
Prófétai vigasztaló szavak

Ezer éves uralom Jézussal, a paradicsomi földön.

Ha  Isten  meghívott  a  Maradék  Egyházába,  az  óriási  megtiszteltetés  és  a  szeretetének
különleges jele. 

Ha ezt megtette, akkor mindent meg fog adni a továbbiakban is, amire szükséged van.

 Isten küzd a Maradékért. 

Te pedig köztük vagy! 

Sok bíboros, püspök, pap, őszinte szívű katolikus, hittudós elesik. De istennek az egyszerű,
mások által semmibe vett kell, hogy megszégyenítse a gőgösöket...

Részt vehetsz a világ kezdete óta a legnagyobb kalandban, Isten oldalán…

A kalandnak díja is van: Az ezer éves uralom Jézussal, a paradicsomi Földön. Együtt élni
Istennel, egy családként, a csodában, ami a győzteseknek jár...

Amikor egy olimpikon felkészül, nagyon sokat szenved. Szinte mindenről le kell mondania.
De megy tovább, mert tekintete előtt ott lebeg az érem megnyerésének LEHETŐSÉGE! Te
pedig biztosra mehetsz. Ha hűséges vagy, minden a tied lesz!

Ott lesznek majd a lelkek, akik általad jutottak be oda. Elragadtatva mesélnek majd róla,
hogy  Isten  erejéből,  Krisztus  szenvedése  árán,  te  mentetted  meg  őket!  Örökre  hálásak
lesztek együtt Jézusnak, aki nagyon boldog lesz miattatok…

Ott lesznek körülötted mindazok, akiket szeretsz, mindazok, akik a családodban üdvözültek!

Milyen boldog lesz az örök viszontlátás! 

 Végre a teremtés is visszakapja a halhatatlanságát! Nem lesz többé félelem, harag, gyász,
kétségbeesés! 

Örök tavasz, egészség és sérthetetlenség lesz a helyében!

Elmehetsz végre az erdőbe aludni, anélkül, hogy aggódnod kellene bármi miatt! Láthatod a
megújult, örök tavaszt ünneplő természet, minden csodáját! 

Olyan házad lehet, amilyet csak kívánsz! 

Kerttel,  természettel,  gyönyörűen megépítve.  Éppen olyan,  ami boldoggá tesz  téged.  És
senki sem akarja, vagy tudja majd elvenni. 

Az jogosan a tied lesz és büszke lehetsz majd rá!

Nem lesznek többé veszélyes állatok, mert megszűnik minden rontás,  amit a Sátán és a
démonok okoztak! Lehet majd oroszlánt simogatni, elefánton lovagolni, sason szállni! 

Megnézheted a föld összes gyönyörű csodáját! Sőt! Ott élhetsz bármelyikben, ha akarod!

MINDEN a győzteseké lesz, mert az az ő hazájuk...

Soha sem lesz többet betegség! Mindenki ép, egészséges, fiatal lesz. Sugárzóan gyönyörű
lesz minden ember. 

Milyen jó lesz majd úgy ugrálni, ahogy jólesik!?



 Lefutni a gazellát! 

Megsimogatni, megetetni az összes állatot, mindegyiket a nevén nevezve! 

A legkisebbeket és a legnagyobbakat is! 

Jó lesz tudni, hogy sosem lesz vége a szabadságnak és az élet örömének... 

Mindig olyan csodálatos, gyönyörű, elragadó lesz minden! Már semmi sem történhet, ami
bárhogyan is árthatna neked...

Leugorhatsz a legmagasabb hegyről is, jól kiélvezve s zuhanás szilaj örömét és nem kell
majd félni a földet éréstől...

Ha akarsz repülhetsz is! Csak úgy magadtól... 

Repülhetsz boldogan, szabadon, a csodálatos  színekben pompázó égben! 

Ez lesz az aranyérem, a nyomorgattatás olimpiájáért. 

Megéri!

 Az, hogy láthatod a gonoszok bukását előtte, hab a tortán!

De a legjobb Jézus ölelése lesz!

Az olyan lesz, amire nincsenek szavak. 

Ő csak átölel, te pedig sírsz a megtiszteltetéstől, örömtől, boldogságtól...

Erre nagyon, nagyon vágyj!!! Mindennél jobban!

Ő  pedig  majd  azt  mondja,  ne  bömbölj  már,  inkább  fedezd  fel  mindazt,  amiért  együtt
küzdöttünk! Gyere, megmutatom neked a hegyeimet! 

Én teremtettem a Napot! Elmondjam, hogyan? 

Gyere,  nézd  meg  a  legnagyobb  bálnát,  amit  valaha  alkottam!  Ússz  vele  egyet!  Neked
teremtettem...

A végtelen csodák ideje lesz. 

Ez az ígéret...

Sok ember csak álmodik róla, hogy milyen lehet delfinekkel úszni? Te pedig megteheted
majd bármikor, minden felszerelés nélkül, félelem nélkül.

Megismerhetsz bármit, amit csak akarsz! 

Semmilyen gát sem lesz előtted...

Közben mindenhol ott lesznek az angyalok is! 

Jaaajjj, de szépek ők is! Szeretni fogjátok majd egymást!

Így lesz. 

Már most vannak angyal barátaid...

Az őrangyalod ott van melletted állandóan és nagyon szeret...

Mihály arkangyal, a leghatalmasabb, aki rajong az emberiségért...

Gábriel, aki nagyon szereti a Szűzanyát! 



Rafael, aki meggyógyítja a sérüléseidet...

A szent angyalok összehasonlíthatatlanul jobban szeretnek téged, mint amennyire a Sátán és
söpredéke gyűlölni képes...

Teremtmény társaid ők. Ismerik a nehézségeidet és tudják igazi küldetésedet, nevedet is. Azt
is  tudják,  hogy  Isten  Fia,  Akit  nagyon,  nagyon  odaadóan  szeretnek  és  imádnak,  újra
meghalna érted a kereszten, ha ez segítene rajtad. 

Ezért ők nagyon, szeretnek téged és ragaszkodnak hozzád. 

Nagyon szeretik a kicsiségedet, elesettségedet. Ez nagyon meghatja őket...

Isten azt mondja, hogy ez az Ő ígérete neked…

Lélegzet visszafojtva várja  a válaszod.

Tedd boldoggá azt, Aki mindezeket neked teremtette!


