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Ez az e-Könyv a www.TheWarningSecondComing.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza.  

 

A karizmatikus eredetűnek tulajdonítható „lelki beszélgetések”, lelki naplók és feljegyzések kiadására és olvasására a következő 

alapelvek érvényesek: 

1. Az Acta Apostolicae Sedis 1966. december 29-i 58/16-ik számában a Hittani Kongregáció közölt egy dekrétumot, amelyet VI. Pál 

pápa 1966. október 14-én jóváhagyott, s melynek értelmében az Egyházi Törvénykönyv 1399. és 2318. paragrafusait eltörölték. 

2. Azóta az Egyház részéről megengedett, tehát szabad az új megjelenésekről, kinyilatkoztatásokról, jövendölésekről, csodákról, stb. 

minden kifejezett egyházi engedély nélkül könyveket kiadni, azokat hívek között terjeszteni, és azokat olvasni, feltéve, ha az ilyen 

természetű írások nem tartalmaznak szent hitünkkel és a krisztusi erkölccsel ellentétes tanításokat. 

3. 1975. márc. 19-én az Egyház ismételten megerősítette a fentebbi két kánon érvénytelenítését azzal, hogy lehetővé tette az ilyen 

könyvek egyházi jóváhagyás (Imprimatur) nélküli kiadását és olvasását. Az Imprimatur-ra csak akkor van továbbra is szükség, ha az 

ilyen kiadványokat a templomok előcsarnokában árusítják.  

http://www.thewarningsecondcoming.com/
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AZ EURÓPAI LÁTNOKNŐ (MARIA DIVINE MERCY) ÁLTAL KAPOTT ÜZENETEK – A 

NAGYFIGYELMEZTETÉS  
( “The Warning”) 

„Igen, leányom, a legnagyobb meglepetésedre,  téged választottalak ki,  hogy felkészítsd az emberiséget a Megtisztulás 

folyamatára, arra a tisztulásra, amely János Könyvében is megtalálható, és ami nemsokára bekövetkezik.” (Úr Jézus, 2010. 

nov. 16.) 

„Egy eszköz vagy, amelynek segítségével Isten szava eljut az összes gyermekemhez.” (Szűzanya, 2010. nov. 8.) 

“Ezek az üzenetek az Istentől vannak, és tisztelni kell őket.” (Szűzanya, 2010. nov. 8.) 

 Európában egy újabb látnoknő (Maria Divine Mercy, az Isteni Irgalmasság Máriája) állítja,  2010 novemberétől kap 

üzeneteket a Szűzanyától és szeretett Fiától, Jézus Krisztustól. 

Az üzenetek próféciákat és keresztény tanításokat tartalmaznak,  hogy Jézus második eljövetelére felkészítsék az 

emberiséget.  Ezek az üzenetek a Nagyfigyelmeztetésre (“The Warning”) vonatkoznak, Isten nagy Irgalmasságára,  amely 

a  látnoknő szerint nemsokára beteljesedik, de a  pontos dátum nem ismert előtte.  

A világon mindenki,  aki 7 évnél idősebb,  látni fogja bűneit, hogy mélyen megbánhassa azokat, és hogy megtérhessen még 

az Ítélet előtti utolsó napon. A látnoknő szerint nagyon fontos,  hogy a Nagyfigyelmeztetésre az emberiség jól felkészüljön, 

mert az esemény olyan sokkoló lesz,  hogy ezt a sokkot egyesek nem tudják majd elviselni, ezért  halálos bűnben 

meghalhatnak. 

A fiatal látnoknő,  feleség és édesanya,  ezért nem szeretne a nyilvánosság elé kerülni,  hogy óvja a családját.  Azt 

állítja,  hogy Urunk az egész világ számára ajándéknak szánta az üzeneteket, és hogy ezeket interneten kell közzé tennie. 

Néhányan segítettek ebben neki.  A hölgy,  aki a katolikus hitet éli,  rendszeresen vett részt Szentmisén, de állítása szerint, 

hite nem volt elég erős. Azonban  az üzenetek által hite különlegesen megerősödött. Nyomatékosan állítja,  hogy sem a 

Mária-jelenésekről,  sem a Szentírás tanításairól nem volt elegendő ismerete, hiszen nagyon gyengének minősítette lelki 

életét.  Amikor Urunk megmondta a könyv címét ( amelyet közzé kell tennie): „A Nagyfigyelmeztetés”,  azt hitte,  hogy a 

könyv Urunk második eljöveteléről fog szólni.  A Garabandáli üzenetek által szerzett csak tudomást arról, hogy a 

Nagyfigyelmeztetés megelőzi Urunk második eljövetelét. Hónapok eltelte után  végre lelkivezetőt talált,  így az üzenetek 

megfelelnek a  katolikus hit tanításának, és úgy kerülnek továbbításra. 

Hogyan kapja a látnoknő az üzeneteket? 

Az üzeneteket belső hang által kapja,  de többször is volt része, általában imádkozás közben,   a Szűzanya és az Úr Jézus 

jelenésében. Több Szent arcképét is láthatta,  olyanokét,  akiket azelőtt nem ismert pl: Szent Fausztináét,  Szent 

Ágostonét,  Szent Benedekét,  Avilai Szent Terézét és II. János Pál Pápáét,  akit a Szűzanya a „Szent” szóval illetett. Az  egyes 

előrejelzések (az üzenetek alapján) az arab világ felkelésére,  az Antikrisztusra, aki nemsokára kinyilatkoztatja magát, és a 

három vezető beosztásban levő politikusra vonatkoznak,  akiket rövidesen meg fognak ölni.  Ugyanakkor a látnoknőnek 

felfedték a politikai összeomlás részleteit is, és a Vatikánnal kapcsolatos szakadásokat is. 

A közzétett üzenetek megerősítik a katolikus tanítást,  növelik a hitet, és azért adattak,  hogy az emberiséget újra 

evangelizálják,  hogy felkészülhessenek Jézus második eljövetelére, és hogy az Utolsó Ítéletkor megmenekülhessenek. 

A látnoknő aláveti magát a pápai hivatal döntésének az üzenetek valóságát illetően. Abban az esetben, ha próféciáról van 

szó,  a pápa az egyedüli bíró.  /X. Leo Pápa (1513)/ 

Jelenleg a látnoknő lelki vezetésben részesül, az Egyház vezetése alatt áll. Arra ösztönzi a világ keresztényeit,  hogy sokat 

imádkozzanak azokért a lelkekért,  akik a Nagyfigyelmeztetést nem fogják túlélni, és azokért,  akik minden 

cselekedetükben arra fognak törekedni, hogy ennek a nagy eseménynek a hatásait meggyengítsék, hiszen ők az 

Antikrisztus uralmát akarják.
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SZŰZ MÁRIA: A BÜNTETÉSRE SOR KERÜL 

2011. DECEMBER 1. CSÜTÖRTÖK, 23:00 

(Ezt az üzenetet a látnoknő egy 30 percig tartó jelenés után kapta, amely alatt az Áldott Szűz Mária folyamatosan 

sírt. Ez nagyon aggasztó volt a látnoknőnek, az Isteni Irgalmasság Máriájának, aki  azt mondta, hogy szívet tépő 

volt ezt látni.) 

Gyermekem, bánatom a gonoszság felett – mely oly nyilvánvaló a világban- összetöri a szívem, mikor látom 

azokat az elveszett lelkeket a sötétség szakadékában egyre mélyebbre süllyedni, ahonnan nincs visszaút. 

A sátán kigúnyolja most gyermekeimet, ahogy sebesen lopja el azok lelkét, akik nem éreznek szeretetet a 

szívükben Isten iránt. Ijesztő gyermekem, hogy ugyanezek a lelkek el sem tudják képzelni, hogy mivel 

szembesülnek majd a halál után. 

Szomorúságom könnyei egy végtelen bánatfolyamban hömpölyögnek, amint látom azt a valós gyötrelmet és 

fájdalmat is, melyet Fiam épp most szenved el. 

Mennyei Atyám keze készen áll arra, hogy most büntetéssel sújtson le a föld egyes részein. Azok a 

nemzetek, melyek azt tervezik, hogy borzalmas kegyetlenséggel nemzeteket pusztítsanak el, szigorúan meg 

lesznek büntetve.  Nem tudom Atyám kezét visszatartani, oly hatalmas a haragja. 

Imádkozzatok azokért, kiknek szembe kell nézniük ezzel a szigorú büntetéssel. Imádkozzatok az ő lelkükért. 

Tetteiket meg kell állítani, máskülönben szegény gyermekeim millióinak életét fogják eltörölni a föld színéről. 

Gonosz tetteik megengedhetetlenek, mégis az lesz a céljuk, hogy szörnyű pusztítást okozzanak azon 

nemzetekben, melyeket ellenségeiknek tekintenek. 

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok a büntetés előtt, az ártatlanok szenvedésének enyhítéséért. 

Szeretett Édesanyátok 

A Bánat Királynője 

 

SZÖRNYŰ HÁBORÚ VAN KÉSZÜLŐBEN 

2011. DECEMBER 1. CSÜTÖRTÖK, 24:00 

 

Leányom egy nagy büntetés fog lesújtani a földre az ártatlanok védelmében. 

Egy hatalmas gonosz rémtett van készülőben, mely egy szörnyű háborút válthatna ki. 

Atyám keze le fog sújtani és megbünteti azokat a lelkeket, akiket a sátán tőrbe csalt. Nem fogom megengedni 

nekik, hogy gonosz tervüket  megvalósítsák. 

Gyermekek, csak kevesen tudják közületek a földön, hogy mi történik valójában. 

Olyan óvatosak ezek a csoportok, hogy amit láttok kibontakozni magatok előtt – amikor nemzet nemzet ellen 

támad -, az nem egészen az, aminek látszik.  Szándékosan kísérelnek meg háborút kirobbantani, hogy milliókat 

ölhessenek meg. 
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Atyám nem tud a háttérben maradni, közbe kell avatkoznia. 

Imádkozzatok, imádkozzatok és imádkozzatok gyermekek a lelkek megmeneküléséért. 

Szeretett Megváltótok 

Jézus Krisztus 

 

IRGALMAM MINDEN FAJTÁJÚ, BŐRSZÍNŰ ÉS VALLÁSÚ EMBERRE KITERJED 

2011. DECEMBER 2. PÉNTEK, 22.35 

 

Drága leányom, légy erős és gondolj a jó hírre: Irgalmam vissza fogja hozni az Én dédelgetett gyermekeim 

többségét Szent Szívem keblére. 

Azoknak a szegény szerencsétlen lelkeknek, akik életüket a gonoszságnak kötelezték el, szükségük van a te 

szenvedésedre, hogy meg lehessen őket menteni. Bár ezt rendkívül nehéz megérteni, és emberi szempontból 

nagyon nehéz ezt elfogadni, bíznod kell Bennem. A te saját szenvedésed, és az Én odaadó követőim szenvedése 

a lelkek megmentése felé halad. Egyik sem vész kárba. Ez az áldozat egy ajándék Nekem. Ne feledd, a 

szenvedés is enyhíti az Én terhem. 

Kimerülvén saját szenvedésemtől leányom, alig várom, hogy végül átölelhessem Gyermekeimet, az Én 

Örök Atyámmal együtt. 

Gondolj rá úgy, mint amikor bármelyik szeretett családtag emigrál, és sok év után hazatér, mekkora izgatottság 

van. Mekkora öröm. Gondolj arra a vágyódásra, amit egy szülő érez fia vagy lánya iránt, ha évek óta nem látták 

egymást, és az újbóli találkozás mennyit jelent. 

Én mindannyiatokat szeretlek, gyermekek, el nem múló szenvedéllyel. Nagyon várom már a találkozásunkat, 

hogy szorosan karjaimba ölelhesselek mindannyiatokat, és Szívemhez közel tarthassalak benneteket. A 

Családom végre kész az újraegyesülésre, először a Paradicsom megteremtése óta, Ádám és Éva számára. 

Kiárasztom Szeretetem és Irgalmam, hogy beburkolja minden Gyermekemet, a világ minden szegletében, 

kiterjedvén minden fajtájú, minden bőrszínű, minden vallású emberre, és minden bűnösre. 

Várjátok az időnek ezt a nagy pillanatát.  Végül örökre el fog tűnni ez a nyomorult gyűlölet, a szenvedés, a 

nyugtalanság, a bizalmatlanság, a kapzsiság, az erőszak és más gonoszság.  Képzeljétek el, hogy milyen lesz ez, 

gyermekek: a béke és a szeretet egy csodálatos új korszaka a földön. 

Senki ne szalassza el az örök boldogság életét. Kívánnád-e felebarátaid közül egynek is, hogy ne legyen ennek 

részese? Mert ha nem lenne, akkor örök sötétségben, a pokol tüzében szenvednének, mindörökké.  Ne 

feledjétek ezt gyermekek.  Mindörökké.  Azt követően már nincs visszaút. 

Imádkozzatok, hogy minden lélek megörökölhesse ezt a Paradicsomot. Imádkozzatok azokért a lelkekért, 

akikért személyesen aggódtok. Imádkozzatok minden lélekért. 

A ti Jézusotok, 

Az Emberiség Megmentője és Megváltója 
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PRÓFÉTÁK A MÁSODIK ELJÖVETELEMRE VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ 

2011. DECEMBER 3. SZOMBAT; 20.45 

 

Legdrágább, szeretett leányom, mély megdöbbenéssel nézem azon követőimet, akik elutasítják Legszentebb 

Szavamat ezeken az üzeneteken keresztül. Mennyire elszomorít ez Engem. 

Kérem Gyermekeimet, mindenütt, hogy imádkozzanak azokért, akik elutasítják Istent az életükben. Ugyanakkor 

sürgetem az imát is azon követőimért, akik figyelmen kívül hagyták vagy elfelejtették, hogy Második 

Eljövetelem meg fog történni, és ezt nem lehet megállítani. Ez egy nagyon fontos esemény, és 

mindannyiatoknak fel kell készülnie erre. 

Próféták küldettek a világba, hogy beharangozzák Születésemet. Atyám is küldött prófétákat kezdettől fogva, 

hogy felkészítse a lelkeket az üdvösségre. Próféták küldetnek most is a világba, hogy felkészítsék az 

emberiséget Második Eljövetelemre. 

Ébredjetek ti mindannyian, akik azt valljátok, hogy ismertek Engem. Ha valóban ismertek Engem, akkor 

ismerjétek fel a Hangom, amikor a szíveteket szólítom. Oly sokan nemcsak ezeket az üzeneteket, de Engem is 

elutasítanak. 

Értsék ezt meg azok, akik oly gyorsan elítélnek Engem, azáltal, hogy megtagadják Kéréseimet, melyek ezeken az 

üzeneteken keresztül az egész világnak adatnak. 

Azáltal, hogy konokul hátat fordítotok most a nektek adott Üzenetemnek,  megtagadjátok Tőlem az imákat, 

amelyekre oly nagy szükségem van tőletek ebben az időben. Ti, mindannyian, akik azt valljátok, hogy ismertek 

Engem, halljátok meg, amit mondanom kell nektek. 

Kegyetlenségetek átdöfi Szívemet. Nagylelkűségetek hiánya azt jelenti, hogy imáitokat nem úgy ajánljátok fel, 

ahogy kellene a lelkek üdvösségére. 

Hol van az alázatotok, és miért palástoljátok Szent Szavam iránti ellenszenveteket hamis alázattal? Segítségül 

kell hívnotok a Szentlelket, hogy Hozzám vezethessen benneteket, hogy Nekem dolgozzatok majd teljes 

szeretettel szívetekben. 

Sose kérkedjetek tudásotokkal a Szentírást illetően. Sose használjátok Tanításaimmal kapcsolatos tudásotokat 

arra, hogy megalázzatok másokat. Sose rágalmazzatok, sértegessetek, nézzetek le másokat vagy gúnyoljátok 

őket az Én nevemben.  Mert, ha ezt teszitek, nagyon megbántotok Engem. 

Ébredjetek gyermekek. Készítsétek fel lelketeket, és legyetek nagylelkűek, mert most már rövid az idő. 

Szeretett Megváltótok, 

Jézus Krisztus 

 

MÁSODIK ELJÖVETELEM IDEJE MAJDNEM ITT VAN 

2011. DECEMBER 5. HÉTFŐ, 15.15 
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Legdrágább leányom, az előkészületek a Nagyfigyelmeztetésre, mellyel felkészítem az emberiséget, már 

befejeződtek. 

Meg szeretném köszönni az Én drága követőimnek, akik oly sok millió lelket segítettek megmenteni, az Irántam 

érzett szeretetük révén. 

Második Eljövetelem ideje már majdnem elérkezett a világba. Oly sokan még mindig nincsenek felkészülve, de 

Irgalmam meg fogja védeni őket. 

Érkezésem egy dicsőséges esemény lesz. Férfiak, nők és gyermekek fognak térdre borulni, örömmel, 

csodálattal, és Irántam, az ő Isteni Megváltójuk iránti szeretettel szívükben. 

Sokan meg fognak könnyebbülni, mert az emberiség nem tudná túlélni a gyötrelmet, amelyet a sátán és sötét 

angyalai okoznak, akik elrejtőznek a világ minden részében, és szörnyű fájdalmat okoznak. 

Gyermekeim közül sokan olyannyira nem vesznek tudomást a sátán démonairól – mivel egyszerűen nem 

hisznek létezésükben -, pedig ők, a sátán démonai okozzák a reményvesztett boldogtalanságot a világban. 

A sátán démonai generálják az emberek közötti gyűlöletet, a féltékenységet és a gyilkolás vágyát. Nincs már sok 

idejük hátra, gyermekek, mert Én, a Ti Megváltótok, vissza fogok térni hamarosan, ígéretemhez híven. 

Imádkozzatok mindannyian, minden lélek megmentéséért a világban, hogy ők is készen álljanak az Új 

Paradicsomra a földön. 

Megváltótok, 

Jézus Krisztus 

 

A HITETLENEK FELSZÓLÍTÁSA A MEGTÉRÉSRE 

2011. DECEMBER 7.  SZERDA; 04.00 

 

Legdrágább, szeretett leányom, ma szeretném felszólítani valamennyi hitetlent és azokat, kiknek gyenge a hite. 

Különösképpen szólítom azokat, akik olyannyira elmerültek a materializmusban, és akik a gazdagságba 

burkolózva élnek, miközben nincs idejük saját lelki jólétükre. 

Gyermekeim, miattatok aggódom a legjobban, mivel ti olyannyira eltávolodtatok Tőlem. Ennek ellenére Én 

mélységesen szeretlek benneteket, és reménykedem, hogy amikor a Nagyfigyelmeztetés megtörténik, akkor 

azonnal válaszolni fogtok Hívásomra. 

Mennyire vágyódom arra gyermekek, hogy ismerjetek Engem, és megértsétek, a ti világi javaitok páncélt 

vonnak körétek, mely elzár benneteket az igazság fényétől. 

Értetek hozzák majd meg a szenvedések legnagyobb áldozatait az én ártatlan lelkeim. 

Kérlek, nyissátok meg elméteket, és közeledjetek Hozzám, hogy magammal vihesselek benneteket és 

mindazokat, akik közel állnak hozzátok, valamint az emberiség többi részét az Új Paradicsomba. 

Szeretett Jézusotok 
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Az egész Emberiség Megváltója és Megmentője 

 

 

SZŰZ MÁRIA: “UGYANAZT A SZENVEDÉST ÉLTEM ÁT” 

2011. DECEMBER 8. CSÜTÖRTÖK; 21.10 

 

Gyermekem, mikor életet adtam Jézus Krisztusnak, az egész emberiség Megváltójának, ugyanolyan voltam, 

mint bármelyik anya. Szeretetem ezen  gyermek iránt oly ellenállhatatlan volt, hogy örömkönnyeket hullattam, 

mikor először megpillantottam gyönyörű arcát. Habár tudtam, hogy a szerep, melyre vállalkoztam, nem lesz 

könnyű, mégsem voltam akkor tudatában, hogy mennyire nehéz lesz ez az utazás. 

Mikor drága arcába néztem az én dédelgetve szeretett gyermekemnek, semmi sem számított, kizárólag a vágy, 

hogy megvédjem Őt örökké, bármi áron. 

Szívem összeforrt Fiaméval, amint az a mai napig így van. Ugyanez a szív Vele egyesülve szenvedett földi 

életének minden egyes pillanatában. 

Minden öröm, melyet Ő érzett, én is érezhettem. Nevetése az én arcomra nevetést csalt.  Szomorúsága mély 

fájdalmat okozott nekem. 

Kínszenvedését a keresztre feszítése során testem minden egyes csontjában éreztem. Minden szeg, 

mely átszúrta az Ő testét, az enyémet is átszúrta. Minden egyes ökölcsapást és ütést, melyet üldözői keze 

által kapott, én szintén éreztem. 

Ugyanazt a szenvedést éltem át, habár a legtöbb kínszenvedés, melyet Ő átélt, el volt rejtve előlem és 

tanítványai elől. 

Ma együtt szenvedek Fiammal, ugyanúgy, ahogy akkoriban. A keserűség könnyeit hullatom, amikor ma a 

világban – különösképpen az ateisták – kigúnyolják Őt, és nyilvánosan kinevetik a színpadon és a médiában. 

Amikor látom drága Fiamat sírni a bűnök felett, melyeknek minden nap tanúja, én is Vele együtt sírok. Látom, 

érzem és szemtanúja vagyok az Ő folytonos szenvedésének az emberiségért. 

Jézus Krisztus, az Emberiség Megváltója mindannyiatokért szenvedett, de nagyon szeret mindannyiatokat. 

Mindent meg fogok tenni, hogy leghőbb vágyát beteljesíthessem, hogy minden egyes lélek megmeneküljön a 

földön a gonosz szorításából. 

Akkor, és csakis akkor örvendezhetek végső békében, mikor ez a küldetés sikert arat, és gyermekeim 

újraegyesülnek az Új Paradicsomban. 

Imádkozz gyermekem, mint mindazok, akik imádkoznak a lelkek megmentéséért, hogy egyetlen lélek se legyen 

kizárva (az Új Paradicsomból). 

Menj békében és folytasd ezt a legfontosabb küldetést szeretett Fiamért. 

Oltalmazni foglak mindig. 

Szeretett Édesanyád 
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A Mennyek Királynéja 

 

KÍSÉRLETEK EGY EGYSÉGES VILÁGPÉNZNEM BEVEZETÉSÉRE EURÓPÁBAN 

2011. DECEMBER 9. PÉNTEK; 23.28 

 

Drága, szeretett leányom, mennyire szeretném, ha Gyermekeim – különösen azok, akik az elnyomástól 

szenvednek Európában – Atyámhoz fordulnának segítségért. 

A gonosz csoport, melyre időről időre utaltam, most kísérleteikben közelebb kerülnek valamennyi szegény 

gyermekem  kontrollálásához a világnak ezen részén. 

Nekik – az ártatlan sakkfiguráknak egy kegyetlen tervben, mely egy egységes világpénznem 

bevezetésére irányul, egész Európa kontrollálására -, most kitartóan kell imádkozniuk Isten, a Mindenható 

Atya segítségéért. 

Soha ne adjátok meg magatokat gyermekek az üldöztetésben, melyet zárt ajtók mögött szerveznek. 

Imádkozzatok, hogy enyhítsétek ezeket a körülményeket. Hívjátok Istent, az Atyát, az Én nevemben, szeretett 

Fiának, Jézus Krisztusnak a nevében, hogy elhárítsátok ezt a válságot, mondván: 

„Atyám, szeretett Fiad, Jézus Krisztus nevében könyörgök Hozzád, állítsd meg ezt az irtózatot, mely 

gyermekeid kontrollálására irányul. Kérlek, védd meg minden gyermekedet ezekben a szörnyű 

időkben, hogy békében és méltóságban élhessük életünket, megszabadulva a gonosztól.” 

Leányom, az ima véget vethet, és véget is fog vetni ezeknek a baljóslatú terveknek. 

Amint azt mondtam, Isten, az Atya meg fogja büntetni a felelősöket ezért a gonosz cselszövésért, ha nem térnek 

vissza az ő Mindenható Teremtőjükbe vetett hitükhöz. 

Bízzatok bennem. Bízzatok az Én Örök Atyámban, és imádkozzatok, hogy ez az üldözés megállításra kerüljön, 

még mielőtt a tényleges terv, ezen lelkek elpusztítására, kontrollálására és megsemmisítésére végül kiderül. 

Szeretett Megváltótok 

Jézus Krisztus 

 

AZ ÚJ PARADICSOMBA VALÓ ÁTMENET GYORS ÉS SZENVEDÉSMENTES LESZ 

2011. DECEMBER 11. VASÁRNAP, 12:45 

 

Ma nagy örömmel Szent Szívemben hitvesedként jövök hozzád.  Te, leányom, elfogadtad ezt a legszentebb 

kérést, hogy csatlakozz hozzám a lelkek mentésében. 

A te alázatos engedelmességed révén, most sok lesz feléd az elvárás.  A félelem el fog tűnni majd, ahogy 

haladsz előre, Különleges Hagyatékom eredményeként, hogy életedet az én -  az emberiségnek a pokol 

mélységeiből való  megmentésére irányuló  - buzgó óhajomnak  szentelhesd. 
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Isteni Kezem által vezetett munkád már teljesen megszentelődött, és a gonosz mindenféle beavatkozásától 

mentes. 

Már nem fognak kétségek gyötörni téged, de tudd, hogy hozzád intézett Szavamat (Üzenetemet) 

megszentségtelenítik és ízekre szedik majd.  Mindent meg fognak próbálni most, hogy ezeket a Szent 

Üzeneteket beszennyezzék, még azok is, akik azt vallják, hogy ismernek Engem. 

Mostantól szenvedésedet el fogod fogadni teljes önátadással és örömmel lelkedben. A Szentlélek ereje által 

neked adott Erőm meg fog lepni  téged. Növekedni fogsz teljes meggyőződéssel, és csendes, de elszánt 

bizalommal szívedben, hogy közvetítsd Szavamat (Üzenetemet) az egész világnak. 

Senki nem fog, és nem is tud megállítani téged ebben a munkában.  Senki nem tud meggátolni téged 

ebben a Mennyből jövő legszentebb tiszta hivatásban. 

Te, leányom, már kész vagy arra, hogy mentőöve legyél azoknak a lelkeknek, akik a pusztában vándorolnak. Ők 

válaszolni fognak ezen üzenetek hívására, mindegy milyen megkeményedett szívűek is. Sokan nem fogják tudni, 

miért történik ez velük. Ez a Szentlélek ereje által történik majd, amely fellobbantja a szeretet és öröm lángját 

szíveikben, amely közelebb fogja hozni őket Hozzám, ezeken a Sürgős Kéréseimen keresztül, melyek 

visszahozzák Gyermekeimet Szent Karjaimba. 

Köszönöm, hogy válaszoltál erre a különleges kérésre, hogy Hitvesem legyél a Velem való végső 

egyesülésben. Ez a szerződés – amikor teljesen átadtad nekem a lelkedet – megadja Nekem a szükséges 

szabadságot ezen küldetés sikeres teljesítéséhez, amelyre kiválasztattál. 

Menj most drága leányom, és segíts Nekem beteljesíteni az emberiségnek tett Ígéretemet. Visszatérésem azért 

lesz, hogy visszaszerezzem az Én drága gyermekeimet és, hogy a Béke Új Korszakába vigyem őket.  Az Új 

Paradicsomba való átmenet gyors és szenvedésmentes lesz, a Nekem adott ajándékotok révén. 

Mondd meg Gyermekeimnek, hogy szívem örömtől duzzad ezekben az időkben, amikor Születésem 

ünneplése közeledik. 

Szeretlek Titeket. 

Szeretett Megmentőtök és Megváltótok, Jézus Krisztus 

 

ISTEN, AZ ATYA: VÉDETTSÉG ÍGÉRETE AZOKNAK, AKIK VISSZAUTASÍTJÁK JÉZUST 

2011. DECEMBER 11. VASÁRNAP, 15.30 

 

Drága leányom, köszönöm, hogy válaszoltál erre a fontos, Mennyei birodalomból jövő hívásra, amikor arra 

kértelek téged, hogy fogadd el ezt a misztikus egyesülést az Én drága Fiammal, Jézus Krisztussal. 

Én jelen vagyok Fiamban, Jézusban, ahogy Ő is Bennem, egyesülve a Szentlélek szeretetével. Ezért lelked most 

egybefonódik az Enyémmel, és minden sokkal érthetőbbé válik számodra. 

Gyermekem, téged azzá a teremtménnyé formállak, akire olyannyira vágyom, hogy teljes mértékben méltóvá 

válj majd erre az isteni küldetésre. Az isteni beavatkozás könnyeit megkaptad, így fel tudtad ismerni azonnal 

ezt az új váratlan küldetést. Most, hogy könnyeidet ontottad, nem fogsz sírni többé, mert csak a boldogság fog 

uralkodni lelkedben ezentúl. 
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Leányom, elszomorít Engem, hogy már senki sem ismer fel Engem a földön. Sokan teljesen elfelejtettek 

Engem. Oly sok Gyermekemnek semmit sem jelentek. 

Segítened kell Nekem, leányom, hogy amikor Én bizonyítom Jelenlétemet, akkor felismerjenek az ima által. 

Kérlek, imádkozz, hogy az egész emberiség elfogadja majd az új élet ajándékát, amelyet most Szeretett Fiam, 

Jézus Krisztus ad majd nekik. 

Senki sem érti igazán az Aggodalmamat azon lelkek iránt, akik visszautasítanak Engem, vagy elutasítják a 

Megváltó létezését, akit Én küldtem a világba. 

Ezek a szegény lelkek, akik olyannyira telve vannak Létezésem arrogáns elutasításához használt logikus 

magyarázatokkal, Számomra elveszettek jelenleg. Az egyetlen üdvösségük (annyian vissza fogják utasítani az 

Isteni Irgalmasság ajánlatát a Nagyfigyelmeztetés alatt) azon gyermekek imája révén lesz, akik szeretik az 

Atyát. 

Oly sokan, akik nem fogadnak el Engem, még mindig nagyon keveset tudnak Rólam. Én vagyok az Atyai 

szeretet Istene, egy Mennyei Atya, aki vigyázok minden egyes Gyermekemre. Az erősre, a gyengére, a betegre, a 

jóra és a gonoszra egyaránt. Senki sincs kizárva az én végtelen szeretetemből, mindegy milyen fekete is a lelke. 

Sürgetve kérlek titeket, gyermekek, hogy imádkozzatok Hozzám Fiam nevében engesztelésül az emberiség 

minden bűnéért. 

Fiam most majd beborítja az egész emberiséget, és amikor a Lelkiismeret Átvilágítása megtörténik, akkor 

imáitokra igazán nagy szükség lesz. Imáitok, gyermekek, segíteni fognak megmenteni azokat az embereket, akik 

továbbra is fennhangon el fogják utasítani az irgalmasságot, melyet Fiam fog megmutatni nekik. 

Gyermekek, ünnepélyes Ígéretem az, hogy mindazok, akik szeretett Fiam, Jézus Krisztus nevében hívnak 

Engem, hogy mentsem meg testvéreiteket, meg fogják kapni az azonnali védettséget. Különleges kegyelmeket 

kaptok ti mindannyian, akik egy teljes hónapnyi imádságot ajánlotok fel lelkeikért. Kérésemnek megfelelően az 

alábbi imát mondjátok: 

„Ó Mennyei Atya, a Te szeretett Fiad, Jézus Krisztus szeretete által, akinek kereszthalála megmentett 

bennünket a bűntől, kérlek, mentsd meg mindazokat, akik még mindig elutasítják az Ő Irgalmas Kezét. 

Áraszd el lelküket, drága Atya, szereteted jelével. Könyörögve kérlek, Mennyei Atya, hallgasd meg imám, 

és mentsd meg ezeket a lelkeket az örök kárhozattól. Irgalmasságod által add meg nekik, hogy elsőként 

léphessenek be a Béke Új Korszakába a Földön. Ámen.” 

Mennyei Atyátok, 

A Magasságos Isten 

Magyarázó megjegyzés: a védettség azoknak adatik majd meg, akikért imádkoztok.  

 

A LELKI FÉLTÉKENYSÉG SZÖRNYŰ DOLOG 

2011. DECEMBER 12. HÉTFŐ; 19.00 

 

Legdrágább leányom, a lelki féltékenység szörnyű dolog, mely sok Látnokomat kínozza. 
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Valamint azon követőimet is kínozza, akik elszigeteltnek érzik magukat, és valamiképpen csalódtak, amikor 

bizonyos lelkeket választottam ki, hogy segítsenek Nekem megmenteni az emberiséget. Ehelyett tudniuk 

kell, hogy mindannyiukat egyformán szeretem. 

Mennyire összetöri az a Szívemet, mikor különösen a kiválasztott lelkek fenyegetve érzik magukat más 

kiválasztott lelkek által. 

Minden egyes kiválasztott léleknek más a feladata, és különböző utak követésére lettek felkérve. A közös 

nevező mindig ugyanaz. Az az óhajom, hogy minden látnokom és prófétám egy szent küldetést felvállalva 

lelkeket mentsen. 

Különféle lelkeket használok, alázatos szívűeket, céljaim eléréséhez. 

A sátán mindig megpróbálja kiválasztott lelkeim szívét elfordítani azáltal, hogy gúnyt űz belőlük. Ő tudja, 

hogyan érintsen meg lelkükben egy érzékeny pontot, azáltal, hogy azt mondja nekik, más kiválasztott 

lelkek fontosabbak, mint ők. 

Ezt követően fájdalomérzetet kelt szívükben és féltékenységet. Ennek következményeként, ahelyett, hogy 

szeretnék egymást, és a kegyelem állapotában maradnának, kísértést éreznek, hogy lenézzék egymást. Sok 

esetben azonnal elutasítják egymást, és engedik, hogy a gőg bűne megtámadja lelküket. 

Sokan követőim közül nemcsak hogy nem kedvelik kiválasztott látnokaimat, de akár megvetéssel is bánhatnak 

velük. Épp úgy, mint ahogyan Velem is bántak az álszent farizeusok. 

Az Én időmben a földön ők vizsgálták és vizsgálták minden egyes szavamat, mely elhagyta ajkam.  Mindenféle 

ravasz kihívások elé állítottak, hogy rajtakapjanak, hogy aztán bizonyítani tudják, hogy hazug vagyok. Ugyanígy 

fognak bánni az Én modernkori prófétáimmal és látnokaimmal is. 

A sátán gyötri követőimet azzal, hogy kétségeket ültet elméjükbe az Én hírnökeimről, mert hiteltelenné akarja 

tenni Szent Szavam (Üzenetem). Ez az ő célja. 

Imádkozzatok kitartóan, hogy valamennyien megkaphassátok az Én értékes látnokaim tollán keresztül adott 

szavam (üzenetem) tiszteletének kegyelmét. 

Látnokok, ne essetek a lelki féltékenység csapdájába. Ez méltatlan hozzátok, és szívemet tőrként döfi át. 

Szeressétek egymást. 

Mutassatok tiszteletet és megbecsülést egymás iránt az Én nevemben. 

Ez a legfontosabb lecke. 

Ha ezt nehezetekre esik megtenni, akkor minden más számomra végzett munka értelmetlenné válik. 

Tanítótok és Megváltótok 

Jézus Krisztus 
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NEM TUDOM ELVISELNI A GONDOLATÁT ANNAK, HOGY VANNAK LELKEK, AKIKET A SÁTÁN A 

POKOLBA VONSZOL 

2011. DECEMBER 13. KEDD, 20.15 

 

Legdrágább leányom, a felkészülés nagyon fontos minden követőm számára, ahogy a Nagyfigyelmeztetés 

közeledik. 

Minden hívőnek kitartóan kell imádkoznia bűnei bocsánatáért, hogy elkerüljék a Tisztítótűz kínját, 

amelyet a legtöbb ember rövid ideig meg fog tapasztalni a földön, rögtön a Nagyfigyelmeztetést 

követően. 

Imádkozzatok, imádkozzatok mindazokért, akik traumaként fogják megélni, amikor látni fogják lelkük 

állapotát, amint bűneik feltárulnak előttük a Nagyfigyelmeztetés során. 

Nekik meg kell érteniük, hogy bűneiket fel kell tárni előttük, mielőtt még minden bűntől megtisztulhatnának, 

azért, hogy beléphessenek az Én Új Paradicsomomba a Földön – a Béke, a Szeretet és Boldogság Új 

Korszakába -, melyet minden egyes Gyermekemnek örökölnie kell. 

Szívem repes az örömtől, mert elhozom ezt a nagy ajándékot az emberiségnek. De szomorúságom is megmarad 

azok miatt, akik egyszerűen vissza fogják utasítani ennek az új életnek a lehetőségét. 

Oly sok imára van szükségem, gyermekek, hogy a sátánt meg lehessen állítani a lelkek elrablásában. Ő 

továbbra is ezt fogja tenni, egészen az utolsó percig. 

Nem tudom elviselni a gondolatát annak, hogy vannak lelkek, akiket elszakítanak majd Tőlem, akik 

sikoltoznak és rúgkapálnak majd tiltakozásukban, ahogy a sátán és csatlósai a pokol mélyére 

vonszolják őket.  

Segítsetek Nekem megakadályozni ezt, gyermekek, imáitok által. 

Gyermekek, ezeknek a lelkeknek egészen el kell utasítaniuk a sátánt és az ő útjait, hogy beléphessenek az Új 

Paradicsomba. Ők vagy önszántukból Felém fordulnak, vagy egyáltalán nem kell Felém fordulniuk. 

Nekik két választásuk van: az Új Paradicsom a földön, vagy az örök kárhozat mélye a sátán 

társaságában. 

Soha ne kételkedjetek a pokol létezésében, gyermekek. Legyetek tudatában annak, hogy minden 

megfeketedett lelket, halálakor, a sátán démonai vonszolják a pokolba, és gyötrik az örökkévalóságig. A sátán, 

minden csábító ígérete ellenére, az ilyen lelkek kínzására rettenetes állapotot hozott létre. Az emberiség iránti 

gyűlölete miatt ezek a lelkek elviselhetetlenül fognak szenvedni, mégis el kell viselniük az örökkévalóságig. 

Nem tudják ezek a lelkek, hogy a sátán ígéretei mit kínálnak? 

Ők nem tudják, hogy a gazdagság, a hírnév és a csábító anyagiasság egyenes útként vezet a gonosz karjaiba? 

Ébredjetek, ti mindannyian, amíg még megtehetitek. Mentsétek meg magatokat és a szegény félrevezetett 

bűnösöket ettől a szörnyű végtől. 

Már nincs sok időtök. 

Még ma kezdjetek el imádkozni ezekért a lelkekért. 



- A NAGYFIGYELMEZTETÉS - 

Forrás: thewarningsecondcoming.com +++ nagyfigyelmeztetes.hu  15  

 

Megváltótok, 

Jézus Krisztus 

 

 

MÁSODIK ELJÖVETELEM NEM SOKKAL A NAGYFIGYELMEZTETÉS UTÁN FOG MEGTÖRTÉNNI 

2011. DECEMBER 14. SZERDA, 19.15 

 

Legdrágább leányom, neked mindig bíznod kell Bennem, és tudnod kell, hogy egyetlen neked adott üzenet sem 

lesz soha beszennyezve. 

Szorosan Legszentebb Szívemre ölellek téged, és Kezemmel vezetem a kezedet. 

Csak az Én Szent Szavam írhatod le és fogod mindig is leírni, hogy megoszd Üzeneteimet az egész emberiséggel. 

Nem szabad folyamatosan próbálgatnod meghatározni a Nagyfigyelmeztetés dátumát. Nem fedhetem fel ezt a 

dátumot, mert az nem az Örök Atya akarata szerint való lenne. A Nagyfigyelmeztetés a legváratlanabb 

pillanatban fog megtörténni, és amikor az emberiség nem is számít rá. 

Az idő nagyon rövid, így töltsetek minél több időt állhatatos imádkozással, hogy mentsétek a lelkeket. Minden 

lelket. 

A büntetés még vissza van tartva, és csak akkor fog megtörténni, ha az emberiség nem tart bűnbánatot, és, ha 

nagy számban tér vissza gonosz útjaihoz a Nagyfigyelmeztetés után. 

Atyám engedélyt adott Nekem, hogy beharangozzam Második Eljövetelem, mely nagyon rövid időn belül meg 

fog történni a földön, nem sokkal a Nagyfigyelmeztetés után. Minden léleknek teljes mértékben felkészültnek 

kell lennie. 

Az imahadjárat következő imája a lelkek mentésére így szól: 

„Ó Mindenható Atya, Magasságos Isten, 

Kérünk, légy irgalmas minden bűnöshöz. 

Nyisd meg a szívüket, hogy elfogadják az üdvösséget, és befogadják kegyelmeid özönét. 

Hallgasd meg kéréseimet saját családomért, és add, hogy mindegyikünk kegyelmet találjon majd a Te 

szerető szívedben. 

Ó, Mennyei Atyaisten, védd meg minden gyermekedet a földön, minden nukleáris háborútól, és minden 

cselekedettől, melyet gyermekeid elpusztítására terveznek. 

Tarts távol minket minden ártalomtól, és védelmezz meg minket. 

Világosíts meg bennünket, így fel tudjuk nyitni szemeinket, hogy meghalljuk és elfogadjuk megváltásunk 

igazságát, félelem nélkül lelkünkben.” 

Menjetek békével.  Szerető Megváltótok, Jézus Krisztus 
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GYERMEKEIM MEG LETTEK FOSZTVA AZ ANYAGI JÓLÉTTŐL A MEGTISZTULÁS EZEN ÉVÉBEN 

2011. DECEMBER 15. CSÜTÖRTÖK, 20.55 

 

Legdrágább leányom, a megtisztulás éve majdnem befejeződött, és ennek eredményeként Gyermekeim 

mindenütt már felkészültek a Nagyfigyelmeztetésre. 

Sok Gyermekem borzasztóan szenvedett 2011-ben. Háborúk, erőszak, gyilkosság és gyűlölet – mindez, a 

sátán seregének mesterkedése révén történt, megcsonkította és megölte az Én drága lelkeimet. Ezek a gonosz 

erők egy szörnyű büntetést fognak elszenvedni, ha nem bánják meg bűneiket a Nagyfigyelmeztetés megtörténte 

után. 

Sok Gyermekem az anyagi jóléttől teljesen meg lett fosztva, és olyan nehézségeket szenvedtek el, amit még 

soha azelőtt nem kellett elviselniük. 

Ezeket a megpróbáltatásokat a sátán idézte elő és okozta az emberiségnek, de Én engedtem meg, annak 

érdekében, hogy lelketek megtisztuljon. Kegyetlenségnek gondolhatnád, leányom, de szükséges volt, hogy 

felkészítsem az emberiséget és kialakítsam az alázatot lelkükben. 

Most, tisztábban Szememben, szívük megnyílt örök életük igazságának elfogadására. Ez azt jelenti, 

hogykevesebben fognak szenvedni a Nagyfigyelmeztetés alatt, mert már átestek ezen az üldöztetésen. 

Gyermekeim már készen állnak Irgalmasságom Ajándékának fogadására. Az idő csaknem elérkezett a világba. 

Légy türelmes, leányom. Sose várd Tőlem, hogy egy dátumot adjak a világnak, mert ezt nem kell tudnotok, 

ahogy ezt már mondtam neked néhány alkalommal korábban. 

Bízz Bennem teljesen és békességben leszel. 

El fogom hozni Ajándékomat, a Nagyfigyelmeztetést, amikor itt az ideje, és amikor Gyermekeim a legkevésbé 

számítanak rá. 

Szeretett Jézusotok 

Az Emberiség Megváltója 

 

SZŰZ MÁRIA: AZ UTOLSÓ IDŐK PRÓFÉTÁJÁT AZ ÉGIEK VEZÉRLIK 

2011. DECEMBER 16. PÉNTEK, 22.35 

 

Gyermekem, azért jövök hozzád, hogy elhozzam neked a szív vigaszát. Te, az én erős gyermekem, mostantól 

képes leszel elviselni a szenvedést olyan mértékben, hogy üdvözölni fogod azt, és így bizonyítod kitartásodat, 

miközben harcolsz azért, hogy hirdesd az én drága Fiam, Jézus Krisztus szavát (üzenetét). 

Te, gyermekem, darabokra vagy szedve. Minden nap egy újabb – és egyre több – kihívás elé állít ebben a 

munkában, és ezek közül sok igen nehéz. 
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Most itt az idő, hogy felvedd a páncélodat, minden félelem nélkül. Menetelj előre és harcolj Fiamért azzal, 

hogy biztosítod, hogy az Ő Szent Szavát gyorsan meghallják szerte a világon. Olyan gyorsan, amilyen 

gyorsan csak tudod. Ne késlekedj! Ne engedd, hogy bármi is elvonja figyelmed! 

Szeretlek téged, gyermekem. Teljes védelem alatt állsz, minden bajtól. Nem veszed észre, hogy milyen kevéssé 

van rád hatással most, amikor mások támadnak téged ezért a munkáért? Ez a páncél (védelem) kegyelme. 

Harcolj a sátán elleni küzdelemben hadsereged katonáival, és segíts megmenteni az egész emberiséget. 

Te, az utolsó idők igaz prófétája vagy, akit az Égiek vezérelnek, hogy segíts megtéríteni a világot. Gyorsan 

érkezik majd a segítség. Készülj. Örvendezz, mert ez egy nagy ajándék. 

Minden egyes lépésed vezérelve van, így csak bízz Jézusban, és hallgass mindig az Én Mennyei Atyámra. 

Légy bátor, merész, és menetelj előre, félelem nélkül szívedben. 

Mennyei Édesanyád 

Angyaloknak Királynéja 

 

SZŰZ MÁRIA: A REMÉNY SOSEM SZORULHAT HÁTTÉRBE A FÉLELEMMEL SZEMBEN 

2011. DECEMBER 17. SZOMBAT; 15.30 

 

Gyermekem, a világnak minél előbb tudnia kell arról a szeretetről és irgalomról, melyet Fiam, Jézus Krisztus 

tartogat minden egyes embernek a földön. 

Ő mindenkit szeret, beleértve a langyos lelkűeket, és azokat is, akik nem ismerik Őt. 

Sose legyen kétséged afelől, hogy Ő ugyanezeket az embereket, akik talán híján vannak a lelkiségnek, őket is 

nagyon szereti. Ők nagy reményt fognak kapni, mikor Fiam irgalma beborítja őket. 

A Menny örvendezni fog, mikor ezek az emberek felnyitják szemüket az igazságra, a Nagyfigyelmeztetés során. 

Ez akkor következik be, mikor ők elfogadják majd a szeretetet és reményt, melyet meg fognak kapni. Ez lesz a 

legnagyobb ajándék, melyet valaha is kapnak majd ebben a földi életben. 

Gyermekem, az emberek sohasem ítélhetik el azokat, akik nem tisztelik Atyámat. Sohasem adhatják fel a 

reményt azokért, akik szintén elutasítják Fiamat. Fiam ezeket a lelkeket is mély gyengédséggel szereti, csak meg 

szeretné őket menteni. 

A remény, gyermekem, Isten, az Atya ajándéka. Ez sohasem szorulhat háttérbe a félelemmel vagy a 

pesszimizmussal szemben. Fiam irgalma határtalan. Mindannyian meg fogjátok azt kapni hamarosan. 

A remény és öröm gondolataitok előterében kell, hogy legyen gyermekek, mert Fiam oly nagy ajándék 

adományozására készül gyermekei számára, a világ megmentésének érdekében. Ő azt akarja, hogy az egész 

emberiség részese legyen ennek a nagyszerű, dicsőséges béke-korszaknak, mely mindannyiatokra vár. 

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy a földön lévő összes lélek nyitott és alázatos szívvel 

üdvözölje ezt a szeretetteljes ajándékot. 

Ez majd a Nagyfigyelmeztetés által kerül bemutatásra végül az emberiségnek. 



- A NAGYFIGYELMEZTETÉS - 

Forrás: thewarningsecondcoming.com +++ nagyfigyelmeztetes.hu  18  

 

Ezt követően semmi kétség nem maradhat afelől, hogy Ő mennyire szereti és dédelgeti minden gyermekét. 

Szeretett Édesanyátok 

A Mennyek Királynéja 

 

ÚGY IMÁDKOZZATOK, MINT AHOGY MÉG SOSEM IMÁDKOZTATOK EZELŐTT 

2011. DECEMBER 18. VASÁRNAP, 15.10  

 

Legdrágább leányom, azokért az emberekért aggódom a legjobban, akik oly nagyon eltávolodtak Tőlem. 

Követőimnek minden erőfeszítést meg kell tenniük, hogy terjesszék a neked adott Imámat, mely által lelkük 

védettségéért könyörögnek az Én Örök Atyámhoz. (Imahadjárat 13) 

„Ó Mennyei Atya, a Te szeretett Fiad, Jézus Krisztus szeretete által, akinek kereszthalála megmentett 

bennünket a bűntől, kérlek, mentsd meg mindazokat, akik még mindig elutasítják az Ő Irgalmas Kezét. 

Áraszd el lelküket, drága Atya, szereteted jelével. Könyörögve kérlek, Mennyei Atya, hallgasd meg 

imám, és mentsd meg ezeket a lelkeket az örök kárhozattól.  Irgalmasságod által add meg nekik, hogy 

elsőként léphessenek be a Béke Új Korszakába a Földön. Ámen.” 

Sürgetve kérek minden hívőt, aki olvassa a világnak adott Szent Üzeneteimet, hogy úgy imádkozzatok, mint 

ahogy még sosem imádkoztatok ezelőtt. 

Szükségem van az odaadásotokra, mely biztosítja, hogy minden Gyermekem elfogadja Ajándékomat, szeretettel 

és örömmel szívében. 

Nekik nem szabad félniük, mert a Szeretet és Irgalom ajándékával jövök. 

A ti Jézusotok, 

Az egész Emberiség Megváltója és Megmentője 

 

AZOK A BŰNÖSÖK, AKIK HOZZÁM FORDULNAK, AZONNAL KEGYELMET TALÁLNAK 

2011. DECEMBER 20. KEDD, 20.30 

 

Legdrágább szeretett leányom, miért érzik Gyermekeim oly elhagyatottnak magukat a világban éppen most? 

Miért esnek kétségbe a bánattól, a fájdalomtól és a magánytól, mikor mindössze annyit kell tenniük, hogy 

bizalommal Hozzám fordulnak, az ő Jézusukhoz, hogy megvigasztalhassam őket? 

Mindegyiküknek Hozzám kell fordulniuk, és Tőlem kell segítséget kérniük. Én válaszolni fogok minden egyes 

imára. Egyetlen egy kérés sem lesz figyelmen kívül hagyva, és imáik Szent Akaratom szerint meghallgatásra 

fognak találni. 
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Olyan sokan elfelejtik, hogy amikor Hozzám fordulnak, Én folyamatosan ott állok mellettük. 

Minden lélek a földön nagyon értékes Számomra. 

Bárcsak megértenék, hogy milyen nagy örömet jelent Számomra, amikor Hozzám fordulnak segítségért. 

Még nagyobb örömet és boldogságot jelent Nekem az, amikor a bűnösök kérnek Engem, hogy bocsássak 

meg nekik, és bűnbánatot gyakorolnak. 

Ezek azok a lelkek, akik azonnal kegyelmet találnak (Istennél). Mondd meg nekik, hogy sosem szabad 

félniük Hozzám fordulni, mert Én mindig irgalmas vagyok.  A megkönnyebbülés, amit ezután érezni fognak, 

maga a kegyelem, amellyel eltöltöm a meleg, őszinte szívűeket. 

Ez az az időszaka az évnek, amikor Irgalmam a leginkább kiárad az egész világra. Hát forduljatok Hozzám most 

erőért és a szükséges kegyelmekért, amelyek segítenek nektek elviselni megpróbáltatásaitokat a világban. 

A ti Jézusotok, 

Az Emberiség Megmentője és Megváltója 

 

 

MÉG A GYILKOSSÁG BŰNE IS MEGBOCSÁTHATÓ 

2011. DECEMBER 21. SZERDA; 20.10 

 

Legdrágább leányom, Én vagyok az. 

Ma éjjel azért jövök, hogy vigaszt nyújtsak a bűnösöknek, akik azt hiszik, hogy nem méltóak arra, hogy 

Elém álljanak. 

 Azokhoz a szegény meggyötört lelkekhez szólok, akik azt hiszitek, hogy bűneitek annyira 

visszataszítóak, hogy Én nem tudnék megbocsátani nektek. Mennyire tévedtek. 

Nem tudjátok, hogy nincs olyan bűn, amit Én ne tudnék megbocsátani? Miért féltek annyira? 

Nem tudjátok, hogy még a legsúlyosabb bűn, mint a gyilkosság, is megbocsátható?  Minden bűnt meg lehet 

bocsátani, és meg is lesz bocsátva, ha igaz szívből jövő bűnbánatot mutattok. 

Én várok. Nyissátok meg a szíveteket Felém. Bízzatok Bennem. Én vagyok talán az egyetlen igaz barátotok, 

így elmondhattok Nekem mindent, nem fog megbotránkoztatni. 

A bűn az élet része.  Csak nagyon kevés lélek tud – beleértve a választott lelkeket is -, megmaradni a 

kegyelem állapotában hosszú ideig. 

Soha ne érezzétek úgy, hogy ti nem tudjátok meggyónni bűneiteket, függetlenül attól, hogy milyen súlyosak 

lehetnek. 

Ha féltek Tőlem, és továbbra is elfordultok, még inkább eltávolodtok Tőlem. 
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Sok Gyermekem nem érzi magát méltónak Szeretetemre.  De Én mindenkit szeretek, még a megátalkodott 

bűnösöket is. Én nem tudom elnézni a bűnt. Soha nem tudnám megtenni. De szeretem a bűnöst. 

A bűn miatt küldettem a világba, mint Megváltó, azért, hogy bocsánatot nyerhessetek. 

Ahhoz, hogy bocsánatot nyerjetek, esedeznetek kell a bocsánatért. Amikor megbocsátást kerestek, 

mindenekelőtt alázatosnak kell lennetek. Mert alázat nélkül nincs igaz bűnbánat. 

Én, a ti Megváltótok, könyörögve kérlek benneteket, hogy szálljatok magatokba, és gondolkodjatok el 

azon, hogy hogyan élitek az életeteket.  Ti vagy szeretitek az Istent, a jócselekedeteitek és a felebaráti 

szeretet révén, vagy nem. 

Nem kell ismernetek Engem ahhoz, hogy szeressetek Engem, gyermekek. A munkátok, az egymás iránti 

szeretetetek, kedvességetek és nagylelkűségetek révén mutatjátok Irántam való szereteteteket, anélkül, hogy 

ezt észrevennétek. 

Szívetek alázatossága által bizonyítani fogjátok Irántam való szereteteteket is, amikor igaz bűnbánatot 

mutattok az életetekben elkövetett minden rossz cselekedetért. 

Mit gondoltok, hogyan másként kerülhettek közel Szívemhez? 

Sosem szabad félnetek, közeledni Hozzám. Én sosem vagyok távol. 

Jöjjetek Hozzám most, így tudom táplálni lelketeket, és az áhított békességet megadni nektek. 

Szeretett Jézusotok 

 

SZŰZ MÁRIA: FIAM TERVE, HOGY MEGMENTSE AZ EMBERISÉGET A MÁSODIK ELJÖVETELÉIG, MÁR 

ELKÉSZÜLT 

2011. DECEMBER 22. CSÜTÖRTÖK, 9.30 

 

Gyermekem, a világnak az imádkozás által kell Fiamra felkészülnie. 

Az Én drága Fiam terve, hogy megmentse az emberiséget a Második Eljöveteléig, már elkészült. 

Az idő azért adatott, hogy a hit terjedhessen ezeken és más isteni üzeneteken keresztül. 

Még az odaadó keresztények egy kis csoportja is – akik azokért imádkoznak, akik elutasítják Fiamat – képes 

megmenteni ezeket a lelkeket. 

Neked, gyermekem, meg kell kérned annyi követőt, amennyit csak lehetséges, hogy imádkozzanak 

védettségért a bűnben élő szegény lelkek részére. 

Arra buzdítom Fiam minden követőjét, hogy soha ne adják fel az egész emberiségért való reményt. 

Sok szegény lélek nem érti, mit tesznek valójában, amikor elutasítják Isten, a Mennyei Atya létezését. 

Értelmüket az emberi logika vezérli, mely szerint minden dolognak az a lényege, amilyennek az puszta szemmel 

látszik. 
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Nem értik, hogy a föld egyszerűen csak egy bolygó, amelyet Isten teremtett az Ő gyermekeinek. Ez csak egy 

átmeneti hely. 

Az Új Paradicsom az ő igazi örökségük. 

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok ezekért a gyermekekért, hogy a Szentlélek megérintse majd az ő 

lelküket, és fellobbantsa szívükben a szeretetet Fiam iránt. 

Sose felejtsétek el, hogy a Karácsony egy Szent Ünnep, amikor a Megváltót ünnepeljük, aki elküldetett, hogy 

nektek adja az örök életet, gyermekeim. 

Áldott Édesanyátok, 

A Mennyek Királynője 

 

ISTEN, AZ ATYA: FIAM AZÉRT KÜLDETIK, HOGY VISSZAKÖVETELJE AZ Ő JOGOS TRÓNJÁT 

2011. DECEMBER 24. SZOMBAT; 18.00 

 

Leányom, ahogy Én Megváltót küldtem a világba első alkalommal, hogy megváltsa az emberiséget, most készen 

állok elküldeni a Fiamat, Jézust, az emberiség Megváltóját, hogy még egyszer megmentse azokat a lelkeket, 

akik máskülönben nem tudnának megmenekülni. 

Gyermekeimnek meg kell érteniük a jelentőségét annak a keserédes áldozatnak, amit az emberiségért hoztam, 

amikor elküldtem Fiamat első alkalommal. 

Amikor felismertem, hogy az egyetlen mód az emberiség megmentésére, hogy Megváltót küldök a világba, 

tudtam, nem várhatom egyetlen prófétától vagy választott lélektől sem, hogy egy ilyen áldozatot 

elszenvedjen.  Elhatároztam, hogy a Második Isteni Személy által küldök egy Fiút, hogy megváltsa az 

emberiséget.  Ez volt az egyetlen hatékony módja annak, hogy a sátán terveit meghiúsítsam, ilyen volt 

Szeretetem Gyermekeim iránt. 

Nézni Fiamat felnőni és emberré válni, ez egyszerre örömteli és fájdalmas is volt, tudván, hogy mi vár Rá. Mégis, 

mivel őszinte gyengéd szeretetettel szeretem minden egyes Gyermekemet, ez egy örömmel és önként 

elszenvedett áldozat volt, a Családom megmentése érdekében. 

Most, hogy a Nagyfigyelmeztetés közeledik, Én ismét felkészítem a Világot, ezeken a Szent Üzeneteken keresztül 

Fiam fogadására a Második Alkalommal. 

Szeretett Fiam Második Eljövetele közel van, gyermekek. Azért küldetik, hogy visszakövetelje az Ő jogos 

trónját, amikor az Emberiség Királyaként fog uralkodni. 

Ez a dicsőséges esemény látványos lesz, és ez a befejező része annak a tervnek, amely az Emberi Fajnak a 

világban jelen levő gonosztól való megmentésére irányul. A sátán hamarosan félre lesz taszítva. Az ő követői 

és a gonosz szívűek sokkot fognak kapni, és meg fognak rémülni. Ők választás elé lesznek állítva abban a 

szakaszban: vagy leborulnak és irgalomért könyörögnek, és akkor megmenekülnek, vagy visszautasítják a nagy 

ajándékot, amely be lesz mutatva nekik. 

Gyermekeim egyesüljetek ti mindannyian, és ne féljetek, hogy kigúnyolnak benneteket. Mindannyiatokat 

a Szentlélek vezet, és az angyalok és szentek a Mennyből védelmeznek benneteket. A Ti feladatotok lesz, 
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Követőim, hogy hirdessétek Fiam szavát és ígéretét, kinek óhaja az, hogy ezek az üzenetek elterjedjenek az 

egész világon. 

Imáitok által az elveszett bűnösök is ki tudnak szabadulni a gonosz karjai közül. 

Gyermekek, ti a végső küzdelem korai szakaszában vagytok.  Második esélyetek az örök üdvösségre drága 

szeretett Fiam irgalma által adatik meg nektek. Ne pazaroljátok el ezt a lehetőséget! Egyesüljetek Mennybéli 

családotokkal, hogy megmentsétek felebarátaitokat a földön. 

Örüljetek ennek a Karácsonynak, mert ez egy különleges ünnep lesz, mivel nektek most segítenetek kell a 

lelkeknek felkészülni Fiam Második Eljövetelére, miután a Nagyfigyelmeztetés bekövetkezik. 

Szeretlek mindannyiatokat, gyermekek. Fogadjátok el szeretetemet. Öleljetek át Engem, a ti Örök Atyátokat, aki 

minden tőle telhetőt meg fog tenni, hogy elvezessen mindannyiatokat a Béke Új Korszakába. 

Isten, az Atya 

 

TISZTELJÉTEK A CSALÁD FONTOSSÁGÁT 

2011. DECEMBER 25. VASÁRNAP, 18.00 

 

Leányom, ma van Születésem ünnepe. Ez egy különleges nap a családok számára is. 

Ne feledd, a Szent Család is ezen a napon született meg. Ez a Szent Család kihatással van az emberekre ma 

szerte az egész világon. 

Minthogy minden lélek a földön része az Én Örök Atyám családjának, ezért az embereknek 

mindenütttisztelniük kell a család fontosságát. 

Csak a család által születik meg az igaz szeretet. Fontos megérteni ezt, amíg a világban sok család szenved a 

szétszakadástól, a haragtól és a különéléstől. 

Ha nem lennének családok a földön, nem lenne élet. A család képviseli mindazt, amit az Én Örök Atyám 

kíván az Ő gyermekeinek a földön. 

A családok, amikor együtt vannak, akkor alakul ki az a meghitt szeretet, ami csak a Mennyországban ismert. Ha 

kárt tesztek a családban, akkor kárt fogtok tenni abban a tiszta szeretetben, amely megvan minden egyes 

lélekben, aki része annak a családnak. 

A sátán szereti szétválasztani a családokat. Miért? Mert ő tudja, hogy az emberiség lelki fejlődéséhez 

szükséges szeretet magva el fog halni, amikor a család szétszakad. 

Kérlek, imádkozzatok gyermekek, a családok egyesítéséért.  Imádkozzatok a családokért, hogy együtt 

imádkozzanak. Imádkozzatok, hogy a sátán elkerülje a családi otthonotokat. 

Sose felejtsétek el, hogy ti mindannyian Atyám családjának részei vagytok, és nektek követnetek kell ezt az 

egységet a földön, amikor csak lehetséges.  Nem mindig van így, tudom, de mindig törekedjetek a család 

egységére, hogy megőrizzétek az egymás iránti szeretetet. 
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Ha nincs családotok a földön, akkor gondoljatok arra, hogy része vagytok annak a családnak, amit Atyám 

teremtett.  Törekedjetek arra, hogy Atyám családjához csatlakozzatok a Béke Új Korszakában. 

Imádkozzatok a szükséges kegyelmekért, mely képessé tesz benneteket, hogy megtaláljátok a ti jogos 

otthonotokat ebben az Új Paradicsomban, amelybe való belépésre meghívást fogtok kapni Második 

Eljövetelemkor. 

Szeretett Jézusotok, 

Az Emberiség Megváltója 

 

ERETNEKSÉGGEL ÉS ISTENKÁROMLÁSSAL VÁDOLTAK, AMIKOR A FÖLDÖN JÁRTAM 

2011. DECEMBER 26. HÉTFŐ, 15.50 

 

Én vagyok a ti Jézusotok, aki soha nem hagy el benneteket, bármennyire is szenvedtek. Én vagyok az Alfa és az 

Omega, Isten Fia, aki emberré lett és a Szeplőtelen Szűz Máriától született. 

Drága szeretett leányom, emelkedj felül ezen a hirtelen jött szenvedésen, és sose felejtsd el azt a sok lelket, 

akiket ezáltal megmentesz. 

Gyermekeimnek el kell szenvedniük a megtisztulást, annak érdekében, hogy lelkük megtisztuljon ebben az 

időben, ezért hozzá kell szokniuk ehhez. Sok Gyermekem még mindig megtisztulás alatt áll, mielőtt a 

Nagyfigyelmeztetés megtörténik. Leányom, ők időben meg fogják érteni, miért történik ez velük. 

Az angyalok állandóan veled vannak, mint eddig még soha, mert téged, leányom, az eddigi legnagyobb 

támadások fognak érni, ezen üzenetek miatt. 

Minden szó, melyet kiejtek (minden üzenet, melyet adok), ízekre lesz szedve. 

Minden tanítást és igazságot, amit próbálok a világgal közölni, most meg fognak kérdőjelezni és 

istenkáromlónak fognak tartani. 

Az Én Szent Igémet – mikor Követőimet tanítottam, amikor a földön jártam – éppúgy kritizálták. 

Eretnekséggel, istenkáromlással vádoltak, valamint azzal, hogy megbocsátok a bűnösöknek, amikor Népem 

között jártam. Igémet nem fogadták el akkor sok helyen, főleg a papok és a farizeusok körében nem. 

Leányom, azon emberek felől jön majd a legrosszabb támadás, akik bibliai ismereteikkel kérkedve kigúnyolják 

üzeneteimet. Ők arrogánsan fognak érvelni amellett, hogy téves értelmezésük a Szent Evangéliumot illetően 

sokkal fontosabb, mint az igazság. 

Gőgjük megakadályozza őket abban, hogy felismerjék Hangomat, amikor a világhoz szólok napjainkban. 

Soha ne szálljatok szembe ezekkel a szegény lelkekkel, mert ők nem a világosság fiai.  Sajnos, ők úgy gondolják, 

hogy azok. Ne feledjétek, hogy azok, akik lenéznek és kigúnyolnak másokat az Én nevemben, nem képviselnek 

Engem. 

Ők nem mutatnak szeretetet, megértést vagy alázatot. 
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Ezek a támadások, amik most jelentkeznek, próbálnak megállítani téged ebben a munkában, és újabb kételyeket 

ébreszteni gondolataidban. Imádkozz ezekért az emberekért. Ne foglalkozz velük. Ne engedd, hogy ez 

bármilyen hatással is legyen erre a szent munkára, csak az Én hangomra összpontosíts. 

A sátán hatékonyan dolgozik ezekben a lelkekben, és fel fogja használni a ravasz érvelés minden formáját, hogy 

aláássa ezeket az Ajkamról fakadó üzeneteket. Azáltal, hogy szembeszálltok vagy reagáltok ezekre a 

támadásokra, megadjátok a sátánnak azt a hatalmat, amit keres. 

Most menjetek békével.  Mindig nézzetek előre, és maradjatok engedelmesek Kívánalmaimnak minden időben. 

Ne feledjétek, Nekem adtátok szabad akaratotokat ajándékul.  Ezért hadd vezesselek benneteket. Bízzatok 

Bennem feltétel nélkül. 

Szeretlek Benneteket. 

A ti Jézusotok 

 

SZŰZ MÁRIA: A SZÜLÉSI FÁJDALMAK ELKEZDŐDTEK 

2011. DECEMBER 27. KEDD; 14.00 

  

Gyermekem, a szülési fájdalmak elkezdődtek. 

Az idő elérkezett egy Új világ, egy új kezdet megszületésére. 

Sok változás fog most bekövetkezni a földön, melyhez hasonlóak nem voltak korábban tapasztalhatóak. 

Mennyei Atyám elküldi az én szeretett Fiamat, Jézus Krisztust, hogy még egyszer újra megmentse az 

emberiséget bűneitől. 

Gyermekem, te tanúja leszel számos olyan eseménynek, melyek már fel lettek fedve előtted. 

Nem szabad félned, mert ez a megtisztulás nélkülözhetetlen az emberiség felébresztésére, ha a lelkeket 

kell megmenteni. 

A jelek elkezdődnek, amint az meg lett jövendölve. Gyermekeimnek alázatos és töredelmes szívvel kell 

elfogadniuk ezeket a változásokat. 

Imádkozz, imádkozz a lelkekért, hogy felhagyjanak a gőg bűnével, és hogy megbocsátást keressenek Isten, az 

Atya elleni vétkeikért. 

Ha nem teszik jóvá vétkeiket (ha nem mentik meg magukat), az szigorú büntetést fog eredményezni. 

Fiam irgalma oly nagy, hogy Ő időt fog adni gyermekeimnek a bűnbánatra. 

De most imádkoznod kell minden lélekért, hogy méltók legyenek belépni a Béke Új Korszakába. 

Szeretett Édesanyád 

Mária, a Mennyek Királynéja 
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ISTEN, AZ ATYA: FOGADJÁTOK EL EZT AZ UTOLSÓ LEHETŐSÉGET, VAGY EGY SZÖRNYŰ 

BÜNTETÉSSEL KELL SZEMBENÉZNETEK 

2011. DECEMBER 28. SZERDA, 15.15 

 

Leányom, neked most kötelességed tájékoztatni Gyermekeimet mindenütt a világon, hogy sürgősen keresniük 

kell a megváltást (lelkük megmentését). 

Nagy Irgalmam révén elküldöm most Fiamat, hogy felkínáljon egy utolsó lehetőséget az emberiségnek, hogy 

visszatérjen Hozzám, az ő Mennyei Atyjához. 

Felfedhetem, hogy a Nagy Irgalmasságra, amely be lesz mutatva minden Gyermekemnek, csak egyszer fog sor 

kerülni.  

Gyermekeim, nekik el kell fogadniuk megmenekülésük ezen utolsó lehetőségét, vagy el kell fogadniuk azt, 

hogy egy szörnyű büntetés fog lesújtani a világra. 

Minden egyes lélek a földön hamarosan látni fogja a lelkiismeret átvilágításának jeleit. 

Mindenki térdre fog borulni szégyenében, amikor valószínűleg életükben először látják, hogy milyen 

fájdalmasnak mutatkoznak bűneik az Én szememben. 

A kedves és alázatos szívűek hálával és megkönnyebbüléssel fogják fogadni ezt a nagy irgalmasságot. 

Mások számára ez egy nagyon kemény megpróbáltatás lesz, és sokan vissza fogják utasítani Kezem, mely a 

Szeretet és Barátság keze. 

Leányom, sürgősen imádkozzatok ezekért a lelkekért, mert az imák nélkül nem kaphatják meg a második 

esélyt. 

A világ végül el fogja fogadni az Ő Mennyei Atyjának hatalmát, amikor mindenki, mindenütt a világon tanúja 

lesz a csodának az égen. 

Az új világ születése a küszöbön van. Ragadjátok meg Irgalmasságom most, amíg még megtehetitek. Ne várjatok 

ezzel az utolsó pillanatig. 

Egyesüljetek Velem, hogy befogadjátok a Béke Új Korszakát, mely mindazokra a drága lelkekre vár, akik 

szeretnek Engem. 

Az Én Irgalmam  azonban olyan hatalmas, hogy a védettségért való ima - melyet Fiam adott a világnak rajtad 

keresztül, leányom ezen lelkek részére (lásd Imahadjárat 13-as számú imája) – olyan hathatós lesz, hogy a még 

mindig sötétségben levő lelkek meg tudnak, és meg is  fognak menekülni általa. 

„Ó Mennyei Atya, a Te szeretett Fiad, Jézus Krisztus szeretete által, akinek kereszthalála megmentett 

bennünket a bűntől, kérlek, mentsd meg mindazokat, akik még mindig elutasítják az Ő Irgalmas Kezét. 

Áraszd el lelküket, drága Atya, szereteted jelével. Könyörögve kérlek, Mennyei Atya, hallgasd meg imám, 

és mentsd meg ezeket a lelkeket az örök kárhozattól.  Irgalmasságod által add meg nekik, hogy elsőként 

léphessenek be a Béke Új Korszakába a Földön. Ámen.” 

Ne feledjétek gyermekek az ima erejét, és azt, hogy az ima enyhíteni tudja a büntetést. 

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy a világ megmenekülhessen és megmeneküljön majd, illetve, 

hogy a Nagy Szorongattatás elhárulhasson. 



- A NAGYFIGYELMEZTETÉS - 

Forrás: thewarningsecondcoming.com +++ nagyfigyelmeztetes.hu  26  

 

A ti Mennyei Atyátok 

A Magasságos Isten 

 

SZŰZ MÁRIA: RÓZSAFÜZÉREM NEMZETEKET TUD MEGMENTENI 

2011. DECEMBER 29. CSÜTÖRTÖK; 14.15 

 

Gyermekem, Szent Rózsafüzérem imádkozása nemzeteket tud megmenteni. 

Gyermekeim, sosem szabad elfelejtenetek, hogy az én Szent Rózsafüzéremnek mekkora ereje van. 

Ez olyan hathatós ima, ami a csalót tehetetlenné teszi. Semmit sem tud tenni veletek vagy a családotokkal, 

ha naponta imádkozzátok a Szent Rózsafüzért. 

Kérlek, kérd meg gyermekeimet, hogy kezdjék el mondani Szent Rózsafüzéremet a mai naptól kezdve, hogy ne 

csak családjaikat, de közösségeiket is védelmezzék. 

A Rózsafüzér a leghathatósabb fegyver a gonosz ellen, aki azt tervezi, hogy elpusztítja, amit csak tud, ezekben a 

napokban, melyek az ő utolsó napjai a földön. 

Sose becsüljétek alá a hazugságokat, amit a gonosz az emberek gondolataiban elültet, annak érdekében, hogy 

eltérítse gyermekeimet az igazságtól. 

A gonosz befolyásának hatására oly sokan fognak tiltakozni és harcolni Fiam Nagy Irgalmasságának igazsága 

ellen. 

Szent Rózsafüzérem imádkozásával ti meg tudjátok védeni ezeket a lelkeket a hazugságoktól. 

Szíveik meg tudnak nyílni, és meg is fognak nyílni, ha időt szakítotok Rózsafüzérem imádkozására. 

Imádkozzatok most gyermekeimért, hogy megnyissák szívüket az igazságra. Imádkozzatok azért is, hogy 

minden gyermekem megtalálja majd az erőt Fiam Irgalmasságának elfogadásához. 

Szeretett Édesanyátok 

Az Angyalok Királynője 

 

AZ IRGALMASSÁG MINDEN FAJTÁJA BE LESZ MUTATVA AZOKNAK, AKIK NEM SZERETIK ATYÁMAT 

2011. DECEMBER 29. CSÜTÖRTÖK, 15.00 

 

Legdrágább leányom, Gyermekeim mindenütt a világon hamarosan fel lesznek ébresztve egy mély, üres 

álomból. 

Amikor ráébrednek a Nagyfigyelmeztetésre, sokan meg lesznek rémülve.  Azoknak, akik félni fognak, ezt kell 

mondanom: 
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Legyetek hálásak, amiért fel lettetek ébresztve a sötétségből. 

Legyetek boldogok, amiért be lesz mutatva nektek Irgalmasságom fénye. Ha fájdalmasnak is találjátok ezt, arra 

kérlek benneteket, alázattal viseljétek el ezt a megtisztulást.  Mert e nélkül a megtisztulás nélkül, nem lesz örök 

életetek, amire jogosultak vagytok. 

Imádkozzatok Hozzám, hogy segíthessek nektek ezekben a nehéz pillanatokban, és Én fel foglak emelni 

benneteket, és meg fogom adni nektek a szükséges erőt. 

Ha visszautasítjátok Irgalmas Kezem, akkor csak nagyon rövid időt kaptok majd a megtérésre. 

Az Irgalmasság minden fajtája be lesz mutatva azoknak, akik nem szeretik Atyámat.  De tudnotok kell, 

hogy az Ő türelme fogytán van már. 

Irgalmasságom egy nagy Cselekedete lesz bemutatva. Rajtatok múlik majd, hogy alázatosak lesztek-e és 

irgalomért könyörögtök-e vagy sem.  Nem lehet kényszeríteni benneteket erre. 

Imádkozzatok, hogy ha nem tudtok foglalkozni ezzel a megtisztulással, akkor mások majd imádkozzanak 

lelketekért. 

Sohase féljetek Tőlem. Sohase utasítsátok vissza Megmentő Kezem. Mert Nélkülem semmik vagytok. Ne 

várjatok a Szeretetemért való kiáltással addig, míg már késő lesz segítenem nektek. 

Megváltótok, 

Jézus Krisztus 

 

IRGALMASSÁGOM CSELEKEDETE NÉLKÜL A NEMZETEK EGYMÁST PUSZTÍTANÁK EL 

2011. DECEMBER 31. SZOMBAT; 12.00 

 

Részlet az Isteni Irgalmasság Máriájának nevezett látnoknőnek kinyilatkoztatott személyes üzenetből, amely 

tartalmazza az Imahadjárat (16). Imáját, mely a Nagyfigyelmeztetés során Jézus által az emberiségnek adott 

kegyelmek elfogadásáról szól, valamint ígéret az Ő – világnak adott – Legszentebb Szavainak hirdetésére. 

Leányom, a Nagyfigyelmeztetés bizonyítani fogja mindenki számára ezen – a világnak adott – Szent 

Üzeneteimnek hitelességét. Sohasem szabad kételkedned bennük. Egyetlen egy sem lett közülük beszennyezve. 

Készülj fel a Nagyfigyelmeztetésre, és kérd meg családodat és gyermekeidet, hogy mondjanak egy röpke fohászt 

bűneik bocsánatáért esedezve. 

Egy különleges imát fogok most neked adni, a világ számára, hogy segítsen a lelkeknek erősnek maradni az 

Irgalmasság Nagy Cselekedete alatt, melyet most mutatok be a világnak. 

 

“Ó Jézusom, adj erőt a Te Nagy Irgalmad megpróbáltatása alatt. 

Add meg a szükséges kegyelmeket, hogy kicsinnyé váljak a Te szemedben. 

Nyisd meg szemem a Te Örök Üdvösségre tett ígéreted igazságára. 
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Bocsásd meg bűneimet, és mutasd meg nekem a Te szeretetedet és a Te baráti kezedet. 

Végy engem a Szent Család ölelő karjaiba, hogy ismét eggyé válhassunk. 

Szeretlek Jézusom, és megígérem, hogy a mai naptól kezdve hirdetni fogom a Te Szent Szavad, félelem 

nélkül szívemben és tiszta lélekkel mindörökkön örökké. 

Ámen.” 

  

Soha ne félj az Én nagy Irgalmasságom ezen Cselekedetétől, melynek meg kell történnie, máskülönben a 

nemzetek egymást pusztítanák el. 

Az emberiség nagy része meg fog térni, de a lelkekért folytatott harc most fokozódni fog. 

Szeretett Jézusod 

Az egész Emberiség Megváltója 
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† ÚJ IMAHADJÁRAT JÉZUSTÓL 
 

Maria Divine Mercy (az Isteni Irgalmasság Máriájának nevezett látnoknő) által, 

2011. november 17-én kapott üzenetben Jézus azt kéri, hogy vegye kezdetét 

egy Jézus az Emberiséghez „Imahadjárat”, a Jézus Krisztus által a világnak 

adott imákból, azok naponta történő elimádkozásával. Maria minden nap fog kapni 

imákat és a www.TheWarningSecondComing.com (magyarul 

a http://nagyfigyelmeztetes.hu/) oldalon kerülnek közzétételre, 2011. november 

18-tól. Az első ima ezen a napon lesz közzétéve, majd naponta kerülnek fel az 

újabbak, Jézus kérésének megfelelően. 

2011. november 17. csütörtök; 21.00 

 

 

(1) „ Ajándékom Jézusnak a lelkek mentésére” 

2011. november 17. csütörtök; 21.00 

Szeretett leányom, kérlek, kérd meg Gyermekeimet, hogy imádkozzák ezeket az imákat a mai naptól kezdve a 

Nagyfigyelmeztetésig.  Követőimtől azt kérem, hogy imádkozzák ezeket az imákat, amelyeket adni fogok nekik, 

minden nap a lelkek mentésére.  Ez az első ima: 

Ajándékom Jézusnak a Lelkek Mentésére 

Legdrágább Jézusom, Te, aki oly nagyon szeretsz minket, engedd, hogy alázattal segíthessek a Te drága 

lelkeid megmentésében. Légy irgalmas minden bűnöshöz, függetlenül attól, hogy mennyire súlyosan 

bántanak meg Téged. 

Engedd, hogy imám és szenvedésem által segíthessek megmenteni azokat a lelkeket, akik talán nem élik 

túl a Nagyfigyelmeztetést, hogy helyet kereshessenek Melletted, a Te Országodban. 

Ó édes Jézus, halld meg imám , hogy segítsen  Neked megnyerni azokat a lelkeket, akik után epekedsz. 

Ó Jézus Szent Szíve, hűséget fogadok a Te Legszentebb Akaratodnak minden időben. 

Megváltótok 

Jézus Krisztus 

 

 

 

 

 

http://www.thewarningsecondcoming.com/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/
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† 

(2) Ima a Globális Uralkodókért 

2011. november 18. péntek, 21:00 

Drága, szeretett leányom ma sürgetve kérem Követőimet, hogy ajánlják fel ezt az imát azon szegény gyermekek 

megmentéséért, akiket gyötörnek a saját országbeli vezetőik, akiknek a Globális hatalmak parancsolnak 

(diktálnak), nem pedig Isten. 

„Örök Atyám, a Te szeretett Fiad, Jézus Krisztus nevében kérlek, hogy védd meg gyermekeidet a globális 

hatalmak által kitervelt üldöztetéstől, az ártatlan nemzetek felett. Imádkozom azon lelkek bűneinek 

bocsánatáért, akik ezeknek a nehézségeknek az okozói, azért hogy ők visszatérjenek Hozzád alázatos és 

töredelmes szívvel. 

Kérlek, adj a Te meggyötört gyermekeidnek erőt, hogy elviseljék az ilyen szenvedéseket, engesztelésül a 

világ bűneiért, a Mi Urunk, Jézus Krisztus által. 

Ámen. 

 

 

† 

(3) Szabadítsd meg a világot a félelemtől 

2011. november 19. 

Drága szeretett leányom, most adok neked egy imát, hogy a világ megszabaduljon a félelemtől: 

„ Ó, Uram, Jézus Krisztus, könyörgök Hozzád, hogy szabadítsd meg a világot a félelemtől, mely elválasztja 

a lelkeket a Te szerető szívedtől. 

Imádkozom, hogy azok a lelkek, akik valós félelmet fognak érezni a Nagyfigyelmeztetés alatt, azokban 

szűnjön majd meg a félelem és engedjék, hogy a Te Irgalmad elárassza lelküket, hogy szabadon 

szerethessenek Téged, úgy, ahogy szeretniük kellene Téged.” 

Szerető Megváltótok 

Jézus Krisztus 
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† 

(4) Egyesíts minden Családot 

2011. november 20. 

Leányom, ez az ima fontos, mert segíteni fog összetartani a családokat, hogy együtt maradhassanak az Én Új 

Paradicsomi Királyságomban a földön. 

„Jézus, egyesíts minden családot a Nagyfigyelmeztetés alatt, hogy elnyerhessék az örök üdvösséget. 

Imádkozom, hogy minden család együtt maradjon, egységben Veled Jézus, hogy így örökölhessék a Te 

Földi Új Paradicsomod.” 

Ámen. 

Szerető Megváltótok 

Az Emberiség Megváltója 

Jézus Krisztus 

 

 

† 

(5) A Magasságos Isten dicsőítése 

2011. november 21. hétfő; 19.00 

Leányom, a világnak fel kell ajánlania ezt a különleges imát dicsőítésként és hálaadásként Istennek, az Atyának, 

az Ő irgalmasságáért, melyet az egész világnak ad. 

„Ó Örök Atya, felajánljuk imáinkat örömteli hálaadással Irgalmasságod drága ajándékáért, melyet az 

egész emberiségnek adsz. 

Örvendünk és felajánljuk Neked, legdicsőségesebb Királyunknak, dicsőítésünket és imádásunkat szerető 

és gyengéd irgalmadért. 

Magasságos Isten, Te vagy a mi Királyunk, lábaid elé borulunk alázatos szolgaságban ezért az 

ajándékodért, melyet most hozol el nekünk. 

Kérünk Istenünk, légy irgalmas valamennyi gyermekedhez.” 

A ti Jézusotok 
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† 

(6) Ima az Antikrisztus megállítására 

2011. november 22. kedd; 11.00 

 

„Ó Jézusom, kérlek, hogy Isten, az  Õ irgalmasságában akadályozza meg az Antikrisztust, és annak aljas 

hadseregét, hogy rémületet keltsenek és nehézséget okozzanak a Te gyermekeidnek. 

Könyörgünk, állítsd meg az Antikrisztust, és kérünk, hogy a Büntetés Keze kerüljön el bennünket a 

Nagyfigyelmeztetés során bekövetkezõ megtérések által.” 

 

 

† 

(7) Ima azokért, akik visszautasítják az Irgalmasságot 

2011. november 22. kedd; 20.00 

Drága, szeretett leányom, Érkezésem, hogy az emberiséget ismételten megmentsem a végső ítélet előtt, már 

nagyon közel van. Örömömet beárnyékolja a mély szenvedés, azok miatt a lelkek miatt, akik vissza fogják 

utasítani Irgalmasságomat. 

Neked, leányom, tovább kell harcolnod a kereszt gyermekeiből – az Én szeretett gyermekeimből  - álló 

Hadseregemmel, ezen lelkek megmentéséért. Ez az az ima, melyet mondaniuk kell, könyörögve irgalomért a 

sötétségben lévő lelkek számára. 

„Jézus, esedezve kérlek, bocsáss meg azoknak a bűnösöknek, kiknek lelke oly sötétségben van, hogy vissza 

fogják utasítani irgalmasságod fényét. 

Könyörögve kérlek, bocsáss meg nekik Jézusom, hogy megválthasd őket azokból a bűnökből, melyektől 

saját maguk oly nehezen szabadulnak. 

Áraszd el az ő szívüket a Te irgalmad sugaraival, és add meg nekik az esélyt, hogy visszatérhessenek a Te 

nyájadhoz.” 

Szeretett Jézusotok 

 

 

† 

(8) A Gyónás 

2011. november 22. kedd, 22:30 

Én, Jézus, Királyotok és Megváltótok, most bemutatom a gyónásra szánt Imámat. 

Ezt az imát kell imádkozni könyörögve az irgalomért, a bűnök bocsánatára a Nagyfigyelmeztetés alatt és után. 
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„Legdrágább Jézusom, bocsánatot kérek minden bűnömért, a bántásokért és sértésekért, amiket 

másoknak okoztam. 

Alázatosan imádkozom a kegyelmekért, hogy elkerüljem, hogy újra megbántsalak Téged, és hogy 

felajánljam a Te legszentebb akaratod szerinti vezeklést. 

Könyörögve kérlek, hogy bocsáss meg bármely jövőbeli bűnért, melyet elkövethetek, és amellyel fájdalmat 

és szenvedést okozok majd Neked. 

Vigyél engem Magaddal a Béke új korszakába, hogy én is a Te családod részévé válhassak mindörökre. 

Szeretlek téged Jézusom. 

Szükségem van Rád. 

Tisztelet Neked, és mindenért, amit Te képviselsz. 

Segíts nekem Jézusom, hogy méltó legyek arra, hogy beléphessek a Te Királyságodba.” 

Megváltótok, 

Jézus Krisztus 

 

 

† 

(9) Szenvedés felajánlása ajándékként 

2011. november 28. 

 

Ó Jézus Legszentebb Szíve 

Taníts meg elfogadnom a Te Szent Nevedért engem ért bántásokat, amikor szavadat hirdetem alázatos 

hálaadással. 

Taníts meg megértenem, hogy a megaláztatás, a fájdalom és a szenvedés hogyan visz közelebb engem a 

Te Szent Szívedhez. 

Add, hogy az ilyen megpróbáltatásokat szeretettel és nagylelkűen fogadjam, hogy ezeket Számodra oly 

drága ajándékként mutathassam be, a lelkek mentésére. 
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† 

(10) Szeretetlángod hordozása 

2011. november 29. kedd, 15.35 

“Segíts nekünk drága Jézus, hogy bátran kiálljunk a Te nevedben, és hordozzuk Szeretetlángod minden 

nemzeten át. 

Add meg nekünk, gyermekeidnek, az erőt, hogy szembenézzünk a gyalázkodásokkal, amelyekkel szembe 

fogunk kerülni mindazok között, akik nem hisznek igazán a Te Irgalmadban. Ámen.” 

 

 

† 

(11) A látnokokkal szembeni gyűlölet megállítása 

2011. november 30. szerda, 20.00 

“ Ó Jézus Szent Szíve, kérlek, állítsd meg a gyűlöletet és féltékenységet, amely jelen van követőid között az 

igaz látnokok iránt ezekben az időkben. 

Kérlek, hallgasd meg imám, és add meg a Te látnokaidnak a szükséges erőt, hogy hirdetni tudják a Te 

Legszentebb Szavad egy hitetlen világnak. Ámen.” 

 

 

† 

(12) Ima a gőg bűnének elkerülésére 

2011. december 3. szombat; 19.40 

Leányom, szükségem van minden hívő imájára, hogy meg tudják menteni a gonosz lelkeket.  Sokan olyannyira 

telve vannak gőggel, Tanításaim ismeretével való kérkedésük folytán, hogy alázatuk hiánya fájdalmat okoz 

nekem. Nekik imádkozniuk kell a kegyelmekért, hogy újra kicsinyekké válhassanak, és bízni tudjanak Bennem. 

Kérd meg őket, hogy imádkozzák ezt az imát: 

„Ó Jézusom, segíts, hogy ne essek a gőg bűnébe, amikor a Te szent nevedben beszélek. 

Bocsáss meg nekem, ha valaha becsmérelnék bárkit is a Te Szent Nevedben. 

Segíts meghallanom, Jézusom, amikor Hangod szól, és tölts el engem Szentlelkeddel, hogy meg tudjam 

különböztetni Szavad igazságát, amikor az emberiséghez szólsz.  Ámen.” 
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† 

(13) Ima a védettség kérésére 

2011. december 11. vasárnap 15.33 

Ezt az imát Isten, az Atya adta az Isteni Irgalmasságról nevezett Máriának, sürgetvén az imádságot azon 

lelkekért, akik visszautasítják Jézus Irgalmát, mely a Nagyfigyelmeztetés során megmutatkozik. 

Fiam most majd beborítja az egész emberiséget, és amikor a Lelkiismeret Átvilágítása megtörténik, akkor 

imáitokra igazán nagy szükség lesz. Imáitok, gyermekek, segíteni fognak megmenteni azokat az embereket, akik 

továbbra is fennhangon el fogják utasítani az irgalmasságot, melyet Fiam fog megmutatni nekik. 

Gyermekek, ünnepélyes Ígéretem az, hogy mindazok, akik szeretett Fiam, Jézus Krisztus nevében hívnak 

Engem, hogy mentsem meg testvéreiteket, meg fogják kapni az azonnali védettséget. Különleges kegyelmeket 

kaptok ti mindannyian, akik egy teljes hónapnyi imádságot ajánlotok fel lelkeikért. Kérésemnek megfelelően az 

alábbi imát mondjátok: 

„Ó Mennyei Atya, a Te szeretett Fiad, Jézus Krisztus szeretete által, akinek kereszthalála megmentett 

bennünket a bűntől, kérlek, mentsd meg mindazokat, akik még mindig elutasítják az Ő Irgalmas Kezét. 

Áraszd el lelküket, drága Atya, szereteted jelével. Könyörögve kérlek, Mennyei Atya, hallgasd meg imám, 

és mentsd meg ezeket a lelkeket az örök kárhozattól.  Irgalmasságod által add meg nekik, hogy elsőként 

léphessenek be a Béke Új Korszakába a Földön. Ámen.” 

Mennyei Atyátok, 

A Magasságos Isten 

 

 

† 

(14) Ima Istenhez, az Atyához, egy nukleáris háború elleni védelemért 

2011. december 14. szerda, 19.15 

Ezt az imát az Isteni Irgalmasságról nevezett Márián keresztül adta Jézus mindenkinek, hogy imádkozzunk 

Istenhez, az Atyához, egy lehetséges nukleáris háború elleni védelemért, és hogy kérjük az Üdvösséget. 

„Ó Mindenható Atya, Magasságos Isten, 

Kérünk, légy irgalmas minden bűnöshöz. 

Nyisd meg a szívüket, hogy elfogadják az üdvösséget, és befogadják kegyelmeid özönét. 

Hallgasd meg kéréseimet saját családomért, és add, hogy mindegyikünk kegyelmet találjon majd a Te 

szerető szívedben. 

Ó, Mennyei Atyaisten, védd meg minden gyermekedet a földön, minden nukleáris háborútól, és minden 

cselekedettől, melyet gyermekeid elpusztítására terveznek. 

Tarts távol minket minden ártalomtól, és védelmezz meg minket. 
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Világosíts meg bennünket, így fel tudjuk nyitni szemeinket, hogy meghalljuk és elfogadjuk megváltásunk 

igazságát, félelem nélkül lelkünkben.” 

Menjetek békével.  Szerető Megváltótok, Jézus Krisztus 

 

 

† 

(15) Hála az Isteni Irgalmasság ajándékáért 

2011. december 19. hétfő, 19.30 

Legdrágább leányom mennyire szeretném, hogy a keresztények mindenütt szívük mélyéről jövő mély 

tiszteletet tanúsítanának Születésem iránt. 

Buzgó óhajom az, hogy hadd töltse be Szent Lelkem az egész emberiség szívét és lelkét most. 

Mikor Születésemet ünneplik, azt azért kell tisztelni, amit az képvisel. Ne feledjétek, hogy Megváltásom 

ajándékát tisztelitek Születésemben. 

Ezért küldött Engem Atyám első alkalommal. 

Ezért fogok visszatérni újra, hogy egy második esélyt ajánljak az emberiségnek a megváltásra. 

Azt akarom, hogy Gyermekeim felajánlják az imahadjárat ezen következő imáját erre a Karácsonyra: 

„ Ó Mennyei Atyám, 

Őszinte csodálattal tisztelünk Téged az Általad hozott áldozatért, amikor Megváltót küldtél a világba. 

Örömmel, hálaadással és alázatos hálával ajánljuk fel Neked imánkat, az Isteni Irgalmasság ajándékáért, 

mellyel most megajándékozod gyermekeidet. 

Ó Magasságos Isten, tégy minket méltóvá Nagy Irgalmasságod hálával teli elfogadására. Ámen.” 

Szeretett Megváltótok, Jézus Krisztus 

 

† 

(16) Ima a Nagyfigyelmeztetés során kapott kegyelmek elfogadására 

2011. december 31. 

 

“Ó Jézusom, adj erőt a Te Nagy Irgalmad megpróbáltatása alatt. 

Add meg a szükséges kegyelmeket, hogy kicsinnyé váljak a Te szemedben. 

Nyisd meg szemem a Te Örök Üdvösségre tett ígéreted igazságára. 

Bocsásd meg bűneimet, és mutasd meg nekem a Te szeretetedet és a Te baráti kezedet. 
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Végy engem a Szent Család ölelő karjaiba, hogy ismét eggyé válhassunk. 

Szeretlek Jézusom, és megígérem, hogy a mai naptól kezdve hirdetni fogom a Te Szent Szavad, félelem 

nélkül szívemben és tiszta lélekkel mindörökkön örökké. 

Ámen.” 

 


