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Az Élő Isten; az Atya, a Fiú és a Szentlélek pecsétje
2012. február 20., hétfő, 12:20

Az Atyaisten arra kér minket, hogy mindenki vegye fel ezt a pecsétet mindannyiunk és
családjaink védelmére az elkövetkezendő nehéz időkben, melyet meg kell élnünk.
(33) Álljatok most fel, és fogadjátok Pecsétemet, az Élő Isten Pecsétjét
Istenem, szerető Atyám, szeretettel és hálával elfogadom Védelmed Isteni Pecsétjét.
Istenséged körülveszi testemet és lelkemet az örökkévalóságig. Alázatos hálával
meghajolok, és felajánlom Neked, szeretett Atyám, mélységes szeretetemet és
hűségemet. Könyörögve kérlek, hogy ezzel a különleges Pecséttel védj meg engem és
szeretteimet, és én megígérem, hogy életemet a Te Szolgálatodnak szentelem
mindörökkön-örökké. Szeretlek, Drága Atyám. Vigasztallak Téged ezekben az
időkben, Drága Atyám. Felajánlom Neked, szeretett Fiad Testét és Vérét, Lelkét és
Istenségét, engesztelésül a világ bűneiért és minden gyermeked üdvösségéért. Ámen.
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Üzenet a papoknak, püspököknek és a kardinálisoknak
(bíborosoknak) a hamis prófétákról
2011. jún.7. kedd, 15:15

Szeretett leányom, szenvedtél, mert a csaló kínoz téged. Erősen kell imádkoznod, hogy
kibírjad támadásait. Vesd Belém teljes bizalmadat, aztán hagyd, hogy Én
foglalkozzam ezzel, fel kell ajánlanod az Értem kiállt szenvedést és ezt fogadd
örömmel szívedbe. Ha továbbra sem felejted el, hogy ezek a szenvedések azért
vannak, mert eggyé váltál Velem, és mint kiválasztott lélek áldott vagy, akkor jobban
fogod magad érezni.
Sok követőm most kezdi felfogni, hogy a világban mi is történik és a Szentlélek
kegyelme által harcra készen állnak, hogy Igéimet megvédjék. A hívők ezen hadserege
most egyre erősebb lesz és félelem nélkül fogják a bűnösöket a megváltásra vezetni.
Szent helytartómnak, Benedek pápának szüksége van imáitokra. Naponta
imádkozzatok érte, mert neki most minden szinten védelemre van szüksége, hogy az
bekövetkezendő kínokon keresztül segítsétek. Nagyon fontos, hogy résen legyenek
híveim minden fellépő új pápával szemben, mert az nem Istentől való lesz. Kérlek,
figyelmeztesd minden felszentelt szolgámat, hogy készüljenek fel ezekre a szörnyű
kihívásokra, amelyek a legfélelmetesebbek lesznek, amivel hivatásuk idején valaha is
találkoztak. Nagy bátorságot fog követelni, hogy kiálljanak Tanításaim Igazságai
mellett. Olyan sok felszentelt szolgám lett vak a visszatérésemmel kapcsolatos
ígéretek iránt. Mikor lesz az (gondolták magukban)? Annyira megszokták Tanításaim
előadását, hogy talán elfelejtették, hogy ezek az események valamikor, talán életük
idején fognak beteljesedni? Mert a mai világban ez most a legnagyobb kihívás.
Ha több ezer évvel ezelőtt prófétákat küldtem a világba, akkor természetes, hogy arra a
periódusra, amikor újra visszajövök, megint küldeni fogok, hogy felkészíthessem erre
a világot.
Keltsétek életre a Tanításokat, amelyekre híveiteket tanítsátok. Fogjátok fel, hogy Én
vagyok az, aki most hozzátok beszél. Ez az üzenet Tőlem jön, Isteni Megváltótoktól.
Imádkozzatok az ítélőképesség kegyelméért, hogy felismerjétek valódi Hangomat,
amikor az megadatik nektek. Nyissátok meg most szíveteket és hallgassátok, amit
mondani akarok nektek. Eljött a felvilágosítás ideje a jövendölésekről, amelyek
megtalálhatóak a Jelenések könyvében és amelyek most ott tartanak, hogy szemeitek
előtt lejátszódjanak.
Nektek, szeretett szolgáim, bátorsággal, szeretetetek által kell az akadályok ellen
küzdenetek, melyeket a csaló állított fel és amelyek türelmeteket a végsőkig próbára
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teszik. Tudomásul kell vegyétek, hogy a hamis próféta készülőben van, hogy
elcsábítson benneteket, hogy elragadtasson benneteket és hogy arról győzzön meg
benneteket, hogy ő az Igazságot képviseli. Most meg kell mutassátok hűségeteket
Irántam és az Örök Atya iránt. Ne essetek kétségbe. Ámbár ezek az események meg
fognak benneteket ijeszteni és összezavarnak titeket, mégis hűségesnek és
méltányosnak kell lennetek Velem szemben.
Hívatásotok ideje alatt most először lesz megpróbálva hitetek. Péter Egyháza, az Én
Egyházam. De amikor a kulcsokat visszaadják Istennek, az Atyának, ami rövidesen
megtörténik, akkor az Egyház részese lesz Királyságomnak. Én vagyok az Igazság.
Minden időben az Igazságot kövessétek..
Imádkozzatok most azért a kegyelemért, hogy biztosak lehessetek a sátán
félrevezetésének felismerésében. Különben a hamis próféta behálózza gyermekeimet,
bájos, karizmatikus fondorlataival, a csalóéval. A sátán nem fogja Egyházamat
meghódítani, ha szolgáim a megtévesztéssel szemben résen lesznek és, ha ezt a
valóságnak megfelelően látják: egy ördögi hazugságnak, amelyből nem lesz visszaút,
ha beleestetek, vagy ha csatlakoztok ehhez az utálathoz!
Most hallgassatok meg. Forduljatok Hozzám vezetésért és azokért a különleges
kegyelmekért, amelyekre szükségetek van, hogy nyájamat Hozzám és az Örök
Atyához vezethessétek, mert ha ezt teszitek, akkor olyan kegyelmekben részesítelek
benneteket, hogy rövid időn belül erőt gyűjthettek, azért hogy mindenáron
megvédhessétek Igéimet.
Mindannyitokat szeretem és vágyódom segítségetek után ezekben a Végidőkben.
Jézus Krisztus

Az első üzenet az Isteni Atyától: eljött Számomra az az
idő, amikor visszakövetelem dicsőséges Királyságomat
– az Új Paradicsom 1000 évig fog tartani
2011, jun.25, szombat,; 16:00

A látnoknő megjegyzése: amikor röviddel azelőtt, hogy ezt az üzenetet kaptam, éppen
az irgalmasság Rózsafüzérét imádkoztam el, akkor hirtelen a Szentlélek jelezte nekem,
hogy mindjárt egy üzenetet fogok Istentől, az Atyától kapni. Az idegfeszültségtől
reszkettem. Aztán feltettem a kérdést: Kinek a Nevében jöttél? A válasz a következő
volt:
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Szeretett Fiam, Jézus Krisztus nevében jöttem, aki az emberiség Megváltója. Én
vagyok az Isteni Atya és első ízben szólok most hozzád. Kiválasztott leányom, ma
azért szólok hozzád, hogy az emberiséget arról a szeretetről tájékoztassam, amelyet
mindenki iránt érzek.
Sokan nem ismernek Engem. Csak azt gondolják, hogy ismernek, de millió
gyermekem számára csak egy arcnélküli lény vagyok. Olyan kevesen ismerik azt az
óhajomat, hogy megengedhessem azt, hogy úgy szeressenek, ahogyan azt mindig is
szerettem volna. A világban sokan könnyedén kezelik Nevemet, azok, akik nem
ismerik be, hogy a világ és teremtményei kezeim által lettek megalkotva. Mindazok,
akik nincsenek tisztába azzal, hogy ki is vagyok valójában, össze vannak zavarva és
kissé félnek is Tőlem.
Tőlem nem kell félni, hiszen az Én szeretetem tiszta szeretet minden gyermekem iránt.
Olyan nagyon szeretlek benneteket, hogy a legnagyobb áldozatot hoztam értetek, hogy
visszahozzalak karjaimba benneteket, és hogy a csaló karmaiból megmentselek
benneteket. Ezért szeretett Fiamat, Jézus Krisztust, a világba küldtem, hogy
megérthessétek mi az igaz szeretet. Ez a szeretet, ha ti is elfogadjátok, mindannyitokat
meg fog menteni.
Megszakad a Szívem, mert oly sokan közületek nem fognak Hozzám fordulni és nem
fognak szeretetet mutatni Irántam. Egyszerűen arra vágyódom, hogy Hozzám
forduljatok és segítségemet kérjétek. Szeretetemtől nem kell félnetek, hiszen az első
lélegzetvételt szeretetem által kaptátok. Mindenkit közületek az Én képmásomra
teremtettem, azért, hogy egy családom lehessen. A világot tiszta szeretetből
teremtettem, azért, hogy ti gyermekeim ezt a Paradicsomot megoszthassátok Velem.
Olyan szeretettel lett ez megteremtve, hogy minden egyes részlet benne óvatosan lett
felépítve.
Olyan boldog voltam, amikor megteremtettem a Földi Paradicsomot, hogy azt egy
emberi lénynek lehetetlen lenne felfogni, még az angyalok is ujjongtak örömükben és
a Mennyországot a szeretet lángja világította be. Aztán a bűn mindent lerombolt, a
bűn, amelyet a kígyó okozott.
Gyermekeim, hagyjátok, hogy megmagyarázzam. Eljött Számomra az idő, hogy
visszaköveteljem azt a paradicsomot, amit szeretettel megalkottam, és hogy újra egy
család lehessünk.
Egy család, ami szorosan összetartozik majd, a szeretet erős köteléke által.
Ez az új Paradicsom a Földön, most már meg van tervezve minden gyermekem
számára.
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Ez ezer évig fog tartani a Földön és ebből senki sem szabad kimaradjon, különben
megszakadna a Szívem. Szeretett Fiam, Jézus Krisztus és a Szentlélek nagy
igyekezettel próbálnak a nyájamhoz visszahozni benneteket, hogy az egykor
megteremtett Paradicsom újra létezhessen, mint a legnagyobb ajándék gyermekeim
számára, hogy örömük legyen majd benne.
Ez a Paradicsom a szeretet helye lesz, a szépségé, a dicsőségé és otthont fog nyújtani
mindenki számára, azoknak, akiknek tiszta szívük és lelkük. Ez a cél a Földön minden
egyes lélek számára, beleértve azokat a lelkeket is, akik mindezt nem tudják
felfogni.
Miközben Fiam a világhoz szól és felkészíti azt, nagy Irgalmasságára, amelyet a
Nagyfigyelmeztetés alatt mutat majd meg, azért, hogy minden bűnös még egy esélyt
kaphasson arra, hogy élvezhesse az új Földi Paradicsomot, neked meg kell hallanod
hangomat. Mindenkit figyelemre szólítok fel. Térjetek vissza Hozzám. Lássátok be,
hogy valóban Létezem, hogy Én vagyok minden élet, minden teremtmény és a
dicsőség forrása. Ha ezt teszitek, akkor üdvözölve lesztek az Én Földi
Paradicsomomban, ami mindent felkínál majd nektek, olyat is, amiről valaha is
álmodni tudtatok volna. Hallgassatok Fiamra és üzeneteire, amelyet a világnak ad,
hogy mindannyitokat megváltoztasson. Azok számára nem lesz Irgalom, akik nem
akarják ezt meghallani, vagy továbbra is a bűn förtelmes ösvényén maradnak.
Én vagyok minden teremtmény Istene. A szeretet Istene vagyok, a szánalomé. De
ugyanakkor Én vagyok az igazságosság Istene is. Kezeim le fognak súlytani az
emberiségre, azokra, akik a gonosz iránti hűségük miatt, nem akarják követni a
szeretet és az igazság ösvényét.
Mert elérkezett számomra az az idő, amikor visszakövetelem dicsőséges
Királyságomat, amelyet egyetlen ember sem tud megállítani, bűnei által. Ha még is
megpróbálnák, akkor örökre el fognak veszni.
Én vagyok a ti Istenetek, és Megteremtőtök. Szeretetem nem hal ki sohasem.
Lángokban ég és tele van mély gyöngédséggel irántatok. Mivel gyermekeimnek oly
sok bűne van, ezért ez elveszi azt a jogot tőlük, hogy visszatérjenek örökségemhez,
mindazokat, akik valóban szeretnek Engem, visszatartják és megakadályozzák abban,
hogy a kapun beléphessenek.
Kérlek benneteket gyermekeim, ne utasítsátok vissza az emberiséghez intézett
felhívásomat. Fogadjátok el azt az Irgalmasságot, amelyet most szeretett Fiam fel fog
nektek ajánlani.
Fogadjátok azt tárt karokkal.
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Isten, az Atya, minden dolog Megteremtője és Alkotója
A látnoknő megjegyzése: az üzenet ideje alatt megszakítás nélkül sírtam, miközben
kezem csak írt és írt, anélkül, hogy megállna.

Az Egyházamat érő legnagyobb támadás
Kereszthalálom óta
2011. október 28. péntek, 23:30

Drága szeretett leányom, Egyházam hűsége Irántam, szeretett Megváltója iránt,
rövidesen a végsőkig próbára lesz téve. Egyházam elaludt és szendergésében nem
készül fel az Antikrisztus érkezésére. Ő és csatlósai befészkelték magukat Atyám
Egyházába és minden hasadékában jelen vannak az egész világon.
A katolikus Egyház az Antikrisztus első számú célpontja és ő addig nem fog
megállni, ameddig Egyházam vezetőinek legalább a felét el nem térítette ezen a
földön. Olyan felkészületlenek a bíborosaim, püspökeim és papjaim, hogy nem
képesek felismerni azokat a kifinomult változásokat, melyek a saját köreikben
észlelhetők. Már nem tart sokáig, míg Egyházamon belül a megosztottság valóban
nyilvánvaló lesz.
Ez nem más, mint az Egyházamat érő legnagyobb támadás Kereszthalálom óta.
Szegény, szeretett szolgáim! Sokan közülük csak ártatlan gyalogosok (sakk), akik ki
vannak szolgáltatva azoknak a sötét erőknek, kik óvatosságból nem fedik fel kilétüket.
Arra kérem valamennyi szolgálómat, hogy hathatósan imádkozzanak annak érdekében,
hogy majd ellen tudjanak állni annak az utálatnak, mely már bekövetkezőben van. A
következőképpen kell, hogy imádkozzanak:
„Ó, szeretett Jézusom, védelmedért esedezem és irgalmadat kérem, hogy védelmed
által testvéreim, Egyházadon belül, ne essenek az Antikrisztus áldozatává.
Kegyelmezz nekem és oltalmazz engem az erősség fegyverével, hogy kiállhassak a
gonosz tettek ellen, melyeket valószínűleg a Te Szent Neved alatt követnek majd el.
Irgalmadért könyörgök és megígérem Neked, hogy Szent Nevedhez minden időben
hű maradok.”
Lépjetek fel, szent szolgáim, ezzel a gonoszsággal és a szörnyeteggel szemben, kinek
szájából ilyen mocskosságok és hazugságok fognak kipattanni.
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Figyeljetek azokra a változásokra, ahogy konszekrálni (átváltoztatni) fogják testemet
és véremet. Ha majd megváltoztatják a Szavaim, és ezáltal tagadni fogják Testem
valós jelenlétét a szent Eucharisztiában, akkor Isteni Ígéretemet meg kell védenetek:
aki eszi az Én Testemet és issza az Én Véremet, annak örök élete lesz.
Legyetek bátrak, szent szolgáim. Imádkozzatok azért az erőért, melyre szükségetek
lesz, mivel hitetek és engedelmességetek a végsőkig próbára lesz téve.
Szeretlek és megvédelek benneteket minden időben. Közületek csak a szelíd szívűek
és alázatos lelkűek fognak szent védelmemben részesülni.
Imádkozzatok minden felszentelt szolgámért az egész világon, hogy ne utasítsák
vissza az igazság világosságát, a sötétség szellemének javára, mely Egyházamon belül
megjelenni készül.
A ti Megváltótok és Védelmezőtök
Jézus Krisztus

Felhívás a Klérushoz: Készítsétek fel nyájamat a Földre
való Második Eljövetelemre, melyre már oly régóta vár
2012. január 27. péntek, 23: 50

Én vagyok a ti szeretett Jézusotok, a Legmagasságosabb Isten Fia, és aki a Szeplőtelen
Szűz Máriától született.
Drága szeretett leányom, sohasem szabad elfelejtened, hogy amikor nekem dolgozol,
akkor üldözni fognak; az emberiség nem szereti hallani azt az igazságot, melyet ebben
a végidőben kinyilatkoztatok neked.
Szent Szavamat oly hosszú ideje hatályon kívül helyezték, de nem tart sokáig ez az
állapot.
Hangomat a világon mindenhol meg fogják hallani. Szeretetem, az Én teljes
Dicsőségemben lesz kinyilatkoztatva, és az ember végül képes lesz arra, hogy
megszabadítsa magát attól a bilincstől, melyet a sátán helyezett a bokáira.
Bár az igazság áthatja majd gyermekeim lelkét, és azt a szabadságot viszi nekik,
melyre már oly hosszú ideje vágyakoznak, mégis ez sajnálatos módon megosztáshoz
fog vezetni.
Szeretett szent szolgáim, papok és a Klérus minden igazhitű papja a Katolikus
Egyházon belül, tudnotok kell, hogy mindnyájatokat szeretlek.
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Oly sokan közületek, szívetek nagylelkűségével áldoztátok fel az életeteket Nekem.
Most szükségetek lesz arra, hogy Rám támaszkodjatok.
Imádkoznotok kell a vezetés kegyelméért, hogy továbbra is erősek maradhassatok a
hitetekben és a megkülönböztetés képességében.
A szemeteket egy pillanatra se fordítsátok el Rólam. Szükségem van rátok nyájam
felkészítésében, hogy az oly régóta várt Második Eljövetelemet a Földön
üdvözölhessék.
Tartsatok ki, és ne engedjétek, hogy az Irántam való szereteteteket eltérítsék, nem
számít, hogy milyen nagy nyomást gyakorolnak rátok.
Ti vagytok az Én igaz tanítványaim, és arra kell sürgetnem benneteket, hogy
Egyházam megmentéséért fegyverkezzetek fel. Ez az igaz Egyház, mely sziklára
épült, szeretett tanítványom, Péter által, sohasem fog megsemmisülni.
Az ellenség talán azt hiszi majd, hogy Egyházam valóban meg fog semmisülni, de ez
ostoba feltételezés lenne részéről.
Senki sem fogja és nem is tudja majd Egyházamat megsemmisíteni. Dicsőségem
hirdetésére a hamuból fog felemelkedni, mert földi Királyságom megmentésére
fogok visszatérni.
Nektek sohasem szabad elhagynotok Engem, szeretett Megváltótokat, soha! Mert
nélkülem nincs világosság. Világosság nélkül pedig nincs jövő.
Leányom, a Keresztes Imahadjárat 22. imáját adom neked az egész világ számára,
hogy azt a katolikus Klérus imádkozza:
„Ó, szeretett Jézusom, tarts erősen engem, és a nap minden pillanatában éleszd újra
Irántad való szeretetem lángját.
Ne hagyd soha, hogy ez a láng, a szeretet lángja, mely Irántad ég, pislákoljon, vagy
kialudjon.
Ne hagyd soha, hogy gyengének bizonyuljak a kísértés idején.
Add meg nekem a szükséges kegyelmeket hívatásom, odaadásom, hűségem
tiszteletben tartásához, és hogy meg tudjam tartani az igazhitű Katolikus Egyház
tanításait.
Hűséget ajánlok Neked, minden időben.
Megígérem, hogy elkötelezettségem által harcolni fogok hadseregedben, hogy
amikor újra eljössz, a Katolikus Egyház újra felemelkedhessen dicsőségben, a Te
üdvözlésedre, ó, drága Jézus. Ámen.”
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Szeretett Megváltótok,
Jézus Krisztus,
Az egész emberiség Királya

Angliát más országok is követni fogják a nyilvános
imádság betiltásában
2012. február 12., vasárnap, 10:30

Gyermekem, mennyire sírok, amikor azt kell látnom, hogy milyen sokan megpróbálják
kiirtani az Én szeretett Fiam iránti hódolatot.
Amint azt már neked mondtam, a harc elkezdődött. A tervek szerint, Angliában
már megkezdődött a betiltása az Atyaistenhez, és az Ő drága Fiához, Jézus
Krisztushoz mondott nyilvános imáknak.
Ez még csak a kezdet. Hamarosan ezt az iskolákra is alkalmazni fogják, és más
nyilvános helyekre, amíg az ima jogellenessé nem válik Fiamnak, Jézus Krisztusnak
felszentelt templomaiban is.
Az emberek közötti gyűlölet, és a magas pozíciókban lévők gyűlölete Fiam iránt
azt jelenti, hogy ők mindent meg fognak tenni, amit csak tudnak, hogy betiltsák a
keresztény hit nyilvános gyakorlását.
Azok, akik Fiamat gyűlölik, azt állítják, hogy nem hisznek Fiamban. De hogyan
tudnak ennyi gyűlöletet mutatni, olyasvalaki iránt, akiben nem hisznek?
Fiam iránti megvetésük még nyilvánvalóbb lesz, amikor Angliát más országok is
követni fogják a keresztény hit nyilvános gyakorlásának a betiltásában.
Bűncselekménynek fog számítani, ha tisztelik majd Fiamat.
Más vallásúak is szenvedni fognak, akik az Atyaistenben hisznek.
Azonban nem fognak nagyobb mértékben szenvedni, mint a Római Katolikus Egyház,
és más Keresztények. Ezek szenvedése viszont intenzívebb lesz.
Imádkozzatok gyermekeim, hogy sok minden elháruljon ebből a gonoszságból, mely
most már egyre nyilvánvalóbb lett.
Mert azok, akik azt állítják, hogy nem hisznek Fiamban, mindeddig rejtve maradtak.
Most nagy önbizalommal fognak kiözönleni, és Fiamat üldözni fogják azon szenvedés
által, melyet az Ő követőinek fognak okozni.
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Imádkozzatok kitartóan, gyermekeim, hogy megvédjétek hiteteket és azon jogotokat,
hogy nyilvánosan tisztelhessétek Fiamat anélkül, hogy szégyenkeznetek kellene.
Kérlek benneteket, imádkozzátok a Keresztes Imahadjárat következő imáját (29), a
keresztény hit gyakorlásának védelméért:
„Ó, Uram, Jézus Krisztus!
Hozzád esedezem, hogy áraszd ki Szentlelkedet minden gyermekedre.
Hozzád könyörgök, hogy bocsáss meg mindazoknak, akiknek lelkében gyűlölet van
Irántad.
Imádkozom, hogy a Nagyfigyelmeztetés alatt az ateisták megnyissák
megkeményedett szívüket, hogy azon gyermekeid, akik szeretnek Téged, méltósággal
tisztelhessenek, és hogy majd minden üldöztetésen felül tudjanak emelkedni.
Kérlek, töltsd el minden gyermekedet a Szentlélek ajándékával, hogy bátorsággal
felemelkedhessenek és a végső csatában hadseregedet vezetni tudják a sátán, annak
démonai és azon lelkek ellen, akik az ő hamis ígéreteinek rabjai lettek. Ámen.”
Menj békével, gyermekem, mondd meg a világnak, hogy készüljön fel erre a nagy
igazságtalanságra.
Köszönöm, hogy válaszoltál hívásomra.
Mária, az Angyalok Királynője,
Az Üdvösség Anyja

Az Atyaisten: Álljatok most fel, és fogadjátok Pecsétemet,
az Élő Isten pecsétjét
2012. február 20., hétfő, 12:20

Szeretett leányom, Szívem erősen ver bánatomban, gyermekeim bűnei miatt.
Mint bármely szerető apának, kettészakítja Szívemet az egymás iránti gonosz
gyűlöletük. Ez olyan, mintha egy kard szúrná át a Szívemet, melynek hatása nem
akarna szűnni.
Én vagyok a Legmagasságosabb Isten, akinek a gyermekeimnek adott szabad akarat
miatt, tartós fájdalmat kell elviselnem mindaddig, amíg ki nem bontakozik az Új
Paradicsom a Földön.
Akkor, gyermekeim, Szent Akaratomnak megfelelően fogtok egyesülni. Amíg ez meg
nem történik, nem lehet béke a Földön.
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Végül a világ csak akkor nyugszik meg, amikor a Gonosz, és mindazok, akik hazug
Ígéreteit rabszolgaként követik, elpusztulnak.
Leányom, mondd meg gyermekeimnek, hogy Én nem élvezem gyermekeim
megbüntetésének gondolatát, hiszen szeretem őket.
Ők az enyémek, az én dédelgetett teremtményeim. Állandó gyötrelmet jelent
Számomra, szeretett Atyjuk számára látni azt, ahogyan a gonosz megrontotta a
lelküket.
Azt szeretném, drága gyermekeim, akik ismeritek és megértitek irántatok való
Szeretetemet, hogy bevigyelek benneteket szép, Új Paradicsomomba a Földön.
Megígérem nektek, hogy az üldöztetés rövid lesz, és hogy ti védelem alatt lesztek.
Mert Én most rátok hagyom Szeretetem és Védelmem pecsétjét.
Ezzel el fogjátok kerülni azok figyelmét, akik nehézségeket fognak okozni
országotokban.
A Pecsétem Üdvösségem Ígérete. Ezzel a pecséttel az Én erőm eláraszt benneteket, és
nem lesz semmi ártalomban részetek.
Ez egy csoda, gyermekeim, és egyedül csak azok lehetnek megáldva ezzel az Isteni
ajándékkal, akik kis gyermekként Irántam való szeretetükben meghajolnak Előttem, az
ő Uruk, a Mindenség Teremtője előtt.
Álljatok most fel, és fogadjátok Pecsétemet, az Élő Isten Pecsétjét. Imádkozzátok a
Keresztes Imahadjárat (33) eme imáját, hogy pecsétemet méltányoljátok, és
fogadjátok azt szeretettel, örömmel és hálával.
„Ó, Istenem, szerető Atyám,
Szeretettel és hálával elfogadom a Te védelmed Isteni Pecsétjét.
Istenséged körülveszi testemet és lelkemet, az örökkévalóságig.
Alázatos hálával meghajolok, és felajánlom Neked, szeretett Atyámnak Irántad való
mély Szeretetemet és hűségemet.
Könyörgök Hozzád, hogy ezzel a különleges pecséttel védj meg engem és
szeretteimet, és én megígérem Neked, hogy életemet a Te Szolgálatodban élem, most
és mindörökké.
Szeretlek drága Atyám, megvigasztallak Téged, ezekben az időkben, kedves Atyám.
Felajánlom Neked, szeretett Fiad testét és vérét, lelkét és Istenségét, engesztelésül a
világ bűneiért és minden gyermeked üdvösségéért. Ámen.”
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Menjetek gyermekeim, és ne féljetek. Bízzatok Bennem, szeretett Atyátokban, aki
szeretettel teremtett meg mindnyájatokat.
Én minden egyes lelket ismerek, minden részetek ismert Számomra. Egyikőtök sincs
részesül kevesebb szeretetben, mint a másik.
Éppen ezért egy lelket sem akarok elveszíteni. Egyet sem.
Kérlek, hogy továbbra is imádkozzátok mindennap Isteni Irgalmasságom
Rózsafüzérét.
Egy szép napon majd meg fogjátok érteni, hogy szükséges ez a megtisztulás.
Szerető Mennyei Atyátok,
A Legmagasságosabb Isten

A szakadás ideje szinte már elérkezett az Egyházban, és
nektek most készenlétben kell állnotok
2012. március 20., kedd, 21:20

Drága szeretett leányom, ebben a pillanatban át szeretném ölelni világszerte minden
tanítványomat és követőmet.
Szükségem van a vigasztalásotokra, gyermekeim.
Szenvedésemben szükségem van a vigasztalásotokra, miközben könnyeket sírok
földi Egyházamért.
Annyira eltávolodtak egyesek felszentelt szolgáim közül, hogy sokan még a Második
Eljövetelemben sem hisznek.
Azokat a papokat, püspököket és bíborosokat, akik hisznek, félretolják, és hallgatásra
kényszerítik.
Mennyire sírok ezekért a szegény, drága tanítványaimért, akik életüket Nekem és
tanításaim terjesztésére szentelték az emberiségért.
Nekik hamarosan oda kell majd figyelniük arra, amit Szent Szavamról mondanak,
mivel kényszeríteni fogják őket, hogy egy hazugnak a tanításait hirdessék, akinek a
lelke nem a világosságtól való.
Egyesüljetek, gyermekeim, papjaim, és mindazok, akik szeretnek Engem, és most
segítsetek Nekem a lelkek megmentésében.
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Ennek érdekében egy pillanatot sem szabad elpazarolnotok. Nektek beszélnetek kell
másoknak a nagy dicsőségről, mely közületek minden egyes lélekre vár, Második
Eljövetelemkor.
Ez a nagy és dicsőséges esemény az a pillanat lesz, amikor ti végre egyesülni fogtok
Velem, drága Jézusotokkal, aki oly nagyon szeret benneteket.
Nektek, szeretett követőimnek, mindenkor résen kell lennetek.
Ti annak a kísértésnek lesztek kitéve, hogy hagyjatok el Engem, mondjatok ellen
igaz Tanításaimnak; és arra fognak kényszeríteni benneteket, hogy a
báránybőrbe bújt farkast tiszteljétek, és engedelmeskedjetek neki.
Oly sok szegény lélek, nemcsak a hamis pápa varázslatának fog áldozatul esni – aki
maga a hamis próféta, és már akit oly régen megjövendöltek –, hanem még azt is
elhiteti veletek, hogy isteni erővel rendelkezik.
Gyermekeim, a szakadás ideje szinte már elérkezett az Egyházban, és nektek most
készenlétben kell állnotok.
Egyesüljetek, egy egységet alkotván.
Kapaszkodjatok egymásba.
Védjétek egymást, és imádkozzatok mindazokért, akik a rossz utat követik, és a
hamis prófétának hódolnak.
Sok imára van szükség, de ha azt teszitek, amit Én mondok nektek, akkor lelkeket
menthettek meg.
Drága követőim, ti fogjátok Egyházam maradékát alkotni a Földön, és vezetve lesztek
azok által a bátor, szent szolgák által, akik felismerik a hamis prófétát, hogy ki ő
valójában.
Ne féljetek, mert Én a bölcsesség, a nyugalom és a tisztánlátás kegyelmét
ajándékozom egyenként mindnyájatoknak, akik a következő imával kérnek erre
Engem:
Ó Jézus, segíts nekem, hogy mindenkor lássam Szent Szavad igazságát, és továbbra
is hűséges maradjak tanításaidhoz, attól függetlenül, hogy mennyire kényszerítenek
engem arra, hogy elutasítsalak Téged.
Most álljatok fel, és legyetek bátrak mindnyájan, mert Én, soha nem hagylak el
benneteket.
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Én, a tüskés utat veletek együtt fogom járni, és biztonságban foglak benneteket a
Paradicsom kapuihoz elvezetni.
Mindössze annyit kell tennetek, hogy teljesen bízzatok Bennem.
Szeretett Üdvözítőtök,
Jézus Krisztus

Nincs már sok időtök, amíg eljövök ítélni
2012. március 24. szombat, 11:45

Ma azért jövök hozzád, drága szeretett leányom, hogy tájékoztassam a világot Nagy
Irgalmasságomról.
Igazságosságomról is szeretném tájékoztatni a világot.
Gyermekeim, nincs már sok időtök, amíg eljövök ítélni.
Ezt az időszakot,- mostantól az Ítélet napjáig -, mely Második Eljövetelemkor fog
bekövetkezni, bölcsen kell kihasználnotok, hogy felkészítsétek a lelketeket.
Mint Isteni Megváltótok, az a kötelességem, hogy vezesselek benneteket, és hogy
felfedjem előtettek azokat a lehetőségeket, amelyekkel biztosíthatjátok, hogy
alkalmasak legyetek belépni Paradicsomomba.
Ne utasítsátok el prófétáimat. Ezt most különösen Szent Szolgáimra mondom.
Nektek alázattal és tiszta lélekkel kérnetek kell Tőlem, hogy Szentlelkemmel
borítsalak be benneteket, a megkülönböztetés kegyelmének érdekében.
Ha ezt megteszitek, akkor Legszentebb Szavam igazságát fogom most kinyilatkoztatni
nektek, ezen próféta által.
Ezek után már a ti feladatotok lesz, hogy a segítségetekről biztosítsátok
mindazokat a lelkeket, akik lelkük felkészítése érdekében a vezetéseteket keresik,
Második Eljövetelem alkalmából.
Soha ne féljetek kimondani a „Krisztus Második Eljövetele” kifejezést, mert
nyájamból sokan nem tudják, hogy mit jelent ez.
Oly kevesen kaptak tanítást erről a nagyszerű és dicsőséges eseményről, vagy
lelkük felkészítésének fontosságáról, hogy nekik a kegyelem állapotában kell
lenniük.
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Soha ne féljetek a Tisztítótűz vagy a pokol létezéséről prédikálni. A ti
felelősségetek, hogy elmondjátok az igazságot népemnek.
Forduljatok Hozzám vezetésért a Keresztes Imahadjárat 40. imája által.
Ima a Klérusnak, hogy felkészítsék a lelkeket Második Eljövetelemre.
Ó, Jézusom,
Én csak egy alázatos szolga vagyok, és szükségem van Rád, hogy vezess Engem oly
módon, hogy felkészíthessem a Te Dicsőséges Második Eljöveteledre a lelkeket.
Segíts nekem megtéríteni és felkészíteni a lelkeket, a Te szent Akaratodnak
megfelelően, hogy ők alkalmasak legyenek belépni az Új Ég és Új Föld birodalmába,
melyet kereszthalálod által ígértél meg minden embernek.
Add meg nekem a szükséges kegyelmeket, hogy megoszthassam azt a szomjas
lelkekkel, és add, hogy soha ne mondjak le az Irántad való kötelességemről, drága
Jézus, akinek hűséget ígértem Szent Fogadalmam által. Ámen
Menj most, szent szolgám, és fogadd el azt a szerepet, amelyre ki lettél választva.
Ez a kihívás a lelkek felkészítésére a Második Eljövetelem alkalmából, a valaha is
létező legnagyobb lelkipásztori feladat, és ezt neked, szeretettel és örömmel a
szívedben, el kell fogadnod.
Fogadd tehát a kiválasztottság ajándékát, mint ezen idők, a végső idők Szent Szolgája,
amikor az Új Ég és Föld, mint Új Paradicsomom emelkedik ki.
Te áldott vagy, hogy ezekben az időkben élhetsz.
De téged – ha a lelkek megmentésében segítesz – gyötörni fognak, és utazásod
minden szakaszán akadályozni fog a csaló és mindazok, akik arra csábítanak
benneteket, hogy szíveteket fordítsátok el Tőlem, Isteni Megváltótoktól.
Soha ne add fel Szent Küldetésedet, és tudd, hogy Én, a te Jézusod, az út minden
lépésénél veled együtt járok.
Szeretett Jézusotok
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A következő pápa, még ha a Katolikus Egyház belső tagjai
is választják meg, ő a Hamis Próféta lesz
2012. április 12. csütörtök, 11:2

Drága szeretett leányom, még mindig sok ember utasít el Engem a világban, és ez a
közvéleménynek is köszönhető.
Oly nagy sötétség ereszkedett le Isten gyermekeire, hogy csak nagyon kevésnek van
bátorsága Szent Szavam nyilvános hirdetésére.
A hívőket szóbeli bántalmazások, és rosszindulatú gúny által félemlítik meg,
amelyeket el kellene viselniük, ha nyilvánosan beszélnének Szent Szavamról.
Még a buzgó követőknek is hiányzik a bátorságuk, hogy felálljanak és harcoljanak az
országukba bevezetett gonosz törvények ellen, amelyek Atyám Szavának ellent
mondanak.
A papok szégyellnek nyilvánosan kiállni Tanításaim igazsága mellett, attól félve,
hogy kiközösítik őket.
Most – jobban, mint eddig–úgy találják, hogy hangjukat lehetetlen meghallani néhány
rendtársuk gonosz bűnei szégyene miatt, amelyet el kell viselniük.
Amikor egy bátor szent szolga úgy dönt, hogy feláll és megvédi tanításaim
igazságát, akkor ők rettenetesen szenvednek. Őket a tolerancia, az együttérzés és
a szeretet hiányával vádolják, valamint az emberi jogok tiszteletben tartásának
hiányával.
Ti látjátok, gyermekeim, hogy Tanításaim igazságait, amelyet Szent Szolgáim
mondanak ki, hazugságként kezelik.
A hazugságok, – a kiforgatott változatai annak az igazságnak, amelyeket a Szentírás
foglal magába – az igazság helyett kerülnek bemutatásra.
A sátán nagyon sok lelket szerzett meg magának – beleértve a vezetőket is
Egyházamon belül-, amely azt jelentette, hogy sok ártatlan embernek most
nehezére esik hűséget fogadnia Szent Akaratomnak.
Mennyire félreállítottak és félretoltak Engem, engedvén hogy a hazugságok –
amelyeket Szent Szolgáim elméibe ültettek – a nagy többség által el legyenek fogadva.
Ezek a gonosz hazugságok ezeken is túltesznek.
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Szentírásom igazságai, amelyeket a Jelenések Könyve tartalmaz, sok Egyházam
értelmezte. Oly sok változat létezik, melyeknek mindegyike az emberi értelmezésen
alapszik.
Az Én szeretett XVI. Benedek Pápám, az utolsó igaz pápa ezen a Földön.
A Római Péter, az Én Péterem, a legelső apostol, a Mennyországból fog uralkodni
Egyházam fölött, Örök Atyám parancsnoksága alatt. Aztán, amint Második
Eljövetelemkor majd uralkodni jövök, ő fogja kormányozni Isten minden gyermekét,
amikor minden vallás Egy, Szent Katolikus és Apostoli Egyházzá egyesül.
Én csak az igazságot mondom, leányom.
Figyelmeztetnem kell benneteket, hogy most sok önjelölt próféta fog megjelenni, akik
ellent mondanak azon Szent Szavamnak, amelyet neked, a végidők igaz prófétájának
adok.
Először arról győzik meg majd a híveket, hogy szavaik Tőlem valók.
Szavaik gondosan lesznek kiválogatva, és jelentésük homályos lesz, és kissé zavaró.
Sokan nem törődnek ezzel a gyengeséggel, és elfogadják majd üzeneteiket, mert úgy
tűnik, hogy összhangban vannak a Szentírással.
Amikor sok lélek lesz már elcsábítva, megkezdődik a támadás.
Ők, leányom, azért lettek küldve, hogy felkészítsék Isten gyermekeit a következő pápa
elfogadására, aki szeretett Helytartóm, Benedek Pápa után következik. Ez a pápa, még
ha a Katolikus Egyház belső tagjai is választják meg, a Hamis Próféta lesz.
Az ő választói báránybőrbe bújt farkasok lesznek, akik titkos tagjai a
szabadkőműveseknek, és a sátán által vezetett gonosz csoportnak.
Ilyen módon próbálja a sátán elpusztítani Egyházamat.
Sajnos ő, ez a Hamis Próféta, sok követőt fog magához vonzani. Azokat pedig, akik
ellenszegülnek neki, üldözni fogják.
Addig szaladjatok gyermekeim, amíg csak tudtok. Mondjatok ellent azoknak a
hazugságoknak, amelyek azok által kerülnek bemutatásra, akik megpróbálnak
meggyőzni benneteket a Hamis Próféta valódiságáról.
Legyetek erősek. Maradjatok hűségesek Hozzám, Jézusotokhoz. Soha ne kételkedjetek
Szent Szavamban.
A Jelenések Könyve, Isten igaz szava. Nem hazudik.
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Még nem minden benne lévő titok ismert számotokra. Én, az Isteni Irgalmasság
Máriáján keresztül, az egészet ki fogom nyilatkoztatni számotokra, bár az igazságot
hevesen fogják támadni, és eretnekségnek fogják tartani.
Ne feledjetek el egy fontos leckét. Az Én időmben a Földön, amikor először jöttem,
Szavamat eretnekségként kezelték.
Szavamat, melyet most adok nektek, Második Eljövetelemkor hasonlóan fogják
kezelni a hívők, beleértve felszentelt Szolgáimat is, akik Egyházamat képviselik a
Földön.
A sátán sok lelket fog feláldozni, hogy teljesítse utolsó sóvárgását: hogy a legnagyobb
szívfájdalmat okozza.
Biztosak lehettek abban, hogy az Általam alapított Katolikus Egyház, amely szeretett
Péter Apostolom kormányzása alá volt helyezve, a végidők legnagyobb szenvedését
fogja elviselni.
Legyetek résen minden időben. Kérlek benneteket, mondjátok a Keresztes
Imahadjárat 44. imáját: Erő, hogy megvédjem hitemet a Hamis Prófétával szemben.
Drága Jézus, adj nekem erőt, hogy tanításaidra összpontosítsak.
És hogy Szavadat minden időben hirdetni tudjam.
Ne engedj Soha, a Hamis Próféta bálványozásának kísértésébe esnem, aki hozzád
hasonlónak próbálja bemutatni önmagát.
Erősítsd Irántad érzett szeretetemet add meg nekem a megkülönböztetés kegyelmét,
hogy soha ne tagadjam meg az igazságot, amelyet a Szent Biblia tartalmaz független
attól,
hogy mennyi hazugságot mutatnak be nekem, annak érdekében, hogy hátat
fordítsak a te igaz Szavadnak. Ámen.
Az igazság a Szentírásban van leírva.
A Jelenések Könyve nem nyilatkoztat ki mindent, mert Én, az Isten Báránya csak most
jövök, hogy a világ szeme láttára kinyissam a könyvet.
Nem szabad megbízni semmiféle emberi értelmezésben az 1000 éves korszakra
vonatkozólag.
Nektek egyedül csak Isten Szavában kell bíznotok.
Szeretett Jézusotok
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Szent Szolgáimnak a következőket mondom: Ne
kövessétek el elődeitek hibáját, akik elutasítottak Engem,
amikor első alkalommal jöttem
2012. április 24., kedd, 19:45

Drága szeretett leányom, tudnod kell, hogy egy olyan fontos küldetést, mint amilyen
ez, amelyet most örökségül hagyok a világnak, sok ember megpróbálja
megakadályozni.
Megpróbálnak támadni téged és lealacsonyítani azokat, akik felismerik az Én
Hangomat, amikor megpróbálom üzeneteimet közölni a világgal.
A gyűlölet skálája ezen üzenetek felé mutat, amelyek általad, az utolsó idők prófétája
által adatnak, és egyre csak növekedni fog.
Most hallgassanak meg mindazok, akik azt mondják, hogy ismernek Engem. Én,
a Második Eljövetelemre készítem fel az emberiséget.
Ha hisztek Bennem, Tanításaimban, és azt mondjátok, hogy ismertek Engem, akkor
tudjátok meg, hogy Én küldöm a prófétámat, az utolsó idők prófétáját más
prófétákkal együtt, hogy méltóvá tegyenek benneteket a Királyságomba való
belépésre.
Szent Szolgáimnak a következőket mondom: ne kövessétek el elődeitek hibáját, akik
elutasítottak Engem, amikor első alkalommal jöttem!
Méltányoljátok hívásomat és halljátok meg azt, mert szükségem van rátok, hogy
segítsetek Nekem nyájam lelkének a felkészítésében, még mielőtt a nagy csoda
bekövetkezne.
Azt gondoltátok, hogy Én nem küldeném el prófétáimat, hogy figyelmeztessenek
benneteket?
Azt gondoltátok, csak egyszerűen kihirdetem visszatérésemet anélkül, hogy
felkészítenélek benneteket, és hagynám elveszni a lelkeket?
Ti, akik bíráljátok Második Eljövetelemet, és mégis azt állítjátok, hogy ismeritek
az emberiségnek adott Ígéretemet: szégyelljétek magatokat!
Alázatotok hiánya azt jelenti, hogy nem lehet benneteket megtisztítani a
Szentlélekkel.

20

Nektek kérnetek kell Tőlem a megkülönböztetés ajándékát, vagy pedig távozzatok
Tőlem.
Ti cserbenhagytatok Engem. A csalódottság miatt sírásra fakasztotok Engem,
mert ti vagytok az Én szolgáim, akiknek az a felelősségteljes küldetés adatott,
hogy a lelkek üdvösségét szolgálják.
Most, amikor a Mennyből hívlak benneteket, nagyon kérlek, hogy válaszoljatok
hívásomra.
Sok lelket választottam ki, akik Velem együtt dolgoznak, hogy Hozzám vezessék a
lelkeket, akik után szomjazom.
A ti kötelességetek, hogy felébredjetek szendergéseitekből, és legyetek éberek
Hívásomra.
Közületek csak azok fogják felismerni a Hangomat, akik valóban szeretnek Engem.
Akár egy anyát, akit egy gyermek a sajátjának ismer fel, úgy nektek is, szeretett
szolgáim, hívnotok kell Engem, mint egy csecsemő, hogy megnyugvást keressetek,
mert Én vagyok az, szeretett Jézusotok, aki int nektek, hogy fogjátok meg a kezemet.
A tövisek dzsungelén foglak keresztül vezetni benneteket, amely fölött át kell lépnetek
annak érdekében, hogy elérjétek az Új Paradicsomom kapuit.
Hát nem megmondtam nektek, hogy Én újra el fogok jönni, ítélni élőket és
holtakat?
Nos, Én hamarosan jönni fogok, és szükségem van rátok, hogy segítsetek Nekem
Isten minden gyermekét összegyűjteni, hogy eggyé váljanak.
Ma már nagyon kevesen ismernek fel Engem a csalás fátyla miatt, amely az egész
világra leereszkedett. Sokan nem hisznek a Mennyei Atyában.
Nagyon kevesen fogadják el azt, hogy Én, Jézus Krisztus, az Ő egyszülött Fia vagyok,
aki meghalt, hogy megmentse őket. De a hamis istenekben hajlandóak hinni, és
azokat bálványozni, akik nem is léteznek.
Mennyire sírok rettenetes szomorúságomban, amikor tanúja vagyok annak, amint a
fiatalok nevem említésére nevetnek, és gúnyosan kinevetik a többieket, akik
nyilvánosan elismerik, hogy Létezem.
Mennyire szenvedek ismét a keresztrefeszítés fájdalmától, amikor azokat látom,
akik keresztényeknek vallják magukat, de visszautasítják, hogy tanításaimat
nyilvánosan hirdessék, mert félnek attól, hogy nevetségessé válnak.
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A világot becsapta a hazugságok királya. Egyedül csak Én hozhatok reményt és
menthetem meg Isten gyermekeit attól a szörnyű sorstól, amely tervezés alatt van,
hogy rémületet okozzon minden nemzeten keresztül, az erőteljes globális csoportok
hadseregei által, beleértve azokat is, akik a Hamis próféta és az Antikrisztus
ellenőrzése alatt állnak.
Minden figyelmeztetés, amelyet prófétámon, az Isteni Irgalmasság Máriáján, az utolsó
idők prófétája által adtam, be fog következni.
Amíg ez meg nem történik, ne feledkezzetek meg arról, hogy hűségesek legyetek
Hozzám, a ti Üdvözítőtökhöz, Jézus Krisztushoz. Szeretetem és vezetésem nélkül
lehetetlennek fogjátok találni, hogy megmozdítsátok a hajót, amely az Én Egyházam a
Földön.
Ébredjetek fel! Ne utasítsátok el Isten prófétáit!
Sokan fogják most azt állítani, hogy az Én Nevemben jönnek, amint azt az írások
megjövendölték, de nem tudják majd azt a lelki táplálékot felkínálni, amely
egyedül csak Tőlem jöhet.
Sokan lépnek most fel úgy, hogy a világnak adott nyilvános Hangom, amelyet ezek az
üzenetek tartalmaznak – ezekben az utolsó időkben – elutasításra kerül.
Az ima a ti Karjaimba vezető visszautatok.
Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok azokért a kegyelmekért, hogy úgy
megnyíljon a szemetek, hogy felismerjetek Engem, mielőtt még túl késő lenne.
Szükségem van a segítségetekre, a szeretetetekre és a hűségetekre.
Ne feledjétek, hogy Értem tettétek le szent fogadalmatokat. Most amikor értetek
kiáltok, ne utasítsatok el Engem. Öleljetek át Engem, és engedjétek, hogy vezesselek
benneteket, hogy vezetni tudjátok maradék Egyházamat, és megmenteni a lelkeket.
Különleges áldásban részesítelek benneteket, és várom, hogy válaszoljatok hívásomra
a következő Keresztes Imahadjárat 49. imája által: A Keresztény Klérus hűség
fogadalma
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Ó, Jézus, én a te alázatos szolgád vagyok.
Szeretetet és hűséget fogadok neked
Kérlek, adj nekem egy jelet, hogy hívsz Engem
Segíts nekem, hogy megnyissam a szemeimet, és tanúja legyek Ígéretednek.
Áldj meg engem a Szentlélek kegyelmével
Hogy ne tudjanak majd megtéveszteni engem azok, akik azt állítják, hogy a Te
nevedben jönnek, de akik nem az igazságot mondják.
Mutasd meg nekem az igazságot, és engedd éreznem szeretetedet, hogy legszentebb
Akaratodat teljesíteni tudjam.
Alázatos szívvel kérlek, mutasd meg nekem, hogy milyen módon segíthetek az
emberiség lelkének megmentésében. Ámen.
Ne hagyjátok figyelmen kívül hívásomat. Ne utasítsatok el Engem, amikor újból jönni
fogok.
Ezúttal nemcsak azért jövök, hogy megmentsem az emberiséget, hanem hogy
teljesítsem szeretett Atyám, a Legmagasságosabb Isten Akaratát.
Menjetek békével,
Szeretett Jézusotok

Nekik az a szándékuk, hogy XVI. Benedek Pápát
fondorlatos módon eltávolítsák Péter Székéből
2012. május 26., szombat, 4:00

Boldog vagyok, hogy újra itt vagy Velem. Most fontos, hogy közel maradj Hozzám,
leányom. Az idő rövid, és neked még sok tennivalód van.
Ma arra kérem követőimet, drága leányom, hogy fáradhatatlanul imádkozzanak
szeretett Helytartómért, XVI. Benedek Pápáért. Ő, az Én Szent Szolgám,
rettenetes üldöztetésnek van kitéve a Szentszék zárt ajtói mögött.
Korábban már mondtam nektek, hogy a szabadkőműves csoportok – akiknek
markolata a satuhoz hasonló a Vatikánon belül – el akarják űzni szeretett Pápámat.
És nekik az a szándékuk, hogy őt fondorlatos módon eltávolítsák Péter Székéből.
Neki – amint azt már korábban mondtam nektek – el kell menekülnie, mivel nem
marad más választása.
Ez az időszak rövid. Nektek fáradhatatlanul imádkoznotok kell, hogy ő addig
maradhasson, ameddig csak lehetséges, mert amint ő eltávozik, a Csaló, a Hamis
Próféta át fogja venni a helyét.
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Ó, mennyire folynak a könnyeim Szeretett Egyházamért a Földön ebben az időben.
Mindazok a Felszentelt Szolgáim, akik elfogadják Szent Szavamat úgy, ahogyan
ebben az időben adatik nekik, hallgassanak meg most Engem:
Nektek hűségeseknek kell maradnotok a Szentmiséhez, és támogatnotok kell a
mindennapi Áldozat bemutatását. Mert rövidesen kényszerítve lesztek arra, hogy
lenyeljetek egy hazugságot.
A Keresztrefeszítésem tiszteletére bemutatott mindennapi Áldozatot, a bor Véremmé,
a kenyér pedig Testemmé való átváltoztatását meg fogják változtatni, ki fogják
forgatni, és Engem pedig rágalmazni fognak a Hamis Próféta által bevezetett új
törvények által.
Nektek soha nem szabad elfogadnotok semmit, ami nem az igazság.
Nektek soha nem szabad elfogadnotok azt az eretnekséget, amely Szentszékem falai
mögül származik. Ha mégis megteszitek, akkor ti el fogtok távolodni Tőlem.
Sokan közületek titokban fogják majd bemutatni a Szentmisét, és nektek minden
összeszedett bátorságotokra szükségetek lesz, hogy imádkozzatok Hozzám, és arra
kérjetek Engem, hogy tegyelek erőssé benneteket.
A változások magában a Szent Eukarisztiában fognak elkezdődni. Nektek hamarosan
azt fogják mondani, hogy a Szentáldozás, az Én valódi Jelenlétem, valami mást
jelent.
Azt fogják nektek mondani, hogy ezek különböző dolgokat jelentenek. De ez egy
szörnyű hazugság.
A Szent Eukarisztia az Én Testem és Vérem, amely nektek adatott, hogy lehetővé
tegye Számomra, hogy Szentlelkemmel töltselek el benneteket, megadván nektek azt a
táplálékot, amelyre lelketeknek szüksége van.
Amikor elérkezik az idő, és nektek, Felszentelt Szolgáim, bemutatják az új, modern
értelmezést, akkor tudni fogjátok, hogy a fertőzés elkezdődött.
Erre az időpontra kell nektek felkészülnötök. Gyűljetek össze, és védjétek meg
Keresztrefeszítésem Igazságát. Ne fogadjátok el a hazugságokat, a változtatásokat a
Szentmisében és a Szent Eukarisztiában. Mert ha mégis megteszitek, akkor az Én
Jelenlétem megszűnik Isten minden gyermeke számára.
Kövessetek Engem. Ez a legnagyobb kihívás, amellyel valaha is szembesülnötök
kell, de Én megadom nektek a kegyelmeket, hogy megkülönböztessétek az
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igazságot a szentségtörő koholmánytól, amelyre felkérnek majd benneteket, hogy
fogadjátok el az Én Nevemben.
Nektek kérnetek kell most a segítségemet a Keresztes Imahadjárat ezen (56) imája
által.
Ez a papok számára van, hogy a Szent Eukarisztiának védelmet keressenek:
Ó, drága Atyám, drága Fiad nevében, aki feláldozta önmagát a Kereszten az
emberiségért, segíts nekem, hogy hűséges maradhassak az igazsághoz.
Boríts be engem Fiad drága vérével, és add meg nekem azokat a kegyelmeket,
amelyekkel továbbra is hittel, bizalommal és tisztelettel szolgálhatlak Téged papi
hivatásom hátralevő részében.
Soha ne engedd meg, hogy eltérjek a Szentmise Áldozat valódi jelentésétől, vagy a
Szent Eukarisztia bemutatásától gyermekeid számára.
Adj nekem erőt, hogy képviselhesselek Téged és oly módon tápláljam nyájadat,
ahogyan őket táplálni kell Fiad, Jézus Krisztus, az emberiség Megváltójának
Testével, Vérével, Lelkével és Istenségével. Ámen.
Kérlek, hogy tudjátok Szeretett Felszentelt Szolgáim, hogy Én közületek mindenkivel
mindennap együtt járok.
Én támogatlak benneteket. Támaszkodjatok Rám, és Én közel tartalak majd benneteket
Szentséges Szívemhez e szörnyű gyötrelmek idején, a Katolikus Egyházon belül.
Szeretett Jézusotok

Tudnotok kell, hogy az 1000 év, amelyre a Jelenések
Könyve utal, pontosan azt jelenti
2012. május 28., hétfő, 20:45

Drága szeretett leányom, amikor egy ember megkérdőjelezi a Szent Biblia tanításait,
akkor ez egy normális emberi magatartásra utal.
Amikor az ember kiforgatja a Szent Biblia tanításait, csak azért, hogy az a saját
igényeinek (napirendjének) megfeleljen, akkor az megbánt Engem.
De amikor Felszentelt Szolgáim a Szent Biblia egyes részeit kifogásolják, és félre
dobják azokat, mintha ezeknek semmi jelentőségük nem lenne, akkor ők
megtagadnak Engem, az Emberfiát.
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Minden, amit a Szent Biblia magába foglal, Örök Atyámtól származik, aki
minden egyes szót szentesített felkentjei által.
Higgyétek, hogy Atyám Könyve Isten Szent Igéjét tartalmazza, és egyetlen szó
sem hazugság.
Akkor azok, akik azt vallják, hogy tudósai és szakértői a Szent Bibliában foglalt
Igazságnak, miért kérdőjelezik meg Szent Szavamat, ahogyan azt Én ezeken az
üzeneteken keresztül bemutatom nektek?
Az Én Igazságom most újra megadatik nektek, hogy felfrissítse az emlékezeteteket,
hogy emlékeztessen benneteket az abban foglalt tanításokra.
A Földön élő Gyermekeimhez szólok: tudnotok kell, hogy a Dániel Könyvében és a
Jelenések Könyvében foglalt minden próféciának még be kell következnie.
Tudnotok kell, hogy az 1000 év, amelyre a Jelenések Könyve utal, pontosan azt
jelenti.
Ha ez valami mást jelentett volna, akkor egy más idő lett volna megadva.
Az Én Egyházam, a Katolikus Egyház még nem hirdette ki eszméiket, mert ezt
még ők (a teológusok) sem tették meg .
Maradék Egyházam, a Katolikus Egyházam maradék ágai a Földön meg fogják érteni
az Én Korszakomnak, a földi Béke Korszaknak valódi jelentését.
Ti most az utolsó időket élitek, de a Föld meg fog újulni.
Én mindnyájatokat hívlak, Felszentelt Szolgáim. A hangom rekedt, miközben arra
kérlek benneteket, hogy az égi Szent Hívásomra válaszoljatok.
Én, a ti Üdvözítőtök mostanáig sok látnokot küldtem hozzátok. Ők segítettek nektek,
hogy megnyissátok elméteket azokra az eseményekre, amelyeknek még be kell
következniük.
Mostanáig vártam azzal, hogy a végső kinyilatkoztatásokat kihirdessem a világ
számára. Most az utolsó hírnökömet, a hetedik hírnököt, az Isten Irgalmasságáról
nevezett Máriát küldöm, hogy előkészítse az utolsó fejezetet, ahogyan azt majd
előtettek leleplezik.
Az Én Hangom olyan, mint a mennydörgés. Továbbra is hallható lesz az egész
Földön. Ez nem fog elakadni addig a napig, ameddig ítélni jövök.
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Lehet, hogy most nem hallgattok meg Engem. Sokan közületek arroganciával fogják
Szent Szavamat visszautasítani, ami nagyon megsebez Engem.
Mások pedig a félelem miatt fognak figyelmen kívül hagyni Engem, mert ez a
legegyszerűbb út. De a változások, amelyekről beszélek, hamarosan bekövetkeznek.
Akkor az igazság ki fog majd derülni számotokra.
Most hívlak benneteket, és a következőket mondom: Várom a válaszotokat, legyen az
most, vagy a jövőben.
Várakozom. Folytatni fogom továbbra is türelmesen addig a napig, amíg futva jöttök
majd Hozzám, hogy a védelmemet keressétek.
Én soha nem adom fel kiválasztott Szolgáimat, azokat, akiket elsősorban hívok.
Emlékeztek még arra, amikor az első alkalommal hívtalak benneteket? Éreztétek,
amint a hangom a lelketekhez beszél arra sürgetvén benneteket, hogy egyesüljetek
Velem? Meg tudnátok most hallani Engem?
Kérjetek Engem, hogy tárjam fel most számotokra, hogy Én vagyok az, Jézus, aki arra
kér benneteket, hogy álljatok fel és kövessetek Engem ezen az Örök Élethez vezető
utolsó fáradságos utazáson. Bízzatok Bennem, és mondjátok el ezt az imádságot,
amelyben arra kértek Engem, hogy meghallhassátok Hívásomat.
A Keresztes imahadjárat 57. imája: Ima a Klérus számára – Jézus, engedd meg
nekem, hogy meghalljam Hívásodat:
Ó, drága Jézusom,
Nyisd meg a fülemet hangod csengésére,
Nyisd meg a szívemet szerető hívásodra.
Töltsd el lelkemet Szentlelkeddel,
Hogy felismerhesselek Téged ebben az időben.
Felajánlom Neked alázatos hűségemet
Mindenben, amit csak kérsz tőlem.
Segíts nekem, hogy felismerjem az igazságot,
Hogy felálljak, válaszoljak és kövessem a hangodat
Oly módon, hogy segíteni tudjak Neked minden ember lelkének a megmentésében.
A Te akaratod számomra parancs.
Add meg nekem a bátorságot, hogy megengedjem Neked, hogy vezess engem;
Hogy felvehessem a szükséges fegyverzetet annak érdekében, hogy Egyházadat az Új
Királyságod felé vezethessem. Ámen.
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Ne feledjétek, hogy Én, Jézus Krisztus sohasem fogom megengedni Felszentelt
Szolgáimnak, hogy az Igazság Ösvényéről letérjenek. Ott fogok állni minden sarkon,
minden úton, hogy a helyes irányt mutassam nektek.
Lehet, hogy időnként ez a csalódottság érzését kelti bennetek. Talán összezavarodtok.
Talán nem akarjátok meghallani az Igazságot. Lehet, hogy féltek. De tudjátok meg a
következőt:
Én, mindig szeretni foglak benneteket. Én mindig mellettetek leszek. Én sohasem
hagylak el titeket.
Szeretett Jézusotok

Közel az idő, hogy Szeretett Helytartóm, XVI. Benedek
Pápa üldöztetése elérje csúcspontját
2012. július 16., hétfő, 15:15

Drága szeretett leányom, itt van a felkészülés ideje Isten minden papja, püspöke, és
mindazok számára, akik a földi Szent Katolikus és Apostoli Anyaszentegyházamat
vezetik.
Mert közel az idő, hogy Szeretett Helytartóm, XVI. Benedek Pápa üldöztetése
elérje csúcspontját.
Hamarosan kénytelen lesz elmenekülni a Vatikánból. Aztán eljön az az idő, amikor
Egyházam megoszlik: egyik oldal a másik ellen.
Felkérem minden Felszentelt Szolgámat: emlékezzetek legszentebb
fogadalmatokra.
Soha ne hagyjátok el küldetéseteket. Soha ne hagyjatok el Engem. Soha ne
fogadjátok el a hazugságokat az Igazság helyett.
Nektek meg kell kérnetek Engem, hogy segítsek nektek az előtettek álló nehéz
időkben. Fel kell állnotok, egyesülnötök és követnetek kell Engem.
A Keresztes Imahadjárat ezen imájával imádkozzatok az erőért, amelyre szükségetek
lesz.
A Keresztes Imahadjárat 66. imája a papság számára: Segíts nekem, hogy
Legszentebb Szavadhoz hű maradjak
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Ó, drága Jézus, segíts nekem, hogy mindenkor hű maradjak Legszentebb Szavadhoz,
Adj nekem erőt, hogy a nehézségek ellenére Egyházad Igazságát védelmezni tudjam.
Tölts el engem azzal a kegyelemmel, hogy oly módon bánjak a Szentségekkel,
ahogyan azt tanították nekünk.
Segíts nekem, hogy az Élet Kenyerével táplálni tudjam Egyházadat, és hogy hűséges
maradjak Hozzád, még akkor is, ha majd ezt megtiltják nekem.
Szabadíts meg Engem a megtévesztés láncától, amellyel talán szembe kell néznem,
hogy Isten igaz Igéjét hirdetni tudjam.
Ebben az időben minden szent szolgádat borítsd be Drága Véreddel, hogy mi bátrak,
készségesek és állhatatosak lehessünk hűségünkben Irántad, szeretett Megváltónk,
Jézus Krisztus iránt. Ámen.
Ne csüggedjetek el szeretett szent Szolgáim, mert a nézeteltérés meg volt jövendölve,
és ennek be kell következnie a lelkekért folytatott végső csatában.
Szeretlek benneteket, és most veletek leszek, mivel ti Velem együtt fogjátok a
Kálvária tövises útját járni, hogy az Üdvösség még egyszer, minden lélek számára
megvalósulhasson.
Szeretett Jézusotok

Papjaim, nektek nem szabad megbántanotok Engem azt
állítva, hogy egy hazug vagyok
2012. november 27. 20:08

Drága szeretett leányom, el kell magyaráznom, hogy közületek sokan, akik keményen
dolgoznak és terjesztik Szent Szavamat, az eddiginél is jobban lesznek támadva az
úgynevezett önjelölt szakértők által, akik elvetik majd ezeket az üzeneteket, mintha
lényegtelenek lennének.
Mások pedig, akik támadnak benneteket, azt fogják mondani, hogy nektek nincs
jogotok Szavamat hirdetni, vagy azt állítani, hogy az Igaz.
Végül, bizonyos felszentelt szolgák Egyházamon belül, megfenyegetnek majd
benneteket, és azt mondják nektek, hogy hagyjátok abba amit csináltok, mivel
munkátok által megsértettétek őket. Ők azt fogják mondani, hogy ezek az üzenetek
nem Istentől valók.
Azzal fogják gyanúsítani, hogy egy gonosz erőtől származnak. Azt fogják mondani,
hogy ezek az üzenetek ellentétben állnak Egyházam tanításaival. A következőket
mondom nekik:
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Az üzenetek melyik része okoz oly szívfájdalmat nektek? Miért nem mondjátok az
Igazat, amikor Szavamat kritizáljátok?
Miért büszkélkedtek a lelki dolgokban való tudásotokkal, amely, mint
mondjátok, fölülmúlja az enyémet?
Az Én „földi Testem”, az Egyházam nevében beszéltek? Ha igen, akkor ezt nem
Én engedélyeztem Szent Helytartómon keresztül.
Ez a kampány, mellyel oly intenzíven utasítjátok el ezeket az üzeneteket, a saját
nézeteiteken és személyes véleményeteken alapszik?
Ti hibát kerestek, aztán azzal fenyegetitek nyájatokat, hogy ha olvassák Szavamat,
akkor félre lesznek vezetve.
Szent Szavamat – mint mondjátok – el kell utasítani, és aztán azt mondjátok
Követőimnek, hogy kötelességük nekik is ezt tenniük.
Miért féltek attól a Királytól, akinek elköteleztétek az életeteket?
Tőlem nem kell félnetek, mégis Szavam kényelmetlen számotokra.
A világban sok önjelölt próféta van, akik nem hitelesek, és sokak imájára van
szükségük. Azonban mindig azokat fogjátok a legjobban célba venni, akik hitelesek.
Az igaz próféták azok, akik magukra vonják a papok haragját, azokét, akik még
bizonytalanok e Küldetés célja felől.
Legyetek elővigyázatosak azzal, hogy kit vontok kétségbe, hogy kiről terjesztitek a
mérget, a valótlanságokat és a rágalmakat, mert Én sem Egyházamat, sem benneteket
nem hatalmaztalak fel, hogy ezt tegyétek. Papjaim, nektek nem szabad megbántanotok
Engem az által, hogy azt állítjátok, egy hazug vagyok.
Amikor az Igazság napja feltárul számotokra, nagy szégyent fogtok érezni.
Tegyétek le fegyvereiteket, és mellőzzetek minden gyűlöletet és haragot, amelyek
ebben a pillanatban kínoznak benneteket. Aztán nézzétek meg, mi történt veletek. A
Sátán oly módon tévesztett meg benneteket, hogy a ti szóbeli és írásbeli támadásotok
ezzel a munkával kapcsolatban túl messzire ment ahhoz képest, amit elvárnak tőletek.
Hogy ez miért történt? Azért, hogy késleltesse ezt a Küldetést, és hogy elvonja az
embereket az imáktól, melyek a Mennyből küldettek, hogy megmentsék a lelkeket.
Amit ti tesztek az, hogy megpróbáltok megakadályozni Engem, Jézusotokat
Tervemben, az emberiség megváltásának tervében.
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Ez egy nagyon súlyos bűntett Isten ellen.
Itt van egy Keresztes Imahadjárat ima, segítségül, hogy válaszoljatok Hívásomra, hogy
megszabaduljatok a kétségek gyötrelmétől.
A Keresztes Imahadjárat 86. imája: Szabadíts meg engem a kétség gyötrelmétől
Drága Jézus, összezavartan és csalódottan jövök Színed elé, mert aggódom azért az
Igazságért, melyet kinyilatkoztatsz ezekben az üzenetekben.
Bocsáss meg nekem, ha igazságtalan voltam Veled.
Bocsáss meg nekem, ha nem tudlak meghallani Téged.
Nyisd meg a szemem úgy, hogy megláthassam, amit elvársz tőlem, és hogy
megértsem azt.
Könyörgök Hozzád, add meg nekem a Szentlélek erejét, hogy megmutassa nekem az
Igazságot.
Szeretlek drága Jézus, és kérlek téged, szabadíts meg engem a kétség gyötrelmétől.
Segíts nekem, hogy válaszoljak hívásodra.
Bocsáss meg nekem, ha megbántottalak Téged, és vigyél engem közelebb Szívedhez.
Vezess engem új Királyságodba, és légy kegyes hozzám, úgy, hogy imáim és
szenvedésem által segíthessek a lelkek megmentésében, melyek oly értékesek
Szentséges Szíved számára. Ámen.
Jézusotok

Szűz Mária: Az elkövetkezendő idő minden Keresztény
számára egy kihívás lesz
2013. január 4. péntek, 12:30

Drága gyermekeim, imádkoznotok kell, hogy a keresztény Egyházak felébredjenek
ezen Üzenetek Igazságára. Az ő nagy számuk erejének köszönhetően lesz továbbra is
fenntartva Fiam Tanítása
Ő, az Én drága Fiam, minden Követője hűségére vágyik. Nektek imádkoznotok kell
azért, hogy azok, akik az Ő Egyházában naponként felelnek Szent Szavának
hirdetéséért, mindig hűségesek maradjanak Hozzá.
Arra kell buzdítanom benneteket, hogy ne hallgassatok semmiféle olyan új tanokra,
amelyeket Fiam, Jézus Krisztus Nevében mutatnak majd be, de nem az Ő Szentséges
Nevét képviselik.
Az elkövetkezendő idő minden Keresztény számára egy kihívás lesz. Komoly
kitartásra lesz szükségetek, ha hűségesek akartok maradni Istenhez.
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Amikor más Keresztények kihívnak, megfenyegetnek és üldöznek majd benneteket,
hogy új törvényeket fogadjatok el, amelyekről tudni fogjátok a szívetekben, hogy nem
Istentől valók, akkor a Keresztes Imahadjárat ezen imáját kell imádkoznotok, hogy
hűségesek maradhassatok Hitetekhez.
A Keresztes Imahadjárat 91. Imája: Engedd, hogy hűséges maradjak hitemhez
Ó, Üdvösségnek Áldott Anyja, védj meg Engem a szükség órájában, amikor a
gonosszal szembesülök.
Segíts nekem, hogy félelem nélkül a lelkemben, erővel és bátorsággal megvédjem
Isten Szavát.
Imádkozz értem, hogy hűséges maradjak Krisztus Tanításához, és hogy teljesen
átadhassam Neki félelmeimet, gondjaimat és szomorúságomat.
Segíts nekem, hogy félelmet nem ismerve haladhassak előre ezen a magányos
úton Isten Szent Szavának Igazságát hirdetvén, még akkor is, amikor Isten
ellensége szinte lehetetlenné teszi számomra ezt a feladatot.
Ó, Áldott Anya, kérlek, add, hogy az üldöztetés során, közbenjárásod által,
minden Keresztény hite mindenkor erős maradjon. Ámen.
Gyermekek, emlékeznetek kell arra, hogy amikor a hiteteket folyamatosan kihívják,
sértegetik és kigúnyolják, Fiam is együtt szenved veletek. Ez a szenvedés és üldöztetés
épp olyan, mint amilyen az Ő kegyetlen megpróbáltatása alatt volt, melynek során
azért vádolták eretnekséggel, mert Ő egyszerűen csak az Igazságot mondta.
A kimondott Igazság vitát, haragot és néha erőszakot vonz maga után. Tudnotok kell,
hogy Fiam megadja majd nektek azt az erőt, amelyre szükségetek lesz, hogy kibírjátok
a nagy nehézségek ezen idejét.
Hallgassatok gyermekek a hívásomra. Én közben fogok járni értetek, hogy erősek
maradjatok, és Fiam különleges kegyelmekkel áraszt el majd benneteket, hogy képessé
tegyen titeket az ellenállásra a megfélemlítéssel szemben, hogy ne fogadjátok el azokat
az istenkáromló törvényeket, amelyek nagy szakadást fognak okozni a Keresztény
Egyházakban, különösen a Katolikus Egyházban.
Szeretlek benneteket és az Igazság útján való utazásotok minden szakaszában
felajánlom imáimat értetek.
Szeretett Édesanyátok,
Az Üdvösség Anyja
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Ezek az emberek meg fogják semmisíteni Egyházaimat, és
csak kevesen fogják tudni bemutatni a napi Áldozatot
2013. január 20. vasárnap, 17:50

Drága szeretett leányom, azt szeretném, ha tanítványaim félelem nélkül köszöntenék
az előttük álló változásokat. Ezek a változások azért vannak, hogy az ember
megtisztulhasson.
A gonosz háborús cselekmények és jogaitok megszüntetése, melyek hamarosan
bekövetkeznek, idézik elő azt a módot, amelybe országaitok belerohannak. Ha ez
a végső csata Atyám Királysága és az ördög meg annak gonosz szellemei között nem
következne be, akkor a gonoszt nem lehetne megsemmisíteni.
Folyamatosan kísérleteket fognak tenni annak érdekében, hogy elvegyék
pénznemeiteket és a pénzhez való személyes hozzáférhetőségeteket. De imáitok
megakadályozhatják ezeket a gonosz vezetőket abban, hogy a rabszolgaság
érdekében ilyen kísérletet tegyenek. Ezek az emberek meg fogják semmisíteni
Egyházaimat, és csak néhány szolgám fogja tudni bemutatni a napi Áldozatot.
Mégis ott lesznek azok is közöttük, akik kitartóak maradnak, Isten Kegyelmének
köszönhetően.
Üldözni fogják az Egyházat, és a Keresztény Egyházak vezetői között nagy
megosztottságot fognak okozni, és mégis lesznek papok és egyházi személyek, akik
kitartóak maradnak, mert nem lesznek hajlandóak engedni ennek a nyomásnak.
Megpróbálják majd megszüntetni a Keresztség Szentségét, a Szentáldozást és a
Szentgyónást, és mégis ezek a hűséges és bátor felszentelt szolgák továbbra is
szolgálni fognak Engem.
Ne feledjétek, hogy imáitok enyhíteni fogják ezen megpróbáltatások hatását és
keménységét. Amikor választott lelkeim rendkívüli módon fognak imádkozni az
Irgalmasság e cselekedeteiért, Én válaszolni fogok hívásaikra.
Jézusotok
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A szabadkőművesek beszivárogtak földi Egyházamba, és
hamarosan – ahogyan az előre meg lett jövendölve – az
egyházszakadás megosztottságot és nyugtalanságot fog
előidézni hűséges szolgáim között
2013. február 13. 11:20

Drága szeretett leányom, jelenleg düh van a Mennyországban, mivel a
Töviskorona leereszkedik, hogy összezúzza Testemet, a Katolikus Egyházat a
Földön.
Ez a prófécia, amely az elmúlt két év során sok részletben adatott neked,
bekövetkezett. Most, amikor a többi Kinyilatkoztatásaim is hamarosan be fognak
teljesülni, szent szolgáim közül csak nagyon kevesen lesznek képesek arra,

hogy – időtök ezen istentelen órájában – figyelmen kívül hagyják az
emberi nemhez intézett Kérésemet.

Ők, a gonosz csoport, már elkezdték azon hadjáratukat, hogy hogy kiirtsák
Tanításaim Igazságait a Földről. Szent Helytartómra rákényszerítették ezeket
az intézkedéseket, és emiatt nagymértékben szenvedni fog.
A szabadkőművesek beszivárogtak földi Egyházamba, és hamarosan –
ahogyan az előre meg lett jövendölve – az egyházszakadás
megosztottságot és nyugtalanságot fog előidézni hűséges szolgáim között
Sokuknak nincs fogalmuk arról a megtévesztésről, amelyet bemutatnak
nekik. Ők azt sem tudják, hogy Katolikus Egyházam alapját már porrá zúzták.
Annak helyén a förtelem fog kiemelkedni; Én azonban közbe fogok lépni,
és jeleket fogok küldeni annak érdekében, hogy figyelmeztessek minden
lelket az imádkozás fontosságára, hogy meg tudják különböztetni az
igazságot a hamisságtól.
Nem a Katolikus Egyház összeomlása lesz az, ami hamarosan nyilvánvalóvá
válik, és ami megosztja majd a világot, hanem az Új Világegyház, az egy világ –
vallás létrehozásába való belekeveredésük lesz az, amely a pogányságot és a
bálványimádást fogja bevezetni.
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A hamis próféta jól fel van készülve, és az ő ideje most már elérkezett.
Együttműködve az Antikrisztussal, ők térdre kényszerítik a világot. Nem Isten
lesz az, akinek kifejezik majd a hódolatukat, hanem a fenevadnak fognak
hódolni.

Buzdítom Tanítványaimat és Keresztény követőimet mindenhol a világon,
hogy maradjanak nyugodtak. Imádkozzatok a békéért és engedjétek meg
Nekem, Jézusotoknak, hogy vezesselek benneteket ebben az időben.
Felszólítom bíborosaimat, püspökeimet és felszentelt szolgáimat, hogy egyesítsék
nyájaikat, és maradjanak hűségesek Tanításaimhoz. Fokozottan figyeljetek

arra, amit majd kérni fognak tőletek, hogy mit prédikáljatok, mert az
változni fog. Szentbeszédeiteket egy szekuláris világ számára fogják majd
kidolgozni, és nektek azt előírni; és azoknak nem lesz semmi lényegi
mondanivalójuk.
Azzal a plusz ígérettel – melyet úgy fognak bemutatni nektek, mint az összes
gyülekezetek támogatását -, hogy az a Katolikus Egyház modernizálásának
tűnjön, minden vallást eggyé göngyölítenek egy úgynevezett Keresztény
Egyesített Egyházba. Kezdetben minden külső jel olyannak fog látszani,

mintha minden ugyanaz lenne, de ez az, amit ők akarnak, hogy ti lássatok.
Lassanként többé már nem fogjátok tudni felismerni a Szentírást, amint új
szavakat, kifejezéseket, és új formátumokat helyeznek elétek a Szentségek
bemutatására.
Pánik fog kitörni az igaz, hű és hagyománytisztelő papok között, akik
megrémülnek majd attól az új modern formától, amelyet az Egyház
magára ölt, amikor egy új típusú, modern, alternatív Egyházat fognak
beindítani.
A szabadkőművesek hálózatán keresztül lesz az – mely beszivárgott a Katolikus
Egyház minden sarkába, a kormányokba és a médiába -, hogy ezt az utálatot
nagy újításként fogják bemutatni.
Ez a vég kezdete. Jelenlétemet tapintatoson majd száműzik a Szentmisék új

ceremóniájából.

Minden pompa és ceremónia egy üres tabernákulumot fog álcázni, mert Isteni
Jelenlétemet Atyám nem fogja többé megengedni.
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Nektek egyesülve kell maradnotok, és ha katolikusok vagytok, továbbra is részt
kell vennetek a napi Szentmiséken, és Szentáldozáshoz kell járulnotok. Minden

Kereszténynek, nektek tudnotok kell, hogy benneteket szintén
becsalogatnak az Új Világ Egyházba, amelyet azok a nemzetek szőnek,
akik szövetségben vannak Katolikus Egyházam árulóival. Ők egy szekuláris
humanista látszatot szeretnének kelteni, egy látszatot, amely álcázza majd
a gonoszságot, melyet finoman előmozdítanak.
A csata elkezdődött, de ti, szeretett Követőim erősebbek vagytok, mint
gondolnátok. Én mindig itt vagyok. Én jól felkészítettelek benneteket.
Ahhoz, hogy túléljétek, ezt az imát kell mondanotok:
A Keresztes Imahadjárat 100. imája: „A Kereszténység túléléséért”
Ó, drága Jézus, azon képességért könyörgünk Hozzád, hogy túléljük a
megpróbáltatásokat, amelyekkel most szembesülünk, mivel az utolsó Igaz Pápa
befejezte az Irántad való Küldetését.
Segíts nekünk, hogy ellenálljunk a szörnyű visszaéléseknek, amelyekkel most szembe
kell néznünk azon Egyház összeomlása miatt, amelyet mi valamikor megismertük.
Ne engedd soha, hogy eltérjünk Isteni Szavad Igazságától.
Segíts nekünk, hogy csendben maradjunk, amikor a támadások a vállunkra
nehezednek arra csábítva minket, hogy hátat fordítsunk neked és a Szentségeknek,
melyeket Te adtál a világnak.
Borítsd be Hadseregedet egy pajzshoz hasonlóan azzal az erőteljes Szeretettel,
amelyre szükségünk van, hogy megvédjen minket a hamis prófétával és az
Antikrisztussal szemben.
Segítsd Egyházadat a Földön, hogy elterjedjen és gyarapodjon; hogy ragaszkodjon
az Igazság betartásához, és hogy segítsen testvéreinket az Igazság Ösvényén vezetni,
hogy megfelelően felkészítsen minket Második Eljöveteledre. Ámen.
Ne nyugtalankodjatok, Követőim. Minden az Én Szent Kezeimben van. Legyetek
türelmesek. Ne igazoljátok egyetlen cselekedeteket sem, mert ha ezt teszitek, akkor
Szavamat véditek, holott minden, amit tennetek kell, hogy hirdessétek azt.
Jézusotok
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Ő azért lett küldve, hogy lerombolja Egyházamat és apró
darabokra tépje
2013. március 8. péntek

Drága szeretett leányom, a Sátán dühös földi Egyházamra, és fertőzése továbbra is
terjed falai között.
A ravasz csaló, aki türelmesen várakozott a színfalak mögött, hamarosan
bejelenti uralkodását az Én szegény, gyanútlan szolgáim fölött. A fájdalmat, amit ő
Nekem fog okozni, nagyon nehéz lesz elviselnem, és mégis uralkodása el fogja érni
csúcspontját a gonosztól való végső megtisztulás során Egyházam magján belül.
Ő ügyesen egyengette saját útját, és nagyképű viselkedése hamarosan látható lesz
pompás udvartartása közepette. Kezdetben a büszkesége, arroganciája és
önmegszállottsága gondosan el lesz rejtve a világ elől. Amint a kürtök felcsendülnek,
hogy bejelentsék Egyházam fejévé való kinevezését, a külvilág számára a
megkönnyebbülés sóhaja lesz hallható.
Az Én Testem, maga az Egyházam, de ő nem Nekem, Jézus Krisztusnak fog hűséget
esküdni, mert semmilyen szeretetet sem érez Irántam. Az ő hűsége a fenevadé; és
mennyire ki fogja nevetni és gúnyolni felszentelt szolgáimat, akik támogatni
fogják őt.
Ő, aki bele merészel ülni Templomomba, és akit a gonosz küldött, nem mondhatja az
igazságot, mert ő nem Tőlem jön. Ő azért lett küldve, hogy lerombolja
Egyházamat, és hogy apró darabokra tépje, még mielőtt kiköpné azt aljas
szájából.
Az Én Testem maga az Egyházam. Egyházam még mindig él, de csak azok, akik az
Igazságot mondják és Isten Szent Szavához ragaszkodnak, lehetnek Egyházam
részei a Földön. Most, amikor Péter Székén keresztül az Ellenem, Jézus Krisztus
elleni végső sértés megnyilvánulásra kerül, meg fogjátok érteni végre az Igazságot.
Az Igazság Könyvét, amely Dánielnek meg volt jövendölve a végidőkre vonatkozólag,
Egyházam tagjai nem fogják félvállról venni, mert annak tartalma megbetegíti majd
szeretett Felszentelt szolgáimat, amikor rájönnek, hogy Én az Igazságot mondom.
A hamis próféta – aki Egyházam vezetőjének adja ki magát – készen áll arra,
hogy viselje azt a ruhát, amelyet nem az ő számára készítettek.
Ő meg fogja szentségteleníteni Szent Eukarisztiámat, és ketté fogja osztani
Egyházamat, s majd újra megfelezi azt.
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Erőfeszítéseket tesz majd annak érdekében, hogy elbocsássa az Általam kinevezett
Szeretett Helytartóm, XVI. Benedek Pápa hűséges követőit.
Ő gyökerestől kitépi majd mindazokat, akik hűségesek Tanításaimhoz, és odadobja
őket a farkasoknak.
Tettei nem lesznek azonnal nyilvánvalóak, de hamarosan látni lehet majd azokat a
jeleket, amelyeket kidolgoz, hogy keresse a világ befolyásos vezetőinek és a magasabb
helyeken lévők támogatását.
Amikor az utálat gyökeret eresztett, a változások hirtelen fognak bekövetkezni.
Röviddel ezt követően fognak jönnek a bejelentései, hogy létrehozzon egy egységes
Katolikus Egyházat minden hitfelekezet és vallás összekapcsolásával. Ő fogja vezetni
az új világvallást, és uralkodni fog a pogány vallások fölött is.
Magához öleli majd az ateizmust, azzal, hogy megváltoztatja a véleményét az
ateizmus megbélyegzéséről, és azt fogja mondani, hogy az az úgynevezett emberi
jogokra való törekvéssel jár együtt.
Ez az új, mindent magába foglaló Egyház minden bűnt – ami Isten szemében bűnnek
számít – elfogadhatónak fog tekinteni.
Bárki, aki ellene mer szegülni, azt felkutatják és megbüntetik.
Azokat a papokat, püspököket és bíborosokat, akik ellenszegülnek, kiközösítik és
megfosztják őket címeiktől. Másokat pedig zaklatni és üldözni fognak, s e miatt sok
pap majd bujkálni kényszerül.
Azokhoz a szegény felszentelt szolgáimhoz szólok, akik most felismerik a
Hangomat: kérlek, hallgassatok meg Engem, mivel megpróbállak elérni
benneteket, hogy az vigaszt hozzon nektek. Én sohasem fogom kérni tőletek, hogy
utasítsátok el földi Egyházamat, mert Én voltam az, szeretett Üdvözítőtök, aki azt
létrehozta. Élő Áldozatként felajánlottam Testemet, hogy megmentselek benneteket.
Ti azt a felelősséget kaptátok, hogy tanúságot tegyetek az Én Nevemben, hogy
megmentsétek azok lelkét, akiket tanítotok és vezettek.
Mindaz, amit tehettek, hogy bíztok Bennem és továbbra is szolgáltok Nekem. Amit
nem szabad tennetek, hogy olyan nektek bemutatott doktrínát fogadjatok el, ami
nem egyezik meg Tanításaimmal. Azt kell tennetek, amit a szívetek mond, de
tudnotok kell a következőt:
A jelen időszak mély fájdalmat fog okozni nektek, és az a keserű bánat, amelyet majd
megtapasztaltok – amikor látni fogjátok, hogyan gyalázzák meg Egyházamat -, sírásra
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fakaszt benneteket. De nektek úgy kell felismernetek a hazugságokat, amilyenek azok
valójában: Kereszthalálommal szembeni sértésnek.
Ez a rombolás Egyházam szerkezetének összeomlásához vezethet. A változásokat és
az épületek átalakításait Rómában fogják kimesterkedni, mint az egy-világegyház
számára létrehozott új templomot is, amely Rómában lesz látható.
Biztosak lehettek abban, hogy amint Templomomat meggyalázzák, úgy Engem is,
Jézus Krisztust, az emberiség Üdvözítőjét is félredobnak és bedobnak a csatornába.
Jézusotok

Nemsokára itt a megoszlás ideje, s nektek erre fel kell
készülnötök
2013. március 21. csütörtök

Drága szeretett leányom, mennyire megszakad a Szívem azon szomorúság miatt,
melyet azok a lelkek éreznek, akik az összezavarodottság állapotában vannak az utolsó
pápám, szeretett Benedek pápám menekülése miatt.
Ti, gyöngéden szeretett lelkek, annyira összezavartnak és kissé egyedül érzitek
magatokat. Én is érzem a ti fájdalmatokat, és nektek kitartóan kell imádkoznotok
Irgalmasságom Kezéért, hogy felétek nyújthassam, megvigasztalva szomorú
szíveteket.
Ez a cserbenhagyás ideje lesz számodra, leányom, mivel sokan, akik e Küldetés
mellett álltak, elmennek.
A Szentségimádásra szánt időt, a hét minden napjára meg kell növelned, mert csak így
leszel képes, hogy egyedül és félelem nélkül járj, hogy befejezd azokat a feladatokat,
amelyeket adni fogok neked, s amelyek közül sok rendkívülien nehéz feladat lesz.
Nektek, mindnyájatoknak erősnek kell maradnotok, ebben az időben. Nem
szabad hallgatnotok az ítélkezés hangjaira, melyek az idegeitekre mennek majd,
és melyek nagymértékben növekedni fognak, amint a Nagyhét elérkezik.
Minden rágalom, minden hazugság, minden gonosz ellenvetés ezekkel a világ
számára adott Üzenetekkel szemben a ti keresztetek lesz, amelyet az elkövetkező
10 napban hordoznotok kell.
Még egy pillanatra sem lesz megengedve nektek, Követőim, hogy pihenjetek,
imádkozzatok vagy, hogy Legszentebb Szavamról elmélkedjetek.
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Legyetek tudatában annak, hogy a Szent Rózsafüzér védelme nélkül – melyet naponta
imádkoznotok kell – nyitva hagyjátok magatokat a kétségeknek, melyek nem Tőlem
származnak.
Nemsokára itt a megoszlás ideje, s nektek erre fel kell készülnötök.
Egy különleges Kegyelmet szeretnék adni nektek, hogy segítsen elviselni az
üldöztetést és a nyomást, amelyet azért helyeznek rátok, hogy rábírjanak benneteket
arra, hogy eltávolodjatok Üzeneteimtől.
Nagy hitet, bizalmat és acélideget fog követelni tőletek a Szent Szavamra való
összpontosítás, éppen ezért, mostantól fogva naponta egyszer imádkoznotok kell a
Keresztes Imahadjárat eme imáját.
A Keresztes Imahadjárat 102. imája: A hit és az Isten Üzeneteibe vetett hit
megőrzésére
Drága Jézus, amikor levert vagyok, emelj föl engem.
Amikor kétségek gyötörnek, világosíts meg engem.
Amikor szomorú vagyok, mutasd meg nekem Szeretetedet.
Amikor másokat kritizálok, segíts, hogy csendben maradjak.
Amikor mások fölött nyilvánosan ítélkezem, tégy pecsétet a számra.
Amikor a Nevedet káromolom, ments meg engem és végy újból védelmedbe.
Amikor hiányzik a bátorságom, add nekem azt a kardot, amelyre szükségem van,
hogy harcoljak, és megmentsem azokat a lelkeket, akikre vágyakozol.
Amikor Szeretetednek ellenállok, segíts nekem, hogy teljesen elszakadjak
önmagamtól, és átadjam magam a Te szerető gondviselésednek.
Amikor Tőled eltávolodom, segíts nekem újból megtalálnom az Igazság Ösvényét.
Amikor megkérdőjelezem Szavadat, add meg nekem a választ, amelyet keresek.
Segíts nekem, hogy türelmes, szeretetreméltó és kedves legyek
még azok iránt is, akik átkoznak Téged.
Segíts, hogy megbocsássak azoknak, akik bántanak engem, és add meg nekem a
szükséges kegyelmeket, hogy a Föld végezetéig kövesselek Téged. Ámen.
Menjetek, drága Követőim, és ne feledjétek, hogy kötelességgel tartoztok Irántam, az
Egyház és Tanításaim iránt. Vegyétek az Üdvösség Kardját, és harcoljatok Velem
együtt, hogy minden egyes lelket elvigyünk Királyságomba, beleértve azokat is, akik
vétkeznek Ellenem.
Jézusotok
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Azt szeretném, hogy minden Követőm tartson egy böjti
időszakot a következő hétfőtől Nagypéntek 15:30- ig
2013. március 22. péntek

Drága szeretett leányom, azt szeretném, hogy minden Követőm tartson egy böjti
időszakot a következő hétfőtől egészen Nagypénteken 15:30- ig.
A böjtnek akár egy kis jelképes formája is betekintést fog engedni nektek Tervemben,
az Üdvösség Tervébe és abba, hogy hogyan segíthettek Nekem az összes bűnöst
megmenteni.
A böjt által fogtok újra meggyógyulni. A testetek megtisztítása által a lelketek
megújul. Szeretném azt is, ha a Gyónás Szentségéhez járulnátok vagy a
kiengesztelődés azon formájában részesülnétek, mely a rendelkezésetekre áll. Kérlek
benneteket: ha nincs módotokban (lehetetlen számotokra) Szentgyónáshoz járulni,
akkor fogadjátok el azt az Ajándékomat, amelyet egy bizonyos idővel ezelőtt a Teljes
bűnbocsánat elnyerése érdekében adtam. (2012. január 31. kedd, 21:30)
Nekik, hét egymást követő napon, a következő imát kell majd imádkozniuk és így
megkapják majd a teljes bűnbocsánat nagy ajándékát és a Szentlélek erejét.
(24) – Ima a megbánt bűnök után járó büntetés teljes elengedésének nagy
ajándékáért
„Ó, Jézusom, Te vagy a világosság a Földön, Te vagy a láng, mely minden lelket
megérint.
Kereszthalálod áldozatára mi nem vagyunk méltók. Irgalmad és szereteted nem
ismer határt. Tudjuk azonban, hogy a Te szereteted irántunk nagyobb, mint amelyet
mi tanúsítunk Irántad.
Ó Urunk, add nekünk az alázat ajándékát, hogy ez által kiérdemelhessük Új
Királyságodat.
Tölts el minket Szentlelkeddel, hogy előbbre juthassunk és vezethessük
hadseregedet, hogy hirdetni tudjuk Szent Szavad Igazságát, és felkészíthessük
testvéreinket Második Eljöveteled dicsőségére.
Tisztelünk Téged.
Áldunk Téged.
Felajánljuk Neked önmagunkat, bánatunkat, szenvedéseinket ajándékként a lelkek
megmentésére.
Szeretünk Téged, Jézus.
Légy irgalmas minden gyermekedhez, bárhol is lennének. Ámen.”
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Aztán azt szeretném, hogy lélekben egyesüljetek Velem, mintha az Utolsó
Vacsorán lennétek jelen, Apostolaimmal együtt. Ti meg fogjátok osztani Velem a
kovásztalan kenyeret és az Asztalomnál együtt esztek majd Velem. Ti Követőim,
szabad akaratotok által, megoszthatjátok Velem a Szenvedés Kelyhét, amennyiben
elfogadjátok Ajánlatomat.
Ha elfogadjátok azt engesztelésül a halandó ember bűneiért, milliók lelkét mentitek
meg. Én a legelvetemültebb bűnösöket is Irgalmasságomban fogom részesíteni,
cserébe szenvedésetek ajándékáért.
Íme, a Keresztes Imahadjárat imája, ha meg szeretnétek osztani Velem Szenvedésem
Kelyhét. Ezt mondjátok el háromszor, ha tehetitek, de bármikor elmondhatjátok a
böjt időszakában.
A Keresztes Imahadjárat 103. imája: Hogy megosszuk a Szenvedés Kelyhét
Krisztussal.
Leborulok Eléd drága Jézus, a Lábaid elé, hogy azt tégy velem, amit csak akarsz,
hogy az mindenki javát szolgálja.
Engedd, hogy megosszam Veled Szenvedésed Kelyhét.
Vedd ezt az ajándékot tőlem, hogy így megmenthesd azokat a szegény lelkeket, akik
elvesztek és reményvesztettek.
Végy engem testestől, hogy így meg tudjam osztani Fájdalmadat.
Tartsd szívemet a Te Szent Kezeidben és egyesítsd Veled a lelkemet.
Szenvedésem ajándékán keresztül lehetővé teszem Isteni Jelenlétednek, hogy átölelje
lelkemet úgy, hogy minden bűnöst meg tudjál váltani, és hogy Isten minden
gyermekét egyesíteni tudjad, örökön-örökké. Ámen.
Ez a Nekem, Jézus Krisztusnak, az egész emberiség Megváltójának bemutatott
áldozat lehetővé teszi Számomra, hogy kiárasszam Nagy Irgalmasságomat az
egész világra.
Ennél is fontosabb, hogy még azokat is megmentsem, akik gyűlölnek Engem. A ti
imáitok és áldozataitok az egyetlen üdvözítő kegyelem, mert e nélkül a gonosz
elpusztítaná őket.
Ha nem szeretnétek elviselni ezt a szenvedést, akkor is nagy áldásokban foglak
részesíteni benneteket, és arra kérlek benneteket, hogy folytassátok a Velem való
utazást, hogy felébresszük a világot szendergéséből, és hogy levehessem a
megtévesztés fátylát, mely betakarja azt.
Jézusotok
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Ma meg fogják feszíteni földi Egyházamat. A mai nap
megbélyegzi a változások kezdetét
2013. március 29. péntek, 0:15

Nagypéntek
Drága szeretett leányom, Ma földi Egyházamat meg fogják feszíteni.
A mai nap megbélyegzi a változások kezdetét, amelyek gyors lefolyásúak lesznek és
azért fognak megtörténni, hogy megváltoztassák a Katolikus Egyház arculatát a
világban.
Nyomdokaiban minden tan egybevonása következik, amelyet minden nyilvános jelben
látni lehet majd, és szándékosan fogják szemléltetni a nyilvános tanúbizonyság
kedvéért.
Figyeljétek most, hogyan kerül minden napvilágra, amint azt már mondtam
nektek. Megtiltom, hogy letagadjátok azt a “szörnyű igazságot” (megj.: a tanok
egybevonása), amikor azok közületek arra kényszerítenek benneteket, hogy lenyeljetek
egy hazugságot.
Nektek, követőim, ébereknek kell lennetek, és meg kell védenetek Szentségeimet. Ti,
felszentelt szolgáim, amint Istenségemet kétségbe vonják, hamarosan próbára lesztek
téve. Isten Törvényeit meg fogják változtatni, és amikor Szent Eukarisztiámat
meghamisítják, Isten Keze olyan erővel fog lesújtani, hogy ti azonnal tudni
fogjátok, ezek az Üzenetek a Mennyből jönnek.
Az Én szomorúságom a ti szomorúságotok lesz. Bánatotok – mivel ismeritek az
Igazságot – lehetetlenné teszi számotokra, hogy elfogadjátok azt a szentségtörést,
melynek elfogadására utasítanak majd benneteket.
Még akkor is fogok időt adni nektek, ha nem fogadjátok el prófétámat, és azokat a
Szavakat, amelyeket neki adok. Mert a köztetek lévő vezetők nagyon hamar azt
fogják kérni tőletek, hogy újítsátok meg fogadalmatokat. Arra kérnek majd
benneteket, hogy ajánljátok fel az életeteket azáltal, hogy esküt tesztek a pogány
törvények mellett. Ha ezt megteszitek, akkor a Sátán befolyása alá kerültök, és Isten
ellen fogtok harcolni.
Nektek ki kell tartanotok és hűségesnek kell maradnotok Hozzám. Kérnetek kell a
vezetésemet egy olyan időben, amikor az az ember, aki Péter Székében ül – aki nem
hajlandó az ő nyomdokait követni, vagy cipőjét viselni – tönkre fogja tenni Isten iránti
hűségeteket.
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Mivel ti most tanúi vagytok földi Egyházam Keresztre feszítésének, arra hívlak
benneteket, hogy hirdessétek Isten Igazságát. Továbbra is hívni foglak benneteket,
hogy védelembe részesítselek titeket. Biztosítani fogom, hogy Egyházam tovább éljen
a maradék által, azok által, akik ragaszkodnak Tanításaimhoz, a Szentségekhez és
Isten Szavához, akik sohasem fognak cserbenhagyni Engem.
Olyanok is lesznek köztetek, akik ma elárulnak Engem. Mások pedig közületek
hamarosan megszüntetik a Szentségeket, mivel ti túl gyengék lesztek ahhoz, hogy
Isten Szavát megvédjétek. Azok közületek, akik már gyanítják az igazságot, és akik
megpróbálják terjeszteni Szavamat, szenvedni fognak, mivel nem lesz elég bátorságuk,
hogy kiálljanak az Igazság mellett. Mindazonáltal ti továbbra is hűségesek maradtok
Hozzám, mivel tudjátok, hogy nem tudtok élni Nélkülem.
Hallgassatok a Hangomra. Hajtsátok a Vállamra fáradt fejeteket és engedjétek, hogy
Karjaimba zárjalak benneteket ebben az időben. Én mindig védeni foglak benneteket.
Jézusotok

A többi Felszentelt Szolgám pedig alá fog írni egy, az új
világvallás iránti hűségfogadalmat
2013.06.05. 17:45

Drága szeretett leányom, egyre több felszentelt szolgám válaszol végre Hívásomra,
bár, ha ezt teszik, ez egy nagyon magányos út lesz számukra.
Engedelmességgel tartoznak feletteseiknek, mert Én hatalmat adtam földi
Egyházamnak, hogy Isten minden gyermeke fölött gyakorolja azt. Nekik, felszentelt
szolgáimnak, követniük kell minden utasítást, amelyet Egyházam ad nekik,
egészen addig a napig, amíg Szentségeimet meg nem változtatják. Azt követően
már csak Nekem tartoznak engedelmességgel.
Azokhoz a felszentelt szolgáimhoz szólok, akik nem hisznek a megjövendölt
próféciákban, miszerint földi Egyházamat belülről fogják megsemmisíteni: nektek
imádkoznotok kell, hogy Én megtartsalak benneteket erőben és hűségben Tanításaim
iránt, egészen addig a napig, amíg a sötétség napja teljesen el nem törli világszerte
Jelenlétemet a Szent Tabernákulumokban. Mert amikor ez megtörténik, akkor ti csak
Nekem, Jézus Krisztusnak tartoztok engedelmességgel.
Ne nyugtalankodjék a szívetek, mert ha ti egyedül csak Tanításaim Igazságát
hirdetitek, és olyan módon szolgáltatjátok ki a Szentségeket, ahogyan arra tanítottak
benneteket, ez lesz a ti megmentő Kegyelmetek. Ha, és amikor arra utasítanak
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benneteket, hogy tagadjátok meg földi Egyházam Igazságát, akkor ez lesz az az
időpont, amikor észre kell vennetek a különbséget. Ez a nap még nem érkezett el,
de amikor majd arra kérnek benneteket a legfelsőbb körökben lévő elöljáróitok,
hogy vessétek el a Szent Eukarisztiát, akkor tudni fogjátok, hogy ti már
megkaptátok az Igazságot.
Amikor arra kérnek fel benneteket, hogy bizonyos tanokat elfogadjatok – még mielőtt
eljönne az a nap, tudni fogjátok a szívetekben, hogy Én ezt sohasem nézném el –,
akkor fel fogjátok ismerni a pusztítás szörnyű valóságát, amellyel az Egyháznak
szembesülnie kell.
Közületek csak a merészek és a bátrak lesznek azok, akik majd ki fognak állni az
Igazságért. Amikor majd megpróbálják a pogány hazugságokat elfogadtatni veletek,
ki marad majd hűséges Hozzám? Ti továbbra is ki fogjátok szolgáltatni a szentségeket:
a Keresztséget, a Szentáldozást, a Bűnbánat szentségét (a Gyónás), a Bérmálást, a
Házasság szentségét és a Betegek kenetét.
A többi Felszentelt Szolgám pedig alá fog írni egy, az új világvallás iránti
hűségfogadalmat. Ekkor lesz az, amikor két táborra fogtok oszlani: azokra, akik az
Igazságot követik, és azokra, akik el fogják fogadni azokat a törvényeket, amelyeknek
csak egyetlen céljuk van: hamis istenek dicsőítése és a bűn jóváhagyása.
Sokan közületek többé már nem fognak tisztelni Engem. Ha nem maradtok hűségesek
Hozzám és hazugságokkal etetitek nyájamat, akkor sokan el fognak veszni a
Számomra. Mégis, amikor ezek a lelkek felismerik majd, hogy félrevezették őket,
Nagy Irgalmasságot fogok tanúsítani irántuk. Ti azonban, miután arra képeztek ki
benneteket, hogy megértsétek Tanításaimat, hogy tiszteljétek Szent Szavamat, és hogy
Legszentebb Szentségeimet kiszolgáltassátok, mégis el fogtok árulni Engem.
Jézusotok

Az Igazság fog megszabadítani benneteket. A hazugságok
el fognak pusztítani benneteket.
2013.06.23. 18:37

Drága szeretett leányom, mennyire megszakad a Szívem szegény, szeretett
szolgáimért, akik most elkezdték a zűrzavart felismerni, mely Egyházamban
mutatkozik. Nekik a következőket mondom: maradjatok Egyházam fedele alatt és
tegyétek, amit tennetek kell, hogy szolgáljatok Engem. Maradjatok sziklaszilárdan
Tanításaim mellett. Ne fogadjatok el új és úgynevezett teológiai magyarázatokat arra
vonatkozólag, hogy Én ki vagyok, mit tettem az emberiségért, vagy hogyan fogok
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visszatérni, hogy visszaköveteljem Isten minden gyermekét, akik elfogadják
Irgalmasságomat. Egyedül csak az Én Szent Szavamban bízzatok, mely Apostolaim
által és a Legszentebb Bibliában adatik nektek. Bármi, ami eltér a Szentségektől vagy
attól, amit arról mondtak nektek, ami a Megváltáshoz szükséges – ne fogadjátok el!
Én vagyok az Igazság. Ti megkaptátok az Igazságot. Csak az Igazság mentheti meg a
lelketeket a kárhozattól. Az Igazság fog megszabadítani benneteket. A hazugságok el
fognak pusztítani benneteket. Én ünnepélyesen rendkívüli kegyelmeket ígérek nektek,
drága Felszentelt szolgáim, ha ezt az imát mondjátok, annak érdekében, hogy
kitartsatok az üldöztetéssel szemben, mivel a hitetek a végsőkig próbára lesz téve.
A Keresztes Imahadjárat (110) imája: A papoknak, hogy hűségesek maradjanak
Szent Szavadhoz
Ó, legdrágább Jézusom, kérlek, tarts erősnek és bátornak engem, hogy Legszentebb
Nevedben meg tudjam védeni az Igazságot.
Könyörögve kérlek, add meg nekem azt a kegyelmet, mely szükséges ahhoz, hogy
mindenkor tanúságot tegyek Szent Szavadról.
Tedd lehetővé számomra, hogy ellenálljak annak a nyomásnak, hogy
valótlanságokat támogassak, amikor a szívemben tudom, hogy megbántanak Téged.
Segíts nekem, hogy halálom napjáig hű maradjak Szent Szavadhoz. Ámen.
Felszentelt szolgáimnak: van még egy figyelmeztető Szavam számotokra.
Nektek meg kell védenetek a Bűnbánat (Gyónás) Ajándékát és fel kell ismernetek,
hogy csak azok fognak egyesülni Velem a Paradicsomban, akik bűneik megbánására
törekednek és úgy fogadnak el Engem, Jézus Krisztust, mint megmentésük kulcsát.
Jézusotok

Papokhoz: Az a nap, amikor arra kérnek fel benneteket,
hogy tagadjátok meg Istenségemet, nincs messze
2013.07.15. 17:52

Drága szeretett leányom, el kell érnem azokat a papjaimat, akik most kezdték
felismerni, hogy jelenleg ezeken az Üzeneteken keresztül Én beszélek a világhoz.
Nektek óvatosnak kell lennetek. Be kell tartanotok Egyházam előírásait a Földön,
ameddig ezek úgy maradnak, mint voltak, és nem változtatják meg őket. Ne
érezzétek elbátortalanítva magatokat, mert ti a Szentlélek Ajándékával lettetek
gazdagabbak. Amikor arra kérnek benneteket, hogy tagadjatok meg Engem, akkor azt
ravasz, de halálos módon fogják tenni. Arra fognak kérni benneteket, hogy a
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Kereszténységen kívül minden más vallás tanát vegyétek át. Azt fogják mondani
nektek, hogy ez mindenki javát szolgálja, és hogy ez az új, mindent magába foglaló
megközelítés a cél eszköze – ahol az emberiség végre békés úton egyesülhet.
Minden más vallás: hitfelekezetek, hitek és tanok, melyek tisztelik Atyámat, de akik
Engem, Jézus Krisztust nem ismernek el, az ellenpápa szárnyai alá vétetnek. Ti, a
fenevad hatalma által, arra lesztek csábítva – mivel ez az ő szokása –, hogy minden
vallású felebarátotokat, akik Istent tisztelik, átöleljétek. Azt fogják mondani nektek,
hogy ti Isten szemében egyek vagytok. Ha tiltakozni fogtok, korholni fognak
benneteket. Ha elmagyarázzátok, hogy az egyedüli út Istenhez, szeretett Atyámhoz,
Fián keresztül vezet, a következőt fogják mondani nektek:
„Te nem érted meg, hogy Isten minden gyermekét szereti! Tehát azáltal, hogy nem
öleled át őket, nem mutatsz szeretetet és együttérzést Egyháza iránt sem; képmutató
vagy!”
Nos, tudnotok kell a következőket: amikor elfogadjátok, hogy át kell ölelnetek
minden vallást, mintha azok együttvéve egy vallást alkotnának, és hogy egy
oldalra kell állnotok, annak érdekében, hogy tiszteletet mutassatok az olyan
vallások iránt, melyek nem ismerik el az Emberfiát, akkor ti szörnyű bűnnel
vétkeztek. Akkor meg fogtok tagadni Engem.
Tudniuk kell azoknak, akik talán felülnek ennek a megtévesztésnek, hogy más jelek is
meg fognak jelenni, melyek egy dologra mutatnak rá: nem fogják hirdetni többé
Istenségemet.
Templomaitokban új keresztek fognak felbukkanni, amelyekbe a fenevad feje
lesz beágyazva; oltáraitokat megváltoztatják és nevetségessé tesznek Engem.
Minden alkalommal, amikor új és szokatlan jeleket láttok Egyházamban, óvatosan
tekintsetek azokra, mert a fenevad arrogáns, és az ilyen jelek mutogatásával a
gonoszságát fitogtatja, melyek őt tisztelik.
Azok közületek, akik nem éberek ezzel a csalással szemben, beszippantva találják
magukat ezekbe a gyakorlatokba, melyek nem Engem tisztelnek. Ezek álcázni fogják
azt a valódi szándékot, hogy tisztelettel adózzanak a Sátánnak és gonosz szellemeinek.
A jelek elkezdődtek. Az intézkedések, melyekről beszélek, még folyamatban vannak,
de az a nap, amikor felkérnek majd benneteket, hogy megtagadjátok Istenségemet,
nincs messze. Nyitva kell tartanotok a szemeteket, mert azok, akik azt mondják, hogy
az Én Nevemben jönnek, de akik e helyett a fenevadat tisztelik, már kitárták
szárnyaikat. Ők köztetek uralkodnak és mégis oly sokan közületek nem képesek a
förtelmet meglátni. De, ha ti szerettek Engem, Én megadom azon Kegyelmeket
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nektek, hogy lássátok az Igazságot, mert Én sohasem foglak elhagyni benneteket. Az
idő közel van, és nektek fel kell készülnötök, mert a sötétség hamarosan leereszkedik.
Azok közületek, akik meg vannak áldva Isten Fényével, ellenségeim kezétől fognak
szenvedni.
Ne feledjétek el a következő Szavakat, mondjátok azokat, és Én a Szentlélek Ajándéka
által kinyilatkozom az Igazságot nektek:
A Keresztes Imahadjárat 114. imája: A papoknak, hogy megkapják az Igazság
Ajándékát
Uram, nyisd meg a szememet. Engedd meg nekem, hogy lássam az ellenséget és zárd
be a szívemet a csalással szemben. Mindent átadok neked, drága Jézus. Bízom a Te
Irgalmadban. Ámen.
Jézusotok

Üdvösség Anyja: Fiam Egyháza az antikrisztus
székhelyévé fog válni
2013. október 29. kedd. 19:30

Édes gyermekem, az egész Mennyország Fiammal egyként egyesül, hogy
segítségére siessen azoknak a szent papoknak, akik a legnagyobb csata közepén
fogják magukat találni. Ezen értékes lelkekből oly sokaknak kell majd borzalmas
fájdalmat és szenvedést elviselniük, amikor tanúi lesznek azoknak az
eretnekségeknek, amelyek Egyházam belsejéből fognak fakadni. Zavarodottak és
rémültek lesznek, és sokan úgy fogják érezni, hogy nincs hova fordulniuk. Ekkor
Hozzám kell fordulniuk, kérve Engem, hogy Szenteljem őket Fiamnak, hogy
Drága Vérének minden cseppjével beboríthassa őket. Amikor ezzel az
Ajándékkal be lesznek borítva, tudni fogják, hogy mit kell tenniük. Nekik
tudniuk kell, hogy az elmúlt évszázadok során valamennyi gyermekemet
figyelmeztettem erről a gonosz hitehagyásról, amelyet a gonosz tervezett.
Fiam Egyháza az antikrisztus székhelyévé fog válni, és most, hogy az Igazság feltárult,
sokan félni fognak, és Fiam Megostorozásának fájdalmát fogják elszenvedni. Fiam
Egyházát üldözni fogják, lerombolják, megszentségtelenítik – míg végül az szállást
nem készít a trónnak, amelybe az antikrisztus fog ülni. Ettől kezdve az antikrisztus úgy
fogja magát bejelenteni, hogy ő a Krisztus, és hogy a világ általa kerül majd
megmentésre.
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A hazugságok elfogadásával ti megtagadjátok az Igazságot. Figyelmen kívül hagyván
az Igazságot, ti hinni fogtok egy megtévesztés gyártotta hálóban, amelyet a gonosz
szőtt, és ez tőrbe fog benneteket csalni. Miután tőrbecsalt benneteket, kísértve lesztek,
hogy a tömeget kövessétek, minden nemzetben, mely nagy tisztelettel fog adózni az
antikrisztusnak. Kérlek benneteket, gyermekeim, imádkozzátok a Keresztes
Imahadjárat ezen imáját, hogy leküzdjétek az eretnekséget, mely el fogja borítani Fiam
Földi Egyházát.
A Keresztes Imahadjárat 125. imája: Isten Legszentebb Szavának a megvédésére
Ó, Üdvösség Anyja, segíts nekem, Isten egy alázatos szolgájának, hogy megvédjem
az Ő Legszentebb Szavát a gyötrelem idején. Drága Anyám, szentelj engem Fiadnak,
hogy Drága Vérével beboríthasson engem. Add meg nekem, Fiad, Jézus Krisztus
közbenjárására a kegyelmet, az erőt és az akaratot, hogy továbbra is hű maradjak
Krisztus Tanításaihoz a Gyötrelem idején, mely fel fogja falni az Ő Legszentebb
Egyházát a Földön. Ámen.
Menjetek Fiamhoz, Krisztus drága szolgái. Ti Hozzá tartoztok. Ő segíteni fog nektek
az üldöztetés során. Soha nem fog cserbenhagyni benneteket a szükség idején.
Szeretett Édesanyátok,
Az Üdvösség Anyja

Üdvösség Anyja: Amikor Fiam papjai szörnyű
szorongással és az igazságszolgáltatás visszaélésével
fognak szembesülni, hívniuk kell Engem (& 135.)
2014. február 6. csütörtök, 16:15

Gyermekem, amikor eljön annak az ideje, hogy Fiam papjai szörnyű szorongással
és az igazságszolgáltatás visszaélésével fognak szembesülni, hívniuk kell Engem.
Nekem megadatott a Kegyelem, hogy meg tudjam nekik adni a bátorságot,
amelyre szükségük lesz, hogy továbbra is szolgálják Fiamat. Különösképpen a
Katolikus Egyház papjaira utalok, mert ők többet fognak szenvedni, mint Isten
bármelyik más szolgája.
Amikor eljön az a nap, és felszólítják őket, hogy tegyenek le egy olyan esküt,
amely megtagadja szeretett Fiam, Jézus Krisztus Istenségét, akkor sohasem
szabad kételkedniük azok valódi szándékában, akik ezt elvárják tőlük. Amikor
arra kérik őket, hogy tagadják meg a Szent Eucharisztia valódi jelentését, és
fogadjanak el egy új értelmezést, akkor tudni fogják, hogy ütött az óra. Ez lesz az
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a nap, amikor majd elkezdődik a rothadás, és szemtanúi lesznek a templomok
fedelei alatt omladozó falaknak mindenütt a világon.
Azt szeretném, hogy minden pap, akinek szembe kell néznie ezzel a szomorú
megpróbáltatással, imádkozza a Keresztes Imahadjárat ezen (135.) imáját, hogy
megvédje az Igazságot.
Ó, Üdvösségnek Szeretett Anyja, segíts nekem a szükség pillanatában. Imádkozz,
hogy áldassak meg azokkal az Ajándékokkal, amelyeket a Szentlélek Ereje áraszt ki
méltatlan lelkemre, hogy mindenkor képes legyek megvédeni az Igazságot.
Támogass engem minden olyan kellemetlen esemény alkalmával, amikor majd azt
kérik tőlem, hogy tagadjam meg az Igazságot, Isten Igéjét és a Legszentebb
Eucharisztiát.
Segíts nekem, hogy felhasználván a kapott Kegyelmeket, megingathatatlan legyek a
Sátán gonoszságaival szemben és mindazokkal a szegény lelkekkel szemben, akiket ő
arra használ fel, hogy bemocskolja Fiadat, Jézus Krisztust.
Segíts nekem a szükség órájában. A lelkek érdekében add meg nekem azt a
bátorságot, hogy Isten minden gyermeke számára kiszolgáltassam a Szentségeket,
amikor talán Isten ellenségei megtiltják azt nekem. Ámen.
Amikor ezek az idők kezdetüket veszik, akkor készen kell állnotok, hogy továbbra is
folytassátok Isten Munkáját, lendülettel és méltósággal hordozzátok Keresztjét a saját
és Isten minden gyermeke lelkének az érdekében.
Szeretett Édesanyátok,
Az Üdvösség Anyja

Amikor az ember akarata összecsap az Isten Akaratával,
mindkét oldalon nagy az elviselt fájdalom (&137.)
2014. február 23. vasárnap, 16:03

Drága szeretett leányom, amikor az ember akarata összecsap az Isten Akaratával,
mindkét oldalon nagy az elviselt fájdalom. Atyám megadta az embernek a szabad
akarat Ajándékát, és mint ilyen, ő szabadon dönthet élete során, és Isten sohasem fog
beavatkozni ebbe a Mennyei Ajándékba. Azonban ez nagyon nehéz út lesz azok
számára, akik teljes egészében Nekem szeretnének szolgálni, azzal a szándékkal, hogy
segítsenek Nekem mások lelkét megmenteni, és akik Nekem adják szabad akaratuk
ajándékát.
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Amikor Nekem adjátok a szabad akaratotokat, hogy azt tegyétek, amire szükség van a
lelkek megmentése érdekében, akkor a szenvedés, amelyet el fogtok viselni, nagyon
súlyos lesz. Mivel az akaratotok többé már nem a tietek, és mivel az emberi természet
olyan, amilyen, ez azt jelenti, hogy az ember szabad akarata és Isten Akarata között
egy harc fog keletkezni. Sokan, akik szeretnek Engem, és az életük során meg
szeretnék valósítani Isten Akaratát, mindig küzdeni fognak. Annak érdekében, hogy
a lélek eleget tehessen Isten Akaratának, meg kell szabadulnia a büszkeség
minden érzésétől, és annak szükségességétől, hogy a saját vágyainak tegyen
eleget. Ti csak akkor szolgálhatjátok igazán Istent, ha teljesen megbíztok Benne, és
minden megpróbáltatást és gyötrelmet mindenki javára ajánlotok fel.
Amikor a jó szándékú emberek, akik Istent szolgálják és megpróbálják életüket az Ő
utasításai szerint élni, kiesnek a Kegyelemből, akkor ők szégyellik magukat. A
szégyentől meggyötörve, mert kerülték Istent, és mert önzésük, önbecsülésük és
arroganciájuk által cserbenhagyták Őt, elrejtik az arcukat Isten Fénye elől. Amikor
ezek a lelkek az Igazság által megvilágosodnak, hirtelen és minden előzetes jelzés
nélkül, elkezdenek kételkedni a hitükben. Az egyik percben teljes szívből szeretik
Istent, és teljesen az Ő gondjaira bízzák magukat, a következő percben pedig már
elvágják magukat a Fény Forrásától. Azért van az, hogy ez az ember, az emberi
értelmet használván, előírja Istennek, hogy mit kész megtenni annak érdekében – és ez
általában az ő saját feltételeit tartalmazza -, hogy Istent szolgálja. Igen, a lélek talán a
következőt mondja Istennek: „Én szolgálni foglak Téged, de csak azzal a feltétellel, ha
ezt vagy azt a szívességet nekem megteszed.” Nem tudjátok, hogy nem szolgálhattok
egyszerre két Úrnak, mert csak Egyetlen Isten van, és Ő a Parancsnok? Isten az Ura
mindannak, ami van, és ami lesz. Az ember azért van, hogy Istent szolgálja, de Isten
meg fog tenni mindent, amit csak tud, hogy megvigasztalja gyermekeit.
Amikor úgy találjátok, hogy kezdtek kételkedni Istenben, vagy elveszítettétek
bizalmatokat az Ő Szeretetében és Ígéretében, akkor a Keresztes Imahadjárat
ezen imáját kell imádkoznotok, ami az Átalakítás Imája-ként kell, hogy ismertté
váljon.
A Keresztes Imahadjárat 137. imája: Az Átalakítás Imája
Ó, Mindenható Isten, Legmagasságosabb Isten, nézz le rám, alázatos szolgádra,
Szíved szeretetével és szánalmával. Alakíts át engem a Te Fényedben.
Emelj vissza Kegyeidbe engem. Tölts el engem Kegyelemmel, hogy alázatos
szolgaságban és Legszentebb Akaratod szerint felajánlhassam magam Neked.
Szabadíts meg engem a büszkeség bűnétől és mindattól, ami megbánt Téged, és
segíts nekem, hogy mély és állandó vággyal szeresselek Téged, hogy életem minden
napján szolgáljalak Téged, örökkön-örökké. Ámen.
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Kérlek, ne feledjétek, hogy Istennek nagyon könnyű hátat fordítani, és elegendő,
ha csak egyetlen lélek is kétséget ültet a lelketekbe Isten minden gyermeke iránti
Jóságával és Nagy Irgalmával szemben.
Nagy bátorságot és rugalmasságot követel, hogy hűségesek maradjatok Isten Igéjéhez,
de ha nem kéritek a kegyelmet, hogy megfelelő módon szolgáljatok Neki, önmagatok
erejéből, erre nem lesztek képesek.
Jézusotok

Üdvösség Anyja: Az Igaz Egyház Maradékká válik
(&158.)
2014. június 28. szombat, 15: 03

A legnagyobb megtévesztés, ami az emberiségre fog ereszkedni, Fiam földi
Egyházán belül fog bekövetkezni, és ezt az Ő ellenségei fogják szítani, akik
fondorlatos eszközökkel szivárogtak az Egyházba. A Sátán be fog lépni Fiam
Egyházába és a jelek világosan láthatóak lesznek azok számára, akiknek lelkében Isten
Lelke erősen meggyökerezett.
Fiam szent szolgáinak hite össze fog törni, mivelhogy sokan kényszerítést fognak
érezni arra, hogy a szentségtörés cselekedete által cserbenhagyják Őt. Sok
szerencsétlen szolgától fogják azt kérni, hogy egy új hűségesküt tegyenek le, és ők
túlságosan félni fognak ahhoz, hogy ellépjenek ettől, bár sokan a szívük mélyén
tudni fogják, hogy ez helytelen.
Sok új szabályzatot fognak Fiam földi Egyházába bevezetni, miközben újoncok
ezreit fogják felesketni, és ők nem igazhitűek lesznek, mert a szívükben nem
Krisztus Igaz Lelke lesz. Ők be fognak lépni az Egyházba és egy olyan új
világvallásról fognak tanúskodni, mely nem fogja tisztelni Fiamat, Jézus Krisztust.
Nemcsak, hogy nem fogják szolgálni Őt, hanem az lesz az ő kötelességük, hogy a
humanizmus igényeit szolgálják, mely annak magjában tagadni fogja Isten
Létezésének Természetfölöttiségét és mindazt, ami Ő képvisel.
A papok, akik elkötelezték az életüket Istennek, bele lesznek húzva ebbe a nagy
megtévesztésbe és ennek következtében elveszítik Igaz Hitüket. Ők nem fogják
támogatni a lelkek üdvösségének fontosságát, amelyet Fiam Kereszthalála tett
lehetővé. A Kereszt a Kereszténység középpontja. Csak egyetlen Kereszt létezik és
Fiam elárulásának első jelei a Kereszt által lesznek láthatók. Újfajta kereszteket fognak
bevezetni, melyek a Kereszt Jelét figyelemre sem méltatják és azt sem, amit az jelent
az emberek szívében.
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A hitetleneket, akik eddig nem mutattak érdeklődést a Kereszténység iránt, bele
fogják rángatni az úgynevezett egy-világegyházba. Minden olyan vallással együtt,
amelyek nem az Igazságból fakadnak, ki fogják nevetni és gúnyolni fogják Isten
gyermekeit, akik továbbra is hűségesek fognak maradni Isten Szavához.
Az Igaz Egyház Maradékká válik, és ez a Hadsereg egyesülni fog világszerte, hogy
az utolsó napok szentjeivé váljanak, és a Szentlélek által felhatalmazást kapnak majd
arra, hogy életben tartsák az Igazságot. Őket le fogják köpni, ki fogják nevetni és azzal
fogják vádolni, hogy radikálisak, akárcsak Fiamat, Jézus Krisztust, akit eretnekséggel
vádoltak, amikor a Földön járt, hogy hirdesse az Igazságot.
Óriási bátorságot fog követelni, hogy hűek maradjatok Isten Szavához, mert
gonosztettel fognak vádolni benneteket. A ti bűnötök az lesz – mint ahogy azt Isten
ellenségei mondani fogják – hogy erről az utálatról valótlanságokat terjesztetek.
Mindarról, ami Istentől származik, azt fogják állítani, hogy hazugság, miközben
az Igazság, amiről azt fogják mondani, hogy ők képviselik, hazugság lesz.
Azonban a Szentlélek be fogja borítani azokat, akik továbbra is terjeszteni fogják a
Szent Evangéliumot és Fiam betakar majd és védelmezni fog benneteket. Az emberi
nem túlélésének jövője és az Örök Élethez való jog, ami minden férfinak, nőnek
és gyermeknek meg volt ígérve, a ti vállatokra fog nehezedni. A Maradék Hadsereg
lesz az, mely Isten Fényét égve fogja tartani abban a világban, amelyik sötétségbe fog
merülni.
Sokakat fognak kihívni közületek és a gonosz hazugságokat fog ültetni a szívetekbe,
hogy elforduljatok az Igazságtól. Sajnos sokan közületek, nehéznek fogják találni,
hogy hűek maradjanak meggyőződésükhöz és azzal fognak kísérteni benneteket, hogy
fordítsatok hátat Fiamnak.
Annak biztosítására, hogy továbbra is erősek, bátrak, nyugodtak és békében
maradjatok, ahogy Fiam Keresztjét a vállatokra veszitek, a Keresztes Imahadjárat ezen
imáját kell imádkoznotok. Azon sokaknak mondom közületek, akik nehezen fogadják
el ezeket az elkövetkezendő dolgokat: El fog jönni az az idő, amikor a Keresztes
Imahadjárat ezen imáját naponta háromszor fogjátok elimádkozni a rátok
nehezedő nyomás miatt, hogy tagadjátok meg Fiamat, és (ez az ima) győzelmet fog
aratni.

53

A Keresztes Imahadjárat 158. Imája: Védj meg engem az egy–világvallástól
Drága Jézus, védj meg engem az új egy-világvallás gonoszságától, amely nem Tőled
származik. Tarts fenn engem a szabadság felé vezető utazásomon, a Szent
Királyságodhoz vezető ösvényen.
Tarts engem egységben Veled, amikor gyötörnek engem és arra kényszerítenek, hogy
lenyeljem a hazugságokat, amelyeket ellenségeid terjesztenek, hogy elpusztítsák a
lelkeket.
Segíts nekem, hogy ellenálljak az üldöztetésnek, hogy továbbra is ragaszkodjak Isten
Igaz Szavához a hamis tanokkal és más szentségtörésekkel szemben, amelyek
elfogadására esetleg majd kényszeríthetnek.
Szabad akaratom ajándéka által, vigyél el engem Királyságod Uradalmába, és tedd
lehetővé számomra, hogy felálljak és hirdessem az Igazságot, amikor azt
hazugságnak fogják nyilvánítani.
Soha ne engedd, hogy meginogjak, tétovázzak vagy elfussak a félelemtől, amikor
szembesülnöm kell az üldöztetéssel. Segíts nekem, hogy továbbra is szilárd és
állhatatos maradjak az Igazsághoz, életem egész folyamán. Ámen.
Menjetek drága gyermekeim és fogadjátok el, hogy ezek a dolgok meg fognak
történni, de tudnotok kell, hogyha hűségesek maradtok Fiamhoz, segíteni fogtok azon
lelkek megmentésében, akik el fognak merülni a megtévesztésben.
Szeretett Édesanyátok,
Az Üdvösség Anyja

Most a Keresztes Imahadjárat utolsó Imáját adom nektek
(&170.)
2014. október 8. szerda, 21:10

Drága szeretett leányom, nagyon megtört a Szívem ebben az időben. Az árulók
átszúrták az Oldalamat, és a Földet most kiáradó Bánatom árasztja el, mely oly nagy,
hogy vigasztalhatatlan Vagyok.
Most tehát kérdem: Felszentelt szolgáim közül ki lesz elég erős ahhoz, hogy megvédje
az Igazságot?
Most a Keresztes Imahadjárat utolsó Imáját adom nektek.
Ez a papok számára van. Azt kérem, hogy felszentelt szolgáim ezt az imát naponta
imádkozzák el.
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A Keresztes Imahadjárat 170. Imája: Isten Szent Igéjének a védelmére
Ó, Drága Uram, szeretett Jézus Krisztusom
Tarts erősen Engem.
Védj meg Engem.
Tarts Engem Arcod Fényében, amint üldöztetésem fokozódik, amikor egyetlen
bűnöm az, hogy védem Isten Szent Igéjét.
Segíts nekem bátorságra találnom, hogy Téged mindenkor hűségesen szolgáljalak.
Add nekem Bátorságodat és Erődet, miközben azért harcolok, hogy megvédjem
Tanításaidat az erős ellenállással szemben.
Ne hagyj el engem, Jézus, a szükség ezen idején, és biztosítsd számomra mindazt,
amire szükségem van, hogy Téged továbbra is szolgálhassalak a Szentségek
kiszolgáltatása és a Szentmiseáldozatban kiosztott drága Tested és Véred által.
Áldj meg engem, Jézus. Járj velem. Pihenj meg bennem. Maradj velem.
Ámen.
A te Jézusod

Üdvösség Anyja: Az Igazság Könyvét tartalmazza a
Nyilvános Kinyilatkoztatás
2014. november 8. szombat, 17:05

Drága gyermekem, a mai nap egy különleges nap, mivel a Mennyország az én első
üzenetemet ünnepli, mely neked, Isten hírnökének adatott. Azért jövök ma, hogy
elhozzam nektek a hírt: hogy emberek milliói fognak megtérni e küldetésnek
köszönhetően.
Én a Messiást, mint az Úr kiválasztott alázatos szolgálója adtam a világnak. Én az
Isten Tervében egy nagyon különleges szerepet kaptam: hogy megmentsem minden
gyermekét, és ma szerepem által, mint az Üdvösség Anyja, hívom minden gyermekét.
Nektek soha nem szabad elutasítanotok Isten azon próbálkozásait, hogy elhozza
nektek az Igazságot. Ő, az Én Örök Atyám, mindenkit szeret; és ez a küldetés
meg volt jövendölve. Ő elhozza a világnak azokat a titkokat, amelyeket a
Dánielnek adott próféciák, majd pedig az Ő választott tanítványának, János
Evangélistának próféciái tartalmaznak. Az Igazság Könyvét tartalmazza a
nyilvános Kinyilatkoztatás, és fontos, hogy ne utasítsátok el ezt a Szent Könyvet.
Ezen üzenetek hatására már sok ember megtért, és éppen ennek a Küldetésnek
köszönhetően sok ember fog Isten Irgalmában részesülni. Ne utasítsátok el az Ő
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Nagylelkűségét, mert legnagyobb vágya, hogy az eljövendő Új Világba gyűjtse az
emberi nemet.
Amikor Fiam feltámadt a halálból, akkor ez egy üzenet volt a világ számára. Fiamhoz
hasonlóan mindazok, akik hűek maradnak Hozzá, fel fognak támadni – úgy testben,
mint lélekben – az utolsó napon. Senki sem fog kimaradni azok közül, akik
Irgalmához folyamodnak. Sajnos, azok, akik a büszkeségük és gyűlöletük miatt Isten
ellen harcolnak, akadályozhatják Küldetését, mely által egyesíti gyermekeit.
Legyetek hálásak Isten Irgalmáért. Legyetek hálásak a Keresztes Imahadjárat Imáiért,
mert azok nagy Áldásokat hoznak magukkal. Arra kérlek benneteket, engedjétek meg
nekem, szeretett Édesanyátoknak, hogy örömmel töltsem el a szíveteket. Engednetek
kell, hogy a boldogság, mely csak Istentől jöhet, mint ajándék elárassza a lelketeket
annak tudatában, aminek be kell következnie. Fiam hamarosan eljön, hogy
visszakövetelje Királyságát, mely az Övé. Az Új Királyság, amikor kiemelkedik a
parázsló hamuból, nagy örömet és boldogságot fog hozni mindnyájatok számára.
Akkor fogtok hazaérkezni a Király, a Messiás Üdvözlő Karjaiba, Aki nagy áldozatot
hozott üdvösségetekért.
Kérlek, fogadjátok el ezt a nagy Ajándékot. Ne hagyjátok, hogy azok, akiknek a szíve
üszkös a gyűlölettől, félre húzzanak benneteket az Igazságtól. Igazság nélkül nincs
élet.
Menjetek, drága gyermekeim, és kérjetek Engem, hogy állandóan védelmezzelek
benneteket, mert az én küldetésem éppen az, hogy a nehéz út mentén drága Fiam,
Jézus Krisztus Trónjához vonszoljalak benneteket.
Édesanyátok,
Az Üdvösség Anyja

Üdvösség Anyja: Van egy üzenetem a Római Katolikus
Papság (Klérus) számára
2014. november 21. péntek 16:15

Én vagyok a Szeplőtelen Szűz Mária, Isten Anyja – az Üdvösség Anyja. Ma egy
üzenetem van a Római Katolikus Papság számára, és szeretett Fiam, Jézus Krisztus
nevében jövök hozzátok.
Hívom Fiam minden felszentelt szolgáját, akik a nagy megpróbáltatások ezen idejében
szolgálják Őt az Egyházban. Ti vagytok az Ő Legszentebb Szentségeinek élcsapata,
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akiket Fiam meghívott, hogy minden lélek üdvösségén munkálkodva, szolgáljátok Őt,
és ezért nagy a ti felelősségetek Vele szemben.
A ti kötelességetek minden esetben az, hogy szolgáljátok mindenkor Fiamat és az
Ő Testét – Egyházát –, biztosítván azt, hogy Legszentebb Igéje mindenkor meg
legyen tartva.
Előttetek a nagy fájdalom és az üldöztetés időszaka és nektek erre már most fel
kell készülnötök. A hitetek a jövőben a végsőkig próbára lesz téve, amikor arra
fognak benneteket kényszeríteni, hogy új fogadalmat tegyetek, mely során azt
fogják kérni tőletek, hogy egy olyan új tanhoz legyetek hűségesek, amely nem
Fiamtól származik.
Azok közületek, akik majd felismerik a hamis tanokat, amikor azt bemutatják nektek,
nem szabad megadnotok magatokat annak. Amikor majd arra utasítanak benneteket,
hogy átalakítsátok és megváltoztassátok a Legszentebb Szentségeket, akkor el kell
futnotok. Fiam Egyháza az elviselhetetlenségig próbára lesz téve. Azoknak közületek,
akik esetleg félredobják majd az Igazságot egy új módosított tan javára – amelyről azt
fogják mondani, hogy meg kell felelnie az emberek igényeinek – tudniuk kell, hogy ez
Isten Igéjének egy nagy elárulása.
Mivel arra tettetek fogadalmat, hogy Fiamat szolgáljátok, ezért Isten
gyermekeivel szemben az a kötelességetek, hogy őket Fiam, Jézus Krisztus
Testével és Vérével tápláljátok. Azonban el fog jönni majd az az idő, amikor arra
fognak benneteket kényszeríteni, hogy változtassátok meg a Szentmiseáldozatot.
Lesznek köztetek olyanok is, akik azonnal tudni fogják, hogy itt egy nagy hibát
követnek el és ezért ti ennek hátat kell, hogy fordítsatok.
Nektek továbbra is táplálnotok kell azok lelkét, akik számítanak rátok, hogy őket a
Legszentebb Eukarisztiával tápláljátok. Ha hűségesek maradtok Fiamhoz, és továbbra
is szolgálni fogjátok Isten gyermekeit, amint az kötelességetek, akkor Őt nagy
méltósággal fogjátok szolgálni.
Arra kérlek benneteket, hogy imádkozzátok minden nap a Szent Rózsafüzéremet,
hogy adja meg számotokra a szükséges erőt és a Sátán elleni védelmet, mert az
előttetek álló idők, amelyek hamarosan rátok szakadnak, elviselhetetlenek
lesznek. Ha mindig magatoknál tartjátok az Élő Isten Pecsétjének imáját, akkor
különleges védelemben fogtok részesülni a gonosszal szemben.
A papok közül sokan lesznek olyanok, akiknek nem lesz elég bátorságuk ahhoz, hogy
megvédjék Isten Igéjét, de sohasem szabad félnetek attól, hogy hűséget mutassatok
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Fiam iránt. Ha eláruljátok Fiamat, ártatlan lelkeket fogtok magatokkal vinni, akik
akaratuk ellenére tévedésben és egy borzalmas sötétségben fogják magukat találni.
Már egy jó ideje annak, hogy a sátán behatolt Fiam Egyházába, de minden
alkalommal, amikor az általa okozott káosz és zűrzavar elviselhetetlenné vált, akkor ez
Fiam szeretett szolgái hitének köszönhetően szertefoszlott. Most amikor sok pap hite
meggyengült, egyes esetekben pedig teljesen megsemmisült, a Pokol kapui
megnyíltak, és nagy veszély fenyeget.
Nektek soha nem szabad abba a kísértésbe esnetek, hogy lemondjatok mindarról, amit
Fiam tanított. Fiam sosem változott. Az Ő Igéje mélyen belevésődött abba a
kősziklába, amelyre Egyháza épült. Az Ő Szentségei azt a Fényt hozzák a lelkeknek,
amelyre szükségük van az életben maradáshoz. Ha eláruljátok Fiamat, akkor magát
az életet pusztítjátok el, mert Fiam Jelenléte nélkül a világ ma nem létezne.
Boldogok azok, akik Fiamat valóban szeretik, mert ők lesznek azok, akik jó példával
az élen fognak járni.
Szeretett Édesanyátok
Az Üdvösség Anyja

Az Én hűséges felszentelt szolgáim, akik hűek maradnak
Igémhez, fel fognak állni, és vezetni fognak benneteket
2015. március 4. szerda, 22:12

Drága szeretett leányom, a sötétség szelleme egy olyan időszakban nyomta el a
Hangomat, amikor az emberiségnek a legnagyobb szüksége van Rám.
Ez a szellemi harc egy kegyetlen harc, és azt Királyságom vívja meg a gonosz erői
ellen. Mégis erről a tényről sok ember teljesen megfeledkezik, mert a gonosz szelleme
egy új hamis tant áraszt szét, mely külsőleg népszerűnek, csodálatraméltónak,
örvendetesnek fog látszani, és amelyet azok fognak megtapsolni, akik azt állítják, hogy
Igémet szólják, de amelyek nem Tőlem származnak.
A gonosz óvatos, ravasz és fondorlatos, és így, amikor ügynökei Tanításom egy új
megközelítési módját mutatják be, biztosak lehettek abban, hogy csodálatra méltó
módon fogják azt felöltöztetni, amelyet jogosnak fognak találni. Ellenségem hatalma
fojtogatja népem hitét, és ők nem látják, ami előttük folyik.
A zűrzavar nem Tőlem származik. Az Én Igém világos, Tanításom végtelen. Az
emberiség a humanizmust és az ateizmust karolta fel Helyettem. Engem félredobtak,
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Igémnek pedig már csak egyes részét tűrik meg, mert a másik részét elferdítik,
csakhogy az megfeleljen a bűnösök igényeinek, akik így akarják igazolni vétkeiket.
Ők maguk között elnézik az eretnekséget, de Én mindent látó Vagyok, és a szerint
fogom megítélni a Keresztényeket, ahogyan ők Igémet elutasítják, és az Ellenem
elkövetett cselekedeteik szerint.
A világban a Keresztényeket hamar ki fogják közösíteni, és nagy megpróbáltatásokat
fognak elszenvedni a világban fellelhető, és Ellenem irányuló gyűlölet miatt.
Engem azok vetettek meg, akik egykor ismertek, de most elutasítottak Engem. Már
alig tűrnek meg azok, akik bár tudják, hogy Ki Vagyok, de akik elvetik Tanításom
egyes részeit, mivel az Igazság kényelmetlen számukra.
A földön töltött Időm során sokan elkerültek Engem, különösen azok a büszke lelkek,
akik nyájamat vezették a templomokban. Ők Isten Igéjét prédikálták, de az Igazságot
már nem akarták Ajkaimról, a Messiás Ajkáról hallani.
Ma itt vannak hűtlen szolgáim, akik nem ragaszkodnak az Igazsághoz. Sokan közülük
már nem fogadják el Szent Igémet, mely kristálytiszta marad, akárcsak a forrásból
fakadó víz. Ők azt a vizet, amely a Szentlélekből árad ki, bemocskolták, és azt az
ártatlan lelkek fogják meginni. Az Igazságot el fogják ferdíteni, és sokan kénytelenek
lesznek lenyelni a sötétség tanát, mely olyan fényesen fog ragyogni, mint egy
káprázatos csillag. Ennek az új hamis tannak semmi köze sem lesz Hozzám, és éppen
ezért, csak azok fogják megtalálni az Örök Életet, akik hisznek a Szent
Evangéliumban, és akik nem hajlandók eltérni attól.
Azért jöttem, hogy az Igazságot hozzam nektek; hogy megmentselek benneteket, és ti
ezért Engem keresztre feszítettetek. Mégis a Kereszthalálom volt az, amely által
legyőztem a halált. Mindent, amit tettem, értetek tettem, és mindaz, ami a halál fölött
aratott Győzelmemből származik, a tietek. Tietek a test élete, ha hisztek Bennem, és a
lelketek örökké élni fog. Második Eljövetelem előtt elutasíttok Engem, akkor nem
lesztek felkészülve, hogy fogadjatok Engem. Ha megölelitek a hazugságokat, jóllehet
Igém Igazságát már ismeritek, akkor kétségbe fogtok esni. És most itt Vagyok, hogy
még egyszer keresztre feszítsenek Engem, de ez alkalommal kevésbé fogják gyászolni
Testemet – Egyházamat -, mivel ti el fogtok hagyni Engem mire visszatérek a Nagy
Napon. Rólam már meg fognak feledkezni, de a csalót bálványozni, imádni, és mint
egy királyi méltóságot köszönteni fogják, s közben Én az árokban fogok heverni és
össze fognak taposni.
Az Én igazi követőim egyedül csak a Szentlélek Erejének köszönhetően lesznek
képesek ellenállni ennek a lelkekért folytatott csatának, és Én megadok nektek minden
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Kegyelmet, hogy megnyissátok szemeteket az Igazságra, és hogy megakadályozzalak
titeket abban, hogy a megtévesztés felfaljon benneteket.
Az Én hűséges felszentelt szolgáim, akik hűek maradnak Igémhez, fel fognak
állni, és az Igazság útján fognak vezetni benneteket. Ezek a bátor felszentelt
szolgáim rendkívüli kegyelmeket fognak kapni, hogy segítsenek a
Keresztényeknek világosan felismerni a jó és a rossz közötti különbséget.
Bátorság nektek, követőim, és tudjátok meg, hogy ezek a Kegyelmek most
kiáradnak ezekre a szolgáimra, mert az ő vezetésük nélkül nehéz lenne
számotokra, hogy hirdessétek az Igazságot.
Szeretlek mindnyájatokat. Soha nem foglak elhagyni benneteket. Magamhoz vonzlak
benneteket, és arra sürgetlek, hogy imádkozzátok a Keresztes Imahadjáratom imáit,
hogy megkapjátok azokat az Áldásokat, amelyekre szükségetek lesz az előttetek álló
utazáson. A Szentlélek nyugszik rajtatok, és ti minden lehetséges Ajándékkal fel
lesztek ruházva, hogy az Irántam való odaadásotokban megmaradjatok
Hívjatok mindig Engem, hogy segítsek nektek, hogy bátorságot, erőt és képességet
adjak nektek arra, hogy szeretettel és együttérzéssel bánjatok ellenségeitekkel, amelyre
szükségetek van, ha ti az Én igazi tanítványaim akartok lenni.
Azonban ellenségeimet szeretni nem azt jelenti, hogy elfogadjátok az eretnekséget.
Kérem továbbá tőletek, hogy tartózkodjatok a Nevemben történő bármiféle
gyűlölködéstől.
Hirdessétek Igémet. Nincs szükség arra, hogy megvédjétek azt.
A ti szeretett Jézus Krisztusotok,
Az emberiség Üdvözítője és Megváltója
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Az apostolok küldetése
(Máté 28, 16-20)

A tizenegy tanítvány elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus
rendelte őket. Amint meglátták, leborultak előtte, bár néhányan
kételkedtek. Jézus odalépett hozzájuk, és így szólt:
„Én kaptam minden hatalmat égen és földön. Menjetek tehát, tegyétek
tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a
Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak a
megtartására, amit parancsoltam nektek.
S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.”
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