IŠGANYMO MEDALIKĖLIS
Kas yra Išganymo Medalikėlis?
Mergelė Marija, Išganymo Motina, savo pranešime,
duotame per regėtoją Dieviškojo Gailestingumo Mariją, davė nurodymus, kaip turi atrodyti Išganymo Medalikėlis. Žinutė buvo padiktuota 2013 metais, liepos 18
dieną, septintą valandą keturiolika minučių.
„Mano vaikeli, prašau, pasirūpink, kad šis Medalikėlis būtų sukurtas ir išliedintas. Aš vadovausiu tau
kiekviename žingsnyje, o kuomet jis bus pagamintas,
turėsi užtikrinti, jog jis taptų pasiekiamas visiems pasaulyje gyvenantiems žmonėms.“
Mergelė Marija šiuo pranešimu atskleidė, kaip šis Medalikėlis turėtų atrodyti (žiūrėti į apibudinimą apačioje).
Išganymo Medalikėliu teikiama dvasinių malonių
gausa, ir jis yra labai svarbus šiems laikams (skaitykite
ištraukas apie Medalikėlį šio lankstinuko gale).
Pranešime teigiama, jog visi nešiosiantys šį Medalikėlį, turės kalbėti 115-ąją dvasinės kovos maldą (esančią dešinėje lankstinuko pusėje). Išganymo Medalikėlis
turi būti palaimintas kunigo.

115 Kryžiaus žygio Malda
Kad gauti Atsivertimo Dovaną
O Išganymo Motina, apgaubk mano
sielą savo Išganymo ašaromis.
Išvaduok mane iš abejonių.
Pakylėk mano širdį, kad galėčiau jausti
Tavo Sūnaus Buvimą.
Suteik man ramybę ir paguodą.
Melski, kad aš iš tikrųjų atsiversčiau.
Padėk man priimti Tiesą ir atverti savo
širdį, kad galėčiau patirti Tavo Sūnaus
Jėzaus Kristaus Gailestingumą.
Amen.
Medalikėlio išorėje turi būti
„Vienoje Medalikėlio pusėje turi būti iškaltas
Mano atvaizdas, kuriame turiu būti vaizduojama su
saule už nugaros, ir dvylika žvaigždžių, įpintų į erškėčių vainiką, uždėtą ant mano galvos.“
Medalikėlyje turi būti šie lotyniški įrašai:
Numisma Salutis – Išganymo Medalikėlis
Mater Salutis – Išganymo Motina
Išganymo Motina pavaizduota sudėjusi rankas
maldai. Jos akys užmerktos, o galvą ir pečius dengia
apsiaustas.

Kita Medalikėlio pusė
„Trokštu, kad kitoje medalikėlio pusėje būtų atvaizduota
Švenčiausioji Mano Sūnaus Širdis kartu su tarpusavyje sukryžiuotais dviem Išganymo kardais
Šie Išganymo Kardai turi dvejopą reikšmę: pirmasis perdurs žvėrį (Man buvo suteikta teisė tai padaryti paskutiniąją
dieną), o antrasis pervers širdis labiausiai užkietėjusių nusidėjėlių, šiuo kalaviju jų sielos bus išgelbėtos“.
Medalikėlio gale turi būti dvejos raidės – MS – tai yra Mergelės Marijos naujojo titulo (lotyniškai – Mater Salutis – Išganymo Motina) inicialai.
Erškėčiais apsuptoje, sužeistoje ir kraujuojančioje Švenčiausioje Jėzaus Širdyje vaizduojami kryžius ir liepsna.
Dešinės medalikėlio pusės apačioje yra draudimą kopijuoti
reiškiantis ženkliukas ©.

Skaitykite daugiau apie internetą:
Perspejimas.lt
TheRemnantArmy.info

Ištraukos iš pranešimo apie Išganymo Medalikėlį
Išganymo Motina: „Šis Medalikėlis turi būti dideliu
tiražu leidžiamas ir platinamas, kad žmonės jį, kunigo
palaimintą, galėtų įsigyti nemokamai. Išganymo Medalikėliu bus suteikiama Atsivertimo dovana bei išganymas.“ (2013 m., liepos 18 d., ketvirtadienis, 7:14 val.)
Išganymo Motina: „Nešiosiantieji Manąjį Išganymo
Medalikėlį gaus atsivertimo malonę ir Mano Sūnaus
Gailestingumą. Mano vaikeli, prašau, jau dabar suorganizuok šio Medalikėlio bei Gyvojo Dievo Antspaudo
Škaplieriuko gamybą.“ (2013 m., rugpjūčio 23 d., penktadienis, 02:09 val.)
Dievas Tėvas: „Eik ir nepamiršk, jog Esu Visagalis,
ir visa Galia priklauso Man. Greitai sunaikinsiu nedorėlius ir atskleisiu jums savo naująjį rojų. Būkite kantrūs. Pasitikėkite manim. Sekite paskui Mano Sūnų ir
priimkite Jo dovanas, kurias Jis bei Jo mylima Motina,
Nekalčiausioji Mergelė Marija, jums suteikia, per šias
Kryžiaus Žygio Maldas ir Išganymo Medalikėlį.“ (2013
m., rugpjūčio 23 d., penktadienis, 03:00 val.)
Išganymo Motina: „Mano pareiga yra užtikrinti, jog
kuo daugiau nusidėjėlių gautų šansą išgelbėti savo sielas. Apsireiškiu regimu būdu tam, jog vėl ir vėl įžiebčiau
visame pasaulyje gyvenantiems nusidėjėliams tikėjimą.
Dabar tai darau, suteikdama šį Išganymo Medalikėlį.
Jis, pagamintas pagal Mano duotus nurodymus, per
tave turi tapti prieinamas visame pasaulyje. Šitie nurodymai buvo duoti tik tau. Dievo malone, veikiančia per
šiuos medalikėlius, bus atverstos visos tos sielos, kurios
bus atviros Mano Sūnaus Jėzaus Kristaus Gailestingumui. Tai užtikrins išganymą milijonui sielų“.
Jėzus: „Supraskite, jog dovanos, suteiktos per Mano
Motiną šimtmečių laikotarpiu, turi būti naudojamos
jūsų pačių apsaugai. Žinokite, kad Išganymo Medalikėlis yra daug galingesnis už visus kitus ir jis bus jūsų
apsauga nuo antikristo klastos.
Visomis priemonėmis bus bandoma užkirsti šio Medalikėlio gamybą, bet niekas negalės sustabdyti per jį
teikiamos Mano Galios.“ (2014 m., vasario 20 d., ketvirtadienis, 06:39)
Išganymo Motina: „Jūs pamatysite jo neapykantą tuomet, kai Mano Medalikėlis jau bus pasiekiamas pasauliui.
Išganymo Medalikėlis suteiks atsivertimo malonę
milijardui sielų, tad nelabasis dės visas pastangas, jog
sustabdytų jo gambą. Jūs pamatysite šių išpuolių metu
tikrą neapykantą, demonstruojamą nelabojo ir kiekvieno jo agento, nes piktasis nenori, jog šis meldalikėlis būtų suteiktas Dievo vaikams“. (2014 m., kovo 25 d.,
antradienis, 03:30 val.)
Išganymo Motina: „Išganymo Medlikėlis yra išskirtinė dangaus dovana, suteikta pasauliui dėl didelės Mano
Sūnaus meilės Dievo vaikams.
Dievo Tėvo įsakymu, su Galia, kuri buvo suteikta
Man, šis medalikėlis bus atsakingas dėl milijardo sielų
atsivertimo. Jei siela priims jį atvira širdimi, tai nulems
tos jos atsivertimą.“
„Mano, kaip Bendraatpirkėjai, jau yra duota misija
padėti Savo Sūnui Jo didžiąjame plane visus suvienyti
bei suteikti Amžinąjį Gyvenimą.

Man, Išganymo Motinai, yra suteikta galia sutraiškyti
gyvatės galvą (o tai reiškia, jog piktojo galia jau greitai susilpnės). Štai kodėl nelabasis nekenčia šio Medalikėlio ir
pasinaudos savo užvaldyta siela skleisti bjaurias kalbas ir
kovoti prieš jo platinimą.
Nekreipkite dėmesio į nelabąjį ir melskite Mane, jūsų
Mylimą Motiną, kasmet būtent šią dieną suteikti jums ypatingų malonių.“ (2014 m., birželio 4 d., trečiadienis, 14:13 val.)
Išganymo Motina: „Mano brangus vaikeli, Dievas
trokšta išgelbėti kiekvieną žmogų, nežiūrint to, kokiam
tikėjimui ir beikuriai denominacijai jis priklauso; net ir
tuos, kurie neigia Dievo bei Jo Sūnaus Jėzaus Kristaus egzistavimą. Štai kodėl betkurio amžiaus, ir betkurios religinės denominacijos žmonės turi įsigyti šį medalikėlį.
„Kiekvienam žmogui bus suteiktos nepaprastos dovanos net ir tuo atveju, jei šis Medalikėlis dėl susiklosčiusių
aplinkybių nebūtų palaimintas kunigo.
Netrukus Dievas leis jiems išvysti jų pačių bejėgiškumą ir nepaprastą Visagalio Meilę.
Jis nušvies net ir labiausiai užsispyrusias sielas ir tuos,
kurie turi akmenines širdis. Jie ims ieškoti Tiesos, ir netrukus ims šauktis Dievo, maldaudami numalšinti jų širdžių skausmą bei juos pripildyti savo didžiuliu gailestingumu.
Neatmeskite šios Dovanos, Išganymo Medalikėlio, nes
šis – paskutinis – medalikėlis, suteiktas jums per Mane,
dėl didelio Dievo Gailestingumo, nuves milijardą sielų
į Amžinąjį Gyvenimą. Kuomet Mano Tėvas per Šventąjį Dominyką davė nurodymą suteikti pasauliui Šventojo
Rožinio Dovaną, daugybė žmonių šią dovaną atmetė.
Net ir šiandien jie taip elgiasi, nes jie galvoja, jog jis buvo
Mano sugalvotas.
Jis buvo suteiktas Man dėl šios priežasties: kiekvienas
jį kalbantis yra apsaugomas nuo nelabojo. Man tarpinkaujant, sielai yra suteikiama ypatinga Malonė – apsauga
nuo piktojo įtakos.
Nepadarykite klaidos, atmesdami šį Medalikėlį, nes jis
skirtas visam pasauliui. Su juo bus siejama daugybė stebuklų. Jį atmetusieji bandys užkirsti kelią būtent ateistų
(kuriems labiausiai reikia dieviškojo įsikišimo) išganymui. Nuolat neškite šiuos žmones prie Mano Tėvo Sosto,
maldaudami jų sielų išganymo.“
Prašau užtikrinti, jog Išganymo Medalikėlis būtų pasiekiamas kuo didesniam žmonių ratui“. (2014 m., sausio
20 d., pirmadienis, 12:09 val.)
Išganymo Motina: „Nešiojantieji Išganymo Medalikėlį
patirs žadėtas malones ir bus apsaugotinuo antikristo galios.“ (2014 m., vasario 7 d., penktadienis, 3:50 val.)
Jėzus: „Gyvojo Dievo Antspaudas apsaugos jus nuo
žvėries ženklo, o Išganymo Medalikėlis nuo erezijos, kuri
pasipils iš Mano priešų, norinčių užgrobti Manąją Bažnyčią žemėje, lūpų.“ (2014 m., gegužės 5 d., pirmadienis,
4:1 val.)
Jėzus: „Mano Misija išgelbėti žmoniją jau beveik užbaigta. Mano Likusioji Armija – suformuota. Jums buvo
suteiktos Dovanos: Gyvojo Dievo Antspaudas ir Išganymo Medalikėlis bei Dvasinės Kovos Maldos.“ (2015 m.,
vasario 13 d., penktadienis, 6:00 val.)

