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2011. április 4. hétfő; 19:00

Szeretett leányom, az idő most nem a mi oldalunkon áll. Küldd, küldd ezeket az üzeneteket a világba,

olyan messzire, amilyen messzire csak tudod. A Nagyfigyelmeztetés időpontja nagyon közel van. Mondd

meg követőimnek, hogy hitük által segítsenek Nekem a hitetlenek megtérítésében, hogy

felkészülhessenek a Nagyfigyelmeztetésre.

Leányom, miközben te ezeket az üzeneteket talán megkérdőjelezed, értékes időt veszítesz. Túl kevés

idejük lesz azoknak a szeretett lelkeimnek, akik oly nagyon vágyakoznak megváltásukra. A bűnt,

leányom, nem lehet megfékezni, és terjed, mint egy vírus, a világ minden sarkában. A sátán, pusztulást

okozva játszik az emberiséggel. Ő mindenhol jelen van. Ő ugyanúgy kínozza a jó lelkeket, mint azokat,

akik Számomra már elvesztek. Őt meg kell állítani. Az ima és Szavaim (Üzeneteim) terjesztése segíteni

fog. Mondd meg követőimnek, hogy hogyan rohanja meg a sátán az emberiséget. Ő nemcsak a globális

nyugtalanságban van jelen, hanem még azokat is megfertőzi, akik azt hiszik, hogy az igazságosság

érzete alapján cselekednek. Ő jelen van a gondtalan, fiatal társadalomban is, a zenéjükben és a

hírességek kultúrájában.

Mentsetek most lelkeket azáltal, hogy az  Irgalmasság Rózsafüzérét imádkozzátok. Úgy terjesszétek ezt

az imát, mint legsürgetőbb dolgot. A pánik, a borzalom, a nyugtalanság, és a keserű gyűlölet érzését,

amely most a világot jellemzi, mélyen átérzem, Én, az emberiség Isteni Megváltója, aki vég nélküli

könnyeket sír ezekért az elveszett lelkekért.

Tényleg nem látja az emberiség, a saját maga ellen keltett gyűlöletet, amely minden sarokban jelen

van? Nem tudják, hogy ez maga a sátán, a csaló, aki munkálkodik? Ahogyan a gonosz gyűlölet és az

undorító rémtettek terjednek, úgy fog most az Én Örök Atyám keze is lesújtani erre a hálátlan, vak

világra. Ahogyan az emberi rémtettek folytatódnak, amikor az emberek kölcsönösen terrorizálják és

gyilkolják egymást, úgy fog megnőni a természeti katasztrófák száma is, mint büntetés, az ember –

ember ellen elkövetett bűnökért. Ez a büntetés most fog bekövetkezni a világon.

A lelkek megmentéséért folytatott harc megkezdődött

A lelkek megmentéséért folytatott harc megkezdődött. Imádkozzatok kitartóan önmagatokért és

családjaitokért, mert sok ártatlan lélek fog a csapások (szerencsétlenségek) fogságába kerülni. Ne

féljetek, mert mindazok, akik Hozzám és az Én Örök Atyámhoz hűségesek maradnak, meg lesznek

mentve. Ha az Én Örök Atyám most nem avatkozna közbe, akkor az ember egy olyan méretű népirtást

okozna, hogy elpusztulna a világnépesség nagy arányban.

Az  Isteni Irgalmasság

Tartsatok ki mindannyian a hitben, mert a hitetek nélkül szenvedéseiteket nehéz lesz elviselni. Dicsőség

legyen Atyámnak, aki Nekem adományozta az Isteni Irgalmasság ajándékát. Irgalmasságomnak nincs

határa, és ez most be fog bizonyosodni mindannyiatok számára. A tiszta és fel nem hígított

szeretetóceán, most minden gyermekemre ki fog áradni, hogy segítsen megmenteni benneteket a

gyűlölettől és a gonosztól, amelyek a sátán által terjednek. Mossátok most meg lelketeket

Szeretetemben, az ima által, mert az idő közel.
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Ne feledjétek, Én mindannyiatokat szeretem. Irgalmasságom ajándéka mindannyiatoké, még azoké is,

akik halálos bűnben élnek. Nekik esély adatik a megtérésre, a sátán legyőzésére, hogy csatlakozzanak

az Én örökké irgalmas Királyságomhoz, amely eljön.

Nézzetek fel az égre. Engedjétek, hogy mindannyiatokat tartsalak és megöleljelek benneteket.

Szerető Megváltótok

Örökké Irgalmas Bírótok

Jézus Krisztus

 

Soha ne ítéljetek el más vallásúakat, más hitűeket vagy szexuálisan más

beállítottságúakat

2011. április 6.; szerda

Szeretett leányom, azok a kínok, amelyeket el kell viselned, azért vannak, mert a csaló állandóan

kísérteni próbál téged, hogy feladd ezt a legszentebb munkát. Ő szétszaggat téged. Fogadd ezt el. Soha

ne kételkedj Isteni Szavamban, függetlenül attól, hogy ez milyen nehéz számodra. Meg leszel

jutalmazva a béke lelkületével, ha valóban átadod magad Nekem. Mondd el ezt Nekem mindennap.

Egész napon át kérd Tőlem a kegyelmeket, hogy elárasszalak örömömmel, amikor a csaló támad téged.

 Légy erős, leányom. A zűrzavartól szabadítsd meg a gondolataidat, összpontosíts a világnak szóló

üzeneteimre. Ma ezek a legfontosabb üzenetek az emberiség számára. Azért adattak, hogy útba

igazítsák az embereket, hogy megtalálják a helyes ösvényt, amely újra Hozzám vezeti őket.

Az emberek összezavarodtak a tanításaimat illetően

Jelenleg sok az elkárhozott ember.  Össze vannak zavarodva a tanításaimat illetően, mivel számtalan

módon értelmezik azokat: felhígítva, megváltoztatva, hozzáadva, kivéve belőle. Gyermekeimnek most

irányításra van szükségük, hogy megtalálják a szükséges kegyelmeket ahhoz, hogy újra erősek

legyenek, és hogy a szívüket a világosság töltse el. Ez csak az ima által és tanításaim betartásával

érhető el.

A világon egyetlen egy lelket sem zárok ki

Azok a gyermekeim, akik megtértek, tisztában vannak ezzel és a szentségek által egyre közelebb

kerülnek Szívemhez. De az elbarangolt lelkek teljesen elölről kell, hogy kezdjék, a Tízparancsolatot fel

kell, hogy frissítsék emlékezetükben, amelyet Mózes adott a világnak. Nagyon, nagyon sok gyermekem

ma nem vesz tudomást ezekről. A világon egyetlen egy lelket sem rekesztek ki, függetlenül attól, hogy

milyen vallást gyakorolnak.

Figyelmeztetés azoknak a híveimnek, akik lenézik a más hitűeket

Ha híveim megkülönböztetik és felmagasztalják magukat azok rovására, akik nincsenek tudatában

tanításaimnak, akkor ők úgy viselkednek akár a farizeusok tették. Szégyelljék magukat mindazok, akik

különbnek tartják magukat, mint ezek a lelkek, akiknek felvilágosításra van szükségük. Szégyelljék
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magukat mindazok, akik bár tudatában vannak az Igazságnak, mégis megvetést tanúsítanak a más

hitűekkel szemben. Szégyelljék magukat mindazok, akik azt hiszik, hogy azáltal, hogy tudomásuk van az

Igazságról és magukhoz veszik a Szentségeket, ők fontosabbak az én Szememben. Igen, hűséges

követőim által sok vigaszt és örömet kap Szívem, de amikor megvetnek másokat, vagy elítélik őket

vallásuk miatt, akkor nagyon megbántanak Engem.

Követőim, emeljétek fel szemeiteket tanításaim igazságára, de a legegyszerűbb módon. Ne ítéljetek el

másokat. Ne nézzétek le azokat, akikről azt hiszitek, hogy bűnösök és visszautasítják tanításaimat. Mert

ők, az Én szememben egyenlők veletek, annak ellenére, hogy nektek megadatott az Igazság ajándéka.

Nagy szomorúságot okoz Nekem, amikor ezek a követőim, még, ha jó szándék is vezeti őket, előírják

ezeknek a szegény lelkeknek, hogy hogyan éljék életüket. Rossz úton haladnak.

Soha ne mondjátok a más vallásúakra vagy szexuálisan más beállítottságúakra, hogy

elkárhoztak

Ha tanításaimat erőszakos módon akarjátok azokra erőltetni, akik nem Engem követnek és azt

mondjátok nekik, hogy el fognak veszni, vagy, hogy lelkük sérülést fog szenvedni és azáltal, hogy

gonosznak minősítitek szokásaikat, akkor még gyengébbé teszitek őket, mint azelőtt voltak. Sokan,

ezért hátat akarnak nektek fordítani. Ti pedig kudarcot vallotok. Tartózkodjatok a tanítástól, mutassatok

irgalmat irántuk. Példamutatásotok által tanítsátok őket. Sohase mondjátok, és meg se próbáljátok, azt

mondani nekik, hogy elkárhozottak Szemeim előtt; mert ők nem azok.

Én minden egyes lelket szeretek, minden hitvallásút, bármilyen felekezethez tartozót, mindenfajta

szexuális beállítottságút. Mindegyik értékes gyermek Számomra. Egyik sem különb a másiknál. Mivel a

bűn mindig jelen lesz, – ti mindig bűnösök vagytok – emlékezzetek erre, azt szeretném, ha mindenki

közületek követné Tanításaimat és terjesztené Igéimet.

Öleljétek át egymást. Mutassatok irgalmasságot egymásnak. Ne rekesszetek ki senkit, függetlenül attól,

hogy katolikus, vagy más keresztény felekezetű, legyen az iszlám, hindu, zsidó, buddhista – még azokat

az új vallásúakat sem, akik nem hisznek Istenben, az Örök Atyában. Imádkozzatok értük.  Tanítsátok

meg nekik, annak fontosságát, hogy az Igazság előtt, meg kell nyitniuk szívüket.  Tanítsátok őket

példátokon keresztül. Terjesszétek a megtéréseket. De sohase ítélkezzetek mások fölött, vagy ne

próbáljátok kizárni azokat, akik nem értik az Igazságot.

Sohase higgyétek, hogy jobbak vagytok testvéreiteknél, mert hűségetek miatt mennyei kegyelemben

részesültetek. Igen, ti örömet hoztok szent Szívemnek, de szeretettel bánjatok másokkal, ne diktátori

módon.

Egyikőtök sem méltó arra, hogy másokat elítéljen

Ezt a leckét ne feledjétek el: közületek senki sem méltó arra, hogy elítéljen, vagy kiértékeljen másokat.

Senkinek sincs hatalma, vagy isteni tudása ahhoz, hogy morálisan értékeljen. Legyetek mindig

elfogulatlanok és ne feledjétek, hogy azon napon szakadtok el Tőlem, amikor azt hiszitek, hogy

Szemeim előtt ti fontosabbak vagytok, mint azok, akiket ti bűnösöknek tartotok.

Nem akarok kizárni ezekből az üzenetekből egyetlen egy vallást sem

Szavaimat, mint ajándékot adtam az emberiség számára.  Közületek egyenként, mindenkinek. Nem

akarok egyetlen csoportot sem előnyben részesíteni. Engedjék meg mindazok közületek, akik értik az

Igazságot, hogy emlékeztessem őket. Előnyben részesül a világon minden olyan gyermekem, különösen

a legkonokabb bűnösök, akik nem hisznek az Örök Atya létezésében, az Istenben, a Mindenség
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Megteremtőjében. Rajtatok áll most követőim, hogy nagyon keményen imádkozzatok és mutassatok

szeretetet mindazok iránt, akik vakok.  Végül, ne feledjétek: Én mindannyiatokat szeretem.

A ti szerető Megváltótok,

Jézus Krisztus, az egész emberiség Királya

 

Lelkek milliói fognak megmenekülni ezen üzenetek által

2011. április 7. csütörtök, 22:00

Szeretett leányom, ma megkaptad a Szentlélek ajándékát, más különleges Isteni kegyelmekkel együtt.

Te, leányom felajánlottad szabad akaratodat, ezért most továbbra is az Én Szent Akaratomat fogod

teljesíteni. Most fel fogod ismerni az Irántam való teljes engedelmesség értelmét, gondolataidban,

szavaidban, cselekedeteidben, viselkedésedben és hozzáállásodban. Te most követni fogod

vezetésemet, és ezentúl keresni fogod ezt, még mielőtt bármit tennél az Én nevemben.

Végre készen állsz Utasításaim követésére. Mostantól fogva, minden második nap, legalább két órát kell

Nekem szentelned, az imádkozásban. Továbbá felszentelt lelki vezetőd utasításait is követned kell, aki a

Mennyből küldetett neked. Ő, Utasításaim szerint fog veled beszélni. Tedd pontosan azt, amit mond.

Biztosítanod kell, hogy minden nap kommunikálj Velem, mert sok mondanivalóm van számodra.

Leányom, ezentúl csak az Én hangomat hallgasd meg.  Csak azt írd le, ami Tőlem származik. Sohase

befolyásoljon téged mások véleménye ezekről a legszentebb üzenetekről.  Csak egyetlen száj létezik, az

Enyém, mely veled kommunikál. Bízz Bennem leányom. Teljesen bízz meg Bennem. Sohase kérdőjelezd

meg ezeket az üzeneteket, mert Én vagyok az, aki hozzád beszél. Mindig emlékezz erre. Most, hogy már

bízol bennem, sokkal erősebb leszel. Hadd biztosítsalak arról, hogy most már képes leszel

hatékonyabban ellenállni a sátán támadásainak.

Érezd a békét. Az irántad való szeretet, leányom, Szívem által árad ki, miközben Irántam való hűséged

és szereteted eltölt és gyengéddé tesz téged. Ez a hatalmas szeretet teljes egészében tiszta, és

semmivel sem lehet összehasonlítani, azok közül, amelyet te valaha is ebben a világban

megtapasztaltál.

A Mennyország örvend a végérvényes önátadásodnak. De most fel kell készülnöd, hogy segíthess a

lelkek millióinak megmentésében. Leányom, a feladat, amit elvárok tőled, emberi szemmel nagyon

hatalmasnak tűnik. Te, leányom, hírnökként, Szent Szavaim legnagyobb mennyiségét fogod átadni a

világ számára, hogy a világ felkészülhessen második eljövetelemre.

Őket, az Én drága gyermekeimet, akiket olyan mély – a te tudásodat, értelmedet is meghaladó –

szenvedéllyel szeretek, vissza kell vonzani Szent Szívemhez, még mielőtt túl késő lenne. Az az elvárás

feléd leányom, hogy továbbítsd Szavaimat (Üzenetemet) az emberiség felé. Ez nem egy könnyű feladat.

Szenvedni fogsz miatta, de meg kell értened, hogy ez most a te kötelességed Velem szemben.  Te arra

vagy elhívatva, hogy Isteni ajkaimról jött Szavak által, lelkek milliói legyenek megmentve a pokol

tűzétől.

Kommunikálj most Velem megfelelően. Egész idő alatt vezetni foglak téged. Béke legyen veled,
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leányom. Az Én Legszentebb Szentlelkem most elárasztja lelkedet. Te most tele vagy szeretettel és

boldogsággal, és készen állsz Isteni küldetésed következő szakaszára.

Megváltótok,

Jézus Krisztus

 

Fájdalmam ma még nagyobb, mint Keresztre feszítésemkor

2011. április 13. szerda; 23:00

Szeretett leányom, ma éjjel sírok nagy szomorúságomban az emberiség bűnei miatt, amelyek most oly

nagy erősséggel fokozódnak, ahogy a világban közeledik az a pillanat, amikor keresztre feszítésem

Szenvedéstörténetét (Passióját) felelevenítik. Fájdalmam még nagyobb, mint annak idején, amikor

először feszítettek keresztre Engem. Most újra átélem azokat a kínokat, amelyeket elszenvedtem,

ahogyan az emberiség bűnei átdöfik Szívemet, mint egy lándzsa, mely most hosszabb, élesebb és

fájdalmasabb.

Halljátok meg Kéréseimet. Halljátok meg Sírásomat. Mindannyian. Vigasztaljatok meg ebben a

haláltusában, amelyet ma elszenvedek. Tanúja kell, hogy legyek mindennap, annak a mély

szomorúságnak, a fájdalomnak és kínnak, amelyet az ember – ember ellen, ember – gyermekek ellen

követ el. Ezeknek a gyilkosoknak nincs lelkiismeret furdalásuk, annyira megfertőzte sötét lelküket a

sátán, a csaló.

Ő egyikőtök iránt sem mutat irgalmat, mert neki nincs is lelke. Mégis az emberek buta módon, mintha

vakok lennének, áldozatul esnek kísértéseinek. Mint rabszolgák engedik, hogy beszippantsa őket a

félelmetes sötétség, úgy hogy rátok kell hagyatkoznom híveim, kitartó imátokra, hogy az ilyen lelkek

megmeneküljenek.

Fájdalmaim napról-napra fokozódnak. A bűnt az emberek nem annak látják, mint ami az valójában. A

legalapvetőbb szintjén ez nem más, mint az önszeretet. A legrosszabb esetben, ez a szeretet minden

olyan dologra irányul, amely másokban kárt okoz – a becstelenség, az erőszak, a csalás és a gyilkosság

által. Miért hunynak szemet az emberek, amikor tanúi az ilyen gonosztetteknek?  Azok az áldozatok is

emberek, mint ti magatok. Imádkozzatok sokat ezekért a tettesekért, mert ők is áldozatok. Őket,

Gyermekeim, a csaló tőrbe csalta, de sokan még csak el sem fogadják létezését.

Az idő most egyre közeledik, amikor Szavamat valóban hallani fogják ismét a földön. Kérve – kérlek

benneteket, magyarázzatok el mindenkinek, hogy Irgalmasságomnak hamarosan tanúi lesznek a földön,

az elközelgő misztikus események során. Nagyon fontos elmondani, annyi embernek, amennyinek csak

lehetséges, hogy kérjék meg Istent, az Örök Atyát, hogy bocsássa meg mindannyiatoknak az eddig

elkövetett bűnöket. Most azonnal tegyétek ezt meg. És gyorsan. Mentsétek meg saját lelketeket és

mások lelkét. Habár a megtérés terjedni fog, egyes szerencsétlen lelkek, mégsem fogják a sokkot

túlélni. Imádkozzatok, imádkozzatok, hogy ne haljanak meg halálos bűnben.

Kérlek benneteket, a böjt ideje alatt emlékezzetek Szenvedéstörténetemre (Passiómra), áldozatomon

elmélkedve, amelyet önként hoztam mindannyiatokért, hogy megmenekülhessetek. Majd értsétek meg,

hogy a Nagyfigyelmeztetés, a Lelkiismeret Átvilágítása, az Én Irgalmasságom következő ajándéka az
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A Nagyfigyelmeztetés - 2011 április
Fájdalmam ma még nagyobb, mint Keresztre feszítésemkor

emberiség számára. Terjesszétek a megtérést mindenhol. Segítsetek legyőzni a csalót, azáltal, hogy az 

Irgalmasság Rózsafüzérét imádkozzátok, a lelkek megmentésért.

Bízzatok most Bennem, és vigyetek vissza szívetekbe Engem. Egyesüljetek egymással, hogy

megmentsétek az emberiséget a szeretet által.

A ti Isteni Megváltótok

Jézus Krisztus,

Istennek, a Mindenható Atyának, minden dolog Megteremtőjének és Alkotójának Fia

 

Különleges Kegyelmek ígérete, ha csak egy napra is meghívjuk Jézust

2011. április 14. csütörtök; 11:00

Szeretett leányom, köszönöm neked, hogy több időt fordítasz erre a legszentebb munkára.  

Mindannyiatok számára eljött az idő, hogy megnyissátok szíveteket Felém, csak egy napra, hogy

lehetővé tegyétek Számomra azt, hogy különleges kegyelmekkel töltselek el benneteket. Ezeket a

kegyelmeket most azok fogják kapni közületek, akik elfelejtették, hogy Létezem, mivel Nagypéntek

ideje közeledik.

Ahogy a hathatós  Isteni Irgalmasság Kilencedének ideje közeledik, ez az idő arra lesz felhasználva,

hogy lelketeket különleges ajándékokkal töltsem el. Most úgy cselekedjetek, amint azt Én mondom

nektek, és imádkozzatok saját szavaitokkal Hozzám ma. Azok a kegyelmek, amelyeket adni fogok

nektek, nemcsak közelebb fognak hozni benneteket Szent Szívemhez, hanem a Szentlélekkel is el

fogtok telni. Imádkozzátok Nagypéntektől az Én kilencedemet, és annyi lelket foglaljatok bele

az imába, amennyit csak lehetséges, és Én egyenként mindenkit meg fogok menteni.

Mindazoknak, akik visszaesnek, még a teljes önátadásuk ellenére is, azt mondom, hogy újra és újra fel

foglak emelni benneteket. Sohase féljetek visszatérni Hozzám, amikor eltévedtek. Sohasem fogom

azokat elhagyni, akik újra és újra visszatérnek Hozzám. Mint bűnösök, erre hajlamosak lesztek. Sohase

féljetek, Én közel állok egyenként mindannyiatokhoz, készen arra, hogy minden időben megöleljelek

benneteket.  A bűnöket meg lehet bocsátani. Soha ne legyen a bűn miatt rossz érzésetek, amikor

szükségét érzitek annak, hogy a megbocsátásért visszatérjetek Hozzám. Én mindig itt vagyok.

Gyermekeim, használjátok fel a Nagyhetet arra, hogy azon az áldozaton elmélkedtek, amelyet Én a

bűnösökért hoztam. Az Én könyörületességem még mindig erős. Ez a lelkek iránt sohasem csökkent.

Még azok iránt sem, akik mélyen megbántanak Engem. Amikor egy lélek a megbocsátást keresi, akkor a

bűn száműzve lesz.   Isteni Irgalmasságom kilencede által a legnagyobb kegyelmek fognak kiáradni, ha

Nagypéntektől, kilenc napon át, egészen az Irgalmasság ünnepéig imádkozzák. Azáltal, hogy ezt a

kilencedet imádkozzátok, nemcsak a saját lelketeket mentitek meg, hanem millió más lelket is.

Tegyétek ezt meg Értem.

A ti mindig szerető és hűséges Isteni Megváltótok,

Jézus Krisztus
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Különleges Kegyelmek ígérete, ha csak egy napra is meghívjuk Jézust

 

Én Jelen vagyok az Oltáriszentségben, annak ellenére, hogy Ígéretemet

félreértelmezik

2011. április 14. csütörtök

Drága, szeretett leányom, ne aggódj, folyamatosan fejlődsz abban, ahogyan időt szakítasz a Hozzám

való imádkozásra. Fontos most megértenie az embernek, hogy ha közelebb akar kerülni az Én

szívemhez, meg kell értenie, mennyire szükséges a Legszentebb Eucharisztia szentségének magához

vétele.

Sokan, köztük más Keresztény csoportok is, tagadják valóságos Jelenlétemet az Oltáriszentségben. 

Érthetetlen, hogy miért döntöttek úgy, hogy tagadják ígéreteimet, melyeket az utolsó vacsorán tettem

arról, hogy testemet és véremet adom eledelül és táplálékul lelkeiteknek. Ami viszont nyilvánvaló, az a

világ összes tabernákulumában jelen levő Oltáriszentség csodája, mely azért van ott, hogy szegény

éhező és üres lelketeket betöltse az Én jelenlétemmel. Ez a jelenlét olyan módon erősít meg

benneteket, hogy ha elmulasztotok magatokhoz venni Engem – miután már hozzászoktatok

Jelenlétemhez -, elveszettnek fogjátok magatokat érezni.

Sok Keresztény figyelmen kívül hagyja a legalapvetőbb, Keresztre feszítésem idején tett ígéretemet,

hogy jelen leszek a kenyérben és a borban, maradandó jelet hagyva a lelkek táplálásának segítségére. 

A túl sok emberi érvelés ahhoz vezetett, hogy eredményeként még a jó szándékú Keresztények is

elutasítanak. Ugyanezek a Keresztények nem tudják befogadni az Oltáriszentséget annak valóságos

formájában. A Legszentebb Oltáriszentség, mint csodálatos ajándék adatott mindannyiatoknak,

megváltásotokra és üdvösségetekre. Jelenvalóságom tényének elutasításával, elveszítitek az ígéret

részét képező különleges kegyelmeket, melyek még közelebb hoznak Engem a szívetekbe.

Emlékezzetek rá, hogy azért haltam meg értetek, hogy az örök életre és üdvösségre vezesselek

benneteket. Vegyetek Engem magatokhoz, mint élő jelenlétet, és lelketek úgy felragyog, amint azt

addig lehetetlennek hittétek. Térjetek vissza az Én Testem és Vérem vételéhez. Engedjétek, hogy

elvegyem kétségeiteket.  Ez az egyik legnagyobb hiba, amit a Keresztények elkövettek, azáltal, hogy

megtagadják, hogy lelkükbe ily módon belépjek. Ez nagyon sérti az Én Örök Atyámat, a

megmentésetekért hozott áldozat miatt. Engedjétek, hogy világosságot és táplálékot hozzak az

életetekbe.  Hajlandóbbak lesztek Tanításaim igazságát elfogadni, a Nagyfigyelmeztetés megtörténte

után.

Emlékezzetek arra, amit az utolsó vacsorán ígértem, hogy ha eszitek a kenyeret és a bort, az lesz

számotokra az Én Testem és Vérem. Minden más értelmezést az emberi logika és érvelés torzított el.

Most értsétek meg és fogadjátok el az igazságot.

Szerető Megváltótok

Jézus Krisztus

 

Hogyan tudjátok biztosítani, hogy családotok és barátaitok beléphessenek a
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A Nagyfigyelmeztetés - 2011 április
Hogyan tudjátok biztosítani, hogy családotok és barátaitok beléphessenek a Mennyországba

Mennyországba

2011. április 15. péntek; 15:30

Szeretett leányom, boldog vagyok, mert oly sok jó és ájtatos Követőm gyűlik össze a Nagyhét során,

hogy közösen fejezzék ki tiszteletüket a mindenkiért hozott áldozatomért. Az áldozatért, melyet

szívesen hoznék meg újra és újra, hogy mindannyiatokat megmentselek. Mélységes szeretetet érzek

mindannyiatokért a földön, mindenkiért, aki Isten, az Örök Atya, az Emberiség Teremtőjének Szent

Akarata által lett teremtve.  Mindannyian egy nagyon különleges helyet foglaltok el az Én szívemben,

még azok is, akik nem ismernek engem.

Ha olyan életet ígérnének nektek itt ezen a földön, mely egészséget és boldogságot ajánlana nektek,

sokan élnétek a lehetőséggel. Annyira elszántak vagytok, hogy a test szükségleteit kielégítsétek. Ha az

embernek fel lenne ajánlva a Paradicsom a Mennyben, nehezen tudná azt elképzelni. Én megértem,

hogy a langyos léleknek élénk képzelőerőre lenne szüksége, hogy ezt a dicsőséges helyet egyáltalán fel

tudja fogni. A langyos lélek mindig is küzdeni fog, hogy el tudja képzelni ezt a dicsőséges létet.  Csakis

azok a lelkek tudják elképzelni, akiknek erős a hitük Isten létezésében. Az egyetlen módja annak, hogy

igazán megértsétek a drágakövet (megj.: a Paradicsomot a Mennyben), mely mindannyiatokra vár, a

hitetek megerősítése. Az elérésének egyetlen módja, hogy kitartóan kell imádkozni, hogy megpillantsuk

az igazságot, a világosságot, a tündöklő jövőt, mely mindazokra vár, akik tisztelik Istent, a Mindenség

Atyját. Hívők, nektek imádkoznotok kell barátaitokért, házastársaitokért, rokonaitokért, szüleitekért,

testvéreitekért, és a gyermekekért, a kicsinyhitűekért. Ha az Én  Isteni Irgalmasságom rózsafüzérét

mondjátok értük, azzal megmentitek a lelküket. Ez az Én ígéretem számotokra most.

Szeretett Megváltótok

Jézus Krisztus

 

Ébredjetek rá az Igazságra, mielőtt túl késő

2011. április 15. péntek; 22:00

Drága, szeretett leányom, meg kell mondanod a világnak, hogy az Én Legszentebb Akaratomat

követnetek kell most, ha az emberiség örök életet akar. Ez a földi világ – ugyan sok ígérettel bír -, sosem

fogja éhségeteket csillapítani. Ha első szüleitek, Ádám és Éva vétke nem lett volna, akkor igen,

lehetséges lett volna, hogy örök boldogságban éljetek, akadályok nélkül. Mivel a csaló mindenütt jelen

van, ő nem fogja engedni egyikőtöknek sem, hogy életét az Én irányomban tervezze. Ravasz, egy

hazug, folyamatosan azon fog igyekezni, hogy biztosan bűnbe essetek a különféle kísértések által.

Azonban igen nehéz lesz neki, hogy közeletekbe férkőzzön, ha a kegyelem állapotában vagytok, melyet

a gyónás és az Áldott Szentségek által érhettek el.

A Szent Rózsafüzér különösen hatásos a sátán ellen, amiatt a hatalom miatt, melyet Isten, az Örök Atya

adott az Áldott Szűznek, az Én Édesanyámnak. Ő óriási hatalommal bír a csaló felett. A csaló tehetetlen

az Én Édesanyámmal szemben, és ezt a csaló tudja. Ha engeditek az Én Szent Édesanyámnak, hogy

vezessen benneteket a kegyelmek felé, ő közbenjárhat értetek, és akkor ellene tudtok állni a csaló
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Ébredjetek rá az Igazságra, miel?tt túl kés?

befolyásának.

Miközben az emberek ma a boldogság és béke felé igyekeznek ezen a földön, valami titkos receptet

keresnek. Eközben azzal töltik az időt, hogy próbálnak rájönni a boldogság, az anyagi gyarapodás és a

béke titkára az életükben.  Új megoldásokkal, ötletekkel állnak elő, melyek mindegyike a

meggazdagodási sémákon alapul. Függetlenül valamennyi felsorakoztatott érvtől, melyek többsége a

pszichológiailag vezérelt idealizmuson alapszik, egyszerűen lehetetlen a békét és a boldogságot

elérnetek az életetekben, ha nem hisztek Istenben, az Örök Atyában. Ő az egyetlen élet-adó. A Hozzá

való közelkerülés nélkül, üres lelkűek lesztek.

Azok közületek, akik jelentős időt töltenek azzal, hogy megpróbálják cáfolni az Én létezésem, idejüket

olyan álmok kergetésére fecsérlik, melyek sosem válnak valóra. A Teremtőtökkel, a Legfelsőbb Lénnyel,

aki ezt a világot teremtette, a Vele szembeni makacs elutasításotok benneteket az örök sötétség

mélyére fog vezetni. Sok ember, akik életükben, hozzátok hasonlóan különösen hosszasan tagadták

Isten létezését, olyan hazugságok terjesztése által, hogy nem létezik olyasmi, mint Isten az Atya, ők

most sajnos a pokol mélyén vannak saját választásuk miatt. Ne engedjétek, hogy ez megtörténjen a ti

lelketekkel, mert a pokolra jutott lelkek, úgy égnek, mintha még mindig eleven húsból lennének.

Mennyire nevet a sátán a tudatlanságotokon. Amikor tagadjátok az Istent, akkor az örök boldogsághoz

való jogotokat tagadjátok meg. Ez ugyanaz az örök boldogság, melyet fáradhatatlanul kerestek ebben a

világban. De ez elérhetetlen ezen a földön.

Soha ne éljétek az életeteket úgy ezen a földön, mintha ez lenne az egyetlen része létezésetek

körforgásának. Mert nem ez az egyetlen. Az igazi otthonotok a Paradicsomban lesz, Velem.

Szerető Megváltótok

Jézus Krisztus

 

Még az Isteni Irgalmasság kisebb imacsoportjai is milliókat menthetnek meg

2011. április 16. szombat; 22:45

Szeretett leányom, a Nagyfigyelmeztetés ideje közel van, egy szempillantás alatt meg fog történni.

Mindenki le fog állni teendője közben, amikor tanúi lesznek Nagy Irgalmasságomnak. Elsősorban azokért

imádkozzatok, akik halálos bűnben élnek. Szükségük van imáitokra, mert sokuk fog szörnyethalni a

sokktól, mikor az általuk elkövetett borzalmakat az Én szemeimen keresztül látják meg. Az  Isteni

Irgalmasság imádkozása milliókat tud megmenteni, még akkor is, ha az áhítatos szerető követők

csak egy kis csoportja is imádkozza.

Nem fogom megadni neked leányom ennek a nagy eseménynek az időpontját. De biztos lehetsz benne,

hogy a világban elérkezett az idő. Ahogy a gonoszság megállás nélkül tovább nő az egész világon, úgy

fog most mindenhol lesújtani Atyám keze. Nem fog továbbra is a háttérben állni, és nem fogja

megengedni, hogy ezek a gonosz bűnösök a sátánnal karöltve tönkretegyék vagy megmételyezzék

Gyermekeimet.  Szégyelljék magukat azok a bűnösök, akik saját maguk megszállottjai, és akiket

továbbra is szeretek, annak ellenére, hogy beszennyezték magukat gonosz vétkeikkel. Kérlek,

imádkozzatok most az ő bűneik bocsánatáért.
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Még az Isteni Irgalmasság kisebb imacsoportjai is milliókat menthetnek meg

Ahogyan a Nagyfigyelmeztetés most bekövetkezik, úgy fogják az emberiséget természeti

katasztrófák is sújtani. Az ima az egyetlen fegyveretek most Gyermekeim, hogy megvédjétek

magatokat és az emberiséget a Pokol tüzétől.

Amint a Nagyfigyelmeztetésnek vége, béke és öröm köszönt be. Majd azt követően az Új Világszövetség

általi üldöztetés fog elkezdődni. Hatalmuk gyengülni fog, ha elegen tértek meg és kitartóan imádkoztok.

Ne féljetek Szeretett követőim, egymás közelében fogtok imádkozni az emberiség üdvösségéért. És

lelkek millióit fogjátok megmenteni ezen a módon.

Szeretett Megváltótok

Jézus Krisztus

 

Mit fogtok tapasztalni a Nagyfigyelmeztetés alatt és Ima az azonnali

megbocsájtásért

2011. április 16. szombat; 10:00

Szeretett leányom, igyekezz, hogy az Én üzeneteimről gyorsan tudomást szerezzenek, mivel a

Nagyfigyelmeztetés ideje csaknem elérkezett. Mondd meg azoknak a lelkeknek, akik elutasítják az

imádkozást, hogy tegyék félre büszkeségüket és ellenszenvüket, és forduljanak most Hozzám,

megbocsájtást kérve. Legyetek tudatában, hogy nagyon sok lélek nem fogja túlélni ezt a küszöbön álló

eseményt. Sokan ezek közül a lelkek közül egyszerűen csak lusták, és míg talán mélyen legbelül hisznek

Istenben, az Örök Atyában, mégis azt gondolják, hogy majd valamikor a jövőben foglalkoznak lelki

életükkel. De akkor már túl késő lesz.

Mondd meg a világnak, hogy ez az esemény meg fogja őket menteni. Sokan fognak megbánást

tanúsítani ezen misztikus élmény  során. Égető érzést fognak tapasztalni, hasonlót, mint amit a lelkek a

tisztítótűzben éreznek. Ez bepillantást nyújt nekik abba, min kell keresztülmenniük azoknak a lelkeknek,

akik nem teljesen tiszták, mielőtt megpillantják a Mennyország dicsőséges fényét. Pusztán csak azzal,

hogy elfogadják, hogy ez az esemény megtörténhet, túlélhetik azt.

Forduljatok Felém, és mondjátok: „Kérlek, vezess engem nagyszerű Irgalmasságod fényéhez és

jóságához, és bocsásd meg az én vétkeimet”; és Én azonnal megbocsájtok nektek.

Közvetlenül a Nagyfigyelmeztetés után mélységes békét és örömöt fogtok érezni a lelketekben.

A fiatalokat feszélyezi az imádkozás

Sok ember ma a világon elutasítja az imádkozást. Sok fiatal különösen kínosnak és ódivatúnak találja.

Tévesen azt hiszik, ha csak megtartják Istenben való hitüket, akkor az imádkozás szükségtelen. Ez nem

igaz. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy bejussatok a Paradicsomba, mely után oly erősen fogtok

vágyakozni halálotok után. Ha bűnben maradtok, nem fogjátok megízlelni ezt a nagyszerű ünnepet.

Csakúgy, mint azok közületek, akik testi erőnlétük megőrzéséért ügyelnek testükre, gondosan

megválogatják, mit esznek, és karbantartják magukat, pontosan így kell felkészítenetek lelketeket is. Ha

lelketek állapotára nem fordítotok nagy figyelmet, akkor az elgyengül, és hiányozni fog a tápláléka,
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Mit fogtok tapasztalni a Nagyfigyelmeztetés alatt és Ima az azonnali megbocsájtásért

hogy tökéletes formában legyen.

Ima mások megtérítéséért

Tekintettel azokra a hívő emberekre a világon, kiknek gyenge a hitük, óriási a felelősségetek nektek,

akik erős hittel bírtok. Nektek ezt a megtérésért szóló imát kell imádkoznotok a többiekért:

„Sürgetve kérlek Isteni Irgalmasságodban Jézus, Drága Véreddel borítsd be a langyos

lelkeket, hogy megtérhessenek.” Mondjátok ezt a rövid imát azokért, akikről azt gondoljátok, a

legjobban rászorulnak.

Ne feledjétek gyermekeim dicsőséges  Ígéretem: Végül Én fogok győzedelmeskedni . A sátán, a csaló

egyszerűen nem élheti túl. Kérlek, hadd védelmezzelek és vigyelek benneteket Magammal. Ne adjátok

lelketeket a sátánnak. Mindannyiatokat szeretlek. Kérjetek rendületlenül, minden nap Engem, hogy

hiteteket megerősítsem.

Isteni Megváltótok

Az Irgalom és Könyörület Királya

Jézus Krisztus

 

Isten haragja lesújt az Új Világrendre

2011. április 17. vasárnap; 19:00

Drága, szeretett leányom, nagy szomorúsággal tölt el, hogy azt kell mondanom neked, hogy a

folyamatban lévő természeti katasztrófák óriási emberáldozatokkal járnak majd Ázsiában, Európában,

Oroszországban és az Amerikai Egyesült Államokban.

Isten, az Én Örök Atyám haragja gyorsan fog lesújtani erre a Világméretű (Globális) Szövetségre, amely

titkos, földalatti szervezeteket hoz létre, azzal a céllal, hogy saját nyereségére a világ többi részére

halált hozzon.  Az a feladatuk, hogy jóléti gazdaságokat és új technológiákat teremtsenek, melyek

elvakítanának benneteket, ha nem lennének céljaikban annyira ördögiek, fenyegetőek. Ezek az

emberek a világ valamennyi fejlett országából valók, gazdagok, hatalommal rendelkeznek,

tehetségesek, és ők irányítják a bankokat, a hadsereget, a világ humanitárius szervezeteit, a rendőri

szerveket, kormány(zat)okat, energiaszolgáltatókat és a médiát.  Egyikőtök sem tud megmenekülni

szorításukból, hacsak el nem mondom nektek, hogy hogyan.

Az ima, de mindenekelőtt az  Isteni Irgalmasság Rózsafüzére, a megtéréseket fogja terjeszteni, és a

Szent Rózsafüzér imádkozásával meggyengül a munkálkodása ezen gonosz parazitáknak, akik

bálványozzák a sátánt. Ami érdekes, az az, hogy sokan ezen fanatikusok közül, akik fennakadtak ebben

a hamis hálóban, abban hisznek, hogy ők csak egyszerűen ambiciózusak, a természetes jólétre van

igényük, és nincs semmiféle vallási hitük. Amit nem tudnak, az az, hogy ők a sátán által vannak

megtévesztve, aki minden nap befolyásolja őket. Gondolataikban, vágyaikban, szavaikban és

tetteikben. Óh, mennyire vakok ők!
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Mindenütt, ahol csoportosulnak, elementáris erővel fog Isten haragja lesújtani. Ez már folyamatban van.

Meg lesznek állítva, de ez némi időbe telik. Ez nem fogja őket teljes mértékben megállítani, de enyhíteni

fogja tetteik borzalmas hatását, mely e nélkül bekövetkezne. A Dicsőséges Szentháromság most

intenzíven kommunikál a kiválasztott lelkekkel szerte a világban. A hívők ezt már megtapasztalhatták. 

Azok, akik nem hisznek Istenben, az Atyában, azt gondolják, hogy ezek az emberek csupán a világvége

hirdetői. Bár ma a világon sokan valóban hamis állításokat terjeszthetnek, ne utasítsátok el őket,

anélkül, hogy meghallgatnátok mondanivalójukat. Mindig imádkozzatok vezetésért ezekben a nehéz és

nyomasztó időkben. Mindig összpontosítsátok figyelmeteket Rám, Isteni Megváltótokra. Fogom a

kezeteket, és támogatlak benneteket ezekben a megpróbáltatásokban.

Sok ember, mikor szembesül ezekkel a napvilágra kerülő üzenetekkel, pánikba fog esni és sok esetben

félni fognak.  De nincs ok a félelemre, mert ez az időszak rövid ideig fog tartani. Majd el fog jönni az új

Mennyország és Föld, ahol mindannyiatoknak békés, hosszú és boldog élete lesz, egyesülve Velem.

Minél többen térnek vissza, és kérik Istent, az Atyát vezetésért, annál kisebb lesz a hatása az Új

Világrend által tervezett gonosz uralomnak. Menjetek most békében. Imádkozzatok, hogy a Bennem

való hitetek erősödjön.

Irgalmas Megváltótok és Igazságos Bírótok

Jézus Krisztus

 

Az Új Világrend – Pénzetek és élelmiszereitek ellenőrzésének terve

2011. április 17. vasárnap; 09:00

Szeretett leányom, mondd meg a világnak, hogy most számos természeti katasztrófa tanúi lesznek.  A

legszokatlanabb és legváratlanabb helyeken fognak kialakulni, heves erősséggel. Az ember bűnös

viselkedése miatt történik ez. Tartsatok bűnbánatot mind, és ne feledjétek, ezek a klímakatasztrófák fel

fognak benneteket ébreszteni vak szendergéseitekből és hitetlenségetekből.  Azért is következnek be,

hogy meggyengítsék a globális szövetség gonosz csoportjainak hatását, és gonosz, ostoba

cselekedeteiket. Ezek a csoportok, akiket Én Új Világkormányként fogok emlegetni, várakozás közben

azt tervezik, hogy most az Antikrisztus vezetésével lépnek fel. Ugyanezek a csoportok idézték elő a

bankrendszer összeomlását, és most mindenütt meg fogják semmisíteni a fizetőeszközöket, azért, hogy

ellenőrzés alatt tarthassanak benneteket.

Leányom, mikor pár hónappal ezelőtt először osztottam meg veled ezt az üzenetet, azt gondoltad,

furcsának tűnnek ezek az üzenetek, de azért leírtad, amit mondtam neked. Ezt az ördögi, gonosz tervet

már egy ideje kieszelték ezek a kígyók, a sátán követői. Némely ravasz tervüket már fel is fedték, de

sok ember még mindig azt gondolja, a világ csak egy újabb pénzügyi krízisen megy át. Ébredjetek fel

most mindannyian. Nézzetek körül és győződjetek meg erről saját magatok.

Hagyjátok abba a magyarázkodást, hogy a világ csupán a depresszió fájdalmában merült el (agonizál),

melyet a gazdaságban való visszaesés okoz. Mert ez nem igaz! Ezek az emberek most majd egy

egységes (globális) fizetőeszközön és országaitok eladósodásán keresztül fognak mindannyiatokat

ellenőrizni. Egyetlen ország sem tud majd kitörni szorításukból. Emlékezzetek Szavamra: Pénzetek

értéktelenné fog válni. Élelmiszerhez és egyéb szükségleteitekhez csak a Jel által tudtok majd
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hozzájutni, ez az a megjelölés, melyről beszéltem.

Kérve-kérlek, ne fogadjátok el a Jelet, mert Számomra elvesztek! Ez a Jel nemcsak testileg, de lelkileg is

elpusztít benneteket. Maradjatok ennek hatókörén kívül.

Ha ennek a Jelnek –a sátán Jelének – felvételétől meg akartok menekülni, akkor kezdjétek el már most

tartalékaitokat megtervezni, gondoskodjatok élelmiszerről, takarókról, gyertyákról és vízről.  Ő, az

Antikrisztus, aki az Új Világkormány vezetője lesz, hiszi, hogy az emberi lelkeket el fogja lopni. De nem

fogja. Csakúgy, mint ahogyan sokan fognak az ő hatása alá kerülni, ugyanúgy az Én követőim is

állhatatosan, hűségesen tartanak majd ki Mellettem, Isteni Megváltójuk mellett.

Mindazok, akik kigúnyoljátok ezeket a próféciákat, figyeljetek most. Csak kerüljetek ennek a globális

hatalomnak a hatása alá, és el fogtok veszni. Erős hitre lesz szükségetek, hogy túléljétek. Imáitok

meghallgatásra fognak találni. Védelmezni foglak benneteket ebben a félelmetes időszakban a földön. 

Készítsétek elő a csoportos találkozók helyeit, ahol majd békében, meghitten, titokban tudtok

imádkozni.

Az Új Világrend is imádkozni fog, hitvány templomaiban. Ezek a templomok mindenfelé léteznek, de

titokban lettek létesítve.  Áldozatot mutatnak be, és hódolnak bálványuknak, a sátánnak. Ezek a

kultuszok most burjánoznak, és mind osztoznak egyetlen nevetséges célban, hogy irányítsák az

emberiséget. Ezt úgy fogják tenni, hogy megpróbálják elérni a pénzetek, élelmiszer ellátásotok és

energiátok feletti ellenőrzést.

Harcoljatok ellenük a lehető legjobb módon, az ima és a megtérés terjedése által. Imádkozzatok ezekért

a becsapott emberekért is, akiknek nagyszerű jólétet, technológiát, hosszabb életet és csodákat ígértek.

Mennyire tévednek ők. Ők valóban meg lettek tévesztve. Mikor felismerik az igazságot, már a Pokol

mélyére lesznek taszítva, és túl késő lesz.

Imádkozzátok, imádkozzátok mindannyian az  Isteni Irgalmasság Rózsafüzérét és a Legszentebb

Rózsafüzért minden nap, amilyen gyakran csak tudjátok, hogy enyhítsétek ennek a fondorlatos és

ördögi tervnek a hatását. Imádkozzatok azokért a lelkekért is, akik Isten, az Atya kezei által előidézett,

küszöbön álló globális természeti csapásokban fognak elveszni. Szükségük van imáitokra. Kérlek,

szívleljétek meg az imákra vonatkozó Kérésem, és az imák meghallgatásra kerülnek.

Szeretett Megváltótok

Jézus Krisztus

 

A szexuális erkölcstelenség a Pokolba fog vezetni benneteket

2011. április 19. hétfő; 23:50

Leányom, ugyan a világ szétválik különböző részekre – azokra, akik egyszerű, rendezett életet élnek,

néhányan jólétben és békében; azokra, akik elnyomástól vagy betegségektől szenvednek, vagy akik a

hatalmon lévők és a háborúk áldozatai – de, mindannyian elcsodálkozva lesznek majd tanúi,

ugyanazoknak az eljövendő eseményeknek.
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Sokan fogják a természeti katasztrófákban Isten kezét látni. Egyesek azt fogják mondani, ezek a

végidők jelei, míg mások azt mondják majd, mindennek a globális felmelegedéshez van köze. De ami a

legfontosabb most, ezekben az időkben, hogy ezt megértsétek: A bűn, ha soha nem látott mértékben

fokozódik, akkor mindennapi életetekben mindenképp pusztítást fog okozni. De amikor a jelenlegi

mértékben felerősödik, melyet a világban mindannyian tapasztaltok, és melynek tanúi vagytok ma,

akkor biztosak lehettek benne, hogy az ilyen katasztrófák Isten kezének művei lesznek.

Isten, az Örök Atya már reagált és cselekedett ilyen módon. Most, hogy az idő a sátán és követőinek

elpusztításához közeledik, további természeti csapások fognak bekövetkezni Isten Irgalmasságából. Ő,

Isten, az Örök Atya ezt azért fogja tenni, hogy megakadályozza a sátánt és romlott emberi bábjait,

akiknek csorog a nyála a gazdagság és dicsőség után, amit a sátán ígér az ő pszichológiai befolyásolása

által.

A sátán gonosz gondolatokat és cselekedeteket sugalmaz az elég gyenge lelkekben, hogy megnyissák

magukat birtokló hatalma előtt. Az ilyen embereknek hasonlóak a jellemvonásaik. Ők egocentrikusak

(én-központúak), a világi ambíciók (törekvések) és jólét megszállottjai, és a szexuális eltévelyedés és

hatalom rabjai. Mindez a Pokolba vezet, ha folytatják az Antikrisztus dicsőítését, aki ismertté akarja

tenni magát a világban.

Sok ártatlan ember nem hisz a sátánban, az Antikrisztusban, vagy egyáltalán Istenben, a Mindenható

Atyában. Tehát becsukják szemüket. Még csodálkoznak is, hogy miért omlott össze a teljes társadalom,

melyben élnek. Nem értik a tradicionális családegység félelmet keltő gyorsasággal való összeomlását.

Mindezt (csupán) a modern társadalom betegségének tulajdonítják. Amit nem tudnak, az az, hogy a

sátán elsődleges célpontja a család. Ez azért van, mert ő (a sátán) tudja, ha a család összeomlik, akkor

összeomlik a társadalom is. Sokan mégis tudatában vannak ennek, mivel egyre növekvő mértékben

válik ez láthatóvá a mai világban.

Aztán nézzük a szexuális erkölcstelenséget. Csodálkoztok, hogy a társadalom mennyire borzasztóan

fertőzött ezzel a romlottsággal. De ismét nem veszitek észre, hogy a sátán a felelős minden egyes

obszcén (trágár,) erkölcstelen cselekedetért a világon.  Miközben azok közületek, akiket magával

ragadott a szabadosság (promiszkuitás), a szexuális eltévelyedés, és a másokkal szembeni szexuális

visszaélések világa, azzal fognak érvelni, hogy ezek szórakozási források, és némely esetben bevételi

források – nektek tudnotok kell, hogy mindez az útleveletek lesz a Pokol örök tüzébe.

Minden egyes erkölcstelen szexuális cselekedetért, melyben részt vesztek, még ha csak gondolatban is,

az örökkévalóság tüzében fogtok égni. Minden egyes testrészetek, melyet halálos bűnnel gyaláztok

meg, a Pokol tüzében fogja a kínok kínját elszenvedni. Miért akarnátok ezt?   Sokan közületek, ti

becsapott lelkek, nem veszitek észre, hogy sosem mondták el nektek az igazságot. Az igazságot, hogy

létezik Mennyország, Tisztítótűz (Purgatórium) és Pokol. Az egyház jó szándékú Felszentelt Szolgái nem

fektettek hangsúlyt ezen tanításokra, hosszú időn keresztül. Szégyelljék magukat. Sírok kínjaikért, mert

sokan közülük maguk sem hisznek valójában a Pokol létezésében. Hát hogyan is tudnának arról a

borzalomról prédikálni, amely maga a Pokol? Nem tudnak. Mivel sokan közülük a könnyű válasz mellett

döntöttek: „Az Isten mindörökké Irgalmas. Soha nem küldene benneteket a Pokolra, ugye?”

A válasz nem – Ő nem küldene. Ez az igazság, mert sosem tudna hátat fordítani Gyermekeinek. De a

valóság az, hogy sok-sok lélek a halálos bűnben elcsábulva, és azáltal megkötözve, bűneik rabjává

válnak, és időről-időre újra vétkeznek. Újra és újra. Oly sötétségben vannak – kényelemben saját

erkölcstelenségükben -, hogy még haláluk után is ezen sötétség mellett döntenek. Akkor már

menthetetlenek. Ezt az utat választották, szabad akaratukból – mely az Isten ajándéka, amelybe nem

tud beavatkozni. De a sátán be tud avatkozni. És meg is teszi.
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Döntsetek, mely életet akarjátok. Az Istenhez, az Örök Atyához, a Mennyországhoz vezető utat, vagy a

sátánhoz vezetőt, az örök Pokol tüzében? Nincs világosabb módja a végeredmény elmagyarázásának,

Gyermekeim. Épp Szeretetem és Irgalmam miatt kell az igazságot tanítanom nektek.

Ez az üzenet meg kell, hogy rémítsen némiképp benneteket, de ha nem mutatom meg, mi vár rátok,

akkor nem fejezném ki igaz Szeretetem, melyet mindannyiatok iránt érzek. Itt az idő, hogy

szembenézzetek a jövővel, nem csak magatok miatt, de azokért a barátaitokért, családtagjaitokért és

szeretteitekért, akiket befolyásoltok saját viselkedésetekkel. A viselkedés hasonló viselkedést vált ki.

Akaratlanul is irányíthattok és vezethettek ártatlanokat, (ön)tudatlanul, akár az örökkévaló sötétség

felé.

Törődjetek a lelketekkel. Ez Isten ajándéka. Ez minden, amit a következő világba magatokkal visztek.

Megváltótok Jézus Krisztus

 

Állj ellen a sátán támadásainak

2011. április 20. szerda; 17:45

Leányom, hited folyamatosan, a nap minden órájában próbára van téve, mikor a kívülállók nyomást

gyakorolnak rád, hogy ne törődj ezekkel az üzenetekkel. Mindig ez fog történni. Itt az idő, hogy

hozzászokj ehhez a gyötrelemhez. Mostanra mindennél biztosabb lehetsz abban, hogy ezek az üzenetek

hitelesek, és Tőlem, az Emberiség Isteni Megváltójától, Jézus Krisztustól származnak.

Elszomorít, mikor azt látom, hogy a hívők, különösen azok, akik a csaló hatása alatt állnak, elutasítják

Legszentebb Szavaimat, melyeket tanúságtételül adok a világnak.

Leányom, elég erős vagy, hogy figyelmen kívül hagyd mindazokat a hangokat, melyek azt állítják, hogy

Isteni forrásokból kapott felhatalmazással szólnak. Rengeteg hamis próféta van jelen ma a világban, és

ők nem azok, akiknek vallják magukat. Csak az Én hangomat hallgasd, amint azt korábban mondtam.

Nincs szükséged mások megerősítésére, hogy ezt a szent feladatot folytasd. Ezen szent üzenetek idővel

akként lesznek elismerve, amik valójában. Soha ne hagyd magad megkísérteni a megtévesztett lelkek

által, hogy ezek az üzenetek nem isteni ihletésűek. Mivel ez nem így van. Rekeszd ki a hazugságokat,

melyekkel a csaló, a sátán fogja támadni füleidet. Leányom, ő (a sátán) meg akarja állítani ezt a

munkát, és mindent meg fog tenni, hogy ellehetetlenítsen téged.

Kelj most fel, és beszélj a Szentlélek erejéből, mellyel betöltekeztél drága leányom. Te egy kiválasztott

hírnök vagy, hogy közvetítsd – amint azt megmondtam -, ezen idők legfontosabb üzeneteit az

emberiségnek. Annyira boldoggá teszel Engem erőddel és bátorságoddal, melyet azokkal a

támadásokkal szemben tanúsítasz, amelyeket a sátán kezeitől kell elviselned. Emlékezz azonban, hogy

ezt a feladatot a tőled elvárt alázatossággal kell fogadnod. Fogadj be Engem most lelkedbe minden nap

a különleges kegyelmekért. Szeretlek leányom. A Mennyország örvendezik, hogy Szent Akaratomra

ilyen gyorsan válaszoltál.

Megváltótok Jézus Krisztus
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Védjétek meg gyermekeitek Keresztény Neveltetéséhez való jogát

2011. április 22. Nagypéntek

Szeretett leányom, ma eljött az ideje, mindazok számára, akik hisznek Kereszten való Szenvedésemben,

hogy segítsenek azt hordoznom, hogy Szavam még egyszer hallhatóvá váljon a világban. Emlékeztesd

őket, hogyan haltam meg, és hogy miért jelenti ez a Megváltást. A te kötelességed most, hogy szólj

azoknak, akik eltévedtek útjukon, hogy nyissák meg szívüket ismét Tanításaim igazságára.

Álljatok most ki, és védjétek meg Keresztény létetekhez való jogaitokat. Miközben tőletek elfogadást

várok el – amikor is tiszteletben kell tartanotok más vallások nézeteit – soha ne bántsatok meg azzal

Engem, hogy Kereszténységeteket a második helyre taszítjátok. Az egy veszélyes elmélet, ha az

elfogadást tévesen az igazság megfelelőjeként értelmezitek. Legyetek nyitottak mások hitére, és

kezeljétek testvéreiteket egyenlőkként.  De soha ne érezzetek késztetést arra, hogy hiteteket

félredobjátok, vagy, hogy gyermekeitektől megtagadjátok a Keresztény neveltetés jogát. A Keresztény

szervezetek által vezetett iskolák közül sok enged a nyomásnak, mellyel az Irántam való hűségüket

feladják. Sok Kormány(zat) próbálja a Kereszténységet  és annak terjesztését megtiltani új törvények

bevezetése által. Sőt azt fogjátok tapasztalni, hogy egyéb, nem – Keresztény vallásokat kevésbé durván

kezelnek. Ellenkezőleg, bármely más vallás sokkal szívesebben lesz elfogadott, mint a Kereszténység.

Harcoljatok a hitetekért most. Imádkozzatok megtérésért. Imádkozzatok, hogy az a rendszer, mely

korlátozza Keresztény létetekhez való jogotokat, több elfogadást (toleranciát) mutasson.  Az

elnyomással szembeni ellenállásról való lemondás olyan sivár világhoz vezet, ahol kevesebb Keresztény

fogja gyakorolni hitét.

Vegyétek fel mától a keresztet, és mutassatok példát másoknak. Sohase szégyelljétek a Keresztet.

Szerető Megváltótok

Jézus Krisztus, az Emberiség Királya

 

Ajánljátok fel hűségeteket Isteni Irgalmasságomnak

2011. április 23. Nagyszombat, 16:40

Szeretett leányom, boldogsággal tölt el, hogy most Gyermekeim Feltámadásom megemlékezésén

örvendeznek. Ez az év fontos, mert ez jelöli a felvilágosodás új korszakának kezdetét, mely hamarosan

elkezdődik a földön.

Irgalmasságom nagyszerű ajándéka óriási megkönnyebbülést hoz a hívőknek, és óriási eufória érzést

kelt azon nem-hívők körében, akik megtérnek. Mikor felismerik az igazságot, szívük megkönnyebbül, és

eltelnek Isten, az Örök Atya iránti, és az Irántam, Irgalmas Megváltótok iránti szeretettel. Még a nem –

keresztények is meg fogják érteni Létezésem igazságát. Végül, ez az öröm és a szeretet nagyszerű

érzésével tölti el a földet.
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A Nagyfigyelmeztetést imának kell kísérnie

Fontos azonban egy nagyon lényeges tanításra emlékeznetek a Nagyfigyelmeztetéssel kapcsolatban.

Ezt a nagyszerű eseményt imának kell kísérnie, amikor nemcsak, hogy mindannyian látni fogjátok

bűneiteket, ahogyan Én látom azokat, de meg is fogjátok érteni az igazságot az elkövetkezendő életről.

Sajnos sokan fognak visszaesni a bűnbe ezt követően. Most itt az idő, hogy ezt megelőzzétek az  Isteni

Irgalmasság rózsafüzérének imádkozásával, életetek minden napján. Ha hozzászoktok ennek a

mindenható imának az imádkozásához, akkor a megtérés és hit olyan szintjét éritek el, mely végigsöpör

majd az egész földön.

Örüljetek, imádkozzatok és mondjatok köszönetet Isteni Megváltótoknak, Nekem, ezért a nagy

irgalmasságért. Hajtsatok térdet és dicsőítsétek Istent, az Atyát, Kereszthalálom ajándékáért. Az ima

segíteni fog meggyengíteni az Új Világ globális szövetség általi üldöztetés hatását, mely ezután fog

következni. Ha elegen maradtok hűek Hozzám és Tanításaimhoz, és folytatjátok az imádkozást,

csakúgy, mint a szentségek magatokhoz vételét, akkor meg tudjátok változtatni az elkövetkezendő

események sorát.

Milyen hatalmas Isteni Irgalmasságom. Sokan közületek még mindig nem értik ennek jelentőségét. 

Sokan, sajnos, még csak nem is hallottak erről korábban.

Azokhoz közületek, akik hűségesek vagytok Hozzám, most egy nagyon különleges kérést kell intéznem.

Egyetlen Gyermekemet sem akarom megsemmisültnek látni. Ezért kapjátok a Nagyfigyelmeztetést. Ez

fogja mindannyiatoknak megmutatni, beleértve a közöttetek lévő szkeptikusokat (hitetleneket), hogy

pontosan mi fog történni a Végső Ítéletnél. Ezért tehát, hogy segítsetek Nekem minden egyes lelket

megmenteni, azt akarom, hogy saját ajándékotokként ígérjétek meg, hogy segíteni fogtok Nekem a

lelkek megmentésében.

Alakítsatok Isteni Irgalmasság imacsoportokat az egész világon, és mondjátok  ezt az imádságot

mindazokért a személyekért, akiket ismertek, és akik talán halálukon vannak, és ha ezt megteszitek,

biztosítalak benneteket az ő megmentésükről. Most gyűljetek egybe, Gyermekeim. Kövessétek

Megváltótokat. Imádkozzatok úgy, mint még sosem azelőtt, és ezzel még több lélek menekül meg.

Akkor mindannyian részévé váltok az új földnek, melyet megígértem nektek, mikor Föld és Ég eggyé

válik. Ez a csodálatos jövő mindannyiatoké. Ahelyett, hogy féltek ettől a nagyszerű változástól,

nyissátok meg elméteket, szíveteket és lelketeket az előttetek álló örömre. Óriási változásokat hoztok

minden egyes országban, minden családban, minden templomban és minden közösségben, azáltal,

hogy az egész világon egyetlen erőteljes csoporttá egyesültök.

Imáitok sokat fognak segíteni a megjövendölt, elkövetkező üldöztetés megelőzésében. Irántam, Szerető

Megváltótok iránti tiszteletadásból, kövessetek most engem.

Mindannyiatokban Én élek. Tudom, mit rejt szívetek és lelketek. Azáltal, hogy az Irgalmasság ígéretét

adjátok Nekem testvéreitekért, különleges kegyelmekben fogtok részesülni.

A Ti Isteni Irgalmasság Királyotok és Igazságos Bírótok

Jézus Krisztus

 

Minden lehetőséget ragadjatok meg mások megtérítésére
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2011. április 24. Húsvét Vasárnap; 20:30

Szeretett, drága leányom, ez egy jelentőségteljes nap, mivel halottaimból való Feltámadásom által

beteljesedett az embereknek tett ígéretem. Feltámadásommal mindannyiatoknak segíteni fogok a

Mennyország fényességébe emelkedni. Keljetek fel most mindannyian, járuljatok Elém és saját

megváltásotok elé.

Gyermekeim, minden lehetőséget meg kell ragadnotok mások megtérítésére. Minél többet

magyaráztok, és minél több szeretetet mutattok szívetekben a gyenge lelkek felé, annál inkább lesz

ennek a végeredménye az, hogy a másik lélek megtér. Én el foglak halmozni benneteket különleges

kegyelmekkel. Ez egy nagyon különleges ajándék Tőlem, ugyanakkor nagyszerű irgalmassági

cselekedetet jelent a részetekről.

A megtérés, Gyermekeim, lelkeket fog menteni. Amikor megtérés történik, az átterjed annak

barátaira és ismerőseire, aki megtért. A megtérés megtérést hoz. Nem számít, hogy kinevetnek, vagy

úgy kezelnek, mint aki ostobaságokat beszél.  Ez sok bátorságot követel tőletek, Én szeretett, hű

követőim. De minden egyes alkalommal, amikor kiálltok, és Tanításaimat magyarázzátok másoknak, az

emberek figyelni fognak. Míg egyesek talán megmosolyognak, és úgy tűnnek, hogy nem vesznek

benneteket komolyan, mélyen legbelül sokan fogják meghallgatni, amit el kell mondanotok.

Amikor a Szentlélek működik általatok, miközben dolgoztok, a fogadó felek szívükben vonzást fognak

érezni. De nem fogják tudni, miért. Akkor fogjátok őket közelebb vonni.

Néhányan lassan fognak reagálni. De legyetek türelmesek.  Fokozatosan elkezdik átadni magukat.

Először egy kérdést tesznek fel nektek. Ez általában arra fog vonatkozni, hogy valami jó vagy rossz. Ez

fogja azt jelenteni, hogy a megtérés gyökeret vert. Soha ne adjátok fel Tanításom igazságának

terjesztését. Ezt nem kell úgy tennetek, mintha prédikáció lenne, inkább legyen nagyon érthető. 

Térítsetek meg másokat a mindennapi életetekben átlagos beszélgetések során. Ily módon az emberek

sokkal elfogadóbbak lesznek.

Gyermekeim, sokkolni fog benneteket mások reakciója, különösen azoké, akik tagadásban és

sötétségben élnek. Az ő válaszuk agresszív és gúnyos hangvételű lesz. Meg fogják kérdezni, hogy

valóban hisztek-e ilyen ostobaságokban. Szidalmazni és sértegetni fognak benneteket. Intelligenciátokat

megkérdőjelezik. Azzal vádolnak majd, hogy személyes nehézségeitek miatt fordultok a valláshoz.

Időnként zavarban lesztek, és talán nehezen tudjátok magatokat megvédeni. Maradjatok csendben az

ilyen helyzetekben. Majd egyszerűen tegyetek fel kérdéseket időről-időre.

Kérdezzétek meg az ilyen lelkektől: „miért érzel így”? Minél több kérdést tesztek fel nekik, annál inkább

elkezdik mérlegelni saját válaszaikat ezek az emberek. Nem fogtok mindenkit meggyőzni az igazságról.

De minden egyes próbálkozással nőni fogtok Szememben.

Menjetek most Gyermekeim. Térítsetek az Én nevemben, és sok-sok kegyelemben fogtok részesülni.

Szeretett Megváltótok

Jézus Krisztus
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Az arab felkelés világméretű nyugtalanságot kelt – Olaszország összeomlást

fog előidézni

2011. április 26. kedd; 20:10

Szeretett leányom, könnyeim hullatása soha véget nem ér, mindazon szeretett, bántalmazott

Gyermekeimért a világban, akik az erőszak és a visszaélések áldozatai. Az Én szegény, drága

gyermekeim az egész világon szenvednek, de különösképpen az Arab világban. Mennyire gyötrődöm

szenvedéseik miatt. Azok a szegény, tehetetlen lelkek. Kérlek, imádkozz értük leányom, felajánlva saját

szenvedésed értük.

A zavargások az Arab világban sajnos folytatódni fognak, mivel egyre több arab nemzet zavarodik össze

a konfliktusok sorozatában. Közeleg az első gyilkosság ideje, melyről  februárban beszéltem nektek. Az

Arab Világ felkelése nyugtalanságot fog kelteni közvetve a világ minden szegletében.

Jelentős szerepe lesz Olaszországnak az összeomlásban, mely a nagyhatalmak háborúban való

részvételét fogja előidézni – mindezen események elkerülhetetlenek, de az ima enyhítheti a szenvedést.

Imádkozz leányom, hogy az emberek Hozzám forduljanak segítségért és vezetésért ezekben a

vészterhes időkben.

Nem akarom Gyermekeimet szenvedni látni. De sajnos szenvedni fognak, míg az igazság napvilágra

nem kerül a Nagyfigyelmeztetés alatt. Imádkozzatok most azokért a félrevezetett diktátorokért, akik

ártatlan lelkeket gyilkolnak meg.

Felszentelt szolgáimhoz szólok az egész világon, hogy fogadják el, a Jelenések Könyvében megjövendölt

próféciák most beteljesednek. Terjesszétek Tanításaim igazságát és mentsétek nyájaitokat, mielőtt az

idő elfogy. Menjetek most. Teljesítsétek kötelességeteket Velem szemben.  Azokhoz szólok, akik

felhígítják Tanításaimat: Hagyjátok ezt abba! Nézzetek a szívetekbe, és mondjátok el az igazságot

Népemnek: Hogy őket nem lehet megmenteni, és nem is fognak megmenekülni, míg ők maguk

megbocsájtást nem kérnek bűneikért.

Nektek, felszentelt Szolgáim, most azt a szerepet kell játszanotok, melyre ki lettetek választva.

Legyetek bátrak. Prédikáljátok az igazságot.

Szeretett Megváltótok

Jézus Krisztus

 

Az emberek zavarban vannak, hogy bűneik bocsánatát kérjék Tőlem

2011. április 28. csütörtök, 23:30

Drága, szeretett leányom, ez számodra egy teljesen különleges utazás volt,  ilyen rövid idő alatt. 

Belátom,  hogy most már elfáradtál. Az üzeneteket nagy sebességgel kaptad, és gyorsan terjesztik is

ezeket,  több nyelven, az egész világon,  ami azt mutatja meg, hogy ezek az üzenetek mennyire
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sürgősek. Ez azt is megmutatja neked, hogy ez a munka Isteni vezetés alatt áll, ezért formátuma

tökéletes.

Ezek az üzenetek, amelyek tanításaimat tükrözik, azért adattak, hogy még ebben az életben

elmagyarázzák nektek,  azt,   hogy lelketek állapota milyen fontos, mert ezt fel kell ismernetek. Sok

embert nyugtalanná tesznek ezek az üzenetek, amikor olvassák ezeket,  különösen azokat

nyugtalanítja,  akik alig hisznek Istenben, az Örök Atyában. Sokan fognak megtérni. Egyesek aggódni

fognak családjaik és barátaik jövője miatt.

Kérlek, mondd meg nekik,  hogy szeretem őket. Amikor megnyitják lelküket azelőtt a tény előtt,

hogy Isten valóban létezik,  akkor lesznek felkészülve a második fejlődési fokozatra. Amikor elkezdenek

azon csodálkozni, hogy miért jön létre ilyen kapcsolat, miért tesz ilyen különleges lépést Jézus Krisztus,

az Isten, az Örök Atya Fia, akkor egy végkövetkeztetésre fognak jutni. Ez azért van, mert Én egyenként

mindannyiatokat szeretem, és meg akarlak menteni benneteket. Dédelgetni akarlak benneteket, és el

kell mennem a végsőkig,  hogy közelebb tudjalak Szent Szívemhez hozni benneteket.

Meg akarom érinteni szíveteket, úgy, hogy lelketekben fény fakadjon. Ebben a világban nincs mitől

félnetek, ha teljesen Rám bízzátok magatokat. Csodálatos terveim vannak mindannyiatok számára,

azoknak, akik Szent Szívemhez közelebb akarnak kerülni. A legkülönlegesebb ajándékok várnak rátok.

Ne féljetek a nyugtalan világtól, mert mindazokat meg fogom védeni, akik hisznek bennem,  és

gondoskodni fogok szükségleteikről. Bízzatok Bennem, az emberiség Urában, aki még egyszer

elküldetett, hogy megmentse az emberiséget az örök sötétségtől.

Mint ártatlan gyermekek, úgy forduljatok Hozzám. Nem kell imákat tanulnotok, ha járatlanok vagytok az

imában. Igen, az ima nagyon hasznos,  de minden, amire megkérlek benneteket, hogy szóljatok

Hozzám,  beszélgessetek Velem, olyan módon,  mint egy jó baráttal tennétek. Lazítsatok és bízzatok

Bennem. Kérjétek segítségemet. Irgalmasságom csordultig van tele és arra vár,  hogy kiöntsem rátok.

Bárcsak ismernétek  együttérzésemet, amit a Földön mindannyiatok iránt érzek,  még a bűnösök iránt

is. Az Én gyermekeim akkor is gyermekeim maradnak,  ha a bűn bemocskolja lelküket. Megvetem a

bűnt, de szeretem a bűnöst.

Közületek oly sokan félnek attól, hogy a bocsánatért rendszeresen könyörögjenek. Nem szabad

nyugtalankodnotok. Soha. Ha őszintén megbánjátok bűneiteket, meg lesz nektek bocsátva.

A bűn, gyermekeim egy állandó probléma lesz. Még a legájtatosabb követőim is vétkeznek – és

vétkeznek, bűnt bűnre követnek el. Ez tény. Amint a sátán elszabadult, a bűn széles körben terjedt el.

Sokan túlságosan szégyellnek Hozzám fordulni. Lehajtják fejüket és becsukják szemüket, ha rosszul

viselkedtek. Túl büszkén és összezavartan újra elkövetik,  mintha már el is lenne felejtve. Amit nem

értenek, az, hogy sötétség sötétséget vonz maga után. Vagyis, ha egyszer vétkeztetek,  akkor sokkal

könnyebb még egyszer vétkezni. Azáltal, hogy elnyomjátok lelkiismereteteket, egy szüntelen

körforgásban vagytok a bűn újbóli és újbóli elkövetésével.  Akkor a bűnös mindig talál kifogást arra,

hogy helytelen cselekedeteit figyelmen kívül hagyja. Egyre lejjebb és lejjebb esnek a spirálban, mert

nem tudják, hogy hogyan kell bocsánatot kérniük. Azért, mert az alázatosság fontosságát nem értették

meg, lehetetlennek tartják,  hogy Hozzám forduljanak. Mint tudjátok, nem bonyolult dolog bocsánatot

kérni Tőlem. Ne féljetek Tőlem sohasem. Elvárom mindannyiatoktól, hogy legyen elég bátorságotok

ahhoz, hogy elítéljétek saját bűneiteket. Ha ezt szokássá teszitek, akkor néhány különleges ajándékban

lesz részetek. Bűneitek beismerése után a kegyelem állapotába kerültök. Amikor az Eucharisztia

Szentségét magatokhoz veszitek, egy olyan kiáradó energiát  fogtok érezni, ami meg fog lepni

benneteket. Akkor, de csak akkor fogjátok megtalálni a valódi békét.

Semmi sem fog nyugtalanítani benneteket. Erősek lesztek, és nem csak a lelketekben. Elmétek

 22



A Nagyfigyelmeztetés - 2011 április
Az emberek zavarban vannak, hogy b?neik bocsánatát kérjék T?lem

nyugodtabb és kontrolláltabb lesz. Az életet másként és pozitívabban fogjátok látni. Ki ne szeretne egy

ilyen életet?

A világ ezen szomorú időszakában, gyertek vissza Hozzám, gyermekeim. Engedjétek, hogy

megmutassam nektek a boldogságot, amiben részetek lesz, ha visszatértek Hozzám.

Gondoljatok arra,  hogy Életemet adtam értetek. Szeretetem nem ismer határt. Válaszolni fogok

hívásaitokra. Minden, amit meg kell tennetek, az, hogy megkértek Engem.

A ti drága szerető Megváltótok,

Jézus Krisztus

 

Az alázatosság nagyon fontos, hogy bejuthassunk a Mennyországba

2011. április 29. péntek, 15.15

Szeretett leányom, az alázatosság egy olyan lecke, amit meg kell, hogy tanuljanak mindazok, akik

Birodalmamba be akarnak jutni.

Az alázatosság kicsinységeteket mutatja meg szemeim előtt, ami által ti, Engem, Megváltótokat, az

Isten emberré vált Fiát tiszteltek. Az alázatosság nélkül, útjaitokat a büszkeség keresztezné. Semmit

sem ér az, hogyha azt állítjátok magatokról, hogy alkalmasak vagytok Királyságomra.

A mai világban, az alázatosságot már nem tartják elfogadhatónak, abban a világban, ahol az

érvényesülés képességét és azt az óhajt, hogy egyre jobbakká váljanak (a munkában) és másokkal

szemben minél több sikert érjenek el, csodálatos tulajdonságnak tartják. A mai világban ignorálják

mindazokat, akik nem emelik ki önmagukat, vagy akik nem önbizalommal és arroganciával törtetnek

előre. Az alázatosság és a nagyvonalúság tulajdonságát úgy tekintik, mintha gyengeség lenne – nem

tartják őket arra érdemesnek, hogy saját társaságaikba befogadják őket. Pedig, az erény a kulcs a

Mennyország kapuinak átlépéséhez, és ez nem más, mint a büszkeség ellentéte. Tehát, ami ebben az

életben a sikert jelenti, ami a jólét és a gazdagság kulcsa, az egyenlő avval a formulával, ami

benneteket halálotok után a sötétségbe vezet.

Az alázatosság, valójában a legfontosabb erény, ami által elfogadjátok, hogy mindenekelőtt

Teremtőtöknek kell, hogy szolgáljatok. Azáltal, hogy jelentéktelenségeteket kinyilvánítjátok,

meghirdetitek Isten dicsőségét.

Az alázatosság egy olyan erény, ami nemcsak Szemeim előtt értékes, hanem a lelketek fejlődésének

egyik fontos alapvető része. Ez azt jelenti, hogy önmagatokkal szemben másokat kell előnybe

részesítsetek, Isten dicsőségére. Mégis olyan könnyen és gyorsan lehet a büszkeség állapotába kerülni.

Figyelmeztetés a kiválasztott lelkek számára

Kísérjétek figyelemmel azokat, akik keményen dolgoztak lelki életük fejlődésén, hogy örömet okozzanak

Nekem. Aztán szemléljétek meg azokat a szerencsés lelkeket is, akik világszerte adományokban

részesültek, hogy a Szentlélek ereje által, mint látnokok működhessenek. Az után, hogy ezeket az
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adományokat megkapták, legtöbbször észrevétlenül működnek, anélkül, hogy kiemelkednének

testvéreik közül. Majd dicsekszenek ezekkel az ajándékokkal. Aztán kiválasztják azt a módot, ahogyan,

ezeket az adományokat továbbítani akarják. Öndicséretük befolyásolja őket az igazság továbbításában.

Amit elfelejtettek az, hogy minden adottságot Tőlem kaptak. Mindannyiukat szeretem. Azért kapták

ezeket az adományokat, hogy továbbítsák azokat. Ugyanúgy, ahogy ezeket az ajándékokat adtam, el is

vehetem tőlük.

Az öndicséret visszatart benneteket attól, hogy valóban az Én lépéseimet kövessétek. Tanuljatok meg

alázatosak, türelmesek lenni, büszkeség nélkül. Ha az alázatosságra törekedtek, akkor Szívemben

különleges helyet tartok fenn számotokra. Bár egyes embereket kiválasztottam (kiválasztott lelkek),

azonban ők ezt ajándéknak kell, hogy tekintsék. Nem szabad azt higgyék, hogy ők fontosabbak

számomra, mert Én mindannyiatokat szeretem. Azonban, a jó munkát megjutalmazom, amint Velem

szemben és testvéreitekkel szemben alázatot mutattok.

A ti szerető Megváltótok, Jézus Krisztus

 

A világ minden emberének hasonló jellemvonásaik vannak (hasonló a

karakterük)

2011. április 30. szombat, 20.45

Boldog vagyok, ma este,  szeretett leányom, Irántam való  engedelmes magatartásod miatt. Örömet

okoz nekem az,  hogy a Szentmisén naponta részt veszel, és hogy a szent Eucharisztia által magadhoz

veszel Engem. Most értelmed és lelked meg fog erősödni, hogy minél hamarabb válaszolhass szent

Akaratomnak. Még sok munka áll előtted,  leányom, hogy lelked a tökéletességre felkészülhessen, 

amelyet elvárok tőled. Ne félj,  mert Én utad minden lépésében vezetlek téged.

Leányom,  olyan nagyon szeretem a bűnösöket. Mennyire vágyódom hűségükre.  Szemlélgetem az

embereket és látom,  hogy vannak olyanok, akik otthonaikban barátaikkal és családtagjaikkal boldogan

nevetnek,  ilyenkor Engem is elönt a boldogság,  mert ott a Lelkem van jelen.  Aztán más otthonokba

tekintek, ahol azt látom,  hogy ott az emberek zavartak, szomorúak,  dühösek és egyes esetben gonosz

erőszakot alkalmaznak. És sírok. Tudom, hogy  ezekben az otthonokban a sátán van jelen. Majd

megszemlélek egy barátokból álló csoportot és látom, hogy ők a mindennapi életükben együttesen

dolgoznak mások jólétéért és boldog vagyok. Látok egy másik csoportot is,  akik saját jólétükért

dolgoznak, egyetlen céllal,  hogy minél nagyobb hatalmat és gazdagságot szerezzenek. Minden

tettüknek csak egy célja van:  önmaguk érdekeit kielégíteni és ez, általában mások kárára történik. És

Én sírok,  mert tudom,  hogy ők a sötétségben élnek. Aztán, mint akit megigéztek, látok egy intelligens,

művelt csoportot,  akik meg akarják a világot győzni arról,  hogy az Örök Atya nem létezik. Ők

fellengezve mutatják be kiokoskodott érveiket,  miközben arrogáns módon tagadnak Engem. Megszakad

a Szívem azokért a langyos hitűekért,  akik ez által beszívódnak a sötétség barlangjába. Olyan sok

csoport létezik, amelyeknek különböző érdekük, céljuk és szándékuk van. Sajnos nagyon kevesen

szánnak arra időt, hogy kapcsolatot keressenek Istennel, az Örök Atyával.

Ma,  a világon sok millió ember maradt hit nélkül. Ennek az eredménye az lett, hogy sok ember össze

van zavarva,  nem tudják,  hogy milyen célra törekedjenek, és nem keresik megszentelt szolgáim

vezetését sem.
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Ha gyermekeim nem kérik segítségemet, a zavarodottság örvénye tovább fog folytatódni. Imádkozzatok

minden gyermekemért szerte a világon. Nézzetek körül és látni fogjátok, hogy az emberek az egész

világon egyformák. Lehet, hogy más nemzetiségűek,  vagy más nyelven beszélnek, vagy különböző

bőrszínük van,  mégis a jellemvonásuk hasonló. Egyesek boldogok,  mások szenvednek, mások tele

vannak szeretettel,  de vannak, akik haragosak és erőszakosak. A legtöbb embernek van humorérzéke, 

amit életének egy bizonyos részében megtapasztal. Tehát, ha családtagjaitokra és barátaitokra néztek, 

akkor látni fogjátok ti is ugyanazon közös tulajdonságaikat.

Ha azt érzitek, hogy egy felebarátért imádkoznotok kell,  akkor arra kérlek benneteket,  hogy

szemléljétek meg ti is a világ minden sarkában  elő testvéreiteket. Ti mind az Én gyermekeim vagytok.

Híveim, azáltal,  hogy  minden gyermekemért az Irgalmasság Rózsafüzérét imádkozzátok, 

megmenthetitek az embereket a pokol sötétségétől. Ennek az imának az ereje be fogja bizonyítani, 

hogy Irgalmasságom mindenkit betakar majd az egész világon.

Hagyjátok,  hogy mindannyiatokat elvezesselek az Én Paradicsomomba.   Kíméljetek meg Engem attól a

fájdalomtól,  amit akkor éreznék, ha közületek egy is a sátán kezére jutna.

Imádkozzátok,  imádkozzátok az Irgalmasság Rózsafüzérét minden nap délután 3 – kor,  mert ez által

megmenthetitek a világot.

A ti mindig Irgalmas Jézus Krisztusotok
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