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A Nagyfigyelmeztetés - 2013 november

Hűséges Tanítványaim – beleértve a papokat és minden Keresztény vallás

szent szolgáit - továbbra is szorosan a Közelemben maradnak

2013. november 1. péntek, 23.17

Hőn szeretett leányom, terjed a gonosz lélek, és ez hatással van mindazokra, akik ádázul ellenzik ezeket

az Üzeneteket. Ez még több gonoszsághoz, hazugsághoz, és gondosan kidolgozott cselszövésekhez fog

vezetni, melyeknek célja, hogy megállítsák ezt a Küldetést. Ne törődjetek a gonosz nyelvekkel, valamint

azokkal, akiket a lelki féltékenység felemésztett, akik bármit megtennének, hogy megsemmisítsék eme

Küldetésemet, melynek célja, hogy üdvösséget hozzon mindenkinek.

Nektek mondom, akik követtek Engem, ezek az Üzenetek túl fontosak számotokra ahhoz, hogy bármi

figyelmet is szenteljetek azoknak, akik az Én Nevemben gyűlölnek benneteket. Mert Én, Jézus Krisztus

vagyok az, akit ők célba vesznek. Ezt jegyezzétek meg. Ugyanakkor gőgjük el akarja hitetni velük, hogy

ők azért cselekednek így, mert szeretnek Engem. Nekik tudniuk kell, hogy Én soha nem engedném meg

senkinek, hogy efféle hazugságokat mondjon, vagy aljas pletykákat terjesszen egy másik lélekről az Én

Nevemben.

Egyedül Nekem – Jézus Krisztusnak, az Isten Bárányának – van Felhatalmazásom kinyilatkoztatni

számotokra az Igazságot ezekben az időkben. Az Igazság sokakat fel fog zaklatni, és az Igazságot

keserves lesz lenyelni, mert olyan nagy jelentőséggel bír, hogy csak azok fogják tudni elfogadni, akik

szilárdak az Irántam való szeretetükben. Akármilyen nehéz is megemésztenetek az Igazságot, az

Igazság fog szabaddá tenni benneteket. Az Igazság fel fogja nyitni a szemeteket a gonoszra, amikor az

jónak álcázza magát, a gonosz emberekre, akik istenkáromlást terjesztenek, amikor azt mondják, hogy

ők az Én Szavamat szólják, és ellenségeimre, akik el akarják pusztítani Isten gyermekeit.

Sok hamis próféta fog támadni minden nemzetben, azt hirdetvén, hogy az Antikrisztus szájából tóduló

hazugságok, maguk az igazság. Sőt azt is mondják majd, hogy az Antikrisztus nem más, mint Én

magam. Mindenféléket fognak mondani az Evangéliumról, melyek látszólag helytállóak lesznek, és

részleteket fognak felhasználni a Szent Bibliából, köztük Tőlem származó idézeteket is, hogy igazolják

aljas küldetéseiket. De ti, akik ismertek Engem, a hazugságot és az eretnekséget úgynevezett prófétai

szavakba burkolva fogjátok találni mindig. Ők ellent fognak mondani ezeknek az Üzeneteknek, és

Szavamat eretnekségnek fogják nyilvánítani. Most itt az idő, hogy kizárjatok minden olyan

hangot, amely arra buzdít benneteket, hogy rájuk hallgassatok, és ne Rám. Folyton-folyvást

emlékeztetnetek kell magatokat a Szent Evangéliumban lévő Igazságra. Hallgassatok Rám, ahogy

vezetlek benneteket.

Hamarosan félrelökik azokat, akik a múltban vezették Egyházamat, azokat, akik Egyházamban Isten

Igaz Igéjével táplálják Isten gyermekeit, és azokat, akik továbbra is hűségesek lesznek az Igazsághoz. A

Katolikus Egyház több aggasztó kijelentést is fog tenni azt illetően, hogy miért kell teljes

egészében megváltoztatnia és módosítania szerkezetét. Az Egyházamban lévők bűneit fogják

felhasználni, továbbá azokét, akik elárultak Engem, mintegy igazolásként Egyházam felforgatására. 

Több felszentelt Szolgámat is kiválogatják majd, és bűnbakot csinálnak belőlük. Sokukat ki

fogják pécézni, valótlanságokat és más állításokat tesznek majd becsületük ellen, mielőtt

elbocsájtanák őket. Így fognak sok felszentelt szolgát elfordítani Egyházamtól, hogy

lehetővé tegyék Isten ellenségeinek, hogy átvegyék belülről a teljes irányítást. Minden

rágalmazás, amit Isten ellenségei követnek el felszentelt Szolgáim ellen, nyilvános tetszést fog aratni,
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és helyes dolognak lesz feltüntetve, hogy az Egyház becsülete sértetlen maradjon.

Ó mennyire meg fognak téveszteni benneteket, és mennyire elfedik, elrejtik, majd elvetik az Igazságot.

Mindezek a változások gyorsan fognak bekövetkezni a jövőben, és ezeknek a dolgoknak a terjedése

sokakat meg fog döbbenteni. Mindeközben zűrzavar, rettegés, szomorúság és kétségbeesés lesz. 

Egyházam annyira szét fog hullani, hogy falain belül megtörik mindennemű bizalom. Ez nagy

rettegést fog kiváltani, majd egy elsőre nem egyértelműnek tűnő módon a Katolikus Egyház

az új egy-világvallás vezető erejévé válik. Ez az új förtelem nagy szeretetet fog mutatni a világ

szegényei és éhezői iránt. De nem fogja Igémet hirdetni, sőt Egyházamhoz sem marad hűséges. Ennek

ellenére Egyházam tovább él majd.

Hűséges Tanítványaim – beleértve a papokat és minden Keresztény vallás szent szolgáit – továbbra is

szorosan a Közelemben maradnak. Maradék Egyházam ki fogja állni az idő próbáját, és sosem halhat

meg, mert Én Vagyok az Egyház. Engem nem lehet elpusztítani soha.

Jézusotok

 

A legnagyobb üldöztetést Keresztény fogja mérni Keresztényre

2013. november 2. szombat, 20.30

Hőn szeretett leányom, arra kérem Isten valamennyi gyermekét, hogy egyesüljenek és imádkozzanak

földi Egyházamért.

Szívem zihál most, mert nagyon nagy gyűlölet mutatkozik a gyakorló Keresztények iránt. A

Keresztények üldözése folytatódni fog minden országban, és ez kiterjed mindazokra, akiknek jelenleg

még megvan a szabadsága az Irántam való tisztelet gyakorlásához. A legnagyobb üldöztetést

Keresztény fogja mérni Keresztényre. Földi Testem megostorozása belülről lesz a

legkegyetlenebb, mivel testvér, testvér ellen fog fordulni. Hamarosan látni fogjátok a

nyilatkozatot az új imákról, melyek az új liturgia által kerülnek bevezetésre.

A lényegi változások az Oltáriszentséget fogják érinteni, melynek során az úgy kerül

bemutatásra, mint olyasvalami, ami vajmi kevéssé fog emlékeztetni Kereszthalálomra,

amikor is Testemet adtam minden bűnösért. Azzal, hogy kijelentitek, hogy a Szentáldozás

nem jelent mást, minthogy az egész emberiség egyként egyesül Isten színe előtt, meg

fogtok sérteni Engem, mert ez ellenkezne az Igazsággal. Az Igazság többé már nem az Igazságot

jelenteni, mert sokan hazugságokat terjesztenek, túloznak, és nem látják át, hogy milyen könnyű az

Igazságot megmásítani. Amikor alig észrevehető módon elferdítik, sokan nem is fogják észrevenni a

változtatásokat, ha nem az Igazságot követik. A hazugságok át fogják venni az Igazság helyét,

megosztják az emberiséget, és Istentől való elszakadást idéznek elő, melyek a pusztulásba vezetnek

majd.

Mindig féltve őrizzétek az Igazságot, mert e nélkül a Nap elsötétedik, a Hold többé már nem fog

világítani, amikor leszáll az éj, és a csillagok többé már nem fognak ragyogni azokban a napokban,

melyek a végső sötétséget fogják jelezni, mielőtt eljövök, hogy visszaköveteljem Királyságomat.

Akkor egyedül az Igazság fog megmenteni benneteket.
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Jézusotok

 

Senkinek sem adok felhatalmazást arra, hogy ítélkezzen mások fölött, hogy

rosszat mondjon másokról, vagy hogy rágalmakat szórjon egy másik lélek

lelkiségére

2013. november 3. vasárnap, 19.07

Hőn szeretett leányom, a sátáni támadás megállapításának módja az, hogy meg kell nézni azon

lelkek viselkedését, akiket megfertőzött a gonosz. Ők sosem higgadtak. Ehelyett vad

nyugtalansággal ocsmányságokat harsognak, hazudoznak, és dühösen kiabálnak kiszemelt

áldozataikra. A sátán és démonai iszonyúan tombolnak most, és meg fognak támadni minden útjukba

kerülőt, akik Isten Szavát hirdetik ezekben az időkben.

Azok a lelkek, akik az ördögre jellemző tulajdonságokkal vannak tele – mint például a gőg,

az önteltség, és a túlzott tisztelet saját emberi intelligenciájuk iránt -, lesznek az elsők a

sorban, akik támadni fogják azokat, akik Maradék Hadseregemet vezetik. Minden

mesterkedést, minden tettet, és minden szóbeli támadást egy mély és állandó gyűlölet szövi

majd át azon lelkek iránt, akiket támadni fognak. Támadásaiknak mindig olyan hatása lesz,

mintha gyomron rúgtak volna benneteket, azaz az áldozatokat – ilyen egy klasszikus sátáni támadás.

Ha rágalmazásnak, hamis vádaknak és becsületsértésnek vagytok tanúi, melyek ellenetek, szeretett

Követőim ellen irányulnak, akkor majd legyetek tudatában, hogy ez sosem jöhet Tőlem, a ti

Jézusotoktól. Senkinek sem adok felhatalmazást arra, hogy ítélkezzen mások fölött, hogy rosszat

mondjon másokról, vagy hogy rágalmakat szórjon egy másik lélek lelkiségére, Isten Szemében.

Kizárólag Én, Jézus Krisztus Ítélhetem meg az embert bűneiért. Senki másnak nem adatott meg ez a jog,

mert ez egyedül Engem illet meg.

Amikor az Én Szent Nevemben, gyűlölettel a szívetekben megítéltek másokat, akkor Én is

tetteitek szerint foglak megítélni benneteket. Ha gyűlölitek Isten egy másik gyermekét, és

gonosznak nyilvánítjátok őket, akkor ti is gonosznak ítéltettek majd az Én Szememben.

Szemet szemért – ez lesz a büntetésetek. Lehet, hogy úgy gondoljátok, hogy joggal becsméreltek egy

másik lelket az Én Nevemben, de így ellenségek vagytok az Én Szememben. Azok, akik felmagasztalják

magukat Előttem, azáltal, hogy kijelentik, hogy emberi tudásuk a lelki dolgokat illetően, különbbé teszi

őket, akkor nekik tudniuk kell, hogy ők semmivé fognak válni. Ha megtagadtok Engem, és

kijelentitek, hogy Szent Szavam a gonosz szájából származik, akkor ezzel már meg is

pecsételtétek a sorsotokat, és sosem fogjátok látni Arcomat. Nincs Irgalom a számotokra, mert

Ellenem káromoltatok.

Azoknak, akik elárulnak Engem, Figyelmeztetésem a következő. Harcoljatok csak Ellenem, de sosem

fogtok győzni. Hatalmam Mindenható. Senki sem fog soha legyőzni Engem. Mégis sokan össze fogják

törni a Szívemet, ahogy próbálnak versenyre kelni Velem, nagyobbnak nyilvánítván magukat Nálam, és

azt mondván, hogy tudásuk felülmúlja az Enyémet. Távozzatok Tőlem, ti hálátlan férfiak és nők –

istenkáromló bűneitek sosem fognak feledésbe merülni.

Jézus Krisztus
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Az Emberiség Megváltója

 

Annál inkább fokozódik Atyám Haragja, minél inkább lázadnak az Ő hálátlan

gyermekei Mindenható Szövetsége ellen

2013. november 4. hétfő, 16.00

Hőn szeretett leányom, Isten gyermekeinek meg kell érteniük annak a hatalmas csatának a súlyát, mely

szeretett Atyám és a gonosz között zajlik jelenleg. Közületek nagyon kevesen tudnák valaha is

megérteni ennek a hatalmas csatának a mértékét, mely már kezdetét vette.

Az angyalok a Mennyben már megkezdték azon végső csatát, hogy elpusztítsák Atyám

ellenségeit a Földön. Ahogy dúl a csata, be fogja kebelezni a lelkeket mindenütt. Különösen

azok lelkét fogja csábítani, akik sötétségben vannak, és akik nem ismernek Engem

igazán, hogy harcoljanak azok ellen, akiknek neve benne foglaltatik az Élet Könyvében. Akik

nem ismernek Engem, akik nem hisznek Bennem, akik nem hisznek Atyámban, és akik nem hiszik, hogy

a sátán létezik, azok a partvonalon kívülről fogják nézni, ahogy a két Keresztény hadsereg összecsap a

Földön. Ezt a két tábort a Keresztény Egyházakhoz tartozók fogják alkotni. A Keresztények, mindkét

oldalon, a legnagyobb üldöztetést fogják elszenvedni, és szanaszét fogják rángatni őket, arra buzdítván,

hogy hagyjanak el Engem.

Az ártatlan lelkeket bántani fogja az Isten ellenségei által irántuk tanúsított gyűlölet, és a sátán mindkét

oldalt sakkfiguraként fogja használni gyűlölettel teli tervében, mely szörnyű pusztulást fog

eredményezni a Földön. A pusztulást az emberek bűnei okozzák majd, valamint az, hogy elárulnak

Engem. Elutasításuk Isten, az Én Atyám iránt akkor válik nyilvánvalóvá, amikor úgy

döntenek, hogy megváltoztatják az Ő Parancsa által meghatározott Törvényeket azért, hogy

bűnös életükhöz illeszkedővé tegyék azokat. Legyetek tudatában, hogy ez iszonyatos büntetést

fog maga után vonni.

Annál inkább fokozódik Atyám Haragja, minél inkább lázadnak az Ő hálátlan gyermekei Mindenható

Szövetsége ellen. Azok, akik készülnek Második Eljövetelemre, egyfajta börtönbe záródnak, amikor

kénytelenek lesznek lenyelni a hazugságokat. Amennyiben nem hajlandóak elfogadni az

eretnekségeket, melyeket le fognak erőltetni a torkukon, száműzve lesznek a templomaikból. Igém

hamarosan feledésbe fog merülni. Mindaz, amire figyelmeztettelek benneteket, pontosan úgy

fog megtörténni, ahogy mondtam nektek. Azok, akik vakok az Igazságra, inkább hazugságban

élnek, mert könnyebb lesz elfogadni a hazugságokat, mivel azok nagyon vonzó módon lesznek tálalva

számukra.

Az eretnekség, a tömegek számára, Egyházam egy új alkotmányának részeként kerül majd

bemutatásra, melynek semmi köze Hozzám. Mindannyiuk harsogva fogja követelni ennek

elfogadását, mert nem figyeltek éberen azokra az időkre, melyekre figyelmeztetve lettek, a Nagy Napig

tartó időszakot illetően. Most már készülnötök kell erre a Napra. Odébb kell állnotok, amikor

Istenségemet kétségbe vonják, lévén, hogy az számos módon fog történni földi Egyházamban. Ha

ellenségeimmel foglalkoztok, nem fogtok győzedelmeskedni. Ne törődjetek velük.

Imádkozzatok a lelkükért, és készítsétek fel saját lelketeket, mert hamarosan az egésznek

vége lesz.
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Jézusotok

 

Isten Világossága le fog ragyogni rátok, és Én megígérem, hogy nem

fogjátok egyedül érezni magatokat

2013. november 5. kedd, 11.00

Hőn szeretett leányom, Isten már megkezdte a végső előkészületeket annak érdekében, hogy

üdvösséget nyerjen valamennyi Gyermeke. Oly sokan nem vagytok tudatában mit is jelent pontosan a

Második Eljövetel, és ezért nem készültök fel. Sokan azt hiszitek, hogy ez még jó hosszú ideig nem fog

bekövetkezni. Ezért, csak azok, akik ténylegesen felkészültek, állnak majd készen arra, hogy

üdvözöljenek Engem, az ő Vőlegényüket, díszbe öltözve és Nekem bemutatva, ahogy az illik. Mások

aludni fognak, felkészületlenek és összezavarodottak lesznek. Lesznek, akik nem fognak Bennem hinni

mindaddig, amíg fel nem tűnök a világ minden részén. Egyesek bele fognak halni a megrázkódtatásba,

de a legtöbben eltelnek majd örömmel és csodálattal. Azoknak, akik hagyták magukat

megtéveszteni, megbocsáttatik majd, amennyiben könyörögve kérnek Engem, hogy adjak

számukra mentességet. Sajnos sokan vissza fogják utasítani Nagy Irgalmamat, mert szívük kővé fog

válni, és semmi sem nyitja majd azt.

Az előttetek álló időszak tele lesz különleges kinyilatkoztatásokkal és rátok áradó rendkívüli

Kegyelmekkel. Azért teszem ezt, hogy egyre erősebbé tegyelek benneteket, hogy ne adjátok el a

lelketeket a világi vonzalmakért cserébe. Egyre többen és többen fogtok közelebb kerülni Hozzám, és

ahogy lelketekhez szólok, békességet fogtok érezni a nagy hitehagyás szörnyűségének közepette.

Amikor tanúi vagytok ennek a szörnyűségnek, akkor ti jobban fel lesztek készülve ennek elviselésére,

valamint mások segítésére.

Isten Világossága le fog ragyogni rátok, és Én megígérem, hogy nem fogjátok egyedül érezni

magatokat, még akkor sem, ha elutasítanak benneteket azok, akik nem fogják fel mindezt. Amikor a

Földön jártam, a Farizeusok sokakat elfordítottak Tőlem. Ugyanez fog történni most is. Sokatokat arra

fognak biztatni, hogy ne csak jelenlegi Mennyei Hívásomat utasítsátok el, hanem Tanításaimat is.

Tanításaim nem változtathatóak meg soha, mert azok maguk az Igazság, és csak az Igazság menthet

meg benneteket.

Jézusotok

 

Minden felfordulás, melynek hamarosan tanúi lesztek, bizonyíték lesz azon

próféciák Igazságára, melyeket szeretett Jánosomnak adtam a Jelenések

Könyvében

2013. november 7. csütörtök, 18.35

Hőn szeretett leányom, közel az új kezdet ideje. Lévén, hogy a Nagy Szorongattatás továbbra
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Minden felfordulás, melynek hamarosan tanúi lesztek, bizonyíték lesz azon próféciák Igazságára, melyeket
szeretett Jánosomnak adtam a Jelenések Könyvében

is érezhető, számos esemény történik még.  

Az Egyházamban lévő ellenség mindennemű szégyenérzet nélkül azt próbálja majd állítani, hogy Isten

jóváhagyott egy új egy-világ szekuláris egyházat, mely örömmel fogad majd minden bűnöst és minden

vallást. Amikor az Egyházam-béliek üdvözlik a szekuláris világot, akkor az többé már nem követi az

Igazságot. Ha hithű Követőim vagytok, hitetek tetteitekben és munkálkodásotokban lesz

látható. Ha az Enyéim vagytok, akkor hűek maradtok Isten Igéjéhez. Ha megtartjátok

Igémet, akkor engedelmesek vagytok mindahhoz, amit Én tanítottam nektek. Ha nem Tőlem

valók vagytok, gyalázni fogjátok testvéreiteket. Ha nem Tőlem valók vagytok, gyűlölni

fogjátok azokat, akik Tőlem valók. Ha azt hiszitek, hogy örök életetek lesz, anélkül, hogy

kiérdemeltétek volna, akkor nagyon nagyot tévedtek.

Ha azt mondjátok, hogy a bűn természetes, és hogy csak egy igaz és igazságos Isten bocsátana meg

minden bűnt, akkor ez így igaz. De ha azt hiszitek, hogy az örök élet természetes jogotok, és hogy előtte

nem kell bűnbánatot tartanotok, akkor tagadjátok az Igazságot. Szeretlek benneteket. Sosem lennék

kegyetlen, rosszindulatú, gonosz, sértő, és sosem bántanám Isten egyik gyermekét sem. De

sosem fogom megnyitni Királyságom ajtaját egy bűnös előtt sem, hacsak nem mutat őszinte bűnbánatot

helytelen tetteiért. Amikor Én az üdvösség felé vezetlek benneteket, megnyitok minden ajtót, hogy

üdvözölni tudjalak benneteket az utolsó napon. Sok ajtó nyílik meg most, de csak kevesen mennek be

rajta. Egyikőtök sem fog Királyságomba jutni, ha nem engedelmeskedtek Igémnek, mely a Szent

Evangéliumban adatott nektek. Hiteteknek tisztának kell lennie. Egymás iránti szereteteteknek

nagylelkűnek kell lennie, és Igém iránti engedelmességetek elnyeri majd számotokra az örök élet

Ajándékát.

Sokan, akik Keresztényeknek nevezitek magatokat, hűtlenek vagytok Egyházamhoz.

Megfeketedett lélekkel vesztek magatokhoz Engem a Szentáldozásban. Semmibe vesztitek

Tanításaimat, és szemet hunytok a bűn felett, jelentéktelennek gondolván azt a

szemetekben. Gonosz nyelvvel hazugságokat terjesztetek másokról, és sokakat elítéltek az

Én Szent Nevemben. Megkaptátok az Igazságot a Szent Evangéliumban, de ti nem élitek, amit az tanít

nektek. Az irántatok való Szeretetem azt jelenti, hogy míg sokatok nem fogja elnyerni az Üdvösséget,

melyet Én adtam a világnak Kereszthalálom által, Én mégis esélyt fogok adni mindannyiatoknak, hogy

meglássátok az Igazságot Isteni Irgalmasságom alatt, amikor Én elétek járulok, hogy segítsek nektek

eldönteni, vajon elfogadjátok-e majd Ajándékomat vagy sem.

Minden felfordulás, melynek hamarosan tanúi lesztek, bizonyíték lesz azon próféciák Igazságára,

melyeket szeretett Jánosomnak adtam a Jelenések Könyvében. Amikor látjátok az Egyházat a szekuláris

világgal egységre lépni, akkor tudni fogjátok, hogy elérkezett az idő Küldetésem számára, hogy

egybegyűjtse a lelkeket szerte az egész világon.

Jézusotok

 

Üdvösség Anyja: Amikor egy küldetés – mely azt állítja, hogy Isten Szavát

közvetíti – hamis, akkor az iránt nem mutatkozik gyűlölet

2013. november 8. péntek, 12.09

Drága gyermekeim, nektek, mint Isten dédelgetett kicsinyeinek, soha nem szabad engednetek, hogy az
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Üdvösség Anyja: Amikor egy küldetés – mely azt állítja, hogy Isten Szavát közvetíti – hamis, akkor az iránt nem
mutatkozik gy?lölet

egyet nem értés egymás iránti gyűlöletté fajuljon. A gonosz rettenetes szenvedést kelt közöttetek,

azáltal, hogy gonosz fertőzését terjeszti, különösen Isten választott látnokai és prófétái ellen.

Amikor Isten jelen van egy Küldetésben, melyet Ő hagyott jóvá a Földön a lelkek megmentése

érdekében, a sátán folyamatosan támadni fogja azt. Fel fogjátok ismerni Isten igaz prófétáit az

üldöztetés és az irántuk tanúsított gyűlölet által. Fel fogjátok ismerni őket azáltal, hogy nyilvánosan

elutasítják küldetésüket, és a mások által ellenük elkövetett gonosz tettek által.

Amikor egy küldetés – mely azt állítja, hogy Isten Szavát közvetíti – hamis, akkor az iránt nem

mutatkozik gyűlölet, mert a sátán sohasem fogja nyilvánosan támadni azokat, akiket ő megtéveszt. 

Amikor Fiam megmutatkozik, mindig gyalázni fogják Őt, mivel az ember bűne elválasztja az

embert Istentől. Amikor Fiam a Földön járt, bármerre ment, kiabálták Rá. Szitkokat

zúdítottak Rá, kövekkel dobálták Őt, és azokat, akik követték Őt. És míg Őt csalónak

kiáltották ki, hízelgéssel vették körül a hamis prófétákat, akik próbáltak versenyre kelni

Vele. Ugyanez lesz igaz, amikor majd utolsó Útját teszi, hogy egybegyűjtse mindazokat, akik

továbbra is Benne és Vele maradnak. Ő egyesíteni fogja mindazokat, akik Tanításai szerint élnek,

és akik továbbra is hűséges és alázatos szolgák. Akkor aztán, Maradék Egyháza segítségével, a

végsőkig fog harcolni, hogy a lehető legtöbb lelket megmentse, köztük minden ellenségének a lelkét,

valamint mindazok lelkét, akik nem hajlandóak elfogadni Őt.

Ha szeretitek Fiamat, sosem szabad bántanotok Őt azáltal, hogy gyűlölitek egymást. Fiam megmondta

nektek, hogy nem tudtok egységben maradni Vele, ha gyűlölet van a szívetekben.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy ti, akik Keresztényeknek valljátok magatokat, a Fiam

által mutatott példát kövessétek majd.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 

Hamarosan többen is tudományos ismeretüket kezdik el használni a

Legszentebb Evangélium megítéléséhez

2013. november 9. szombat, 11.48

Hőn szeretett leányom, hamarosan többen is tudományos ismeretüket kezdik el használni a

Legszentebb Evangélium megítéléséhez. Ahelyett, hogy Igém Igazságát hirdetnék, mely Isten

Bölcsességéből fakad, kezdik elferdíteni azt, hogy egy modernebb imázst adjanak neki.

A Szent Evangéliumban szereplő valamennyi Szavamat eltérően fogják magyarázni. Azt

fogják mondani, hogy Igém valami újat jelent, mely relevánsabb a mai világban. Próbálnak

majd példákat hozni azt illetően, hogy Én miként tanítanálak benneteket, ha jelenleg a

Földön járnék. El fog tűnni az egyszerűsége Isten Igéjének, mely mindenkinek szól. Azok, akik

intelligensek, tájékozottak, és akik büszkék az emberi haladásra a tudomány világában, kezdenek majd

sértő kijelentéseket tenni.

Az egyház magáévá fogja tenni az állítólagos új tudományos felfedezéseket, melyek
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Hamarosan többen is tudományos ismeretüket kezdik el használni a Legszentebb Evangélium megítéléséhez

kétségbe vonják a Szent Biblia tartalmát. Amit kijelentenek majd, új bizonyítéknak

beállítván, kétséget ébreszt az illetően, hogy hogyan keletkezett a világ. Majd aztán azt fogják

mondani, hogy a Bibliában sok minden egyszerűen csak metafora, azzal a céllal, hogy békét

teremtsenek az emberek körében. A humanizmus, az egymás szeretetének – azt illetően, hogy

képesek vagytok törődni a szegényekkel, a tanulatlanokkal és a rászorulókkal – üzenetét

fogják használni, mintegy helyettesítendő az Evangéliumban nektek adott Igazságot. Aztán a

papok magukévá fogják tenni a hamis új tanokat, melyek látszólag hasonlóak lesznek az Igazsághoz, és

kizárólag azok fogják életben tartani az Igazságot, akik továbbra is szilárdan kitartanak Igém mellett.

Szeretett Követőim, amikor úgy találjátok, hogy már csak nagyon kevesen fognak hallgatni az Igazságra

– azaz Isten Igéjére -, akkor nektek kell vigasztalnotok egymást. Folyamatosan emlékeztetnetek kell az

Igazságra Egyházamban azokat, akik éljenezni fogják a majdan bevezetésre kerülő eretnekségeket,

mert sokuknak sejtelme sem lesz semmiről. Olyam messzire fognak távolodni Tőlem, hogy készek

lesznek elfogadni az efféle változtatásokat. Azoknak, akiknek kevés a hite, sokkal könnyebb lesz

elfogadniuk azoknak a szavát, akik reformációt követelnek, mint hűnek maradni Isten Igéjéhez.

Hamarosan felhívást tesznek közzé az első változtatásokat illetően. Méghozzá olyan megnyugtató

szelídséggel és szenvedélyes beszéddel arról, hogy egy egyesült világként kell fellépni – szeretetet és

elfogadást tanúsítva mindenki iránt -, hogy a legnagyobb tévedésbe fogtok sodródni. Sokan meg fognak

döbbenni azon, hogy Egyházam látszólag milyen gyorsan be fogja fogadni a szekuláris világot. Sokakat

le fog nyűgözni az, ahogyan a különböző vallások, a pogányok és az eretnekek tülekedni fognak azért,

hogy csatlakozzanak ehhez az új, egy-világ jótékonysági egyházhoz. Azt fogják mondani: „Végre egy

toleráns egyház, mely eljutott mindenkihez.” Többé már nem szégyellnek majd engedetlenséget

tanúsítani Isten iránt. Hanem büszkén hirdetik majd, hogy nyomorult bűneik nemcsak, hogy

elfogadhatók Isten Szemében, hanem többé már nem tekinthetőek bűnnek egyáltalán. Ez nagy

örvendezést fog kiváltani mindenütt.

Először lesz olyan a történelem folyamán, hogy azokat, akik Egyházamat tévedésbe viszik, szeretet és

rajongás fogja övezni, és jóformán még kritikával sem fogják illetni őket.

A legnagyobb eretnekség, Kereszthalálom óta, fel fogja most emészteni földi Egyházamat. Sértő

pogány szimbólumokkal fogják elárasztani Templomaimat, és Én már sehol sem leszek

látható. És míg ők teletömik azokat az épületeket, melyek az Én imádásomra jöttek létre, addig Igaz

Egyházam – melyet azok alkotnak, akik hűek maradnak az Igazságoz – Isten egyetlen Igaz Templomává

fog válni, mivel ők sosem fogják elfogadni Testem megszentségtelenítését. Hitük képessé teszi majd

őket arra, hogy hirdessék az Evangéliumot, és hogy égve tartsák a Szentlélek Lángját.

Jézusotok

 

Isten, az Atya: Egyik tudományos véleménynek sem lesz semmi értelme,

amikor majd két Nap lesz látható

2013. november 10. vasárnap, 15.00

Drága leányom, Szeretném mielőbb egybegyűjteni valamennyi Gyermekemet, hogy tanúi legyenek

Ígéretemnek. Nagy Ajándékom a szörnyű lelki-szellemi üldöztetés közepette fog érkezni, amikor is

tagadva lesz minden, ami Én Vagyok. Nem létező új istenek kerülnek bemutatásra a világnak. Csillogó
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Isten, az Atya: Egyik tudományos véleménynek sem lesz semmi értelme, amikor majd két Nap lesz látható

mázzal lesznek bevonva azzal a céllal, hogy megszüntessenek minden Létezésembe vetett hitet.

Mindezen eretnekség ki fogja oltani Isten Világosságát.

Hamarosan már nem fognak a csillagok a maguk nagy intenzitásával ragyogni. Hamarosan

új, váratlan jeleket fogok mutatni egy hitetlen világnak – melyek dacolni fognak minden

tudományos emberi értelmezéssel –, amint Beavatkozásom kezdete feltárul. Egyik

tudományos véleménynek sem lesz semmi értelme, amikor majd két Nap lesz látható. Egyetlen

korlátozott emberi tudás általi meghatározásnak sem lesz semmi értelme. Mégis mindazon jelet,

mely a Mennyből adatik a világnak, fogják, és azt mondják, hogy egy másik emberi élet is

létezik a világegyetemben.

Én Vagyok minden élet Teremtője. Én teremtettem az embert. Én teremtettem a világot. Sose

tagadjátok ezt, mert ha tagadjátok, akkor egy tévtant fogtok követni. Az összes Mennyből történő

beavatkozást – amiből sok lesz – ki fogják magyarázni. Amikor látjátok ezeket a jeleket, akkor

legyetek tudatában, hogy közel a Második Eljövetel Napja.

Kérlek benneteket, drága gyermekek, hogy soha ne tagadjatok meg Engem, sem Ígéretemet, miszerint

elhozom a világnak a végső békét és kiengesztelődést, mely a tiétek, ha hajlandóak vagytok azt az Én

Feltételeim szerint elfogadni, és nem a tiétek szerint. Akaratom hamarosan beteljesedik végre. Ahhoz,

hogy felkészítselek benneteket, sok csodát fogok mutatni a világnak, az égen, a

világegyetemben és a bolygórendszerben. Amikor tanúi lesztek ezeknek az eseményeknek, azt

szeretném, hogy örvendezzetek, mert akkor tudni fogjátok, hogy éppen Fiam visszatérését jelentem be,

hogy beteljesítse az Ő örök üdvösségre vonatkozó Ígéretét.

Töröljétek le szemetekről a könnyeket. Tudom, milyen nehéz lesz a megpróbáltatásotok. Minden

Gyermekemre utalok, a hívőkre és nem hívőkre egyaránt, valamint azokra, akik szörnyű bűnben

vétkesek – egyikőtök sem fog kimaradni. Ha kiengesztelődtök Fiammal, Részévé fogtok válni, és Vele

együtt fogtok uralkodni a Paradicsomban, mindörökké.

Szeretett Atyátok

A Magasságos Isten

 

Üdvösség Anyja: Egyedül az Istennel való kiengesztelődés által nyerhetitek

el az Üdvösséget

2013. november 10. vasárnap, 15.20

Drága gyermekem, Üdvösség Anyjaként a szerepem az, hogy emlékeztesselek benneteket arra, amit

már évszázadok óta mondok nektek. Úgy szeressétek egymást, ahogy Fiam szeret benneteket.

Mutassatok könyörületet mindenki iránt, különösen azok iránt, akik üldöznek benneteket. Hallgassatok

arra, amit La Salette-ben és Fatimában nyilatkoztattam ki a látnokoknak, és részletesen

tanulmányozzátok azokat. Nagyon keveset valósítottatok meg abból, amit kértem.

Figyelmeztetéseimet elvetettétek, és most válnak valósággá annak a következményei, hogy

figyelmen kívül hagytátok azt, amit mondtam nektek.

Amikor a Menny üzeneteket nyilatkoztat ki az emberiségnek, az olyan, mintha egy hatalmas
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Üdvösség Anyja: Egyedül az Istennel való kiengesztel?dés által nyerhetitek el az Üdvösséget

kőerődítményhez beszélne. Némely kinyilatkoztatásom áthatolt rajta, és követőkre talált. Sokat

egyszerűen elvetettek azok, akiknek kevés a hite, és az erődítmény áthatolhatatlanná vált a Mennyből

jövő beavatkozással szemben, mely azért adatik nektek, hogy növelje hiteteket, és hogy biztonságban

tartson benneteket Isten Karjaiban.

Társmegváltói szerepem azt jelenti, hogy az ördöggel szembeni hatalmam oly módon lett

megerősítve, amit korábban nem adott meg nekem Isten. Így most érkezett el az idő, amikor

is Fiam ellenségei az irántam való összes ájtatosságot szép fokozatosan elvetik. Amikor az

irántam való tiszteletet gyorsan elhadarják, és amikor elferdítik az országok

kommunizmussal szembeni védelmére irányuló kérést, akkor kívánságaim már nem fognak

teljesülni. Mostantól fogva kuriózumnak fogok számítani a hivatalos pártfogást illetően,

amit normálisan nekem, az Isten Anyjának szánnak Fiam földi Egyházában. A fenevaddal

szembeni hatalmamat azáltal fogják kivédeni, hogy számos Katolikus Templomból, eltávolítják az

engem ábrázoló képeket, Szent Rózsafüzéremet és más irántam való ájtatosságot.

Ezt követően Isten templomai el fogják tüntetni Fiam, Jézus Krisztus minden nyomát, a

fenevadra való felkészülés során, aki eljön, és Isten legnagyobb templomának trónján ül

majd. Majd meg fogják változtatni a Jézus Krisztussal való kiengesztelődés valódi jelentését, amikor is

azt fogják mondani, hogy többé már nem szükséges kérni Istent, hogy bocsásson meg nektek

bűneitekért, amennyiben erkölcsös életet éltek. Az emberek saját nézeteikben kezdenek hinni azt

illetően, hogy mi teszi őket jámborrá Isten Szemében. De nektek soha, de soha nem szabad

megfeledkeznetek arról, hogy az üdvösség – mely egy Ajándék a világban lévő minden egyes bűnösnek

– soha nem lehet a tiétek, amíg előbb meg nem kéritek Istent, hogy bocsásson meg nektek. Ez a

lényege a Szövetségnek, melyet Fiam Kereszthalála által nyert el az emberiség számára. Jézus Krisztus

elnyerte a világ számára a bűntől való megváltást, és az Örök Élet Ajándékát. Ahhoz, hogy

elnyerhessétek ezt az Ajándékot, kérnetek kell Istent, hogy bocsásson meg nektek bűneitekért.

Egyedül az Istennel való kiengesztelődés által nyerhetitek el az Üdvösséget.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 

Atyám büntetései kezdetüket vették, és még több ökológiai

megbolydulásnak lesz tanúja a világ

2013. november 12. kedd, 15.52

Hőn szeretett leányom, tévedés azt hinni, hogy Isten nem osztana Igazságot a világban, ebben az

időben. Atyám büntetései kezdetüket vették, és még több ökológiai megbolydulásnak lesz tanúja a

világ, amint kezdetét veszi a Föld megtisztítása.

Az előkészületek már folyamatban vannak, és hamarosan Isten ellenségei meg lesznek rostálva, és meg

lesznek büntetve, mert sosem fognak megtérni, és Irgalmamért folyamodni. Nagy a Haragja

Atyámnak, és jaj azoknak, akik dacolnak Isten Szavával, mert le lesz sújtva rájuk, és el

lesznek tiporva, amint a Föld végső megtisztítása összecsap a gonosz fertőzésével – minden

egyazon időben.
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Amikor látjátok, ahogy a természet elemei hevesen reagálnak, akkor tudni fogjátok, hogy lesújtott az

Igazságosság Keze. Az ember gőgje, önnön megszállottsága és önnön meggyőződése téves felfogását

illetően, a lelki dolgok tekintetében, hozta az emberiségre a négy csészéből, a Föld négy sarkára kiömlő

tüzet.

Semmibe vettétek a figyelmeztetéseket, és így a bűn megsemmisítéséért folyó harc most már valóban

kezdetét vette.

Jézus Krisztus

Az Emberfia

 

Az első jel az lesz, hogy a Föld gyorsabban fog forogni. A második jel a

Napot érinti, mely hatalmasabbnak és fényesebbnek fog látszani, és elkezd

majd forogni

2013. november 12. kedd, 20.30

Hőn szeretett leányom, ahogy közeleg az Én Időm, sokan aludni fognak, de azok, akik meg vannak

áldva azzal, hogy nyitva van a szemük Világosságomra, fel fogják ismerni a jeleket. Ők azokban az

áldásokban is részesülni fognak, mellyel fel tudnak készülni, és csak azok fogják tudni elviselni a

változásokat, akik Belém kapaszkodnak.

Minél jobban közeledik Nagy Jövetelem Napja, annál több olyan ember fog eltávolodni Tőlem, aki azt

állítja, szereti Istent. Még azok sem fogják látni az Igazságot, akik azt mondják magukról, hogy szentek,

és felmagasztalják magukat földi Egyházam hierarchiájában. Azért nem fogják látni az Igazságot, mert

szorgalmasan rész fognak venni az olyan dolgokban és szertartásokon, melyek sértőek lesznek

Számomra.

Az első jel az lesz, hogy a Föld gyorsabban fog forogni. A második jel a Napot érinti, mely

hatalmasabbnak és fényesebbnek fog látszani, és elkezd majd forogni. Egy másik Napot is

látni fogtok mellette. Ezt követően az időjárás meg fogja rengetni a világot, és a változások

azt fogják eredményezni, hogy a Föld több része is meg fog semmisülni. Ezek a büntetések –

és sok ilyen lesz – meg fogják fosztani az emberiséget önteltségétől, annak érdekében, hogy a lelkek

könyörögjenek majd Isten Irgalmáért. Semmi más nem fogja megmozdítani a kőszívét azoknak, akik

kizárták Isten Szeretetét az életükből.

Az emberiség bűne gyorsan fog terjedni, és a bálványimádás bűne háromszorosan fog a Föld köré

tekeredni. A pogányság, királyi vezetőknek öltözve fog beszivárogni földi Egyházamba. Amikor a

pogányok Egyházam mellett döntenek, akkor azt nem azért teszik, hogy Istent imádják. Amikor a

pogányok, az ateisták, és más nem hívők, akik látszólag elutasítják Isten Létezését elfogadják

Egyházamat, akkor ők nem Előttem, Jézus Krisztus előtt fognak térdet hajtani. Amikor Egyházam

kijelenti, hogy örömmel fogad mindenkit, ne tévesszen meg benneteket. Ez nem jelenteni

majd azt, hogy ők azért látják szívesen a pogányokat Egyházamban, hogy így ők is meg

tudnak hajolni Tabernákulumom előtt. Nem, ez azért lesz, hogy a gőg bűnéből fakadó

bálványimádást vonultassák fel Előttem, mintegy meggyalázva ezzel a Szent
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Tabernákulumokat. Pogány szimbólumokat fognak Oltáraimra helyezni, és azt fogják

követelni, hogy a gyanútlan gyülekezetek hajoljanak meg, és kegyesen és nagylelkűen

fogadják testvéreiket. Arra fognak kérni mindenkit, hogy tagadják meg az Igazságot, azaz üdvözöljék

a hamis imádókat, akik Oltáraimon fognak taposni. Ekkor fog lesújtani Isten Keze.

Terjedni fognak a háborúk; földrengések fogják megrázni a Föld négy sarkát, és éhínség

fogja szorongatni az emberiséget, továbbá minden egyes, Isten előtt tett gonosz

megnyilvánulás és sértés rettenetes büntetést fog maga után vonni. Amikor azok vezetik

Egyházamat, akik elfogadják Irgalmamat – az összes démon gyalázni fogja Isten ezen gyermekeit.

Megvédelmezésük érdekében Isten be fog avatkozni, és jaj azoknak, akik Arcul köpik Teremtőjüket.

Elérkezett az idő. Azok, akik gyaláznak Engem, szenvedni fognak. Azok, akik követnek Engem, túl fogják

élni ezt az üldöztetést, egészen addig a Napig, amikor is eljövök, hogy Irgalmas Karjaimba nyaláboljam

őket. És akkor, kizárólag azok, akik itt maradnak – lévén, hogy visszautasították Irgalmas Kezemet – át

lesznek adva a fenevadnak, akit bálványoztak, és akinél az élvezeteket keresték.

Nagyon sokan lesznek, akik mindvégig el fognak utasítani Engem. Kétharmaduk Arcul fog köpni Engem,

küzdeni fog Beavatkozásom ellen, és mindenféle trágárságokat fog kiabálni Rám. Ahogy egyre közeledik

a Nap, mindenki számára látható lesz az Ellenem irányuló gyűlölet. Még azok is, akik azt a benyomást

keltik a világban, hogy Istent tisztelik, szép csendben gyalázni fognak Engem.

Az a nap, amikor a fenevad csalása mindenki számára kiderül, egy olyan nap lesz, amit senki sem fog

elfelejteni. Mert az a nap, amikor a világ látni fogja a csaló szélhámost, az Antikrisztust, Koronámmal a

fején felemelkedni – bíborvörös köntösbe öltözve -, az a nap lesz, amikor tűz fog tódulni szájából. Amikor

végre világossá válik a szörnyűség, tűz borítja el az Antikrisztust, és vele együtt mindazok, akik hűséget

esküdtek neki, a mélységbe lesznek vetve. És ekkor fogok Én jönni, amint már említettem nektek. Fel

fogom támasztani Egyházamat, és egyesíteni fogom a világot, egységben Atyám Szent Akaratával, és

végre béke fog uralkodni.

Mindaz, amit mondtam, igaz. Mindaz, ami történni fog, úgy fog megtörténni, ahogyan Én azt

megmondtam nektek. Gyorsan fog végbemenni minden, mert Haragom ellenére – melyet a képmutatás

és az emberi hálátlanság idézett elő – csak azért jövök, hogy végre véget vessek ennek a

szenvedésnek. Azért jövök, hogy megmentsek minden bűnöst, de sokan nem akarják majd, hogy

megmentsék őket.

Szeretett Követőim, legyetek erősek, mert Én meg fogom védelmezni mindazokat a bűnösöket, akik

elfogadják Irgalmas Kezemet a Nagyfigyelmeztetés alatt. Így Isten minden egyes gyermekét, hívőket és

nem hívőket egyaránt érinteni fogja ez a Mennyből jövő Nagy Beavatkozás. De ezen időszak , Isten

angyala szét fogja választani a jókat a gonoszoktól. Rövid az idő.

Jézusotok

 

Olyan próbatételnek lesz alávetve hitük, mint eddig még soha

2013. november 14. csütörtök, 12.00

Hőn szeretett leányom, Isten Világossága leragyog mindazon Gyermekére, akik egységben
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vannak Velem, Jézus Krisztussal, ebben az időben. Mindazok a Keresztények a világban, akik

Igém szerint élnek, akik eszik az Én Testemet és isszák az Én Véremet, a Belém vetett hitük

miatt egy olyan lelki-szellemi szenvedést fognak megtapasztalni, mint senki más. Én

mindazokra a Keresztényekre utalok, akik az Igazság szerint élnek, akik aszerint viselkednek, amire

tanítottam őket, és akik Szóról Szóra követik Tanításaimat.

Hamarosan valamennyiük meg fogja érteni – köztük azok is, akik sohasem hallottak ezekről, a világnak

szóló Üzeneteimről –, hogy mit is jelent Bennem és Velem élni. Olyan próbatételnek lesz alávetve hitük,

mint eddig még soha, és sajnos sokuk nem fog tudni ellenállni a nyomásnak, amivel meg kell majd

birkózniuk az irántuk tanúsított gyűlölet miatt. Minden tőlük telhetőt meg fognak tenni, hogy hűek

maradjanak a Szent Evangéliumhoz, de ezáltal rettenetes gyűlöletet vonnak majd magukra, és

hazugnak fogják nevezni őket. Nem sokkal ezután, azzal fogják vádolni mindazokat a Keresztényeket,

akik elszántan hirdetik majd Szavamat, hogy szélsőségesen erőszakosak, miközben a valódi bűnösök

azok lesznek, akik szitkokat szórnak rájuk.

Nagyon kérlek benneteket, hogy maradjatok csendben, és ne válaszoljatok az erőszakos embereknek,

akik próbálják lerombolni hiteteket és az Irántam való szereteteteket. Szükségük van imáitokra és

megbocsátásotokra azoknak, akikből fröcsögni fog gyűlölet és kiabálni fognak rátok. Azáltal, hogy

imádkoztok az ilyen lelkekért, meg fogjátok semmisíteni a sátán befolyását, és nehéz lesz a számára az,

hogy rátok zúdítsa haragját.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok mindazokért, akiket sakkfiguraként fognak használni abban

az ádáz harcban, hogy lerombolják földi Egyházamat. Kérlek, imádkozzátok ezt az Imahadjárati Imát,

hogy kiálljátok a vallási üldöztetést.

Imahadjárat (126) Ima azért, hogy kiálljam a vallási üldöztetést:

„Drága Jézus, segíts meg engem, hogy kiálljak mindenféle üldöztetést, a Te Szent Nevedben.

Segítsd meg azokat, akik tévesen abban a hitben vannak, hogy ők tanúságot tesznek Művedről.

Nyisd fel mindazok szemét, akik esetleg kísértést éreznek arra, hogy gonosz tetteikkel, cselekedeteikkel

és megnyilvánulásaikkal elpusztítsanak másokat.

Védelmezz meg engem Isten ellenségeitől, akik fel fognak emelkedni, hogy megpróbálják elhallgattatni

Szavadat, és akik megpróbálnak száműzni Téged.

Segíts, hogy meg tudjak bocsátani azoknak, akik elárulnak Téged, és add meg nekem a Kegyelmet,

hogy szilárdan kitartsak az Irántad való szeretetemben.

Segíts, hogy az Igazságot éljem, amit Te tanítottál nekünk, és hogy továbbra is Védelmed alatt

maradjak, mindörökké. Ámen.”

Menjetek ti, mind, akik őszintén szerettek Engem, és követitek mindazt, amit tanítottam nektek.

Szeressétek egymást, ahogy meghagytam nektek. Soha ne tanúsítsatok gyűlöletet egymás iránt. Inkább

imádkozzatok üldözőitekért. Mutassatok szeretetet, amikor gyűlölet mutatkozik irányotokban, mert ez a

ti fegyveretek a gonosz erővel szemben.

Jézusotok

 13



A Nagyfigyelmeztetés - 2013 november
Olyan próbatételnek lesz alávetve hitük, mint eddig még soha

 

 14



A Nagyfigyelmeztetés - 2013 november
Egyedül fogtok megállni Színem el?tt – senki nem lesz mellettetek

Egyedül fogtok megállni Színem előtt – senki nem lesz mellettetek

2013. november 15. péntek, 20.00

Hőn szeretett leányom, Atyám, a Magasságos Isten Felhatalmazásával, szeretném tájékoztatni

mindazokat, akik most az Én Nevemben szenvednek, hogy közel a Nagyfigyelmeztetés

bekövetkezésének ideje.

Ti, akik már tudtok erről, Irgalmam Nagy Napjáról, rövidesen meglátjátok a jeleket. Meg kell vallanotok

bűneiteket Előttem, hogy megfelelően felkészültek legyetek majd erre az eseményre, mely meg fogja

rázni a világot.

Hamarosan meg fogom ezt tenni, hogy meg tudjam menteni azokat az embereket, akik elvágták a

köldökzsinórt, mely Hozzám köti őket, mielőtt még túl késő lenne. Bíznotok kell Bennem, és össze kell

gyűlnötök imában, hogy a sötétségben lévő lelkek el ne vesszenek, mielőtt még mentességet adnék

nekik bűneikért. Tekintsetek most szívetekbe és lelketekbe, és úgy lássátok szíveteket-lelketeket,

ahogyan Én látlak titeket. Mit láttok? Képesek lesztek megállni Színem előtt, azt mondván „Jézus,

megteszek mindent, amit kívánsz tőlem, hogy olyan életet éljek, amit vársz tőlem.”? Azt mondjátok

majd „Jézus, bántalak Téged, de nem tehetek róla, így kérlek, Irgalmazz a lelkemnek.”? Vagy azt

fogjátok mondani, hogy „Jézus, vétkeztem, de csak mert meg kell védenem magam.”?

Egyedül fogtok megállni Színem előtt – senki nem lesz mellettetek. Meg fogom mutatni nektek a

lelketeket. Látni fogtok minden foltot rajta. Újra át fogjátok élni a bűnt, és akkor adok majd

időt arra, hogy kérjetek Engem, hogy mutassam meg nektek Irgalmamat. Nem azért, mert

jogosultak vagytok Irgalmamra – hanem mert kizárólag Én döntöttem úgy, hogy nektek

adom ezt az Ajándékot.

Napom váratlanul fog felvirradni, azon jelek során keresztül, melyek előre fel lesznek tárva számotokra.

Három évet töltöttem azzal, hogy próbáltam felnyitni a szemeteket az Igazságra. Néhányan

elfogadtátok. A többiek az Arcomba vágták.  Most elérkezett Isteni Irgalmasságom ideje, és csak azok

fognak lehetőséget kapni arra, hogy jóvátegyék vétkeiket, akik megnyitják szívüket Előttem, és akik

elfogadnak Engem.

Legyetek hálásak feltétel nélküli Szeretetemért.

Jézusotok

 

Több milliárdan meg fognak térni, és életükben először fogják felismerni

Istent, a Háromságos Istent

2013. november 16. szombat, 22.17

Hőn szeretett leányom, amikor Isteni Irgalmasságomban a világba jövök, az emberek lehetőséget
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fognak kapni arra, hogy Irgalmamat keressék, mert ez lesz az első igazi gyónás, melyben sokuk

részesülni fog.

Mindenki, függetlenül attól, hogy ki is ő, meg fogja tapasztalni ezt a rendkívüli, Atyám

Felhatalmazásával megáldott Jelenésemet. A Lelkiismeret-Átvilágítás sok fájdalmat fog okozni,

mert olyan nagy lesz az elveszett lelkek által átélt szomorúság, hogy nem fogják tudni

túlélni a megrázkódtatást. Sokan elájulnak és összeesnek majd, ahogy úrrá lesz rajtuk a

bánat. De meg fogják érteni, hogy milyen nagy szükségük van lelküknek előbb a megtisztulásra, még

mielőtt készen állnának belépni Örök Paradicsomomba. Ezek az emberek akkor tudni fogják, hogy

mi az elvárás feléjük, és a Nagy Eseményt követően bűnhődést szenvednek majd el egy

ideig. Sok ember azt fogja hinni, hogy álmodik. Lesznek, akik azt hiszik majd, hogy ez a

világvége, de ez nem az lesz. Ez a Végső Figyelmeztetés lesz, mely azért adatik az

emberiségnek, hogy segítsen nekik jóvátenni vétkeiket Isten előtt.

Több milliárdan meg fognak térni, és először fogják elismerni Istent, a Háromságos Istent, és hálásak

lesznek a bizonyítékért, melyet Teremtőjük Létezését illetően kapnak. Egyesek egyszerűen rettegni

fognak Világosságomtól, és ez szörnyű kínt fog okozni nekik; elbújnak és hátat fordítanak

majd, minden bűntudat nélkül lelkükben. Ők tagadni fogják Beavatkozásomat. De a többség

örvendezni fog, amikor megtapasztalják Irgalmam Sugarait, mert ezek a lelkek olyan

hálásak lesznek, hogy tanúi lehetnek Jelenlétemnek, hogy vonzódni fognak Világosságom

felé, oly könnyedén és vágyakozván Jelenlétem után, melyet képtelen lesznek felfogni, mivel

ez még nem annak az ideje lesz, amikor Új Paradicsomom Kapui megnyílnak. És ezért

vezekelniük kell majd, akárcsak Tanítványaimnak, azon lelkek nevében, akik el fogják utasítani Irgalmas

Kezem.

Isten Nagy Beavatkozását követően – mely lehetőséget ad az emberiségnek arra, hogy felkészüljön

Második Eljövetelemre -, sok kérdést fog feltenni a világ. Lesznek, akik annyira meg fognak változni

lelkileg, hogy nagyon sok időt fognak szentelni annak, hogy segítsenek megtérni azoknak, akiknek

szeretnének segíteni megmenekülni a megtévesztéstől. Mások bűnbánóak lesznek, és némi időbe fog

telni számukra, míg teljesen megértik Színem előtt való megjelenésük jelentőségét, és sok figyelmet

fognak szentelni annak, hogy kiengesztelődjenek Velem. 

Akkor Isten ellenségei tagadni fogják, hogy a Nagyfigyelmeztetés valaha is megtörtént, és

milliókkal fogják elhitetni, hogy ez egy kozmikus esemény volt, melynek során a Nap fénye a

Föld teljes egészét érte, egy olyan rendkívüli esemény következtében, melyet a Föld tengely

körüli mozgása idézett elő. Semmi sem állhatna távolabb az Igazságtól. És míg ők fejtegetni fogják

ezeket az okokat, tagadni fogják azt, hogy Isten Létezik, és sokakat el fognak vonni Tőlem. Sajnos sokan

lesznek, akik nem fognak visszajönni Hozzám, és csak Isten Beavatkozásai által – amikor is Isten arra

fog kényszerülni, hogy megbüntesse ellenségeit, annak érdekében, hogy észre térítse őket – lehet a

lelkeket megtisztítani.

Legyetek hálásak ezekért a Kegyelmekért, mert Isten eme Ajándéka nélkül csak nagyon kevés ember

tudna belépni a Paradicsom Kapuin.

Jézusotok

 

Azért jövök, hogy megújítsam a Földet, hogy megszabadítsam az embert

nyomorúságától, szomorúságától és bűnétől
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Azért jövök, hogy megújítsam a Földet, hogy megszabadítsam az embert nyomorúságától, szomorúságától és
b?nét?l

2013. november 17. vasárnap, 14.00

Hőn szeretett leányom, Szeretném, hogy a világ teljes Dicsőségemben lásson Engem, az ő szeretett

Megváltóját, az Emberfiát, hogy Isteni Irgalmamhoz vonzódjon majd.

Szeretném, hogy valamennyien – különösen azok, akik nem hisznek Istenben – lássanak Engem, és

Hozzám fussanak elsőként. Őértük aggódom elsődlegesen, és a következőt mondom nekik. Ti nem

ismertek Engem. Ti nem láttok Engem. Ti nem akartok hinni Bennem, de Én szeretlek

titeket. Szeretném, hogy Királyságom részesei legyetek, hogy elhalmozhassalak benneteket

Új Paradicsomom, Új Világom, Új Kezdetem minden Ajándékával. Szeretném, hogy ti,

családotok, rokonaitok és barátaitok egyek legyetek Velem, és az egész emberiséggel.

Várnotok kell a nagy eseményig, addig a napig, amikor is Sugaraim beragyogják a majd

világot, és megáll a világ tizenöt percre. Amikor látjátok ezt, és tanúi vagytok ennek, nem szabad

félnetek. Tudatosítsátok akkor, hogy Szeretetem Isteni, és hogy a világ, attól a naptól kezdve, a

felismerhetetlenségig meg fog változni.

Ne próbáljatok elfutni Előlem, mert Én jó hírrel jövök majd. Azért jövök, hogy megújítsam a Földet, hogy

megszabadítsam az embert nyomorúságától, szomorúságától és bűnétől. Azért jövök, hogy elpusztítsak

minden gonoszságot a világban azáltal, hogy Létezésem bizonyítékát adom mindenkinek. Amikor

megadatik ez nektek, meg kell engednetek Nekem, hogy felkészíthesselek benneteket az Általam

megígért Örök Életre. Az Örök Élet egy olyan élet, melyben testben és lélekben fogtok Velem élni

örökké. Meg foglak szabadítani benneteket nyomorúságotoktól, és megszüntetem a fájdalmat, melyet el

kell viselnetek a sátán létezése miatt, aki örökre száműzve lesz.

Ne utasítsatok el Engem, mert nem akarlak elveszíteni benneteket. Én Vagyok a ti Üdvösségetek. Én

Vagyok az Igazság. Én Vagyok a ti szeretett Jézus Krisztusotok, és hamarosan végre kinyilvánítom

Magam a világnak, különösen azoknak, akik nem hisznek Bennem.

Jézusotok

 

Én kizárólag az Irgalom Isteneként jövök. Nem azért jövök, hogy

megrémítselek benneteket, mert Én őszintén szeretem mindegyikőtöket

2013. november 18. hétfő, 20.10

Hőn szeretett leányom, mindenkinek fel kell készülnie, hogy méltó legyen Színem elé járulni,

mert úgy jövök el, mint tolvaj az éjszakában, és sokan nem fogják tudni, mi is történik. Ezért

fontos, hogy most mindannyian valljátok meg bűneiteket Nekem.  

Legszentebb Igém Igazsága úgy lesz majd hirdetve, hogy azt elferdített változatokkal fogják felváltani

ellenségeim, akik bátran igyekeznek megtéveszteni benneteket. Elérkezett most az idő, hogy saját

lelketekre és annak állapotára összpontosítsatok.  Annak, aki nem hisz Bennem, a következőt

mondom: Amikor Én eléd járulok, örülni fogsz, hogy tudod, Ki Vagyok? Velem jössz majd? Elviszlek

téged, letörlöm könnyeidet, és egy dicsőséges életet fogsz élni, amennyiben megvallod Nekem

vétkeidet, és arra kérsz, hogy vegyelek Irgalmamba téged.
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Én kizárólag az Irgalom Isteneként jövök. Nem azért jövök, hogy megrémítselek benneteket, mert Én ?szintén
szeretem mindegyik?töket

Annak, aki hisz Bennem: Te képes leszel mindennemű szégyenérzet nélkül megállni Színem előtt? Vajon

tiszta lélekkel fogsz Színem elé járulni, mindannak tudatában, hogy tudod, hogy mit tanítottam neked?

Nem számít, mert ha ezt mondod Nekem, „Jézus, bocsáss meg nekem, én követni akarlak Téged.”, meg

leszel mentve.

Annak, aki hisz bennem, de azt hiszi magáról, hogy ő példás, és nincs szüksége gyónásra: Te is méltó

leszel arra, hogy Színem elé járulj? Amikor megmutatom neked lelked állapotát, vajon vitatkozni fogsz

Velem, és azt fogod mondani, hogy márpedig te méltó vagy Színem elé járulni, amikor valójában nem

vagy az? Ha nem tudjátok elfogadni Irgalmi Ajándékomat, és bevallani helytelen cselekedeteteket,

akkor továbbra is el lesztek szakadva Tőlem, és már csak egy esélyt fogok adni nektek a haladékra.

Az egész emberiségnek: Arra kérlek benneteket, hogy mindenekelőtt lelketeket készítsétek

fel. Rendbe kell hoznotok lelketek minden területét, mielőtt alkalmasak lennétek arra, hogy felkészülten

álljatok meg Jelenlétemben a Nagyfigyelmeztetés alatt. Amennyiben nem, egy fájdalmas tisztulást kell

majd elszenvednetek, és Tisztítótüzeteket a Földön fogjátok elszenvedni, még mielőtt felvirrad Második

Eljövetelem Napja. Arra buzdítalak benneteket, hogy imádkozzátok ezt az Imahadjárati Imát, a magatok

és szeretteitek lelkéért.

Imahadjárat (127) Ima a magam és szeretteim lelkének megmentéséért

„Ó Jézus, készíts fel engem, hogy szégyenérzet nélkül járulhassak Színed elé. Segíts nekem

és szeretteimnek (nevezd meg itt őket), hogy készek legyünk megvallani minden helytelen

cselekedetünket. Hogy beismerjük hiányosságainkat. Hogy kérjük minden bűn

megbocsátását. Hogy szeretetet tanúsítsunk azok iránt, akiket megbántottunk. Hogy

Irgalomért esedezzünk az üdvösség reményében. Hogy megalázzuk magunkat Előtted, hogy

a Nagy Átvilágítás Napján, a magam és a többiek (nevezd meg itt őket) lelkiismerete tiszta

legyen, és hogy eláraszd majd lelkemet Isteni Irgalmaddal. Ámen.”

Elérkezett most az idő, hogy emlékeztessétek magatokat mindarra, amit tanítottam nektek. Elérkezett

most az idő, hogy megvizsgáljátok a Tízparancsolatot, és megkérdezzétek magatoktól, hogy

valóban ennek megfelelően éltétek-e az életeteket.

Legyetek őszinték magatokkal, mert ha nem, így is úgy is fel lesz tárva előttetek, hogy hogyan

bántottatok Engem életetekben. De hadd vigasztaljalak meg benneteket.

Én kizárólag az Irgalom Isteneként jövök. Nem azért jövök, hogy megrémítselek benneteket, mert Én

őszintén szeretem mindegyikőtöket, függetlenül attól, hogy mit tettetek, de Türelmem véges. Csak

azokat lehet Isteni Irgalmamba burkolni, akik elfogadják az Isten elleni bűneik súlyos mivoltát. Azoknak,

akik elutasítanak Engem, kevés idejük marad majd arra, hogy jóvátegyék vétkeiket, mert külön fogom

választani a juhokat a kosoktól. Az egyik tábor Velem fog jönni. A másik tábor ottmarad, és akkor

feltárul az Új Kezdet minden teremtény előtt. Csak azok fognak részesülni az Örök Életben, akik

szeretnek Engem.

Szívleljétek meg most Hívásomat, mert Én ezt annak érdekében teszem, hogy a lehető legtöbbetek jól

felkészült legyen még a Nagyfigyelmeztetés Napja előtt.

Jézusotok

 

Azon a napon össze fogom gyűjteni az Élőket
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Azon a napon össze fogom gy?jteni az Él?ket

2013. november 19. kedd, 20.00

Hőn szeretett leányom, sok Keresztény életében egy olyan kellemetlen rokonná váltam, Akit időről időre

vendégül kell látni, de rejtegetni kell mindvégig. Sokan, akik Keresztényeknek születtek, de eltávolodtak

Tőlem, így tekintenek Engem manapság. Nem igazán vagyok fontos, és mégis amikor bajban vannak,

önkéntelenül Hozzám kiáltanak, mert ilyen az alaptermészetük.

Miért, ó miért nem tudnak elfogadni Engem? Mi szakította el az embert Tőlem? Miért nem tudták

felszentelt Szolgáim Hozzám vezetni őket? Szenvedésem ma is pontosan olyan, mint amilyen

Kínszenvedésem alatt volt, és most azok, akik eddig hűek maradtak Hozzám, hamarosan el fognak

hagyni Engem. Azért, mert kezdik majd átértékelni felfogásukat azt illetően, hogy Ki is Vagyok Én

pontosan, és mit is jelent valójában Szövetségem – mindezt a közelgő eretnekségek miatt.

Hamarosan minden Irántam való hódolatot egy egyszerű, Felém vetett főhajtásra fognak redukálni

Templomaimban. Többé már nem fognak térdet hajtani Tabernákulumaim előtt. Nem fognak meghajolni

Előttem, vagy térdre ereszkedni, sőt imádkozni sem fognak Feszületem előtt, mert nem arra fogják

kérni őket, hogy az Engem ábrázoló Kép előtt hódoljanak. Megostoroznak és nevetségessé tesznek

majd Engem. Szavaimat a legfurcsább szóáradattá fogják változtatni, és Kereszthalálom

Igazságát el fogják vetni.

Jelenlétem még most is él a Földön. Nem szabad elhagynotok Engem, mert ha elhagytok, Világosságom

kialszik, és akkor elborít majd benneteket a sötétség. Csak azok tudják őrizni Lángomat, akik hűségesek

maradnak Hozzám, és amikor földi Egyházam már csak pislákoló fénnyé halványult – akkor fog

felhangzani a végső Mennyei hívás. Azon a napon össze fogom gyűjteni az Élőket. A többiek

ottmaradnak, Isten ellenségeivel egyetemben, akiknek ők hűséget esküdtek. Ezután már nem lesz

örömben részük.

Jézusotok

 

Amikor eljövök, mint az Irgalom Királya, egyetlen lélekben sem marad

semmi kétely azt illetően, hogy Ki Vagyok, és Mi Vagyok

2013. november 20. szerda,14.15

Hőn szeretett leányom, mondd meg valamennyi Követőmnek – mindazoknak, akik hisznek Bennem,

Jézus Krisztusban -, hogy minden nap időt kell szánniuk Rám az imádságban, annak érdekében, hogy

megmentsék azok lelkét, akik Számomra elveszettek. A Kegyelmek által, melyeket nektek adok,

szeretném, ha viszonzásul segítenétek elvezetni Hozzám azok lelkét, akik összetörik a Szívemet.

Arra kell kérnem benneteket, hogy viseljétek el azt a kínt, melyet az emberiségnek a Tőlem, Jézus

Krisztustól való elszakadása miatt fogtok átélni. Ezt a földi Egyházamban bekövetkező szakadás fogja

kiváltani. Azáltal, hogy teljes engedelmességgel elfogadjátok ezt a szenvedést, Én felül tudok kerekedni

ama szorításon, melyet a gonosz gyakorol azok körül, akik túl gyengék ahhoz, hogy hirdessék Isten Igaz

Szavát. Nem szabad félnetek ettől a Küldetéstől, mert ez szeretett Atyám Nagylelkűségéből fakadóan
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Amikor eljövök, mint az Irgalom Királya, egyetlen lélekben sem marad semmi kétely azt illet?en, hogy Ki
Vagyok, és Mi Vagyok

adatik a világnak. Ő egyszerűen csak vissza akarja szerezni Teremtését, sértetlenül, annak

érdekében, hogy egyetlen gyermekét se veszítse el.

Nem számít, hogy ki ostoroz, gúnyol, vagy üldöz titeket, csak gondoljatok arra a büntetésre,

mely mindazokat sújtja, akik Arcul köpnek Engem. Akkor, nem törődvén a gúnyolódásokkal,

buzgón kell imádkoznotok minden ilyen szegény lélekért. Legyetek nagylelkűek szívetekben, és

be fog tölteni benneteket a Szentlélek, hogy akkor majd Mennyei Hadseregem oldalán harcoljatok azért,

hogy megmentsétek a világot a gonosztól. Ezért hát szeretettel és bizalommal kell várakoznotok, és Én

nagy Áldást fogok hozni nektek.

Nem szabad felhagyni a reménnyel a félelem miatt. Nem szabad, hogy a félelem vakká tegyen

benneteket a tőletek elvárt feladatra, így amikor Én eljövök, mint az Irgalom Királya, egyetlen lélekben

sem marad semmi kétely azt illetően, hogy Ki Vagyok, és Mi Vagyok. Gyűljetek egybe. Egyesüljetek.

Vezessetek minden lelket Irgalmas Karjaimba. Ahhoz, hogy segítsetek Nekem ebben, imádkoznotok kell

ezt a különleges Imahadjárati Imát, mellyel segítetek Nekem egybegyűjteni és egyesíteni az összes

lelket.

Imahadjárat (128) Ima az összes lélek egybegyűjtésére és egyesítésére

„Drága Jézus, segíts nekünk, szeretett Tanítványaidnak, Karjaidba gyűjteni a világot, és bemutatni

Neked azokat a lelkeket, akik a legjobban rászorulnak Nagy Irgalmadra.

Tölts el minket a Szentlélek Ajándékával, annak érdekében, hogy az Igazság Lángja elborítsa

mindazokat, akik elszakadtak Tőled.

Egyesíts minden bűnöst, hogy mindenki megkapjon minden lehetőséget a kiengesztelődésre.

Add meg mindannyiunknak az erőt, hogy szilárdan kitartsunk Szent Igéd mellett, amikor arra

kényszerítenek bennünket, hogy utasítsuk el az Igazságot, melyet a Legszentebb Evangéliumok

hirdetnek a világnak.

Mi továbbra is Benned, Veled és Érted vagyunk ezen utunk, az üdvösségre vezető út minden egyes

lépésénél. Ámen.”

Nyugodjatok meg. Bízzatok Bennem. Helyezzétek imáitokat Lábaim elé, és Én válaszolni fogok minden

egyes, Hozzám intézett kérésre, hogy mentsem meg mindazokat a lelkeket, akiknek a nevét Elém

tárjátok.

Jézusotok

 

Virul a szeretet, mert az egy Ajándék Istentől, és van hatalma, hogy

elpusztítsa a gonoszt

2013. november 23. szombat, 17.00

Hőn szeretett leányom, szeretném elmagyarázni a szeretet fontosságát, és azt, hogy ezzel miként

tudjátok legyőzni a gonoszt, valamint, hogy e nélkül, miként terjeszkedik a gonosz.
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Virul a szeretet, mert az egy Ajándék Istent?l, és van hatalma, hogy elpusztítsa a gonoszt

A sátán képtelen szeretni, ugyanakkor viszont megszállottja annak, amit hatalmának és nagyságának

vél. Amikor lelkeket fertőz meg, az első dolog, amit tesz az az, hogy elpusztítja a szeretetet a lélekben.

Amikor ezt eléri, rettenetes gyűlöletet plántál az illető lélekbe, és ez olyan gyűlölet, mely

megosztottságot okoz. A gyűlölet szította megosztottság és egyet nem értés, meggondolatlan tettekhez

vezethet, melyeket egyik lélek követ el a másik ellen. Ezek a gyűlölettel teli cselekedetek nagyon

gyakran szörnyű kegyetlenséghez, sőt még gyilkossághoz is vezethetnek. A gőg bűne bele van

plántálva azokba a lelkekbe, akik kitárják magukat az ördögnek, és ez könyörtelen nagyravágyáshoz,

valamint kapzsisághoz vezet. De ahol szeretet van, ott van Isten Jelenléte.

Virul a szeretet, mert az egy Ajándék Istentől, és van hatalma, hogy elpusztítsa a gonoszt. A Szeretet

nem önző. A Szeretet nagylelkű, megbocsátó, és nem szennyezte be a gőg bűne. Minden egyes nap

kérnetek kell Istentől a Szeretet Ajándékát, és ha megkaptátok, használjátok, mint fegyvereteket a

gyűlölet ellen. Amikor egy tiszta lélekben jelen van a Szeretet, az vonzza a gyűlöletet azon lelkek felől,

akik száműzték Istent az életükből. Ők nem állhatják Isten Világosságát, mely azok lelkéből ragyog,

akiket az Isten Szeretete tölt be.

Most menjetek abban a tudatban, hogy a Szeretetet mindazoknak a lelkének a megsegítésére kell

használni, akiknek nagy szükségük van Segítségemre. Kérlek, imádkozzátok ezt az Imahadjárati imát a

Szeretet Ajándékáért.

Imahadjárat (129) Ima a Szeretet Ajándékáért

„Ó Istenem, kérlek, tölts el engem Szereteteddel.

Segíts, hogy meg tudjam osztani a Szeretet Ajándékát mindazokkal, akik rászorulnak

Irgalmadra.

Segíts, hogy jobban tudjalak szeretni Téged.

Segíts, hogy szeretni tudjam mindazokat, akiknek szükségük van a Te Szeretetedre.

Segíts, hogy szeretni tudjam ellenségeidet.

Engedd, hogy a szeretet, mellyel Megáldottál engem, arra használódjon, hogy elárassza

mindazoknak a szívét, akikkel kapcsolatba kerülök.

Segíts, hogy a Szeretettel, melyet lelkembe öntesz, győzedelmeskedjek minden gonosz

felett, megtérítsem a lelkeket, valamint legyőzzem az ördögöt és mindazon gonosz

megbízottját, akik megpróbálják lerombolni Szent Szavad Igazságát. Ámen.” 

Én Vagyok a Szeretet. Ha őszintén szerettek Engem, még több szeretettel fogom elárasztani lelketeket,

és ezzel a szeretettel segíteni fogtok Nekem megmenteni a világot.

Jézusotok

 

Emberek milliárdjai fogják élvezni az örök dicsőséges életet Isten

Jelenlétében

2013. november 24. vasárnap, 16.45

Hőn szeretett leányom, amikor eljövök, hogy szabadulást hozzak az emberiségnek a

gyötrelemtől, amit az Istentől való elszakadás miatt szenvednek el, mindannyiuknak

hálásnak kell lenniük ezért a Nagy Irgalmasságért. Ennek köszönhető, hogy emberek
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Emberek milliárdjai fogják élvezni az örök dics?séges életet Isten Jelenlétében

milliárdjai fogják élvezni az örök dicsőséges életet Isten Jelenlétében.

Az Irgalmasság eme nagy Cselekedete által, a dicsőséges Ígéret nagyszerű hírét hozom el,

amikor is Második Eljövetelem – nem sokkal a Nagyfigyelmeztetést követően – be fogja

teljesíteni Isten Tervét az Ő gyermekeire vonatkozóan. Valamennyi lélek meg fogja kapni

Irgalmam Ajándékát, de nem mindenki fogja elfogadni. Azok, akik nem fogják elfogadni, csak egy rövid

időt fognak kapni arra, hogy eldöntsék, milyen életet akarnak élni. Dönthetnek egy olyan mellett,

melyben egy teljes, és testben-lélekben tökéletes életet fognak élni Új Paradicsomomban, vagy egy

Isten nélküli mellett. Azoknak, akik felfogják, hogy mi az, amit Én kínálok, nem szabad visszautasítaniuk

egy ilyen Ajándékot. Azok viszont, akik vissza fognak utasítani Engem, hajlandóak lesznek sötétségben

tespedni, abban a hitben, hogy ez úgysem számít. Amit viszont ők nem tudnak az az, hogy rettenetes

fájdalmat fognak átélni, amikor végleg elszakadnak Tőlem. Egy olyan koromsötét mélységben fogják

találni magukat, ahol semmit sem fognak látni. Semmijük sem lesz. Csak egy tomboló tüzet fognak

érezni, mely tőrként hasít beléjük, amit örökre el kell majd viselniük.

Az Istentől való elszakadás akkor következett be, amikor Lucifer megkísértette Ádámot és Évát a gőg

bűne által. A gőg bűne az eredendő oka minden bűnnek, és ez az a bűn, ami az embert a

sátánhoz láncolja. Amikor eljövök, hogy visszaköveteljem Trónomat, megszűnik majd ez az

elkülönülés. Azok, akik Értem, Velem és Bennem vannak, egyként fognak egyesülni. De azon a napon,

amikor végre eljövök, és megítélem majd a világot, azok, akik elszakadtak Tőlem, és akik továbbra is el

fognak utasítani Engem, a végső befejezést fogják átélni, melyben nem leszek többé Jelen. Melyben már

nem fogok tudni vigaszt nyújtani nekik; már nem fogom tudni Magamhoz vonni őket. Akkor aztán

örökké tartó gyötrelmet és szenvedést fognak átélni a fenevaddal és minden démonával együtt a Pokol

tüzében.

Én nem akarlak megrémíteni vagy sokkolni benneteket, sem szenvedést okozni nektek, de azért, hogy

felfogjátok a következményeket, el kell mondanom nektek az Igazságot. Nagyon sokan közületek nem

hisztek a Pokolban. Azért nem hisztek benne, mert oly régóta félre vagytok vezetve. A Menny, a Pokol

és a Tisztítótűz létezik. Az utolsó napon csak két lét fog létezni – az Új Paradicsom, amikor a

Föld és az Ég eggyé válik, és a mélység, mely maga a Pokol.

Az Igazságot nehéz elfogadni, de az Igazság ismerete nélkül nem tudjátok megválasztani sorsotokat.

Jézusotok

 

Üdvösség Anyja: Isten ellenségei rettenetes szentségtöréseket követnek

majd el, mígnem megszentségtelenítik a Tabernákulumokat is

2013. november 25. hétfő, 17.25

Gyermekem, amikor Fiam földi Egyházát megkaparintják, akkor a majdan kibontakozandó események

sorozata pontosan ugyanaz lesz, mint ami az Ő Keresztre feszítése során történt.

Fülsiketítő lesz a zaj, amikor Isten ellenségei átveszik az irányítást az Ő Teste felett, és

megszentségtelenítik Azt. Örvendezni fognak, és rendkívüli kiáltványokat tesznek közzé a csaló

szélhámosok iránti nagy ujjongás közepette, akiket mindenütt hallani lehet majd, mert ez alkalom lesz

majd arra, hogy megnyerjék Fiam Egyházának több makacs ellenlábasát és korábbi ellenségét. Fiam
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Szent Igéjének jelentését illetően, mindenféle új nyilatkozatok fognak özönleni Fiam

Egyházának szájából. Be fognak vetni minden hazugságot – ravaszul álcázva, hogy

hihetőnek tűnjenek-, hogy ebbe az új, megújított egyházba csábítsák Isten gyermekeit.

Minden bűnre lesz mentség, hogy még több kívülállót üdvözölhessenek Isten templomaiban,

míg végül teljes zűrzavar nem lesz tapasztalható Fiam Egyházának falai között.

Miközben tégláról téglára lerombolják Fiam Egyházát, Fiam maradéka kénytelen lesz

elhagyni azt. El fognak vetni minden érvet, minden gesztust és minden védekezést, melyekkel azok

hozakodnak elő, akik továbbra is hűségesek lesznek Fiam Egyházához. Ez egy csendes Keresztre

feszítés lesz, épp olyan, mint amit Fiam viselt el megadással, amikor alig több mint egy

nyöszörgést hallatva Szenvedett. Azok hangja, akik továbbra is hirdetni fogják az Igazságot nem fog

médiaérdeklődést kapni. Sem figyelmet. Sőt, ha még sikerül is hangjukat hallatni, démontól

megszállottaknak fogják tartani őket emiatt.

Nagyon kérem mindazokat, akik szeretik Fiamat, és akik megértik, hogy ezek a jelek előre meg lettek

jövendölve, hogy továbbra is szolgálják Fiamat. Sok pap, ahelyett, hogy harcolna a hitéért, és hű

maradna Fiamhoz, inkább el fogja hagyni. A többiek nem fognak meghátrálni, és biztosítani fogják az

Élet Eledelét mindazoknak, akik Fiam Valóságos Jelenlétét keresik.

Isten ellenségei rettenetes szentségtöréseket követnek majd el, mígnem megszentségtelenítik a

Tabernákulumokat is. Amikor már elérték ezt, akkor elő fogják készíteni a trónt, amelyen az antikrisztus

fog trónolni.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy ti, akik ismeritek az Igazságot, vigaszt tudjatok majd

nyújtani azoknak, akik nagyon fognak szenvedni, amiért az eddigi legnagyobb hitehagyás felemészti

Fiam, Jézus Krisztus Egyházát, mely a szemetek előtt bontakozik ki.

Nagy az én bánatom, és nehéz az én Szívem, a gonosz megtévesztés miatt, mely még azokkal is meg

fog történni, akik nagyon szeretik Fiamat. Az ő szenvedésük lesz a legnagyobb.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 

A Menny hamarosan ki fogja hirdetni Isten - az emberiség megmentését

célzó - Nagy Tervének befejező részét

2013. november 26. kedd, 12.53

Hőn szeretett leányom, mindazok, akiket üldöznek az Én Nevemben, azt akarom, hogy megértsék, miért

történik ez. Ne feledjétek, Kereszthalálom és a szenvedés, melyet elviseltem, azért volt, hogy meg

tudjam szabadítani az emberiséget a fenevad iránti szolgaságból. Legyetek tudatában, hogy Keresztem

– amikor nehéznek találjátok, hogy hordoznotok kell – egy nagyon nehéz teher.  Amikor felveszitek

Keresztemet, gyűlölni fognak benneteket nemcsak a gonoszok, hanem a szent emberek is, akik pedig

őszintén szeretnek Engem, de híján vannak a tisztánlátásnak.

Amikor felveszitek Keresztemet, és tettekre váltjátok Tanításaimat, akkor meg fognak vetni benneteket.
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Amikor felveszitek Keresztemet, azáltal, hogy hirdetitek az Igazságot, melyet ezek az Üzenetek

tartalmaznak, rágalmazni és gyűlölni fognak benneteket, jobban, mint bármely más Tanítványomat,

akik előttetek jártak. Kereszthalálom óta, semmilyen más küldetés nem hasonlítható ehhez a

legeslegutolsó küldetéshez, melyet Atyám hagyott jóvá a Mennyben. Ha ez nem így lenne, akkor ügyet

sem vetnének erre. Ehelyett a Föld minden szegletében hallató lesz Szavam, és a Szentlélek Ereje által

mindenki meg fogja hallani, még ellenségeim is. Senki sem fogja figyelmen kívül hagyni Szavamat, mert

ez lehetetlen. Mert amikor az Isten Szava hallható, nem lesz olyan, aki – függetlenül lelke

állapotától – ne reagálna Rá valamilyen módon.  Azok, akik hagyják, hogy megérintsem a szívüket,

el fognak telni szeretettel Irántam, de egyúttal meg is lesznek rendülve, mivel egyedül Isten hangja

képes ilyen reakciót kiváltani.

Ti, akik hallotok Engem, most meg kell hallgatnotok. Kérlek, fogadjátok el Keresztem súlyát, függetlenül

attól, hogy mennyire nehéz lesz a terhetek végül. Ez a Kereszt ki fog meríteni benneteket, de a

megbocsátás gyümölcseit fogja teremni ellenségeim számára, akiknek a lelkét szeretném megmenteni.

Üldöztetésetek meglehet, hogy nehéz, meglehet, hogy ez bánatot és szomorúságot okoz nektek, de

legyetek tudatában, hogy ezt az a tény okozza, hogy ez az Én Művem. Művem, ha beszennyezetlen

marad, rettenetes szenvedést vált ki azok körében, akik válaszolnak Nekem. Ugyanakkor

legyetek tudatában, hogy szenvedésetek rövid életű lesz, és gyorsan feledésbe merül, mert

a Menny hamarosan ki fogja hirdetni Isten – az emberiség megmentését célzó – Nagy Tervének

befejező részét. Akkor megújul a világ, és áradni fog Isten Szeretete, amíg Isten Akarata be nem

teljesül.

Jézusotok

 

A gyötrelem, az üldöztetés, a szenvedés, a nevetségesség és a kigúnyolás

mindig osztályrésze lesz Isten választott lelkeinek

2013. november 29. péntek, 16.45

Hőn szeretett leányom, amikor azt kérdezed, hogy Én, Jézus Krisztus miért engedem meg a szenvedést

a világban, akkor neked meg kell értened Isten Akaratát. Sok ember szenved a világban, és mindig is

szenvedett. A szenvedést az a tény okozza, hogy a bűn megosztottságot okoz az emberek között. A bűn

elszakítja az embert Istentől, és így ember, ember ellen fog vétkezni. Én azért engedem meg a

szenvedést, mert az közelebb hozza a lelkeket Hozzám, a megtisztulás által, amit ezek a lelkek

szenvednek el. Én nem lelem örömöm a szenvedésben. Viszont Én Jelen Vagyok minden egyes

lélekben, akinek fájdalmat és kínt kell elszenvednie. Isten Akarata az, hogy bizonyos lelkek

többet szenvedjenek, mint mások, mert az ilyen áldozatok által lehet megmenteni azon más

lelkeket, akik kevésbé érdemesek Irgalmamra.

Én önként szenvedtem Kínszenvedésem során, de Szenvedésem és Alázatosságom legyőzte a sátán

hatalmának nagy részét. A sátán sosem tudná megalázni magát, mert ez elképzelhetetlen. És így, a

szenvedés fájdalmából fakadó alázatosság által, a lelkek gyengíteni tudják a sátán mások feletti

hatalmát. A gyötrelem, az üldöztetés, a szenvedés, a nevetségesség és a kigúnyolás mindig

osztályrésze lesz Isten választott lelkeinek. Az ilyen lelkek vannak a legközelebb Hozzám, és

ezen áldozatukat fogom használni ahhoz, hogy az üdvösség menedékébe vonzzam azon más

lelkeket, akik a legjobban rászorulnak Irgalmamra.
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Ez a mostani tanítás nagyon nehéz nektek, akik szerettek Engem, és talán igazságtalannak tűnhet. De

tudjátok meg, hogy a szenvedés még közelebb hoz benneteket Hozzám, és megszerzi számotokra a

Velem való Örök Életet a Paradicsomban. Soha ne hibáztassátok Istent a világban lévő

szenvedésért, mert azt elsősorban az emberi nem bukása okozta, amikor Isten gyermekei

megadták magukat a gőg bűnének.

A gőg a gyökere minden bűnnek, és a gőg az oka a világban lévő szenvedés nagy részének.

A gőg vezet minden más bűnhöz, majd aztán megosztottságot okoz a világban, és az igazságosság

hiányát. Legyetek nyugodtak afelől, hogy a világ hamarosan meg fogja érteni végre Isten Akaratának

valódi értelmét. Akkorra az emberi akarat tisztelettel meghajol Atyám Szent Akarata előtt. Amíg el nem

jön az a nap, amikor az ember megszabadul a gőgtől, és megalázza magát a Magasságos Úristen előtt,

addig nem tud vége szakadni a szenvedésnek.

Amikor a világ végül elfogadja az Igazságot, és az Általam tett Ígéretet, miszerint eljövök újra, akkor le

fogok törölni minden könnyet a szemetekről. Fel fogom emelni dicsőségben az élőket és a holtakat, és

nagy pompában fognak uralkodni az Új Ég és az Új Földön, amikor is a kettő eggyé válik Bennem.

Amikor szenvedtek, legyetek nyugodtak, mert hamarosan vége lesz.

Jézusotok

 

A sátánnak az a stratégiája, hogy először becsapja és megtéveszti a

hívőket, és csak azután teszi tönkre őket

2013. november 30. szombat, 15.50

Hőn szeretett leányom, mennyire nagyon szeretem a világot. Mennyire vágyom minden egyes olyan

lélek után, akik jelenleg elveszettek a Számomra. Megígérem, hogy minden egyes személyt meg fogok

keresni, és megpróbálom Isteni Irgalmamba vonni őket. Szeretném mindegyikükkel megismertetni

Jelenlétemet, Szeretetemet és Könyörületemet. Könnyeim, melyeket kimutatok neked Kislányom,

most azokért hullik, akik el fogják utasítani Isteni Beavatkozásomat, és akik ennek

következtében fejest fognak ugrani a gonosz megtévesztés légüres terébe.

Kínszenvedésemet most újra át fogom élni, amint Testemnek szembe kell majd néznie egy újabb

ostoroztatással, amikor is a pogányok – akik a béke, a szeretet és az alázat hamis látszatát keltve

fognak jönni – megtiporják Egyházamat, mielőtt keresztre feszítenék azt. A lélekben bölcsek tudni fogják

az Igazságot. A háború keservesebb lesz, és a sátán serege által áhított fődíj Isten valamennyi

gyermekének a lelke lesz.

A hívők lelke lesz az elsődleges célpontja a sátánnak, és erre fogja összpontosítani minden

energiáját. A sátánnak az a stratégiája, hogy először becsapja és megtéveszti a hívőket, és csak

azután teszi tönkre őket. A hitetlenek kevésbé érdeklik a sátánt, mert már megnyerte magának a

lelküket, és így ők már kevés kihívást jelentenek a számára. Atyám nem fog félreállni, és csak úgy nézni

ezt az előre megjövendölt borzalmat. Minden csoda, minden Mennyei hívás, és minden Beavatkozás

látható lesz, amint kibontakozik a végső csata – minden idők legnagyobb szellemi háborúja.

Azok, akik intelligensnek születtek, nem lesznek okosabbak az Igazságot illetően, mert az emberi logika

mentén fogják elemezni teremtésük valóságát. Azok, akik Isten iránti tiszta szeretettel a szívükben
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születtek, el fogják fogadni az Igazságot, még ha az össze is zavarja őket, mert szívük Istenhez tartozik,

és meg lesznek áldva a tisztánlátás Ajándékával. Azok, akik harcolnak Isten Szava és Atyám lelkeket

megmentő Beavatkozása ellen, és akik próbálják megakadályozni Őt a lelkek megmentésében,

szigorúan meg lesznek ítélve.

Amint folytatódik a lelkekért vívott csata, folyamatosan Hozzám kell fordulnotok, és kérnetek kell

Engem, hogy tartsalak meg erőben benneteket, hogy védelmezzelek meg és vigasztaljalak meg titeket. 

Ha Velem vagytok, olyan nyugalommal fogjátok viselni ezt a borzalmas elhagyatottságot,

mely meg fog lepni benneteket. De ha nem tudtok bízni Bennem, és ha nem tudjátok teljes

mértékben átadni magatokat Nekem, akkor ezekkel a megpróbáltatásokkal, melyek

Egyházamban várnak rátok, szinte lehetetlen lesz megbirkóznotok, olyannyira gyötrelmesek

lesznek.

Soha nem szabad elfelejtenetek azt, hogy Isten Mindenható, és hogy a sátán nem nyerheti meg ezt a

lelkekért folyó háborút. Sajnos sokan nem lesznek elég erősek a hitükben, vagy nem lesznek képesek

felismerni a megtévesztést, mellyel szembe kell majd nézniük az Én Nevemben, és soha nem fogják

tudni helyrehozni vétkeiket Előttem.

Ezek azok a lelkek, akik oly keserű bánatot okoznak Nekem jelenleg.

Jézusotok
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