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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 CSALÓ IS KÉSZÜL A NAGYFIGYELMEZTETÉSRE 

2011. OKTÓBER 1. SZOMBAT, 20:30 

 

Gyermekem, imádkozz azokért a lelkekért, akik visszautasították Fiamat, és azokért, akik büszkék erre a tényre. 

Az idő közeledik, amikor Fiam még egyszer, újra megpróbálja megmenteni a világot a kárhozattól. Fontos 

gyermekem, hogy továbbra is engedelmes légy mindenben, amit Drága Fiam kért tőled. 

Ő szenved, és meg akar menteni mindannyiatokat a csaló (a sátán) szorításából.  Ő, a csaló készül a 

Nagyfigyelmeztetésre. Míg Fiam Irgalmassága által majd elkezdi mindenki lelkének megmentését, addig ő, a 

csaló majd megpróbálja meggyőzni őket, hogy a Nagyfigyelmeztetés egy illúzió (szemfényvesztés) volt. 

A sátánt meg kell akadályozni abban, hogy elrabolja azokat a gyanútlan lelkeket. Hordozzátok őket minden 

imátokban, mert ők azok, akiknek a legnagyobb szükségük van imáitokra. 

Áldott Édesanyátok 

A Mennyek Királynéja 

 

ÖRVENDEZZETEK, MIKOR AZ ÉG ROBBAN, MERT AKKOR TUDNI FOGJÁTOK, HOGY ÉN HAMAROSAN 

JÖVÖK 

2011. OKTÓBER 2. VASÁRNAP; 15:00 

 

Drága, szeretett leányom, az időjárási körülmények változnak most, egy újabb jeleként annak, hogy az idők is 

változnak. Egyéb változások is tapasztalhatóak lesznek. A Nap elkezd majd pulzálni és forogni fog, felkészítve a 

világot a Nagyfigyelmeztetésre. 

Először megjelenik az Én keresztem. Sokkolva lesznek, de ez jelként adatik, hogy felkészíthessétek lelketeket és 

kérjétek a megbocsátást az elkövetett bűneitekért. Azáltal, hogy ezt teszitek, nem fogtok szenvedni a 

Nagyfigyelmeztetés alatt. 

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok. Követőim mindenütt, örvendezzetek, mikor az ég robban, mert 

akkor tudni fogjátok, hogy Én valóban hamarosan eljövök a világba. Végül az emberiség nem lesz képes 

megtagadni Engem. Szeretetem a világ minden szegletében sugározni fog, amint megpróbálok minden lélekbe 

behatolni, mindenütt. 

Ez az esemény annyira váratlan lesz, hogy a világ óriási sokkban fog leállni. Amikor lassan visszarendeződik, 

sokan továbbra is bizonytalanok lesznek, hogy mi is történt. Amikor Én jövök, akkor fog jönni a sátán is és 

démonai a pokolból, akik megpróbálják majd elrabolni Gyermekeim lelkét. Ezért kell mindannyiatokat 

sürgetnem, hogy otthonaitokat Szenteltvízzel hintsétek be, és legyen szentelt gyertyátok mindenütt. Meg kell 

saját magatokat védenetek. 

Először is a következőre kérlek benneteket. Imádkozzatok mindazokért, akik szívükben nem találják meg az 

elfogadást Tanításaim igazságára. Különösképpen imádkozzatok azokért, akik óriási erőfeszítéseket tesznek, 

hogy megtagadjanak Engem, annak ellenére, hogy tudatában vannak Keresztre feszítésemnek, mely 

megmentette őket. 
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Ne feledjétek, mindannyiatokért haltam meg, hogy megmentselek benneteket. Ne feledjétek, hogy ezúttal azért 

jövök újra, hogy megmentselek benneteket, mindannyiatokat. Senkit sem rekesztek ki. 

Most rajtatok a sor gyermekeim, hogy a béke korszakának a földön helyet biztosítsatok. Miért ne akarnátok 

ennek részeseivé válni? Miért választaná bárki is tudatosan a pokol mélységeit ezen nagyszerű ajándék helyett? 

Örvendezzetek. Imádkozzatok. Adjatok hálát Istennek, az Atyának ezért a nagyszerű figyelmeztetésért. 

Fogadjátok ezt az ajándékot szeretettel és örömmel szívetekben. 

Megváltótok Jézus Krisztus 

 

ÉN SOSEM HAGYLAK EL BENNETEKET GYERMEKEIM. EZÉRT HAMAROSAN JÖVÖK. 

2011. OKTÓBER 3. HÉTFŐ; 12:30 

 

Drága, szeretett leányom, ma arról beszélek veled, hogy mennyire fontos megérteni a Nagyfigyelmeztetés 

mibenlétét, és hogy az azt körülvevő valamennyi zavarodottságot eloszlassam. Sok ember meg van rémülve, és 

azt gondolja, hogy ez az Ítélet Napja. De ez nem az. Ez a Dicsőséges Isteni Irgalmasság napja lesz, mely be fogja 

borítani az egész földet. Irgalmam sugarai ki fognak áradni minden egyes lélekre, férfire, nőre és gyermekre. 

Senki sem lesz kirekesztve. Senki. 

Ez az Én visszatérésem, hogy még egyszer, újra megmentselek benneteket. Hát nem tudtátok, hogy Én mindig 

irgalmas vagyok? Hogy sosem várnék a Végítéletig, míg meg nem próbálnálak még egyszer mindannyiatokat 

megmenteni? 

Ez a tisztítás, melyről beszéltem. Ezen nagyszerű esemény felé haladva a világ egy tisztítási folyamaton ment 

keresztül az elmúlt pár év során. Megengedtem az emberiségnek, hogy veszteséget szenvedjen el, és 

alázatosságra tegyen szert a pénzügyi piac globális összeomlása révén, habár nem Én okoztam ezt. Ezt a 

hatalmi helyzetben – beleértve a kormányzati folyosókat is – lévő globális csoportok irányították a háttérből, az 

egész világon, gonosz kapzsiságuk által. Emiatt, a szenvedés miatt most már emberek milliói állnak készen, 

hogy hallgassák Szavam és elfogadják Irgalmam. Máskülönben nem állnának készen. Nincs mitől félnetek, ha 

szerettek Engem, és ha az Én Örök Atyám tanításai által, Mózesen keresztül a világnak adott Parancsolatok 

szerint éltek. 

Várjátok az Én érkezésem a szeretet és öröm érzetével, és legyetek hálásak, hogy abban a világban élhettek ma, 

amikor megkapjátok a megváltás nagyszerű ajándékát Tőlem. Sosem hagylak el benneteket Gyermekeim. Ezért 

jövök hamarosan. Azért, mert annyira szeretlek benneteket, hogy ezt megteszem. Azért adom a világnak 

Üzeneteimet szeretett leányomon keresztül, mert fel akarlak benneteket készíteni, és Szívemhez közelebb 

akarlak vonni benneteket. 

Ezen üzenetek folytatódnak a Nagyfigyelmeztetés után is, azért, hogy annyi útmutatást adjak nektek 

Tanításaimhoz, amennyi csak lehetséges. Szavaim, melyeket ezek – az általam Igazság Könyvének nevezett – 

kötetek tartalmaznak, egy új Keresztény Hadsereget fognak létrehozni, amely védelmezni fogja Nevem, míg a 

béke új korszaka megkezdődik. 

Örvendezzetek most Gyermekeim. Engedjétek Nekem, hogy megnyugtassalak benneteket, hiszen ez lesz az első 

alkalom, hogy szemtől-szembe kerültök Velem. Követőim számára ez a nagyszerű szeretet, béke és boldogság 
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pillanata lesz. Keljetek fel most és legyetek erősek. Mivel kiválasztottak vagytok, ezért dicsérnetek kell Istent, a 

Mindenható Atyát, aki megengedi, hogy mindez megtörténjen. 

Szeretett Megváltótok 

Jézus Krisztus 

 

A BÉKE KORSZAKA MÁR NINCS MESSZE 

2011. OKTÓBER 4. KEDD; 15:30 

 

Drága, szeretett leányom, az új korszak lassan valósággá válik a közeljövőben. 

A Béke Korszakát minden Követőm élvezni fogja. Ez a szeretet, a boldogság és a béke időszaka lesz. Nem lesz 

betegség, fájdalom, nem lesznek pénzügyi gondok, mert mindent megkaptok Tőlem, amire szükségetek lesz. Ti, 

Gyermekeim, nem fogtok vágyakozni semmi után, mert Én foglak táplálni és átölelni benneteket az Én új 

paradicsomomban, ahogyan egy szülő táplálna egy csecsemőt. Ezt üdvözöljétek. Ez a cél, melyre 

mindannyiatoknak törekednetek kell. 

Nincs értelme várni, hogy felkészüljetek az Én új béke-paradicsomomba való belépésre. Mert talán túl sokáig 

vártatok. Tervezzetek mára, mert nem fogjátok tudni, mikor következik be. Valójában ez olyan gyorsan és 

váratlanul fog megtörténni, hogy ti, Követőim, egyszerűen egy szempillantás alatt ott találjátok magatokat. 

Ezért kell elkezdenetek a lelketek felkészítését most, mert csak a tiszta lelkek léphetnek be. 

Az idő a lényeg. Ez egyike Gyermekeim az utolsó felhívásoknak felétek, hogy megváltoztassátok életeteket a 

Nagyfigyelmeztetés előtt. Minden nap készüljetek és bízzatok Isteni Szavamban, miközben most arra kaptok 

utasítást, hogy az Én kéréseimet kövessétek a lelkek megmentésére. 

A béke korszaka már nincs messze, és sürgetlek benneteket, hogy készítsétek fel családjaitokat, hogy egyként 

(együtt) lehessetek az Én Új Királyságomban. 

Isteni Megváltótok 

Jézus Krisztus 

 

A GLOBÁLIS CSOPORTOK AZ ANTIKRISZTUS FENNHATÓSÁGA ALATT 

2011. OKTÓBER 5. SZERDA, 21:00 

 

Drága, szeretett leányom, örömmel tölt el az a mód, ahogyan a Szentségimádásban töltött időt megnövelted.  Ez 

nagyszerű, mert az ezalatt a különleges idő alatt Általam adott kegyelmek, az üzeneteim terjesztése iránti 

szándékodban még inkább meg fognak erősíteni téged. 

Most, hogy Gyermekeim többsége felismeri, hogy mind politikailag, mind gazdaságilag megváltozott a légkör a 

világban, azon túl, hogy ezt megértették, hamarosan az igazságot is látni fogják.  A globális vezetők, akikről 

beszélek, és akik gyávaságból számotokra láthatatlan helyre rejtőztek el, most a globális uralomra vonatkozó 

terveiket erősítik. 
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Hadseregeket, fegyvereket és mérgező anyagokat fejlesztenek, mindezeket azzal az egyetlen céllal az 

elméjükben, hogy Gyermekeimet elpusztítsák. Az összeesküvés-elméletek állandóan lelepleződnek, mikor azok 

az éles eszű megfigyelők nyilvánosságra hozzák az igazságot. Meg kell értenetek, hogy ezek a csoportok annyira 

erősek, mind egy egyesült tiszteletreméltó frontba tömörülnek, hogy így elferdíthetik az igazságot, és a 

nyilvánosság elől elrejthetik azt. 

Fogadjátok el gyermekeim, hogy a gonosz csoport harcra kel saját Követőim és Egyházam vezetői ellen. Még 

Egyházam belülről történő átvilágítását is megszervezték. Mérgük szétszóródik, mint a folyam, árad és ömlik ki 

minden irányban. A terv nem csupán az, hogy be legyetek csapva, hanem hogy az ő gondolatmenetüknek 

legyetek megnyerve. Kívülről úgy tűnnek, hogy a világ megmentését kínálják, humanitárius erőfeszítések 

látszatát keltve. Az ő kreatív megoldásaik az életetek megkönnyítésére abban áll majd, hogy egységesítik a 

pénzeteket, élelmiszereiteket, egészségeteket, jóléteteket és vallásotokat. Mindent egy fennhatóság alatt. Az 

Antikrisztus fennhatósága alatt. 

Kérlek, utasítsátok el ezeknek a gonosz embereknek az arra vonatkozó kísérleteit, hogy benneteket, ártatlan 

Gyermekeim, beszippantsanak ördögi tervükbe. Ők a ti beleegyezéseteken keresztül akarnak benneteket 

megszerezni, hogy Istent, az Én Örök Atyámat elutasítsátok. Ha egyszer megszerzik felettetek az irányítást, 

elvesztek. Kontrollálni fogják, hogy mit esztek, milyen vallást gyakoroltok, és hogy milyen gyógyszerekkel 

látnak el benneteket. 

Imádkozzatok, imádkozzatok Istenhez, az Atyához, hogy megállítsa most gonosz rémtetteiket, és kérjétek az 

Atyát, hogy váltsa meg lelkeiket a Nagyfigyelmeztetés során. Tekintet nélkül fondorlatos terveikre, nekik van a 

legnagyobb szükségük imáitokra. Ők a sátán bábjai, és ők, a szegény félrevezetett lelkek, sok esetben azt sem 

tudják, mit tesznek, mint ahogyan azt sem tudják, kinek a parancsának engedelmeskednek. 

Imádkozzátok Isteni Irgalmasságom Rózsafüzérét ezekért a lelkekért minden nap, ha tehetitek, ameddig csak 

tehetitek. Segítsetek Nekem megmenteni őket. 

Jézusotok 

 

BANKRENDSZERETEK ÖSSZEOMLÁSA AZ ANTIKRISZTUS ÁLTAL VOLT A HÁTTÉRBŐL IRÁNYÍTVA 

2011. OKTÓBER 6. CSÜTÖRTÖK; 22:45 

 

Drága, szeretett leányom, imádkozz állhatatosan, mert az Antikrisztus készen áll, hogy előbújjon rejtekhelyéről, 

és rávesse magát a világra, azzal a céllal, hogy elpusztítsa Gyermekeimet. 

Ravasz tervét jóképű, elbűvölő és választékos külsővel álcázza majd, de amikor Gyermekeim a szemébe néznek, 

sötétséget fognak látni, mivel neki nincs lelke. Őt nem Isten, az Atya keze teremtette. 

Imádkozzatok most Gyermekeim mindannyian, hogy megállítsátok őt abban, hogy mindazokat elpusztítsa, 

akiket az Egy Világ Hatalom által belülről irányít. 

Az ima sok általa kitervelt, emberiség elleni, undorító tervét enyhítheti. Sajnos sokak lesznek általa 

megtévesztve. Soha ezelőtt nem buzdítottam Gyermekeimet ilyen sok imára, mivel imáitok nélkül az általa 

vezényelt cselszövés megvalósul, amint az előre meg lett jövendölve a Jelenések Könyvében. 

Földi jelenléte az egész világban érezhető, de tettei rejtve vannak a szemek elől. Ő olyan, mint a kő, melyet 

mikor vízbe dobnak, hullámokat kelt, melyek mérföldekre jutnak. Ő el akar benneteket pusztítani, mivel ti az Én 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/isteni-irgalmassag-rozsafuzere/
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gyermekeim vagytok.  Azon Gyermekeim, akik szolgamódra követik minden mozdulatát, azok elvakultak. A 

titkos rémtettek, melyeket ezek az emberek elkövetnek, óriási szomorúságot okoznak a Mennyben. 

Gyermekek, meg kell, hogy kérjelek benneteket, imádkozzatok Szent Mihály Arkangyalhoz, hogy utasítsa rendre 

a sátánt ezekben a zűrzavaros időkben. Az Antikrisztus gyorsan mozog, és befolyása felgyorsítja a globális 

összeesküvést, mely pénznemeitek egységesítésére irányul mindenütt. 

 Bankrendszeretek összeomlása szándékosan volt a háttérből irányítva az Antikrisztus által, hogy amikor 

országaitok segítségre szorulnak, akkor ő és gonosz csatlósai sietnek országaitok megmentésére. 

Ébredjetek fel mindannyian, és nézzétek, mi is történik valójában a szemetek előtt. Ő arra vár, hogy lecsapjon, 

de imáitok enyhíthetik tetteit, és megállíthatják őt útjain. Mocskos kezei arra várnak, hogy olyan szorítással 

ragadjon meg benneteket, melyből nehezen fogtok szabadulni. 

Ne feledjétek gyermekeim, a sátán hátralévő ideje a földön rövid. Az Antikrisztus azért lett küldve, hogy 

Atyámtól lelkeket lopjon. Ezek a lelkek az Én Atyámtól, az Istentől, minden dolgok Teremtőjétől származnak. Az 

Antikrisztus örökké tartó világmindenségre vonatkozó ígérete ostobaság. Sok lélek elcsábul most ettől az új és 

baljóslatú tantól.  Nézem, amint ők belehullnak ebbe az álnok sötétség-barlangba, és keserű könnyeket 

hullatnak. Ha egyszer ezek a lelkek a csalás ezen ösvényét követik, ők beszennyezik magukat. Másokkal –

beleértve családjukat is – szembeni viselkedésük megváltozik, mivel szívük kihűl. 

A sátán hatalma nagy, de Isten, az Atya közbe fog lépni, és a sátán követőit ezen a földön a legszigorúbban 

bünteti meg. A Nagyfigyelmeztetés az utolsó esélyük, hogy hátat fordítsanak az Antikrisztusnak. 

Imádkozzatok, hogy az Én fényem behatoljon minden egyes lélekbe a Nagyfigyelmeztetés során, hogy azok az 

elveszett lelkek különösképpen megmenekülhessenek ettől a borzasztó sötétségtől. 

Szeretett Jézus Krisztusotok 

 

A PURGATÓRIUM (TISZTÍTÓTŰZ) NEM EGY OLYAN HELY, AHOVÁ BEKERÜLVÉN ELÉGEDETTSÉGET 

KELLENE ÉREZNETEK 

2011. OKTÓBER 7. PÉNTEK, 21:45 

 

Drága, szeretett leányom, az ok, amiért ilyen sok üzenetet küldök Gyermekeimnek, az az, hogy segítsek nekik 

felkészíteni lelkeiket, oly módon, mely eddig nem volt lehetséges. 

Sok Gyermekem még nem olvasta a Szent Bibliát, de még nem is ismerik valamennyi Tanításom. 

Felszentelt szolgáim több időt töltöttek Tanításaim azon részére összpontosítva, ahol arra kérlek 

mindannyiatokat, hogy szeressétek felebarátotokat, ami helyes. Nem esik szó azonban arról, hogy milyen 

következményekkel szembesül az emberiség, ha az Atyát elutasítják. Miért tagadják az Én felszentelt szolgáim a 

pokol létezését, és miért festenek rózsaszín képet a Purgatóriumról (Tisztítótűzről)? 

Gyermekeim sok jó dolgot tanultak az egyház által, melyek Isten, a Mindenható Atya Dicsőségét hirdetik. 

Sajnos a Purgatórium (Tisztítótűz) és a pokol létezése viszont olyan mértékben vált jelentéktelenné, hogy 

Gyermekeim már azok létezésének tudatával is megelégszenek. 
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Gyermekeim a gonosz létezésével kapcsolatban is félre vannak vezetve. Sok felszentelt szolgám még a gonosz 

létezését is tagadja. Ó, mennyire ostobák ők, ha hisznek abban, hogy az ember megerősítheti saját hitét anélkül, 

hogy tudná vagy megértené a gonosz hatalmának igazságát. 

Felszentelt szolgáim részéről az irányítás hiánya azt eredményezte, hogy a gonosz a világban oly módon 

bontakozott ki, melyet az ima által meg lehetett volna akadályozni. A sátánnak meg lett engedve időlegesen, 

hogy szabadon mozogjon ezen a földön, felszentelt szolgáim vaksága miatt. Ha Gyermekeim kellőképpen fel 

lettek volna készítve a sátán által okozott pusztításra, akkor a sátán befolyásának meggyengítésére vonatkozó 

imáik sokkal erősebbek lettek volna. 

A Purgatórium (Tisztítótűz) létezése 

A Purgatórium (Tisztítótűz) létezését félreértik. Sokan azt hiszik, ez csupán a megtisztulási folyamatnak a 

várakozási időszaka, – mielőtt a lelkek beléphetnek a Mennyországba -, azon lelkek számára, akik esetleg nem 

voltak a kegyelem állapotában, a haláluk pillanatában. Gyermekek, a Tisztítótűzben különböző szintek vannak, 

és minden lélek a sötétség égető fájdalmát érzi, mely egyre erősödik a mélyebben lévő szinteken. Ez azt jelenti, 

hogy azon lelkek, melyek épphogy elkerülték, hogy a pokolba vettessenek, azok érzik legerősebben az égető 

fájdalmat. Annak ellenére, hogy valamennyi lélek a Purgatóriumban (Tisztítótűzben) végül belép Atyám 

Birodalmába, ez mégsem az a hely, ahová kerülvén elégedettséget kellene éreznetek, Gyermekeim. Ezért kell a 

bűn ellen küzdenetek és a megbocsátást keresnetek, amilyen gyakran csak tehetitek, hogy megmaradjatok a 

kegyelem állapotában. Ezért kell megtartanotok a Tízparancsolatot mindig. Ezért kell a Purgatóriumban 

(Tisztítótűzben) szenvedő lelkekért is imádkoznotok, mert imáitok nélkül ők nem tudnak bejutni a Mennyei 

Királyságba az Utolsó Ítélet Napja előtt. 

Most itt az ideje gyermekeim, hogy szembenézzetek az igazsággal. 

Imádkozzatok a szükséges kegyelmekért, hogy megszabaduljatok bűneitektől, hogy beléphessetek a 

Mennyországba. Minden nap legyetek felkészülve, mert nem ismeritek a már létező és rátok váró terveket. 

Azért adom ezt az üzenetet, hogy az igazság tiszta legyen előttetek. Ezek a fontos üzenetek évtizedeken 

keresztül nem voltak világosan és érthetően megadva nektek gyermekek. Fontos, hogy jól fel legyetek készülve. 

Ha az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét minden nap délután 3 órakor elimádkozzátok, Én közbenjárok halálotok 

pillanatában értetek, nem számít, mennyire vagytok bűnösök, és megmutatom nektek Irgalmasságom. Azért 

mondom ezt nektek, mert Én szeretlek benneteket, nem pedig azért, hogy megijesszelek benneteket, hanem 

hogy biztosan terjesszétek az igazságot családjaitok körében. 

Szavam ma egyszerűen egy emlékeztető az igazságra, amelyet a tolerancia maszkja mögött megvontak tőletek. 

Ez kissé hasonlatos ahhoz a szülőhöz, aki elkényezteti gyermekét, mert annyira szereti őt. Ha a szülők túletetik 

a gyermeket, akkor a gyermek egészsége azt megszenvedi. Majd a szülő továbbra is adja a gyermeknek az ételt, 

melyhez már hozzászokott, a helytelen szeretet miatt.  Ez a gyermek egészségének romlásához vezethet. Ennek 

következtében ez a gyermek nem fogja tudni, milyen egészséges élelmiszereket fogyasszon, mivel azokról nincs 

tudomása. Sosem mondták neki. 

Menjetek most, és mondjátok el testvéreiteknek az igazságot a pokolról és a Purgatóriumról (Tisztítótűzről), 

mielőtt még túl késő. Mert ha ti nem, senki más sem fogja megtenni. 

Tanítótok és Isteni Megváltótok 

Jézus Krisztus 
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SZŰZ MÁRIA – A FIAM IRÁNTI KÖZÖMBÖSSÉG BŰNE BURJÁNZIK 

2011. OKTÓBER 8. SZOMBAT; 14:20 

 

(Ez az üzenet, az Áldott Édesanya magán Jelenése alkalmával adatott, mely 30 percig tartott) 

Gyermekem, túl sok lélekre vár az örök kárhozat, ha nem térnek vissza drága Fiamhoz. 

Fiam nagy gyötrelmet szenved el, amikor azt látja, hogy hogyan tántorognak ezek a gyermekek, egyik gonosz 

ösvényről a másikra. 

A Fiam iránti közömbösség bűne burjánzik, és olyan sokan vannak, akik tudnak Létezéséről, de szabad akaratuk 

által, mégis megtagadják Őt. Most itt van az az idő, amikor meg fogják érteni mindazt, ami előttük áll, ha nem 

bánják meg bűneiket a Lelkiismeret Átvilágítása során, melyet hamarosan megtapasztalnak. 

Ti, akik szeretitek Fiamat, vegyétek fel az Ő Keresztjét, és segítsetek Neki visszahozni azokat a lelkeket, akik 

után Ő eleped, hogy drága szerető karjaiba zárhassa őket. 

Sokan közületek, gyermekek, akik nem ismeritek igazán Fiamat, meg kell, hogy értsétek az Ő szívének szelíd 

gyengédségét. Oly sok szeretet van Benne mindannyiatok iránt, hogy ha látnátok az Ő szenvedését az 

elutasításotok miatt, a földre borulnátok, zokognátok és könyörögnétek az emberiség bűneinek 

megbocsátásáért. 

Kérlek, sürgetlek benneteket, hogy kitartóan imádkozzatok a Nagyfigyelmeztetés alatti megtérésért, melyre 

Fiam annyira vágyakozik. 

Áldott Édesanyátok 

Az egész emberiség Királynője 

 

A SÁTÁN ÁLTAL KÜLDÖTT HAMIS PRÓFÉTÁK SOKASÁGÁNAK KORSZAKA 

2011. OKTÓBER 8. SZOMBAT; 16:20 

 

Drága, szeretett leányom, ahogyan az Én igaz látnokaim mennek ki a világba, ugyanúgy fognak a hamis látnokok 

is. Akkor fogjátok felismerni őket, ha a világnak adott üzeneteiket gondosan megvizsgáljátok.  Mert valahol 

legbelül érezni fogjátok, hogy manipulálták Tanításaimat és az igazságot, melyeket a Szent Biblia tartalmaz. 

Annyira finom hazugságok ezek, hogy csak azok lesznek képesek ezeket észrevenni, akik a Szentírás valódi 

ismeretével rendelkeznek. 

Ügyeljetek minden olyan gyűlöletre, melyet az ilyen látnokok keltenek követőik között, mikor veszekednek, 

családokat osztanak meg és választanak szét.  Azok a szekták, melyek az ilyen látnokok munkálkodásai által 

keletkeznek, most szétszóródnak a világban, hogy zavarodottságot és félelmet keltsenek a hívők között. 

Bárhol, ahol az Én Szent Szavam megjelenik, ott szeretetet fogtok találni. Az Én üzeneteim szeretetet és 

harmóniát keltenek, és képesek lesznek befolyásolni a lelketeket. Az Én üzeneteim mindig az igazságot fogják 

hirdetni, és miközben időnként kemények és félelemkeltőek, ezek mégis szeretetből adatnak nektek, 

Gyermekeim. 
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A hamis látnokok olyan üzeneteket fognak közzé tenni, melyeket nem könnyű olvasni vagy megérteni. Látszatra 

a hitelesség érzetét fogják sugározni, és a szeretet érzését keltik. De ezek mégsem fognak lelki békét hozni 

nektek. Az ilyen látnokok, akik közül sokan nem az Istentől valók, először elcsábítanak, majd kontrollálnak 

benneteket mindaddig, míg végül a hazugságok és megtévesztés ágyába szippantanak benneteket. 

A sátán és hadserege befolyásolni fogja ezeket a hamis látnokokat. Még az igaz látnokokat is megtámadhatja, 

mikor arra bíztatja őket, hogy zavartan eltávolodjanak Tőlem. Kérlek benneteket gyermekek, legyetek éberek 

minden időben. 

Utasítsátok el azokat az üzeneteket, melyek bármilyen formában is ellentmondanak Tanításaimnak, mert akkor 

biztosak lehettek abban, hogy azok hamisak. 

Én csak néhány kiválasztott hiteles látnokon keresztül szólok most a világban. Kevesebben vannak, mint 

húszan, és kevesebben, mint gondolnátok. Valamennyien különböző szerepet kaptak, de az Én hangom és az Én 

utasításaim ismerős jellegzetességgel bírnak majd, melyet fel fogtok ismerni. Valamennyi üzenetüknek az lesz a 

célja, hogy benneteket olyan tettekre buzdítsanak, melyekkel felkészítitek lelketeket. 

Bármilyen cselekedetnek fordítsatok hátat, mely a magukat látnokoknak nevezőktől olyasmire buzdít, ami 

különösnek tűnik, vagy követőiket olyan cselekedetekre ösztönzi, melyek ellent mondanak a felebaráti 

szeretetnek. 

Vigyázzatok most, mert ez a Hamis Próféta (megj. Antikrisztus) korszaka, aki hamarosan felfedi magát a világ 

előtt. Ugyanakkor ez a sátán által a világba küldött hamis próféták sokaságának korszaka is, hogy 

összezavarodottságot és lelki sötétséget okozzon. 

Szeretett Jézusotok 

 

ISTEN, AZ ATYA – FIGYELJETEK MOST AZ EMBERISÉGNEK ADOTT UTOLSÓ FELHÍVÁSOMRA 

2011. OKTÓBER 9. VASÁRNAP; 15:30 

 

Leányom, beszélj a világnak szeretetemről, melyet Én minden teremtményem iránt érzek, szerte a világon. 

Tájékoztasd őket arról is, hogy Én most a háttérből fogom irányítani az isteni beavatkozás legnagyobb 

cselekedetét, amilyet még nem láttak a földön Szeretett Fiam, Jézus Krisztus feltámadása óta. 

Minden elő van készítve  az Irgalmasság ezen nagyszerű Cselekedetére, melyet azért szentesítettem, hogy 

segítsek megmenteni mindannyiatokat. 

Az irántatok érzett Szeretetem azt jelenti, hogy míg terveim szerint harcolok a csalóval az emberiség 

elpusztítására tett kísérletei ellen, meg fogom engedni most az Irgalmasság utolsó Cselekedetét, hogy 

megtérjetek. Ez a megváltásotokra irányuló utolsó cselekedet az Én szememben azt jelenti, hogy az emberiség 

még egyszer utoljára megtanulhatja (megtapasztalhatja) Létezésem igazságát. 

Gyermekeim, kérlek, hajoljatok most meg, és kérjetek irgalmat családjaitok és szeretteitek számára. Ha ők 

nincsenek a kegyelem állapotában, nehéznek fogják találni a Nagyfigyelmeztetést. Tájékoztatnotok kell őket az 

igazságról való elmélkedés fontosságáról. 

Az idő rövid. A Nagyfigyelmeztetés szinte már elérkezett hozzátok. Ha túl lesztek rajta, lesz időtök eldönteni, 

melyik utat szeretnétek választani. Az isteni világosság útját, vagy a csaló útját. A választás a tiétek lesz. 
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Egy idő után, ha az ember nem fordít hátat gonosz módszereinek, el fogom pusztítani azokat az országokat, 

melyek a csalónak (be)hódolnak. Elrejtőznek majd, mikor az Én büntető kezem lesújt, de nem lesz hová 

menniük. 

Türelmem a végére ért, ahogy most azoknak az egyesítését tervezem, akik hisznek Bennem, a Mindenség 

Teremtőjében, és akiket az új Béke- Korszakba viszek Magammal. Azok, akik a másik utat választják, a pokol 

tüzére lesznek vetve. 

Figyeljetek most erre az emberiséghez intézett utolsó felhívásra, ez az az idő számotokra, hogy jövőtökről 

döntsetek. Imádkozzatok azokért, akik vakok Szeretetem iránt, mert sokan közülük, mikor az igazság feltárul 

előttük még egyszer, Ellenem szegülnek, és hátat fordítanak Nekem. 

Szeretett Teremtőtök 

Isten, az Atya 

Magasságos Király 

 

 

ÜZENET AMERIKÁNAK: ÖLELJÉTEK ÁT VALAMENNYI FELEKEZETHEZ TARTOZÓ TESTVÉREITEKET 

2011. OKTÓBER 11. KEDD; 15:30 

 

Drága, szeretett leányom, szeretnék az amerikai emberekhez szólni. Üzenetem számukra a következő. Ti, drága 

Gyermekeim ezekben az időkben nagyon szenvedtek. Ti egy tisztításnak vagytok alávetve, mely lelketek 

megtisztulásához szükséges. 

Az óriási bűnök Amerikában – mint az abortusz (magzatelhajtás) és a testi erkölcstelenség -, kínoznak Engem. 

Sokan Gyermekeim közül fertőzöttek a csaló által, aki elrejtőzve, a zárt ajtók mögül irányítja pénzügyi és 

politikai rendszereteket. Oly sokan feledkeznek meg közületek erről a tényről.  Most sürgősen imára szólítalak 

fel benneteket, hogy megszabaduljatok attól a fondorlatos tervtől, mellyel el akarják országotokat pusztítani. 

Az ima, Gyermekeim, segíteni fog mérsékelni azt a büntetést, melyet az Én Atyám fog a világra szabadítani, az 

abortusz (magzatelhajtás) bűnéért. Imádkozzatok, imádkozzatok és egyesüljetek az Én Atyám dicsőítésére. 

Mert valamennyi, az Atyát, Istent a világ Teremtőjét tisztelő hívő egyesülésével, megmenthetitek országotokat. 

Imádkoznotok kell a megbocsátásért, és bíznotok kell abban, hogy imáitok meghallgatásra találnak Atyám 

isteni időzítésének megfelelően. 

Öleljétek át minden felekezethez tartozó testvéreiteket, akik hisznek Istenben, az Atyában, és egyként 

imádkozzatok országotok bűneinek megváltásáért. Gyermekeim, országotok olyan hatalmas, hogy fontos annyi 

lelket Megmentenem, ahányat csak lehetséges. Ezt Én csak a Nagyfigyelmeztetés során bekövetkező 

megtéréseken keresztül tehetem meg, valamint imáitok és áhítatos odaadásotok által. 

Forduljatok most Hozzám mindannyian. Ne közösítsétek ki egymást vallásaitok miatt, csak bízzatok Istenben, 

az Atyában, és Ő válaszolni fog imáitokra. 

Ti, drága Gyermekeim olyan elveszettek vagytok. Olyan nagy összezavarodottságot mutattok, és Isten, az Atya 

létezéséről szóló elferdített igazságokat adtok elő. A vallást használjátok álcaként, hogy méreggel pusztítsátok 
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el azokat, akik szerencsétlenebbek, mint ti.  Itt az idő, hogy elfogadjátok az igazságot, hogy csak felebarátaitok 

szeretete által térhettek vissza egy nemzetként Teremtőtök, Isten, az Atya karjaiba. 

Teljes Lényem könnyező együttérzésével szeretlek benneteket. Azon fáradozom, hogy megmentselek és 

bevezethesselek benneteket az új és csodálatos Béke Korszakába, amely ezen a földön vár rátok. Ahhoz, hogy 

ebbe az új Paradicsomba bemehessetek, lelketeknek meg kell szabadulnia a bűntől. 

Imádkozzatok a kegyelmekért, a saját és kormányaitok által elkövetett bűneitek bocsánatáért. 

Békével és szeretettel válok el tőletek, 

Szeretett Megváltótok, Jézus Krisztus 

 

SZŰZ MÁRIA: ALAPOS VIZSGÁLATOKNAK ÉS TÁMADÁSOKNAK LESZEL KITÉVE 

2011. OKTÓBER 12. SZERDA 

 

Gyermekem, ez az az idő, hogy amikor Fiamért dolgozol, alapos vizsgálatoknak és támadásoknak leszel kitéve. 

Mindig tisztelned kell Fiam kéréseit, és engedelmeskedned kell Neki mindig. Soha ne védd meg az Ő 

Legszentebb Szavát, mivel ezt nem kéri tőled. Ne reagálj, vagy ne szállj szembe azokkal, akik kétségbe vonják 

vagy félremagyarázzák az Ő szavát, ami vitát és kétkedést kelthet. 

Te most a csaló támadásának leszel kitéve, de imádkoznod kell az Én védelmemért, és soha ne adj az ilyen 

gúnyolódásokra. Ő, a csaló, másokon keresztül dolgozik azon, hogy (meg)bántson téged, ha engeded neki, hogy 

ezt tegye, akkor teret adsz neki, és megadod neki azt a hatalmat, amit akar. 

Állj szilárdan ezekben a helyzetekben gyermekem, és fordulj mindig Hozzám, Én beborítalak téged legszentebb 

palástommal, hogy megvédjelek tőle, és minden rendben lesz. 

Maradj bátor és fogadd ezt a Magasságos Istentől, mint egy ajándékot, mert egy ilyen erő hiányában nem 

tudnád hatékonyan végezni ezt a munkát. Mindig emlékezz arra, hogy nem vagy egyedül ebben a munkában, 

mert a szentek mindannyian közbenjárnak érted, és mindenféle isteni védelmet megkapsz. 

Légy továbbra is engedelmes Fiamhoz, valamint próbálj örömteli lenni és légy is az, miközben azt a szenvedést 

elfogadod, melyet Ő enged meg a lelkek megváltásáért. Folytatnod kell a Szent Rózsafüzér imádkozását minden 

nap, és imádkozz velem, így lehet megmenteni a lelkeket. 

Megáldalak gyermekem.  A Mennyország örvendezik ennek a drága, szeretett Fiamért végzett legszentebb 

munkának, Ő az egész emberiséget szereti, de szomorú könnyeket hullat azokért a lelkekért, akik majd 

elutasítják kegyelemmel teli kezét a Nagyfigyelmeztetés után. 

Szeretett Édesanyátok 

 

SOHA NE VÉDJ MEG ENGEM, MERT EZ NEM SZÜKSÉGES 

2011. OKTÓBER 13. 
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Drága, szeretett leányom, tájékoztatnom kell téged annak szükségességéről, hogy tartózkodj az Én Legszentebb 

Szavam megvédésétől. 

Akik megkérdőjelezik az Én szavam, azoknak imádkozniuk kell Hozzám vezetésért. Arra utasítalak most, 

hogysoha ne kíséreld meg megmagyarázni az Én isteni ajkamról eredő üzeneteket. 

Ezt sokszor elmondtam neked, és nem kaptál felhatalmazást arra, hogy ezt tedd. Ehelyett fogadd Üzeneteimet 

úgy, ahogy vannak. Ne kételkedj bennük. Ne próbáld meg elemezni azokat, mert az ember keveset tud az isteni 

tervekről vagy időzítésről. Ahogyan az Antikrisztusról sem tud semmit az ember, még ha azt is gondolja, hogy 

igen. Az ilyen jelentőségű dolgokat továbbra is csak az Én szeretett Atyám ismeri. 

Arra kérlek, soha ne védj meg Engem, mert ez nem szükséges. Egyedül Atyám akarata számít, vagyis az 

emberiséggel való kommunikálás, általad és más prófétákon keresztül. Amint azt már korábban is mondtam 

neked: Te vagy az író, és Én a szerző. Te vagy az eszköz, és Én a Mester. 

Az Irántam való engedelmesség az elvárás feléd mindig. A szerint cselekedni, ahogyan azt Én mondom, 

egyszerű dolog. A te munkád könnyebbé válik, ha tartózkodsz attól, hogy egy intellektuális vallási vitába 

bonyolódj a szentírási témákban, melyekről semmit sem tudsz. 

Ne feledd az alázatosság fontosságát, leányom. Maradj gyermek, maradj kicsi az Én szememben mindig, és 

békére lelsz. Megpróbáltatásokat fogsz kapni ezen munka során. Várd ezeket. Ne utasítsd vissza ezeket.  Szabad 

akaratod ajándékát Én elfogadtam, de meg kell tanulnod megpróbálni nem visszautasítani a szenvedést, mert 

ez fontos a lelkek megváltásához. 

Szeretlek leányom, de szükségét érzem, hogy az Én világos útmutatásaimra emlékeztesselek. Nincs szükségem 

a megvédésemre. A szavak, melyeket kapsz, nincsenek beszennyezve, és nem ellenkeznek az idők kezdete óta 

az emberiségnek adott igazsággal. A Bibliában lévő igazság sok változata lett elferdítve, hogy az megfeleljen az 

ember saját elképzeléseinek. Én vagyok az igazság. Én vagyok az élet kenyere. Nélkülem nincs élet. 

Haladj előre tisztább megértéssel aziránt, hogy mi az elvárás feléd. Te mindig oltalmazva vagy. Köszönöm 

leányom az erőt, melyet most mutatsz, de mindig engedd, hogy Én vezesselek téged, minden időben. Ebben a 

formában könnyebb lesz ez az utazás. 

Szeretett Jézusod 

 

ÉN NEM KÉNYSZERÍTHETEM AZ EMBEREKET, HOGY MEGTÉRJENEK, VAGY HOGY VISSZATÉRJENEK 

(AZ ISTENBE, AZ ATYÁBA VETETT HITHEZ) 

2011. OKTÓBER 15. SZOMBAT, 19.00 

 

Drága, szeretett leányom, ahogyan egyre több ember hallja meg az Én szavam (üzenetem), Szeretetem majd 

átjárja az ő lelküket, amint Üzeneteimet elolvassák. Én az ő lelkükhöz fogok szólni, és felébresztem őket 

szendergésükből, hogy egyesítsem őket Magammal, azért, hogy Én meg tudjam menteni a lelkeket mindenütt. 

Sokasodásotok segíteni fog Nekem a lelkek óriási mértékben való megmentésében. Az embernek, az Én Atyám 

által ajándékként adott szabad akarat miatt, Én nem kényszeríthetem az embereket, hogy megtérjenek, vagy, 

hogy visszatérjenek az Istenbe, az Atyába vetett hithez. Ez az ő saját döntésük kell, hogy legyen. Az ima által 

terjedni fog a megtérés. Ezt megígérem nektek. Csak gondoljatok az ajándékra, mely a lelkekre vár, mikor ti, 

Gyermekeim, imádkoztok értük. 
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Nem ismeritek az ima hatalmát? A tömegek által, Atyámhoz mondott hálaadó ima, és a bűneitekért való 

vezeklés (jóvátétel), megmentheti a világot.  Ilyen az a hatalom, amellyel az ima bír. Soha ezelőtt nem kértelek 

sürgetve benneteket ennyire az imádkozásra, mely saját ajkatokról kell, hogy jöjjön, és a szív nagylelkűségéből 

kell, hogy fakadjon, a megátalkodott bűnösökért, mindenütt. Szükségem van az imáitokra. Imáitok nélkül ezek a 

szegény lelkek nem biztos, hogy megmenekülnek, mert sokan közülük akkora sötétségben vannak, hogy a 

Nagyfigyelmeztetés csak csekély mértékben fog rájuk hatni. Ti, dédelgetve szeretett gyermekeim, valamennyien 

bűnösök, akik közül sokan megtesztek minden tőletek telhetőt, hogy szereteteteket megmutassátok Nekem, 

nem veszitek észre, hogy Én olyan nagyon bízom bennetek, abban, hogy Velem tartotok (mindvégig kitartotok 

Mellettem). Csatlakozzatok Hozzám, Szent Szívembe zárva, és kérjétek Tőlem a kegyelmeket, testvéreitek 

megmentéséért. Lelkek millióit fogom megmenteni, ha időt szenteltek az Isteni Irgalmasság 

Rózsafüzérének imádkozására. 

Ez az az idő, amikor az Isteni Irgalmasság (rózsafüzérének) imádkozása lesz a leghatékonyabb. Legyetek 

szívetekben, elmétekben, testetekben és lelketekben nagylelkűek. Minden kétséget vessetek el.  Engedjétek meg 

Nekem, a ti Jézusotoknak, hogy felemeljelek, és elvigyelek benneteket, és mindazokat, akikért imádkoztok, az 

Én örök életembe. 

Szeretett Megváltótok, Jézus Krisztus 

 

A TI IDŐTÖK A FÖLDÖN EGY KRITIKUS PONTHOZ ÉRKEZETT 

2011. OKTÓBER 16. VASÁRNAP; 15:30 

 

Drága, szeretett leányom, miért van az, hogy mikor az Én szavam (üzenetem) értelmezik, oly sok gyermekem 

találja azt támadónak. Miközben Gyermekeimnek mindig meg kell különböztetniük azokat az üzeneteket, 

melyeket azok tesznek közzé, akik azt állítják, az Én nevemben jönnek, ugyanakkor Gyermekeimnek azt is meg 

kell tanulniuk, hogy mindig legyenek nyitottak elméjükben és szívükben. 

Oh, mennyire szeretném, ha Követőim különösképpen kinyitnák szemüket és szívükbe fogadnának Engem. Én 

vagyok, Jézus, aki szólít benneteket, hogy halljátok meg Hangom, amint sürgetve kérlek benneteket, hogy 

jöjjetek Hozzám imában. 

A ti időtök a földön egy kritikus ponthoz érkezett. Nincs sok idő hátra, míg meghirdetem az új béke-korszakot, 

és emiatt van szükségem arra, hogy felkészítsétek lelketeket most. 

Ne engedjétek, hogy az arrogancia vakká tegyen benneteket az igazságra. Hát nem tudjátok, hogy Én sosem 

csaplak be benneteket? Halljátok meg Utasításaimat, hogy a gonoszt megakadályozzátok ítélőképességetek 

elhomályosításában. Ne engedjétek neki, hogy távol tartson benneteket, mert ha csak meghalljátok az Én 

legszentebb szavam (üzenetem), tudni fogjátok, hogy ez Én vagyok, Jézus Krisztus, aki szólít benneteket. 

Gyermekeim, ha tudnátok, mennyi fertőzés lett rászabadítva az Én értékes lelkeimre a világon, meg lennétek 

döbbenve. A sötétség időről-időre az Én értékes követőimet is beborítja. Az a fájdalom, melyet érzek, mikor 

kétségeiteknek vagyok tanúja –különösen azon lelkek között, akik rendszeresen imádkoznak, és igaz odaadást 

mutatnak-, a mély szomorúság könnyeit hozza. 

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok a Szentlélek vezetéséért. Ha kinyitjátok megkeményedett 

szíveteket, és kéritek a megkülönböztetés kegyelmét, Én válaszolni fogok hívásotokra. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/isteni-irgalmassag-rozsafuzere/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/isteni-irgalmassag-rozsafuzere/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/isteni-irgalmassag-rozsafuzere/
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Milyen szomorúak lesztek, mikor az igazság feltárul előttetek a Nagyfigyelmeztetés alatt.  Én most a többi lélek 

megmentéséért mondott imáitokat kérem. Minden bizonnyal, ha még kételkedtek is az Én szavamban, melyet 

ezen üzeneteken keresztül adok, akkor is meglelhetnétek azt (az Én szavamat) szívetekben, hogy imádkozzatok 

az elveszett lelkekért. 

Szeretlek benneteket, és várom, hogy eleget tegyetek az imára vonatkozó kérésemnek. 

Jézusotok 

 

VISSZATÉRÉSEM MEGMENTÉSETEKRE, A VILÁG MINDEN SZEGLETÉBEN ÉREZHETŐ LESZ 

2011. OKTÓBER 17. HÉTFŐ; 21.30 

 

Drága, szeretett leányom, az idők változnak körülötted. A világ a feje tetejére állt a sötétség szellemének 

hatására. Körül vagytok véve mindannak a bizonyítékával, amit a bűn gonoszsága okozhat az emberiségnek. 

Ebben a sötétség-szellemben az Én isteni jelenlétemnek szelleme fog ragyogni, amint eljövök az emberiséget 

még egyszer újra megmenteni. 

Ti, értékes Gyermekeim, akik ismeritek az igazságot, el kell mondanotok másoknak, mennyire szerencsések, 

hogy megkapják ezt a csodálatos isteni ajándékot. Szeretetem le fog sújtani a földre oly módon, hogy 

alázattal térdre borultok és a bánat könnyeit fogjátok hullatni, mindazért a sérelemért, melyet az Én Örök 

Atyám megbántásával okoztatok. 

A Magasságos Isten által kapjátok most az irgalmasság ezen nagyszerű cselekedetét.  Örvendezzetek, mert 

most világosság van a világban, mely vonzani fogja a lelkeket előre, Isten, az Atya karjaiba. 

Újra eljövök, hogy megadjam azt az életet, mely számotokra szükséges, hogy még egyszer lehetővé tegyem 

számotokra Isten, az Atya dicsőségének imádásában és dicsőítésében felemelni szemeteket, és megköszönni 

Neki igazságosságát, melyet most értékes, de elveszett gyermekei iránt mutat. 

Én, Jézus Krisztus, most előkészítem, hogy minden egyes léleknek –beleértve a megátalkodott bűnösöket és 

hitetleneket is -, lehetősége legyen tanúságot tenni az irgalom igazságáról, mindenütt. 

Az Én létezésemnek, és Isten, az Atya létezésének bizonyítéka fel lesz fedve annak mennyei dicsőségében, 

mindenkiben, minden férfiben, nőben és gyermekben. 

Az Én jelenlétem oly módon fog feltárulni, hogy senki sem fogja, és nem is tudja figyelmen kívül hagyni. Mert a 

menny meg fog nyílni, a csillagok össze fognak ütközni, ezért Visszatérésem, hogy megmentselek benneteket, 

érezhető lesz a világ minden szegletében, ugyanabban az időben. 

Óh, Gyermekeim mennyire fognak örvendezni, mikor tanúi lesznek az Én isteni jelenlétemnek. Még a 

sötétségben lévők is érezni fogják, ahogyan hideg lelküket megérinti Szeretetem, mely újra lángra gyújtja őket. 

Készüljetek. Várjátok Dicsőséges visszatérésem. Imádkozzatok azokért, kiknek félelem van a szívében. Ne 

féljetek Tőlem. Várjátok ezt a nagyszerű eseményt szeretettel és alázattal szívetekben. 

Szeretlek benneteket gyermekeim. Irgalmasságom ezen nagyszerű cselekedete ezt bizonyítani fogja 

számotokra. 

Szeretett Megváltótok 
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Jézus Krisztus 

Az Emberiség Királya 

 

ISTEN, AZ ATYA – KÉSZÍTSD FEL A VILÁGOT SZERETETT FIAM, JÉZUS KRISZTUS ÉRKEZÉSÉRE 

2011. OKTÓBER 19. SZERDA, 14:00 

 

Leányom, készítsd fel a világot Szeretett Fiam, Jézus Krisztus érkezésére, mert most eljön Ő, ahogy előre meg 

volt jövendölve, hogy még egyszer megmentse az emberiséget. 

Az Ő (Fiam) érkezését mennyei harsonaszó és angyalok kórusa fogja hirdetni, akik dicséretet fognak zengeni, 

hogy bejelentsék ezt a nagyszerű eseményt. 

Az Én nagyszerű ajándékom az emberiség számára, rövidesen be lesz mutatva nektek az Én drága szeretett 

Fiam képében, akit rövidesen elküldök, hogy megmentsen bennetek még az Utolsó Ítélet előtt. 

Készítsétek fel lelkeiteket, mert amikor bűneitek feltárulnak előttetek, Én azt parancsolom nektek, hogy 

alázattal boruljatok Fiam lába elé, és könyörögjetek irgalomért. Kérnetek kell Őt, hogy bocsásson meg nektek, 

és el kell fogadnotok a büntetést, mely lelketek megtisztításához szükséges. 

Az Ő irgalma olyan nagy, hogy nincs bűn, legyen az bármennyire súlyos, amit ne lehetne megbocsátani, ha igaz 

bűnbánatot mutattok. Mindannyiatok részéről alázatra van szükség, azért hogy méltók legyetek majd arra, hogy 

belépjetek az új Dicsőséges Béke-Korszakba a földön, amelynek ideje nagyon közel van. Csak azok a lelkek 

lesznek alkalmasak, hogy belépjenek a kapukon, akik őszintén megbánják bűneiket, és igaz hűséget mutatnak 

az Én szeretett Fiam iránt. Mert bűntelennek kell lennetek ahhoz, hogy belépjetek ebbe a csodálatos Új 

Paradicsomba a Földön. 

Drága szeretett leányom, Én nagy szeretettel készítettem mindannyiatoknak ezt a Paradicsomot. Ez az az 

örökség, amire vártok. Ez az a mód, ahogyan a föld ajándékát eredetileg bemutattam Ádámnak és Évának. 

Bárki, aki visszautasítja ezt a Földi Paradicsomot, ahol semmilyen formában nem fog létezni a gonosz, az hátat 

fordít a megváltásnak. 

Ez az utolsó esélyetek, hogy megszabadítsátok lelketeket a sátán szorításától és az életeteket uraló gonosz 

befolyástól. 

Ragadjátok meg ennek a nagy irgalomnak csodálatos ajándékát. Ezen ajándék által az igaz megváltás 

lehetőségét ajánlom Nektek és egy dicsőséges Paradicsomot, amelyet sehogy sem tudnátok elképzelni. 

Mert ti, azok a szegény bűnösök, akik visszautasítjátok Fiam megbocsátási ajánlatát, több időt kaptok majd, 

hogy visszatérjetek hitetekhez. Ugyanakkor nem fogtok túl sok időt kapni, mert Türelmem fogy. 

Várjátok most Fiam visszatérését, hogy még egyszer megmentsen benneteket a bűntől, és hogy elvezessen 

benneteket az örök üdvösségre. 

Isten, az Atya 
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FIAM, MOAMMER KADHAFI HALÁLA 

2011. OKTÓBER 20. CSÜTÖRTÖK, 15:15 

 

Drága szeretett leányom, ha bármilyen kételyetek is lehetett időről időre az Én legszentebb üzeneteimet 

illetően, azok mostanra már enyhültek. 

Én próféciákat nyilatkoztatok ki, azért, hogy bizonyítsam a világnak, hogy Én vagyok az, Jézus Krisztus, az egész 

emberiség Megváltója, aki kommunikálok Gyermekeimmel mindenütt, ebben az időben. 

Szándékom nem a szenzációkeltés, hanem annak biztosítása, hogy mindenki meghallja a világnak szóló 

legsürgetőbb Hívásomat. 

Fiam, Moammer Kadhafi halála, akinek lelkéért, te és a hozzád közelállók imádkoztak az utóbbi hónapokban, 

egyike az első jövendöléseknek (próféciáknak), amely bizonyítani fogja a világnak, hogy ezek az üzenetek 

hitelesek. Ez az Én jelem neked leányom, hogy megszabaduljon az elméd a kételyektől, amelyek régóta jelen 

vannak elmédben. (A következő két vezető meggyilkolásának részleteit, és ezen rémtettek időpontjait 

megkapta a látnoknő még egyszer. Az eredeti üzenet 2011 februárjában volt kinyilatkoztatva.) 

Leányom, bármennyire is nyomaszt ez téged, te ki lettél választva, hogy felkészítsd az emberiséget az Én új 

béke-korszakomra. Ez az az idő, amely valamikor a Nagyfigyelmeztetés után fog elkövetkezni. 

Menj és készülj fel a te Szent Küldetésed következő szakaszára, hogy segíts megmenteni a lelkeket a 

Nagyfigyelmeztetés után. Folyamatosan kapod a kegyelmeket, hogy erős maradj. Gyermekeim végre mindenütt 

meghallják a megtérésre hívó Kiáltásomat. 

Azok, akik a legjobban megbántanak Engem 

Soha ne mutass félelmet ebben a munkában, mert nincs mitől félni. Soha ne tétovázz és soha ne engedd, hogy a 

csalódások vagy a szóbeli gúnyolódások lassítsanak a Nekem végzett munkádban. Leányom, Én mindig 

melletted állok. Emlékezz erre. Ha és amikor téged támadnak az Én Szent Szavamért (Üzenetemért), maradj 

csendben. Az Én Szent Szavamat (Üzenetemet) mindig támadni fogják. Azok, akik a legjobban megbántanak 

Engem, azok a szent lelkek, akik félelemből és óvatosságból sajnos az elsők, akik megsértenek Engem ezen 

üzenetek miatt. A sátán tudja, hogy az Én kiválasztott és ájtatos követőim, akik mikor hátat fordítanak Nekem, 

ők azok, akik a legjobban megbántanak Engem. 

Leányom, te most kezded érezni az Én szenvedésem fizikai fájdalmát, de te most készen állsz ennek 

elfogadására, egységben Velem. Ezek a megpróbáltatások nem fognak sokáig tartani, de amíg tartanak, egész 

idő alatt ugyanazt a gyötrő kínt fogod érezni, melyet Én érzek, mikor bűnnek vagyok a tanúja. Amint azt 

korábban is mondtam neked, ez egy ajándék, és nagyon kevés kiválasztott lélek kapja meg ezt. Időnként ijesztő, 

de meg kell értened, hogy szenvedésed nem csupán téged hoz közelebb az Én Legszentebb Szívemhez, hanem 

ez lelkek millióit fogja megmenteni a Nagyfigyelmeztetés során. 

Ez a szenvedés egyre intenzívebb lesz, ahogy a Nagyfigyelmeztetés közeledik. Viseld ezt csendben. Mert ily 

módon segíteni fogsz Nekem értékes lelkeket menteni, akiket egyébként a csaló kaparintana meg. 

Mondd meg gyermekeimnek, hogy Örülök erős hitüknek, melyet mutatnak. Mondd meg nekik, hogy egyre 

közelebb kerülnek Szent Szívemhez. Mondd meg nekik, hogy Én most megáldom őket, és óriási áldást 

adományozok, hogy megadja nekik azt az erőt, melyre szükségük lesz, ahogy Útmutatásaimat követik ezeken a 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2011/07/az-arab-vilag-felkelese-%e2%80%93-harom-vezeto-politikust-megolnek-2011-02-17/
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szent üzeneteken keresztül. Szükségük lesz az erőre, mivel nem könnyű Gyermekeimnek megemészteni a 

változások szörnyűségét, melyek most fognak kialakulni a ti világotokban. 

Imádkozzatok és egyesüljetek. Együtt nézzetek az égre kisgyermekként, Isten, az Atya iránti egyszerű 

bizalommal. Kérjétek Őt, az Én Szent Nevemben, hogy egyesítsen benneteket az ő dicsőséges hadseregébe, az 

örök üdvösség győzelmére. 

Én Megáldalak benneteket gyermekek teljes Isteni Szeretetemmel. 

A ti Jézusotok 

 

A NAGYFIGYELMEZTETÉS EGYFAJTA GLOBÁLIS (VILÁGMÉRETŰ) GYÓNÁS 

2011. OKTÓBER 21. PÉNTEK, 20.30 

 

Drága szeretett leányom, írd ezt. Te most egy nagyfokú szenvedésen mész keresztül annak érdekében, hogy 

megmentsd azokat a sötétségben levő lelkeket, akik visszautasítanak Engem, és visszautasítják Atyámat. 

Olyannyira zártak és megkeményedettek ezek a lelkek, hogy csak a többi lélek imái és az ártatlan lelkek 

szenvedése által lesz lehetséges megmenteni őket.  Mert ők el fogják utasítani, hogy megváltást keressenek.Az ő 

makacsságuk meg fogja akadályozni őket abban, hogy olyan mértékben érezzenek bűntudatot,hogy 

meggyónják bűneiket, és bocsánatért esedezzenek. 

A Nagyfigyelmeztetés egyfajta globális (világméretű) gyónás. Ekkor mindenki felé az lesz az elvárás, hogy 

kérjen bocsánatot bűneiért, vagy szembe kell néznie a visszautasítással. Oly sok sötétségben lévő lélek fogja 

elutasítani Irgalmas Kezem. Ők el fognak fordulni Tőlem. Te, leányom, minden ájtatos követőmmel együtt 

tudsz segíteni, megmenteni a lelküket az örök kárhozattól. 

Én soha nem erőltetném rá Gyermekeimre, hogy szenvedjenek az Én nevemben. De azok által, akik 

szenvedésükön keresztül felajánlják segítségüket Nekem, mint ajándékot, Én meg tudom váltani az 

emberiség nagy részét. 

A szenvedés a sátán támadásai által következik be, amikor gyötri a Hozzám közel álló lelkeket, és 

azokat, akiket Én kijelöltem egy – a lelkek megtéréséért folytatott – szent küldetésnek a vezetésére.  Legyetek 

tudatában, hogy amikor ezek a támadások jönnek, akkor egységben vagytok Velem.  Ti akkor fogtok 

megismerni Engem nagyon jól. Ti tudni fogjátok, hogy hogyan érzek Én- az örömöm, a szomorúságom, a 

bánatom, a fájdalmam, és a rettegést, amikor elveszítek egy lelket a sátánnal szemben. 

Ne aggódj(atok)! Már lelkek milliói menekültek meg ezen üzenetek által. 

Ájtatos hadseregem imái már mérséklik a globális katasztrófákat, és az Én Szent Helytartóm távozását a 

Vatikánból. Isteni Irgalmasságom rózsafüzérének engedelmes imádkozása lelkeket ment éppen most. 

Leányom, biztosítsd, hogy minden Gyermekem megértse, hogy ezen üzeneteken keresztül Én minden 

valláshoz és felekezethez szólok. Senkit sem zárok ki. Mert ők mindannyian Isten gyermekei. Csak egy Isten 

van, és ez az Én Örök Atyám, a Magasságos Isten. 

Gyertek Velem együtt gyermekek, és egy emberként dolgozzatok Lelkeim megmentésén, szerte a világban, 

gyorsan. Csak az ima által tudtok segíteni Nekem a világ megmentésében. 
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A ti Jézusotok 

Az egész Emberiség Megváltója 

 

SZERETNÉK LÉTREHOZNI EGY IMACSOPORTOKBÓL ÁLLÓ HADSEREGET 

2011. OKTÓBER 23. VASÁRNAP, 19:15 

 

Drága, szeretett leányom, mindenkinek tudnia kell, hogy szeretnék létrehozni egy imacsoportokból álló 

hadsereget szerte az egész világban. Én el foglak látni benneteket, Hadseregem, imákkal, melyeket imádkozni 

kell majd a lelkek megmentéséért. Ezek az imacsoportok növekedni fognak, és soraikból ki fog emelkedni 

egy hithű követőkből álló valódi hadsereg, hogy világra hozzák mindenki üdvösségére irányuló Isteni 

Ígéretem igazságát. 

Ezek a csoportok hadsereget fognak alkotni, amint azt meghagyta az Én szeretett Atyám, aki le fogja győzni a 

gonosz sötétségét, melyet a sátán, valamint annak hívei és követői okoztak. 

Igen, Leányom, bár nehéz megérteni, de sok ember van, aki nemcsak, hogy elismeri a sátánt, de még hűséget is 

tanúsít iránta. Sok lélek van sötétségben, akik hódolattal adóznak, és bálványozzák a Sötétség Királyát. Sok 

templom, mely a világosság Gyermekeinek szeme elől el van rejtve, a sátán tiszteletére épült. Ők hajlongnak 

előtte, fekete miséket tartanak és sértegetnek Engem az istenkáromlás és sértés minden fajtájával, amely 

megbotránkoztatna és undorítana benneteket. Számuk folyamatosan növekszik, és sokan, a sátán lelkes és 

elkötelezett követői közül, nagyon elismert vezetői pozíciókban dolgoznak az üzleti világban, banki és politikai 

körökben. Egységbe tömörülnek ellenszegülve Istennek, az Én Örök Atyámnak, teljes tudatában annak, hogy 

mit cselekszenek. 

Csakúgy, mint ahogyan a sátán gyűlöli az emberi természetet, mert az Isten, az Atya, a mindenség Teremtője 

által lett teremtve, ugyanúgy ezek a sátánhívők is gyűlölik az emberiséget.  A gyűlölet, melyet éreznek, 

olyannyira mély, hogy megpróbálnak majd egy elit hadsereget létrehozni, hogy életek millióit pusztítsák 

el a földön. Hatalomra és jólétre való törekvésükben el fogják érni, hogy az emberiség kontrollálására irányuló 

saját szükségleteikhez és vágyaikhoz megtisztítsák az utat. 

Ezekhez a megátalkodott bűnösökhöz keresem a ti segítségeteket gyermekek. Szükségem van imáitokra, hogy 

megnyissák szívüket azokra a hazugságokra, melyeket a csaló hitetett el velük. Ők elveszettek Számomra, 

hacsak nem könyörögnek Irgalmasságomért. Emiatt lehet az ima az egyetlen megmentő kegyelem 

számukra. 

Ez, a csaló által vezetett erős hadsereg kísérletet fog tenni arra, hogy borzalmas pusztítást okozzon. Már 

próbálják megmérgezni gyermekeimet, a legravaszabb módokon, vizeteken, orvosságaitokon és 

élelmiszereiteken keresztül. Kérlek, legyetek éberek mindig. 

Az Én Atyám keze hamar, a Nagyfigyelmeztetést követően le fog sújtani ezekre a gonosz lelkekre, ha folytatják 

az Én Irgalmam elutasítását. Mindeközben gyermekeim, nektek fel kell állnotok, és nem szabad hagynotok, 

hogy népeiteket terrorizálják. Imádkozzatok Védelmemért, és éljétek egyszerűen az életeteket. Imádkozzatok 

és vegyétek a szentségeket magatokhoz. Mindenben kérjétek az Én segítségem, és Én válaszolni fogok 

kéréseitekre az Én legszentebb akaratom szerint. 
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Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy enyhítsétek a világ kontrollálására irányuló gonosz terveket, 

melyeket ez a gonosz csoport szövöget. Hatalomhoz jutnak a Közel-Keleten és kísérleteket tesznek Európa 

irányítására, mielőtt a világ más területeit is célba veszik. Az ellenségek, akiket a hírekben mutatnak nektek, 

azok nem az igazi ellenségek. Ellenségeket kreálnak azért, hogy igazolják a megtorlást, melynek mindig ugyanaz 

lesz a célja. Irányítani. Birtokolni. Jólétet kiépíteni. 

Imádkozzatok értük, hogy megtérjenek, mert megtérés nélkül az ő gonosz tetteik sok bánatot és szorongást 

fognak okozni. Habár az Én Örök Atyám ki fogja róni az Ő büntetését, ők még így is olyan kárt okozhatnak, mely 

mérhetetlen szenvedést fog okozni az Én gyermekeim között. 

Szeretett Megváltótok 

Jézus Krisztus 

 

ÉRKEZÉSEM A VÁRTNÁL HAMARABB LESZ 

2011. OKTÓBER 24. HÉTFŐ, 19.09 

 

Érkezésem a vártnál hamarabb lesz  

Drága, szeretett leányom, nem szabad hagynod, hogy felzaklassanak azok, akik folyamatosan megkérdőjelezik, 

és ítélkeznek az Én legszentebb szavaimat illetően. Hagyd figyelmen kívül ezeket a faggatózásokat. Maradj 

csendben. Imádkozz értük és lépj tovább, mert most már nincs sok idő. 

Felszólítalak mindannyiatokat, drága gyermekek, hogy maradjatok nyugodtak és imádkozzatok Hozzám 

irgalomért. Kérlek, nem szabad pánikba esnetek, mert Én csak azért jövök, hogy megmentselek bennetek, 

nem pedig ítélkezni. Nem tudjátok ezt? Nincs mitől félnetek, csak bízzatok Bennem teljesen. 

Érkezésem a vártnál hamarabb lesz, így kérlek, készítsétek fel lelketeket. Imádkozzatok mindazokért a 

lelkekért, akik talán megtagadnak Engem, vagy visszautasítják az Én isteni irgalmasságom ajándékát. Az Én 

dédelgetett lelkeim sok vigasztalást hoznak nekem, és megkönnyítik a kínt és a szenvedést, amit Én elviselek, 

amikor látom a gyűlöletet mindenhol, a ti világotokban. 

Jöjjetek közelebb Hozzám gyermekek, és engedjétek Nekem, hogy megöleljelek benneteket, hogy megadhassam 

az Üdvözlésemhez szükséges erőt és magabiztosságot. Ti, az Én különleges hadseregem, egységben vagytok 

Velem, és akár észreveszitek, akár nem, ti folyamatosan a Szentlélek vezetése alatt álltok a lelkek 

megmentésében folytatott harcban.  

Üljetek nyugodtan Kicsinyeim, és ne feledjétek, Én mindig veletek vagyok. Örvendezzetek és várjátok 

Jövetelem, amikor ki fogom árasztani Kegyelmeim, hogy beburkolja minden szeretett követőmet, mindenütt a 

világban. 

Nem számít, hol éltek, nem számít, a föld melyik részéről származtok, ti az Enyéim vagytok. Szeretlek 

benneteket. Tekintsetek nyitott szívvel és bizalommal a közelgő Nagyfigyelmeztetésre. 

A ti Jézusotok  
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ISTEN, AZ ATYA – EL KELL UTASÍTANOTOK A SÖTÉTSÉGET, ÉS A VILÁGOSSÁGOT KELL 

VÁLASZTANOTOK (BEFOGADNOTOK) 

2011. OKTÓBER 25. KEDD, 15.30 

 

Szeretett leányom, mondd meg a világnak, hogy Én Karjaimba ölelem minden Gyermekem. Minden rendben 

lesz. Most mindennek az Én Szent Kezeimben kell maradnia, amint azt elrendeltem. 

Akaratom szerint elküldöm Fiamat ismét a világba, hogy megmentse az emberiséget a bűn pusztításaitól. Ez az 

Én isteni igazságosságom cselekedete számotokra, dédelgetett Gyermekeim, így tudom visszaszerezni 

Királyságom a földön. 

A félelem nem Tőlem származik. A félelem a sötétségtől ered.  Amikor féltek Tőlem, tudjátok, hogy a sötétség az, 

ami lelketeket beburkolja, és nem az Én isteni nagyságom. 

Hogy Királyságom részesei legyetek, el kell utasítanotok a sötétséget, és a világosságot kell választanotok 

(befogadnotok). Ugyanezt a világosságot adományozza most nektek az Én Fiam, az Isteni Irgalmasság 

Cselekedete által. 

Szeretetem oly nagy mindannyiatok iránt gyermekek, hogy minden hatalmam felhasználom a lelkek 

megváltására mindenütt. Igazságosságom keze le fog sújtani azon lelkekre, akik elutasítanak Engem, de addig 

nem, amíg meg nem lesz téve minden erőfeszítés, valamennyi Gyermekem egyesítésére az egész világon. 

Nagyszerű Dicsőségem Királysága hamarosan feltárul a világ előtt. Közületek, gyermekek, senki sem akarja 

majd elutasítani Dicsőséges Királyságom, mely az új béke-korszakban fog uralkodni a földön. 

Imádkozzatok azokért, akik számára nehéz lesz az igazságot választani (befogadni). 

Isten, a Mindenható Atya 

 

A HAMIS PRÓFÉTÁK MEGPRÓBÁLJÁK SZENT SZAVAM (ÜZENETEM) FONTOSSÁGÁT CSÖKKENTENI 

2011. OKTÓBER 26. SZERDA; 15.30 

 

Drága, szeretett leányom, kérlek, mondd meg Gyermekeimnek, hogy óvakodjanak a hamis látnokoktól, akik az 

Én nevemben beszélnek, de akik olyan szavakat (üzeneteket) terjesztenek, melyek nem az Én ajkamról 

származnak. 

Sokan ezek közül az önjelölt látnokok közül, akik úgy lépnek nyilvánosságra, mint katolikusok, az ehhez, 

valamint más keresztény elméletekhez kapcsolódó minden manírossággal (modorossággal) együtt, de 

valójában ők a New Age követői. 

A New Age követők most beszivárognak a világba, hogy meggyőzzék Gyermekeimet arról, hogy ők (a New Age 

követői) az Én Szent Szavam (Üzenetem) terjesztésének küldöttei. Szavaik látszatra igaznak fognak tűnni. A 

nyelvezet, amit használni fognak, kifinomult lesz, szeretetteljes, jól átgondolt, de hazugságot fognak rejteni. 

Ez a hamis próféták felemelkedésének időszaka, és sok Gyermekemnek nehéz lesz megkülönböztetnie az 

igazságot a képzelgéstől. 
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Leányom, téged most célba vesznek ezek a látnokok, akik azt tűzték ki, hogy Szent Szavam (Üzenetem) 

fontosságát csökkentsék. Ne engedd, hogy ez megtörténjen, vagy Gyermekeimet elnyeli a sötétség, melyből 

nehezen tudnak majd kiszabadulni. 

Ne feledd, ezek a hamis próféták szintén az Én szeretett gyermekeim, ezért kérlek, imádkozz értük. Sajnos ők 

meg vannak tévesztve, hogy egy képzeletbeli hierarchiában és egy nem létező univerzumban higgyenek. 

Légy óvatos azokkal szemben, akik a felemelkedett mesterekre hivatkoznak, vagy akik a világosság egy olyan új 

korszakáról beszélnek, amelyben Istenre, az Atyára csak, mint egy másik aspektusra tekintenek. Ezek a lelkek 

nem Tőlem kapják az irányítást.  Ők azt a hitet támogatják, melyet a csaló plántált beléjük. Sok esetben ezek a 

megtévesztett lelkek elhiszik, hogy isteni üzeneteket kapnak. Így munkálkodik a sátán. Az ő lágy, megnyugtató 

szavai egy erős, rideg, de meggyőző szóáradatot fognak eredményezni. Ezek nem a Magasságos Istentől valók. 

Amint azt korábban mondtam neked, Én egyszerűen szólok a világhoz. Én nem használok egy színes 

nyelvezetet egy hideg felsőbbrendű hang képében.  Igyekszem, hogy ne tápláljak félelmet a szívetekbe. 

Egyszerűen csak próbállak benneteket az igazsághoz és felebarátaitok szeretetének fontosságához elvezetni. 

Milyen nehéz nektek, gyermekek, ezekben a zavaros időkben. 

Imádkozzatok, imádkozzatok, hogy ne váljatok áldozataivá egy sor hazugságnak, melyeket a hamis próféták 

fognak terjeszteni. Ha üzeneteik kitaláltnak tűnnek, nehezen érthetőek és félelmet keltenek a szívetekben, 

akkor nem Tőlem valók. 

Gyermekek, egyedül csak Rám összpontosítsatok. Sok mindent kell elmondanom nektek. Ne engedjétek meg 

magatoknak, hogy akár egyetlen percre is kizökkenjetek, mert ez meg fog akadályozni benneteket azon lelkek 

megmentésében, akiknek oly nagy szükségük van imáitokra. 

A ti Jézusotok 

 

VÁRJÁTOK MOST DICSŐSÉGES ÚJRAEGYESÜLÉSÜNKET 

2011. OKTÓBER 26. SZERDA; 22.00 

 

Szeretett leányom, nem szabad bosszankodnod az állandó támadások miatt, melyek az Én üzeneteimet érik a 

hamis próféták által. 

Mostanra már tudnod kell, hogy mikor Én a kiválasztott hírnökökhöz szólok, akkor ők mindig a gyűlölet 

célpontjai lesznek. Mikor támadások érnek téged, ne feledd, hogy Engem is támadnak. Az Én Szent Szavamat 

(Üzenetemet) ízekre szedik, analizálják, megkérdőjelezik, kritizálják, és nem tartják méltónak, hogy az Én 

ajkamról fakadjon. 

Oh, milyen keveset tudnak az Én gyermekeim.  A félelem és a gyanakvás vakká teszi őket az igazsággal 

szemben. Meg fogtok lepődni, hogy milyen könnyedén utasítják el az Én szavamat (üzenetemet) a hamis 

üzenetekkel szemben. 

Mivel a Nagyfigyelmeztetés csaknem elérkezett a világba, az igazság végre ismert lesz valamennyi követőm 

számára.  Ebben a szakaszban ők be fogják fogadni az Én szavamat (üzenetemet), hogy szegény lelküket 

megszenteljék. Milyen örömmel fogom őket fogadni, és Magamhoz közel vonom őket, miközben könnyeik 

egybeolvadnak az Enyéimmel szeretetben és egységben. A Nagyfigyelmeztetés előtt továbbra is kételkedni 
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fognak Bennem, de miután Elém járulnak, nem fognak megtagadni (visszautasítani) Engem. Mert ha egyszer 

Elém járulnak és meglátják azt a szeretetet, melyet Én irántuk érzek, nem akarnak majd egyetlen pillanatra sem 

elhagyni Engem, olyan mély lesz a mi egyesülésünk. 

Várjátok most dicsőséges újraegyesülésünket. 

A ti Jézusotok 

 

TI, GYERMEKEIM, ÁLDOTTAK VAGYTOK, HA AZ ÉN NEVEMBEN SZENVEDTEK 

2011. OKTÓBER 27. CSÜTÖRTÖK, 15.30 

 

Drága, szeretett leányom, nem véletlen, hogy nő a megpróbáltatások száma, amelyeken most keresztülmész az 

Én nevemben. Ahogy a sátán továbbra is gyötör téged, csak azokra a lelkekre gondolj, akiket ezen szenvedés 

által mentesz meg éppen. Próbálj meg felülemelkedni ezeken a nehézségeken, és mindig Én legyek a 

gondolataidban. Imádkozz az Én szeretett Édesanyámhoz védelemért, és imádkozd a Szent Rózsafüzért, 

amilyen gyakran csak tudod. 

Fontos, hogy minden követőm kérjen védelmet a csaló ellen, aki minden alkalmat megragad, hogy kételyeket 

ébresszen elméjükben. 

A csaló és démonai mindenhol jelen vannak.  Ők minden lehetséges taktikát használni fognak, hogy káoszt 

okozzanak életetekben. Tudnotok kell, hogy amikor ez megtörténik, akkor már megérintett benneteket 

Tanításom, és Keresztemet hordozzátok éppen. 

Soha ne féljetek gyermekek, mert képesek vagytok felemelkedni ebből a vadonból, azon erő által, amellyel most 

eltöltelek mindegyikőtöket, Én hadseregem. Győzedelmeskedni fogtok a gonosz, és az ő gonoszsága 

felett.  Minél többet imádkoztok egységben, annál nagyobb lesz a védelmi fal. Gyermekeim közül senkit, aki 

üldöztetést szenved el a Nekem végzett munka következményeként, nem érinthet meg a gonosz. 

Ti, Gyermekeim, áldottak vagytok, ha az Én nevemben szenvedtek, habár nehéz lesz ezt megértenetek. 

Ne foglalkozzatok a gúnyolódásokkal. Fordítsatok hátat ezeknek. Ne reagáljatok. Maradjatok csendben. 

Imádkozzatok erőért. Én veletek vagyok. 

A ti szeretett Jézus Krisztusotok 

 

A LEGNAGYOBB TÁMADÁS EGYHÁZAM ELLEN, KERESZTHALÁLOM ÓTA 

2011. OKTÓBER 28. PÉNTEK; 23.30 

 

Drága, szeretett leányom, Egyházamnak Irántam, az ő szeretett Megváltójuk iránti hűsége a kitartást illetően, 

rövidesen próbára lesz téve. Egyházam álomba merült, és szendergésében nem készítette fel saját magátaz 

Antikrisztus érkezésére. Az Antikrisztus és csatlósai az Én Atyám templomainak minden résébe 

beszivárogtak az egész világon. 
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A Katolikus Egyház az Antikrisztus első számú célpontja, és ő (az Antikrisztus) addig nem nyugszik, míg 

legalább Egyházam felének fejét el nem fordítja Tőlem, ezen a földön. Az Én bíborosaim, püspökeim és papjaim 

annyira felkészületlenek, hogy nem veszik észre azokat a finom kis változásokat, melyek saját soraikon 

belül zajlanak. Nem telik el hosszú idő, míg az Egyházamon belüli szakadás igazán nyilvánvalóvá válik. 

Ez a legnagyobb támadás Egyházam ellen, Kereszthalálom óta. Szegény szeretett szolgáim. Sokan közülük 

ártatlan sakkfigurák, kiszolgáltatva egy sötét erőnek, amely ügyel rá, hogy ne fedje fel magát. 

Minden szolgálómat kérem, hogy kitartóan imádkozzanak azért, hogy az előttük álló gyűlöletet elviseljék. Ők 

így imádkozzanak Hozzám: 

„ Ó, Én szeretett Jézusom, védelmedért esdeklek, és kérem irgalmad, hogy megvédd testvéreimet 

egyházadban, hogy ne essenek áldozatul az Antikrisztusnak. Áraszd rám kegyelmeidet, és védj meg 

engem a te erőd fegyverével, hogy ellen tudjak állni a gonosz cselekedeteknek, melyeket a Te Szent 

Nevedben követhetnek el. Könyörgöm irgalmadért és hűséget fogadok Szent nevednek mindörökké.” 

Felszentelt szolgáim, álljatok ellen ezen gonosznak és a szörnyetegnek, kiknek szájából ezek a trágárságok és 

hazugságok fognak sarjadni. 

Figyeljétek az Én Testemmé és Véremmé történő átváltoztatási szertartásban bekövetkező változásokat. Ha a 

szavak úgy változnak, hogy tagadják az Én testem létezését a Szent Eucharisztiában, akkor meg kell 

védenetek az Én isteni ígéretemet: Aki eszi az Én testem, és issza az Én vérem, annak örök élete lesz. 

Legyetek bátrak, felszentelt szolgáim. Imádkozzatok a szükséges erőért, mert hitetek és engedelmességetek a 

kitartást illetően meg lesz méretve. 

Szeretlek és védelmezlek benneteket minden időben. Csak azok fognak részesülni az Én szent védelmemben 

közületek, akik szelíd szívűek és alázatos lelkűek. 

Imádkozzatok mindenütt valamennyi felszentelt szolgámért, hogy ne utasítsák el az igazság fényét a sötétség 

szellemének javára, mely kibontakozóban van Egyházamon belül. 

A ti Megváltótok és Védelmezőtök 

Jézus Krisztus 

 

SZŰZ MÁRIA: NYISSÁTOK MEG SZÍVETEKET AZ IGAZSÁGRA 

2011. OKTÓBER 29. SZOMBAT,16:49 

 

Gyermekem, neked mindig imádkoznod kell az Én védelmemért. Folyamatos vezetés alatt állsz, és minden 

bizalmadat az Én szeretett Fiamba kell helyezned. 

Imádkozz a megtérésért az egész világon.  Oly sok elveszett léleknek van szüksége a te imáidra.  Sose felejtsd 

ezt el, bármennyire is nehéz ez az utazás számodra. 

A gonosz szelleme az emberiség nagy részét most úgy beborítja, ahogyan eddig még sohasem. A csaló 

cselekedetei folyamatosan erősödnek és fojtogatják Gyermekeimet szerte a világon. 
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Még azok is, akik megvallják az Én szeretett Fiam iránti hűségüket, süketek az Ő kéréseire, melyek a lelkek 

megmentésére irányulnak. Olyan arrogánsakká váltak a büszkeség miatt, elfelejtik, hogy az Én Fiam Szent Szava 

az egyetlen élet, amelyre szükségük van. Az imádság életbevágó ezekben az időkben. Azok, akik felmagasztalják 

magukat mások szemében, – amint az Én drága Fiam szavát hirdetik, mégis tagadják az Ő hívását -, már 

megkeményítették a szívüket az igazságra. 

Gyermekek, most meg kell hallanotok Fiamat, Jézus Krisztust. Hallgassátok meg, amit Ő mond nektek. A 

Szentlélek, ha engeditek neki, meg fogja nyitni a szíveteket az igazságra, ahogy Fiam beszél hozzátok ezeken a 

Szent üzeneteken keresztül. 

Sírok a bánattól, amikor látom, hogyan utasítják el Fiam Szent Szavát napjainkban. Azoknak, akik elítélik 

Fiamat, fel kell ismerniük, hogy Fiam most nemcsak azért jön, hogy megmentsen benneteket, hanem, hogy 

megvigasztaljon benneteket a sötétség ezen napjaiban. Ha valóban hiszitek, hogy Ő az élet kenyere, akkor 

engedjétek Neki, hogy felébressze szeretetetek lelkét. 

Imádkozzatok a megtérésért az egész világon. Már nincs sok idő. 

Szeretett Édesanyátok 

A Mennynek és Földnek Királynéja, Mária 

 

AZOK HITETLENSÉGE SEBEZ MEG LEGINKÁBB, AKIK AZT VALLJÁK, HOGY ISMERNEK ENGEM 

2011. OKTÓBER 31. HÉTFŐ; 03.30 

 

Drága, szeretett leányom, Szent Szavam (Üzenetem), mely egy olyan világnak adatik, amely megfeledkezik 

Létezésemről, lángra lobbantja a lelkeket, hamarosan a Nagyfigyelmeztetést követően. 

Végül az emberiség meg fogja hallani Szavamat, ezzel lehetővé téve Számomra, hogy az Én új földi Béke- 

Korszakomba vezessem őket.  Szólítalak benneteket mindenütt Gyermekeim, tegyétek félre a bírálatotokat 

(makacsságotokat), és hallgassátok Megváltótokat. 

Noha sosem fogom felfedni az Én földre való visszajövetelem dátumát előttetek, elmondhatom nektek, hogy 

most lélekben fogok visszatérni. Azért jövök most, hogy a Nagyfigyelmeztetés során még egyszer újra 

megmentselek benneteket, azért, hogy az emberek megtérjenek majd. Kérlek, engedjétek Nekem, hogy 

vezesselek benneteket, és engedjétek az Én legszentebb küldetésem terjesztését a világban, hogy 

Gyermekeimnek vigasztalást nyújtson. Ne akadályozzatok Engem. Ne utasítsátok el Irgalmas Kezem. Ne 

engedjétek, hogy büszkeségetek az utatokba álljon. 

Ébredjetek fel és fogadjátok el, hogy Én szólok most hozzátok, így tudlak benneteket Nagy Irgalmasságom 

keblére vezetni. Végül lelketek Isteni Kegyelmeim tüzével fog égni, mely mindannyiatokra ki lesz árasztva. 

Minden kétség el fog tűnni. A sátán hatalma gyorsan gyengülni fog, bár nem fog engedni a szorításán a 

legvégsőkig. 

Miközben kéréseimet fontolgatjátok, a következőt kell megkérdeznetek magatoktól. Ha hisztek Bennem, akkor 

most miért utasítotok el? Miért mutattok haragot és gyűlöletet azok iránt, akik az Én nevemben jönnek? Miért 

magasztaljátok saját magatokat Egyházamban, Gyermekeim rovására? Ne feledjétek, hogy az Én szememben 

mindannyian egyenlők vagytok. 
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Jöjjetek most Hozzám alázatos szívvel. Mert míg ezt meg nem teszitek, nem részesülhettek Irgalmamban és nem 

kaphatjátok meg a kegyelmeket, melyekkel szeretnélek elárasztani benneteket. 

Hangom most felszólítja valamennyi hitetlent, hogy fogadják el az Én Örök Atyám létezését. 

A Nagyfigyelmeztetés után engedjétek Nekem, hogy segítsek nektek az örök élethez vezető ösvényen.  Fáj a 

szívem, mikor elveszett lelkeknek vagyok tanúja. De tudnotok kell, hogy azoknak a hitetlensége sebez meg 

leginkább, akik azt vallják, hogy ismernek Engem. 

Szerető Megváltótok, Jézus 

 


