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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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A VILÁGBAN TÖRTÉNŐ NÉZETELTÉRÉSEKET AZ IMA TUDJA ELHÁRÍTANI 

2011. JÚLIUS 1. PÉNTEK; 23:00 

 

Szeretett leányom, az ima és az Irántam való hűség olyan, mint a víz, amelyet egy szomjas embernek adnak. Ha 

víz szűkében vagytok, akkor tovább szomjaztok, és végül  víz hiányában meg fogtok halni. Mindazoknak, akik 

ismernek és szeretnek Engem, és hűségesek Hozzám, a következőket mondom: meg kell egy dolgot értenetek: 

ha nem veszitek továbbra is rendszeresen magatokhoz Testemet, és nem imádkoztok Hozzám, akkor el fogjátok 

hamar veszíteni az Irántam való vágyat. Enélkül a vágy nélkül el fogtok távolodni Tőlem,  egészen 

addig,  ameddig a fejetek elfordul Tőlem a bűn kísértése miatt, amelyet a sátán ültet a lelketekbe.  Amikor már 

nem Vagyok az életetekben valóban jelen, akkor ti már nem az Én gyermekeim vagytok. 

Legyetek éberek minden időben. Az ima megvéd benneteket a bűntől. Irántam való hűségetek talán vonzani 

fogja a csalót, aki gyakran gúnyolódni fog veletek. Mégis, ha hűségetek nem rendszeres Irántam, akkor a 

világban céltalanul fogtok bolyongani. 

Híveim, értsétek meg, hogy az ima sok nézeteltérést tud a világban elhárítani. Azoknak az imáknak a hatására, 

amelyet ez a látnoknő és más látnokok mondanak, már meggyengültek azok a közvetlen veszélyek, 

amelyek a pápát fenyegették, de nem hosszú időre. Az Én áldott Édesanyámhoz intézett ima hegyeket tud 

elmozdítani, meg tudja gyengíteni az undorító gonosztettek hatásait, beleértve azokat is, amelyek már meg 

voltak jövendölve, és meg tudja téríteni a bűnösöket is. 

Ne feledd el a következő tanítást: Az ima, a te fegyvered a csaló ellen. Küldetésedben mindenekelőtt,  meg kell 

tanulnod a rendszeres imádkozás szükségességét. A Szemlélődésben több időt kell Velem töltened, mert ha 

nem ezt teszed, akkor meggyengülhet az érzékelő képességed az üzeneteimmel szemben, és hibák léphetnek 

fel. Légy óvatos leányom, amikor olyasmit adnak neked, ami a jövendölések dátumára vonatkozik. Ha Én 

hónapokat mondok, akkor az egy éven belül bármikor bekövetkezhet. Ne téveszd össze az emberi 

értelmezéseket az Általam adott időzítésekkel. Én nem adtam neked semmilyen jellegzetes dátumot, csak egy 

irányvonalat. 

Ezek a jövendölések be fognak teljesülni, de egyedül csak az Örök Atya keze által. Bízzál jobban Bennem. Imáid 

és az Én követőim imái segíthetnek a katasztrófák késleltetésében, és egyes esetek elhárításában. Mindig 

emlékezz erre. 

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok!  Mert ha ezt szívből teszitek, imáitok meghallgatásra fognak 

találni. Különösen imádkozzatok azokért a világvezetőkért, akiknek nemsokára elveszik az életüket, gyűlölettel 

telt, gonosz tettek által. Ezeknek és mindazoknak, akiknek kemény szívük van, akik az embertelenség 

bűncselekményében vétkesek, nagy szükségük van az imáitokra. 

Mindig imádkozzatok a bűnösökért, mert Én minden gyermekemet szeretem, és szükségem van imáitokra, hogy 

a pokol tüzétől megmenthessem őket. 

A ti mindig irgalmas 

Jézus Krisztusotok 
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FOKOZÓDIK A SÁTÁN HARCA, HOGY LEJÁRASSA EZEKET AZ ÜZENETEKET   

2011. JÚLIUS 2. SZOMBAT, 10:00 

 

Leányom, mivel az üzenetek az egész világot áthatják, nehéz lesz számodra ez az időszak. Több ember meg 

fogja támadni az üzeneteket, és ha megteszik ezt, akkor el is fogják utasítani ezeket. 

Úgy fognak terjedni Szent Szavaim, mint ahogy azt már megmondtam. Most még nyilvánosabbá akarom tenni 

üzeneteim legfontosabb alappontjait. Te már tudod, hogy ezt hogyan kell tenni, tehát kezdd el, még ma. Amit 

elvárok tőled, az számodra kihívás, de mindezekhez továbbra is segítséget fogsz kapni.  

Eközben szükséged lesz másokra, hogy imádkozzanak érted, mert fokozódik az a csata, amelyet a sátán folytat, 

hogy ezeket az üzeneteket lejárassa. Imádkoznod kell, hogy védelemben legyen részed a fájdalmak miatt, 

amelyeket mások által fogsz megtapasztalni. Fogadd el, hogy a megpróbáltatások sorozata nagyon fontos, hogy 

megmaradj az alázatosság állapotában. Tudnod kell, hogy te vagy az Én hangom a világhoz. Olyan gyorsan 

hirdesd Hangomat, ahogyan csak tudod. 

Szeretlek, leányom. Támaszkodj Rám teljesen, és Én keresztülviszlek mindezen. 

Szerető Megváltód 

Jézus Krisztus 

 

AZ ATEISTÁK ÉS A TUDÓSOK AZT FOGJÁK MONDANI, HOGY A NAGYFIGYELMEZTETÉS EGY 

SZEMFÉNYVESZTÉS (ILLÚZIÓ) VOLT 

2011. JÚLIUS 3. VASÁRNAP, 18:30 

 

Szeretett leányom, folytatnod kell utadat, előre kell nézned és követned kell Utasításaimat. Ne fordulj el, amikor 

a sátán támad téged, a nap minden percében. Kizárólag Rám összpontosíts. Meg kell tanulnod megérteni, hogy 

milyen lényeges az Én társaságomban eltöltött idő, különösen a Szentségimádáskor, hogy ennek a küldetésnek 

a csúcsán maradhass. Az imára szánt idő szintén fontos, mert minél több időt töltesz el, a Velem való 

bensőséges, meghitt beszélgetésben, annál több kegyelemben lesz részed. Ennek elmulasztása azt fogja 

jelenteni, hogy teljesen kitárod magad a csaló támadásai előtt. 

Az Én Szavamat, leányom, sokan elutasítják, azok, akik nem akarnak hallani. Ennek nagyon sok oka van. Ma, sok 

gyermekem csukta be a szemét lelkük létezésének igazsága előtt. Ők a világot karolják át és mindazt, amit 

felkínál, mintha ez az élet kenyerének pótléka lenne. Sokan szintén óvakodnak a hamis prófétáktól, hiszen 

ez az a korszak, amikor mindenhol hamis próféták lépnek majd fel. Ez az a zűrzavar, amelyet a sátán akar 

okozni, azért, hogy az Én valódi küldötteimet ne vegyék észre. Mivel az alázat egy követelmény a kiválasztott 

látnokok számára, nem tudnak kiemelkedni a világ szemei előtt, mert más a természetük. A hamis látnokok 

pedig a reflektorfénybe tolják magukat. Ők saját magukra fognak összpontosítani. Üzeneteik hitelesnek 

tűnhetnek és ezekre egy virágzó nyelvezet lesz jellemző, beillesztett bibliai részletekkel, de üzeneteik 

valótlanságát két fő szempont fogja leleplezni. Az első: üzeneteikre hivatkozva ők a középpontban fognak állni 

és élvezni fognak minden figyelmet, amit kapnak. A második szempontnak ott lesznek nektek az üzenetek 

maguk. Ezek összezavaróak lesznek, nehezen olvashatóak és nem lesznek tartós hatással a lelkekre. Leányom, 
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sajnos az Egyház hajlik arra, hogy elutasítsa a hiteles látnokokat, mert ezekben az ügyekben felelősséget 

kell mutatniuk. 

Ezért sokkal könnyebb Egyházamnak olyan üzeneteket támogatni, amelyek a Szentírás idézeteit tartalmazzák, 

ahhoz, hogy valódiságukat kinyilvánítsák. Tanításaim egyszerűségét nekik nehéz elfogadni, különösen ma, 

amikor az igazságból sok mindent a tolerancia maszkja mögé rejtenek. Nem könnyen fogadják el azt 

sem, amikor az Idők Végére emlékeztetik őket, mivel felszentelt szolgáim, félelmeik miatt visszautasítják 

kelyhem magukhoz vételét és a felelősségteljes cselekedetet. A világ történelmében ez a legfontosabb időszak. 

Az elmúlt évszázad alatt látnokaim minden jelet megkaptak, de ezeket (felszentelt szolgáim) nem veszik 

figyelembe, mivel fejüket a homokba dugják. Éppen ebben az időben prédikálnak sokat felszentelt szolgáim a 

Földre való visszatérésem fontosságáról.  Nekik fel kell készíteniük a lelkeket, azáltal, hogy azokra a 

következményekre emlékeztetik őket, amelyek rájuk várnak, ha nem sikerül nekik még itt a Földön 

megmenteniük a lelküket, mert haláluk után már nem könyöröghetnek a megbocsátásért. 

Most felszentelt szolgáimhoz szólok: miért nem akarjátok ezt kihangsúlyozni nyájaitoknak? Miért nem 

mutattok rá aktívan arra, hogy a nagy büntetés milyen kihatással lesz gyermekeimre? Nem tudjátok, hogy sok 

gyermekem fogja a lelkét elveszíteni az Antikrisztus miatt, aki már itt van a Földön és ugrásra készen 

vár a színfalak mögött? Meg kell érteniük gyermekeimnek, hogy a Nagyfigyelmeztetés, habár az 

Irgalmasságnak egy nagy eseménye lesz, mégis csak egy része lesz annak a nagyon nehéz és kihívó időnek, ami 

még bekövetkezik minden gyermekem számára. Végül majd a megrögzött bűnösök és a sátán követői 

megtagadják Létezésemet. Az ateisták azt fogják mondani, hogy ez csak egy, az egész világra kiterjedő 

szemfényvesztés (illúzió) volt. A tudósok pedig egy logikus magyarázatra fognak törekedni, de erre egy sem 

lesz.  Ezalatt követőim kettészakadnak. Sok millió ember meg fog térni, de össze fogják őket zavarni a Gonosz Csoport, az 

Egy Világ halálos szervezet által terjesztett hazugságok, amelynek az a célja, hogy az egyszerű embereket elpusztítsa, saját anyagi 

gyarapodása érdekében. 

Gyermekeim, ha nem maradnak elegen a helyes úton, akkor lehetetlen lesz elhárítani a büntetéseket. Ez az, 

amiért Isten, az Atya meg akarja állítani a bűnösöket, hogy alkotását és gyermekeit megkímélje a pusztulástól. 

Olyan nagy erősségű földrengéseket szabadít a világra, amilyet még eddig nem tapasztaltak, vulkánkitöréseket 

a legvalószínűtlenebb helyeken és a Föld úgy fog hánykolódni, mint egy horgony nélküli hajó a zord vizeken, 

egyetlen helyet sem találva a kikötésre. 

Kérlek benneteket gyermekeim, hagyjátok jóvá, hogy a Nagyfigyelmeztetés mindannyiatokat megmenthesse. 

Fogadjátok el, hogy ez a csoda sok millió embert fog megmenteni, akik különben elvesznének. Azoknak, akik 

nem akarják megváltoztatni az életüket, a következőket mondom:  

Ők a sátán házát választják. Ima nélkül semmi remény sincs számukra, mert ők, a földi Új Paradicsom 

kulcsát el fogják veszíteni. Helyette a pokol tüzében fognak égni. Ha tudnák, hogy ez a gonosz út hova viszi 

őket, gondoljátok, hogy akkor megváltoztatnák útjaikat? Gyermekeim, kérlek benneteket, segítsetek rajtuk úgy, 

hogy elmondjátok nekik az Igazságot. Ha nem akarnak hallani, imádkozzatok lelkük megmentéséért, mert ez 

minden, amit tehettek értük. 

A ti szerető Megváltótok és az Irgalmasság Királya, 

Jézus Krisztus 
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AZOKNAK A KÖVETŐIMNEK, AKIK ELÍTÉLIK ÜZENETEIMET 

2011. JÚLIUS 5. KEDD; 14:30 

 

Szeretett leányom, ma különleges nap van, mert Számomra kellemes elmondani neked, hogy mindazok, 

akiknek, ezeknek az üzeneteknek a hatására megerősödött a hitük, biztosak lehetnek abban, hogy az 

Irgalmasság Rózsafüzérének mindennapi elimádkozása által, lelkeket mentenek meg. Gyermekeimnek nem 

szabad elfelejteniük, hogy imáik mindig meghallgatásra lelnek, ha azokat, őszintén és a szívükből imádkozzák. 

Az imák mindig meghallgatásra találnak, és a különleges imaszándékok szent Szívem Akaratának 

megfelelően fognak megvalósulni. 

Gyermekeim, kérlek benneteket, folytassátok imáitokat, mert a nagy büntetés időszakának meggyengítésében 

ezek segíteni fognak. Atyám készen áll arra, hogy átvegye Szent Birodalmát és Uralmát újra megteremti, 

amint az Új Paradicsom újra megszületik a Földön. Még sohasem volt a világban a gonosz ilyen heves (intenzív), 

mint most. Az óriási világnépesség és az ördög munkálkodása miatt, most mindenhol a világban háború van. 

Érezhető az a gyűlölet, amelyet az ember, embertársai iránt mutat. Akár a gyűlölet, amit egymás iránt mutatnak 

a politikai kapzsiságban, akár a más országok fölötti ellenőrzésben, ez mind ugyanaz. A sátánnak sok követője 

van. Ők, a követői, sok esetben nem veszik tudomásul, hogy hogyan befolyásolja a sátán minden gondolatukat, 

minden tettüket, minden egyes nap és minden egyes időben. 

Undorodnának gyermekeim, ha látni tudnák azt, hogy mennyi démon van jelen az ilyen emberekben. Sok 

gyermekemet uralják, és ennek egyetlen látható jele: gonosz tetteik. Imádkozzatok, imádkozzatok, követőim, 

hogy megmenekülhessenek ezek a szegény elveszett lelkek, a Nagyfigyelmeztetés alatt. 

Gyermekeim, minden, amit elvárok tőletek, mától, egészen a Nagyfigyelmeztetésig, az az imátok, különösen az 

Irgalmasság Rózsafüzérének az imádkozása. Atyám lelkeket fog megmenteni, ha ti ezt naponta egyszer, 

lehetőleg délután 15 órakor elimádkozzátok. 

Azoknak a követőimnek, akik ezeket az üzeneteket elítélik, azt mondom:  

Könyörgöm hozzátok, hogy imádkozzatok a Szentlélekhez, és kérjétek Tőle a megkülönböztetés 

ajándékát, mielőtt elutasítjátok Szent Szavaimat.  

Mindazoknak, akik megbántják látnoknőmet és azokat, akik ezeket az üzeneteket megkapják, azt mondom: 

tegyétek fel ezt a kérdést magatoknak: ha a sátán lenne az, aki véleményeitek szerint befolyásolja ezeket az 

üzeneteket, miért kérne fel arra benneteket, hogy imádkozzatok, hogy a megbocsátást keressétek, vagy, hogy a 

szent Eucharisztiát magatokhoz vegyétek? Akkor tudni fogjátok, hogy ez lehetetlen. 

A csaló először majd befolyásolja követőimet, így arra bátorítja őket, hogy Szavaimat elutasítsák, mert tudja, 

hogy Szent Szavaimnak a visszautasítása okozza a legtöbb fájdalmat Nekem. 

Most utasítsátok vissza a sátánt és annak gonosz útjait. Forduljatok Hozzám. Könyörgöm hozzátok, ne 

engedjétek meg neki az ilyen módon történő befolyásolást. Imáitokra most szükség van, hogy 

megmeneküljenek azok a szegény gyermekeim, akik nem fogják túlélni a Nagyfigyelmeztetést. 

Szerető Megváltótok 

Jézus Krisztus 
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A SZENTSÉGEK FONTOSSÁGA – A HÁZASSÁG ÉS A SZENT ELSŐÁLDOZÁS 

2011. JÚLIUS 6. SZERDA; 15:30 

 

Szeretett Leányom, tartsd szem előtt gyermekeim hitét, amely most egyre nő és virágzik. Habár a világban sok a 

sötétség, követőim számára a világosság mégis naponta egyre erősebb lesz, ami a Szentlélek lángjának 

köszönhető, és amely az egész világra leereszkedett. 

Leányom, ma minden követőmet emlékeztetni szeretném az imádkozás fontosságára, hogy enyhítse a 

világban a szenvedéseket. Imáitok most sokat segítenek a számtalan megjövendölt globális katasztrófa 

elhárításában. Az imának van a legnagyobb ereje, és ha ezt másokért mondjátok, akkor ezekre válasz is 

érkezik. 

Habár az erős hitűekkel elégedett vagyok, mégis azokért aggódom, akik Isteni Világosságomat elutasítják. Az 

Igazságot.  Sok ember úgy tévelyeg a világban, mintha valamiféle kábulatban lenne. Semmi sem hoz békét 

számukra. Az anyagiak nem enyhítik fájdalmaikat. Üres lelkük el van veszve. Kérlek benneteket, 

imádkozzatok értük. 

Leányom, kérlek, imádkozz földi helytartómért, Benedek pápáért, mert őt a szabadkőművesek erői 

veszik körül, akik most minden erejükkel azon vannak, hogy megfosszák őt a trónjától. Ezek a gonosz erők a 

második vatikáni zsinat óta beszivárogtak Egyházamba, és Tanításaimat felhígították. Sok törvényt 

eltűntettek, ami bánatot okoz Nekem, különösen a Szent Eucharisztia laikusok általi kiszolgáltatása. . A tisztelet 

hiánya, amelyet Irántam, és az Örök Atya iránt tanúsítanak ezen új törvények bevezetése által, azért, hogy 

előremozdítsanak egy modern társadalmat, a szomorúság miatt sírásra fakasztott Engem. 

A Szent Eucharisztiát a nyelven kell fogadni és emberi kéz azt be nem szennyezheti. De éppen ez az, amit 

felszentelt szolgáim tettek. Az Én Lelkem nem engedélyezte ezeket a törvényeket. Felszentelt szolgáim úton 

vannak lefelé ezen az ösvényen, mert nem egyeznek apostolaim tanításaival. Ma már a Szentségeket nem 

veszik komolyan, különösen azok nem, akik a Házasság Szentségében és az Elsőáldozás Szentségében 

részesülnek. 

A házasság fogadalmát különösen komolyan kell venni, mert ne feledjétek, hogy ez egy Szentség, ami Isten 

jelenlétében történik. De sokak számára ez csupán az anyagiasságról és a külsőségekről szól.  Sokan, akik a 

Házasság Szentségében részesülnek, később, már nem ismerik fel ennek fontosságát. Sokan nagyon könnyen 

szegik meg fogadalmukat. Miért teszik ezt?  Miért mondják ki az ajkaik erre a Szent Egyesülésre a fogadalmat, 

ahhoz, hogy később külön váljanak? Ez kigúnyolása annak a legfontosabb Egyesülésnek, amelyet Atyám 

kezei megáldanak. Sok ember nem veszi Atyám Akaratát figyelembe, azt, hogy egy embernek sem szabad egy 

ilyen Egyesülést szétválasztania. 

De sok ember válik el mégis, ami egy olyan törvény, amit Atyám nem ismer el. A válás a legegyszerűbb út, hogy 

elszaladjatok felelősségeitek elől. Minden Házasság a Mennyben köttetik. Egyetlen ember sem rombolhatja 

le (teheti semmissé) házasságát anélkül, hogy ezzel ne sebezné meg Atyámat. 

A Szent Elsőáldozás 

Testemnek az első alkalommal való fogadása az Eucharisztia Szentsége által – ez egy másik példa arra, hogy 

hogyan gúnyolnak ki Engem. Olyan sok szülő nem veszi figyelembe annak fontosságát, amikor 

gyermekeik az Élet Kenyerét magukhoz veszik. Többet törődnek azzal, hogy gyermekeik jól legyenek 

felöltözve, mint azzal a csodálatos ajándékkal, amelyet magukhoz vesznek.  Ez az ajándék a megváltásukhoz 

vezeti őket. De annak az anyagiasságnak, amely ezt az eseményt övezi, semmi köze a lelkükhöz. Számomra a 

legszomorúbb rész az, hogy ezeknek a kis gyermekeknek nem mesélnek Rólam. Szeretetem, amelyet a kis 
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gyermekek iránt érzek, mindent áthat. Amikor a Szent Eucharisztiát magukhoz veszik, és teljes tudatában 

vannak annak, hogy mi az, amit valójában magukhoz vettek, akkor a lelkük megtisztul. Minél többször vesznek 

ilyen módon magukhoz Engem, annál erősebb lesz a hitük. 

Ne feledjétek: a Szentségek nélkül, hitetek meggyengül. Egy idő múlva, amikor lelketeket megfosztják ezektől a 

különleges áldásoktól, akkor a lelketek elalszik. Minden, Belém és az Örök Atyába vetett hitetek idővel eltűnik, 

csak a felismerés kis lángja marad vissza, ami időről – időre fellobban. 

Térjetek vissza Hozzám, a Szentségek által. Legyetek tisztelettel a Szentségek iránt, úgy, ahogyan azt elvárják 

tőletek, és akkor újra, valóban érezni fogjátok jelenlétemet. 

Ne feledjétek: a Szentségek azzal az okkal adattak, hogy lelketeket táplálják, mert ezekre szüksége van a 

lelketeknek, hogy eljusson az örök életre. Nélkülük a lelketek meghalna. 

Mindannyiatokat szeretem. Kérlek, öleljetek helyesen magatokhoz Engem, azáltal, hogy tisztelettel vagytok a 

Szentségek iránt, amelyek Isten, a Mindenható Atya ajándékai számotokra. 

Szerető Megváltótok 

Az Emberiség Királya 

Jézus Krisztus 

 

A NÁRCIZMUS, A MAI VILÁG GONOSZ JÁRVÁNYA 

2O11. JÚLIUS 7. CSÜTÖRTÖK; 21:00 ÓRA 

 

Szeretett leányom, azt szeretném, hogy tudja a világ: az emberek iránti szeretetem az egész lényemet 

átjárja,  miközben a Nagyfigyelmeztetésre készülök fel.  Öröm tölt el,  mert tudom, hogy gyermekeim, különösen 

azok,  akik nem ismernek Engem,  Irgalmasságom Nagy Eseménye alatt,  elismerik végre, hogy Létezem. 

Egyike a legnyugtalanítóbb tulajdonságoknak, amelyek gyermekeimet elárasztják ebben a világban, a 

nárcizmus, az önszeretet. Ez a gonosz járvány a társadalom minden rétegében uralkodik, és a sátán egyik 

kedvenc támadási módja, miközben démonai mindenütt behatolnak gyermekeim lelkébe. 

Látni lehet, hogy hogyan tollászkodnak és mutogatják magukat, hogy elnyerjék a többiek tiszteletét. Elsősorban 

önmagukat szeretik, de azután, ha ez már nem elég, a körülöttük lévők figyelmére vágyakoznak, s arra 

ösztönzik azokat, hogy nyíltan is imádják őket. 

Ma olyan erősek a sátán támadásai, hogy azt letagadni nehéz, hiszen a szegény lelkek által nyilvánulnak meg. 

Kinézetük megszállottsága által,  akár még arra is képesek, hogy ártsanak a saját testüknek, és hogy 

megtegyenek mindent,  hogy az önszeretetüket kielégítsék. 

Ha az ilyen lelkekben már jelen van a sátán, akkor már nem nehéz beszennyezniük magukat. Ezek az emberek 

tele lesznek hiúsággal,  törekedni fognak arra, hogy befolyásos helyeken   mutatkozzanak. Az Utolsó Időkben a 

nárcizmus bűne fokozódik, amikor sokan a saját jólétüket és az önzésüket a barátaik, vagy akár a családjaik 

költségén is bebiztosítják. A mai világban úgy tekintenek az önszeretetre, mint egy csodálatraméltó 

tulajdonságra. Törekvésük, hogy előnyt szerezzenek maguknak nem vezet kielégültséghez, mert a sátán 

gondoskodik arról, hogy ezek az emberek mindig többre és többre vágyjanak. 
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Gyermekeim, a büszkeség egy olyan bűn, amely most a világban egyre fokozódik. Ne fogadjátok el ezt a 

viselkedési formát, ne legyen ez része a mindennapi életeteknek. Olyan sok fiatal úgy tekint ezekre az 

úgynevezett testi tökéletességgel rendelkező személyekre, mint valami követésre méltó célra. De ha kinyitjátok 

a szemeiteket, és ha ezt a viselkedést olyannak látjátok, mint amilyen az a valóságban, akkor láthatjátok, hogy 

sajnálatra méltó. 

Ez,  az Első Parancs megszegése, s ha ezek az emberek megmaradnak ezen az ösvényen, akkor a csaló további 

zűrzavarba is bele fogja húzni őket. A nárcizmust az élet minden területén meg lehet találni, beleértve a 

politikát, a divatot,  a médiát, és a film világát, de még az Én Egyházamon belül is. 

Az alázatosságot nem lehet elérni, ha a nárcizmustól szenvedtek. 

Alázat nélkül pedig nem juthattok be Atyám Birodalmába. 

Szerető Megváltótok, Jézus Krisztus. 

 

AZ ÖRÖK ATYA MEG FOGJA AKADÁLYOZNI AZ ÚJ VILÁGHATALMAT GYERMEKEI VÉGSŐ 

ÜLDÖZTETÉSÉBEN 

2011. JÚLIUS 8. PÉNTEK; 15:30 

 

Szeretett leányom, belátom, hogy ez a munka nagy áldozatot követel tőled, és hogy még egy hét pihenésre lenne 

szükséged, de hallgasd meg, amit mondanom kell neked. 

Mondd meg gyermekeimnek, hogy ébredjenek fel, és vegyék észre azt a nyugtalanságot, amely most a világot 

jellemzi, ahol elhatalmasodott a pénzügyi válság. Mondd meg nekik, habár részben az emberek kapzsisága 

okozta az eladósodást, mégis a bankok válságát az Egy – Világhatalom szándékosan megtervezte. 

Sokan, akik ezt az üzenetet olvassák, mosolyogni fognak, és ezt a tényt megkérdőjelezik, de tudniuk kell azt, 

hogy ha nem állnak fel, hogy megvédjék jogaikat, akkor kényszerítve lesznek arra, hogy a Fenevad jegyét 

felvegyék, ahhoz, hogy hozzájuthassanak a pénzükhöz. 

Az új Világpénznem egy hitetlen világot fog jelképezni 

Az új Világpénznemet, amely egy hitetlen közösséget jelképez, azért hozzák be, hogy ellenőrizhessenek 

benneteket. Aztán, ahogy ez megtörtént, azzal fognak próbálkozni, hogy az élelemtől is megfosszanak 

benneteket. Hogyha most nem ismerik el gyermekeim ezt a valóságot, akkor, amint az új Világhatalom 

szabadkőműves erői ellenőrizni fogják őket, teljesen védtelenek lesznek. 

Készítsd fel most gyermekeimet, mert hiába fog a Nagyfigyelmeztetés milliókat megtéríteni, beleértve azokat is, 

akik hűségesek az Egy – Világhatalomhoz, mégsem fogják tudni a sátán gonosz rabszolgáit és az Antikrisztust 

megállítani. Mivel pénzeteket ellenőrizni fogják, nehéz lesz számotokra megvédeni a tulajdonra, az élelemre és 

az egészségre vonatkozó jogaitokat, ezt a három dolgot, amelyekért ők lesznek a felelősek, ha ti már most nem 

kezdtek el velük szemben ellenállást tanúsítani. Állítsátok meg vezetőiteket a pályafutásaikon. Ne engedjétek, 

hogy erőszakot gyakoroljanak fölöttetek. Ha közületek bőven lesznek olyanok, akik éberek lesznek ezzel a 

gonosz, szörnyűséges tervvel szemben, akkor figyelmeztethetnek másokat is. 

Már most gondoskodjatok az élelmiszer tartalékaitokról 
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Már most gondoskodjatok az élelmiszer tartalékaitokról. Termesszetek és vegyetek magokat, ami életben tart 

majd benneteket. Vegyetek ezüst, vagy arany érméket, amivel megvásárolhatjátok a legszükségesebbeket. A 

legfontosabb: keressetek olyan helyeket, ahol csoportokként találkozhattok, hogy Szentmisét tarthassatok, 

mert templomaitokat leégetik. 

A sátán kegyencei, olyanok, mint a hangyák, ezrével szaporodnak 

Sohase vegyétek fel a Fenevad jegyét, vagyis a chipet. Imádkozzatok, imádkozzatok, hogy otthonaitokra olyan 

különleges áldás szálljon, hogy védelmet nyújtson a hadsereg ellen, amely azzal fog próbálkozni, hogy 

kicsalogasson házaitokból. A sátán kegyencei olyanok, mint a hangyák.  Ők óránként ezrével szaporodnak. 

Nektek, gyermekeim, imádkoznotok kell, hogy legyőzhessétek azon gonosztettek sorozatát, amelyek az egy 

Új – Világhatalom tervében lesznek, akik arra törekednek majd, hogy a világot ellenőrizhessék. 

Gondoskodjatok arról, hogy otthonaitokban szentelt gyertya legyen. Most szerezzetek be tartalékot, mert a 

világosságot megvonják majd tőletek. Ha nem akartok ennek a förtelmes tannak a rabszolgái lenni, akkor most 

kell mindent megterveznetek. 

Vegyetek gázfőzőt, takarókat, szárított és konzerv ételeket, víztisztító tablettákat, gyertyákat szentképekkel 

együtt, hogy életben tartsanak benneteket és családjaitokat a büntetés idején, ami a Nagyfigyelmeztetést követi. 

Az imák máris meggyengítették a nagy büntetés hatásait, de nektek gyermekeim minden időben ébernek kell 

lennetek. Azáltal, hogy elővigyázatosan felkészültök, ezzel a túléléseteket biztosítjátok be, a nagy bombázások 

idején, ami vezérelve lesz és sokkal rosszabb lesz, mint annak idején, amit a sátán uralma alatt Hitler 

tanítványai a zsidókkal tettek. 

Szívleljétek meg nyugalommal ezt a figyelmeztetést. Abban az esetben, ha idejében előkészültök, akkor 

megkímélitek magatokat azoktól a megbotránkoztató dolgoktól, amelyeket az Új – Világhatalom 

tervez. Mindazoknak, akik ebbe az Új – Világhatalomba belebonyolódtak azt mondom: Hallgassatok meg 

Engem. Bánjatok meg mindent. Úgy szívleljétek meg a Nagyfigyelmeztetést, amint az fel van ajánlva nektek: egy 

lehetőség arra, hogy hátat fordítsatok a sátánnak és a pokol tüzének. 

Tanács az Egyház szolgáinak 

Felszentelt szolgáim, a következőkről kell tudósítanom benneteket: szegezzétek Rám szemeiteket és 

imádkozzatok a Szentlélekhez, hogy éberen tartson benneteket, úgy, hogy a hamis prófétát felismerjétek, amint 

az köztetek megjelenik. Aztán csoportokba kell tömörülnötök és biztosítsátok, hogy gyermekeim, az 

üldöztetés idején a Szent Eucharisztiában részesülhessenek. 

Atyám keze készen áll arra, hogy nagy erővel sújtson le mindazokra a gonosz és arrogáns bankvezetőkre, és a 

nyugati és keleti hatalmak vezetőire, akik titokban azt tervezik, hogy hogyan ellenőrizhessenek célzottan 

benneteket. Az Örök Atya mindent el fog nyomdokaikban pusztítani, hogy megakadályozza őket a végső 

üldöztetésben, melyet az Ő gyermekei ellen terveznek.  Ezt nem fogja jóváhagyni. 

Ne feledjétek, gyermekeim, Isten, az Örök Atya, mindannyiatokat meg akar menteni. Türelme végképp 

elfogyott. Ő még az utolsó pillanatban is elfogadja mindazok bocsánatkérését, akik Hozzá fordulnak. Azonban, 

most meg kell állítania azt a gonosz rendszert, ami maga a rettegés, mert ezzel ártani akarnak maradék 

teremtményeinek. 

Mindezt szeretetből teszi gyermekei iránt, hogy mindazok is tudják, akik azt szokták mondani, hogy Isten, az 

Atya nem lehet haragos, hiszen Ő mindenkit szeret. Igen, Ő haragos, és jogos a haragja, azért a gonosz 

igazságtalanságért, amelyet drága családja ellen elkövetnek. Még egyszer egyesíteni fogja gyermekeit, 

hogy békében élhessenek végre az egész örökkévalóságban. 
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Gyermekeim, ne feledjétek észrevenni azokat a jeleket, amelyek körbevesznek benneteket: a háborúk 

sokaságát, a pénz hiányát, az élelmiszer hiányát, az egészségügyi szolgáltatás hiányát, és fogadjátok el ezt úgy, 

mint az ördög művét. Ez nem Isten, az Örök Atya műve. 

Ezt a viselkedési módot már nem fogja elfogadni. Legyetek hálásak cselekedetéért, mert ha nem avatkozna be, 

akkor az egész Teremtése elpusztulna, és ezt Ő nem fogja megengedni, hogy megtörténjen. 

A ti szerető Jézusotok, 

Az emberiség Megváltója 

A Világ Megmentője 

 

TUDASD FELSZENTELT SZOLGÁIMMAL ENNEK TARTALMÁT – ÍGY FELKÉSZÍTHETIK NYÁJAIKAT 

2011. JÚLIUS 9. SZOMBAT; 16:00 

 

Szeretett leányom, éppen most érzed a kétség kínjait, amikor üzeneteim tisztánlátásában már magabiztosan 

haladsz előre. Kommunikálásom e stádiumában felmerült kételyed talán összezavar téged. Minden lépésed, 

leányom, amely az ellenkező irányba visz téged, nem más, mint hited megpróbáltatása, mert egy ember sem 

feltételezheti magáról, hogy mindig méltó lesz Hozzám.  Fogadd el ezt a szenvedést, mert ebben a 

munkában a megpróbáltatások ismételten támadni fognak téged. Bízzál Bennem és folyamatosan add át Nekem 

szabad akaratodat, hogy segítségedre lehessek a munkádban való megerősödésedben. 

Leányom, ezekben az időkben számos látnok létezik, akikkel Édesanyám, Szent Mihály arkangyal és a 

Szentháromság segítségével kommunikálok, de kevesebben vannak, mint gondolnád. Néhányan az apostolok 

közül rejtve maradnak, munkájukat csak a szentek ismerik a Mennyországban. Aztán vannak azok a látnokok, 

akiket a világ végül is, mint Hírnökeimet ismeri fel. Te egyike vagy ezeknek. Ez a küldetés nem lesz könnyű 

számodra, leányom, ezért engedem meg, hogy elszenvedd a kudarcokat, a megpróbáltatásokat és a 

tévedéseket.  

Csak akkor leszel egyre erősebb, ha hozzászoksz ezekhez az eseményekhez, míg végül, már nem fog gondot 

okozni neked az, hogy mit gondolnak mások rólad. Ennek a küldetésnek minden lépésében együtt haladsz 

Velem, és ezt nem szabad elfeledned soha. 

Fontos biztosítanod, hogy Szavaim Igazságai a lehető legtöbb szegény lélekhez eljuthassanak.  Tudatnod kell 

felszentelt szolgáimmal mindezek tartalmát. Így fel tudják nyájaikat készíteni, még a 

Nagyfigyelmeztetés előtt. Az most nem fontos, hogy az Egyház hitelesíti vagy sem ezeket az üzeneteket, mert 

az idő nem az ő oldalukon áll. Felszentelt szolgáimnak sok-sok időre lesz szükségük ahhoz, hogy üzeneteimet 

elismerjék. Tehát, folytasd csak tovább. 

Leányom, sok ellenséged lesz az Én Nevemért. Ez olyan dolog, amit el kell fogadnod, tehát ne engedd, hogy az 

akadályok keresztezzék utadat. Üzeneteim most már több ezer elveszett lelket térítettek meg. Életbevágóan 

fontos, hogy engedelmeskedj nekem, hogy még több lélek megmenekülhessen. 

Megértem, hogy ez a munka számodra egyedüllétet és félelmet okoz, de ne feledd: Én a nyíltszívűeket 

választom ki, akik elég erősek ahhoz, hogy terjesszék Szavaimat. Viszonzásul az az erő, amit érezni fogsz, 

gyorsan fog neked abban segíteni, hogy ezeket az üzeneteket széles körű közönségnek terjeszthesd. Tehát, ne 

érezd magad letörve, hiszen hiába törekszem arra, hogy örömet érezz szívedben, amikor a keresztemet 
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hordozod, mert az ritka eset. Te az Én Nevemben mindig szenvedni fogsz, és azt fogod érezni, hogy időre van 

szükséged, ahhoz, hogy az öröm teljes erejét megtapasztalhasd. A te szenvedésed millió lelket ment meg, 

ezért hálásnak kell lenned. 

Minden Szent a te oldaladon dolgozik, hogy megerősítsenek, és hogy megvédjenek a sátántól, aki mindent meg 

fog tenni, amit csak tud, hogy megállítson téged. De ezt Ő sohasem éri el, mert Atyám keze mindazokra le fog 

sújtani, akik megpróbálják szabotálni azon munkálkodásomat, hogy a lehető legtöbb lelket 

menthessem meg, rajtad keresztül.  Támaszkodj Rám, és Én ezt a művet előmozdítom, úgy, hogy üzeneteimet 

milliók fogják hallani, hívők és hitetlenek, a Föld minden sarkában. 

A ti szerető Tanítótok 

Az emberiség Megváltója 

Jézus Krisztus 

 

NE FÉLJETEK, MERT A MEGTÉRÉS A SZERETET ÉS A BÉKE NAGY ÉRZÉSÉT FOGJA KIVÁLTANI 

2011. JÚLIUS 10. VASÁRNAP, 12.10 ÓRA 

 

Szeretett leányom, azoknak a gyermekeimnek, akiket üzeneteim megfélemlítenek, s akik nehezen tudják ezeket 

elfogadni, ezt üzenem:  

Hallgassatok most Rám.  A gonoszság, ami egyre nő a világban, az ember kezei által, a bűn által történik. Ez nem 

mehet így tovább. Kérlek benneteket, ne féljetek, mert ez nem fogja megváltoztatni azokat a terveket, 

amelyek most folyamatban vannak a gonosz “Egy-Világ-Csoport” által. 

Gyermekeim, tudatosítani kell bennetek, hogy mi történik. Nagyon fontos, hogy minden gyermekem 

figyelmeztetve legyen ennek a csoportnak az akcióiról és gonosz terveiről. 

Kérlek benneteket, üdvözöljétek a Nagyfigyelmeztetést 

Figyelmeztetésem nem más, mint Irgalmasságom nagy cselekedete, amely Szeretetem legnagyobb ajándéka. 

Ezért kérlek benneteket, üdvözöljétek azt, mert ennek következtében sok megtérés lesz. A megtérés 

nagyon széles körben fog elterjedni, ezért a szeretet és a békesség fokozott érzését idézi elő, ha a gyermekeim 

ezáltal a nagy esemény által alázatossá válnak.  Aztán sokaságukban (nagy számukban) lesz az 

erősségük. Minél több ember hisz majd az Igazságban, annál inkább csökken majd az “Új-Világ-Csoport” 

befolyása. Az imádság, mégpedig a sok imádság, sok csapást háríthat el azok közül, amelyekkel megpróbálnak 

ártani. Tehát soha ne felejtsétek elimádkozni a Szent Rózsafüzért és az Irgalmasság Rózsafüzérét, mert ez a 

két imádság együttesen fog majd segíteni az előttetek álló nehézségek egy részének az eltörlésében. Most 

menjetek, és ne féljetek. Várakozzatok lelkesedéssel egy új kezdetre, egy új békére, ahonnan a gonoszság ki lesz 

irtva. 

Gyermekeim, ez az Én Ígéretem a számotokra. 

Szerető Megváltótok,  

Jézus Krisztus 

 



- A NAGYFIGYELMEZTETÉS - 

Forrás: thewarningsecondcoming.com +++ nagyfigyelmeztetes.hu  14  

 

SZÓLÍTSD FEL A PROMINENS SZEMÉLYEKET SZAVAIM HIRDETÉSÉRE 

2011. JÚLIUS 13. SZERDA; 16:15 

 

Szeretett leányom, ha hátat fordítasz Nekem, később nehéz lesz számodra, hogy újra Rám találj. Felismerem, 

hogy úgy hiszed, nehéz követelmények elé állítottalak, de olyan sürgős Szavaim terjesztése a világnak, hogy 

neked engedelmeskedned kell, amint azt kértem tőled. Ne feledd, hogy szabad akaratodat átadtad Nekem, 

leányom, ami egy csodálatos ajándék volt Számomra. 

Ennek az ajándéknak a tiszteletben tartása nem egyszerű számodra, mert végül is, egy ember vagy. Még egyszer 

felszólítalak téged, hogy hallgasd meg hívásomat, és töltsél több időt társaságomban. Szükségem van rád, hogy 

érezd Szeretetemet, nemcsak azt a szeretetet, amit irántad érzek, hanem azt is, amit ezen a Földön minden 

egyes gyermekem számára tartogatok. 

Azt akarom, hogy követőim terjesszék a békéről és a harmóniáról szóló Szavaimat, mindenütt a 

világon.  Nekik mindenütt önként kell tevékenykedniük, és emlékeztetniük kell mindenkit arra, hogy 

Szeretetem üzeneteinek támogatása milyen fontos. Az a kérésem, hogy kérjék fel az énekeseket, a médiát, 

személyiségeket, vagy bárkit, akinek hangját hallgatják, és tisztelet övezi őket, hogy meghallgassák 

Kérésemet. Vedd fel Szeretetem kelyhét. Igyál belőle, mert ez a megváltást fogja jelenteni számodra, amely 

után vágyakozol, és nemcsak ebben a világban, hanem az elkövetkezendő életben is. Oszd meg ezt saját 

rajongóiddal. 

Hogy ezt hogyan teszed, az rajtad áll, mert mindazok, akik hívásomra válaszolnak, kegyelmi ajándékban 

részesülnek, amire szükségük lesz, hogy ezt a legszentebb munkát elvégezhessék. Gyermekek, emlékezzetek a 

következőkre: minél többen állnak fel közületek Szent Szavaim terjesztésére, és bárkinek is hirdetik 

Igazságomat, annál könnyebb lesz gyermekeim számára a nagy büntetést átvészelni, vagy az üldöztetést, 

amelyet az Új – Világhatalom fog megtervezni. 

Az emberiség számára adott üzeneteimet meg kell hallgatni és meg kell becsülni, és aztán cselekedni kell, úgy, 

hogy felhívjátok mindenki figyelmét arra, hogy nyissák meg elméjüket, és fogadják el Isten létezését, a 

Mindenható Isten, a szent Erős Isten létezését, mert ha ezt megteszik, akkor ismét béke fog uralkodni. 

Áldozatom kedvéért, amelyet mindannyiatok számára hoztam kereszthalálom által, hallgassátok meg 

hívásomat, és tegyétek meg mindazt, amit tudtok, hogy mindenkivel megértessétek, akit csak ismertek, hogy Én 

vagyok az, aki a világhoz szólok, éppúgy, mint annak idején Atyám a próféták által tette, a Földi életem előtt. 

Legyetek erősek. Legyetek bátrak. Imádkozzatok Hozzám, hogy vezesselek benneteket a keresztes hadjárat 

idején, az Én Nevemben és az Örök Atya Nevében. 

Jézus Krisztus 

Az emberiség Királya 

Megváltó és Megmentő 
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ÜZENETEIM A MEGTÉRÉS KÖNNYEIT FOGJÁK HOZNI 

2011. JÚLIUS 14. CSÜTÖRTÖK; 14:30 

 

Szeretett leányom, sohase feledd, hogy mindazokat, akik az Én Nevemben beszélnek, azokat kigúnyolják, 

kinevetik és nevetségessé teszik. Ez az a kereszt, amiről beszélek. Ne légy csalódott, ha ez bekövetkezik. 

Sokan a kihívás tárgyává teszik Szent Szavaimat. Egyesek a valódi kérdések formáját használják, amelyek az 

Irántam való szeretetből erednek, miközben mások azon vannak, hogy Szavaimat ostobaságnak és 

értelmetlennek állítsák be. Gyermekeim meg kell értenetek, hogy az idő hiánya miatt, most meg kell növelnem a 

veletek való kommunikálásom számát. Nem számít, hogy Szavaim kihívásnak vannak kitéve, inkább örülj, mert 

te tudod, hogy mikor Én gyermekeimmel ilyen úton kommunikálok, akadályok lépnek fel. Akkor tudni fogod, 

hogy Én vagyok az. Ha gyermekeim könnyeznek üzeneteim olvasásakor, akkor tudni fogják, ezek a megtérés 

könnyei – egy ajándék, mindenkinek közületek a Szentlélek ereje által. 

Sok gyermekem összezavarodik, mert amikor Szavaim ilyen úton kerülnek a világba, akkor ez felborítja 

mindennapi életmenetüket. Szavaim nem minden lelket tesznek boldoggá, mert az Igazság néha 

félelemkeltő lehet. Amikor majd először leülnek és megengedik, hogy az Én békém töltse el a lelküket, mialatt 

az Én szent Akaratomnak adják át magukat, akkor valódi elégedettséget fognak érezni. Bízzatok bennem, 

gyermekeim. Ne zárjatok ki Engem. Figyelmesen hallgassátok mindazt, amit mondok nektek, és Utazásomon 

magammal viszlek benneteket az örök megváltásra. 

Ne feledjétek, most Isten, az Atya gondoskodik Királyságáról, amelyet egy ember sem tud megdönteni. 

Minden ilyen kísérlet kudarcba fullad. Mivel a bűnösök továbbra is megbántanak Engem és az Örök Atyát, keze 

készen áll arra, hogy rövidesen lesújtson. A Nagyfigyelmeztetés miatt visszatartja Magát, amíg a megtérések 

be nem teljesülnek. 

Közben mindazoknak, akik az Igazságot nem fogadják el, tudniuk kell, hogy már csak kevés idejük van arra, 

hogy felkészíthessék lelküket. 

Imádkozzatok minden egyes lélekért, hogy megmenekülhessenek. 

Szerető Megváltótok 

Jézus Krisztus 

Az emberiség Királya 

 

A KIVÉGZÉSEK, AZ EUTANÁZIA, A TERHESSÉG-MEGSZAKÍTÁS ÉS AZ ÖNGYILKOSSÁG 

2011. JÚLIUS 15. PÉNTEK; 17:30 

 

Leányom, amikor gyermekeim szeretetet éreznek a szívükben, akkor biztosak lehetnek abban, hogy a lelkükben 

Én is jelen vagyok. Szeretetem erősen fogja Gyermekeimet, akkor, amikor ezt a legkevésbé várják. Ez még a 

legnagyobb bűnösökre is érvényes, akiknél a kemény külső nagyon gyakran egy érzékeny szívet takar. 

Minden egyes személy a földön egy gyermek,  Isten, az Atya teremtménye. Ezért minden személyben ott van a 

fény, habár ez olykor nagyon halvány, mert a lelkek a sötétséghez vonzódnak. Mindamellett az Én 
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Világosságom jelen van bennük, hiszen nélküle teljes sötétségben lennének, amelyben nem tudnának 

tevékenykedni. Amikor a lelkek a sötétség félelmetes állapotába kerülnek, akkor gyakran az öngyilkossághoz 

folyamodnak. Ez azért van így, mert, lelki és szellemi gyengeségeik miatt, a sátán ellopja lelküket és meggyőzi 

őket arról, hogy vessenek véget az életüknek. Sok követőm nem érti ezt az állapotot, hogy hogyan lehetséges az 

ilyen sötétség a lelkekben. Ezért imádkozniuk kell sokat ezekért a gyermekekért, akik a kétségbeesés ilyen 

állapotába kerülnek. 

Isten, az Örök Atya, mindörökké irgalmas, és mindig segíteni fog ezeknek a lelkeknek, akik közül sokan 

olyan nagyon szenvednek, hogy már nem teljes az elméjük ítélőképessége. Halálos bűnt csak akkor lehet 

elkövetni, amikor egy bizonyos személy teljes, ép elmével rendelkezik, tiszta szándékai vannak és tudatában 

van annak, hogy amit tesz, az helytelen. Tehát ne úgy vegyétek, hogy az ilyen lelkek teljesen el vannak veszve, 

mert ők nem tudják, mit cselekszenek. 

Vegyétek tudomásul, hogy az eutanáziát Atyám helyteleníti, és nem tűri el, mert egy ember sem veheti el 

tudatosan a másik életét. Semmilyen okot sem lehet előhozni ennek igazolására, Atyám Nevében. Toleranciát 

talán egyedül az emberséges bánásmód mellett szóló érvvel szemben lehet mutatni, egy ilyen tett 

megítélésében, de senki – kivéve a Mindenható Atyát -, sem dönthet, a halál dátuma felöl, mert erre az ember 

nincs feljogosítva. Sohasem lesz azzal a hatalommal felruházva, hogy elkövethesse ezt a halálos bűnt. 

Az emberek mindenféle mentségeket hoznak fel arra, amikor egy másik ember életét elvették, de ezek közül 

egyetlen egy sem, semmiféle körülmény, sem adhat igazolást arra, hogy elfogadható legyen. Ez úgy a 

kivégzésekre, mint a terhesség-megszakítás bűnére, és az eutanáziára is érvényes. 

Most mindannyian üljetek le és gondoljatok arra, hogy nehéz ítélet vár rátok, ha Atyám legszentebb törvénye 

ellen vétkeztek: Ne ölj!  Ne feledjétek, hogy csak egy Isten van, és csak Ő dönthet arról, hogy mikor lehet egy 

életet elvenni. Ha ez ellen a Parancsolat ellen, teljes tudatában annak, amit tesztek, vétkeztek, akkor örökre a 

pokol kínjai között fogtok szenvedni. 

Kérlek benneteket, könyörgöm hozzátok, ne engedjetek a sátán nyomásának, aki állandóan arra bíztat, hogy 

életet oltsanak ki, azért, hogy ő a lelkeket ellophassa, akik különben Atyám dicsőséges Birodalmára voltak 

szánva. 

Isteni Megváltótok 

Tanítótok és Megmentőtök 

Jézus Krisztus 

 

EGYESÍTSÉTEK CSALÁDJAITOKAT, HOGY ÉLVEZHESSÉTEK A FÖLDI ÚJ PARADICSOMOT  

2011. JÚLIUS 16. SZOMBAT; 23:00 

 

Szeretett leányom, amikor a lelkek el vannak veszve, a külvilág számára úgy tűnhet, hogy tele vannak 

boldogsággal, és hogy élvezik az életet.  Sőt lehet, hogy még Számomra is el vannak veszve, és ez nagy 

szomorúságot okoz Nekem. Oly sok az a lélek, akik csak a mindennapi életükkel törődnek, tele tennivalóval, 

olyan nagyon elfoglaltak, hogy közben elfelejtik azt, hogy ez a föld csak agyagból van.  Az itt töltött idő nagyon 

rövid. A személyes tulajdon, végül is semmivé válik. Ezek az emberek, amikor meghalnak, porrá válnak. 

Mégis lelkük élni fog, és sohasem fog meghalni. A lélek továbbra is létezni fog az örökkévalóságban. 
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Most azt mondom nektek gyermekeim, egyesítsétek családjaitokat és barátaitokat, mint egységet, közel 

Szívemhez, mert ha ezt teszitek, akkor az Új Paradicsomot a Földön ezer évig nyugalomban, egységben fogjátok 

élvezni. Ez az Én Ígéretem mindannyiatok számára. Éljétek felelősségteljesen életeteket. Mindenek előtt 

családjaitokkal törődjetek, itt a Földön is. Bizalmatokat mindig belém vessétek. 

Hozzátok Hozzám családjaitokat. Ha nem akarnak önként jönni, imádkozzatok Hozzám, és Én a szükséges 

bátorítást megadom nekik. Mindig válaszolni fogok azokra az imákra, amelyek a lelkek megmentését kérik. 

Szerető Megváltótok 

Jézus Krisztus 

 

MINDEN EMBER, AKI AZT ÁLLÍTJA, HOGY Ő, ÉN VAGYOK, AZ HAZUG; MERT ÉN SOHASEM FOGOK 

EMBERKÉNT MEGMUTATKOZNI 

2011. JÚLIUS 17, VASÁRNAP; 15:40 

 

Szeretett leányom, ebben az egyik legösszezavarodottabb időszakban, amely rövidesen nyilvánvalóvá válik, 

nem csak azok lesznek hamisak, akik azt fogják magukról állítani, hogy az Én Nevemben jöttek, hanem lesznek 

olyanok is, akik azt állítják majd, hogy ők Engem személyesítenek meg. Gyermekeimnek meg kell érteniük a 

következőket: először emberként azért jöttem, hogy a bűntől megmentsem gyermekeimet. Ezúttal azért jövök, 

hogy megítéljem őket.  Míg a Nagyfigyelmeztetés alatt sokan szembesülnek majd Velem, mégsem fogok az 

Ítélet napja előtt másodjára eljönni. 

Minden ember, aki azt állítja majd, hogy ő, Én vagyok, az hazug.  Az ilyen lelkek – és ezekből sok van, 

leányom -, nem rossz szándékkal teszik. Őket a csaló nagyon megtévesztette, aki arról győzte meg őket, hogy 

nemcsak isteni erővel rendelkeznek, hanem Isten Fia testesült meg bennük. De ez nem a valóság, mert Én 

sohasem fogom ezen a Földön más ember személyében kinyilatkoztatni magam. Ez sohasem történhet 

meg. Egyetlen ember sem méltó egy ilyen tiszteletre, ez nem volt előre megjövendölve. 

Sokan fognak most olyanok fellépni, akik azt fogják magukról állítani, hogy ők lennének személyesen, Jézus 

Krisztus, az Isten Fia. Ezeknek a szegény lelkeknek a következőket mondom:  

Boruljatok most térdre, és kérjétek Istent, az Atyát, hogy védjen meg benneteket a csalótól.  

Ő (a csaló) össze akar zavarni benneteket, azért, hogy ti gyermekeim, akik a Földre való visszatérésemet 

várjátok, ne csak össze legyetek zavarva, hanem ezzel azt is el akarja érni, hogy majd elkeserítsenek benneteket 

azok a gúnyolódások, amelyekkel az ateisták fognak benneteket „magasztalni“.  

Ti nemcsak a Nevemre hoztok szégyent, de akaratlanul is az embereket, a Mindenható Atyaistenbe vetett 

hitük ellen fordítjátok. 

Azokat is figyelmeztetni akarom, akik azt állítják, hogy csodákat képesek tenni. Mindazoknak, akik azt állítják, 

hogy ilyen erővel rendelkeznek, tudniuk kell, hogy az az erő nem Istentől van, mert csak egy Isten létezik, és 

ilyen dolgokat csak Ő, (Isten) vagy Én, az Ő szeretett Fia tudunk tenni. 

Másrészt a sátán szintén rendelkezik erővel. Ő szemfényvesztéseket (illúziókat) képes létrehozni. A sátán 

képes előidézni a csodás gyógyulásokat az úgynevezett hitgyógyítók által, akik erejüket az 

okkultizmusból nyerik, de ezek csak átmeneti megoldások, amelyek során úgy tűnhet, hogy sikerült elérni a 
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csodákat. A sátán még olyan csodákat is fog tenni, beleértve a látomásokat is, amelyeket sokan az égen fognak 

látni. Ezek ugyancsak szemfényvesztések (illúziók), és nem Istentől valók. 

Gyermekeim, míg próbáljátok Irántam való hűségeteket mutatni, minden nap csábításnak vagytok kitéve a 

gonosz erők által. Nektek csak Rám és az Örök Atyára kell összpontosítanotok. És ne feledjétek: ezen a földön 

Én nem ember alakjában vagyok jelen. A Földön, lélek formájában jelen lehetek, de sohasem fogom más 

emberben kinyilvánítani magam. 

Imádkozzatok minden nap a vezetésért és a megkülönböztetés kegyelméért, hogy képesek legyetek 

megkülönböztetni a hazugságot az igazságtól. 

Szerető Megváltótok, 

Jézus Krisztus 

 

 

A TI VÁLASZTOTT FEGYVERETEK NEM MÁS, MINT AZ IRÁNTAM VALÓ SZERETETETEK 

2011. JÚLIUS 19. KEDD; 23:45 

 

Szeretett leányom, hálásan térsz vissza ahhoz a gyakorlathoz, amely egy rövid időre megszakadt. Ennek 

eredményeképpen erősebbé fogsz válni, de ne feledd, kérlek, hogy neked minden időben Rám kell 

összpontosítanod. 

Szeretetem gyermekeim iránt nagyon erőteljes, és ez egészen más szeretet, mint amiről ebben a világban olyan 

könnyedén beszélnek.  Az Én gyermekeim akkor érzik igazán Szeretetemet, amikor kopogtatásomra ajtót 

nyitnak.  Amikor az ajtójukhoz jövök, akkor két választási lehetőségük van: vagy kinyitják ajtóikat, és 

beengednek, vagy kizárnak Engem. Amikor valóban megengedik, hogy beléphessek lelkeikbe, szeretetem 

átjárja lényüket. Ez egy olyan szeretet, amit úgy találnak, hogy a meglepetés erejével elgyengítheti őket, mert 

olyan heves vagy olyannyira örömteli, hogy nem tudják abbahagyni a másoknak való áradozást, a jó hírről. 

Az Én szeretett követőim, akik szeretnek Engem, tudják már ezt. Irántam való szeretetetek és odaadásotok által 

megengedem, hogy szeretetem úgy áradjon ki általatok, hogy az fertőző legyen, és hogy szétterjedjen, azért, 

hogy a többi lelket átölelhesse. Ha egyszer beengedtek Engem szívetekbe, a Szentlélek kegyelmével foglak 

eltölteni benneteket, azért, hogy mindenkinek elmondhassátok, mi is az valójában, amit most el kell mondanom 

nektek. 

Először is, mély gyengédséggel a Szívemben, szeretlek benneteket. Másodszor, szeretetem miatt fogom most a 

gonoszt kipusztítani a világból, úgy, hogy minden gyermekemet visszavihessem a benneteket örökké szerető 

Teremtőtök, Isten, az Atya ölelésébe. 

Kérlek benneteket, odaadó követőim, ne engedje meg közületek senki sem, hogy félelem költözzön szívetekbe, 

ahogy a Nagyfigyelmeztetés minden héttel egyre közeledik, hiszen amikor Irgalmasságom nagy Eseménye 

bekövetkezik, akkor ti örvendezni fogtok. Mert az Én ajándékom számotokra az, hogy közelebb kerüljetek 

Szívemhez, mint ahogy az annak előtte volt. Ez olyan erőssé tesz majd benneteket, hogy minden tétovázás 

nélkül fogtok a földi Új Paradicsomba bevitorlázni, olyan sima lesz majd az átmenet. 
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Szeretetem most erősebb, mint valaha, miként ti, szeretett követőim, mindent megtesztek, amit csak tudtok, 

hogy Szavaimat terjesszétek. Használjatok fel mindent, amit csak tudtok, hogy elmondhassátok az embereknek, 

hogy a Nagyfigyelmeztetésre fel kell készülniük. Ti bátrak vagytok gyermekeim, és örömet és boldogságot 

hoztok szomorú Szívemnek, amely minden pillanatban arra vágyik, hogy minden elveszett lélek 

megmeneküljön. 

Most megbízom bennetek, hogy olyan nagy lendülettel, ahogyan csak tudtok, fogtok imádkozni a bűnösökért, 

akik nem fogják kiállni a Nagyfigyelmeztetés megpróbáltatásait, amelyeknek ki lesznek téve. Menjetek 

most, Én erős, szerető kis hadseregem. A ti kiválasztott fegyveretek nem más, mint Irántam való 

szeretetetek.  Tudni fogjátok szívetekben, hogy Én vagyok az, aki szól, és Én vagyok az, aki az ajtóitokon 

kopogtat. Nektek most mindenütt a világon, a felszentelt szolgáim ajtóin kell kopogtatnotok, hogy 

megbizonyosodjatok arról, hogy ők (felszentelt szolgáim) olvassák szent Szavaim. 

A ti szerető Megváltótok és Megmentőtök 

Jézus Krisztus 

 

TI MOST A MEGPRÓBÁLTATÁSOK KÖZEPÉN VAGYTOK – A MÁSODIK FELE 2012 VÉGÉTŐL 

KEZDŐDIK 

2011. JÚLIUS 20. SZERDA; 21:00 

 

Leányom, amint ezt már te is tudod, te vagy a legkevésbé hiteles látnoknő, a Szent dolgokkal kapcsolatos 

tudásod hiányosságai miatt. Mégis te vagy a kiválasztott hírnök. Meg kell értened, hogy te képtelen leszel arra, 

hogy bármilyen valós tekintéllyel megvédjed üzeneteimet, tehát inkább hallgass, amikor arra kérnek téged, 

hogy megmagyarázd ezeket az üzeneteket. 

Provokálni fognak és kihívások elé fognak állítani téged, hogy belekeverjenek a vallási, különösen az 

eszkatológiai (megj.: végső dolgok tana) vitákba, de neked nem szabad felelned vagy a te saját értelmezéseiddel 

választ adnod. Mert ezért a munkáért nem fognak szeretni téged.  

Lelki irigység fog fellépni követőim között, különösen a teológusok és azok között, akik egész életükben a 

Bibliát tanulmányozták. Hallgass tehát, mert neked sem tudásod - és mint az előbb mondtam neked -, sem 

hatalmad nincs ahhoz, hogy ezt megtehesd. 

Te csak az Én utasításaimat kövesd, és tartsd vissza magad. Tegyél eleget az imakéréseknek, és figyelj azokra a 

követőimre és azon hűséges emberekre, akik felajánlják támogatásukat, erre a közös munkára vonatkozóan. 

Az idő már nagyon rövid. Minden gyorsan fog történni. A Nagyfigyelmeztetés most már közel van, tehát 

kevés idő marad, hogy imádkozzatok, azokért a szegény lelkekért, akik el fognak veszni. Az Irgalmasság 

Rózsafüzérének imádkozása által, amelyet ezekért a lelkekért mondotok, sok millió lélek fog megmenekülni. 

Gyermekeim, most annak a közepén vagytok, amit a Megpróbáltatásnak neveznek, amint az az Én könyvemben 

meg volt jövendölve. A megpróbáltatás második része, amint azt már megmondtam, 2012 vége előtt 

kezdődik majd.  Ezzel nem az a szándékom, hogy félelmet keltsek benned, leányom, de figyelmeztetlek arra, 

hogy milyen sürgető az, hogy gyermekeim a segítségemért imádkozzanak.  
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A látnokaim imái által, az Új Világrend hatalma, amelyet a szabadkőművesek erői vezetnek, most már szemeitek 

előtt kezd meggyengülni és felbomlani az egész világon.  

Sokkal több ilyen hataloméhes globális szervezet fog arra kényszerülni, hogy alázattal térdre boruljanak, akkor, 

amikor gonoszságaikért felelniük kell, nemcsak Isten előtt, hanem azok előtt is, akikért felelősséggel tartoznak 

ezen a földön. 

Figyeljétek meg azokat az erőteljes csoportosulásokat, akik megpróbálnak túltenni egymáson, hogy saját 

bűneiket takargassák, és hogy azok elől elfedjék az igazságot, akiktől félnek magas rangjuk miatt. Az ima, 

gyermekeim, ezt fogja kiváltani. Isten, az Atya, most csapást mér (lesújt), hogy ezeket az embereket 

megbüntesse, még mielőtt gonosz terveiket megvalósítanák, amelyet azért készítenek elő, hogy 

ellenőrizhessék gyermekeimet.  

Ez egy fájdalmas időszak, gyermekeim, mert a sátán befolyása még sohasem volt ilyen erős, mint most, a 

földi uralmának utolsó napjaiban. Győzzétek le az ő gonosz útjait, gyermekeim – ti mindannyian. Nézzetek 

azokra a pusztításokra, amelyeket okoz, amikor testvért, testvér ellen, országot, ország ellen uszít, nézzetek a 

közöttetek levő gyűlöletre, mindannyiatok között, és a mások életével szembeni tiszteletlenséget. És aztán ott 

van az a merő gyűlölet, amelyet ő (a sátán) gyermekeimnek sugalmaz, hogy Ellenem forduljanak, a szeretett 

Megváltójuk ellen. A gyűlölet, amelyet a sátán Atyám ellen gyermekeimbe ültetett, már járványméretűvé vált.  A 

legnagyobb formája a gyűlöletnek, amelyet az emberek Atyámmal szemben tanúsítanak, az, hogy 

Atyám Létezését megtagadják. 

Milyen nagy lehet kínotok gyermekeim, azok után, amit ma a világban látnotok kell.  Egy ember sem tudja 

letagadni, azt a nagy nyugtalanságot, amelyet a sátán és millió démona világszerte, mindenhova 

beszivárogtatott. Szeretetem most mindannyiatok számára bebizonyosodik. A Nagyfigyelmeztetés által még 

egyszer eljövök, hogy Isten Irgalmassága által megmentselek benneteket. Higgyetek Bennem és az Örök 

Atyában, és akkor nem lesz mitől félnetek. Ha pedig elutasítjátok mindazt, ami történik, akkor el fogjátok 

mulasztani, hogy megfelelő módon felkészüljetek. 

A ti szerető Megváltótok, 

Jézus Krisztus 

 

EGY EMBER SEM LESZ, AKI NE HALLANÁ MEG FIAM SZAVÁT, MIELŐTT MÉG ELJÖNNE 

VISSZATÉRÉSÉNEK IDEJE 

2011. JÚLIUS 23. SZOMBAT; 17:15  

 

Isten, az Atya második üzenete 

Szeretett, drága Fiam, Jézus Krisztus nevében jövök.  

Kiválasztott leányom, bár néha - szeretett Fiam hívására, hogy halljad őt beszélni -, tétováztál figyelmedben, 

mégis nőttél szemeimben, azáltal az ajándék által, amellyel megajándékoztad Őt. Az a te ajándékod, hogy egy 

engesztelő lélek lett belőled, ami a megkönnyebbüléstől örömkönnyekre fakasztja Őt, mert millió lélek 

megmentésében vagy segítségére.  Hiszen oly sok lélek vész el a pokol tüzében minden nap, minden 

másodpercben, minden egyes lélegzetvételedkor.  
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Az Én Fiam most teljes engedelmességet követel tőled, leányom. Tégy eleget minden parancsának, ne vonakodj. 

Szíved tele van szeretettel és együttérzéssel nemcsak drága Fiam iránt, hanem minden gyermekem iránt is. A 

Szentlélektől megérintve pillanatnyi szeretetet fogsz érezni az idegenek iránt, akikben az Én világosságomat 

fogod látni. Neked, leányom, az a kegyelem adatott, hogy mindenben megláthasd úgy a szeretetet, mint a 

gonoszságot. Arra is képes leszel, hogy gyorsan felismerd a bűnt, a szegény, félrevezetett lelkekben.  

Mert most ez a munka azt jelenti számodra, hogy körbe kell venned magad minden védelemmel.  Leányom 

téged és családodat védelmezni foglak, mert most az ördög erősebben fog támadni téged. Imádkozz és kérd ezt 

a védelmet Tőlem minden nap, és akkor meg leszel kímélve az üldözés erősségétől. Most hívnod kell Engem, 

kérned segítségemet, hogy ezek az üzenetek olyan módon terjedhessenek, hogy Fiam hangja meghallgatásra 

kerüljön, és hogy tiszteletet mutassanak iránta, úgy ahogyan azt kellene. 

Hírnököm, leányom, te még keveset értettél meg mindabból, amit elvárnak tőled. Egyszerre nem lehet túl sok 

információt adni neked. Én foglak most bátorítani téged, és teljesíteni fogod vezetésem alatt az előre jelzett 

jövendöléseket, amikor Fiam Szava elterjed éppúgy, mint az Evangélium, az emberek között. Egy ember sem 

lesz, aki ne hallaná meg Fiam Szavát, mielőtt még eljönne visszatérésének ideje. Megkaptad ezt a 

feladatot és az ajándékot, hálával fejet kell hajtanod, ezért az égi dicsőséges felkérésért. 

Leányom, minden módon támogatva leszel, de Fiamnak mindenkor engedelmeskedned kell. Állj fel leányom, 

mert az emberiségnek meg kell hallania a Nagyfigyelmeztetés szavát, amelyet Fiam közvetít, azért, hogy a 

lelkeknek ne kelljen elszenvedniük a pokol kínjait, ha halálos bűnben halnának meg, anélkül, hogy elsőként ne 

kapták volna meg az esélyt a megmenekülésükre Fiamtól, a Nagyfigyelmeztetés során. Engedd, hogy Békém 

elárassza lelkedet most. Szívem körülöleli minden mozdulatod. Sohase érezd, hogy ebben a munkában egyedül 

vagy, mert te vezetve vagy a nap minden percében. 

Isten, az Atya 

 

2011 AUGUSZTUS - A LELKEK MEGMENTÉSÉNEK HÓNAPJA 

2011. JÚLIUS 23. SZOMBAT; 17:30 – 17:40 
 

Szeretett leányom, te olyan boldoggá teszel Engem. A te teljes önátadásod, azt jelenti most, hogy Én még több 

lelket menthetek meg az egész világon. Az, hogy teljes értelmében mit jelent egy engesztelő lélek, még nem 

teljesen tiszta előtted, leányom, de idővel az lesz. Addigra annyira megerősödsz, hogy az irántam való 

szenvedés neked örömet hoz a szomorúság helyett. Ez nem lesz könnyű, de másrészről Nekem, a te szeretett 

Megváltódnak munkálkodni, nem is lehet egyszerű. 

Isten, az Örök Atya sugallatára bátorítást kaptál arra, hogy a végső áldozatot meghozd Értem. Ez egy nagyon 

különös kegyelem leányom, habár ez emberi szemszögből nem tűnik annak, mert Kegyelmeim nem mindig 

örömet és boldogságot hoznak életedbe. Ezek szenvedést is hozhatnak, de ugyanakkor valódi bepillantást 

adnak neked az Én dicsőséges Királyságomba. 

Az értékes hadseregemet sok- sok ember alkotja a világon. Ők, az ima által, a személyes szenvedéseikkel és 

Szavaim terjesztése által lelkeket fognak menteni. Minél erősebb a hadseregem a lelkek megmentésében, annál 

kisebb lesz a büntetés hatása.  

Felkérem minden gyermekemet, hogy azzal töltsék el az augusztusi hónapot, hogy naponta imádkozzák az 

Irgalmasság Rózsafüzérét az elveszett lelkekért, azokért, akik a Nagyfigyelmeztetést nem fogják túlélni.  Egy 
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böjti nap a hét folyamán is szükséges, ugyanúgy, mint a naponkénti Szentmise és a Legszentebb 

Eucharisztia magunkhoz vétele.  

Ha ezt közületek elegen teszik meg ebben a hónapban, amelyet Én a „lelkek megmentésének” hónapjának 

nevezek, akkor az egész világon több millió lélek fog megmenekülni. Tegyétek ezt meg Értem, gyermekeim, és 

részesei lesztek dicsőséges Királyságomnak. Lelketek a halál küszöbén egyesülni fog Velem a Paradicsomban. 

Ez az Én ünnepélyes ígéretem. 

Szeretlek benneteket, Gyermekeim. Most menjetek és alkossátok meg a világ legerősebb hadseregét. A szeretet 

hadseregét. A megmentés hadseregét. 

Szerető Megváltótok 

Az emberiség Megmentője 

Jézus Krisztus 

 

ISTEN, AZ ATYA LEROMBOLJA A PÉNZNEMEK MEGDÖNTÉSÉRE IRÁNYULÓ ÖSSZEESKÜVÉST  

2011. JÚLIUS 24. VASÁRNAP; 23:00 

 

Szeretett leányom, követőim odaadása és az Irántam és az Örök Atya iránt tanúsított hűségük, máris nagy 

változást hozott. Nektek Gyermekeim, tudnotok kell, hogy odaadásotok lángjai olyan erősen égnek Szívemben, 

hogy az irántatok érzett szeretetem miatt, szinte szétszakad. A Mennyország most ujjong, ahogyan ti szeretett 

gyermekeim, ilyen szenvedéllyel és odaadással tiszteltek Engem. Ti felismertétek szívetekben, hogy Én vagyok 

az, aki beszél. Én vagyok az, aki oly sok szeretetet és gyengédséget hozok szívetekbe. 

Van egy üzenetem mindannyiatok számára, azoknak, akik az Én legszentebb Isteni Szavaimat ezen a 

weboldalon követik. Egy modern világban így kell kommunikálnom. Ezt és más kommunikációs csatornákat is 

felhasználok, hogy biztosítsam, hogy minden hívő, minden hitetlen, és mindazok, akik Engem egyáltalán nem 

ismernek, Szavaimat meghallják és megérezzék.  

Kérlek, vegyétek figyelembe, hogy minden erőfeszítésnek hatása van, amelyet ti, Irántam való szeretetetekből 

tesztek. Mindenkit egyenként hallok közületek. Ismerem azt az örömöt, amelyet lelketekbe hoztam. Üdvözlöm 

azt a módot, ahogyan ti Szavaimat terjesztitek.  Egyenként mindenkit megjutalmazok közületek, különleges 

kegyelmekkel és szívességekkel. Kérlek benneteket, hogy kérjetek engem, hogy meghallgassam imáitokat. 

Gyertek Hozzám.  Meg fogom hallani hívásaitokat. 

Az Új Világrend munkálkodása már láthatóan kezd darabokra hullani. Mindez, az imák, a ti imáitok 

hatására történik. Isten, az Örök Atya el fogja pusztítani mindazokat, akik továbbra is ezeket a szörnyű 

cselekményeket okozzák, hogy megdöntsék a különböző pénznemeket a világban, valamint azokat a 

politikai vezetőket is, akik megpróbálnak ennek tanúi (részesei) lenni. Az Ő (az Atya) keze most lesújt, hogy 

megvédjen titeket, gyermekeim.  

Kérlek benneteket, mindannyiatokat hívlak, hogy beszéljetek ezekről az üzenetekről minél több befolyásos 

hang által, beleértve a médiát is. Sokan csalóknak tartanak majd benneteket, amikor ezekről az üzenetekről 

beszéltek. Ne féljetek, mert azok a kegyelmek, amelyeket kapni fogtok, munkátok végzésében, fölülmúlják 

azokat a kezdeti gyalázásokat, amelyeket el kell szenvednetek. 
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Induljatok most előre, szeretett gyermekeim, szeretettel és örömmel szívetekben, mert Szavaimat üdvözölni 

kell. Végül tudjátok, hogy Én veletek megyek, azért, hogy a szeretet kötelékét megerősíthessem minden 

követőm számára, akiket arra választottam ki, hogy közelebb kerüljenek Szent Szívemhez. Az Én drága vérem 

szeretetből ömlött mindannyiatokért, minden nap betakar benneteket, hogy megmenekülhessetek.   

Ti vagytok az Én szeretett hadseregem, és együttesen fogunk majd kiállni, hogy testvéreiteket ismét a jogos, 

dicsőséges hazába vihessük.  

Szeretlek és értékelek egyenként mindenkit közületek, gyermekeim. Ezt sohase feledjétek. Amikor naponta 

Hozzám imádkoztok, a következő imát mondjátok: 

Ó, drága Jézusom, ölelj át engem karjaiddal és engedd, hogy fejem a válladon nyugodjék, hogy 

felemelhess a Te dicsőséges Királyságodba, amikor itt az ideje. Engedd, hogy a Te drága Véred 

átáradjon szívemen, hogy így eggyé válhassunk.  

Szerető Megváltótok, Jézus Krisztus 
 
 

A SÁTÁN TEHETETLEN HŰSÉGES KÖVETŐIMMEL SZEMBEN 

2011. JÚLIUS 25. HÉTFŐ; 9:00 

 

Szeretett leányom, újból nagy örömmel tudósítalak téged, a világ jelenlegi megtéréseiről. Minél több 

szörnyűséget hajtanak végre az emberek a sátán befolyása alatt, annál több gyermekem kezdi el 

megkérdőjelezni a világban most eluralkodó gyilkos szándék szintjeit.  Minél több gonoszságot mutatnak be 

nektek, annál jobban felismeritek, hogy a sátán valóban létezik. Mindazoknak, akik nem hiszik, hogy ő valóban 

létezik, a következőket mondom: akkor engedjétek, hogy elmagyarázzam, hogy hogyan lehet észrevenni az ő 

gonosz munkálkodását. 

Minden alkalommal, amikor gyermekeim tanúi egy gyilkosságnak, öngyilkosságnak, háborúnak, a kormányok 

és a hatalmon lévők korrupcióinak, amikor kapzsiságot, gőgöt és igazságtalanságot láttok, tudnotok kell, hogy 

ezek a tettek, az ördög megnyilvánulásai. Most a sátán kétségbeesésében megmérgezi gyermekeim elméjét. 

Mindent meg fog tenni, amit a történelem ezen időszakában megtehet, olyan erős a dühe. Ti, gyermekeim, az ő 

célpontjai vagytok. Míg ugyan könnyűnek tűnik számára azon lelkek megfertőzése, akik szélesre tárják magukat 

az ő befolyására, - azok, akik folyamatosan az öndicséretet keresik a földön, - mégis úgy érzi, hogy egyre 

nehezebb számára hűséges követőim lelkét átitatnia. 

Olyan nagy áldásban részesültek ők a Szentlélek kegyelme által, hogy a sátán tehetetlen velük szemben.  

Mindazok, akik alávetik magukat az imádkozásról szóló utasításaimnak, azoknak mind a lelkük, mind az 

értelmük megerősödik. Akkor már nem fognak törődni azzal, hogy a sátán dühében ostorozza őket, oly erős 

lesz páncéljuk védelme. Ez nem azt jelenti, hogy nem fog minden módszert bevetni azért, hogy elcsábítson 

benneteket a test bűnein keresztül. Ez nem azt jelenti, hogy nem fog benneteket bántani azáltal, hogy a 

hozzátok közelállók és a szeretteitek fülébe suttog. 

Szilárdan tartsatok ki követőim, mert erőtök által összezúzzátok őt örökre. Gyermekeim, a megtérések 

terjedésével ő erőtlenné válik. Mert hogyan vehetne ő rá arra benneteket, hogy az ő serlegéből igyatok, amikor 

az ő üres ígéreteire már nem szomjaztok? Minél erősebbek vagytok, annál kevesebbet fog zaklatni 

benneteket. 
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Tudnotok kell, hogy amikor az egész világra kiterjedő nyugtalanságnak vagytok tanúi, akkor ez a csaló 

munkálkodása. Követőim most már rögtön felismerik a sátán gonoszságait, mivel az már annyira nyilvánvaló. 

Imádkozzatok, hogy testvéreitek is tanúi legyenek gonosz tetteinek, és olyannak ismerjék fel ezeket, amilyenek 

azok valójában. Csak akkor fognak Hozzám fordulni a hitetlenek menedékért, amikor elismerik végre a sátán 

létezését. 

Imádkozzatok a megtérésekért világszerte. Azokért a megtérésekért, amelyek nem csak a Nagyfigyelmeztetés 

miatt következnek be, hanem az igazság miatt is. 

Szerető Tanítótok és Megváltótok 

Jézus Krisztus 

 

FELHÍVÁS A RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ PAPJAI ÉS APÁCÁI RÉSZÉRE 

2011. JÚLIUS 25. HÉTFŐ; 21:00 
 

Szeretett leányom, a Nagyfigyelmeztetésre vonatkozó üzenet most gyorsan terjed, amint az meg volt 

jövendölve. 

Leányom, szegény felszentelt szolgáim szenvednek.  Kérlek, kérd fel mindazokat, akik üzeneteimet olvassák, 

hogy áhítatosan imádkozzanak felszentelt szolgáimért, a papokért, az apácákért, a lelkiatyákért, és 

mindazokért, akik a keresztény gyülekezeteket vezetik az egész világon. 

A Katolikus Egyházat kitartóan fogják üldözni. A sátán és hadserege megfertőzte a Katolikus Egyházat 

támadásai által.  Az ő vágya az, hogy aláaknázza Egyházamat, az egyházi visszaélések gonoszságán keresztül, 

ami ehhez a szörnyű helyzethez vezetett. 

Szegény gyermekeim, akik szexuális visszaélések áldozataivá váltak a sátán kegyenceinek támadása által, akik 

azokban a felszentelt szolgáimban voltak jelen, akik engedtek a sátán csábításának. 

A sátán besétált az Egyházamba, mert annak bukását akarja. Ami pedig a szegény ártatlan apácákat és 

papokat illeti, ők is áldozatai azoknak az előítéleteknek, melyek azok kezében vannak, akik őket hibáztatják 

mások bűneiért. 

Kéréseim szeretett papjaimhoz, apácáimhoz és felszentelt szolgáimhoz a következők: Ne adjátok fel. Ne 

feledjétek, hogy megpróbáltatásaitok által felemeltettek Szemeim előtt, ha ezeket az előítéleteket el tudjátok 

viselni. Engedjétek, hogy most letöröljem könnyeiteket, hiszen ti olyan módon lesztek üldözve, ami még 

sohasem volt tapasztalható Egyházamban. 

Ti vagytok, szeretett szolgáim, apostolaim, és sohasem engedhettek ennek a külső nyomásnak. Sohasem szabad 

feladnotok azt az elhívatottságot, hogy Engem követtek. Emlékezzetek arra, hogy Én vagyok az Egyházatok.   A 

nagy szomorúság könnyeit sírom értetek. Ti most testvéreitek bűneiért szenvedtek, akik megadták magukat 

a sátánnak. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok a bátorságért, hogy méltóssággal állhassatok fel szent 

Szavaim terjesztésére. 

Szükségem van segítségetekre, mint még eddig sohasem. Szükségem van rátok a Szentségek kiosztásában egy 

éhező és kiábrándult gyülekezetnek. Kérlek benneteket, ne hagyjatok el Engem, különösen ebben az időben ne, 

amikor a sátán, követőivel, beszivárgott a Keresztény Egyházba. 
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Forduljatok most meg, és áhítatosan imádkozzatok, hogy a hamis prófétától megmenekülhessetek, aki a 

Vatikán hatalmi folyosóin sétálgat.  Ő hamarosan felemelkedik.  Ne forduljatok hozzá, különben Számomra 

örökre elvesztek. Ez az Én ígéretem. Alázatosan boruljatok térdre, és hívjátok a Szentlelket segítségül, hogy 

megvilágítsa lelketeket, úgy hogy képesek legyetek az igazság megkülönböztetésére a hazugságtól, amelynek 

lenyelésére a hamis próféta fog benneteket kényszeríteni.  

Sohase legyetek kiábrándultak a megpróbáltatások miatt, amelyeket el kell viselnetek. Fogadjátok el ezeket, 

mert amit nektek felajánlanak az nem más, mint az erő lelketek és elmétek számára. Aztán alázattal, 

méltósággal és erővel fogjátok gyermekeimet a végidőkig vezetni. Legyetek bátrak. Én vezetlek benneteket. 

Forduljatok most meg és imádkozzatok a különleges kegyelmekért, hogy isteni küldetésetekben 

megerősítsenek benneteket. 

Szeretett Megváltótok, 

Jézus Krisztus 

 

SZŰZ MÁRIA ÜZENETE „ENGESZTELŐ LÉLEK“ 

2011. JÚLIUS 28. CSÜTÖRTÖK; 14:25 

 

Gyermekem, nagy örömmel jövök hozzád, hogy küldetésedben vezesselek, és hogy segítsek szeretett Fiamnak, 

Jézus Krisztusnak, még több lelket megmenteni. Végleges önátadásodat az Örök Atyának, beleegyezésedet abba, 

hogy egy engesztelő lélek lehess, a Mennyország nagy örömmel fogadta.  

Te, Gyermekem, most segíteni fogsz megmenteni azon lelkeket, akik különben a sötétség vermébe kerültek 

volna. Ezért a felajánlásért, különleges kegyelmekben lesz részed, hogy erőt adjanak neked a megpróbáltatások 

könnyebb elviselésében. A te lelked, Gyermekem, most olyannyira megerősödik, hogy a materialista világra 

vonatkozó dolgok értéktelenek lesznek szemeid előtt. 

Mindig fordulj Hozzám, a te Édesanyádhoz és tanácsadódhoz, hogy drága, szeretett Fiam és a Magasságbeli 

Isten ölébe vigyelek. Imádkozz most, hogy megfelelő módon felkészülhess arra, hogy felszentelhesd magad, 

erre a fontos feladatra. 

Mindig szent palástommal foglak betakarni téged, és te, szeretett Gyermekem, mindig közel leszel Szívemhez. 

Szeretető Édesanyátok, 

Az Angyalok Királynéja 

 

IMÁDKOZZATOK AZOKÉRT A KÁRHOZATTAL SZEMBENÉZŐ LELKEKÉRT, AKIK NEM FOGJÁK 

TÚLÉLNI A NAGYFIGYELMEZTETÉST  

2011. JÚLIUS 28. CSÜTÖRTÖK; 15:30 
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Szeretett leányom, az a lelki szárazság, amelyen az elmúlt néhány napban mentél keresztül, amikor az 

imádkozás lehetetlen volt számodra, a csalótól jött, aki megpróbált téged Tőlem elszakítani. 

Mivel a végső fogadalmadat már letetted arra, hogy egy engesztelő lélek legyél, és azért, hogy a lelkek 

megmentésében, az Örök Atyának segítségére légy, most külön védelem van neked felajánlva, hogy a csaló ne 

tudjon téged összezavarni.   

Gyermekek, eljött a nagy imádkozás ideje, a ti utolsó lehetőségetek arra, hogy megmenthessétek azokat a 

lelkeket, akik nem fogják túlélni a Nagyfigyelmeztetést.  Kérlek benneteket, szívleljétek meg az ÉN kérésemet, 

hogy imádkozzatok azokért a szegény, elveszett lelkekért augusztus hónapban, az úgynevezett „Lelkek 

megmentésének hónapjában.”  

Terjesszétek az üzenetet imacsoportoknak mindenhol, hogy kövessék Utasításaimat: naponkénti Szentmise és 

Szentáldozás, és egy böjti nap hetenként, az egész hónap alatt.  Ne becsüljétek le imáitok erejét, amikor lelkeket 

menthettek általuk.  

Kezdetben saját családjaitok tagjaiért imádkozzatok, akik bűnben élnek, vagy hitetlenek. Ide tartoznak a 

legközelebbi barátok és ismerősök is, akik akarattal fordítottak hátat tanításaimnak, és igazságtalanok 

másokkal szemben. Nekik szükségük van most imáitokra. 

Itt az ideje a csendes elmélkedésnek, mert közeledik a Nagyfigyelmeztetés napja.  Elcsendesedésre, szüntelen 

imára, és odaadásra van szükség, és megparancsolom, hogy felszentelt szolgáim mindenhol vezessék 

gyermekeimet, hogy imádkozzanak azokért a lelkekért, akik a kárhozattal fognak szembenézni. Egyedül csak az 

ima tud most rajtuk segíteni, mindenekelőtt az Irgalmasság Rózsafüzére. 

Egyesüljetek az Irántam való szeretetetekben. 

Megváltótok, Jézus Krisztus 

Megj. Amikor a látnoknő ezt az üzenetet lejegyezte, úgy gondolta, hogy az a kifejezés, hogy: „a kárhozattal szembenéző 

lelkek” ugyanazt jelenti, mint „az elkárhozott lelkek”.  Jézus kérése szerint gyermekeinek meg kell érteniük, hogy minden 

lélek, aki a kárhozattal néz szembe, valójában megmenthető, ha az Irgalmasság Rózsafüzérét az ő nevükben (értük) 

imádkozzák. Arra hívta fel Maria (a látnoknő) figyelmét, hogy: az „elkárhozott lelkek“ kifejezést változtassa a „kárhozattal 

szembenéző lelkek” kifejezésre.  

 

TI NEM A SÁTÁNHOZ TARTOZTOK, HANEM HOZZÁM ÉS AZ ÖRÖK ATYÁHOZ 

2011. JÚLIUS 30. SZOMBAT; 15:30 

 

Szeretett leányom, vannak időszakok, amikor azt gondolod, hogy nem leszel képes azokat a megpróbáltatásokat 

elviselni, amelyeket üzeneteim miatt kapsz, de nem szabad félned. A félelem nem olyan dolog, amit érezned 

kell.  Ha először megengeded Nekem, hogy félelmeidet elvegyem, azáltal, hogy teljesen Rám hagyatkozol, akkor 

szabad leszel. 

Ó, mennyire elfelejtették Gyermekeim az Isteni Birodalom hatalmát, leányom. Ha csak egy pillanatra letennék 

pajzsukat, akkor képesek lennének tisztán látni az Én – emberiségre vonatkozó- isteni tervem részleteit 

kibontakozni. Ez a pajzs, az emberi intelligencia pajzsa, melyet az emberi logika vezérel, ez (az emberi 

logika) azonban lángra kap, mint a széna, az emberi tudomány előrehaladásával.  Tömörnek tűnik, de 
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mégis üres anyag. De az ember azt hiszi, hogy védelmet nyújt az igazsággal, az Isteni jelenlét igazságával 

szemben.   

Pajzsotok, Gyermekeim, amely által kizártok Engem és Tanításaimat az életetekből, a bukásotokhoz vezet. 

Idővel nem fog már védelmet nyújtani számotokra, és olyan gyorsan fog elégni, szinte azonnal, mint a szalma, 

így meztelenekké fogtok válni. Meztelenségetek végül fel fogja fedni számotokra a sátán megtévesztését, és 

minden üres ígéretét a világi biztonságról, ami valójában nem létezik. Az ember makacssága, hogy 

elfogadja az Én Örök Atyám létezését, lesz az oka a sötétségbe való száműzetésének.   

Amikor meglátjátok Fényemet, a Szeretetem lángjait, hamarosan megjelenni az égen, ne legyenek 

kétségeitek. Ez nem szemfényvesztés (illúzió) lesz. Ez valóság lesz, és nektek meg kell alázkodnotok, hogy 

felnyíljon szemetek az igazságra. Ne fordítsátok el szemeteket, és ne merüljetek el a félelemben. Jelenlétemet 

úgy kell, hogy köszöntsétek, mint megváltásotok utolsó lehetőségét. Én vagyok az, aki jön, hogy kezeimmel 

betakarjalak benneteket. Én vagyok, a ti Megváltótok, aki még egyszer eljön, hogy a sötétség és a 

kétségbeesés mélyéről visszahozzon benneteket. Már megmondtam nektek, hogy sohasem hagylak el 

benneteket. Sohasem hagylak benneteket a sátán „irgalmasságára”, mert ti nem hozzá tartoztok. Ti Hozzám és 

az Én Örök Atyámhoz, a ti teremtőtökhöz tartoztok.  

Amikor az égen az Én Dicsőségem lángját fogjátok látni, akkor legyetek boldogok. Minden kétség el fog tűnni, 

amelyet bármikor is éreztetek az Isten, az Atya létezésével kapcsolatban. Ahhoz, hogy javatokra fordítsátok a 

kegyelmeket, amelyeket a Nagyfigyelmeztetés hoz magával lelketekbe, azért, hogy megmeneküljetek, Szemeim 

előtt kicsiknek kell lennetek, és kérnetek kell Tőlem bűneitek bocsánatát. Akkor szeretetem el fogja 

árasztani lelketeket, és vissza fogtok térni Hozzám és a ti jogos Hazátokba.  

Ha ellenálltok Irgalmasságomnak, az arrogancia vagy az intellektuális érveitek miatt, akkor el fogtok 

veszni. 

Most örömmel és lelkesedéssel várjátok Kegyelmemet, mert teljessé fogtok válni újra. Újjá fogtok születni.  

Szerető Megváltótok 

Jézus Krisztus 

 

  


