A Magasságbeli Isten az abortuszt súlyos bűnnek tartja!!!

1990. augusztus 5-29
Tudjátok, hogy megtiltottam nektek, hogy öljetek, nemzedék!
Ha enyéimnek nevezitek, Egyházam részének tekintitek magatokat, és az emberölés
ellen prédikáltok, hogyan lehetséges, hogy mégis öltök?
Azt merészelitek állítani, hogy jogosan cselekedtek, és ártatlanságotokat hangoztatjátok
előttem az ítélet napján, holott halomba hordjátok a meg nem született gyermekek
meggyilkolásának bűnét?
A mennyből figyelve titeket, ijesztő kép tárul elém.
Ó, mennyire szenvedek látva, hogy a méh, amely gyermekét hordozza, elveti magától,
majd névtelenül és bánat nélkül adja halálra! És a méh, amely addig hordozta, többé
nem emlékezik rá! Ezeknek mondom:
"Bárhogy élezi kardját az ellenség, bárhogy feszíti íját, és céloz:
maga ellen irányítja a halált hozó fegyvert, és nyilai tüzes büntetéssé válnak.
Nézd, a gonosz fogant, tele van álnoksággal, s amit világra hoz, veszedelem.
Gödröt ásott, kimélyítette, de ő esett a maga ásta verembe.
Gonoszsága visszahull saját fejére, álnoksága fejének tetejére." (Zsolt 7,12-16.)
http://www.tlig.org/hu/humsg/hum550.html

1991. március 20.
Jaj azoknak, akik a meg nem született gyermekek ártatlan vérét ontották!
http://www.tlig.org/hu/humsg/hum607.html

1991. november 24.
A jelek körülvesznek benneteket, de kevesen látják vagy veszik tudomásul. Fiaim és
leányaim ártatlan vérét ontják, hogy odaadják a Sátánnak. Ezt az ártatlan vért mint
áldozatot ajánlják fel a gonosz léleknek. A Sátánnak az a terve, hogy kiszakítsa ezt a világot
a teremtés keretéből, mindannyiatokat megsemmisítsen és elégessen a lángokban. Egyetlen
nagy áldozattá akar tenni benneteket.
Kiáltok és sírok, véres könnyeket ontok, de kevesen szentelnek figyelmet neki. Isten el fog
jönni hozzátok, de nem tudjátok, hogy mily módon.
http://www.tlig.org/hu/humsg/hum679.html

1992. június 16.
Aki szomjazik, jöjjön hozzám! Jöjjön hozzám, és igyék, aki hisz bennem (vö. Jn 7, 37)!
Nagy az én türelmem, és bár tudom, hogy bűnösök vagytok, és hogy ártatlan vérrel
szennyeztétek be a világot (Jézus az abortuszok súlyosságára gondolt, ezt idézte fel
bennem), ha bűnbánattal hozzám jöttök, megbocsátom vétketeket és bűnös
cselekedeteiteket. Kegyelmem határtalan. Ne féljetek ne tőlem féljetek, hanem inkább
attól az órától, nehogy készületlenül és alva találjon titeket! Atyátok hangja ez. A
magasztos szeretet Forrásának hangja ez. Annak hangja, aki így szólt egykor:
"Legyen világosság!"
és világosság lett. Jöjjetek hozzám, és én fenntartás nélkül adom nektek Lelkemet.
http://www.tlig.org/hu/humsg/hum656.html

1992. június 16.
A világ álomittas, és súlyos kockázatot vállal, mivel nem tudja, mi vár rá. Bűne és
hitehagyása halált hoz rá. Senki sem tudja, mikor jön el az én napom. Hirtelen lepi meg
őket az az óra. Nagy dolgokat tettem ma megmentésetekre. Mindenhol új szőlőskerteket
ültettem. A sivatagból kertet és gyümölcsöst alakítottam. Az előrelátható gyász miatt
szomorkodó Apa vagyok, mivel látom, hogy ez a világ mennyivel inkább kész gyilkolni,
mint szeretni. Súlyos gyermekgyilkosságok történnek nap mint nap. Bárhová tekintek,
árulást, gyilkosságot, romlottságot, házasságtörést, csalást, rendetlen házasságot, vallást
gúnyoló embereket, a lelkek megrontását, hamis esküt, a természet ellen elkövetett
bűnöket látok. Hogyan maradhatnék hát csendben? Ezért fogja utolérni az igazságosság
a tömeget.
Olyan nyíltan beszélek, mint az apa, aki gondban van, bár megsértették és szomorú. A
mennyből sóhajt fel hangom, hallgassatok meg: Van-e még közöttetek igaz ember?
http://www.tlig.org/hu/humsg/hum721.html

1993. május 28.
Beavatási rítusok áldozataként ma egyre gyakrabban gyilkolnak meg gyermekeket,
hallgassak talán?
http://www.tlig.org/hu/humsg/hum803.html

1994. október 3.
Azt akarom, hogy bátrak legyetek, ne féljetek a nagy megpróbáltatás napjaiban,
továbbra is védjétek meg Szavamat, hagyományaimat, és ne fogadjatok el emberi és
kitalált tanokat, amelyeket ellenségem ad nektek és ő ír alá. Nevét azoknak a
gyermekeknek a vérével fogja aláírni, akiket gyilkos terveihez, előmenetelének tervéhez
használt fel. ("Vérrel fogja aláírni nevét"; mivel oly sok nép törvényesítette az abortuszt, így

a Sátánnak könnyebb hatalomhoz jutnia. Az abortusz a gyilkosság rejtett formája, amely így a
Sátán kultuszához járul hozzá, mert emberáldozat. A Sátán azért kérte az emberáldozatnak ezt
a rejtett formáját, hogy segítse az ellenséget és hatalmat adjon neki. )
http://www.tlig.org/hu/humsg/hum877.html
1994. október 14.
A Sátán ma még Isten választottjait is megkísérti. Ezért éri annyi baj ezt a nemzedéket, amely
ártatlan vérrel építi tornyait, (az abortuszt sok országban törvényesítették) és bűnre alapozza
hazáját. Egyedül ez az áldozat tetszik a Sátánnak... (Az abortusz ezért tetszik a Sátánnak, mert
emberáldozatra van szüksége ahhoz, hogy hatalomhoz jusson. Sok abortuszt követnek el
mindennap, és sokan nincsenek is tudatában annak, hogy ezzel az ördögnek nyújtanak
tiszteletet. Az ördög vérre szomjazik, és most az ártatlanok vérét kapja. )
http://www.tlig.org/hu/humsg/hum882.html

1996. december 20.
Ne feledd, hogy ugyanazon ég alatt és a sötétség órájában élsz, ahol én, Jézus Krisztus
rendkívüli gyötrelmeket élek át, mert látom az ártatlan gyermekek bűnös
meggyilkolását, a Nevem ("Egyházam"-at is értettem) elleni káromlással elkövetett
emberáldozatokat, és szenvedek a jelenlegi pápaság megpróbáltatásai miatt.
http://www.tlig.org/hu/humsg/hum997.html

2013. május 18.
Napjaitokban súlyos bűnök, gyermekgyilkosságra irányuló kezdeményezések történnek
kizárólag a béke és a fejlődés nevében. Gyilkosságok, csalások, korrupció, lázadások és
hamis tanúskodások szemléletes képet mutatnak arról, mivé lett ez a nemzedék.

Szerkesztői megjegyzés:
Feltűnt számunkra, hogy a mi Istenünk figyelmeztetése az abortusz –ról két napon lett
különösen hangsúlyos a 7. zsoltárral amely 2018. június 4-én a déli zsolozsma előírt része
volt. De mindez megismétlődött a 7. zsoltárral 2018. július 2-án a déli zsolozsma előírt
részeként – Szűz Mária látogatása Erzsébetnél ünnepen.
1) Június 4-én amely a Nemzeti összetartozás napja és amely napon a Séta az életért
abortusz ellenes felvonulás is történt a Városmissziós Napok lezárásaként.
2) Július 2-án Szűz Mária látogatása Erzsébetnél ünnepen. Amikor azt is ünnepeljük,
hogy a néhány hetes megfogant magzat korú gyermek Jézust Erzsébet Istennek Életnek - Embernek ismeri el: „De hogyan történhet velem az, hogy az én Uramnak
anyja jön hozzám?” Nem csak egy sejtcsomó ahogy a tudósok elterjesztették …

Hogy miért fontos a 7. zsoltár? Azért, mert az Úr az Igaz élet Istenben üzenetekben amikor
legelőször említést tesz az abortuszról akkor a 7. zsoltár szavaival száll szembe a gyilkos
szellemiségekkel (http://www.tlig.org/hu/humsg/hum550.html):
"Bárhogy élezi kardját az ellenség, bárhogy feszíti íját, és céloz:
maga ellen irányítja a halált hozó fegyvert, és nyilai tüzes büntetéssé válnak.
Nézd, a gonosz fogant, tele van álnoksággal, s amit világra hoz, veszedelem.
Gödröt ásott, kimélyítette, de ő esett a maga ásta verembe.
Gonoszsága visszahull saját fejére, álnoksága fejének tetejére." (Zsolt 7,12-16.)

