HARMADIK PÉNTEK
12 NAPOS ENGESZTELÉS AZ ÚJ IZRAELÉRT JÚLIUS 20 – 31.
„Gyermekeim, örömemet lelem abban, hogy láthatom, ahogy elvetitek a tisztaság magjait, de dolgozzatok
keményebben, mert a gonoszság napjai, mikor saját szemeitekkel látjátok majd meg a Vadállatot, közel vannak.
Mindnyájatokat meghívlak szeretetembe és irgalmamba. Mindnyájatokat meghívlak a tökéletességre.
Gyermekeim, nektek adtam a Tökéletes Tisztaság Rózsáját. Megnyitom szemeiteket, hogy felismerjétek az
eljövendő küzdelmet. Fővezérként vezetlek majd titeket a harcmezőre. Azok, akik engedelmeskednek
szavamnak győzedelmeskedni fognak. Gyermekeim, legyetek közel szeretetemhez. Hányan fogják majd
közületek megkapni a Tökéletes Tisztaság Rózsáját? Hányan fognak közületek majd harcolni és győzni?
A küzdelem óriási. Gyermekeim, imádkozzátok gyakran Sirák fiának könyvéből 36,1-17 részt. Atyám ezen ima
által, felemeli mindenható kezét, hogy megsemmisítse az ellenséget. Azért adtam nektek ezt az imát, mert a
küzdelem hatalmas. Jöjjetek közelebb, és halljátok meg vezéretek szavát. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus
Krisztus, aki szeret titeket!” (2001. július 20.)
1Irgalmazz,

ó Uram, irgalmazz nekünk, te, aki a mindenség uralkodó Istene vagy, tekints le ránk, ültesd félelmedet
minden pogány népbe! 2Az idegen népek ellen emeld föl kezedet, hogy ők is lássák hatalmas tetteidet. 3Ahogy
irányunkban szentnek mutatkoztál előttük, mutatkozz most nagynak előttünk velük szemben, 4hogy ők is
megtudják, amit mi már tudunk: nincsen más Isten, Urunk, rajtad kívül. 5Újítsd meg jeleid, ismételd csodáid,
dicsőítsd meg kezedet és erős karodat. 6Szítsd fel haragodat, engedj szabad folyást indulatodnak, alázd meg, s
pusztítsd el ellenségeinket. 7Siettesd az időt, és gondolj a végükre, hogy megemlegessék csodás tetteidet. 8Tűz
eméssze meg az élve maradtakat, s néped elnyomóit érje utol a vég. 9Üsd le az idegen fejedelmek fejét, akik így
beszélnek: „Nincs más rajtunk kívül.” 10Gyűjtsd egybe Jákobnak valamennyi törzsét, s oszd ki örökségük, mint a
régmúlt időkben. 11Irgalmazz a népnek, Uram, amely nevedet viseli, Izraelnek, amely elsőszülötted lett. 12Légy
könyörülettel szent városod iránt, Jeruzsálem iránt, hol a hajlékod van. 13Töltsd be Sion hegyét dicséreteddel és
dicsőségeddel a templomodat. 14Tanúskodjál első teremtményed mellett, biztosítsd a jövőt, amit a nevedben előre
hirdettek. 15Jutalmazd meg azokat, akik benned bíznak, bizonyítsd be, hogy igaz prófétáid szava. 16Hallgasd meg,
Uram, szolgáid esdeklő imáját, Áron áldására, mit népedre adott. 17Ismerje el a föld minden sarka, hogy te vagy az
Úr, az örök Isten.
„Gyermekeim, az imát, amit tegnap adtam nektek, nevezzétek el: ’’Ima az Új Izraelért, hogy felismerjék az ő
megváltásuk árának értékét.’’ Amióta nem tudtok engedelmeskedni egyszerű parancsaimnak, folytonosan
megsebzitek szívem nemtörődömségeitek keserű kardjaival, nektek adom hát ezt az imát. A Szentírás imáját adom
nektek, hogy ne essetek az engedetlenség bűnébe. Valahányszor ezt az imát mondjátok, én esdekléseiteket
Véremmel borítva, Sebeimbe helyezem, s úgy terjesztem azokat Örök Atyám színe elé.” (2001. július 21.)
„Gyermekeim, kövessétek tanításomat. Értsétek meg és mindig szívetekben őrizzétek, mert a sötétség óráiban az
lesz lelketek fénye. Gyermekeim, azért adtam nektek a Haláltusám Keresztjét, hogy harcoljatok és győzzetek!
Szeretetem szakramentumának segítségével, a Haláltusám Keresztjével és a rózsafüzérrel megbirkóztok majd
azokkal a napokkal.”(2001. július 22.)
„Küldelek titeket a harcmezőre, hogy küzdjetek és győzzetek. Úgy tűnhet, hogy bárányokat küldök a farkasok közé,
de a győzelem tiétek, akik hűségesek maradnak a végsőkig. Gyermekeim, titeket választottalak, mert ti gyengék
vagytok. Én teszlek majd erőssé titeket, csak legyetek bátrak és eltökéltek a harcra, s nektek adom a győzelmet.
Menjetek! Küldelek titeket, hogy harcoljatok a tisztaság tűzével, ezzel a gonosz, igazságtalan, méltánytalan világgal
szemben. Ahol az erkölcstelenség, romlottság uralkodik, gyújtsátok meg a tisztaság és erkölcsösség tüzét.
Küzdjetek mindaddig, amíg meg nem mentitek az összes embert, akik a bűn és romlottság fogságában vannak.
Az alázatosság erejével győzzétek le ennek a gonosz világnak gőgjét és büszkeségét. Sújtsatok le a vadállat
büszkeségére az egyszerűség, a türelem, és a hit lángoló kardjával. A harc az enyém, s Én nektek adom a
győzelmet. Gyermekeim ismét küldelek titeket, hogy küzdjetek magatok ellen az önmegtagadás és az
áldozathozatal tüzével. (2001. július 26.)
„Gyermekeim, az elkövetkezendő lázadás napjaiban meg fogjátok tapasztalni a teljes elhagyatottság érzését. Meg
fogjátok érteni, mit jelent teljesen egyedül lenni. Azok az elkövetkezendő napok a sötétség órái lesznek. Atyám
megengedi ezeket a napokat, azért, hogy a vértanúk száma teljes legyen. A mártírok vére Atyám büszkesége
lesz Szent Keresztem ellenségei ellen. Dicsekedni fog velük, ők lesznek Atyám öröme és öröksége.
Gyermekeim, amíg a vértanúk száma teljes nem lesz, addig nem lesz vége a lázadásnak sem. Értsétek meg, hogy
az elkövetkezendő üldöztetés sokkal nagyobb lesz annál, mint amit korai keresztények mártírjainak el kellett
szenvedniük. Megtapasztaljátok majd a teljes elhagyatottságot. Azokban a napokban még az isteni vigaszt is
nélkülöznötök kell. Megérzitek majd az én szerető jelenlétem hiányát. A szárazság és az elhagyatottság

legnagyobb órája lesz ez. Csak a Pecsét kegyelme, a szeretet megszentelő kegyelme tartja életben a túlélőket
majd. De mindazok, akik a végsőkig kitartanak a hitben, megmenekülnek. (2001. július 27.)
„Megáldalak titeket, én kicsi vigasztalóim. Megvigasztaltatok engem, én is meg foglak vigasztalni titeket.
Megáldalak titeket én kicsi tiszta, romlatlan gyermekeim. Ti vagytok a kicsi liliomok, melyeket szétszórtak a ti
Megváltótok véres útján. Soha nem hagylak magatokra titeket a magányos pusztában. Megáldalak titeket, ó a
végső idők vértanúi, ti, akik kiálltok nevemért ebben a sötét világban. A világosságot jelképezitek. Soha
nem engedlek titeket a sötétségben járni. Megáldalak mindnyájatokat, akik törekedtek megújítani az
egyházat az én nevemben. Szemeitek látni fogják majd Egyházam Dicsőséges Uralmát. Láttam a kardokat,
melyek megsebezték szegény szíveteket. Begyógyítom sebzett szíveteket. Szemeitek látni fogják majd
Dicsőséges Uralmam Új Világát. Megáldalak mindnyájatokat, kik befeditek mezítelenségemet, ebben a bűnös
világban. Kiálljátok a gonosz világ szégyenét. Nagyon hamar eljuttok Otthonunkba, s ott én öltöztetlek fel titeket
ragyogó ruhákkal. Megáldalak mindnyájatokat, kik innom adtok ebben a gonosz világban. Soha nem engedem,
hogy kiszáradjatok a szárazság órájában. Ennek a nagy utazásnak a végén, mellettem fogtok ülni, a szeretteimnek
rendezett lakomán. Megáldalak mindnyájatokat, kik mellettem maradtok és virrasztotok a Gecemáni
órákban. Soha nem engedem meg a Fenevadnak, hogy kárt tegyen lelketekben. Soha nem lesztek
kegyelmeim híján. Közelemben vagytok, én is mindig közel leszek hozzátok. Megáldalak mindnyájatokat
kicsinyeim, kik mindent elhagytak értem és követtek engem. Látom, ahogy a gonosz világ kigúnyol titeket. Mindezt
elviselitek értem. Utolsó napjaim kínszenvedését és haláltusáját kibírjátok velem. Ó, bármit, amit az én kedvemért
elhagytok, százszorosan kapjátok vissza a nagy jutalom napján. Folyamatosan fenntartalak titeket a
megszentelő kegyelem által ebben a küzdelemben. Áldásom szeretteimmel marad, áldásom veletek
marad.” (2001. július 29.)

