illetően, hogy Létezik-e Isten vagy sem. Azáltal, hogy egyszerűen

félreteszik a gőgjüket, és jelet kérnek Tőlem Jelenlétemet illetően, Én válaszolni fogok nekik. Eddig

még soha nem avatkoztam be ilyen nagy mértékben, mint most. Azon Óhajomnak

köszönhetően, hogy meg akarom menteni az egész emberiséget, szívébe fogok hasítani

azoknak, akik eddig megtagadtak Engem, ha és amennyiben kiáltanak Hozzám.

Várom válaszotokat. Előre örülök annak a szeretetnek és örömnek, amivel a kiengesztelődés

pillanatában el fogom tölteni a szíveteket, lelketeket, mert ez a megtérésetek édessége. Ekkor meg

fogjátok nyitni lelketeket, és engeditek majd, hogy Isten Világossága meghozza nektek a legnagyobb

Ajándékot, amit el sem tudnátok képzelni – az Örök Élet Ajándékát.

Jézusotok

 

Üdvösség Anyja: Atyám meg fogja rázni a világot, mind fizikailag, mind

lelkileg

2014. február 8. szombat, 16.00

Drága gyermekem, ahogy a Szentlélek – Isten Ajándéka – leszállt Fiam apostolaira, ugyanúgy fog

ezekben az időkben kiáradni mindazokra, akik szeretik Fiamat.

Atyámnak számos terve van, amiket Ő életbe fog léptetni, hogy megmentse minden egyes Gyermekét.

Ezek a tervek számos természetfeletti eseményt foglalnak magukba, többek között különleges Kegyelmi

kiáradást, ezen Üzeneteken keresztül adott kinyilatkoztatásokat – azt biztosítandó, hogy Isten

gyermekei ne térjenek rá a rossz útra -, valamint számos egyéb beavatkozást.  Néhány ilyen

beavatkozás ökológiai büntetések formájában lesz. Amikor ezek állandóvá válnak, az ember többé már

nem mondhatja azt, hogy az árvizeket, a földrengéseket, a cunamikat, a vulkánkitöréseket és a

hurrikánokat az idézi elő, hogy az ember nem törődik a Földdel.

Isten uralja a Földet, mert Ő teremtette. Egyedül Ő fogja eldönteni a Föld sorsát, mert Övé minden

Hatalom.
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Üdvösség Anyja: Atyám meg fogja rázni a világot, mind fizikailag, mind lelkileg

Atyám meg fogja rázni a Földet, mind fizikailag, mind lelkileg, miközben a gonosznak tervei és

aljas tettei virágkorukat élik minden nemzetben. Minden egyes Isten elleni szentségtörést az Általa való

megtorlások fognak követni, melyek elviselhetetlen fenyítést fognak alkalmazni. Atyám szenvedélyesen

fog harcolni az emberi bűn ellen, és az embernek nem szabad alábecsülnie az Isten Erejét.

Isten Szeretetét nem szabad természetesnek venni. Őt nem szabad gyengének tekinteni, csak azért

mert kifürkészhetetlen a Gyermekei iránti Szeretete. Nagy az Ő Irgalma, és mindazok, akik szeretik

Istent, meg lesznek kímélve a szorongattatások közepette, melyek az emberiségre lesznek szabadítva,

amiért félre van vetve Isten a hamis istenek, és az emberiség önmaga iránti megszállottságának javára.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, mert most kezdetét veszi minden megjövendölt

dolog, a Fiam Második Eljövetelére való felkészülést illetően. Az események gyors lefolyásúak

lesznek, és a sátán serege kimért léptekkel fogja rohamozni Fiam Egyházait, hogy csak kevesen vegyék

majd észre. Aztán már nem fognak vigyázni, mivel addigra már olyan sokakat megtévesztettek, és

tartanak a markukban, hogy többé már nem kell elrejteniük valódi szándékaikat.

Ti, drága gyermekeim, készüljetek most, maradjatok nyugodtak, tegyétek meg mindazt, amire utasítást

kaptatok, és imádkozzatok. Maradjatok együtt. Vezessetek el más lelkeket is az Igazságra,

imádkozzatok állhatatosan azok megtéréséért, akik nem hisznek Istenben, és mindazokért, akik

megsértik Fiam Jézus Krisztus emlékét.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 

Isten, az Atya: Nincs olyan, amit Én meg ne tennék Gyermekeimért. Nincs az

a túl nagy áldozat

2014. február 9. vasárnap, 19.00

Drága leányom, nincs olyan, amit Én meg ne tennék Gyermekeimért. Nincs az a túl nagy áldozat.

Leereszkedem, hogy lábaik elé tehessem Szívemet, de ők továbbra is Rajta taposnak. Megalázkodom

azáltal, hogy hívogatom őket ezen Üzeneteken keresztül, de ők kigúnyolnak Engem.

Megengedtem nekik, hogy megostorozzák és megöljék Fiamat, de ők lebecsülik ezt a Nagy Áldozatot,

amit értük hoztam, hogy életet adjak nekik, és hogy megszabadítsam őket a gonosz szolgaságból.

Könyörögve kérem őket, hogy hagyjanak fel útjaikkal, de ők Rám se hederítenek. Választott lelkeket

küldtem, hogy szóljanak hozzájuk, és hogy hirdessék Szavamat, de ők arcul köpték őket.

Büntetéseket szabadítottam rájuk, de ők semmit sem tanultak azokból. Ehelyett azt állították, hogy azok

csupán a sors fintorai voltak, és semmi közük nem volt Hozzám.

Elküldtem nekik Szeretetemet, a látnokoknak, a szenteknek és a prófétáknak adott csodás Ajándékok

által, de csak néhányan éltek Azokkal. Jegyezzétek meg most Szavamat, az Igazság Könyve a

legnagyobb Ajándék, amit a világnak adtam azóta, hogy elküldtem egyetlen Fiamat azért,
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Isten, az Atya: Nincs olyan, amit Én meg ne tennék Gyermekeimért. Nincs az a túl nagy áldozat

hogy megváltson benneteket. Azért adom ezt a Drága Ajándékot, hogy megnyissa

szíveteket, hogy megszabadítsa lelketeket az ördög kísértéseihez való kötődésétől, és hogy

segítsen felkészíteni benneteket Királyságomra.

Hathatós Beavatkozásom ezúttal azt jelenti, hogy sokakat meg fog döbbenteni, és meg fog

lepni az az iram, amellyel Szavam terjedni fog mától fogva. Amikor halljátok Szavamat, minden

egyes nyelven szólva, amiben kevés szerepet játszik az emberi kéz által való szervezés, bizonyítékot

fogtok nyerni a Szentlélek Erejét illetően. 

Gondoskodni fogok arról, hogy Művem folytatódjon. Át fogok gázolni mindazokon, akik megpróbálják

megállítani a Kezemet. Félre fogom lökni mindazokat, akiket a gonoszlélek vezet, és el fogom fojtani

szánalmas hangjukat.

Kezem suhintásával el fogom némítani azokat, akik megpróbálnak megállítani Engem, miközben Én

csak arra vágyom, hogy megmentsek minden egyes lelket. Eltökéltem Magamban, hogy nem hagyom,

hogy ezt a Művet figyelmen kívül hagyják, mert ha már egyszer Felhatalmazásomat adom egy

Küldetéshez, mint amilyen ez is, biztosak lehettek abban, hogy az ember hatalma semmi Ahhoz képest.

Legyetek nyugodtak, drága gyermekek, és bízzatok Bennem, szeretett Atyátokban. Szeretetem olyan

nagy, hogy Az nem tud ellanyhulni, függetlenül attól, hogy milyen súlyosan vétkeztek. Én engedem meg

ezeket a megpróbáltatásokat, szorongatásokat és azokat a gonosz terveket, hogy eltöröljék Fiam

minden nyomát, de csak egy rövid ideig.

Ne féljetek Terveimtől, mert ezeknek célja van, mégpedig az, hogy kiirtsák az összes gonoszságot, és

hogy egy Dicsőséges életet szerezzenek nektek, Szent Akaratomnak megfelelően. Sok minden vár még

rátok. Mindössze annyit kérek, hogy imádkozzatok, és kövessétek mindazt, amit nektek

adtam, ebben az időben, Szent Küldetésem által, mely megszerzi nektek azt az örök és

felbecsülhetetlen Ajándékot, melyet Én teremtettem számotokra az Új Égben és az Új Földön

– az Új Paradicsomomat – ahogyan az elrendeltetett, amikor Ádámot és Évát

megteremtettem.

Mindig gondoljatok irántatok való Szeretetemre, amikor gyengének vagy sebezhetőnek érzitek

magatokat, mert Az olyan nagy, hogy fel sem foghatjátok.

Szeretett Atyátok

A Magasságos Isten

 

Talán nem tudjátok, hogy Második Eljövetelem megtörténte után, lelketek

örökké fog élni

2014. február 10. hétfő, 15.43

Hőn szeretett leányom, az Én Időm közel, és a Menny készülődik a nagy ünnepségre, amikor is az Ég

egyesül a Földdel, hogy eggyé váljon.

Számos előkészület van folyamatban, és szeretett Atyám azt tervezi, hogy sok Ajándékot hoz azoknak,
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Talán nem tudjátok, hogy Második Eljövetelem megtörténte után, lelketek örökké fog élni

akik nem ismerik Őt. Az összes angyal és szent egyesült, hogy imádkozzanak valamennyi lélekért,

abban a reményben, hogy minden emberhez eljusson az Igazság, különösen azokhoz, akik semmit sem

tudnak a Menny és a Pokol létezéséről.

Amikor a lelkekkel megismertetik Isten Igéjét, nem mindig fogadják Azt szívesen. Inkább kitérnek az Ige

elől, miközben Az üdvösségük egyedüli eszköze. Miért ilyen makacs az ember, és miért feltett szándéka

csak abban hinni, amiben ő akar, és csak azt elhinni, ami megfelel saját énjüknek? Miért nem látja az

ember az összefüggést az életében lévő bűn és az általa érzett elégedetlenségérzés között, amit az

okoz, hogy nem képes elfogadni azt, hogy ő semmi? Kizárólag Atyám – a világ, és minden Gyermeke

iránt érzett – Szeretetének köszönhető az, hogy az ember olyan sok lehetőséget kapott arra, hogy

teljessé váljon. Mégis az ember inkább él egy nem teljes életet, melyben Istent csak bizonyos

területekre engedi be, oda ahova az neki megfelel.

Én, Jézus Krisztus, hamarosan meg fogom nyitni azoknak az értelmét, akik nem ismerik fel

az Isten Szavát ezekben az Üzenetekben. Meg fogom érinteni a szívüket, és betöltöm őket az

Igazság utáni vággyal. Ha hamisságokkal tömnek benneteket, valótlanságokat ismertetve és

hazugságokkal etetve a bűnt valamint azt illetően, ahogyan az Isten Szemében tűnik – Én ott fogok állni,

mint egy fal, hogy megvédelmezzelek titeket. Dühíteni fogok sokakat, mert nem fogom

egykönnyen elengedni azt, hogy az ember semmibe veszi a Szentlélek Ajándékát. Szálka

leszek a szemetekben – olyan leszek, mint a nyílt sebre öntött alkohol marása. Csak nagyon keveseknek

sikerül majd figyelmen kívül hagyniuk Engem, de nem fogja mindenki elfogadni az Én Utolsó

Ajándékomat, az Örök Üdvösség Ajándékát.

Sajnos sokan el fogják utasítani az Utolsó Hívásomat, és ők a fenevadat fogják követni, ami azt jelenti,

hogy ők örökre el fognak veszni. Talán nem tudjátok, hogy Második Eljövetelem megtörténte után,

lelketek örökké fog élni?

Választanotok kell a Velem való Örök Élet és az ördöggel való örök kárhozat között. Köztes út nincs.

Minden ember a döntése szerinti utat fogja választani.

Jézusotok

 

Végül a zsidók is látni fogják Atyám Szövetségének bizonyítékát

2014. február 11. kedd, 23.41

Hőn szeretett leányom, mennyire kibontakozott már ez a Küldetés, és milyen gyorsan fog most

továbbfejlődni, ahogy közelgő Időmre készülök.

Megkezdtem a következő tervet, hogy tudatára ébresszem Isten valamennyi gyermekét, a nagyszerű új

világot illetően, mely rátok vár, és ez az előkészület szakaszos lesz.  Az első szakasz a megtisztulás. Ez

nem jelent majd mást, mint szakadásokat, éghajlati változásokat, megbolydulásokat és rettenetes

hitehagyást, mely végig fog söpörni a Földön. Mindezek egyazon időben történnek majd. Aztán

Egyházam elbukik, és csak a Maradék fog ragaszkodni az Igazsághoz, és fog tanúbizonyságot tenni

Szent Igémről.

Össze fogom gyűjteni az embereket a világ minden szegletéből – elsőként a Keresztény hitűeket. Aztán
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Végül a zsidók is látni fogják Atyám Szövetségének bizonyítékát

a többieket is Magamhoz vonzom. Végül a zsidók is látni fogják Atyám Szövetségének bizonyítékát, és

Isten Királyságába vitetnek majd, amint az meg lett jövendölve.

Sok hang elnyomja most a Saját Hangomat, de ennek ellenére csak az Én Hangomra fognak felfigyelni,

mert Nyelvem olyan, mint egy kard, Jelenlétem pedig, mint egy ágas-bogas villám. Amikor érezhetővé

teszem Jelenlétemet, akkor az a legalázatosabb lakóhelyeken történik majd, és megosztásra kerül a

kedves lelkekkel – a szelídekkel és az okosakkal egyaránt. Megismertetem Jelenlétemet a pogányok

körében, és életükben először kérdezősködni fognak örök jövőjükről, és kezdik megnyitni szívüket

Felém. Láthatjátok, hogy egy lélek sem marad megérintetlenül. Lesznek, akik nem fognak örömmel

fogadni Engem, de tudni fogják, hogy ott Vagyok.

Nagyon közel van már az Én Időm, amikor is érezhetővé teszem Jelenlétemet a Szentlélek

Ereje által. Azt szeretném, ha lecsillapítanátok lelketeket Előttem, és készek lennétek befogadni

Engem, mert nem tudhatjátok sem a napot, sem az órát. Egy dolgot elárulok nektek, mégpedig azt,

hogy ez hirtelen és váratlan lesz.

Szeretett Jézusotok

 

Üdvösség Anyja: Hamarosan már nem lesz hallható az “Üdvözlégy Mária”

imádság sem Fiam Egyházában, sem azon kívül

2014. február 12. szerda, 22.45

Gyermekem, ahogy Fiam Képét, Igéjét és Ígéretét, miszerint eljön újra, semmibe veszik, majd

eltörlik, ugyanez fog történni minden rám, a ti szeretett Édesanyátokra vonatkozó utalással.

Hamarosan már nem lesz hallható az “Üdvözlégy Mária” imádság sem Fiam Egyházában, sem azon

kívül. Nagy ellenérzés fog mutatkozni azok iránt, akik felkeresik szent Kegyhelyeimet, és a Máriás

csoportokat, minden ok nélkül, több szempontból is bírálni fogják. Nem lehet majd hallani semmilyen

elismerő nyilatkozatot azoknak a jelenéseknek a hitelességét illetően, melyek velem, a Boldogságos

Szűz Máriával, Isten Anyjával kapcsolatosak. Fiam földi Egyházának újonnan kialakított

szerkezete be fog tiltani minden rám vonatkozó utalást. Az irántam való ájtatosságokat be fogják

szüntetni sok templomban az újonnan kinevezett, és a jövőben bemutatandó vezetés alatt. El fognak

felejteni, és meg fognak vetni engem azok, akik azt állítják majd, hogy egy új modern,

mindenkit befogadó egyházat képviselnek, mely alig fog hasonlítani a Sziklára, Fiam

szeretett Péter apostolára épített Egyházra.

Amikor azt látjátok, hogy ilyen módon bánnak az irántam, az Isten Szent Anyja iránti

mindennemű ájtatossággal, akkor legyetek tudatában, kérlek, hogy ezek az új szabályok a

gonosz parancsára történnek. A gonosz megvet engem, éppen annyira, amennyire fél tőlem.

Tudja, hogy a lelkek irántam való ájtatossága távol tartja az ő gonosz módszereit, és hogy a

Legszentebb Rózsafüzérem imádkozása gyötri őt, valamint tehetetlenné teszi őt. Ezekkel az

eljövendő napokkal szembe kell majd nézniük azoknak, akik szeretnek engem, és eljön az idő, amikor

meg fog szakadni az Egyház kapcsolata Kegyhelyeimmel. Amikor ez bekövetkezik, tudni fogjátok, hogy

mindez azért történik, hogy elszakítsák Isten gyermekeit befolyásomtól, melyre akkor szükség lesz

majd, hiszen azért vagyok, hogy segítsen nektek Fiam felé közeledni.
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Üdvösség Anyja: Hamarosan már nem lesz hallható az “Üdvözlégy Mária” imádság sem Fiam Egyházában,
sem azon kívül

Feladatom az, hogy felkészítselek benneteket Fiam Második Eljövetelének Nagy Napjára.

Amíg el nem jön ez a Nap, folyamatosan hívni akarom gyermekeimet. Csak arra vágyom, hogy Fiam elé

vihessem a lelkeket, hogy Ő Örök Üdvösséget adhasson nekik. Mindez a lelkek üdvösségéről szól, de

mindent el fog követni a gonosz, hogy megakadályozza ennek megtörténtét.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 

Ők csak színleg fogadják el azt, amit Második Eljövetelem jelent

2014. február 12. szerda, 23.00

Hőn szeretett leányom, mit gondolt az ember, hogy meddig fogok várni, amíg ismét szólok hozzájuk,

még Második Eljövetelem előtt? Azt gondolta, hogy majd az előtte levő évben teszem ezt? Vagy az

előtte levő hónapban? Vagy az előtte levő héten? Vagy azt hitte, hogy nem is fogom figyelmeztetni őt

egyáltalán?

Születésem előtt, a világnak megígértetett a Messiás. Atyám a próféták által szólt, hogy az

emberiség reményt és bölcsességet kapjon, valamint Kegyelmet, Isten Igéjének elfogadására, hogy

készen álljanak Érkezésemre. Vajon meghallgatták? Sokan igen, és fel is készültek Időmre. Sajnos,

amikor Én megszülettem, ők nem álltak készen. Aztán Keresztelő János átadta nekik az Igét, és

figyelmeztette őket a felkészülésre. Készen álltak? Nem, mert nem hittek neki. És mégis sokan

megmenekültek, mert Kereszthalálom által – amihez az vezetett, hogy ők elutasítottak Engem -,

megváltottam őket Atyám Szemében.

Oly sokan harcoltak akkor Küldetésem ellen, és mégis nagyon sokan követtek Engem. A világ most

ismételten felkészítés alatt áll, Atyám – minden Gyermeke iránti – Szeretetének

köszönhetően. Ezúttal viszont ez nehezebb lesz. Minden Rólam való tudásuk ellenére,

továbbra sem lesznek hajlandóak elfogadni azt, hogy Isten avatkozik be, és készíti fel őket

Prófétáin keresztül. Minél messzebb távolodnak Istentől, annál kevesebbet tudnak Ígéretemről. Ők

csak színleg fogadják el azt, amit Második Eljövetelem jelent, mert sokuk valójában egyáltalán nem tud

semmit erről.

Ezúttal nem igazán marad más választásuk, mint látni a jeleket, melyeket tanúsítaniuk kell

majd, mivel Én ki fogok nyilatkoztatni mindent.  Amikor Én azt mondom, hogy valami meg fog

történni, és az meg is történik, ők továbbra is tagadni fogják, hogy az a prófécia az Ajkamról fakadó

Szavakból származott. Amikor látják a Földet eltorzulni, rázkódni, és egyéb más büntetéseket rájuk

zúdulni, továbbra is azzal fognak érvelni, hogy erre van tudományos magyarázat.

Amikor a nagy hitehagyás elárasztja a világot, és szétzúzza a Kereszténységet, a pogányság javára,

vajon azt fogják mondani, hogy ez jó dolog? A válasz, igen. Ahogy sokan egyre kevésbé tisztelik

Jelenlétemet, így milyen eséllyel száll szembe a világ a sátánnal? Ezért készít fel most benneteket

Atyám, mert Ő sosem adja fel, ha az Ő Nagy Irgalmára készíti fel Gyermekeit.

Az emberiség felkészítése folytatódik, és a világnak meg fog adatni az Igazság, annak

érdekében, hogy megmentse az embert a végső pusztulástól. Az Én Időm közel, és az egész
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?k csak színleg fogadják el azt, amit Második Eljövetelem jelent

emberiségnek kellő időt kell szánnia lelke felkészítésére. Nem szabad elherdálni az időt, amikor

Üdvözlésemre készültök. Nem szabad elvetnetek az Isten prófétájának adott Szót. Mert ha így tesztek,

akkor Arcul üttök Engem, a ti Jézusotokat.

Szeretett Megváltótok

Jézus Krisztus

 

Üdvösség Anyja: Ez az az időszak, amikor a lelkeknek a Tisztítótűz kínjait

kell elviselniük a Földön

2014. február 13. csütörtök, 13.43

Édes gyermekem, miért aggódsz a nehézségek miatt, amelyekkel minden egyes nap szembe kell

nézned eme Küldetés során? Talán nem tudod, hogy Minden Hatalom az Én Atyám, a Magasságos Isten

Kezében nyugszik?

Amikor a végső megtisztuláson megy át az emberiség, meglehet, hogy az nem kellemes, de enélkül a

lelkek nem tisztulnának meg. Ez az az időszak, amikor a lelkeknek a Tisztítótűz kínjait kell elviselniük a

Földön. Csak a bűntelenek és tisztalelkűek léphetnek be az Új Paradicsomba, ami maga az Isten

Királysága. Így ahelyett, hogy félnétek, én arra buzdítalak benneteket, hogy fogadjátok el az

Isten Beavatkozását a világban. Törődjetek bele abba, aminek lennie kell, aminek meg kell

történnie, és minden olyan szükséges lépésbe, melyek megóvnak benneteket a

gonoszságtól és az igazságtalanságoktól, melyeket azok fognak okozni az emberiségnek,

akik csak saját magukhoz valamint a sátán képviselőihez hűségesek.

Fiam vágya az, hogy elsődlegesen azokat az ártatlan lelkeket egyesítse, akik nem hisznek Istenben.

Fiam tudja, hogy azok, akik szeretik Istent, de esetleg nem fogadják el Őt, idővel meg fognak térni

Hozzá. Ő bízik azokban, akik valóban szeretik Őt, de elutasítják az ezen Isteni Üzeneteken keresztüli

Beavatkozását, mivel ők is rohannak majd Hozzá. Azokért aggódik Ő a legjobban, akik nem

ismerik Őt, és akik nem hajlandóak elfogadni, hogy Ki Ő. Ezért hát mindig gondoljatok arra,

hogy elsőként ezek után az elveszett lelkek után vágyik Fiam a legjobban. Ezek azok az

emberek, akik a legjobban bántják Őt; akik szörnyű fájdalmat és szenvedést okoznak Neki,

és akik Véres Könnyekre fakasztották, amikor a (Getszemáni) Kerti Haláltusát szenvedte el.

Fenyítések küldetnek, nem csupán büntetésekként az emberiség bűneiért, hanem eszközként arra,

hogy az emberiséget észre térítsék, és alázattal térdre kényszerítsék. Amikor az ember megszabadul

arroganciájától, saját nagyságába vetett hitétől, és abbéli tévhitétől, hogy hatalma

nagyobb, mint az Istené, csak az ilyen megtisztulás által válhat méltóvá arra, hogy

megálljon Isten színe előtt.

Az, aki halálos bűnben van, és nem hajlandó bűnbánatot tanúsítani, soha nem lesz képes állni az Isten

Világossága okozta gyötrelmet. Ezért az, hogy az Isten beavatkozik, egy Irgalmassági Cselekedet annak

érdekében, hogy felkészítse az ilyen lelket, hogy ő is részesülhessen Isten Dicsőségében. Isten

Szeretetének és Nagylelkűségének köszönhető az, hogy megengedi, hogy végbemenjenek ezek a nehéz

idők, melyek már kezdetüket vették. Nem azért, mert Ő egyszerűen csak meg akarja büntetni

Gyermekeit a gonoszságaikért, hanem mert biztosítani akarja azt, hogy ők méltóak legyenek az Örök
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Üdvösség Anyja: Ez az az id?szak, amikor a lelkeknek a Tisztítót?z kínjait kell elviselniük a Földön

Életre.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 

Viseljétek el némán, amikor gyötörnek benneteket, amikor a kegyetlenség

aljas formáit szenveditek el, amikor rágalmaznak, gyaláznak és gúnyolnak

benneteket az Én Nevemben

2014. február 14. péntek, 22.00

Hőn szeretett leányom, amikor valaki azt állítja, hogy ő jártas a tudományokban, akkor neki ezt

bizonyítania kell annak érdekében, hogy higgyenek neki. Amikor egy tanár azt állítja, hogy nagy a

tudása, abból fogjátok tudni, hogy mennyire jó ő, ha tudtok tanulni tőle. Amikor Isten embere azt állítja,

hogy ő mindent tud Istenről, ő átadhatja ezt a tudást, és ti jártasak lesztek. De amikor Isten embere azt

állítja, hogy őt a Szentlélek indítja, csak azokról a gyümölcsökről fogjátok felismerni őt, melyeket terem,

és nem arról a tudásról, melyet átad.

Amikor a Szentlélek Munkálkodik, az sok gyümölcsöt eredményez, melyek a következőképpen fognak

jelentkezni: azok az emberek, akiket vonz a Szentlélek, közelebb fognak kerülni Istenhez.

Nagyobb intenzitással fognak szeretni másokat, mint korábban. Meg fogják osztani

szeretetüket. Aztán több időt akarnak majd imádságban tölteni, melynek során sokkal

inkább fognak mások lelkéért imádkozni, mint saját szándékaikra.

Az Isten Szeretete mélyebb és személyesebb lesz. És, ahogy engedik, hogy a Szentlélek betöltse őket,

égető vágyat fognak érezni arra, hogy teljesen átadják magukat az Isten Akaratának. Azok, akiket a

Szentlélek indít, nem fognak gyűlöletet tanúsítani azok iránt, akik megvetik őket. Ehelyett

arra fognak törekedni, hogy imádsággal könyörögjenek Hozzám, hogy mentsem meg azt a

lelket.

Az Isten Szeretete csak a Szentlélek Ereje által tudja átjárni a lelket. A lélek szüntelen békét és

nyugalmat fog érezni, és a szenvedés ellenére, melyet elkerülhetetlenül el kell majd viselniük, közelebb

kerülnek Hozzám, az ő Jézusukhoz.

Én nem osztályozom az embereket. Szent Szívemhez vonzom az áldottakat – azokat, akiknek

elegendő szeretetük van, mely az Isten iránti mélységes alázatból fakad. Ha már eggyé váltak

Velem, egyetlen vágyuk az, hogy lelkeket hozzanak Hozzám. Amikor már, Velem egyesülve, igazán az

Enyéim, a gyűlölet tárgyává válnak. Az irántuk tanúsított gyűlölet nem fog számítani nekik, mert ők nem

fognak elhagyni Engem, ha elég erős az Irántam való szeretetük. Meglehet, hogy elbuknak időnként,

mert az igazságtalanság célkeresztjében lesznek. Érezni fogják az elutasítottság fájdalmát – úgy, ahogy

Én is. Gúnyolni, büntetni fogják őket, és bolondnak nevezik majd őket – ahogy anno Engem is. 

Tudásukkal és bölcsességükkel, amit a Szentlélek által kaptak, kíméletlenül szembe fognak

helyezkedni, és mégis, amit ők az Én Nevemben mondanak, be fog vésődni mindazok

emlékezetébe, akikkel ők kapcsolatba kerülnek. 
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Viseljétek el némán, amikor gyötörnek benneteket, amikor a kegyetlenség aljas formáit szenveditek el, amikor
rágalmaznak, gyaláznak és gúnyolnak benneteket az Én Nevemben

Ezért hát, szeretett Tanítványaim, gondoljatok Rám, ahogy köztetek járok. Lehet, hogy nem láttok

Engem, nem tudtok megérinteni Engem vagy Arcom Ragyogásába nézni, de tudjátok, hogy Én veletek

vagyok, mint egykor, amikor szeretett Apostolaimmal jártam a világot. Én nem kutatom ki az

intelligenseket, a tudálékosakat vagy a társadalom oszlopos tagjait – habár örömmel üdvözlöm és

átölelem őket, ahogy Isten valamennyi gyermekét. Én nem kérem a beleegyezését a tanultaknak, a

közöttetek felmagasztaltaknak, országaitok és egyházaitok vezetőinek. Én nem kérem a jóváhagyás

pecsétjét, amelyre az ember hőn áhítozik. Én inkább a szelídeket, az alázatosakat, és azokat

keresem, akik csak mások jólétével törődnek, a saját igényeiken túl. Ezek azok a lelkek,

akiket Kezem megáldott. Mások iránti szeretetük az Én Szeretetemet tükrözi. Elfogadják a

szenvedést, ahogy Én is, és nem igazán számít az nekik. Ezek az emberek alkotják a

Kereszténység gerincét, és a Szentlélek beleívódott a lelkükbe, Isten minden gyermekének

javára.

Soha ne szégyelljétek a Szentlélek Ajándékát. Viseljétek el némán, amikor gyötörnek benneteket,

amikor a kegyetlenség aljas formáit szenveditek el, amikor rágalmaznak, gyaláznak és gúnyolnak

benneteket az Én Nevemben, mert ha továbbra is lehajtott fejjel álltok, az ördög és mindaz a

szerencsétlen lélek, akiket ő a gyötrésetekre használ, kudarcot fognak vallani azon próbálkozásaikban,

hogy eltávolítsanak benneteket Tőlem.

Álljatok fel, és könnyű szívvel valamint tiszta lélekkel valljátok meg Irántam való hűségeteket, és Én

megáldalak benneteket a Béke és a Nyugalom Ajándékával.

Jézusotok

 

Az antikrisztus az állítólagos stigmáit eszközként fogja használni arra, hogy

meggyőzze a világot arról, hogy ő Jézus Krisztus

2014. február 15. szombat, 17.14

Gyermekem, amikor a megtévesztés bekebelezi a lelkeket az antikrisztus uralma alatt, a tőle eredő

számos cselekedet, tett és szó meg fogja téveszteni az embereket. Nyájas, megnyugtató és higgadt

viselkedésével határozottan meg fog indokolni minden Isten elleni bűnt. Még az emberiség elleni

legaljasabb bűnt is finoman ki fogja magyarázni, mintha annak semmi következménye sem lenne. Meg

fog győzni sokakat arról, hogy az élet kioltása mások javát szolgálja, és fontos része az emberi

jogoknak. A szájából ömlő istenkáromlásokat jogosnak és helyénvalónak fogják tartani. Meg fog

indokolni mindent, a visszájaként idézvén a Szentírásból. Azok, akik csüngeni fognak minden szaván,

nem fogják eléggé ismerni az Isten Igéjét ahhoz, hogy képesek legyenek ellentmondani neki. Majd azt a

benyomást fogja kelteni, hogy szüntelenül imádkozik, és azt fogja állítani, hogy lelki adományokkal van

megáldva.

Az antikrisztus azoknak a társaságát fogja keresni, akik látszólag nagyszabású jótékonysági

tevékenységeket végeznek, és azokat fogja körüludvarolni, akik látszólag szentek Isten Szemében.

Idővel az emberek át fognak térni arra, amit egy valóban felvilágosult egy-világvallásnak hisznek majd,

melyben az antikrisztus jelentős szerepet fog játszani. Aztán be fogja vetni minden démoni erejét,

melyet a sátántól kapott, hogy meggyőzze a világot arról, hogy neki stigmái vannak, ami a

szentekre jellemző. Az antikrisztus az állítólagos stigmáit eszközként fogja használni arra, hogy
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Az antikrisztus az állítólagos stigmáit eszközként fogja használni arra, hogy meggy?zze a világot arról, hogy ?
Jézus Krisztus

meggyőzze a világot arról, hogy ő Jézus Krisztus. Majd azt fogja állítani, hogy éppen a Második

Eljövetelt jelenti be, és azokat, akik imádattal a lábai elé borulnak, vele együtt el fogja

söpörni a föld színéről az Úr Angyala, aki a tüzes tóba fogja vetni őket.

Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 

Semmi jó nem származhat a gyűlöletből, mert az kizárólag a sátántól ered

2014. február 16. vasárnap, 15.47

Hőn szeretett leányom, amikor gyűlölet költözik a lelkekbe, akkor egész lényükkel azon kell

küzdeniük, hogy kiirtsák azt. Ellenkező esetben be fogja kebelezni a szóban forgó lelket, és

folyamatosan marcangolja egészen addig, amíg teljesen fel nem emészti.

Az ördög bizalmatlanságot, nyugtalanságot, összezavarodottságot, félelmet kelt, aztán

addig nem nyugszik, amíg az általa célba vett lélek el nem telik gyűlölettel, saját maga és

mások iránt. A lélekben lévő gyűlölet pusztítást okoz minden egyes személy körül, akivel az

adott lélek kapcsolatba kerül. A megfertőzött lélek minden cselt és trükköt be fog vetni,

hogy arra sarkalljon másokat, hogy vele foglalkozzanak, amíg meg nem fertőződik a másik

lélek is, és így a séma folytatódik.  A gyűlölet terjed, mint a vírus, és egyre csak nő, mert

bekebelezi és hatalmába keríti a lelket, amíg a lélek késztetést nem érez arra, hogy kiváltsa ezt a

gyűlöletet mások körében is. Így követődik el a gyilkosság is, azon gyűlölet következtében, amit az

ember érez mások iránt. A gyűlöletet a hazugságok és a valótlanságok táplálják, és egyre csak nő, amíg

hatalmába nem kerít annyi lelket, hogy már csak gonoszság tud áradni belőle. Semmi jó nem

származhat a gyűlöletből, mert az kizárólag a sátántól ered.

A sátán egy hazug, és elülteti a kétely csíráit azokban a lelkekben, akik hagyják ellankadni

az éberségüket. Ő a gőg bűnét használja minden alkalommal arra, hogy gyűlöletet szítson a

lélekben, egy másik személy iránt. Viszályt szít Isten gyermekei között, akik az eredendő bűn

következtében gyarlók, és hacsak nem őszinte Követőim és nem ragaszkodnak Atyám Igéjéhez,

áldozatul fognak esni a megtévesztésnek.

Soha ne merjétek Isten gyermekének vallani magatokat, egyfelől, míg másfelől

kettéhasítotok valakit. Soha ne állítsátok, hogy a Szentlélekkel vagytok eltelve, egyfelől, míg

másfelől azt mondjátok egy másik lélekről, hogy az az ördög szolgája. Soha ne ítéljetek el egy másik

személyt az alapján, amit ti bűnnek tartotok, amikor ti magatok csúfítjátok el a Rólam kialakult Képet. 

Soha ne helyezzétek magatokat Fölém, és soha ne mondjátok azt, hogy jártasabbak vagytok

Nálam, miközben a sátán parancsait követitek. Azok, akiknek a szeme visszatükrözi az Enyémet,

mindent látnak, és nekik imádkozniuk kell az ilyen lelkekért, hogy azok megkapják a Kegyelmet, hogy ki

tudják szabadítani magukat a fenevad karmaiból.

Az Előttem álló Út egyre nehezebb. Csak azok fogják tudni megmászni, akik bátorságot kaptak a

Szentlélek Ereje által. Sajnos sokan az útszélre fognak esni, a gonosz legnagyobb örömére.

Meglehet, hogy eme Küldetés tövisei felszaggatják testeteket, és a gyűlölet kegyetlen döfései járják át
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Semmi jó nem származhat a gy?löletb?l, mert az kizárólag a sátántól ered

szíveteket, de Én Vagyok Az, Aki előttetek jár, és így Az, Aki a legtöbb gyűlöletet szenvedi el. Mindig

gondoljatok arra, hogy az eme Küldetést érő támadások, támadások Ellenem. Az eme

Küldetés elleni gyűlölet, gyűlölet Ellenem, Jézus Krisztus ellen. Nem mondhatjátok, hogy egy

bizonyos szempontból szerettek Engem, aztán meg különböző módon kinyilvánítjátok az Irántam való

gyűlöleteteket. Akár hisztek Bennem, akár nem. Ha hisztek Bennem, nem szabad üldöznötök egy másik

lelket, mert ha így tesztek, akkor már ellenségem elvett benneteket Tőlem, és nincs jogotok azt állítani,

hogy az Enyéim vagytok.

Jézusotok

 

Ha elvesztek egy lelket – egy életet – Tőlem, akkor a saját életetekhez – az

Örök Üdvösséghez – nem lesz többé jogotok

2014. február 17. hétfő, 00.15

Hőn szeretett leányom, amikor elérkezik az Utolsó Ítélet Napja, addigra már sok lélek meg fog

tagadni Egem, és nagy lesz a félelem a szívükben. Mert addigra az Igazság olyan lesz, mint egy

kristálytiszta tó, szennyfolttól mentes. Olyan világos lesz az Igazság, mintha csak tükörbe néznének. És

mit fognak látni? Arcomat, Bánatomat, Szeretetemet, Szánakozásomat, Haragomat, és tanúi

lesznek Igazságosságomnak, mert akkor már nincs visszaút.

Most zajlik az emberiségnek – a vétkeik jóvátételére – adott idő. Azért kaptam ezt az időt, hogy

felkészítselek benneteket. Használjátok ki bölcsen, és akkor meg fogjátok látni Isten Dicsőségét. Ha

eltékozoljátok, akkor sosem fogjátok meglátni Királyságom Ragyogását, sem pedig Dicsőségét. Ehelyett

a Tőlem való örök elszakadást kell majd elviselnetek. Egyedüli társaságotok egy farkasfalka lesz – dühös

démonok – a pokolban, amely a fenevad lakhelye. Mindazok, akik megadják magukat a gonoszságnak,

nem számít milyen mértékben, egyre messzebb fognak távolodni Tőlem – és annál inkább meg fogják

tagadni Isten Igéjét.

Azért kapta az emberiség ezt az időt, hogy megfelelően felkészüljön. Küldetésem az, hogy letöröljem

szemetekről a pókhálót, így meg tudom mutatni nektek, hogy mit kell tennetek azért, hogy Új

Paradicsomomban üdvözölhesselek benneteket.

Lehet, hogy ez a Küldetés az egyetlen esélyetek arra, hogy meg tudjátok ragadni Kezemet, még mielőtt

elmerülnétek a megtévesztés nagy légüres terében. A sátán kijelentette, hogy folytatni fogja azok

lelkének ellopását, akik szeretnek Engem. Az ő kizárólagos célja ebben az időben az, hogy

elhurcolja Tőlem azokat, akik igazán szeretnek Engem. Így el fog ültetni minden kételyt,

minden hazugságot és istenkáromlást azon lelkekbe, akik életüket az Igazság szerint élik.

Befolyása révén ezek az emberek el fognak hagyni Engem. A sátán gőgösen gúnyol Engem, most és

minden egyes alkalommal, amikor elveszítek egy lelket az ő javára, és esküszik, hogy szüntelenül

akadályozni fog minden olyan Küldetést a Földön, melyre Áldásomat adtam a lelkek megmentése

érdekében.

Soha ne foglalkozzatok ellenségeimmel, vagy védjetek meg Engem ellenségeimmel szemben. Soha ne

tévesszétek szem elől a Legszentebb Bibliát. Ne hagyjátok, hogy valaki is megmásítsa. Ne törődjetek

azokkal, akik próbálnak meggyőzni benneteket arról, hogy Isten jóváhagyna mindennemű próbálkozást

egyetlen egy szó, egyetlen egy prófécia, egyetlen egy Parancsolat megváltoztatására, mert ez a
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legnagyobb bűn. Soha ne szegjétek meg az Első Parancsolatot. Senki sem helyezheti magát

Isten fölé.

Akármelyikőtök is vétkezik, vissza kell térnetek Hozzám, újra és újra. Ne szégyelljetek futva jönni

Hozzám. Ne hagyjátok, hogy a gyűlölet bármilyen formája is eltöltsön benneteket. A bűnötök

az, amitől irtózom – mégis megbocsátom. Szeretlek titeket, és mindig is szeretni foglak. Mivel szeretlek

benneteket, megkaptam ezt az időt arra, hogy összegyűjtselek benneteket. Ne engedjétek, hogy a

gonosz elszakítson benneteket testvéreitektől. Ne hallgassatok semmire és senkire, aki

megpróbál elvonni benneteket Művemtől – eme Küldetéstől, az Üdvösség-Küldetéstől.

Irántam való hűségetek fontos, mert ti, Maradék Hadseregem vagytok azok, akik jelentős szerepet

fogtok játszani abban, hogy megmentsétek a világ maradékát attól, hogy ugyanarra a sorsra jusson,

mint azok, akik nem voltak hajlandóak Noéra hallgatni. Bárki, aki felelős akár csak egyetlen egy

lélek Tőlem való elvételében, szenvedni fog ezért. Haragom tetőfokára hágott, amikor

nemhogy eleget tennétek annak, hogy saját lelkeket állapotára összpontosítotok, még

szándékosan is próbáltok másokat magatokkal vinni, és eltávolítani őket Szeretetemtől és

Királyságomtól.

Korábban már figyelmeztetve lettetek a következményekre. Most ismételten emlékeztetlek benneteket.

Ha elvesztek egy lelket – egy életet – Tőlem, akkor a saját életetekhez – az Örök Üdvösséghez – nem

lesz többé jogotok.

Jézusotok

 

Amikor ítélni jövök, meg fog remegni a világ

2014. február 18. kedd, 18.09

Hőn szeretett leányom, amikor fokozódik a lelkekért vívott eme csata, sokan előbb elkezdenek

kételkedni Létezésemben, majd aztán teljesen elutasítanak Engem.

A világ tudatában egy új, hamis változatot fognak kialakítani Rólam. Bátran fogják alkalmazni Nevemet,

de a szavak, amelyeket Nekem fognak tulajdonítani, nem Tőlem származnak majd. Ki fogják

jelenteni, hogy Isten nem hagyja, hogy az emberi bűnök elhomályosítsák az Ő Ítéletét. Isten

inkább nem fogja figyelembe venni a bűnt, mert annak csekély jelentősége van, hiszen az

ember gyarló, és szüntelen vétkezni fog, mindegy mit. Azt fogják mondani nektek, hogy

Jézus mindenkinek megbocsát, mert az Ő Irgalma háttérbe szorítja Ítéletét. Ez egy hazugság

lesz, de sokan el fogják hinni, és nem fognak semmiféle kötelességet érezni, hogy elkerüljék a bűnt,

vagy hogy keressék a megbocsátást, mert akkorra már azt fogják hinni, hogy a bűn valójában nem

létezik. Éppen ezek a lelkek azok, akik a leginkább rászorulnak az imára. Senki ne keverje össze

Irgalmamat Ítéletemmel, mert ez két különböző dolog.

Irgalmam csak azok iránt fog megmutatkozni, akik bűnbánatot tanúsítanak bűneikért. Azok iránt viszont

nem fog megmutatkozni, akik gőgösen állnak Színem előtt, melynek során semmiféle próbálkozást nem

tettek azért, hogy Megbocsátásomat keressék. Amikor ítélni jövök, meg fog remegni a világ. És amikor

Irgalmam a végére ér, bárdként fog lesújtani Igazságosságom. Meg fogom büntetni a gonoszokat,

akiken már nem lehet segíteni.
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Amikor ítélni jövök, meg fog remegni a világ

Az embernek egy pillanatra sem szabad figyelmen kívül hagynia Ígéretemet. Eljövök, hogy

összegyűjtsem Isten minden gyermekét, de sajnos sokuk soha nem fog Paradicsomomba jutni, mert

akkorra már tagadni fognak Engem, Létezésemet és a bűn létezését.

Jézusotok

 

Olyan erősségű földrengések lesznek, hogy egyszerre több országban is

érezni lehet majd azokat

2014. február 20. csütörtök, 18.39

Hőn szeretett leányom, amikor elérkezik az idő Számomra, hogy megmutatkozzam Második

Eljövetelemkor, nem fogtok ráismerni a világra, olyan nagyon meg fog változni.

Meg fog döbbenteni benneteket az az iram, amellyel az emberiség a bűn mélységébe zuhan. Mindenféle

utálatos testi bűn lesz látható, és sokan kénytelenek lesznek nézni ezeket, a köztereken elkövetett

bűnöket. Csekély szégyenérzet fog mutatkozni az elkövetők részéről, akik, mint az etetés őrületében

lévő oroszlánok, a romlottság legmélyebb szintjére fognak süllyedni, melyre nem volt példa Szodoma és

Gomora napjai óta. Olyan nagyfokú lesz az emberiség fertőzöttsége, melyet a gonosz idézett elő, hogy

gyilkosságok lesznek elkövetve mindenütt, és szélsebesen fog terjedni az öngyilkosság. Ahogy a sátán

bekebelezi a lelkeket, mindent meg fog tenni, hogy az Atyám által lefektetett minden egyes Törvény

meg legyen szegve. Hideg szívek, sivár lelkek, valamint hamis istenekkel és gonosz lelkekkel való

megszállottság fogja felváltani a szeretetet, ami most még létezik a világban.

Nevemet trágárságokra fogják használni, és átkozni fogják egymást a szívükben. Leányom, időnként

elviselhetetlen az Igazság, de Atyám igazságot fog osztani azoknak a földrészeknek, melyek

meggyalázzák az Ő Igéjét. Az Atyám által kirótt mindennemű büntetés még Második

Eljövetelem előtt be fog következni. Városok fognak eltűnni, országokat fog elárasztani Atyám

Haragjának árja, és olyan erősségű földrengések lesznek, hogy egyszerre több országban is érezni lehet

majd azokat.

Leányom, te már tudod, hogy mely városok fognak nagyon szenvedni. Fel kell ajánlanod Nekem

könnyeidet, engesztelésül azok bűneiért, akiknek sorsa sötétségben nyugszik. Szenvedésed nélkül nem

tudom megtenni azt, ami ezeknek a lelkeknek a megmentéséhez szükséges. Ezért kérlek, légy

nagylelkű szenvedéseddel, és Én Irgalmat fogok tanúsítani azok iránt, akiket Elém hozol.

Hegyek fognak elsüllyedni, tavak fognak egybeolvadni a tengerekkel, és földrészek fognak

egyharmadukra zsugorodni. Folyamatosak lesznek az esőzések – melyek az Én Bánatkönnyeim, az

emberi szívekben lévő gyűlölet miatt -, egészen addig, amíg Könnyeim el nem apadnak, a majdan

megtérő bűnösök kiengesztelődése révén.

Tudjátok meg most, hogy azokat az Ajándékokat, melyeket Édesanyám adott a világnak az évszázadok

során, saját védelmetek érdekében kell alkalmazni. Azt is tudnotok kell, hogy az Üdvösségérem – mely

mindennél nagyobb erővel bír – lesz a ti védelmetek az antikrisztus csábításával szemben. Minden

próbálkozás be lesz vetve az Üdvösségérem akadályozására, de semmi sem állíthatja meg azt az Erőt,

ami ezzel az Ajándékkal jár.
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Olyan er?sség? földrengések lesznek, hogy egyszerre több országban is érezni lehet majd azokat

Szeretett Követőim, összpontosítsatok az imádságra ezekben a napokban, és vessétek minden

bizodalmatokat Belém, mert azok, akik az Enyéim, ők védelem alatt lesznek, és ti lesztek az Ok arra,

hogy Irgalmat tanúsítsak a nyomorultak és a pogányok iránt. Nem szabad elgyengülnötök vagy

feladnotok, mert ha így tesztek, akkor lehetetlen lesz tájékozódnotok a Hozzám vezető úton

Világosságom nélkül, melyre szükség lesz utatok minden egyes lépésénél, ha teljesíteni szeretnétek ezt

az utat.

Jézusotok

 

Amikor Isten megengedi a keresztények és a zsidók üldöztetését, akkor

annak jó oka van

2014. február 21. péntek, 18.00

Hőn szeretett leányom, az ember sebezhető és gyarló teremtmény, de Isten gyermeke. A mélyen

gyökerező létfenntartási ösztön miatt az ember mindent meg fog tenni, ami a túléléshez kell. Nagy

fizikai szenvedés idején a benne rejlő erő szilánkjai hangsúlyosabbá fognak válni. Általában nagy erő

látható a gyengékben, az éhezőkben, a testileg szenvedőkben, az üldözöttekben, és azokban, akik a

fanatikusok kezétől szenvednek. Közületek a leggyengébbek lesznek majd a legerősebbek, viszont azok,

akik azt gondolják magukról, hogy ők a legerősebbek, ők lesznek majd a leggyengébbek.

El fogom választani a gyengéket, a szelídeket, az alázatosakat és az igazakat azoktól, akik

felmagasztalják magukat, és akik csak színleg fogadják el Tanításaimat, viszont átkoznak

másokat a szívükben.  Most el fogom választani a búzát a konkolytól, és ennek

következtében minden ember hite próbára lesz téve, egészen a végsőkig. Ebbe beleértem

mindazokat, akik nem hisznek Istenben, azokat, akik elutasítják az Igaz Istent, és azokat, akik átadták

szívüket ellenségemnek – a gonosznak. Minden lélek egyenlő Előttem, és minden Kegyelmet meg

fognak kapni azok, akik most nem ölelnek át Engem.

A világ próbára lesz téve azon szeretet állapot alapján, amit minden egyes személy érez a

másik iránt, ami az Isten iránti szeretetük valós tükörképe és mércéje. Időtök véges, és

ahhoz, hogy képesek legyetek elviselni a vezeklés eme útját, el kell fogadnotok azt, hogy

Isten prófétái egyszerűen csak közlik az Ő Akaratát, csak azért, hogy az Övéi lehessetek,

testben és lélekben. Ne utasítsátok el Isten Kezét. Örvendezzetek, mert a megpróbáltatások,

melyeket Atyám jelenleg megenged, nagy egyesülést fog eredményezni az Ő Két földi Tanúja – a

keresztények és a zsidók – között, és ők ketten nagy megtérést fognak hozni. Amikor Isten megengedi a

keresztények és a zsidók üldöztetését, akkor annak jó oka van. Annak köszönhetően, amit el kell

majd nekik szenvedniük, még több megtérés lesz, és emberek milliárdjai fogják meglátni az

Isten Dicsőségét, tiszta elmével, melyben nincs zavar, ami elrontaná az örömüket, amikor

végre ráébrednek az Igazságra.

Közel van annak az ideje, amikor az Igazság – beleértve a jót és a rosszat is – a maga valójában látszik.

És akkor többé már semmi sem fog ártani nektek. Nem lesz többé elszakadás Istentől. A szeretet végül

 mindent legyőz. A szeretet maga az Isten, és Uralma örökkévaló. Nem lesz többé gyűlölet, mert az ki

fog halni.

Jézusotok
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Amikor Isten megengedi a keresztények és a zsidók üldöztetését, akkor annak jó oka van

 

Közületek sokan, akik azt mondjátok most, hogy szerettek Engem, Júdáshoz

hasonlóan el fogtok árulni Engem

2014. február 22. szombat, 18.35

Hőn szeretett leányom, a fájdalomból öröm születik, a kétségbeesésből remény, és az üldöztetésből

szabadulás, ha minden át van adva Nekem, teljes bizalommal és Isten Dicsőségére.

Minden mennyei, földi és föld alatti teremtmény térdre fog borulni az Úr színe előtt –

mindenki, kivétel nélkül. De az ember gyarló és elesett, nem ad Dicsőséget Istennek – még a

legájtatosabbak és legszentebbek sem -, amikor is nem adja át teljesen magát Atyámnak, Énáltalam, az

Ő egyetlen Fia, Jézus Krisztus által. Amíg a gonoszlélek létezik a világban, addig az ember nem méltó

arra, hogy Színem elé álljon. Nem borulhattok térdre Előttem, ha saját önteltségetekkel vagytok tele.

Nem tudlak meghallani benneteket, ha kirekesztetek Engem, mint a kényurak, amikké váltok, amikor

érzéki bűnökkel árasztja el a sátán gondolataitokat. Csak azok tudnak valóban egyesülni Velem, akik

tisztán – kiengesztelődvén Velem – járulnak Elém.

Ha úgy jártok-keltek, mint a királyok, és földi trónokon ülve parancsolgattok másoknak, nem lehettek az

Én szolgáim. Ha valóban Engem szolgáltok, mindegy milyen feladatkörben, mindig az

Igazságot fogjátok szólni. Mindig tudni fogjátok, hogy amikor Igaz Igémet hirdetitek, Az

mindig sok bírálatot hoz rátok. Hamarosan már nem esik többet szó az Igaz Igéről azok által, akik

beszivárogtak Egyházam legfelsőbb köreibe, azt színlelvén, hogy szeretnek Engem, de valójában

gyűlölnek Engem. Akkor annak érdekében, hogy ti, a hűségesek, Bennem és Velem maradjatok, több

bátorságra lesz szükségetek.

Hányan rendelkeztek ezzel a bátorsággal? Hányan lesztek képesek kibírni az üldöztetést, mely akkor

következik be, amikor az Igazságot hirdetitek? Ezért nehéz szívvel kell tudatnom veletek, hogy sokan,

akik azt mondjátok most, hogy szeretettek Engem, Júdáshoz hasonlóan el fogtok árulni Engem. Mert,

amikor Szent Igémet megváltoztatják, azért, hogy az egy üres és sivár edénnyé váljon, sokan el fogjátok

fogadni ezt a tévtant. Sokan vissza fogjátok utasítani ezt a Küldetést, és hátat fogtok fordítani

Kelyhemnek, az Üdvösség Kehelynek.

Ezt az Imahadjárati Imát kell imádkoznotok, hogy segítsen nektek hűnek maradni Igémhez.

Imahadjárat (136) Ima, hogy megtartsam Igédet

Drága Jézus, segíts, hogy meghalljam Szavadat. Hogy éljem Igédet. Hogy hirdessem Igédet. Hogy

közvetítsem Igédet. Add meg nekem az erőt, hogy megőrizzem az Igazságot, még ha üldöznek is engem

ezért. Segíts, hogy életben tartsam Igédet, amikor ellenségeid elfojtják Azt. Hadd érezzem

Bátorságodat, amikor csüggedt vagyok. Tölts el engem a Te Erőddel, amikor gyenge vagyok. Add meg

nekem a Kegyelmet, hogy méltóságteljes maradjak, amikor a Pokol kapui vesznek erőt rajtam, amiért

hűséges maradok a Te Legszentebb Akaratodhoz. Ámen.”

A Pokolban lévő összes démon átkozza ezt a Küldetés, ami az Én utolsó földi Küldetésem.

Nagyfokú állhatatosságra, óriási bátorságra és Irántam, a ti Jézusotok iránti mély szeretetre

van szükség ahhoz, hogy hűségesek maradjatok Hozzám. A leggyengébbek fognak elsőként

elbukni. Közvetlenül utánuk jönnek majd a lanyha hitűek, és végül csak a bátrak és tiszta szívűek fognak
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Közületek sokan, akik azt mondjátok most, hogy szerettek Engem, Júdáshoz hasonlóan el fogtok árulni Engem

talpon maradni.

Jézusotok

 

Amikor az emberi akarat ütközik az Isten Akaratával, nagy fájdalom

szenvedődik el mindkét oldalon

2014. február 23. vasárnap, 16.03

Hőn szeretett leányom, amikor az emberi akarat ütközik az Isten Akaratával, nagy fájdalom szenvedődik

el mindkét oldalon. Atyám révén az ember részesült a szabad akarat Ajándékában, és ezért az

embernek joga van olyan döntéseket hozni, amilyeneket szeretne az életben, és Isten soha nem fog

beleavatkozni ebbe a Mennyei Ajándékba. Ugyanakkor ez egy nagyon nehéz út lesz azok számára, akik

teljes mértékben Engem akarnak szolgálni, azzal a szándékkal, hogy segítsenek Nekem mások lelkének

megmentésében, valamint azok számárra, akik átadták Nekem szabad akaratuk ajándékát.

Amikor átadjátok Nekem szabad akaratotokat – hogy megtegyétek azt, ami a lelkek üdvözítésében

elengedhetetlen -, a szenvedés, melyet elviseltek majd, nagyon kemény lesz. Amint akaratotok már

nem a tiétek, az emberi természet olyan, amilyen, ez azt jelenti, hogy egy küzdelem veszi kezdetét az

ember szabad akarata és az Isten Akarata között. Sokan, akik szeretnek Engem, és akik tejesíteni

szeretnék az Isten Akaratát életükben, szüntelen küzdeni fognak. Az Isten Akaratának teljesítése

érdekében a léleknek le kell mondani a büszkeségről, és saját személyes vágyainak

kielégítésének igényéről. Csak akkor tudjátok igazán szolgálni Istent, ha teljes mértékben

bíztok Benne, és felajánljátok Neki minden megpróbáltatásokat és szorongatásotokat,

mindenki javát szolgálva.

Amikor a jóakaratú emberek – akik Istent szolgálják, és próbálják a szerint élni az életüket, ahogyan Ő

meghagyta – kiesnek a Kegyelemből, akkor szégyellik magukat. Elsüllyedvén szégyenükben, amiért

kerülték Istent, és amiért cserbenhagyták Őt az önzés, az önbecsülés vagy az önteltség érzése által,

eltakarják arcukat Isten Világossága elől. Amikor megvilágosodnak az Igazságnak köszönhetően, akkor

ezek a lelkek hirtelen és váratlanul elkezdhetnek kételkedni hitükben. Az egyik pillanatban még teljes

szívükből szeretik Istent, és teljesen átadják magukat az Ő gondviselésének, míg a következő

pillanatban elvágják magukat a Világosság Forrásától. Ez akkor fordul elő, amikor a személy – az emberi

értelmet kamatoztatva – megmondja Istennek, hogy mit készül tenni annak érdekében, hogy Istent

szolgálja, rendszerint a saját feltételei szerint. Ennek ellenére a lélek azt mondhatja Istennek: „Szolgálni

foglak Téged, de azzal a feltétellel, ha megteszed nekem ezt vagy azt a szívességet.” Nem tudjátok,

hogy nem szolgálhattok két úrnak, mert csak Egy Isten van, és Ő az Úr? Isten az Ura minden létezőnek

és leendőnek. Az ember azért van, hogy Istent szolgálja, de Isten mégis minden Tőle telhetőt megtesz,

hogy megvigasztalja az Ő gyermekeit.

Amikor úgy találjátok, hogy kezdetek kételkedni Istenben, vagy kezditek elveszíteni a bizodalmatokat az

Ő Szeretetében vagy Ígéretében, akkor ezt az Imahadjárati Imát imádkozzátok, ami úgy váljon ismertté,

mint az Újjáalkotás Imája. 

Imahadjárat (137) Az Újjáalkotás Imája

„Ó Mindenható Isten, ó Magasságos Isten, tekints reám a Te alázatos szolgálódra, szeretettel és
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Amikor az emberi akarat ütközik az Isten Akaratával, nagy fájdalom szenved?dik el mindkét oldalon

könyörülettel Szívedben. Alkoss újjá engem Világosságodban.

Fogadj vissza Kegyeidbe engem. Tölts el engem a Kegyelemmel, hogy fel tudjam ajánlani magam

Neked, alázatos szolgaságban és Legszentebb Akaratodnak megfelelően.

Szabadíts meg engem a gőg bűnétől, és mindattól, ami sért Téged, és segíts, hogy úgy tudjalak szeretni

Téged, hogy egy mélyről fakadó és szűnni nem akaró vággyal szolgáljalak Téged életem minden napján,

örökkön örökké. Ámen.”

Kérlek, ne feledjétek, hogy nagyon könnyű hátat fordítani Istennek, és elég, ha csak egyvalaki ébreszt

kételyt a lelketekben Isten Jóságát, valamint minden Gyermeke iránti Nagy Irgalmát illetően.

Nagyfokú bátorságot és állhatatosságot igényel hűnek maradni Isten Igéjéhez, de ha nem kéritek a

Kegyelmeket, hogy megfelelően tudjátok szolgálni Őt, akkor az saját magatoktól nem fog menni.

Jézusotok

 

Üdvösség Anyja: A Pokolra vonatkozó minden utalás el lett törölve, és az

ember egy hamis biztonságérzetbe lett csalva

2014. február 23. vasárnap, 16.28

Gyermekem, amíg a sátán uralma létezik a Földön, addig az Igazság mindig el lesz fojtva.

Fiam Kereszthalála óta, az Ő Szavának terjesztésére tett mindennemű próbálkozás akadályozva volt. És

amióta csak terjed a Kereszténység, számtalan törés jelent meg, és a Tan, melyet Fiam, Jézus Krisztus

tanított a Tanítványai által, át lett alakítva. Az Igazság folytonosan meg lett másítva, de ennek ellenére

Isten igéje még mindig él a világban, és Fiam Jelenléte a Szent Eucharisztiában fennmaradt.

Az Igazság, a sátán létezését és a Pokol valóságát illetően, évtizedekig el lett fojtva, és

ennek káros hatása lett az emberiség üdvösségére. A Pokolra vonatkozó minden utalás el lett

törölve, és az ember egy hamis biztonságérzetbe lett csalva. Így most, ma, kevesen hisznek az ördög

vagy a Pokol mélyének létezésében. Ez a hazugság lett az emberiség csapása, és ennek

következtében sok lélek elveszett, mivel tagadva van a Pokol. Többé már tartják

valóságosnak a halálos bűnt, és így nem tesznek semmit annak elkerülésére. Azok, akik

Fiamat, Jézus Krisztust szolgálják az Ő Egyházaiban, nekik kötelességük felkészíteni a lelkeket, hogy

alkalmasak legyenek bebocsátást nyerni a Mennyek Országába.

A Pokol elkerülhető, a halálos bűn következményeinek megértése következtében, de egy

szó sem esik erről. Lelkek vesznek el, mert soha nem kaptak megfelelő tanítást arról, hogy hogyan

kerüljék el a bűnt, vagy hogy hogyan keressék a bűnbánatot. Ahhoz, hogy méltók legyetek bebocsátást

nyerni Fiam Királyságába, Isten Igéje szerint kell élni az életeteket. Kérlek, ne hagyjátok figyelmen kívül

az Igazságot, mert ha így tesztek, el fogtok veszni.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy az emberiség elfogadja a sátán létezését, mert amíg

nem, addig soha nem fogja igazán elfogadni Fiam Ígéretét, a Megváltás Ígéretét.
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Üdvösség Anyja: A Pokolra vonatkozó minden utalás el lett törölve, és az ember egy hamis biztonságérzetbe
lett csalva

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 

Nektek, az Én Két földi Tanúmnak, állnotok kell a sarat

2014. február 24. hétfő, 16.00

Hőn szeretett leányom, ellenségeim nem a tévvallások hierarchiájában találhatóak. Sok ilyen léleknek

nincs elég ismerete, de el fog fogadni Engem, amikor megismertetem Magam velük. A

legveszélyesebbek közülük azok, akik a legnagyobb hitehagyást fogják kitervelni és irányítani, földi

Egyházam sorain belülről.

Nem mindenki, aki Szolgámnak öltözve jár, való Tőlem, de tudjátok a következőt.  Közel van az Én

Órám, és közvetlenül Második Eljövetelem előtt, a hitehagyás csapása le fog sújtani, és

elnyeli földi Egyházamat. Mint a báránybőrbe bújt farkasok – elhitetvén a világgal, hogy

Isten Háza elfogad bármilyen hitvallást, beleértve azokat is, melyek tagadnak Engem, Jézus

Krisztust -, meg fognak győzni benneteket, hogy ez az utálatosság a legnagyobb

evangelizáció, amit valaha látott a világ. És ez magára fogja vonni Isten Haragját. Miközben a világ

és annak minden vallása be lesz szippantva ebbe az új hamis egyházba, elő lesz készítve számukra az

út, hogy büszkén felkészítsék a törvénytelenség emberét.

Miközben ti – akik továbbra is éberek maradtok Figyelmeztetésemre, és dacosan ki fogtok tartani Igém

mellett – szenvedtek, Én is erőt fogok adni nektek ahhoz, hogy el tudjátok viselni ezt a sajnálatos

eseményt. Azok a csaló szélhámosok, akik addigra már beügyeskedték magukat Egyházamba, és

sokakat megtévesztettek, ők továbbra is milliókat fognak megtéveszteni, beleértve minden keresztény

hitfelekezetet, és azokat is, akik egyáltalán nem tisztelnek Engem. Mindezek a megtévesztők

eretnekséget fognak terjeszteni, és idővel egyetlen vallást fognak létrehozni a világ számára. Nem

fognak megtűrni semmilyen más vallást, kivéve az új tévtant – a pokolbéli tant. A keresztény és a

zsidó lesz az a két vallás, melyekből ki fog alakulni a Maradék.

Amikor Próféciáim könnyeket csalnak szemetekbe, legyetek tudatában, hogy mivel eme Küldetés által,

Én acélidegekkel és vasakarattal áldalak meg benneteket, hűségesek fogtok maradni Hozzám, a ti

Jézusotokhoz.

Nektek, az Én Két földi Tanúmnak, állnotok kell a sarat. Álljatok ellen minden olyan kísértésnek, hogy

forduljatok el Tőlem, és tartsatok ki az Irántam való szeretetekben, minden időben. Maradék

Egyházam, mind eme Küldetésen kívülről, mind pedig azon belülről fog kialakulni. Ti, akik

most elutasítjátok ezt a Küldetést, de őszintén szerettek Engem, ti is földi Maradék

Hadseregembe fogtok vonódni. Azon a napon, amikor ez történik, rá fogtok ébredni arra,

hogy az Igazság Könyve valójában egy Mennyei Ajándék volt azért, hogy segítsen nektek a

Királyságomba és az Örök Életre vezető végső utatokon. Csak akkor fogtok örvendezni, és

lesztek bátrak, mivel rendelkezni fogtok a kellő magabiztossággal, hogy dicsőséget szerezzetek

Istennek.

Jézusotok
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Nektek, az Én Két földi Tanúmnak, állnotok kell a sarat

 

Az általuk majdan hirdetett “isten” nem szeretett Atyám lesz

2014. február 25. kedd, 13.50

Hőn szeretett leányom, meg lett jövendölve, hogy az emberiség Isten iránti gyűlölete

példátlan méreteket fog ölteni a végidőkben. Az emberek ekkor nem fognak tudni különbséget

tenni jó és rossz között. A nagy összevisszaság meg fogja mételyezni őket, és a lélek sötétsége fog

uralkodni bennük, mely csekély békét fog teremni számukra.

Istent meg fogják tagadni. Engem, az Ő egyetlen Fiát, ki fognak gúnyolni, és Istenségemet tagadni

fogják. Mindazokat, akik szeretnek Engem, arra próbálják majd rávenni, hogy forduljanak el mindattól,

amit Én tanítottam nekik. Mindenki, aki megtagad Engem, próbál majd okot találni erre. Okuk a

következő lesz. „ Jézus – mondják majd – csak egy névleges vezető, egy próféta, aki azért küldetett,

hogy az Igazságot hirdesse az embereknek.”  Hamarosan azt fogják hinni, hogy Istenségem

hazugság volt, és hogy csak az Isten – a Jóságos Isten – iránti hűség szükséges minden

vallás számára ahhoz, hogy egyként egyesülhessenek.

Az általuk majdan hirdetett “isten” nem szeretett Atyám lesz. Hanem ők az Isten angyalainak

álcázott hamis szellemeket fogják bálványozni. Miközben örvendezni fog a világ, együtt a

keresztényekkel, akik továbbra is hűek Hozzám, és a zsidókkal, akik hűségesek maradnak Atyámhoz,

Második Eljövetelem Ideje olyan hirtelen fog eljönni, hogy csak nagyon kevesen fognak készen állni.

Akkor az üldözők el lesznek hallgattatva, a gonoszok el lesznek pusztítva, és azok, akiknek neve benne

foglaltatik az Élet Könyvében, egyesülni fognak, és egy dicsőséges örök életet fognak élni.

Jézusotok

 

Isten, az Atya: Az elveszett Paradicsom Tökéletessége vissza lesz állítva

régi Dicsőségébe

2014. február 26. szerda, 16.26

Gyermekeim, figyeljetek Rám, amint Hívlak benneteket, és megvallom mindannyiatok iránti mély és el

nem múló Szeretetemet. A megpróbáltatások, a szomorúság, a kegyetlenség, a gonoszság közepette,

sőt az öröm és a béke közepette is, Én vagyok mindennek az Ura.

Az idő megérett a Megtisztulás fokozódására, de kizárólag jó fog származni ezekből az időkből.

Gondoljatok ezekre az időkre úgy, mint egy ágyhoz kötött beteg gyermekre, akit olyan betegség sújt,

mely gyengévé, erőtlenné, energia- és táplálékhiányossá teszi, és nagyon magas lázzal jár. Nem fog

meggyógyulni addig, amíg a láz nem enyhül, és mégis a láz az, ami megszabadítja őt a betegségtől.

Az ember Megtisztulása előre meg lett jövendölve, és Én azért engedem meg, hogy meg tudjam

szabadítani az emberiséget attól a betegségtől, mely azok szívét és lelkét sanyargatja, akik nem igazán

ismernek Engem. A megosztottság fokozódni fog a világban, mígnem végül teljesen kifullad. A háborúk
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– miután kitörtek és pusztítottak – elcsitulnak majd, és béke fog uralkodni. A hitehagyás be fog

kebelezni sok lelket, de utána Gyermekeim többsége fel fogja ismerni az Igazságot, és futva jönnek

majd Hozzám, annak a szeretetnek köszönhetően, amit szeretett Fiam Jézus Krisztus iránt fognak

érezni.

Teremtésem újra tökéletes lesz, miután a sátán és minden démon, akik megfertőzték a Földet,

száműzve lesznek. A Világosság ragyogóbb lesz, az elveszett Paradicsom Tökéletessége vissza lesz

állítva régi Dicsőségébe, és az emberiség Eggyé válik Bennem.

Hamarosan tanúi lesztek Ígéretemnek, miszerint visszaviszlek benneteket a Paradicsomba,

melyet Én teremtettem számotokra, még mielőtt első lélegzeteteket vettétek. Mindannyian

részesültetek ebben a születésnél fogva megillető jogban. Készüljetek! Paradicsomomba fogtok

vonzódni annak a szeretetnek köszönhetően, melyet Én ültetek szívetekbe, és azon Kegyelmeknek

köszönhetően, melyekkel meg lesztek ajándékozva lelketekben. Egyikőtök sem mondhatja majd azt,

hogy Én nem adtam meg minden lehetőséget, minden jelet (figyelmeztetést), minden haladékot.

Imádkozzatok, hogy abban a kegyességben részesüljetek, hogy elfogadjátok egy vég nélküli világ

dicsőséges életét, melyet Én készítettem számotokra.

Szeretett Atyátok

A Magasságos Isten

 

Üdvösség Anyja: Szeretet, és csakis Szeretet származhat Istentől. Gyűlölet

kizárólag a sátántól ered. Nincs átmenet

2014. február 27. csütörtök, 14.48

Gyermekem, nagyon nagy a gyűlölet eme Küldetéssel, az Üdvösség-Küldetéssel szemben, mert a

gonosz nem akar elveszejteni egyetlen lelket sem az Isten javára. Amikor Isten egy próféta által

szól, az dühöt vált ki a Pokolban. A gonosz minden erőfeszítést megtesz, hogy elfojtsa az Isten

Szavát, ezen körülmények között. A sátán minden tőle telhetőt meg fog tenni, hogy megmérgezze az

embereket mindazokkal szemben, ami megmenti az emberiség lelkét.

A sátán terjeszteni fogja a gyűlöletet, mindaddig, amíg a lelkek, akiket eltöltött az ő gyűlölete, önkéntes

képviselőivé nem válnak, mígnem már nem lesznek urai saját cselekedetüknek. Eltelvén a sátán

dühével, lehetetlen lesz számukra szeretetet érezni a szívükben azok iránt, akiket ellenségeiknek

gondolnak. Aztán elkezdik gyűlölni magukat, és minél inkább vétkeznek Isten ellen, annál inkább

elhatalmasodik bennük a szörnyű kín. Végül, amikor ez a fajta gyűlölet lesz úrrá a lelkeken, képtelenek

lesznek megszabadulni a sátántól. Sok imára van szüksége az ilyen lelkeknek. Ha egy lélek káromol az

Isten Szava ellen, akkor egy küzdelem vár rá a fenevad ellen, méghozzá oly ádáz, ami lehetetlenné

teszi, hogy kivonja magát a fenevad hatalma alól. Isten elleni átkuk a saját átkukká válik, és ekkor már

semmit sem lehet tenni értük.

Azok a lelkek, akik tele vannak gyűlölettel, nem az Isten Igéjét szólják, mert ez lehetetlen. Gyűlölet soha

nem fog azok ajkáról fakadni, akik igazán szeretik Istent. Soha ne becsüljétek alá a sátán hatalmát, mert

ő tőrbe tud csalni minded lelket, függetlenül attól, hogy azok mennyire jók. Először, ő, a gonosz, nagyon

meggyőző lesz, amikor hazugságaival tömi az áldozatait. Sőt még azt a lelki érzést is előidézi, hogy Én,
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átmenet

az Isten Anyja vagyok az, aki beszél a lélekhez. Fel fogja használni a lélek Istenszeretetét, hogy

elültessen benne egy felháborodás érzést az ellen, amit a lélek gonosz cselekedetnek, tettnek vagy

szónak tart. Tőrbe csalja azokat a lelkeket, akik olykor hűséges szolgái lehetnének Istennek. De ha

egyszer egy lélek hagyja, hogy mindenféle gyűlölettel elárassza őt a gonosz, akkor az a lélek

lehetetlennek fogja találni, hogy szabaddá váljon a gonosztól. Csak az ima, valamint a bűnbánat és az

alázat nagy tettei űzhetik el őt. Egy idő után a lélek tudni fogja, hogy valami bántja őt, amikor eluralja őt

a harag, a rossz érzés, a nyugtalanság és a béke teljes hiánya. A gonosz addig nem fog nyugodni, amíg

a lélek végre Isten ellen nem fordul, és káromol Ellene.

Gyermekek, soha ne foglalkozzatok azokkal, akik kételyeket ültetnek el lelketekben az Isten

Tökéletességét illetően. Amikor azokkal foglalkoztok, akik átkozzák Istent, be fogtok szennyeződni.

Amikor ezt teszitek, titeket is el fog tölteni egy olyan gyűlölet, amit soha addig nem éreztetek. Akkor

nagy segítségre és beavatkozásra lesz szükségetek, mielőtt méltók lennétek ismét megállni Isten

Jelenlétében.

Utasítsátok el a gyűlölet minden formáját, mert az sosem származhat Istentől. Kizárólag egy forrásból

ered a gyűlölet, és ez pedig a sátán. Ha a sátánnal foglalkoztok, illetve azokkal, akiknek a szívét

elárasztotta gyűlölettel, akkor beözönlik a lelketekbe ez a gyűlölet. Kerüljétek az ilyen helyzeteket. Ne

szóljatok egy szót sem. Imádkozzatok azokért a lelkekért, akik gyűlölnek másokat. Imádkozzátok Szent

Rózsafüzéremet, hogy megóvjon benneteket ettől a kísértéstől.

Azért figyelmeztetlek benneteket ezekre a dolgokra, mivel a sátán hatalma nagyon erős jelenleg, ahogy

világszerte próbálja ellopni mindazoknak a lelkét, akik hisznek Fiamban, Jézus Krisztusban, és azokét,

akik hűségesek Hozzám, az Ő szeretett Édesanyjához. Kérlek, figyeljetek rám most, azáltal, hogy

ezt az Imát imádkozzátok, hogy megoltalmazzon benneteket a gyűlölettől.

Imahadjárat (138) Oltalom a gyűlölettől

„Ó, Üdvösség Anyja, oltalmazz meg engem minden gyűlölettől. Segíts, hogy csendben tudjak maradni,

amikor gyűlölettel találkozom. Tarts meg engem erőben a Jézus Krisztus iránti hűségemben, amikor a

leggyengébb vagyok. Tegyél lakatot a számra. Segíts, hogy hátat tudjak fordítani azoknak, akik olyan

beszéddel foglalnak le engem, melyek tagadják Fiad Tanításait, vagy azoknak, akik gúnyolnak engem

hitem miatt. Imádkozz ezekért a lelkekért, drága Édesanyánk, hogy ellene mondjanak a sátánnak, és

hogy érezzék lelkükben szereteted békéjét és a Szentlélek Uralmát. Ámen.”

Szeretet, és csakis Szeretet származhat Istentől. Gyűlölet kizárólag a sátántól ered. Nincs átmenet.

Nincs középút. Vagy Fiamért vagytok, vagy Ellene.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 

A világ fejet fog hajtani, és térdre fog ereszkedni a fenevad előtt, valamint

bálványozni fogja őt

2014. február 28. péntek, 21.42
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A világ fejet fog hajtani, és térdre fog ereszkedni a fenevad el?tt, valamint bálványozni fogja ?t

Hőn szeretett leányom, amikor a hitehagyás vakká tesz mindenkit az egyesítés nevében, Én

hatalmat adok a nemzetek fölött Maradék Hadseregemnek és mindazoknak, akik soha nem

térnek el Szent Igémtől.

Nagy Kegyben, nagy Kegyelmekben fogtok részesülni, és abban a hatalomban, hogy

vezessétek a hűségeseket, a gyengéket, és azokat, akik tévelyegnek a kietlen

pusztaságban. Ti lesztek az Igaz Lélek, az Úr Lelkének egyetlen megmaradt Maradéka egy

olyan egyházban, mely meg lesz fosztva Szent Jelenlétemtől. Jelenlétem csak azokban fog

lakozni, akik felhatalmazást kapnak arra, hogy az Isten Igéjét tanítsák, és az Élet Forrásához vezessék a

szomjazó lelkeket.

Amikor hamarosan fellépnek a hamis hírnökök, akik azt állítják magukról, hogy üzeneteket és

útmutatást kapnak a Mennyből, olyanok lesznek, mint a trónoló hercegek, akik hamarosan

lelepleződnek az utálatosság új templomában. Ezt az új uralkodói központot saját hű szolgái,

jövendőmondói fogják ékesíteni, valamint azok, akik a sötétség szellemével vannak betöltekezve – akik

mind hízelegni fognak az antikrisztusnak.

A világ fejet fog hajtani és térdre fog ereszkedni a fenevad előtt, valamint bálványozni fogja őt. Egy

fikarcnyi tiszta szeretet sem marad a szívükben – de tudnotok kell a következőt. Miközben jobb

kezetekkel elszakítjátok magatokat Istentől, addig bal kezetekkel kezet fogtok rázni a fenevaddal, aki

gonosz szorításába fog vonni és burkolni benneteket. Amikor megnyitjátok lelketeket a gonosz előtt, ő

be fog hatolni, és soha egy perc nyugtot sem fog hagyni nektek. Szabad akaratotoknak köszönhetően

megpróbálhatjátok felvenni vele a harcot, de nem lesztek elég erősek.

Ekkor Maradék Hadseregem bátran és Arcom Fényével megjelölve halad tovább, miközben milliókat

gyűjtenek egybe a Föld négy sarkából, hogy elhozzák nekik az Igazságot. Tanítani fogják az

Evangéliumot, hirdetni fogják Igémet, és soha nem térnek el az Igazságtól. Megvetettek lesznek,

gúnyolni és üldözni fogják őket, és elárulják őket – még a hozzájuk legközelebb állók is -, de ennek

ellenére sosem fogják levenni szemüket Rólam.

A világ nem fogja üdvözölni az Igazságot, miután már belenevelődött a hamis könyörületesség, valamint

az elégedettség miatt, amit azért fog érezni, mivel ekkorra már a bűn minden formája tagadva lesz.

Minden háborúnak csak egy győztese lehet. Amikor az ember Isten ellen harcol, mindig kudarcot fog

vallani. Ha a megtévesztő oldalára áll, akkor száműzve lesz, és soha nem fogja meglátni Arcom

Ragyogását.

Imádkozzatok, szeretett Maradék Hadseregem, azokért, akiket meg fog téveszteni az antikrisztus. Azt

szeretném, ha ezek a lelkek Védelmem alá kerülnének. Ők nem fognak keresni Engem, de imáitoknak

köszönhetően, Atyám be fog avatkozni, hogy Nagy Irgalmam alá jöhessenek.

Jézusotok
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