
A Nagyfigyelmeztetés - 2013 december

Admin, Admin

Creative Commons - BY -- 2014



Table of Contents

A Nagyfigyelmeztetés - 2013 december
                                                 1

Üdvösség Anyja: Azt kérem, hogy kezdjétek el most az Üdvösség-Kilencedet                           1
Én soha nem fogok ismét testben járni                                                       2
Jaj nektek, csaló szélhámosok, mert ti nem Tőlem valók vagytok                                    3
Én elsősorban a Végtelen Irgalom Istene Vagyok                                                4
Üdvösség Anyja: Fiam azért halt meg, hogy megmentse a lelketeket, nem pedig azért, hogy megszabadítson

benneteket az evilági bajoktól                                                              5
Készítem fel a világot Második Eljövetelemre, és sokan gyűlölni fognak Engem emiatt                    6
Nem tudjátok az Igazságot közvetíteni, ha énetek a népszerűséget keresi                             7
Üdvösség Anyja: Tiszteletbeli doktorátus kitüntetésben fognak részesülni a hamis próféta újonnan kialakított

egyházában                                                                           8
Mert amikor ily módon szenvedtek, lelkeket hoztok Hozzám, és akik lelkeket hoznak Hozzám, azok Hozzám

tartoznak                                                                             9
Gyermekkoromban mindvégig tudtam, hogy Ki vagyok                                          10
Immáron három éve álltok felkészítés alatt. Álljatok fel, vegyétek fel kereszteteket, és kövessetek Engem    11
A gőgösség egy veszélyes jellemvonás, mert meggyőzi az embert arról, hogy nagyobb, mint Isten         12
A Keresztség Szentsége által a fenevad hatalma meggyengül                                     13
Egyedül Isten Világossága nyújthat örök boldogságot                                           14
Az Ítélet Napján végre meg fogjátok érteni Isten Hatalmát                                        15
Nem választhatjátok el Egyházamat az Igétől - a Testtől -, mert akkor Az nem tud létezni                15
Hamarosan látni fogtok Engem teljes Mennyei Dicsőségemben, és akkor végre megértitek majd Istenségem

Titkát                                                                               16
Üdvösség Anyja: A Lelkiismeret - Átvilágítás csodája által, Ő, az én Fiam, örömet, szeretetet és reményt fog

hozni a világnak                                                                       17
Üdvösség Anyja: Isten Igéjének ezt az új és ocsmány utánzatát sokan egyszerűen az Újszövetség egy modern

és korszerű változatának fogják hinni                                                       18
Következő Karácsonykor Születésem ünnepe egy nagy ünnepséggel lesz felváltva                     19
Terveim – az egész világ megmentésére - már készen állnak, és egy lelket sem fogok könnyen elengedni    20
Isten valamennyi gyermeke az Ő rendkívüli családjának tagja                                     21
Üdvösség Anyja: Fiam arra kért, hogy hozzam el ezt a fontos Üzenetet a világnak                      21
Ti mindannyian megkaptátok az Igazságot, de sokan már elfelejtettétek. Untat benneteket. Túl terhes a

számotokra                                                                          22
Ha megpróbáljátok átírni Isten Igéjét, szentségtörést követtek el                                   24



A Nagyfigyelmeztetés - 2013 december
Üdvösség Anyja: Azt kérem, hogy kezdjétek el most az Üdvösség-Kilencedet

A Nagyfigyelmeztetés - 2013 december

Üdvösség Anyja: Azt kérem, hogy kezdjétek el most az Üdvösség-Kilencedet

2013. december 1. vasárnap, 16.12

Gyermekem, Én vagyok a Napba öltözött asszony, és ez az a Nap, mely Isten Világosságát testesíti meg

a világban. A Nap nélkül nincs Világosság. Világosság nélkül nincs Élet. Isten nélkül csak halál van.

Üdvösség Anyjaként – melynek során segíteni fogok Fiamnak az Ő végső Küldetésében, az Ő végső

Tervében, hogy beteljesítse Atyjának Szövetségét, hogy üdvösséget szerezzen minden egyes léleknek –

szerepem azt jelenti, hogy minden tőlem telhetőt meg fogok tenni azért, hogy elvezessem Hozzá a

lelkeket, akikre Ő oly nagyon áhítozik. Szeretném tudatni, hogy nemcsak a Mennyország

Királynőjévé lettem kinevezve, hanem Izrael tizenkét törzsének Királynőjévé is. Tizenkét

nemzet fog uralkodni az Új Jeruzsálemben. A tizenkét csillaggal ellátott koronám, melyet szeretett

Fiam, Jézus Krisztus helyezett a fejemre Megkoronázásom alkalmával, ezt a próféciát jelenti. Ezek a

csillagok azt a tizenkét nemzetet jelképezik, akik az Ítélet Napján fognak kialakulni.

Minden lélek – beleértve azokat is, akik fel fognak támadni a halálból, és azokat is, akik ma a világban

élnek és továbbra is Isten Világosságában vannak – át fog menni az Új Égbe és az új Földbe. Egyként

fognak csatlakozni, Fiammal egyesülve, és tökéletes testben-lélekben fognak feltámadni, úgy ahogyan

Fiam támadt fel a halálból. A tökéletesség ezen állapota a Legnagyobb Ajándék Istentől, és bizonyíték

arra, hogy mennyire irgalmas is Ő. Ez az az üdvösség, melyet Fiam ígért, amikor elszenvedte

Haláltusáját a Kereszten. És az emberiség iránti nagy Szeretetének köszönhetően Ő meg szeretne

menteni minden egyes lelket, különösen azokat, akik elveszettek a Számára.

Most egy különleges, Fiam által megáldott Ajándékot adok nektek, hogy az összes lélek mentességet

kapjon a pokol tüzétől, és elnyerje az üdvösséget. Fiam azt szeretné, hogy minden lélek

megmeneküljön, függetlenül bűnük súlyosságától. Azt kérem, hogy kezdjétek el most az

Üdvösség-Kilencedet. Most rögtön el kell kezdenetek, és kérésemnek megfelelően folytatnotok kell ezt

az idők végezetéig. Egymást követő hét teljes napon át kell imádkoznotok ezt az Imát, egy naptári

hónapban, mindig hétfővel kezdődően, reggeli, délelőtti időben. Háromszor kell ezt elimádkoznotok a

hét nap mindegyikén, és ezen napok egyikén böjtölnötök is kell. Az a kérés felétek, hogy amikor

böjtöltök, mindössze egy főétkezést fogyasszatok a nap folyamán, a másik két étkezés alkalmával

kenyeret és vizet fogyasszatok.

Ezt az imát kell imádkoznotok a hét nap mindegyikén.

Imahadjárat (130) Az Üdvösség-Kilenced Imája

“Szeretett Édesanyám, Üdvösség Anyja, kérlek, nyerd el minden lélek számára az örök üdvösség

Ajándékát, a te Fiad, Jézus Krisztus Irgalma által.

Közbenjárásodra kérlek, imádkozz azért, hogy minden lélek megszabaduljon a sátán fogságából.

Kérlek, kérleld meg Fiadat, hogy gyakoroljon Irgalmat és megbocsátást azon lelkek iránt, akik elutasítják

Őt, akik közömbösségükkel bántják Őt, és akik tévtant és hamis isteneket imádnak.

Esedezve kérünk téged, drága Édesanyánk, esdekeld ki a kegyelmeket, hogy megnyissák azon lelkek
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szívét, akik legjobban rászorulnak segítségedre. Ámen. „

Ígéretem, miszerint segítek Fiamnak, Jézus Krisztusnak, az emberiségre vonatkozó Tervében, egyesíteni

fog benneteket, akik elismeritek szerepemet, mint Minden Kegyelem Közvetítője és egyben

Társmegváltó, hogy az egész világ egyként egyesülhessen, egységben Jézus Krisztussal, Üdvözítőtökkel

és Megváltótokkal.

Menjetek békével. Szüntelenül imádkozni fogok értetek, drága gyermekek, és mindig válaszolni fogok

hívásotokra, hogy helyrehozzam az emberiség hibáit Isten Szemében.

Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 

Én soha nem fogok ismét testben járni

2013. december 3. kedd, 19.45

Hőn szeretett leányom, mindazok, akik azt mondják magukról, hogy az Én Nevemben jönnek, és azt

állítják, hogy előkészítik az utat az Úr részére, hallatni fogják magukat a világ minden részén – sok hang,

sok próféta, sok hazug– mindegyikük Isten Felhatalmazása nélkül.

Legyetek éberek, különösen akkor, amikor azt a prófétát halljátok, aki azt mondja nektek, hogy neki az

a kötelessége, hogy felkészítsen benneteket Második Eljövetelemre. Amikor ilyen dolgokat hallotok,

és amikor azt mondják nektek, hogy Én mind testben, mind lélekben meg fogok jelenni a

világban, akkor tudatosítsátok, hogy ez nem az Igazság. Újra megismétlem

Figyelmeztetésemet a világnak: Én soha nem fogok ismét testben járni. Először testben

jöttem el, de amikor újra eljövök, pontosan úgy fogok jönni, ahogyan elhagytam a Földet – a

felhőkön.

Hamarosan nagy tetteket fogtok látni, melyek nagyszerű dolgoknak fognak minősülni a Második

Eljövetelemre való felkészülést illetően. Számos gondosan megrendezett csodás gyógyulást

fognak bemutatni a világnak Isten azon ellenségei, akik azt fogják állítani, hogy ezek Tőlem

valók. Sokan annyira ledöbbennek majd, hogy be fognak dőlni ennek a gonosz megtévesztésnek. A

megannyi csoda és nagy tett – mind Isten Keze általinak mutatkozva – még a kétkedőket is meg fogja

győzni arról, hogy isteni csodák történtek. Záporozni fognak a hatalmas elismerések azokra a

hamis képviselőkre, akik azt állítják magukról, hogy Népemet vezetik. Hamarosan nyíltan ki

fogja jelenti a világ, hogy ezek a csaló szélhámosok élő szentek, és nem sokkal ezt követően

be fogják mutatni az antikrisztust.

Immáron hét éve tervezik mindezeket az előkészületeket, és nem véletlen az irama annak, ahogyan

ezek a radikális változtatások bevezetésre kerülnek. Második Eljövetelem állandó vitatéma lesz. Arra

fognak kérni mindenkit, hogy készüljön fel erre a Nagy Eseményre, de a Keresztény tanításban bőven

lesznek eltévelyedések. Csak azok fognak átlátni ezeken a hamisságokon, akik nyitott szemmel járnak

és látják az Igazságot, illetve azok, akik nem félnek szembenézni az Igazsággal. És számukra ez nagyon

súlyos terhet fog jelenteni. A harsogás, a túláradó dicséretek közepette – melyekkel azokat fogják

elhalmozni, akik ellopták a Bölcsesség Székét -, alig fognak szót ejteni Szent Igémről. Csak a
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jócselekedetek fontosságáról fognak beszélni. Egy szó sem fog esni arról a tevékenységről, mely

elengedhetetlen az üdvösség-kereséshez, Isten Igéje szerint.

Amikor a szekuláris világ végül megenyhül és egyesíti erőit a hazug csaló szélhámosokkal, akik át fogják

venni a hatalmat Isten Temploma fölött, akkor már közel az idő, hogy tapasztalható lesz a legnagyobb

utálatosság. Ez akkor lesz, amikor a létrehozott templom az antikrisztus székhelyévé válik. Addigra több

milliárdra fog rúgni azok száma, akik az antikrisztust fogják imádni. Ugyanakkor azoknak, akik ismerik

az Igazságot, nem kell sokáig várniuk, mert nagyon rövid lesz a fenevad uralma. És akkor felhangzik a

harsona. Azon a napon Isten ezen ellenségei a tüzes tóba fognak vettetni, pontosan úgy, ahogyan az

meg lett jövendölve.

Jól véssétek eszetekbe a próféciákat. Azok pontosan úgy fognak bekövetkezni, ahogyan azok meg lettek

jövendölve – azokat a csaló szélhámosokat, akik azt állítják, hogy az Én Nevemben jönnek, szeretni,

éljenezni és bálványozni fogják. Azok, akik valóban az Én Nevemben jönnek, megvetettek és gyűlöltek

lesznek. De ajkukról az Igazság Lelkének Tüze fog fakadni, és szenvedésük által sok olyan ember fog

megmenekülni, akik máskülönben nem menekültek volna meg.

Jézusotok

 

Jaj nektek, csaló szélhámosok, mert ti nem Tőlem valók vagytok

2013. december 4. szerda, 10.30

Hőn szeretett leányom, tudd, hogy minden Szó, mely Ajkamról fakad, Annak Ajkáról fakad, Aki Engem

küldött. Minden figyelmeztetés, mely ezeken az Üzeneteken keresztül adatik a világnak, Attól való, Aki

Mindenható. Én Atyám Nevében jövök, és Ő azért küld Engem, hogy előkészítsem az utat a Föld

megszentelésére, Második Eljövetelem nagy Napja előtt.

Kizárólag Hangom hozza el nektek a hírt azt illetően, hogy mit szeretne Atyám, hogy Gyermekei

tudjanak. Ezek az egyedüli olyan Üzenetek, melyek nyilvánosan kimondják az Igazságot arról

a két szentségtelenről, akik a nagy hitehagyás által ketté fogják szakítani a világot. Sehol

máshol nem fogjátok hallani az Igazságot Második Eljövetelemet illetően, mert közületek

senki sem kapott Felhatalmazást arra, hogy Annak a nevében szóljon az egész világhoz, Aki

teremtett benneteket.

Ahogy az igaz végidő próféta kinyilvánítja nektek az Igazságot, ugyanígy a hamis is fel fogja emelni a

hangját, mint egy bárány, aki úgy fog beszélni, mintha Isten Igaz Igéjét szólná. Aztán amikor a Föld

királya – a gonosz – harcol a Mennyei beavatkozás ellen, hamis próféták százai fognak felemelkedni

közöttetek, és ők sosem az Igazságot fogják mondani nektek. Látomásaik és szavaik – melyek saját

képzeletükből fakadnak, sőt sok esetben a gonosz szellemtől – azokat a jó dolgokat fogják kinyilvánítani

nektek, amit hallani akartok. Meg fognak nyugtatni benneteket, amikor arra van szükségetek, hogy

megnyugodjatok, de ők félre fognak vezetni benneteket. A békéről fognak beszélni, holott nem lesz

béke; az Igazságról, amikor eretnekség lesz; a bő termésről, amikor pedig éhínség lesz. Sosem fogjátok

hallani az Igazságot, mert ezek a hazugok nem akarják magukra vonni haragotokat.

Az Igazság felkészít benneteket arra, hogy az Atyám Könyvében megjövendölt nehéz idők

valóságával foglalkozzatok. Azért adatik nektek, hogy erőssé tegyen benneteket. De a hamis
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próféták, akik közöttetek járnak, össze fognak zavarni benneteket, és azt fogják mondani nektek, hogy

minden helyes – holott helytelen, és hogy minden szent – holott nem. Ők a farkasokat fogják

védelmezni, akik fel akarják falni Isten gyermekeinek a lelkét. Szavaik a szeretetről, és Szentírási

idézeteik nem szolgálnak mást, minthogy megtévesszenek benneteket. Ennek ellenére sokan fogjátok

magatokévá tenni a hazugságokat, ahelyett, hogy szembenéznétek az Igazsággal.

Jaj nektek, csaló szélhámosok, mert ti nem Tőlem valók vagytok. Amikor Hozzám jöttök, és azt

mondjátok: „De Jézus, mi csak az Örömhírt akartuk terjeszteni.” – ki foglak tagadni benneteket, és

száműzve lesztek. Elárultatok Engem azáltal, hogy hazudtatok küldetéseteket illetően, amit sohasem

kaptatok. Megtagadtok Engem azáltal, hogy ellentmondotok Nekem, és amikor nyilvánosan

hazugságnak állítjátok be Szavamat.

Soha ne próbáljatok Isten Szolgálatának útjába állni, mert a Menny megnyílik, és ti lesztek az elsők,

akikre le lesz sújtva az utolsó napon, a hamis prófétával és a fenevaddal egyetemben. Büntetés fogja

érni mindazokat, akik azt állítják, hogy az Én Nevemben jönnek, és akik egyetlen egy célt szolgálnak.

Mégpedig azt, hogy megmásítsák, és meggátolják Isten Szavát. Ahogy közeledik az Armageddoni Csata,

és amint a sátán serege megindítja ezt az Isten gyermekei ellen dúló háborút, félre kell állnotok

azonnal, mert ha nem, akkor Isten Haragjával fogtok szembenézni, és nem lesz Irgalom számotokra,

sem azok számára, akik bevették a hazugságokat, melyek szátokból fröcsögnek, azért, hogy

szembeszegüljetek az Igazsággal.

Megváltótok

Jézus Krisztus

 

Én elsősorban a Végtelen Irgalom Istene Vagyok

2013. december 7. szombat, 14.25

Hőn szeretett leányom, azt akarom, hogy ti, akik szerettek Engem, tudjátok, hogy Én hívlak

benneteket, ebben az időben, hogy mint kisgyermekek jöjjetek Hozzám, és boruljatok térdre

Előttem.

Nyissátok meg szíveteket, és vessétek minden bizodalmatokat Belém. Aztán kérjetek meg

Engem, hogy irántatok érzett Szeretetem által, gyakoroljak Irgalmat azok felé, akik el

fognak utasítani Engem a Nagyfigyelmeztetés során. Kérlek, imádkozzatok ezekért a szegény

elveszett lelkekért, akik olyannyira távol vannak Tőlem, mivel rendkívül fájdalmas lesz számukra, hogy

felfedjék arcukat mindent látó Szemeim előtt, a Lelkiismeret – Átvilágítás során.

Kínok gyötörnek, ahányszor csak azokra az emberekre nézek, akik nem ismernek Engem, vagy nem

értik, hogy mi fog történni a világban, mivel Időm szinte már a nyakukon van. Szinte lehetetlen lesz

felkészíteni ezeket a lelkeket, mert nem fogják megnyitni fülüket Isten Igaz Szavára. És így nektek kell

imáitok által Irgalomért esedezni a számukra. El fogom árasztani őket Irgalommal, de ez egy

körülményes feladat lesz.

Szólítom az egész világot, hogy hallja meg ezt a Hívást még ma. Csaknem elérkezett az Én Időm

– az Idő Isten számára, hogy végre kinyilvánítsa Magát a világnak, a legrendkívülibb megnyilvánulás
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során, azon pillanat óta, amikor Kereszthalálommal Szívem megszűnt dobogni.

Amikor ti – akik ismeritek Ígéretemet, miszerint eljövök újra – Elém járultok, arra kérlek benneteket,

hogy legyetek szívesek imádkozni, nemcsak a saját lelketekért, hanem a kárhozottak lelkéért is. Jól

véssétek eszetekbe, amit most mondok nektek. Azt akarom, hogy azon a napon így kérjetek Engem:

„Jézus, Irgalomért esedezem mindazok számára, akik elutasítanak Téged, és akik a legjobban

rászorulnak Segítségedre. Ámen.”

Amikor arra kértek Engem, hogy segítsek másoknak, abban a pillanatban nagyon különleges

Kegyelmeket áraszthatok azokra, akiknek a sorsa elgáncsolódott az ördög általi megtévesztés

következtében.

Én elsősorban a Végtelen Irgalom Istene Vagyok. Sose feledkezzetek meg arról, hogy milyen nagy az Én

Irgalmam, mert mindig van remény azok számára, akik eltávolodtak Tőlem. Nincs olyan, amit Én ne

tennék meg azért, hogy Szerető Karjaimba vezessem őket. Segítsetek Nekem megmenteni őket.

Jézusotok

 

Üdvösség Anyja: Fiam azért halt meg, hogy megmentse a lelketeket, nem

pedig azért, hogy megszabadítson benneteket az evilági bajoktól

2013. december 5. csütörtök, 14.00

Gyermekem, a világ tanúja lesz a La Salette-i próféciáknak, amikor is Isten ellenségei – mint

báránybőrbe bújt farkasok – most büszkén fel fognak állni Fiam földi Egyházában, és elkezdik hirdetni

azokat az eretnekségeket, melyekre figyelmeztettem a világot. Ez az idő elérkezett.

Amint megjövendöltetett, a sötétség már leereszkedett az Egyházra, és eme terv – miszerint

bekebelezik a hithű lelkeket – folytatódni fog egészen addig, míg az antikrisztus tervei szerint meg nem

szentségtelenítik Fiam Testét. Amit viszont sokan nem tudnak az az, hogy Isten ellenségei, akiket az

antikrisztus vezet – akinek megmutatkozása még várat magára -, hisznek Istenben. Nemcsak, hogy

hisznek Istenben, hanem – mivel gyűlölnek mindent, aminek Istenhez van köze – még összeesküvést is

fognak szőni azon Terve ellen, miszerint felkészíti a világot Fiam, Jézus Krisztus Második Eljövetelére.

Minden Szót illetően, melyet Fiam ezeken az Üzeneteken keresztül nyilvánít ki, ellent fognak mondani

Neki azáltal, hogy utánozzák azt, amit Ő mond. Ha Fiam azt mondja, hogy készüljetek most a

Szentségek és az imádság által, akkor ők – az Ő ellenségei – hasonló kijelentéseket tesznek majd, de

azok más jellegűek lesznek. Náluk az emberiség – a szegények – az üldözöttek – megsegítésére irányuló

felhíváson lesz a fő hangsúly, és nem az Ige hirdetésén. Ők nem fognak arra buzdítani benneteket, hogy

imádkozzatok lelketekért, vagy más lelkek üdvösségéért. Nem, ehelyett arra fognak kérni benneteket,

hogy humanitárius szempontból segítsetek ezeken a lelkeknek.

Amikor nem halljátok a lelketek megmentésére irányuló felhívást azoktól, akik azt állítják, hogy Fiam

Egyházát képviselik, akkor tudni fogjátok a szívetekben, hogy valami nagyon nincs rendben.

Fiam azért halt meg, hogy megmentse a lelketeket, nem pedig azért, hogy megszabadítson benneteket
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Üdvösség Anyja: Fiam azért halt meg, hogy megmentse a lelketeket, nem pedig azért, hogy megszabadítson
benneteket az evilági bajoktól

az evilági bajoktól, melyek mindaddig létezni fognak, amíg Fiam vissza nem követeli az Őt Megillető

Trónt, melyet a Magasságos Isten ígért oda Neki. Sose felejtsétek el Isten Igéjét. Most csak az

számít, hogy könyörögjetek minden lélek üdvösségéért – függetlenül attól, hogy királyok

vagy koldusok.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 

Készítem fel a világot Második Eljövetelemre, és sokan gyűlölni fognak

Engem emiatt

2013. december 9. hétfő, 16.15

Hőn szeretett leányom, semmi sem bánt Engem jobban azoknál, akik ismerik Tanításaimat – melyek

Atyám Könyvében adattak a világnak -, de a saját vágyaikhoz igazodóan értelmezik Isten Igéjét. Azok,

akik Szent Igémet bevetve próbálnak erőszakoskodni másokkal, és gyötörni őket, súlyos

vétket követnek el. Ők nem a szeretet Ajándékát használják az Igazság közvetítésére.

Hanem a gőg bűnéből fakadó gyűlöletet, mely ereikben folyik. Talán nem tudjátok, hogy Igém

örök? Annyira egyszerű, hogy minden ember, még azok is, akik csekély intellektussal születtek, vagy

akik semmit sem tudnak Rólam, képesek legyenek megérteni azt, amit mondok nekik. Miért adnék,

Igémet illetően, egyfajta magyarázatot az egyiknek, aztán meg egy másikfajtát a másiknak?

Atyám Parancsára készítem fel a világot Második Eljövetelemre, és sokan gyűlölni fognak Engem emiatt.

Ti, akik magatokat az elitnek, a kevés kiválasztottnak, és önjelölt prófétáknak tartjátok, arra sem

vagytok méltóak, hogy megtisztítsátok Lábamat, olyannyira tele vagytok gyűlölettel. A gonosz

szellemtől vezéreltek és olyan gőgösen vagytok, hogy nem ismeritek fel a Szentlélek Igaz Hangját. A

Szentlélek soha nem tudna megkeményedett, gyűlölettel teli lelketekre leszállni, mert ti nem

képviseltek Engem. Mert ti, akik megértitek a Legszentebb Könyvbe, a Bibliába foglalt

Igazságot, legyetek tudatában, hogy nem szabad visszaélnetek az ismeret eme Nagy

Ajándékával. Nem szabad abból sem elvenni, sem ahhoz hozzátenni, soha. Sőt semmilyen új

értelmezést vagy magyarázatot sem szabad megpróbálnotok kreálni belőle.

Azért készítelek fel benneteket, mind, mert máskülönben a többségetek nem fogadná el

Isteni Irgalmasságomat. Ha Én nem készítenélek fel benneteket megfelelően, akkor nem

lennétek felkészülve. És mégis, annak ellenére, hogy szólok most hozzátok, sokan megsértetek

Engem. Ha rosszat tesztek másoknak, roppant mód szenvedni fogtok. Ti, akik rosszat tesztek másoknak,

majd azt mondjátok, hogy ezt az Én Nevemben teszitek, legyetek tudatában, hogy soha nem fogtok

csatlakozni Hozzám a Paradicsomban. Ha elutasítjátok Isten Szavát, soha nem fogjátok elfogadni az

Igazságot. Annyira makacsak, egoisták és önelégültek vagytok, hogy nem érzitek az Igaz Szeretetet,

mely egyedül Tőlem, Jézus Krisztustól jöhet. Távozzatok Tőlem, nem ismerlek benneteket. Nem Tőlem

valók vagytok.

A gonosz szellem sokakat meg fog győzni arról, hogy Igazságosságom annyira irgalmas, hogy mindenki

bebocsátást fog nyerni Új Paradicsomomba. Hamarosan felülvizsgálnak minden Igazságot, mely

az Evangéliumban lett feljegyezve, amit aztán más megvilágításban fognak értelmezi.

Sokakat meg fognak téveszteni, és sokan nem fognak törődni azzal, felkészítsék lelküket,
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Készítem fel a világot Második Eljövetelemre, és sokan gy?lölni fognak Engem emiatt

köztük olyanok is, akik hisznek Második Eljövetelemben. Ez a hamis biztonságérzet lesz a

legnagyobb megtévesztés, amit annak érdekében terveltek ki, hogy megvonják az embertől az Isten

Királyságához való természetes jogát. Ahol az ember nem keresi a kiengesztelődést bűnei bocsánatáért,

ott nem lehetséges a megváltás az Én Szememben.

Igazságos Kezem le fog sújtani az emberiségre. Külön fogom választani a hálátlan lelkeket – azokat, akik

úgy döntenek, hogy hamis isteneiket bálványozzák, az aranyat, az ezüstöt, és a világi gőgős vezetőket

–, a szelídektől és az alázatosaktól. Irgalmat fogok gyakorolni mindazok felé, akik könyörögnek Hozzám,

hogy oltalmazzam meg őket, de azok a harsogó és telhetetlen önjelölt próféták, akik megvonják Tőlem

a lelkeket, soha nem fogják Irgalmamat keresni, mert gőgjük nem fog szolgálni mást, minthogy örökre

elszakadnak Tőlem.

Jézusotok

 

Nem tudjátok az Igazságot közvetíteni, ha énetek a népszerűséget keresi

2013. december 10. kedd, 23.00

Hőn szeretett leányom, mennyire fáj látnom azt, ahogy megannyi ember elfogadja az

álalázatot, mely a humanizmus mögött húzódik meg, ami nagyon kedvelt az Egyházamhoz

tartozók részéről.

Szerepem, mint az emberiség Megváltója és Üdvözítője, már feledésbe merült. Az álalázat

továbbra is látható lesz Egyházamban, és mindenki éljenezni fogja azokat, akik a rászorulók anyagi

boldogulásáról való gondoskodás szükségességét hirdetik. Mindez egy hamis vallásba fog torkollni.

Ti, akik magatokat Isten szolgáinak nevezitek, mikor döntöttetek úgy, hogy felváltjátok Isten Igaz Igéjét

az arról alkotott saját téves értelmezésetekkel? Mikor döntöttetek úgy, hogy a Kereszténységet

felváltjátok a humanizmussal, melyben nincs említés téve Rólam? Talán nem tudjátok, hogy

semmi nem származik abból, ami nem Istentől való? Mily keveset tanultatok, és mennyire esztelenek

vagytok, ha azt hiszitek, hogy az úgynevezett jócselekedetek – az anyagi jólétre összpontosítva – valaha

is helyettesíthetik az Igazságot.

Ha figyelmen kívül hagyjátok az elsődleges feladatotokat – a legfontosabb tanítást, megmenteni Isten

gyermekeinek a lelkét -, akkor sosem mondhatjátok magatokat az Én szolgáimnak. Mennyire egyszerű

felszólalnotok a szegények, a nyomorultak, és társadalmatok gazdaságilag hátrányos helyzetű tagjainak

megmentése érdekében. Követvén ezt a téves utat, melyen a világ csodálatát keresitek az úgynevezett

jócselekedeteitekért, akkor elfelejtetitek a legfontosabb feladatot, melyre elhívást kaptatok. Ami nem

más, mint Engem szolgálni, a ti Jézusotokat. Ami nem a személyes népszerűség keresése az Én Szent

Nevemben. De mi haszna bárkinek is abból, ha megvan a kényelme az életben, de nem tudja

megmenteni a lelkét? Ha a szekuláris világ csodálatát keresitek a nyilvános cselekedetek által,

melyeknek célja, hogy népszerűvé tegyenek benneteket, akkor ti nem hordozzátok Keresztemet. Ha

nem követtek Engem, akkor nem beszélhettek a Nevemben. Nem tudjátok az Igazságot közvetíteni, ha

énetek a népszerűséget keresi.

Ha elfelejtitek az Áldozatot, melyet lelketek megváltásáért Hoztam, akkor nem szolgálhattok Engem. Ha

egy pap elfelejti az okát annak, hogy miért is lett az Én szolgám, akkor tízszeresen esik el a
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Nem tudjátok az Igazságot közvetíteni, ha énetek a népszer?séget keresi

kegyelemtől, mint egy átlagos lélek. Mert ha egy pap eltávolodik Tőlem, akkor magával viszi azokat

a lelkeket, akikre hatással van, illetve akik bíznak az értékítéletében. Szolgáim, halljátok meg most

eme Felhívásomat, azoknak a lelkeknek a megmentésére, akik fölé ki lettetek nevezve a

Papi Rend Szentsége által. Ha nem adjátok tovább azt, amit tanítottak nektek, akkor nem tanítjátok

az Igazságot. Ha a humanizmust hirdetitek, és ugyanerre buzdítjátok az egyházmegyétekhez tartozó

lelkeket, ezzel elutasítotok Engem. Ti felcseréltek Engem, Jézus Krisztust, azzal a vággyal, hogy ne csak

a társadalmi igazságosságot hirdessétek, hanem egyúttal a csodálatot is keressétek mások szemében

jócselekedeteitekért. Magasztalásotok és a népszerűség iránti vágyatok azt jelenti, hogy már nem

Engem szolgáltok. Ha viszont már nem Engem szolgáltok, akkor hagyjátok, hogy tévedésbe essetek, és

hamarosan már egyáltalán nem ismertek el Engem úgy, ahogyan kellene.

Csak az a néhány kiválasztott fog szolgálni Engem egészen a végső Napig. Azon a Napon sokan azok

közül, akik földi Egyházam szolgáinak nevezik magukat, sírni fognak, és sikítva könyörögni Hozzám,

hogy gyakoroljak Irgalmat irántuk. Addigra már lelkek milliárdjait fogják elveszejteni Számomra, és

mivel sokukat annyira magával fogja ragadni az utálatosság, hogy nem fogják majd fel végzetük

valóságát, csak akkor, amikor már túl késő.

Ébredjetek, ti, akik nyugtalanok vagytok az elhagyatottság és a zavarodottság érzése miatt, mely ebben

az időben körülvesz benneteket, mint az Én szolgáimat. Továbbra is mindenkoron szilárdan

gyökerezzetek az Igazságban. Ne feledkezzetek meg feladatotokról, mint felszentelt Szolgáim, és ez

nem más, minthogy az Igazsággal tápláljátok Nyájamat, és gondoskodjatok arról, hogy magukhoz

vehessék a lelkük megmentéséhez szükséges Táplálékot.

Feladatotok az, hogy lelkeket hozzatok Hozzám.

Jézusotok

 

Üdvösség Anyja: Tiszteletbeli doktorátus kitüntetésben fognak részesülni a

hamis próféta újonnan kialakított egyházában

2013. december 11. szerda, 22.05

Gyermekem, számos – nagyszabású jótékonységi tevékenységnek minősülő – cselekedet

fogja megtéveszteni a világot. Ki fogják jelenteni, hogy a mások iránti jótett a legnagyszerűbb és

legáhítottabb tulajdonság Isten Szemében.

Amikor azok, akik a kormányokat, az egyházakat és az államokat irányítják, összefognak, nagyobb

hatalomra fognak szert tenni Isten gyermekei felett. A társadalmatokban lévő nyomorultabbak feletti

hatalom két dolgot jelenthet. Vagy jó intézkedésekre, vagy rossz célokra fogják fordítani.

Arra kell kérnem benneteket, hogy továbbra is minden figyelmeteket Fiam óhajára összpontosítsátok, az

üdvösségre vezető eme nehéz úton. Isten számos hűséges szolgája, bár jó szándékúak, túl gyengék

lesznek ahhoz, hogy megmaradjanak az üdvösségre vezető úton. Isten ellenségei olyan nagy nyomást

fognak gyakorolni rájuk, hogy tagadják meg Fiamat, hogy el fognak pártolni az Igazságtól.

A hamis próféta egy erőteljes ökomenikus vallást fog bevezetni, és ez megelégedésére fog

szolgálni minden eretneknek. A Fiam Egyházához tartozók többsége meg lesz tévesztve, de
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egyházában

Fiam felszentelt szolgáinak majdnem a fele nem lesz hajlandó letenni a végső esküt, amit

álnokul úgy fognak beállítani, hogy ez egy felesküvés a Szent Eucharisztiára. A Szent

Eucharisztia, és annak megszentségtelenítése lesz minden zúgolódás és elpártolás

mozgatórugója.  Majd mivel az álcsodákat a hamis prófétának fogják tulajdonítani, a világ hírességei

közül sokan fogják körülvenni őt, kegyeit keresvén udvartartásában. Ekkor össze fogja állítani azok

névsorát, akik tiszteletbeli doktorátus kitüntetésben fognak részesülni a hamis próféta újonnan

kialakított egyházában, mely már csak egy váza lesz a korábbinak. Mindegyikük át fogja venni a díját a

nagyszabású jótékonysági tevékenységért, melyekkel a csaló szélhámos irányításával bízták meg őket.

 Mindegyikük dicséreteket fog zengeni a másikról, amíg nyilvánosan élő szentté nem nyilvánítják a

hamis prófétát, az úgynevezett csodákért, amikről ők azt fogják állítani, hogy mint Isten szolgája vitte

végbe azokat. Ekkor, ő és az antikrisztus fogja uralni a világ nagy részét, kivéve

Oroszországot és Ázsiát, mert ez a két birodalom fel fog lázadni az Új Babilon ellen, amíg

Róma el nem pusztul.

Mindezek az események be fognak következni, és amikor látjátok őket, hogy úgy használják a

templomokat, mint olyan helyeket, ahol büszkén hirdetik nagyságukat, jótékonysági tevékenységeiket,

akkor egyértelműen látni fogjátok, hogyan vezérli a gőg szándékaikat. Amikor Róma elbukik, még több

megpróbáltatás lesz, de ezek rövid életűek lesznek. Akkor elérkezik az idő arra, hogy Fiam, Jézus

Krisztus visszatérjen.

Nem szabad elvetnetek ezeket a próféciákat. Ha a hamarosan bejelentésre kerülő új hamis vallás mellé

álltok, azzal elvetitek Fiamat, Jézus Krisztust, és messzire fogtok sodródni Irgalmától. Soha ne

mondjatok le az Örök Élethez való jogotokról senki olyan kedvéért, aki megpróbál eretnekségbe vinni

benneteket.

Szerető Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 

Mert amikor ily módon szenvedtek, lelkeket hoztok Hozzám, és akik lelkeket

hoznak Hozzám, azok Hozzám tartoznak

2013. december 11. szerda, 22.30

Hőn szeretett leányom, ahogy fokozódik a megtévesztés földi Egyházamban, még sokkal több lelket fog

elkábítani a hamis alázat, illetve a szegények javára történő úgynevezett nyilvános nagyszabású

jótékonysági akciók.

Olyan nehéz lesz felismerni az igazságot, hogy sokan egyszerűen hagyják magukat belevinni egy új

tanba, mely nem Tőlem való. Szeretett Követőim, amikor azt észlelitek, hogy az emberek nyilvánosan

megfeddnek, igazságtalanul bírálnak benneteket, szokatlan agresszióval viseltetnek irántatok, és

gyötörnek benneteket, akkor tudnotok kell, hogy a sátán most minden tőle telhetőt megtesz, hogy

kétségeket ébresszen szívetekben eme Küldetést illetően. Követőivel együtt minden pillanatban harcol

ellenetek, akik meg vagytok áldva a Szentlélek Ajándékával. Senkit sem fognak békén hagyni

közületek, akik azért harcoltok, hogy segítsetek Nekem a lelkek megmentésében. Sok

akadály kerül majd elétek*, hogy távolodjatok el ettől a Küldetéstől, és tagadjátok meg

Szavamat. Minden alkalommal, amikor ilyen* történik, legyetek tudatában, hogy Én

 9



A Nagyfigyelmeztetés - 2013 december
Mert amikor ily módon szenvedtek, lelkeket hoztok Hozzám, és akik lelkeket hoznak Hozzám, azok Hozzám
tartoznak

Védelmemmel foglak beborítani benneteket, és érezni fogjátok Jelenlétemet bensőtökben, mert nem

ti vagytok azok, akik ellen ők harcolnak, hanem Én.

Amikor bántanak titeket, az Irántam érzett szeretetetek miatt, olyankor az Én Fájdalmamat

érzitek. Amikor a szomorúság könnyeit ontjátok – mert ti Engem követtek, és ennek folytán

szenvedtek,– olyankor az Én Könnyeimet ontjátok. Amikor megvetnek és kigúnyolnak

benneteket, olyankor Engem sértegetnek, és minden Velem kapcsolatos dolgot – nem

titeket. És amikor elutasítják szereteteteket, és hátat fordítanak nektek, akkor ők Tőlem

távolodnak el. Tudjátok meg hát, hogy amikor ilyen nehéz és borzalmasan nyomasztó

megpróbáltatásokat szenvedtek el az Én Nevemben, Jelenlétem ekkor a legerősebb. Amikor ily módon

Vagyok jelen, teljes bizonyossággal fogjátok tudni, hogy csak az Én Művem vonhat ilyen jellegű

szenvedést maga után. Tudjátok meg hát, hogy Én soha nem foglak elhagyni benneteket, mert Irántam

érzett szeretetetek a legnagyobb jutalmat nyeri el számotokra Királyságomban. Mert amikor ily módon

szenvedtek, lelkeket hoztok Hozzám, és akik lelkeket hoznak Hozzám, azok Hozzám tartoznak,

testestül-lelkestül-szellemestül. Ti Bennem és Velem vagytok, Én pedig benneteket élek.

Szeretlek benneteket.

Jézusotok

 

Gyermekkoromban mindvégig tudtam, hogy Ki vagyok

2013. december 12. csütörtök, 23.15

Hőn szeretett leányom, ahogy közeledik Születésnapom ideje, azt Szeretném, hogy valamennyi

Keresztény, a világon mindenütt, elmélkedjen Születésem okáról.

Születésemet Atyám tervezte meg az Ő Nagy Irgalmából, és Gyermekei iránti mérhetetlen

Szeretetéből fakadóan. Az Ő legnagyobb áldozata az volt, hogy elküldte az Ő egyetlen Fiát, az Ő

egyszülöttjét, egy hálátlan világba, mely tele van bűnösökkel, akik nem akarták megismerni Őt, az Ő

feltételei szerint. Minden – prófétákon keresztüli – Beavatkozás azért történt, hogy megpróbálja

megtéríteni megkeményedett szívüket, hogy keressék az Ő Dicsőségét. De ők Ellene fordultak, és

megölték a prófétákat, akik lelkük Eledelével táplálták őket.

Elküldvén egy ártatlan gyermeket, az Ő egyetlen Fiát a világba, kiszolgáltatta Magát – egy emberi testet

öltő alázatos szolgaként – azoknak, akiknek Mesterüket kellene szolgálniuk.  Ezért lett a Mester a

Szolga, amiben az Alázat legmagasabb formája volt jelen. Mégis Ő annyira szerette Gyermekeit,

hogy kész volt megtenni mindent, hogy visszanyerje őket, a sátán általi megtévesztéstől és kísértéstől.

Gyermekkoromban mindvégig tudtam, hogy Ki vagyok, és mit várnak el Tőlem. Ugyanakkor nagyon

meg is ijedtem, és meg is rendültem attól a tudattól, hogy Ki vagyok, és mit várnak el Tőlem. Mivel

ember voltam, szenvedtem a félelemtől. Könnyen megsérültem. Szerettem mindenkit, aki kapcsolatba

került Velem, és bíztam bennük, mert szerettem őket. Nem tudtam, hogy meg fognak ölni Engem, mert

azt hittem, elérkezett Királyságom. Voltak bizonyos dolgok, amiket visszatartott Előlem Atyám, Aki nem

beszélgetett Velem, mint ahogyan azt ti feltételeznétek. Viszont Belém öntött tudást kaptam, amikor

Atyám óhajtotta, a Rám rótt feladat során, annak érdekében, hogy üdvösséget hozzak mindenkinek.
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Gyermekkoromban mindvégig tudtam, hogy Ki vagyok

Azért történt mindenféle Isteni Beavatkozás, hogy megnyerje azoknak a lelkét, akik azt gondolták, hogy

ismerik Atyám Törvényeit, de a saját vágyaikhoz és énjükhöz igazodóan elferdítették azokat.

Sok évig éltem együtt szeretett Édesanyámmal, és nevelőatyámmal, Szent Józseffel,

csakúgy, mint bármely család. Nagyon-nagyon szerettem őket, és boldog voltam. Nagyon

közel álltunk egymáshoz, és Édesanyám különleges Kegyelmekkel volt megajándékozva,

melyek a Szentlélek Ereje által adattak neki. Ez azt jelentette, hogy ő pontosan tudta, hogy mivel

jár az Én Küldetésem. Tisztában volt a Rám váró nehézségekkel. Az elutasítással. A gúnyolódással. De ő

sem tudta, hogy meg fognak gyilkolni Engem.

Küldetésem első két évét követően – amikor napi húsz órát töltöttem az Igazság hirdetésével –

ébredtem rá arra, hogy fokozódott a szembenállás. Mindazok, akik hallották Beszédemet, felfigyeltek rá,

még ha nem is értették pontosan, amit mondani próbáltam nekik. Sokak számára – akik valóban

elfogadták, hogy amit Én mondok nekik az az Igazság – nehéz volt követni Engem, a gúnyolódás miatt,

amivel szembesültek. Akárhogy is, ellenségeim nem tudtak figyelmen kívül hagyni Engem. Sok vitának,

sok szóváltásnak és sok súrlódásnak voltam a tárgya.

Borzalmas hazugságokat terjesztettek Rólam – többek között Erkölcsösségemet, Épelméjűségemet és

Szándékaimat illetően -, és mégsem tudták figyelmen kívül hagyni azt, amit Tettem, amit Beszéltem, és

amit Mondtam nekik Atyám Királyságáról.

Azok árultak el Engem, akik szerettek, de nem volt bátorságuk követni Engem.

Atyám Kegyelmének köszönhetően viseltem el mindezt a Fájdalmat, míg a végső felismerés világossá

nem vált Számomra. Tudtam akkor, hogy nem fognak elfogadni Engem. Tisztában voltam az Igazsággal

a vége felé, de azt is tudtam, hogy nem adhatom fel. És így, az Alázat legnagyobb cselekedete révén,

Isten, az Ő Egyetlen Fia által, Áldozattá vált, és hagyta, hogy az ember borzalmas szenvedést,

ostoroztatást és erőszakos halált mérjen Rá. Ez, a látszólag gyáva cselekedet a Részemről, a sátán

szemén keresztül nézve, azt jelentette, hogy ő kételkedett abban, hogy Én ténylegesen az Emberfia

vagyok. És így ő meg lett tévesztve. Ezért a sátán nem tudott ellenlépést tenni az Alázat eme

Nagy Cselekedetével szemben, mert nem maradt senki, akit megkísérthetett volna. Amikor

telve szeretettel az emberiség iránt, önként és néma áldozatként a Halálba mentem, ő, a sátán, nem

tudott versenyre kelni ezzel a cselekedettel, mert ő az alázat semmilyen formájával nem rendelkezik.

Így hát Én szívesen mentem, és azzal az égő vággyal, hogy megmentsem a lelkeket, és hogy az Örök

Élet örökségét hagyjam a világra. Ennek ellenére Királyságom jobbára a sátán uralma alatt maradt. A

lelkek azonban ismerik az Igazságot.

Most annak érdekében, hogy az emberiség megértse az Igazságot, eljövök, hogy visszaszerezzem

Királyságomat. Ezzel Magamra vontam a sátán haragját. Tervei, az Igazság eltitkolására, alaposan

kidolgozottak és kifinomultak. Ravasz módon beszivárgott Egyházamba ezen utolsó kísérlete

alkalmával, hogy megvonja Tőlem a lelkeket, akikért eljöttem. A lelkeket, akiknek természetes joguk

van az Általam nekik ígért Dicsőséges Királysághoz. Ezúttal nem fog győzni. De sok lélek meg lesz

tévesztve, és így meg lesznek fosztva a Legnagyobb Ajándéktól, melyet szeretett Atyám

adott az emberiségnek. Örökké Isten Dicsőségében, tökéletes testtel és lélekkel, a tiétek.

Mindannyiatoké. Ne tékozoljátok el ezt azáltal, hogy hagyjátok magatokat vakká tenni Isten Igaz

Szavára.

Jézusotok
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Immáron három éve álltok felkészítés alatt. Álljatok fel, vegyétek fel kereszteteket, és kövessetek Engem

Immáron három éve álltok felkészítés alatt. Álljatok fel, vegyétek fel

kereszteteket, és kövessetek Engem

2013. december 14. szombat, 15.17

Hőn szeretett leányom, a mai nappal kezdetüket vették az előkészületek Nagy Irgalmassági

Beavatkozásomra, melynek célja, hogy arannyá változtassa az emberek kőszívét. A jelek az időjárásban

lesznek láthatóak azok számára, akiknek van szeme és látnak, illetve azok számára, akik éberek

Ígéretemre, miszerint mindenki egyenlő esélyt fog kapni az üdvösségre.

Azok, akiknek meggyengült a hite, meg fognak újulni a Szentlélek Tüze által. Olyan erőteljes lesz a

Szentlélek, amikor tanúi lesznek a Világosságnak, Irgalmam Sugarainak, hogy sokakat földre fog sújtani

annak ereje.

Azok, akik gyűlölnek Engem, és akiknek bűneik semmit sem jelentenek a számukra, továbbra is halottak

lesznek lélekben, és rémülten fognak elvánszorogni Színem elől. Lesznek, akik nem fogják túlélni

Beavatkozásomat, mert ez elviselhetetlen módon sokkolni fogja őket.

Jelenleg készítem fel az összes választott lelket, utasítván őket, hogy törekedjenek Gyónni,

és imádkozzanak mások bűneiért. Közel az Én Időm. Beavatkozásom gyors és erőteljes lesz,

és attól a naptól kezdve a világ két részre fog oszlani. Azon a napon a világ kifordul önmagából,

és csak azok fogják kibírni a majdan mindenütt tapasztalható megpróbáltatásokat, akik Kegyeimben

maradnak.

Immáron három éve álltok felkészítés alatt. Álljatok fel, vegyétek fel kereszteteket, és kövessetek

Engem. Legyetek erősek. Én bátorságot fogok adni nektek, mert szükségetek lesz rá, amikor azon lelkek

sötétsége, akik el fogják utasítani Irgalmamat, ráborul a Földre, és aztán terjed. Csak azok, akik meg

vannak áldva a Szentlélekkel, fogják biztosítani a világosságot, mely vezetni fogja mindazokat, akik

Királyságomba akarnak jutni, hogy az Örök Élet felé tudják kormányozni útjukat.

Jézusotok

 

A gőgösség egy veszélyes jellemvonás, mert meggyőzi az embert arról,

hogy nagyobb, mint Isten

2013. december 15. vasárnap, 16.45

Hőn szeretett leányom, az emberiség nem ismeri az Isteni Törvényeket, sem Atyám Isteni Akaratát. Az

ember Isten teremtménye, és mint ilyen, nem részesült a Tudomány Ajándékában sok titkot

illetően, amit csak a Menny angyalai és szentjei ismernek. Ezért senki sem mondhatja azt, hogy

ő tudja, hogy Atyám miért enged bizonyos eseményeket megtörténni a világban, míg másvalaki azt

állítja, hogy ő ismeri a világegyetem eredetét. Az ember egyszerűen Isten szolgája, de nem Isten, mert

Ő a Maga tökéletes Képmására akarta teremteni az embert, sok ajándékot és tehetséget adva neki. Ő

sosem adta meg az embernek a Tudást az Élet Fáját illetően, és ennek oka volt. Az ember
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A g?gösség egy veszélyes jellemvonás, mert meggy?zi az embert arról, hogy nagyobb, mint Isten

lerombolta tekintélyét az Isten Szemében, amikor Ádám és Éva elszakította magát Tőle, a gőg bűnének

következtében. A gőg bűne ma is folytatódik, és sok esetben ez az oka az Istentől való elszakadásnak. A

gőgösség egy veszélyes jellemvonás, mert meggyőzi az embert arról, hogy nagyobb, mint Isten. A gőg

készteti az embert arra, hogy beavatkozzon Isten Isteni Törvényeibe. Ez magába foglalja azt a

meggyőződést, hogy az embernek joga van eldönteni, hogy ki kapja meg az Élet Ajándékát, és kinek

van joga azt elvenni.

A gőg arról is meggyőzi az embert, hogy ő tudja, hogy hogyan keletkezett a világegyetem, amikor ő

valójában semmit sem tud egy ilyen jellegű csodáról. Csak Istennek van Hatalma ahhoz, hogy

bármit is megteremtsen. Csak Isten dönthet arról, hogy mennyire hagyja majd az embert,

hogy kikutassa vagy megmásítsa az Ő teremtését. Ennek ellenére az ember azt hiszi, hogy ő

mindenre tudja a választ. Amikor az ember úgy hiszi, hogy ő irányítja a saját és mások sorsát,

súlyos tévedésbe esik, mert ha utánozza Lucifer bűnét, száműzve lesz. Ha az ember nem

hajlandó válaszolni az ő Teremtőjének, Ő nem lesz ott többé, hogy megvigasztalja őt az utolsó napon.

Soha ne hagyjátok, hogy a gőg meggyőzzön benneteket arról, hogy ti mindent tudtok erről a

világról, sőt a túlvilágról is, mert ez lehetetlen. Ehelyett hallgatnotok kell a Szent

Evangéliumokban leírt útmutatásokra, és el kell fogadnotok azokat, így békében, és Atyám Akaratával

összhangban élhettek. Mert ha megalázzátok magatokat Őelőtte, Ő nagy dicsőséget mutatni nektek, és

akkor meg fogjátok érteni az utolsó napon az Ő Dicsőséges Királyságának nagy titkát.

Jézusotok

 

A Keresztség Szentsége által a fenevad hatalma meggyengül

2013. december 16. hétfő, 19.25

Hőn szeretett leányom, amikor Szívemhez közel vagy, és amikor a lelkek teljes mértékben

átadják magukat Nekem, olyankor számos dolog történik.

Először is, az életetekbe való emberi beavatkozástól való mindennemű félelem meg fog

szűnni. Helyébe béke és megelégedettség költözik, mely Tőlem jön, amikor igazán szívetekben és

lelketekben lakozom.  Nem tud a lelketekig hatolni semmiféle gyalázkodás, kegyetlenkedés és bírálat,

mivel át fogjátok adni Nekem mindezt a fájdalmat. Ezért kell az ilyen támadások ellenére mindig

higgadtnak és némának maradnotok.

A következő Kegyelem, melyben részesülni fogtok, az az erő lesz, hogy ellenálljatok a bűnre

való csábításnak. Ez a kísértés – mely minden egyes nap az ördög által kerül valamennyi lélek elé –

nagyon erős, és csak nagyon kevés embernek van akaratereje, hogy elkerülje a bűnbeesést. De ha már

átadtátok Nekem akaratotokat, akkor az Én Akaratom fog lelketekben lakozni, ami akkor le fogja győzni

az elétek került kísértéseket.

Soha, de soha ne becsüljétek alá, hogy mennyire a markában tartja a sátán az emberiséget. 

Ez a hatalom olyan, mint egy erőteljes vihar, és csakúgy, mint egy erős, vad szélroham, földre dönthet

benneteket, a kísértés pedig, mely a gonosz által kerül elétek, egy olyan erőhöz hasonlít, mely

pillanatok alatt elragad benneteket, és belehajt benneteket a bűnbe, amit próbáltok elkerülni.
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A Keresztség Szentsége által a fenevad hatalma meggyengül

Az ember bűnnel együtt születik. A Keresztség Szentsége által a fenevad hatalma meggyengül. Aztán,

ahogy az élet számos megpróbáltatásán és kísértésén mentek át, minden ember mindenféle bűnre lesz

csábítva. Csak azok, akik keményen dolgoznak azon, hogy elkerüljék a bűnt, fognak győzedelmeskedni

az ádáz harcban, melyet a gonosz indít majd, hogy feleméssze lelküket. Nagyon fontos a Velem való

rendszeres beszélgetés. Csak annyit kell tennetek, hogy a saját szavaitokkal beszélgettek Velem.

Rendszeresen kérjetek Engem, hogy bocsássak meg nektek a bűnökért, melyek miatt bűnbánatot

éreztek. Rendszeresen járuljatok a Szentségekhez. Végül pedig, bízzatok Bennem, mert ha bíztok,

Nekem megvan a Hatalmam ahhoz, hogy visszarántsalak benneteket a bűn küszöbéről. Ha átadjátok

akaratotokat Nekem, az Én Akaratom lesz az a hajtóerő, mely megvédelmez benneteket a sátánnal

szemben.

Azáltal, hogy teljes mértékben átadjátok magatokat Nekem, tökéletesíteni fogjátok a lelketeket.

Jézusotok

 

Egyedül Isten Világossága nyújthat örök boldogságot

2013. december 18. szerda, 16.40

Hőn szeretett leányom, a kezdetnek nincs vége. Amikor Atyám életet teremt, és amikor az ember első

lélegzetét veszi, onnantól fogva örökké létezni fog, testben, majd aztán lélekben.

Az Örök Élet legnagyobb rejtélye az, hogy létezik, akár azt választja az ember, akár nem. Az

ember megkapta a szabad akarat Ajándékát, és egészen addig a napig, amíg az utolsót leheli a Földön,

van választása. Élheti az életét a lehető legjobban, Isten Törvényei szerint, és elnyerheti az üdvösséget,

vagy elfecsérelheti Isten Létezésének Igazságát, és saját vágyai szerint éli az életét. Amikor kielégíti

önnön testi vágyait, kapzsiságát és kívánságait, megsértve Isten Igéjét, rettenetes kockázatot vállal,

ami örökké tartó következményekkel járhat.

Azok a szerencsések, akik elnyerik a legdicsőségesebb üdvösséget, a határtalan boldogság

és öröm Örök Életét fogják élni Isten Királyságában. Élvezni fogják a dicsőség minden

formáját, egységben Isten Akaratával, és tökéletes létet fognak élni, melynek soha nem lesz

vége. Azoknak is örök létük lesz, akik úgy döntöttek, hogy hátat fordítanak Istennek, még akkor is,

amikor majd már mindent megtettem azért, hogy megmentsem nyomorúságos lelküket. Sajnos ők

rettenetes gyötrelmet fognak átélni, magányosan és kétségbeesett elhagyatottságban. Ők szintén fel

fognak támadni az élőkkel és holtakkal együtt, de létük gyötrelmes lesz, mivel ők sosem fogják meglátni

Isten Világosságát. Egyedül Isten Világossága nyújthat örök boldogságot.

Amikor utolsó lélegzeteteket veszitek a Földön, ez egyszerűen azt jelenti, hogy akkor az

örökkévalóságba tartó utatok egy következő szakaszába kerültök. Csak egy utat

választhattok, mégpedig azt, amelyen Hozzám jöttök. Minden más út egy rettenetes létbe visz

benneteket, és ennek ellenére sok félrevezetett lélek hiszi azt, hogy ismeri az Igazságot, amikor

elutasítja az örökkévalóság létezését.

Soha ne utasítsátok el az Igazságot, mert egyedül az Igazság szerezhet nektek örök üdvösséget.

Jézusotok
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Egyedül Isten Világossága nyújthat örök boldogságot

 

Az Ítélet Napján végre meg fogjátok érteni Isten Hatalmát

2013. december 20. péntek, 23.16

Hőn szeretett leányom, Parancsomra a sátán és annak minden démona megadja magát. Minden

hatalmuk ellenére, ők semmik Előttem, az Emberfia, Jézus Krisztus előtt. Minden Alázatosságom,

Áldozatom, és Kérésem ellenére – melyet az emberiséghez intéztem, hogy engedjék, hogy Szeretetem

Hozzám vonzza őket-, soha nem szabad alábecsülni Istenségemet.  Hatalmamat soha nem szabad

félreérteni, mert Én Mindenható Vagyok, és Királyságom mindörökké uralkodni fog, az emberiséggel

vagy anélkül, akinek szabad akarata van, és ennek folytán választása is, hogy követ-e Engem vagy sem.

Míg az emberiség, bűnből fakadó gyengesége mindenkit sebezhetővé tesz a sátán kísértésével

szemben, soha nem szabad elhinnetek, hogy ő birtokol minden hatalmat, mert valójában nem. 

Parancsomra minden démon – beleértve a mesterüket, a fenevadat is – a Lábaim elé fog

hullni. Talán nem tudjátok ezt? Mert csak Egyvalaki van, Aki azzal az Isteni Természettel rendelkezik,

hogy mindent a Lábai alá vessen, és az Én vagyok, Jézus Krisztus.

Ahhoz, hogy elnyerjétek Isten Kegyeit, mindegyikőtöknek Hozzám kell jönnie. Szeretlek benneteket.

Magamhoz vonzalak titeket. Könyörögve kérlek benneteket. Megalázom Magam előttetek. Mielőtt

meghaltam, hagytam, hogy a földön, a sárban vonszoljanak érettetek. Hamarosan szembe fogtok nézni

Velem. Az Ítélet Napján végre meg fogjátok érteni Isten Hatalmát, és akkor meg fogjátok

tudni, milyen szembenézni Isteni Világosságommal. Fényem olyan Erős, hogy csak a tiszták és

alázatosak állhatják. Földre fog kényszeríteni sokatokat, amikor eltakarjátok arcotokat Előlem. Csak

nagyon kevesen vagytok alkalmasak megállni Színem előtt, és mégis Magamhoz foglak vonzani

benneteket, egészen addig, amíg ott nem álltok majd, úgy, ahogy kell, Irántam való teljes önátadásban,

és teljes engedelmességgel. Azon a Napon szabad akaratotok megszűnik.

Jézusotok

 

Nem választhatjátok el Egyházamat az Igétől - a Testtől -, mert akkor Az

nem tud létezni

2013. december 21. szombat, 20.13

Hőn szeretett leányom, azoknak, akik azzal vádolnak téged, hogy Szent Szavam által az Egyház

Fennhatósága ellen harcolsz, meg kell hallgatniuk Hívásomat.

Az Egyházat Én, Jézus Krisztus alapítottam, egy szilárd Sziklára építve, és mindegy, hogy mennyire

támadják Egyházamat – Testemet -, a Pokol kapui nem fognak erőt venni Rajta soha. A sátán és

megbízottjai, csak azt támadják, ami hiteles, ami Igaz, és ami Tőlem való. Ez az, ahova minden

energiáját összpontosítani fogja – Egyházamra. Én Jelen Vagyok Egyházamban, Testem, a Legszentebb

Eucharisztia által. Ellenségeim mindig a Legszentebb Eucharisztiát veszik célba, mert Az nem
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Nem választhatjátok el Egyházamat az Igét?l - a Testt?l -, mert akkor Az nem tud létezni

csupán jelképe Szeretetemnek, és azon Ígéretemnek, hogy megmentem a világot – Az maga

a Testem. Él és lélegzik, mert Én, Jézus Krisztus vagyok Az, Aki Abban lakozom. Én még továbbra is

Jelen maradok a Szent Eucharisztiában, egészén addig, amíg már közel a vég, de Egyházam sosem hal

meg.

Igém Testté lett, és Testem által, ti – Isten gyermekei – közel maradtok Hozzám. Amikor ellenségeim

megtámadták Egyházamat a múltban, Egyházam összefogott, és felvette a harcot ellenfeleivel

szemben. De amikor a gonosz szellem által belülről éri támadás Egyházamat, akkor csak nagyon kevés

akadállyal kerül szembe a szekuláris világban.

A sátán nem támadja saját művét. Én, mint az Emberfia, sosem fogom magára hagyni Egyházamat,

mert Az áthatolhatatlan az ördög számára. Követőim továbbra is hűségesek lesznek Egyházamhoz,

egészen az utolsó napig. Ugyanakkor sokan lesznek azok, akik nem fogják érteni a támadásokat,

melyek belülről érik majd Egyházamat. Ők többnyire elégedettek lesznek azzal a sok

változtatással, melyeket – a Szentségeket, illetve Isten Törvényeit illetően – vezetnek majd

be. Be fogják nyelni a hazugságot, hogy a modern élet egy modern egyházért kiállt; hogy az

embereknek ma szükségük van arra, hogy saját szabad akaratuk alapján választhassanak –

függetlenül attól, hogy megsértik-e Istent vagy sem. Akkor, amikor ők megsértik Istent, és

szentségtörést követnek el, azzal, hogy meggyalázzák a Szent Eucharisztiát, többé már nem lesznek

Egyházam tagjai. Egyházam érintetlen marad. Egyházam továbbra is állni fog, azoknak köszönhetően,

akik hűek maradnak Isten Igéjéhez – az Igéhez, mely Testté lett. Nem választhatjátok el Egyházamat az

Igétől – a Testtől -, mert akkor Az nem tud létezni.

Megígértem, hogy meg fogom védelmezni Egyházamat a pokol kapuival szemben, és ezt most teszem

azáltal, hogy felkészítem hűséges felszentelt Szolgáimat, hogy álljanak Mellettem, és maradjanak hűek

és állhatatosak, egészen a Nagy Napig. Én sosem szegem meg Ígéretemet.

Jézusotok

 

Hamarosan látni fogtok Engem teljes Mennyei Dicsőségemben, és akkor

végre megértitek majd Istenségem Titkát

2013. december 22. vasárnap, 15.56

Hőn szeretett leányom, nemsokára a világ fel fog figyelni, és el fogja ismerni Jelenlétemet. Jelenlétem

érezhető lesz minden nemzetben, országban és otthonban, és senki nem fogja tagadni

Jelenlétemet, mégis lesznek, akik nem akarnak tanúi lenni Beavatkozásomnak. El kell

fogadnotok mindannyiatoknak azt, hogy amikor a Nagyfigyelmeztetés megtörténik, az a

Legnagyobb Mennyei Jel lesz. Ez fogja bizonyítani a Szeretetet, melyet Isten érez minden Gyermeke

iránt.

Azon a Napon véget ér az Istentől való magányos elkülönülésetek. Azoknak, akik az áhított Védelmet

szeretnék, a mai világban jelen lévő szomorúságtól, tudniuk kell a következőt. Le fogom törölni

könnyeiteket. Megbocsátom vétkeiteket. Megáldalak benneteket, még azokat is, akik hátat fordítanak

Nekem, abban a reményben, hogy majd futva jönnek vissza Hozzám, hogy meg tudjam menteni őket.

A világ az Enyém. Isten gyermekei össze lesznek gyűjtve, és mindazokat, akiknek a neve benne
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foglaltatik az Élet Könyvében, Karjaimba nyalábolom. Imádkozzatok, hogy azok, akiknek kételyeik

vannak, megszabaduljanak azoktól, hogy azok, akik rettenetes sötétségben vannak, Irgalomért

könyörögjenek Hozzám, és hogy azok, akik megtagadnak Engem, végre felismerjenek Engem.

Nem szabad hagynotok, hogy azok, akik Szent Szavamat ócsárolják, eltávolítsanak Tőlem, a ti szeretett

Jézusotoktól. Hamarosan látni fogtok Engem, teljes Mennyei Dicsőségemben, és akkor végre megértitek

majd Istenségem Titkát.

Jézusotok

 

Üdvösség Anyja: A Lelkiismeret - Átvilágítás csodája által, Ő, az én Fiam,

örömet, szeretetet és reményt fog hozni a világnak

2013. december 22. vasárnap, 15.19

Gyermekem, kérlek, tudasd, hogy drága Fiam az Ő Nagy Irgalmassági Beavatkozására készül.

Ennek folytán meg fog újulni a világ, és sokan örvendezni fognak, hogy újra meglelték a szabadságot a

kételytől, Isten Létezését illetően.

Mennyire egyedül vannak azok, akik nem ismerik Fiamat. Amikor Fiam ott állt a hegyen, közvetlenül

Mennybemenetele előtt, Tanítványai össze voltak zavarodva, és meg voltak rémülve az elválás miatt,

amivel Nélküle kellett szembenézniük. Sokan pánikba estek, és könyörögve kérték Fiamat, hogy ne

hagyja el őket. Ő megnyugtatta őket azáltal, hogy türelmesen elmagyarázta nekik, hogy ez az elválás

csak ideiglenes, és hogy majd küld nekik segítséget. A segítség, amire utalt, a Szentlélek Ajándéka volt.

Majd azt mondta nekik: „Ne féljetek, mert az Ő segítségével, Akit majd küldeni fogok nektek, nem

lesztek egyedül. Én mindig veletek leszek a Szentlélek Formájában.”

Mert, bár azon a napon Ő megmondta mindenkinek, hogy majd újra eljön, ők nem igazán értették, hogy

mire gondolt. Voltak, akik azt gondolták, hogy hetek telnek el majd, mire Megmutatkozik. De jól

jegyezzétek meg, egy nap Isten Időszámításában bármikor lehet. Most egyre közeledik az a Nap, és

most zajlik minden, a végidő jeleit illetően megjövendölt prófécia. Ne legyen félelem

szívetekben, drága gyermekek, mert az örvendezés ideje már a küszöbön van. Nem lesz

több könny, sem bánat, mert Fiam Nagy Napja hirtelen felvirrad majd, és Ő Szent Karjaiba

fogja gyűjteni az Övéit, mind.

Imádkozzatok Isten Nagy Áldásáért, és a Nagy Irgalomért, melyet bőven tartogat Fiam Isten minden

egyes gyermeke számára. Ebbe egyaránt beletartoznak a jók, a rosszak, és a közömbösek. A

Lelkiismeret – Átvilágítás csodája által, Ő, az én Fiam, örömet, szeretetet és reményt fog

hozni a világnak.

Legyetek hálásak ezért a nagy Irgalomért. Fiam irántatok érzett Szeretete sosem hal meg, sosem fakul

meg, sőt sosem lesz visszatartva, mert ti Hozzá tartoztok, Ti az Ővéi vagytok. Ti az Isten gyermekei

vagytok. Ti nem a sátánhoz tartoztok.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy az emberiség Fiam Irgalmas Kezét válassza majd, és

ne a megtévesztést, sem a gonosz szorítást, melyet a gonosz gyakorol a gyengék felett.
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Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 

Üdvösség Anyja: Isten Igéjének ezt az új és ocsmány utánzatát sokan

egyszerűen az Újszövetség egy modern és korszerű változatának fogják

hinni

2013. december 23. hétfő, 18.36

Gyermekem, a sötétség oly hirtelen fog Fiam Egyházára zuhanni, hogy sokan azonnal

elnémulnak majd, annyira meg lesznek döbbenve. Fiamat, Jézus Krisztust, a Királyt, többé

már nem fogják Királynak tekinteni. Helyébe a felemelkedett pogány istenek kerülnek, és a

vallások összessége, magába foglalva azokat is, melyek nem Istentől valók, és mindegyik

helyet foglal majd Fiam földi Egyházában.

Az újonnan meghirdetett úgynevezett Kereszténység jó hírnek fog tűnni a világ számára. A világ

ujjongani fog, mert sokan fogják üdvözölni azt, amit ők nagyfokú toleranciának látnak, minden olyan

cselekedet iránt, ami addig bűnnek számított Isten Szemében.

Amikor Fiam a Földön járt, a farizeusok elvetették az Igazságot. Csak abban hittek, ami kedvükre volt,

és ők sok hamisságban hittek. Nem akarták elfogadni Fiam kitárt Karjait, amikor Isten Igaz Igéjét

hirdette. Ismét elérkezett az idő azok számára, akik azt állítják, hogy ismerik az Igazságot,

hogy megtagadják Fiamat. Úgy értem, hogy az Ő Szent Igéjét, ahogyan az a Legszentebb

Evangéliumokban van hirdetve. Hamarosan el fogják vetni a Legszentebb Könyvet, és helyette

egy  új, szentségtörő változatot fognak hirdetni mindenkinek, Fiam Egyházán belül és kívül.

Sokan meg lesznek tévesztve.

Fiam ellenségei annyira ravaszak, hogy Isten Igéjének ezt az új és ocsmány utánzatát sokan

egyszerűen az Újszövetség egy modern és korszerű változatának fogják hinni. Fiam Igéjét

úgy fogják alkalmazni, és egyben megváltoztatni, hogy valami újat jelentsen – valamit, amit

Ő sosem mondott. A gonosz – Fiam ellenségein keresztül – folyamatosan meg fogja téveszteni a

világot azáltal, hogy az Igazságot használja a hazugságok alapjául. Ők mindig azt fogják támadni, ami

Igaz, azáltal, hogy az Igazsággal ügyködnek, azért, hogy becsméreljék Fiam Szavát.

Először a Szavával kezdik, amit le fognak rombolni – elsőként azáltal, hogy kigúnyolják, majd elvetik az

eretnekség javára. Ezt követően a Testét fogják támadni. Az Ige Testté lett Fiam alakjában. Ők már

keresztre feszítették Fiamat, és most, amikor Ő eljön újra, hogy megújítsa a Földet, ők el

fogják pusztítani a Szent Eucharisztiát. Mindazoknak, akiknek van hite, ki kell tartaniuk ezen

szörnyű szülési fájdalmak közben, mert amikor mindennek vége, az Emberfia fel fog emelkedni, és

eljön, hogy visszakövetelje az Ő földi Királyságát. Azoknak, akik szeretik Fiamat, tisztelniük kell Őt

mindenkor, és sosem szabad megtagadniuk Őt. 

Késznek kell lennetek arra, hogy az Igazság szerint éljetek, és hogy soha ne adjátok meg magatokat

annak, hogy elfogadjátok az egész világon majdan elterjesztett hazugságokat, és a hamarosan

bejelentésre kerülő új egy-világvallást. Amikor látjátok ezeket a dolgokat megtörténni, biztosak lehettek
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abban, hogy már közel az ideje az Egyedüli Igaz Üdvözítő – Jézus Krisztus, az emberiség Királyának

Második Eljövetelének.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 

Következő Karácsonykor Születésem ünnepe egy nagy ünnepséggel lesz

felváltva

2013. december 25. szerda, 09.50

Hőn szeretett leányom, Én Vagyok a megtestesült Ige. Testem átöleli a világot ma, de a világ – annak

ellenére, hogy a Karácsonyt ünnepli – közömbös Üdvösségtervem iránt.

A Karácsony többé már nem a Születésem ünnepe, hanem egy pogány változat, ahol a hamisságok

hajszolásának adnak minden tiszteletet. Mennyire meggyengült a Keresztények hite. Mennyire

elfelejtettek mindent, amit tanítottam a világnak. Mennyire csak az anyagi kényelemmel törődnek, mely

porrá lesz, és melynek során teljesen elhanyagolják lelkük állapotát.

Olyan idők jöttek rátok, melyben a legtöbb Keresztény hite olyannyira meggyengült, hogy kevés szó

esik Dicsőséges Istenségemről, illetve ritkán említik meg azt. Tanításaimnak már nincs valódi értelme

életetekben, és sok pap már nem szeret Engem úgy, ahogyan kellene. Nem, leányom, ők valójában

egyáltalán nem ismernek Engem.

Addig nem fogok nyugodni, amíg meg nem hallják Hangomat, amíg fel nem rázlak benneteket azon

hívással, hogy újítsátok meg hiteteket. Hamarosan a Belém vetett hitetek még jobban meg fog

gyengülni. Annyira lefoglalnak majd benneteket azoknak az országoknak a politikai ügyei, ahol tombol a

háború és a szegénység, hogy meg fogtok feledkezni Rólam. Helyettesítve leszek hitetekben

ellenségeim által, akik Szolgáimnak adják ki magukat, és akik egyre messzebb távolítanak benneteket

Tőlem.

Következő Karácsonykor Születésem ünnepe egy nagy ünnepséggel lesz felváltva, ami

azoknak a csaló szélhámosoknak a munkáját fogja dicsérni, akik Egyházamban parádéznak,

viselvén az öltözetet, mely nem szolgál mást, minthogy megtévesszék a híveket. Azon a

napon tapsolva éljenzik majd a társadalmi igazságosság és az emberi jogok bálványát, valamint a

pénzt, melyről azt fogják mondani, hogy a világ éhezőinek gyűjtötték. De tudnotok kell a következőt.

Mindezek a dolgok, amiket az Én Nevemben ismertetnek a világgal, csak egyetlen egy dolgot

szolgálnak. Mégpedig azt, hogy elszakítsanak benneteket az Igétől, ami az Én Testem. Testem

része az Én (titokzatos) Testemnek. (Titokzatos) Testem pedig maga az Egyházam. Amikor

azok, akik magukat Egyházamhoz tartónak vallják, nem tisztelik Szent Igémet, viszont üdvözlik, és

irányítani próbálják a világpolitikát, akkor ők nem mondhatják, hogy Tőlem valók. Elérkezett az idő,

hogy a megoszlás – a megjövendölt egyházszakadás – végbemenjen, ami gyors lesz.

Csak az egyedüli Istent szerethetitek, és az egyedüli út Atyámhoz, Rajtam, az Ő Egyszülött Fián

keresztül vezet. Ha elszakítjátok magatokat Tőlem a politikai kampányok hajszolásával, melyek –

mintegy az Ige helyett – az emberi jogokat és a társadalmi igazságosságot igyekeznek hirdetni, akkor
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meg fogtok tagadni Engem.

Nehéz a Szívem ebben az időben. Azért adom ezt a figyelmeztetést nektek, hogy ne essetek tévedésbe,

és ne essetek bele a legravaszabb csapdába, melyet félelmetes ellenségem – maga az ördög –

tanítványai fognak elétek állítani.

Jézusotok

 

Terveim – az egész világ megmentésére - már készen állnak, és egy lelket

sem fogok könnyen elengedni

2013. december 26. csütörtök, 14.20

Hőn szeretett leányom, Szeretnék vigaszt nyújtani nektek ebben az időben. Terveim – az egész világ

megmentésére – már készen állnak, és egy lelket sem fogok könnyen elengedni. Isten minden egyes

gyermeke képes a szeretetre – még azok is, akik elszakadtak Istentől. Minden egyes lélek a Szeretet

Adományával – az Isten Ajándékával született, Aki bennük lakozik, még ha nem is ismerik fel Őt.

A szeretet egy olyan jellemvonás, amit gyűlöl a sátán, mert Isten maga a Szeretet. Mindenki,

aki szeret egy másik embert, örömet érez a szívében. A szeretet a legtermészetesebb érzés, és

ettől világít Isten Világossága egy sötét világban. A sátán minden adandó alkalommal

támadni fogja a szeretetet. El fogja venni a szeretetet azoktól, akiktől csak tudja, és sok gonosz

dolgot ültet majd a helyébe. Amikor a Házasság Szentségét támadja, egészen addig gyengíti a

szeretetet minden ilyen egységben, hogy már csak a gyűlölet marad. Barátságokat zúz szét.

Megosztottságot, bizalmatlanságot és gyűlöletet szít, amikor és ahol csak tud. Ő az oka a gyilkosságnak,

az emberek közötti erőszakos cselekedeteknek, a zsarnoki cselekedeteknek, a gyötrelemnek, és a

háborúnak. Amikor a sátán a szeretet természetes törvényét támadja, amit Atyám alkotott, akkor

rettenetes gyötrelembe sodorja az embereket. Nem fognak békét érezni, ha hiányzik a szeretet az

életükből. Nem fognak bízni másokban, ott, ahol nincs szeretet, és amikor valaki lelkében gyűlölet van,

akkor az szörnyű kegyetlenséggel fog bánni másokkal.

A gyűlölet sosem származhat Istentől. A gyűlölet az ördögtől való. Az az ember, aki gyűlöl, azokat a

tulajdonságokat utánozza, amik a sátánra jellemzőek. Mivel a sátánt utánozza, ezért gyakran édes és

ravasz mázzal fogja álcázni a gyűlöletet. Az az ember, aki gyűlöl valakit, nagyon gyakran azt fogja

mondani, hogy ő csak szeretetből szól, amikor kárt okoz másoknak, csakhogy összezavarja őket.  Az az

ember, aki pont úgy gyűlöl, mint a sátán, nagyon fog ügyelni arra, hogy ne derüljön fény

gyűlöletére.  Sokan azt fogják mondani, hogy ők jó szándékkal cselekszenek, mert szükség van az

őszinteségre. De semmilyen gyűlöletcselekedet sem teremhet jó gyümölcsöket, mert mint a rothadó

hús, rothadást fog okozni, majd a lélek enyészetét.

Csak a Szeretet számít a Szememben. Biztosak lehettek abban, hogy mindazok, akiket szeretet tölt be –

akár mások iránt, akár Isten iránt -, ők már kegyeimben vannak. Azok iránt, akik kegyeltek Isten által,

Nagy Irgalmat fogok tanúsítani. Azok iránt, akiknek gyűlölet van a lelkükben, nem fog Irgalom

mutatkozni addig, amíg előbb jóvá nem teszik vétkeiket a Szememben. Jól jegyezzétek meg, a gyűlölet

bármely formája – különösen, ha az Én Szent Nevemben teszik -, csak a lélek pusztulását fogja

eredményezni.
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Szeretetem nagyobb, mint ahogy azt bárki is érezheti. Felfoghatatlan a számotokra. Az

irántatok érzett Szeretetem nagyságának és mélységének köszönhető az, hogy be foglak

tölteni benneteket a Szentlélekkel.  Szeretetem elő fogja csalogatni a szívetekben lévő szeretetet,

függetlenül attól, hogy mennyire csekély lehet az az egyes lelkekben. Ezért hát, kérlek, soha ne

adjátok fel ama reményt, hogy Én üdvösséget fogok hozni az egész világnak, mert Türelmem

végtelen, és Szeretetem örök.

Jézusotok

 

Isten valamennyi gyermeke az Ő rendkívüli családjának tagja

2013. december 28. szombat, 23.36

Hőn szeretett leányom, sokaknak, akik hisznek Istenben, csak halvány fogalmuk van arról, hogy Ki is Ő,

és miért teremtette a világot.

Atyám maga a Szeretet. Mindazok, akik körülötte vannak, szeretik Őt, pont úgy, ahogy egy

nagyon kedves édesapa iránti szeretetet képzelnétek. Vele lenni a legtermészetesebb érzés, és a

Mennyben mindenki teljes egységben van Vele. Ők dédelgetve, és nagyon szeretve érzik magukat, és

ez a teljes odatartozás érzését kelti bennük. Amikor mindazok, akik kegyeltek Atyám

Királyságában, egyesülnek Vele, olyan földöntúli örömöt tapasztalnak meg, ami nem

fogható semmihez, amit a Földön ismertek. Amikor ti – akik követtek Engem, Jézus Krisztust, és

egyesültök Velem – megismeritek Atyámat, ti is meg fogjátok tapasztalni ezt az odatartozás érzést.

Isten valamennyi gyermeke az Ő rendkívüli családjának tagja, és Ő minden egyes gyermekét örök

szenvedéllyel szereti. Ti, akik Égi Kegyelmekkel vagytok megáldva, és akik közel érzitek magatokat

Atyámhoz, nektek tudnotok kell, hogy egy félelemmel vegyes tiszteletet fogtok érezni, amikor Vele

beszélgettek a szívetekben – egyrészt. Másrészt viszont ösztönösen érezni fogjátok, hogy szeretve

vagytok, amit nem fogtok érteni, de tudni fogjátok, hogy az Ő gyermekei vagytok. Ez Isten valamennyi

gyermekére vonatkozik, kortól függetlenül. Mert Isten Királyságában nem létezik a kor. Minden lélek a

maga állapota szerint emeltetik fel, illetve aszerint, hogy hogyan teljesítette Atyám Akaratát.

Ó, mennyire feledésbe merült Atyám, és mennyire félreértik Őt. Ő nem félelmetes. De azért

Igazságossága Véges. Ő szeretetteljes és igazságos, és minden Tőle telhetőt meg fog tenni, hogy

megújítsa a világot, hogy az méltóképpen fel legyen készülve Fogadásomra, az Ő szeretett Fia

fogadására.

Nem szabad azt éreznetek, hogy nem tudjátok megszólítani Atyámat, mert Ő a ti Atyátok, a

Mindenható, Aki a Parancsot adta, hogy az élet elkezdődjék, és Aki a Parancsot adja, hogy

az élet kioltódjék. Kövessétek Atyám Parancsolatait. Fogadjátok hálával Születésem, Halálom és

Feltámadásom Ajándékát, akkor az Örök Élet a tiétek lesz.

Jézusotok
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világnak

2013. december 28. szombat, 23.50

Gyermekem, Fiam arra kért, hogy hozzam el ezt a fontos Üzenetet a világnak. Ő azt szeretné,

hogy mindazok, akiknek családjuk és barátaik elutasítják Istent, és tagadják szeretett

Fiamat, Jézus Krisztust, tudják, hogy Isten el fogja árasztani őket Kegyelmeivel, amikor ezt a

különleges Imahadjárati Imát imádkozzátok értük. Amikor ezt az Imát imádkozzátok, Ő nagy

Könyörületet fog tanúsítani mindegyikük iránt, és meg fogja menteni őket, valamint vissza

fogja rántani őket a pusztulás széléről.

Imahadjárat (131) Az Irgalom Imája

„Ó, drága Édesanyám, Üdvösség Anyja, kérlek, kérleld meg Fiadat, Jézus Krisztust, hogy

Irgalmazzon (nevezd meg itt mindazokat, hogy kiknek) a Nagyfigyelmeztetéskor, és az utolsó

Napon is, mielőtt még Fiad színe elé járulnának.

Kérlek, imádkozz, hogy mindegyikük megmenekülhessen, és élvezhesse az Örök Élet gyümölcseit.

Oltalmazd meg őket, minden egyes nap, és vidd őket Fiadhoz, hogy megláthassák az Ő Jelenlétét, és

hogy lelki békét és nagy Kegyelmeket nyerjenek. Ámen.”

Ennek a Küldetésnek köszönhetően, Fiam rendkívüli Kegyelmeket fog árasztani azokra a lelkekre, akik

rászorulnak Irgalmára. Ő minden esetben nagylelkű lesz, ha a lelkek az Ő Szent Akarata szerint élnek,

és örömmel fogadják Őt a szívükbe.

Menjetek és örvendezzetek, mert ez az egyik legkülönlegesebb Ajándék, amit Ő azoknak adott, akik

válaszoltak erre a Mennyei Hívásra.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 

Ti mindannyian megkaptátok az Igazságot, de sokan már elfelejtettétek.

Untat benneteket. Túl terhes a számotokra

2013. december 29. vasárnap, 19.48

Hőn szeretett leányom, amikor feltártam az Igazság Könyvének titkait, kezdettől fogva azt

mondtam nektek, hogy a Könyv már meg lett jövendölve a prófétáknak – összesen háromnak

-, a Legszentebb Háromságot jelképezvén. Én nem azért mondom el nektek ezeket a dolgokat,

hogy megrémisszelek benneteket. Azért mondom el nektek ezeket a tényeket, hogy teljes mértékben

bízzatok Bennem.
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Leányom, Atyám azon Terve, hogy terjedjen a megtérés, abban a pillanatban vette kezdetét,

amikor ez a Küldetés is megkezdődött. Nagyon nagy szükség van erre a megtérésre, a nagy

hitehagyás, az Isten Igéje iránti közöny és szégyenteljes közömbösség idejében. Isten gyermekei

megkapták az Igazságot a Legszentebb Könyvben, de a benne foglaltak nagy része csekély hatással van

a mai világban élő emberekre. Hogy lehet ez? Nagyon sokak figyelmét elvonja a szórakozás, könnyedén

szórakoznak, és hamar megragadja őket minden, ami izgalmat nyújt. Sőt még az ember Teremtésének

Igazságát is tagadják. Viszont felváltották az Igazságot, a saját maguk alkotta hamis istenekbe vetett

nevetséges tévhittel. A mágiával kapcsolatos gyakorlataik, és az okkultizmussal való gonosz

foglalatoskodásuk, sokak figyelmét felkeltette, és felgyújtja a képzeletét azoknak, akik a

feltűnéskeltésre törekednek életükben.

Aztán vannak azok, akik visszaélnek a spirituális világot illető tudásukkal, és akik miatt sok lélek

tévelyedett el Tőlem. Annak érdekében, hogy szellemi adományokkal ruházzák fel magukat, ezek a

szegény lelkek inkább a gonosz szellemet hívják, amikor azok szellemeit idézik meg, akik a Pokolba

jutottak. Ezek a szellemek csak bele fogják sodorni őket egy olyan hálóba, melyből sosem fogják

kiszabadítani magukat. Azok, akik new age gyakorlatokkal foglalkoznak – a boszorkánysággal, a tarot

kártyával és a távolbalátással -, lesznek az okozói a másokat ért rettenetes csapásoknak, habár sok

esetben nincs is tudomásuk arról a kárról, amit okoznak. Minden ilyen ember, aki hamis isteneket

helyez az Egy Igaz Isten elé, vétkesek egy förtelmes bűnben – a pogányságban -, mert ők már ismerték

az Igazságot, mielőtt elfordultak attól.

Aztán vannak azok, akik átkoznak másokat, amikor sátánizmussal foglalkoznak. Ők már annyira

elfajzottak, hogy szüntelenül gúnyolnak Engem, és ilyen gonosz tevékenységeket folytatnak, mivel már

lepaktáltak az ördöggel. Bármit teszek, semmi sem fogja megváltoztatni őket. Ó mily keserű Könnyeket

ontok ezen szegény félrevezetett lelkek miatt.

Aztán vannak azok, akik valóban ismernek Engem, de kevés időt töltenek Társaságomban. Nagy

bánatot okoznak ők Nekem, mert természetesnek veszik lelküket. Úgy vélik, hogy természet adta joguk

az Örök Élet, de nem gondolják, hogy azt ki kell érdemelniük. Sokan közülük annyira önteltek, hogy nem

törődnek a Szentségekkel, és ritkán szentelnek bármi figyelmet is a Tízparancsolatnak, mert nem

gondolják, hogy azok rájuk vonatkoznának manapság. Többségük nem hisz a Pokolban, sem a

Tisztítótűzben. Ők egy nagyon veszélyes úton járnak. Hamarosan még jobban meg lesznek

tévesztve, amikor egy új felhígított tannal fogják etetni őket, melyet ellenségeim fognak

ismertetni.  Nekik most sok imára van szükségük.

Végül, vannak azok, akik a legközelebb vannak Hozzám, és akik jártasak minden Szent dologban. Ezek

azok a lelkek, akik nagy vigaszt nyújtanak Nekem, és akikre támaszkodom. De vannak olyanok köztük,

akik nem élik az Igazságot. Hirdetik az Igazságot, de nem gyakorolják alapvető Tanításaimat. Nem

szeretik egymást úgy, ahogyan kellene. Lenézik azokat, akiket – a szent dolgokat illetően- náluknál

kevésbé tájékozottaknak tartanak. Némelyikük úgy véli, hogy a többiek fölött áll, és különösen

kegyeltek Isten által. Ezek a képmutatók dühítenek Engem a legjobban, mert ők nem látják, hogy

mennyire vétkeznek az Én Szememben.

Nos, láthatjátok, hogy az Igazságot sosem szabad magától értetődőnek venni. Ti mindannyian

megkaptátok az Igazságot, de sokan már elfelejtettétek. Untat benneteket. Túl terhes – túl időigényes –

a számotokra, mert sokan úgy tekintitek az Igazságot, mint olyasvalamit, ami már nem időszerű mai,

elfoglalt életetekben. Sokan meg fogtok tagadni Engem, mígnem végül teljesen elutasítotok Engem,

amikor hazugságokkal fognak etetni benneteket azok, akik el akarnak távolítani benneteket az

üdvösségtől. Ezért kell újra elsajátítani az Igazságot.

Csak egy Igazság lehet, és ez az az Igazság, amit Isten kezdettől fogva meghatározott.
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Jézusotok

 

Ha megpróbáljátok átírni Isten Igéjét, szentségtörést követtek el

2013. december 30. hétfő, 20.06

Hőn szeretett leányom, amikor megkérdőjelezitek Hatalmamat, azzal tagadjátok az Igazságot. Amikor

vitatjátok Igémet, mely kőbe van vésve, akkor nem fogadjátok el az Igazságot. Ha megpróbáljátok átírni

Isten Igéjét, szentségtörést követtek el. A világ figyelmeztetve lett, hogy soha senki – sem

felszentelt szolga, sem választott lélek, sem próféta – nem adhat hozzá, vagy vehet el az

Atyám Könyvében rögzített Igéhez – Igéből. Mégis pontosan ez fog történni, amikor azok,

akik azt állítják magukról, hogy földi Egyházam választott vezetői, megmásítják az

Igazságot. Ez a nap nagyon közel van. Ez az a nap, melyre figyelmeztetve lettetek. Mert bárki,

aki meg meri másítani az Igét, azt állítja, hogy ő Isten fölött áll. Aki cselekedeteivel vagy tetteivel azt

állítja, hogy Isten fölött áll, az sosem lehet az Én képviselőm.

Mivel nagyon gyenge az ember hite, és mivel kevés az ismerete az Újszövetségről, sokakat fondorlatos

módon rá fognak venni, hogy fogadják el az eretnekséget az Igazságnak. Ez lesz az ő vesztük.

Beavatkozásom a Szentlélek áradásán keresztül történik majd, hogy megvilágosítsa azokat,

akik továbbra is hűségesek maradnak Hozzám. Most a következő lesz a próbatétel. Ha ti valóban

hisztek Létezésemben, Küldetésemben, Keresztre feszítésemben, a halálból való Feltámadásomban, és

az Üdvösség Ígéretében, akkor sosem kérdőjelezitek meg Igémet, mely a Szent Bibliában adatott

nektek. Ha csak egy pillanatra is azt gondoljátok, hogy Én áldásomat adnám bármilyen új értelmezésére

Evangéliumomnak, a Tízparancsolatnak, illetve mindannak, amit tanítottam nektek, csak azért, hogy

megfeleljenek egy modern társadalomnak, akkor nagyon nagyot tévedtek.

Az a nap, amikor az a vezető, aki azt állítja, hogy földi Egyházamat vezeti, azt mondja

nektek, hogy bizonyos bűnök többé már nem számítanak, az a vég kezdetének a napja. Mert

ez lesz az a nap, amire nagyon kell ügyelnetek. Ez lesz az a nap, amikor Egyházam a sötétség

korszakába lép. Azon a napon nem szabad kísértésbe esnetek, hogy megtagadjatok Engem – hogy

megtagadjátok az Igazságot. A hazugságok sosem pótolhatják az Igazságot.

Jézusotok
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