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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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MILYEN NEHÉZ MEGMÁSZNI A PARADICSOMBA VEZETŐ LÉPCSŐT  

2011. SZEPTEMBER 3. SZOMBAT; 23:50 

 

Drága szeretett leányom, ne legyen semmiféle illúziód, a csaló elfordította a fejed Tőlem az utóbbi napokban. Te 

ezt annak a ténynek tulajdonítod, hogy elfoglalt voltál, ami nem teljesen igaz. Ő olyan ravasz, hogy idődnek 

minden egyes percét szándékosan zavarta meg. Ez idő alatt te tudatában voltál annak, hogy nem szántál Rám 

elegendő időt, nem igaz? Érezted, hogy figyelmed el van terelve, hogy elveszett vagy, és aztán felismerted, hogy 

Nélkülem bensődben üres lettél. Bár Én egész idő alatt egészen közel voltam hozzád, mégis megengedtem, hogy 

úgy érezd, mintha Én elhagytalak volna. Így most te is megtapasztaltad azt a kétségbeesést, amelyet azok a 

lelkek éreznek, akiket bűneik miatt visszautasítok.  Mindez fontos lelki fejlődésedhez. Bár értelmetlennek 

tűnhet, hogy Én ezt megengedem, mégis, ez része a szentté válásodnak, amelyet elvárok és meg is követelek 

tőled. Te, drága leányom, továbbra is érezni fogod az elhagyatottság egy bizonyos formáját időről-időre, mint az 

a sok lélek, akik ugyanezen az ösvényen haladnak.   

A lelki tökéletességbe vezető lépcső nagyon hosszú. A lelkek, még mielőtt egy lépést Felém tesznek, előbb, egy-, 

két-, vagy több lépést visszafele lépnek. Kérlek téged, leányom, mondd meg minden követőmnek, gondosan 

készüljenek fel erre a lépcsőre, amely nagyon fontos, még mielőtt a legfelső fokot elérik. A 2010. november 24 – 

i üzenetemben, amikor először beszéltem neked erről a lépcsőről, akkor elmagyaráztam, hogy egyes emberek 

túl gyorsan másszák meg ezeket a lépcsőfokokat. De te tudod, hogy ez hiba lenne. Légy tudatában annak, hogy 

Én vagyok az, aki vezetlek téged lépéseid során, egész idő alatt.  

Gyermekeim, nektek most meg kell másznotok a lelki lépcső minden egyes fokát, mielőtt eléritek a Paradicsom 

ajtajához vezető legfelső fokot. Legyetek türelmesek. Ne legyetek csalódottak, ha visszaestek. Egyszerűen 

álljatok ismét fel, és kezdjétek újra megmászni az egész utat.  

Gyermekeim, Én fogni fogom kezeteket, és elvezetlek benneteket a legfelső fokra, ha megengeditek ezt Nekem. 

Szeretett Megváltótok, 

Jézus Krisztus 

 

SZŰZ MÁRIA ÜZENETE – AZ ENGESZTELŐ LÉLEK ELHAGYATOTTSÁGA 

2011. SZEPTEMBER 4. VASÁRNAP; 21:50 – 22:00 

 

(Ezt az üzenetet a látnoknő, a Szent Rózsafüzér elimádkozása után kapta, és az után, hogy az Áldott Édesanya 

20 percig egy magán imaszobában megjelent neki) 

Szeretett Fiam, Jézus Krisztus nevében jövök. Én az Isten Szent Anyja vagyok.   

Gyermekem, te most Fiamért szenvedsz, és az elmúlt hét sem volt könnyű számodra, ahogyan a gonosz ereje 

ellen küzdesz, hogy drága Fiamhoz hűséges maradj. Ma este azért jöttem hozzád, hogy megpróbáljam 

elmagyarázni neked, mi is történik. Mint engesztelő lélek, az elhagyatottság időszakait fogod megtapasztalni, 

mikor az Én Fiammal kapcsolatos gondolatok kiűzetnek fejedből. Habár megpróbálsz időt szentelni az 

imádkozásra, mégis azt fogod tapasztalni, hogy ezt mégsem fogod tudni megtenni. Ezután össze leszel 

zavarodva, és a Fiam jelenlététől való elhagyatottság (érzése) kínszenvedést fog okozni neked. Emiatt ne 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2011/07/a-lelki-tokeletesseghez-vezeto-lepcso/
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bosszankodj, mert akármilyen nehéz is ez, ez a szenvedés egyik formája, amelyet, mint engesztelő lélek meg kell 

tapasztalnod. 

Kérlek, imádkozz a bátorságért és a kegyelmekért, hogy elfogadd a szenvedésnek ezt az új formáját, amely 

össze fog téged zavarni. Tarts ki a mindennapi Szentmise és Szentáldozás mellett, mindegy milyen hazugságok 

is várnak rád. A csaló továbbra is arra fog téged ösztökélni, hogy ennek a munkának fordíts hátat. Hamarosan 

ismét elkezded megengedni, hogy a kétségek megszállják a lelkedet.  Kérj meg mindenkit, hogy most 

imádkozzanak érted. Hiszen az Én Fiamnak szánt ajándékod által, mindenhol folytatódik a lélekmentés. Ezt 

sohase feledd, függetlenül attól, hogy milyen nagyon szenvedsz.   

Gyermekem, Én mindig kommunikálni fogok veled, amikor elveszíted tájékozódási érzéked, hiszen szeretett 

Édesanyád vagyok. Én mindig itt leszek, hogy megvédjelek, és hogy Fiam felé vezesselek, hogy ki tudjál tartani 

Kívánságai mellett. Menj szeretettel és békével. 

Szeretett Édesanyátok 

A Béke Királynője 

 

FELEBARÁTAITOKAT ÚGY SZERETNI, MINT ÖNMAGATOKAT, SOKKAL NEHEZEBB, MINT 

GONDOLNÁTOK 

2011. SZEPTEMBER 4. VASÁRNAP, 22:00 
 

Leányom, ez most az az időszak, amikor hallgatni kell Utasításaimra, amikor fel kell hívni Gyermekeim figyelmét az 

elkövetkezendő időre, ami azt jelenti, hogy minden követőmet fel kell készíteni a mindennapi imában való kitartás 

fontosságára. Nekik magukhoz kell venniük Testemet is, a Szent Eucharisztia formájában, és imádkozniuk kell a lelkek 

megmentéséért. 

Az Én gyermekeim nagyobb figyelmet fordítanak az Én üzeneteimre, azzal, hogy összegyűlve imádkoznak minden 

Gyermekemért, minden nap, mielőtt a Nagyfigyelmeztetés bekövetkezik. 

Nézzetek testvéreitekre az Én szemeimmel, melyek úgy tekintenek rájuk, mint csodálatos teremtményekre, az Én Örök 

Atyám adományára, az emberiség számára adott ajándékként. Minden érintett lélek egyformán van szeretve. Az Én Atyám 

szemében nincs megkülönböztetés. 

Ha ti követőim, szerettek Engem, akkor az Én Atyámat is szeretni fogjátok. Megfordítva, ha a szeretetetek őszinte az 

Én Atyám iránt, akkor testvéreiteket is szeretitek. Különösen azok iránt legyetek szeretettel, akik talán viselkedésükkel 

megbántanak benneteket. Egyesek meg fognak sérteni benneteket, kigúnyolnak és kárt tesznek jóhíretekben , amely lehet, 

hogy fájdalmat okoz nektek és családotoknak. Lehet, hogy őket személyesen is ismeritek, vagy cselekedeteik által bántanak 

meg benneteket, amely rossz hatással lehet majd azon képességeitekre, hogy öltöztetni és táplálni tudjátok családjaitokat. 

Teljesen mindegy, hogy milyen nagyon sértenek meg az emberek benneteket, arra kérlek benneteket, hogy az Én 

Nevemben kövessétek vezetésemet. Imádkozzatok értük, különösképpen azokért, akik megbántanak benneteket. Mert ha 

imádkoztok értük, akkor meggyengítitek a sátán által kiokádott gyűlöletet. Azt a gyűlöletet, amely bosszúvá fajulhat. 

Az összes Tanításom közül ez a legnehezebb. Szeressétek felebarátaitokat, mint önmagatokat. Ez sokkal nehezebb, mint 

gondolnátok. Ha ezt a nagylelkű cselekedetet teljesíteni tudjátok, akkor segíteni fogtok Nekem tervem véghezvitelében, 

hogy még több lélek megmenekülhessen. 

Szeretett Tanítótok és Barátotok, 

Jézus Krisztus 
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MOST TARTSATOK ISTENI IRGALMASSÁG VIGÍLIÁKAT (VIRRASZTÁSOKAT) – A 

NAGYFIGYELMEZTETÉS KÖZEL VAN  

2011. SZEPTEMBER 5. HÉTFŐ; 21:00 

 

(Megjegyzés: Ezen az estén két üzenet érkezett Jézus Krisztustól. Az első üzenetben, egy magán 

kinyilatkoztatásban, részleteket kapott a látnoknő, a Nagyfigyelmeztetés bekövetkezésének időszakáról. Ennek 

közzététele a látnoknő megítélése alá esik, aki úgy döntött, hogy nem teszi közzé a részleteket. Ehelyett átadta ezt 

egy papnak, biztonságos megőrzésre. Ez az üzenet csak a Nagyfigyelmeztetés után lesz kinyilatkoztatva. A 

második üzenet a világnak szól most.) 

Szeretett leányom, az idő közel van már. Az ima segített, az Én szeretett Helytartómnak, Benedek pápának, hogy 

a belső harcnak ellenállhasson, a gonosz erőivel szemben. Ideje a Vatikánban meghosszabbodott. 

Sürgősen felkérek minden követőmet, hogy tartsanak imatalálkozókat és Isteni Irgalmasság vigíliákat 

(virrasztásokat), minden szegény Gyermekemért, akik eltávolodtak Tőlem és az Én Örök Atyámtól.  Sürgősen 

szükségük van imáitokra.   Imára, sőt nagyon sok imára van most szükség, hogy megmenekülhessenek. 

Ajánljatok fel Szentmiséket mindazokért, akik talán lelkük állapota miatt nem fogják túlélni fizikálisan a 

Nagyfigyelmeztetést. Nekik szükségük van imáitokra. Egyesüljetek.  Fogjátok meg egymás kezét, legyetek 

összhangban (egyetértésben) Velem.   

A ti szeretett Jézus Krisztusotok 

 

SZŰZ MÁRIA: MINDIG HALLGASS A SZÍVEDRE 

2011. SZEPTEMBER 6. KEDD; 20:20 
 

Szeretett Fiam, Jézus Krisztus nevében jövök. Én a te Áldott Édesanyád vagyok. 

Téged, Gyermekem, üldöznek. Minden kísérlet a sátán műve, hogy becsapjon téged. Neked, Gyermekem, csak egyetlen 

hangnak szabad engedelmeskedned, és ez a hang az Én drága Fiam, Jézus Krisztus hangja. 

Fegyverkezz most fel gyermekem, mert a téged ért támadások, csakúgy, mint szenvedéseid, növekedni fognak. Te túl fogsz 

ezen jutni, azon kegyelmek által, amelyeket ajándékozni fogok neked. Állítsd le félelemmel teli gondolataidat, és tegyél 

félre minden kétséget. 

Ne engedd, hogy elterelődjön figyelmed, mert ez a csaló munkálkodásának köszönhető. Ezek nem Fiamtól származnak. 

Mindig hallgass a szívedre. Akkor tudni fogod az igazságot. Én, a te szeretett Édesanyád, szeretlek téged, így engedd meg 

Nekem kérlek, hogy minden védelmemet felajánljam neked, a gonosz ellen. 

Menj békével és szeretettel. 

Szeretett Édesanyád, 

Édesanyátok, a Béke Királynője  
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AHOGY KÖVETŐIM HITE EGYRE ERŐSÖDIK, ÚGY NÖVEKEDNEK AZ ŐKET ÉRT TÁMADÁSOK IS 

2011. SZEPTEMBER 6. KEDD; 20:30 
 

Drága szeretett leányom, milyen nagyon szenvedsz Értem, és milyen erős lettél ennek eredményeként. 

Védelmem körbevesz téged. Ne félj. Ahogyan ez a munka továbbra is lelkeket térít meg, úgy folytatódnak a sátán támadásai 

is. Fogadd ezt el. Ne engedd, hogy ez felbosszantson téged. Kerekedj felül a kihívásokon, és tartsd Rajtam szemeidet 

minden időben. Mert ha ezt teszed, akkor semmi másnak nem lesz jelentősége. 

Ugyanezt a szenvedést fogja minden Követőm érezni, ahogy a Szentlélek változatlanul, továbbra is vonzani fogja minden 

Gyermekem lelkét.  Amint a Belém vetett hitük egyre erősödik, úgy növekednek majd az őket ért támadások is. Ők, a 

Követőim, észre fogják venni, hogy szembesülniük kell vitákkal, szokatlan és gyalázkodó megjegyzésekkel kell 

foglalkozniuk, és a hitetlenek reakcióival, amelyeknek elfogadása nehéz lesz számukra. Kérlek, mondd meg nekik, hogy 

most számítsanak erre, ahogyan a Nagyfigyelmeztetés ideje egyre közeledik. 

A sátán és démonai, akik láthatatlanok, a puszta emberi szem előtt, megpróbálják elpusztítani a szeretetet Gyermekeim 

lelkéből.  Ő bizalmatlanságot szít egymás ellen. Vitákat okoz és kétségeket ültet el. Tele van gyűlölettel az emberiség iránt. 

Háborút fog előidézni az országok és a honfitársak között, és súrlódást a családokon belül. Ezek mind az ő kedvenc 

taktikái, és ezek mindig olyan jelek, amelyek fondorlatos munkálkodására utalnak. 

Ezt a valóságnak megfelelően ismerjétek fel: a sátán munkálkodik. Győzzétek le őt, azáltal, hogy erősek vagytok. Kérjétek 

meg szeretett Édesanyámat, hogy védelmezzen benneteket, mivel a Szűzanya a legnagyobb ellenfele. A sátán hatalma 

meggyengül, ha a Szűzanyát hívjátok segítségül. 

Kihívóak ezek az idők minden Követőm számára, mindenhol. Minden kísérlet - mindenféle forrás által, mint a barátok, a 

család és a kollégák - a csaló munkálkodása révén azért lesz készítve, hogy arra bátorítsanak benneteket, Gyermekeim, 

hogy Nekem hátat fordítsatok.  

Állítsátok meg őt (a sátánt), úgy, ahogy azt már elmondtam nektek. Az ima és az Én Áldott Édesanyám Szeplőtelen 

Szívének való önfeláldozásotok lesz a ti fegyveretek. 

Most legyetek erősek. Mindannyiatokat szeretlek. 

A ti szeretett Megváltótok, 

Jézus Krisztus 

 

NE FÉLJETEK A NAGYFIGYELMEZTETÉSTŐL, ÖRÖMMEL VÁRJÁTOK 

2011. SZEPTEMBER 7. SZERDA; 23:45 

 

Drága szeretett leányom, mondd meg drága Gyermekeimnek, hogy nem kell félniük a Nagyfigyelmeztetéstől. 

Sokan meg fognak rémülni, és ez érthető. De nekik meg kell hallgatniuk figyelmesen Engem.  Én 

mindannyiatokhoz fogok jönni.  Látni és érezni fogtok Engem a szívetekben és lelketekben. Az Én jelenlétem a 

legtisztább szeretettel és könyörülettel fogja elárasztani lelketeket, így örülnötök kellene. Végre látni fogtok 

Engem, és lelketek szeretettel és lelkesedéssel lesz beburkolva. 
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A bűnösök és hitetlenek többsége egyszerűen meg fog könnyebbülni attól, hogy Én létezem. Az Én Szent 

Jelenlétemet a vér fogja tanúsítani számukra, amelynek oly sokáig mellőzött táplálékként, el kell árasztania 

lelküket. Sokan úgy fogják a kínt elszenvedni, ahogyan Én is elviselem, amikor látják bűneiket leperegni maguk 

előtt. Amikor látják mennyire megbántottak Engem, megtört szívvel fognak könyörögni Hozzám, hogy 

megbocsássak nekik. 

Azok a gyermekek, akik koruknál fogva már elég értelmesek, szintén látni fogják, hogyan bántanak meg ők is 

Engem, bűneik által.  Sok esetben szaladni fognak Hozzám azok a gyermekek, akik tagadják az Én létezésemet, 

habár tudatában vannak az igazságnak. Kérnek majd Engem, hogy öleljem meg őket és nem akarják majd, hogy 

elengedjem őket. 

Még a legmegátalkodottabb bűnösöknek sem fog sikerülni, hogy ne érintse meg őket ezen természetfeletti 

esemény. Gyermekeim, el kell utasítanotok a szóbeszédet.  Ne törődjetek az elképesztő történetekkel.  Nincs 

semmi, amitől félni kellene. A Nagyfigyelmeztetést tiszta örömmel a szívetekben kell várnotok. 

Oly sok szeretettel a Szívemben várom az időt, amikor ki fogom árasztani Isteni Irgalmasságomat 

mindannyiatokra mindenhol, szerte a világon. Ez az a pillanat, amikor, ezek után majd felismeritek, hogy milyen 

szerencsés generáció vagytok. Hogy nem tudjátok felismerni az Irgalmasságot, amely meg lesz mutatva az 

emberiségnek? A múltban oly sok lélek halt meg súlyos bűnben. Végül most, minden bűnös meg fogja érteni 

végre az igazságot. 

Gyermekeimnek nem könnyű elismerni Létezésemet, és az Én Örök Atyám létezését. Sokan nem akarnak 

megismerni Engem anyagi (fizikai) bizonyíték hiányában. Sokan nem mutatnak érdeklődést, vagy nem hisznek 

az Isteni birodalomban. Ez az esemény fel fogja nyitni szemeiket az egyszerű tényre, hogy az élet nem ér véget a 

földön. Az örökkévalóságig folytatódik. Ez az oka annak, hogy fel kell készíteniük lelküket. 

A Nagyfigyelmeztetés meg fogja mutatni nekik, mit kell tenniük, hogy ezt helyrehozzák. Ne feledjétek 

gyermekeim, Én vagyok a ti megváltótok. Én mindannyiatokat szeretlek, minden értelmet meghaladó módon. 

Várjátok Érkezésemet szeretettel és nyugalommal. Ne féljetek a drámai égi látványtól, és a sugarak színétől, 

amely szét fog áradni mindenfelé előre jelezvén Érkezésemet. Ez fog felkészíteni benneteket a pillanatra. 

Kérlek, imádkozzatok, hogy az egész emberiség majd örömet érezzen a szívében, mert ez az esemény az 

emberiség megmentését fogja jelenteni, olyan mértékben, hogy nagyon sok lelket fog megmenteni és 

alkalmassá fogja tenni őket arra, hogy beléphessenek az új földi paradicsomba. 

A ti szeretett Megváltótok, 

Jézus Krisztus 

 

SOHA NE FENYEGESSETEK MÁSOKAT AZ ÉN NEVEMBEN 

2011. SZEPTEMBER 10. SZOMBAT; 15:30 

 

Drága szeretett leányom, ma arról beszélek veled, hogy milyen szükséges minden dologban engedelmeskedni 

Nekem. Leányom, ahhoz, hogy követőim méltók lehessenek szeretetemre és hűségemre, tisztelniük kell Atyám 

parancsait. Lehetséges, hogy időről-időre megbotlanak, mégis minden időben, törekedniük kell a szeretet 

törvényének követésére. Szeressétek egymást és helyezzétek felebarátaitok szükségleteit a saját 

szükségleteitek elé. Akkor minden más a helyére fog kerülni. 
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Mindazoknak, akik önmagukat követőimnek nevezik, nagyon óvatosnak kell lenniük abban, hogy Legszentebb 

Szavaimat hogyan terjesztik. Ha az arrogancia, és az önteltség csapdájába esnek, vagy amikor az Én Nevemben 

másokat elítélnek, akkor nagyon megbántanak Engem. Sohase fenyegessetek másokat olyan büntetésekkel, 

amelyeket (a ti véleményetek szerint) csak Tőlem várhatnak. Sohase mondjátok senkinek sem, hogy meg fogom 

büntetni őket, csak azért, mert haragot éreztek irántuk, legyen az bármilyen okból kifolyólag. Mert ha ezt 

teszitek, akkor vétkezni fogtok abban, hogy megtagadtok Engem, hiszen kiforgatjátok az igazságot, csakhogy az 

a saját elképzeléseiteknek megfeleljen. Sohase érezzétek másoknál különbnek magatokat, csak azért, mert 

megvan az az előnyötök, hogy ismeritek az igazságot. 

Gyermekeim, Én minden gyermekemet szeretem, még akkor is, ha eltévednek és elkóborolnak.  Imádkozzatok 

értük minden időben, ha igényt tartotok arra, hogy követőim lehessetek.  Az igazságot prédikáljátok, minden 

eszközzel. Mindig meséljetek nekik gyermekeim iránti mély szeretetemről. De sohasem szabad elítéljétek őket. 

Sohase mondjátok másoknak, hogy bűneik miatt, vagy amelyeket ti bűnnek tartotok, meg lesznek Általam 

büntetve, mert ehhez nincs semmi jogotok. 

A mai üzenetem egyszerű. Ha szerettek Engem, és ha a Nevemben beszéltek, akkor sohasem szabad 

önmagatokat felmagasztalnotok. Sohasem szabad a Nevemben megfenyegetni, vagy rágalmazni testvéreiteket. 

Emlékezzetek mindig arra, hogy azért, mert követőim vagytok, éppen hitetek miatt lesztek a csaló célpontjai. 

Ezért óvatosak kell legyetek, hogy ne cselezzen ki benneteket azáltal, hogy vétkeztek testvéreitek ellen. 

Maradjatok erősek, gyermekeim! Azért adom nektek ezt az üzenetet, hogy vezesselek, és hogy a helyes úton 

tartsalak benneteket, amely Felém vezet. 

A ti szeretett Jézusotok, 

Az emberiség Királya 

NEM SZÁMÍT, HOGY MILYEN VALLÁSÚAK VAGYTOK, MERT CSAK EGYETLEN EGY ISTEN VAN 

2011. SZEPTEMBER 11. VASÁRNAP; 19:15 

Drága szeretett leányom, amikor gyermekeim kétségbeesést, félelmet, vagy magányt éreznek, akkor mondd 

meg nekik, hogy Hozzám kell fordulniuk. Sokan gyermekeim közül még sohasem éreztek eddig, világszerte, 

ilyen ürességet az életükben. Iránymutatás nélkül, sokkal jobban összezavarodnak, amikor értéktelen eledellel 

táplálják őket. A napi média olyan történetekkel táplálja őket, amelyek a gonosz jelenlétét mutatják a világban, 

az oly sok országban tapasztalható nyugtalansággal, lázongással. Aztán itt van a lelki táplálék hiánya, helyette 

hazugságokkal táplálnak benneteket, amikor azt mondják nektek, hogy törekedjetek a világ csodáira. Mindezek, 

ha ilyen dolgokat érnétek el, csalódást fognak nektek okozni. Aztán, amint ilyen célokra törekedtek, 

mindenáron szeretnétek feljutni ezekre a csúcsokra, de ismét csalódni fogtok. 

Emlékezzetek gyermekeim arra, hogy én vagyok a ti táplálékotok. Csakis Általam fogtok valódi békét, 

elégedettséget és tiszta szeretetet érezni a szívetekben. Lehetetlen hasonló békét bárhol is találni. 

Forduljatok Hozzám most mindannyian, akik szívetekben lévő bánattól szenvedtek.  Hagyjátok, hogy tartsalak 

és megvigasztaljalak benneteket. Mert ti gyermekeim, az Én elveszett és értékes lelkeim vagytok. Sokan 

elvándoroltak közületek és nem ismerik fel a nyájamhoz visszavezető utat. Egyesek közületek egy másik nyájat 

választottak maguknak, egy nem Hozzám tartozó nyájat. 

Hallgassatok hívásomra, amikor meghalljátok Hangomat a lelketekben, meg fogjátok ismerni az igazságot. Én 

vagyok az Örök Atyámhoz vezető ösvényetek. Emlékezzetek arra, hogy sokan közületek, akik különböző 

neveket adnak Istennek, a Mindenható Atyának, mégis ugyanazt az Istent imádhatják, mert csak egyetlen egy 
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Isten létezik. Közel van az az idő, amikor Dicsősége fel lesz fedve a világ számára. Nem számít, hogy mi a ti 

értelmezésetek, mert Isten, az Atya, maga a szeretet. Mindent átölelő az Ő irgalmassága. Gyertek, forduljatok 

most Hozzá, mindegy, hogy a világ melyik részén vagytok. Ő várja hívásotokat. 

Szeretett Megváltótok, 

Jézus Krisztus 

 

A BÜNTETÉS AZ IMÁK HATÁSÁRA ENYHÜLHET 

2011. SZEPTEMBER 12. HÉTFŐ; 12:00 

 

Drága, szeretett leányom, most már nagyon hamar meg fog nyugodni a világ, és a Nagyfigyelmeztetés utáni 

időszakban az emberek másként fogják látni a világot. Az anyagi élvezetek és többletek többé nem fognak 

izgatni.  A hírességekből és jólétből eredő bálványokat, az emberek többé nem fogják istenként kezelni.   Többé 

nem fogják olyan gyorsan felebarátaikat elítélni, vagy kegyetlenül bánni velük. 

Az új világ, a Nagyfigyelmeztetés után, egy olyan hely lesz, ahol az Irántam és Isten, az Atya iránti szeretetet 

tisztelni fogják. Sok ország vezetői, akik nem keresztény vallásúak, Atyám iránti hódolatukat fogják kifejezni. 

Mindazok, akik hatalmi pozícióban vannak, és az emberek pénzügyeit ellenőrzik, tömegesen fogják megbánni 

tetteiket. Sokan mások megválnak majd hatalmi szintjüktől, és testvéreikkel meg fogják osztani azt a kenyeret, 

amely az Atyától származik. Mert ez a kenyér mindenkié, és olyan szándékkal adatott, hogy az egyenlően legyen 

elosztva. 

Sok jó dolog fog kialakulni a Nagyfigyelmeztetés eredményeként. Azonban sok lélek mégsem lesz elég erős a 

hitében. Ők sajnos vissza fognak térni régi útjaikra. Elcsábítva a hatalmi ígéretek, a gazdagság, az ellenőrzés 

(irányítás) és az önszeretet által, ők vissza fogják utasítani Istent, az Atyát. Ők tudni fogják az igazságot, de 

mégsem lesz ez elegendő számukra. Ezek a szegény gyenge bűnösök tövisek lesznek oldalatokban, gyermekeim. 

Imáitok nélkül bűneik pusztítást fognak okozni egy olyan világban, amely az új megtisztulása alatt magához 

térhetne. 

Az ima, Gyermekeim, annyira fontos. Nektek, meg kell kérnetek Istent, az Atyát, hogy fogadja el (hallgassa meg) 

azon kéréseteket, hogy vessen véget az üldözésnek, amelyet ezek az emberek fognak tervezni.  Az elegendő ima 

el tud, és el is fog sok borzalmat hárítani, amelyekkel ezek a bűnösök megpróbálnak majd ártani a világnak. 

Olyan sokan vakok közületek azzal a tervvel szemben, amelyet a hátatok mögött szőnek. A jelek (erre a tervre) 

következetesen nyilvánulnak meg, de nektek mégsem sikerül felismernetek. 

 

Gyermekeim, amint a hitetetek nő, imádkozzatok, hogy a Szentlélek kiáradhasson ezekre a bűnösökre, és hogy 

betakarhassa lelküket. Én, a ti drága Jézusotok, megvédelek benneteket, szeretett Követőim. Az Én 

parancsolataimban, arra oktatlak benneteket, hogy nem csak ezekért az elesett lelkekért kell imádkozni, hanem 

azért is, hogy az egyszerű emberek, nők és gyermekek üldözése is megszűnjön.  Ha ezek a tettesek, akik 

ellenszegülnek Atyámnak, továbbra is ártatlan embereket fognak terrorizálni az új ellenőrzés által, amelyet a 

világra fognak szabadítani, akkor ők meg lesznek büntetve. 

Ezeknek a bűnösöknek a lehető legnagyobb irgalom lesz megadva, Keresztrefeszítésem  óta. Nekik 

köszönteniük kellene a Nagyfigyelmeztetést, mert ez lesz számukra az utolsó alkalom arra, hogy esélyt kapnak 

a megváltásukra. Különben egy félelmetes büntetéssel fognak szembenézni. Ez a büntetés, amely  Örök Atyám 
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Isteni igazságosságának keze által fog bekövetkezni, nem kívánatos. Habár ez a nagy büntetés (szorongattatás) 

meg volt jövendölve, mégis az imák erejének hatására enyhülhet. 

Szeretett Megváltótok 

Az Irgalmasság Királya 

Jézus Krisztus 

 

AZ EGYHÁZBAN VÁLTOZÁSOKAT FOGNAK BEVEZETNI, AMELYEK ISTEN SZAVÁNAK ELLENT 

FOGNAK MONDANI 

2011. SZEPTEMBER 13. KEDD; 15:15 

 

Drága szeretett leányom, én vagyok az, Jézus Krisztus, aki testben jött hozzátok. 

Szent szolgáim, most mindenhol, meg kell, hogy hallják Szent Szavamat. Ezeket az üzeneteket minden 

követőmnek meg kell osztania minden keresztény felekezet szent szolgáival is. Nagyon fontos, hogy ebben 

az időben bátorítást kapjanak Szavaim meghallgatására, még mielőtt kettészakadnának, és két táborra 

válnának. 

A csaló munkálkodása beszivárgott Egyházam minden rétegébe.  Most már nagyon közel az az idő, lassan, 

de biztosan, amikor azt fogjátok tapasztalni, hogy le fogják csökkenteni a Szentmisék számát. Látni fogjátok, 

hogy a különleges imákat megszüntetik, és néhány Szentség, mint a gyónás is elkezd csökkenni. Felszólítom 

szent szolgáimat, hogy most Rám hallgassanak, és hogy a megkülönböztetés kegyelméért imádkozzanak. Én 

vagyok, aki most benneteket hívlak, hogy megmenthessem nyájaitokat. Én vagyok, aki meg szeretné szíveteket 

nyitni, hogy ezekre az utolsó időkre tervezhessetek, amely a világ számára egy új kezdetet fog 

megjelölni. 

Nagyon közel az idő, amikor arra kérnek fel benneteket, hogy legyetek hűségesek a hamis prófétához. 

Úgy nézzétek őt, amilyen ő valójában, és ítéljétek meg tevékenységeit, azért hogy lássátok, ha ezek gyümölcsöt 

teremnek. Mert azok a gyümölcsök, amelyeket ő, és az ő szolgai hívei fognak teremni, romlottak lesznek, 

egészen a magjukig. Ebből egy harapás is meg fogja semmisíteni Irántam való hűségeteket. Két, vagy három 

harapás, egy olyan éket fog verni közétek és Szent Szívem közé, hogy szinte lehetetlennek fogjátok találni, hogy 

Atyám Királyságába belépjetek. 

Most kísérjétek figyelemmel a változásokat, látni fogjátok, amint saját hivatalaitokba (egyházi közösség) 

bekúszik. Néhány ezekből a változtatásokból eleinte nem okoz majd semmi gondot (problémát). De idővel, 

bizonyos változásokat fognak rátok erőszakolni, és arra fognak kényszeríteni benneteket, hogy a 

hazugságokat lenyeljétek. A hazugságok a sátántól fognak jönni és báránybőrbe lesznek bújtatva. 

Azoknak mondom, akik tiszta szívűek vagytok, hogy ti ezt rögtön tudni fogjátok, és azonnal fel fogjátok ismerni 

a gonosz ravaszságát, amely tervei szerint lerombolja Egyházamat a földön, belülről, a saját folyosóiról. 

Az Én igazságom világszerte a méltatlanság felhördülését fogja előidézni, amikor papjaim, azt fogják 

mondani: ezek a próféciák biztosan hazugságok? Az egyetlen hazugság, amelynek ők tanúi lesznek, az az 

egy lesz, hogy kénytelenek lesznek elismerni azt, ami a Szentírásomnak közvetlen ellentéte lesz, pedig ezt (a 
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Szentírást) az emberiség már kezdettől fogva megkapta. Sohase engedjétek meg magatoknak, hogy elfogadjatok 

bármilyen más igazságot, azon kívül, amelyet a Szent Biblia tartalmaz. 

Sok változást fognak bevezetni, amelyek Örök Atyám szavainak ellent fognak mondani. Ezek a változások, Én 

szent szolgáim, nem isteni eredetűek lesznek, és nektek vissza kell utasítanotok ezeket, ha hűségesek akartok 

maradni Hozzám. 

Ébredjetek fel. Álljatok ellen az ilyen hazugságoknak, amelyekkel szembe fogtok nézni. Ezeket sohase 

fogadjátok el. Örök Atyám szava sohasem fog megváltozni. Ezt az emberiség sohasem változtathatja meg. Sokan 

közületek össze lesznek zavarodva, hogy önmagatokat, Szent szolgáktól, azaz társaitoktól elkülönítve fogjátok 

találni. Ne féljetek, mert csak egyetlen egy oldal van, amelyet választhattok. Ez az az oldal lesz, amelyen Én 

állok. Más oldal nem létezik. 

Szeretett Megváltótok, 

Jézus Krisztus 

 

KÉRJÉTEK A SZENVEDÉS AJÁNDÉKÁT 

2011. SZEPTEMBER 14. SZERDA 

 

Drága szeretett leányom, csillapult szenvedésed, és Én ezt az ajándékot (szenvedést) meg szeretném köszönni 

neked.  Ez vissza fog térni, de te képes leszel arra, hogy még több örömmel fogadd el a szívedben.  Szükségem 

van szenvedésedre, mert ez menti meg a bűnösök lelkét, akik különben a pokolban végeznék. Egy napon a 

lelkükbe fogsz nézni és téged a szeretet és az öröm fog elárasztani, amikor közvetlenül Mellettem látod ülni 

Őket, Atyám trónja mellett. 

A bűnösök először mindig át lesznek ölelve, ha megbánják bűneiket. Követőim legnagyobb meglepetésére ők 

mindig elől lesznek. Ezek a lelkek, Követőim és Kiválasztott lelkeim imái és szenvedései által kerültek 

Hozzám.  Követőim ezt meg fogják érteni, mert ők, a Velem való egyesülésük által, örülni fognak az ilyen lelkek 

megmentéséért. 

Most szükségem van arra, hogy minél több lélek megmenekülhessen, leányom. Kérlek, hogy imádkozz, hogy te 

és más kiválasztott lélek is megtanulja majd, hogy hogyan tudja a szenvedés növelni azok számát, akik 

Atyám Birodalmába be fognak lépni. Arra kérem őket, hogy könyörögjenek a szükséges kegyelmekért, hogy 

megkapják a szenvedés ajándékát. Emlékezzetek arra, hogy amikor Én szenvedést adok, akkor az egy 

különleges kegyelem, olyan, amely egyre több lelket fog Szívem keblére hozni. 

Szeretett Jézusotok 

Az emberiség Megváltója 

 

 

 

 



- A NAGYFIGYELMEZTETÉS - 

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

 

AZ IGAZSÁGOT ÁLTALÁBAN FOKOZOTT ÓVATOSSÁGGAL ÉS NYÍLT ELUTASÍTÁSSAL KEZELIK 

2011. SZEPTEMBER 15. CSÜTÖRTÖK, 23:50 

 

Drága szeretett Leányom, te most a szenvedés több részletének vagy a tanúja, amelyet a keresztre 

feszítésemkor Én is elszenvedtem: Az elhagyatottságnak. Az elutasításnak. Az elszigeteltségnek. A hatóság és 

különösen ájtatos követőim gúnyos kézlegyintése általi elutasításnak. Még saját apostolaim is elutasítottak 

Engem, annak idején, amikor szükséget szenvedtem. Így ne légy meglepve, ha ez veled is megtörténik. 

Ma éjjel, egy vízió (látomás) is meg volt neked mutatva Rólam, amelyben a hóhérjaim előtt állok, akiket meg 

kellett hallgatnom, amint aljas hazugságaik által elítélnek Engem és tanításaim igazságait. Így leszel te is 

kezelve és követőim is, azok kezei által, akik az igazságot nem tudják elfogadni, vagy ellenszenvesnek 

(utálatosnak) találják azt. 

Leányom, általában az igazságot fokozott óvatossággal és nyílt elutasítással kezelik, és néha istenkáromlásnak 

tartják. Sohase félj, mert azok a szavak, amelyeket Én adok neked, nem másak, mint az igazság. Nem szabad 

félned, hogy mindazt nyilvánosságra hozd, amit adok neked.  Miért is adnék neked hazugságokat? Miért is 

próbálnám ezeket az üzeneteket aláásni, azáltal, hogy bármikor is megengedném, hogy igaztalanságok 

kerüljenek beléjük? Hiszen ez ellentétben állna Atyám akaratával. Még a sátánnak sincs megengedve, hogy 

beavatkozzon ezekbe az üzenetekbe, bármennyire is próbálkozik. 

Amint ezek az üzenetek nagyobb intenzitást kapnak (hatékonyabbak lesznek), több vita és gúny tárgyává 

válnak majd. Mégis sokan vonzódni fognak az üzenetekhez, mert közben nem fogják elmulasztani a Szentlélek 

indíttatását, amely a lelküket indítja meg. 

Idővel az Én gyermekeim meg fogják köszönni Nekem, hogy segítettem nekik, hogy áthatoljanak a zűrzavar 

tövises bokrain, amelyek meg fogják gátolni őket abban, hogy a Paradicsom kapuját elérhessék, mert a mostani 

vezetésem nélkül, jelenleg, el lennének veszve. Nem lenne elég erejük ahhoz, hogy biztonságban vezessék őket 

az új Paradicsom kapuin keresztül, amely a béke új korszaka lesz a földön, és amely mindazokra vár, akik 

Engem és tanításaimat követik. 

Szeretett Megváltótok és Tanítótok 

Jézus Krisztus 

 

A BÉKE ÉS DICSŐSÉG KORSZAKA MAJDNEM ELÉRKEZETT 

2011. SZEPTEMBER 17. SZOMBAT; 18:50 

 

Drága szeretett leányom, végre megértetted azt, hogy amikor úgy érzed, hogy elutasítanak, az egyszerűen az Én 

saját gyötrelmem tükörképe.  Amikor Velem egyesülsz, ahogyan most is, ez a gyötrelem mostantól életed 

részévé fog válni. Amikor az emberek elutasítják az általad közzétett üzeneteket, akkor ők a Legszentebb 

Szavaimat utasítják el. Amikor kétségbe vonják és hamisnak találják azokat, akkor Engem kritizálnak. Amikor 

lenéznek téged, akkor Engem gúnyolnak. Amikor kinevetik ezeket az üzeneteket, akkor keresztre feszítenek 

Engem. 
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Amit te érzel, az csak egy töredéke Szenvedésemnek, amint szomorúan figyelem az emberiség vakságát, Örök 

Atyám létezésének igazságával szemben. A fájdalom és szomorúság, amit Érzek, akkor a legerősebb, amikor 

tanúja kell, hogy legyek az emberek bűneinek, beleértve a hívők bűneit is. Ez a gyötrelem alig szűnik, de az 

engesztelő lelkek szenvedései enyhítik.  Ez (a gyötrelem), az által a szeretet által is enyhül, amelyet követőim 

Irántam való odaadásuk által mutatnak. 

Leányom, miközben a szenvedésre szükségem van, hogy más szegény szerencsétlen lelkek 

megmenekülhessenek, ez mégsem olyan dolog, ami örömet nyújt Számomra. Fájdalmas számomra ezt látni, de 

általa vigasztalást érzek. Olyan sok dolgot kell még tanulnod leányom, melyeket nehezen tudsz megérteni. Az 

Isteni Birodalom útjait nem tudná az emberiség megérteni. Egy nap azonban meg fogják majd érteni. 

Tudjátok meg Gyermekeim, hogy a nehéz idők, amelyeket az embereknek évszázadokon keresztül el kellett 

viselniük, a végéhez közeledik. Ez egy örömhír annak az embernek, aki felebaráti szeretetet mutat, és aki ez 

által szeret Engem. Végül ez a Szenvedésemnek is véget fog vetni, amelyet azért viselek el, mivel 

mindannyiatokat Szeretem. Ez a szeretet erőteljes és örökké termő, és ez lesz a ti végső megmentésetek oka. 

Menj most leányom, és fogadd el a szenvedést több megértéssel a szívedben. Örvendezz(etek) a Béke és 

Dicsőség időszakának, amely majdnem elérkezett. 

A ti szerető Barátotok és Megváltótok 

Jézus Krisztus 

Az Emberiség Királya 

 

TIPIKUS HIBÁT KÖVETTEK EL, AMIKOR MEGPRÓBÁLTOK KÖZELEBB KERÜLNI HOZZÁM 

2011. SZEPTEMBER 18. VASÁRNAP; 18:15 

 

Jézus Krisztus nevében jövök, a Magasságos Isten Fiaként. Én Ő vagyok. 

Drága szeretett leányom, az ember miért keres továbbra is válaszokat a tudomány által az Ő (Isten) 

létezésére.  Ők keresnek és keresnek, de a válaszok, amelyekkel előjönnek hamisak, és olyan messze állnak 

Atyám (Királyságának) szellemi Birodalmának valóságos létezésétől, hogy imádkoznotok kell ezekért a 

lelkekért. 

Tudom, gyermekeim, hogy nagyon nehéz elfogadni Létezésem és szeretett Atyám Létezésének igazságát. Mert 

minden alkalommal, amikor szemetek megpillantja az igazságot, a sátán az ellenkező irányba fordítja a 

fejeteket. A legtöbbször a logikát fogja alkalmazni, hogy meggyőzze gyermekeimet, hogy Atyám Birodalma 

(Királysága) csak az emberek fantáziájának szüleménye. Ő az anyagi világ kényelmeit fogja felhasználni, hogy 

meggyőzzön benneteket, azért, hogy ezeket részesítsétek előnyben. 

Aztán itt vannak azok a lelkek, akik az igazságot valóban megértik. Ők egy tipikus hibát követnek el, amikor 

megpróbálnak közelebb kerülni Hozzám.  Könnyebb nekik, ha először anyagi javaik által biztonságban tudják 

magukat, akkor tovább tudnak lépni saját lelki útjukon. 

De ez nem így működik. Feltétlenül meg kell védenetek családjaitokat és otthonaitokat. Táplálnotok kell azokat, 

akik tőletek függnek.  Ezután Engem kell első helyre, minden világi javak elé helyeznetek.  Ez lesz a ti 

útleveletek a Mennyországba.  Az ember semmi Isten nélkül.  Semmiféle anyagi luxus nem fogja és nem is 
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tudja helyettesíteni Isten szeretetét. Ez (az anyagi luxus) nem lehet maradandó, vagy bármivel is 

összehasonlítható, feltéve, ha ti valóban át akartok ölelni Engem a szívetekben. 

Bízzatok bennem, és a többi meg fog oldódni. Ha mindent saját magatoktól próbáltok elérni, ha továbbra is 

ragaszkodtok a gazdagsághoz, akkor mindkettőt megkaphatjátok, élvezhetitek mindezek előnyeit, de 

csalódni fogtok. 

Emlékezzetek arra, hogy az irántatok való Szeretetem táplálni fogja lelketeket. Az anyagi gazdagság táplálni 

fogja ugyan testi vágyaitokat, de ezek idővel fel fognak bomlani, és ti a semmivel maradtok. 

Kérlek benneteket, gyermekeim, legyen az bármilyen nehéz is, mégis engedjétek, hogy az igaz ösvényen 

vezesselek benneteket az örök boldogságba. Csak kérjétek tőlem Segítségemet, és Én válaszolni fogok. 

A ti szeretett Tanítótok és Megváltótok, 

Jézus Krisztus 

 

A LEGFONTOSABB ESEMÉNY FELTÁMADÁSOM ÓTA 

2011. SZEPTEMBER 19. HÉTFŐ, 20:15 

Drága szeretett leányom, az Én szándékom az, hogy minden férfit, nőt és gyermeket bevezessek az új 

Paradicsomomba, a Földön. Mert ha csak egy lélek is lemarad, megszakadna a Szívem. Ezért növekedett meg 

hírnökeim száma, akiket most a világba küldök. Ez azért van így, hogy terjeszthessék Szent Szavaimat, a 

megtérésre bátorítva. 

Hírnökeimet nem gyermekeim megfélemlítésére küldöm. Hírnökeimnek az inkább a szerepük, hogy 

felkészítsenek minden személyt ezen a földön, azért, hogy készen legyenek, és méltók arra, hogy ebben az Új 

Paradicsomban éljenek. 

Gyermekeim, nem kellemes ez az időszak, amelyben éltek.  A törvény és a rend összedőlt.  A kapzsiság azt 

jelentette, hogy a pénzügyi stabilitásotoktól fosztottak meg benneteket.  Az öndicséret és az érvényesülés 

rögeszméje azt jelentette, hogy a hiteteket is elvették tőletek. 

Mint egy háztartás, ahol nincs szülői felügyelet 

Ti gyermekeim hasonlók vagytok egy olyan háztartáshoz, ahol nincs szülői felügyelet. Mint az 

elkényeztetett gyermekek, el vagytok látva minden anyagi kényelemmel, amire csak vágytok, anélkül, hogy 

kiérdemeltétek volna. El vagytok látva élelemmel, amiért fáradoznotok sem kell. Minden, ami nem elégít ki 

benneteket, egy újabb, más anyagból készült újdonságra van kicserélve. De semmi sem felel meg sokáig nektek. 

Ezután a gyermekek között veszekedésre kerül sor, mindegyik irányítani akarja a másikat, érvényesítve saját 

akaratát. Aztán tettleges (testi) háború is kitörhet közöttük.  De egyik sem érzi magát felelősnek, és így 

bántalmazzák egymást, néha súlyos következményekkel. 

Én így látom a világot. Gyermekeim boldogtalanok, a lelki vigasz hiányzik, de Egyházam vezetését elutasítják. 

Ma, Egyházam nem tud ellenőrizni egy ilyen engedetlen népességet, amely nem találja az Irántam való odaadást 

olyan inspirálónak, mint a test számára teremtett kényelmeket. 

A háború elpusztítja az emberiséget, és a lelki hanyatlás egy vákuumot (űrt) hozott létre a világban, amelynek 

hatását, most már a legtöbben közületek a szívükben érzik. Semmi sem olyan, mint amilyennek látszik. Az 



- A NAGYFIGYELMEZTETÉS - 

Forrás: thewarningsecondcoming.com +++ nagyfigyelmeztetes.hu  17  

 

anyagi dicsőség a külsőségében fénylik, és ennek fénye azokat vonzza, akik sóvárognak a kényelem után, de 

mögötte semmi sincs, csak sötétség. 

Én vagyok az a fény, amely hiányzik a ti magányos, zavaros és kissé aggasztó életetekből. 

Ez azért van így, mert Számomra közel az idő, hogy közbelépjek, és hogy átvegyem az irányítást. Nektek, 

gyermekeim, ezt üdvözölnötök kell, és fel kell készülnötök Nagy Irgalmasságomra. 

Imádkoznotok kell testvéreitekért, és tárt karokkal várva kell köszöntenetek Beavatkozásomat. Legyetek 

pozitívak. Legyetek reményteljesek.  Bízzatok abban, hogy ezen nagyszerű eseménynek a kezdetén, amely a 

legfontosabb Feltámadásom óta, még a legmegátalkodottabb bűnösök is meg fognak könnyebbülni. 

Szeretett Megváltótok, 

Jézus Krisztus 

 

A KÉTSÉGEK MEGERŐSÍTENEK BENNETEKET AZ IRÁNTAM VALÓ SZERETETETEKBEN 

2011. SZEPTEMBER 21. SZERDA; 22:00 

 

A magam, Jézus nevében jövök, aki eljött testben és emberré lett. 

Drága, szeretett leányom, te most nagyon közel állsz Szívemhez, mégis olyan messze érezheted magad Tőlem. 

Időnként arra gondolsz, hogy elszakadtál Tőlem, valójában csak közelebb lettél vonva a Velem való egységben. 

Leányom, most olyan erősre építem fel a bizalmadat, hogy Szavamat továbbra is hirdetni tudd az emberiségnek.  

Ez egy nagyon fontos küldetés. Mivel ezekben az időkben, a sátán által, a démonok milliói szabadultak el, 

támadnak téged minden sarkon.  Az első emberek, akiket felhasználnak, a hívők lesznek, akik felsorakoznak, 

hogy az első követ vessék rád. 

Ahogy az emberiség iránti Irgalmasságom nagy cselekedete egyre közeledik, úgy fogják a démonok is 

meggátolni az igazságot, és megakadályozni az embereket, a jó embereket, abban, hogy időt szánjanak Rám, 

amelyre szükségem van részükről, hogy megmentsem azon gyermekeim lelkét, akiknek egyáltalán nincs hitük. 

Ne engedd, hogy a kegyetlen rágalom, amely egyre szaporodik, elvonjon téged Munkámtól. 

Most figyeljetek Próféciámra (Jövendölésemre). Minden egyes ember által, aki ebben az időben megbánja 

bűneit, emberenként három lélek menekülhet meg. Így gondoljatok erre. Az áldásokat, amelyeket az az ember 

kapná, aki a megbocsátást keresi, annak családja fogja megkapni. Minden lélek, aki most Hozzám imádkozik és 

kéri Tőlem a közvetlen családtagjai és barátai megmenekülését, Irgalmasságomban (kegyelmekben) bőségesen 

fog részesülni. 

Az ima a ti megváltásotok, gyermekeim. Minél többet imádkoztok, annál jobban fogom a szíveteket megnyitni 

és Igazságomat felfedni (kinyilvánítani). Most annyira meg fognak szaporodni kegyelmeim, hogy hasonlónak 

ezen a földön még nem voltatok tanúi. Mégsem tudom kiárasztani ezeket a hatalmas kegyelmeket, hacsak nem 

kéritek ezeket. 

Leányom, engedd, hogy figyelmedbe ajánljam, hogy a rosszindulatúság (gonoszság), amely meg fog rémiszteni 

téged, most az üzenetek egyre szélesebb körű támadásában fog megnyilvánulni. Ne foglalkozz vele. Csukd be a 

szemed. Dugd be a füled. Helyette imádkozz, hogy az ilyen lelkek megvilágosodjanak majd. 
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A kétségek, leányom, megpróbáltatások, amelyet nemcsak te, de szeretett követőim is megtapasztaltak. Habár 

ezek nyugtalanítóak lehetnek, mégis megengedem azokat, hogy ti mindannyian megerősödjetek az Irántam 

való szeretetetekben. 

Most nyugodjatok meg, gyermekeim. Fogadjátok el Szavaimat. Úgy éljétek életeteket, ahogy Én azt elvárom 

tőletek. Családjaitokat mindenekelőtt, az első helyre helyezzétek. Miattam soha sem szabad elhanyagolnotok 

őket. Most csendes bizalommal imádkozzatok és legyetek biztosak abban, hogy Örök Atyám parancsára 

Próféciáim be fognak teljesülni. Ezek az események Atyám tökéletes időzítésének megfelelően fognak 

bekövetkezni. 

Soha se feledjétek gyermekeim, hogy sok titok, amelyeket látnokaimnak adtam, és amelyek az elkövetkezendő 

eseményeket jövendölik meg, az ima által enyhültek.  Nagyon sok természeti katasztrófa lett elhárítva, Áldott 

Édesanyám iránt tanúsított odaadás által. Az Ő hívei sok földrengést, árvizet és cunamit hárítottak el, imáik 

által. Az imának nagyon nagy hatása lehet. Egy személy imái és szenvedése, egy egész nemzetet tud 

megmenteni. Ezt ne feledjétek. 

Én minden gyermekemet szeretem. A hatalom, hogy egymást megmentsétek, a ti kezetekben van, gyermekeim. 

Ne feledjétek el, amit eddig mondtam nektek. Az ima a ti fegyveretek ebben a világban, a gonosz ellen. Az ima 

enyhíteni tudja a globális katasztrófákat.  Folyamatosan imádkozzatok a békéért a világban. Imádkozzatok egy 

könnyű átmenetért is, az Új Paradicsomba, a földön, amely mindazokra a gyermekeimre vár, akik a 

megváltásukat keresik. 

Szeretett Jézusotok 

 

A JÖVENDŐMONDÁS (JÓSLÁS) NEM TŐLEM SZÁRMAZIK 

2011. SZEPTEMBER 21. 23:30 

 

Leányom, ez az utazás egyre intenzívebbé válik számodra. Te már fel vagy készülve, sokkal jobban, mint 

bármikor is képes lehetnél erre. Ne aggódj küldetésed miatt, mert segíteni fog az emberiség nagy részének 

megmentésében. A te feladatod előre meg volt jövendölve, és a Mennyből van irányítva. Te vagy az eszköz. Én 

vagyok a te Mestered. 

Ebben a legszentebb munkában sikered lesz, mert ez nem tud és nem is fog meghiúsulni. Időnként lehet, hogy 

nagyon csüggedt vagy, magányos és bátortalan. Fogadd ezt el. A te szenvedésed értékes lelkeket hoz nekem, 

haláluk pillanatában. Ezek a lelkek most érted imádkoznak. Örvendezz, mert ha látnád azt a szeretetet, amely 

feléd árad, akkor örömödben sírnál. 

Szentjeim a Mennyben vezetnek és megvédenek téged a gonosztól, és ez által átmenetileg többször 

megkönnyebbülsz, amelyek meglepnek téged és örömet szereznek neked. Sohase kételkedj ebben a munkában. 

Ez az egyik legnagyobb küldetése Munkálkodásomnak a földön. Légy erős, bátor és magabiztos, de mindenáron 

maradj alázatos. A színpad már be van rendezve. Azok az események, amelyekről beszéltem, most fognak 

kibontakozni. Amikor ez bekövetkezik, akkor a bizalmad is visszatér. Mert meg fogod kapni azokat a 

bizonyítékokat, amelyekre szükséged van. Igen, néhány alkalommal a sátán félbeszakította ezt a munkát. 

Mindezt azért engedtem meg, hogy ez minden időben, biztosítsa alázatodat. 

Dátumot ne tégy közzé. Ne kérdezd meg, hogy hogyan fog az emberek jövője alakulni, ha ezt kérik tőled. A 

jövendőmondás (jóslás) nem Tőlem származik. Az egyetlen jövő, amit Én kinyilatkoztatok, az gyermekeim lelki 
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jólétére vonatkozik. Légy hálás azért, hogy ez a nagyon különleges ajándék neked adatott. Habár te ezt 

tudatosan sohasem kívántad, mégis már az első lélegzetvételedkor, erre a munkára voltál megalkotva, és végre 

is fogod hajtani Szent Szavaimat, egészen az utolsó lélegzetvételedig. 

Indulj el az Én nevemben, szívedben szeretettel és örömmel, és segíts Nekem az egész emberiség lelkének 

megmentésében. 

Szeretlek téged, drága leányom. Örömömet lelem az Irántam és szeretett Édesanyám iránti, szívből jövő 

szeretetedben. 

Jézusod 

 

SZŰZ MÁRIA: A VILÁG MINDEN TÁJÁN IMÁDKOZZATOK A VÉDELMEMÉRT 

2011. SZEPTEMBER 22. CSÜTÖRTÖK; 21:00 

 

Gyermekem, meg kell kérned gyermekeimet, hogy imádkozzanak Hozzám azért, hogy ezekben az időkben, 

legszentebb palástommal takarhassam be őket. A gonosz munkálkodása növekszik és futótűzként terjed szét. 

Azt a gonosz ellenőrzést, amelyet magatok körül láttok, ő és démonainak hadserege irányítja. Ők sok 

szenvedést és fájdalmat okoznak a világban. Szent Rózsafüzérem imádkozása meg fogja őt állítani 

kártevéseiben, amellyel ennek a világnak ártani akar. 

Imádkozzatok gyermekeim, bárhol is vagytok, különleges védelmemért a gonosz ellen. 

Imádkozzatok, hogy enyhüljön szeretett Fiam szenvedése, akinek olyan nagy szüksége van a vigasztalásotokra.  

Szüksége van imáitokra gyermekeim, hogy közreműködése által, ismét megszabadíthassa az emberiséget bűnös 

és csökönyös életétől. 

Most úgy imádkozzatok, mint még eddig sohasem. 

Áldott Édesanyátok 

A Béke Királynője 

 

SZOMORKODOM AZON GYERMEKEIM ELVESZTÉSE MIATT, AKIK NEM AKARJÁK, HOGY BÁRMI 

KÖZÜK LEGYEN HOZZÁM 

2011. SZEPTEMBER 22. CSÜTÖRTÖK; 21:30 

 

Drága szeretett leányom, készítsd fel családodat a Nagyfigyelmeztetésre. Kérd fel gyermekeimet, az egész 

világon (mindenhol), hogy könyörögjenek bűneik bocsánatáért. Könyörgéseik a szívükből kell, hogy jöjjön. 

Különben, az Isteni Irgalmasságom Megvilágítása alatt a Tisztítótűz égő fájdalmát fogják elviselni, amikor 

Én, egyenként mindannyitokkal találkozni fogok (szembe fogok nézni). 

A bekövetkező megtisztulás, olyan tartós és felejthetetlen érzést fog kelteni a lelketekben, hogy örökre a Szívem 

keblén fogtok maradni. 
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Azokhoz szólok, akik ismernek és szeretnek Engem: kérlek benneteket, hogy készüljetek fel most a nagy 

ajándékomra. Szerezzetek be szentelt gyertyát és Szenteltvizet és legyetek készen, így az imában 

egyesülhettek a Mennyország szentjeivel, hogy segíthessetek valamennyi gyermekem lelkének 

megmentésében, az egész világon. 

Először életetekben, valóban egyedül lesztek az Én társaságomban (Velem). Egyetlen egy hang nélkül látni 

fogjátok Keresztre feszítésemet, és ami a hitetleneket illeti, végre ők is meg fogják érteni, az emberiség miatti 

Szenvedésem igazságait. 

Ti, gyermekeim, érteni és üdvözölni fogjátok Irgalmasságom nagy ajándékát, és olyan erőt kaptok, amelyet 

csak a szentek ismernek a Mennyországban. Ez az erő fogja később, az új hadseregemet összekovácsolni a 

földön. Ez a nagy hadsereg millió más lelket fog megmenteni az Antikrisztus által vezetett hadsereg 

karmaiból. Ez alatt a döntő időszak alatt, az emberiség teremtése óta, most az ima milliókat fog megmenteni és 

segíteni fog a megtérésben. 

Hagyjátok gyermekeim, hogy már most megöleljelek benneteket. Engedjétek, hogy megadjam nektek a 

bátorságot és az erőt, hogy még több lelket hozzatok Hozzám. Szükségem van a szeretetetekre. Sebeim (újra) 

megnyíltak! Szomorúságom kimondhatatlan, oly sok gyermekem elvesztése miatt, akik nem akarják, hogy 

bármi közük legyen Hozzám. 

Vigasztalannak és egyedül érzem Magam. Segítsetek Nekem, gyermekeim, hogy idejében megmentsük őket. 

Habár Isteni irgalmasságom nagy cselekedete isteni fényt hoz a világba, és ezt olyan mértékben, hogy még a 

lélegzeteteket is elállítja, mégis egyben a szomorúság ideje is les z azok számára, akik képtelenek lesznek kiállni 

a sokkot. 

Kérlek benneteket, ne nyugtalankodjatok. Én nagy szeretettel és könyörülettel jövök hozzátok. Mivel szeretlek 

benneteket, most közbelépek, hogy megmentselek benneteket, azoktól a gonosz tettektől, amelyeket a globális 

erők akarnak végrehajtani, akik a világ népességét akarják megtizedelni. Ezt az ellenőrzés által akarják 

megtenni. Én nem fogom ezt megengedni nekik. Atyám várakozik. Amennyiben az emberek beismerik azokat a 

bűnöket, amelyeket elkövettek, akkor a világ a béke és a szeretet helye lesz. Ha nem fognak a 

Nagyfigyelmeztetésből okulni, akkor nem lesznek megkímélve. Akkor Atyám keze le fog sújtani. 

Jézus Krisztus vagyok 

Az egész emberiség Királya és Megváltója 

 

ISTEN AZ ATYA: AZ ANTIKRISZTUS ÉS EGY ÚJ VILÁG PÉNZNEM 

2011. SZEPTEMBER 23. PÉNTEK; 21.30 

 

Leányom, amíg a világ talán retteg a Nagyfigyelmeztetéstől, el kell fogadnia, hogy a Jelenések Könyvében levő 

próféciák (jövendölések) a küszöbön vannak. Egyházam Szent állama (a Vatikán) most veszélyben van, ahogy 

Izrael állam is. A próféciák akkor fognak kibontakozni, amikor a világot az Antikrisztus fogja irányítani, aki 

megpróbál majd ellenőrizni benneteket egy új világ pénznem által. Ha ezen a módon ellenőrizve (irányítva) 

vagytok, akkor minden más módon is ellenőrizve (irányítva) lesztek. 
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A Nagyfigyelmeztetés véget fog vetni ennek és más – a globális erők által tervezett – gonosz rémtetteknek, 

amelyek felfoghatatlanok lesznek gyermekeim számára az egész világon. Ártatlan sakkfigurák vagytok egy 

játszmában, amit nem ti játszotok, de meg foglak védeni benneteket az Igazság Keze által. 

Keljetek fel, gyermekeim és harcoljatok a gonosz ezen sorozata ellen,  az ima által. Közületek nem mindenki tud 

vagy fog megmenekülni az Antikrisztus szorításából, aki a markában fog tartani benneteket. 

Gyermekeim a sátán soha sem fog győzni. Soha nem kapta meg a hatalmat, és ahogy az ő szorítása elkezdett 

lazulni, most magával fog vonszolni a pokol mélyére annyi lelket, amennyit csak tud. Mély szomorúsággal 

siratom az Én gyönyörű teremtésemet és az Én értékes lelkeimet.  Ó, bárcsak hallgatnának az igazságra. 

A tudományos értékelés értelmetlen, mert egyetlen tudomány sem fogja helyettesíteni Isteni Királyságom 

valóságát.  Nincs egyetlen személy sem a földön, aki valaha is fel tudná fogni azt a szépséget és csodát, amely 

mindannyiatokra vár, mert ez emberi kifejezésekkel leírhatatlan. 

Hamarosan meg fogjátok érteni a terveket, Nekem ki kell mentenem a világot a csaló kezei közül. 

Mindannyiatokat szeretem, és meg fogom védeni minden követőmet, minden szinten, bármilyen tervezett 

üldözés során. 

Nézzetek Rám. Tárjátok ki karotokat, és engedjétek Nekem, hogy tartsalak és védelmezzelek benneteket. 

Gyermekeim, aki hisz Bennem, annak nincs mitől félnie. 

Szeretett Teremtőtök 

A Magasságos Isten 

Isten, az Atya 

 

MAGYARÁZZÁTOK EL A POKOL BORZALMÁT AZOKNAK, AKIK VAKOK A SÁTÁN LÉTEZÉSÉRE 

2011. SZEPTEMBER 24. SZOMBAT; 22:15 

 

Drága szeretett leányom, miért ragaszkodnak az emberek ahhoz, hogy megtagadják a Pokol létezését? 

Sok gyermekem, akik modern felfogásúnak tartják magukat, nyilvánosan tagadják a pokol létezését, miközben 

Istenbe, az Örök Atyába vetett hitüket hirdetik. Ők félrevezetik gyermekeimet, amikor azt hozzák fel mentségül, 

hogy Isten mindig irgalmas. 

Azáltal, hogy meggyőzik gyermekeimet, hogy mindenki a Mennyországba kerül, akaratlanul is felelősekké 

válnak mindazokért, akik hamis tanításukat követik. 

A sátán létezik, és ezért a pokol is. A pokol egy olyan hely, ahová a sátán azokat a lelkeket viszi, akik a földön 

hűséget mutatnak iránta. Ezek, azok a lelkek, akik minden Istennel kapcsolatos gondolatukat félreteszik, és 

elősegítik a gonosz tettek elfogadását a földön.  Egyes esetekben az emberek eladhatják még a lelküket is a 

sátánnak, cserébe egy gazdag életért, a hírnévért és a hatalomért.  Az évek folyamán ezt sokan megtették a 

zeneiparban.  Kevés gondolatot szentelnek annak a módszernek, melynek során nagyon gyakran az ő hűségüket 

elnyerik, a csoportos beavatások során, okkult praktikák (titkos, rejtett gyakorlatok) által. 
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Másrészt ott vannak azok is, akik – ahogyan saját maguk is tartják- egyszerűen szórakozással teli gondtalan 

életnek élnek, melyben állandóan önnön megelégedettségükre vágyakoznak. Ők csak azok a néhány lelkek, akik 

megdöbbennek és hitetlenkedve a fejüket rázzák, amikor a pokol kapuihoz érkeznek, látván azt a sorsot, amely 

rájuk vár.  Nem tudják elfogadni, hogy ez a rémület, amellyel szembesülnek, a saját tetteik miatt van. A földön 

nekik adományozott szabadsággal minden javára visszaéltek, ami bántja Istent. 

Gyermekeim, kérlek benneteket, hogy magyarázzátok el a pokol borzalmát mindazok számára, akik vakok a 

sátán létezésére. Nem számít, ha kinevetnek benneteket, vagy átkot szórnak rátok. A ti kötelességetek, hogy 

figyelmeztessétek őket arra a rémisztő sorsra, amely mindazokra a szegény lelkekre vár, akik majd ott végzik. 

Azok az ateisták, akik a halálos ágyukon azt hiszik, hogy szenvedésük az utolsó lélegzetvételkor befejeződik, 

hallgassatok most meg Engem. Közületek azoknak mondom, akik ezen a földön tagadják Isten létezését, habár 

az igazság, életetek során nektek ki volt nyilvánítva: A ti szenvedésetek a pokol tüzében, csak kezdete lesz az 

örök kárhozatnak. Ti, szegény gyermekeim, akik saját szabad akaratotok által súlyos bűnöket követtek el, 

elutasítotok Engem. Ehelyett a sátánt választjátok. Ő vár rátok halálotok után. Engem sehol sem fogtok találni. 

Mert akkor már túl késő lesz, hogy Irgalmasságomat megmutassam nektek. 

Imádkozzatok, imádkozzatok, mindannyian, hogy közösen megmenthessük ezeket a lelkeket. Nem szabad 

megengedni a sátánnak, hogy ellopja lelküket. Segítsetek Nekem megmenteni őket, addig, ameddig még a 

földön élnek. 

Szeretett Jézusotok 

 

ELKÜLDTEM MOST A VILÁGBA AZ ÉN PRÓFÉTÁIMAT 

2011. SZEPTEMBER 25. VASÁRNAP; 11.45 

 

Drága, szeretett leányom, hogy hogyan győzd meg a fiatalokat és azokat, akik belekerültek egy nyüzsgő 

értelmetlen életmódba, ez az a kihívás, amelyet eléd tárok. 

A te feladatod az, hogy mindenféle rendelkezésre álló, modern kommunikációs eszközt felhasználj, hogy 

meggyőzd a fiatal modern társadalmat Létezésem igazságáról. Megígérem, hogy mindazok a fiatal gyermekek, 

akik megkapják az igazságot ezeken az eszközökön keresztül, érezni fogják az Én jelenlétem, amint olvassák 

Üzeneteimet. Leányom, most terjeszd üzeneteimet a világ minden sarkában, és térítsd meg gyermekeimet. Ez az 

a szerep, melyre ki lettél választva. Szavaim vírusként való terjesztésével több embert lehet elérni. Használd az 

internetet és a médiát. Elkötelezett követőim idővel mindenhol terjeszteni fogják az igazságot. 

Ez a küldetés épp, hogy csak elkezdődött. Az alapok le lettek fektetve. Most Atyám tökéletes időzítésének 

megfelelően a világ fel fog figyelni ezekre az isteni üzenetekre. 

Megígértem, hogy visszatérek. Az út kikövezésére most elküldtem a világba az Én prófétáimat, köztük téged is, 

leányom.  Sokan válaszolnak most hívásomra minden országban a világon, még ha hangjuk halk is. Idővel ők is 

hallhatóak lesznek, világgá kürtölik az Én Dicsőségem, hogy beharangozzák Visszatérésem. 

Előttünk áll még egy kis idő, mielőtt ez a Dicsőséges visszatérés bekövetkezik. Addig készüljetek fel 

Gyermekeim. A Nagyfigyelmeztetés milliókat fog megtéríteni, de ez csak a kezdet. Az ezt követő időszak a lelkek 

táplálásáról fog szólni, és kell, hogy szóljon, azért, hogy a lelkek megfelelő felkészítése biztosítva legyen, így 

alkalmasak lesztek belépni Atyám Új Paradicsomába a Földön. 
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Sok mindent kell elviselnetek gyermekek, de oly sok minden van amit oly nagy örömmel kell várnotok, amikor 

megkapjátok a lehetőséget a belépésre a béke, az öröm és a boldogság ezen csodálatos új korszakába a földön. A 

kegyelem állapotában való megmaradás (kitartás) most nélkülözhetetlen.   Bátorságot és kitartást kapnak azok, 

akik a Szentlelket hívják. Akkor majd ti, Hadseregem, felemelitek azoknak a lelkét, akik eltévedtek a Felém 

vezető úton. Ne engedjétek, hogy akár csak egyetlen vándorló lélek is elvesszen a vadonban. Imádkozzatok 

értük. Mutassatok szeretetet és megértést feléjük. Soha ne mondjátok nekik, hogy elkárhoztak, és soha ne 

okoljátok őket a bűneikért, mivel ez súlyos vétek az Én szememben. Ezzel szemben legyetek határozottak, de 

szeretetteljesek. Csak mondjátok el nekik az igazságot. A többi már rajtuk múlik. 

Nem győzedelmeskedhettek minden lélek felett, gyermekek. Csak a tőletek telhető legjobbat tehetitek. 

Szeretett Jézusotok 

 

 

BEPILLANTÁS KERESZTRE FESZÍTÉSEM TÖRTÉNETÉBE 

2011. SZEPTEMBER 26. HÉTFŐ, 23:45 

 

Drága szeretett leányom, ma éjjel először engedtem bepillantást neked Keresztre feszítésem történetébe, amely 

meglepett téged. Mégis, amit feltártam előtted, óriási jelentőséggel bír. 

Sok langyos lelkű hívő azt gondolja, hogy amikor Engem keresztre feszítettek, valahogy Én – mert Én Atyám Fia 

vagyok– nem szenvedtem el azt a fizikai fájdalmat, amit egy ember elszenvedne. Ők is azon a véleményen 

vannak, hogy Isteni mivoltomból kifolyólag Én nem rettegtem, és nem is retteghettem volna, Atyámtól kapott 

Erőm miatt. 

Az igazság egészen más. Nagyon egyedül éreztem magam, és féltem. A Kertben (megj.: Getszemáni) töltött Idő 

számomra borzasztó volt Emberi természetemből fakadóan. Ne feledjétek, hogy Én testben jöttem el. Ugyanazt 

a fájdalmat és bánatot éreztem, mint bármely más ember. Sokan nem értik ezt meg. 

Úgy éreztem, elhagyott az Én Örök Atyám, és Apostolaim bizonyos szempontból magától értetődőnek tartották, 

nem tettek semmit, hogy megvigasztaljanak Engem ezekben a szörnyű órákban. 

Amikor szembenéztem hóhéraimmal, reszkettem a félelemtől, és alig tudtam reagálni a vádjaikra. Úgy éreztem, 

mint bármely emberi lény érezne, amikor egy brutális kivégzéssel néz szembe.  Méltóságom sértetlen maradt az 

áldozat miatt, amit tudtam, hogy meg kell hoznom az emberiségért.  Ellentmondásnak tűnik, tudom, de 

szeretetet és örömet is éreztem Szívemben ezen szenvedés alatt. Mert tudtam, hogy Halálom megmenthet 

benneteket, gyermekeim, az örökkévalóságra. De most szeretném, ha feltennétek magatoknak a 

kérdést:hányan menekülhetnek meg Kereszthalálom által? Kik akarnak megmenekülni, és ők valóban értik-

e a jelentőségét. 

Halálom által ők bemehetnek a Mennyországba most. Azt is tudják, hogy ez saját választásuk által és a kapott 

szabad akaratuk által fog történni? Istenben, az Atyában való hit elsődleges kell, hogy legyen számotokra. Előbb 

jöjjetek Hozzám , és Én elvezetlek benneteket az Atyához. Maradjatok meg Tanításaimnál, amiket a Szent 

Biblián keresztül adtam nektek. Szeressétek felebarátaitokat. Hitetek legyen egyszerű. Hitetek mutasson 

kiegyensúlyozott képet. Szeressetek Engem. Imádkozzatok Hozzám. Imádjatok Engem. Engedjétek Nekem, hogy 
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Gyengéd Szívemmel szerethesselek benneteket, így Isteni Jelenlétem eláraszthatja drága kis lelketeket. Én a 

tietek vagyok. Ti az Enyéim vagytok, gyermekek.  Ez ilyen egyszerű. 

Minél többet imádkoztok, annál közelebb kerültök Hozzám, és annál szorosabban fog összefonódni a szívetek 

az Enyémmel. 

Jézusotok 

Az Emberiség Megváltója 

 

ISTEN, AZ ATYA: A SÁTÁN NAPJAI NEMSOKÁRA VÉGET ÉRNEK EZEN A FÖLDÖN 

2011. SZEPTEMBER 29. CSÜTÖRTÖK 20:15 

 

Én vagyok az Alfa és az Omega. Én vagyok Isten, az Atya. 

Drága szeretett leányom, az idő egyre közeledik a világ számára, hogy tanúja legyen az irgalomnak, ami meg 

lesz mutatva az emberiségnek az Én drága Fiam, Jézus Krisztus által. 

A gonosz erői hemzsegnek azon elveszett lelkek által, akik hűséget mutatnak a csalónak, a sátánnak. Ők szintén 

fel vannak készülve a Nagyfigyelmeztetésre és arrogánsan hiszik, hogy a sátán által nekik ígért hatalom fogja 

irányítani őket egy saját maguk által készített új világi paradicsomba. Ez a sátán által elkövetett legnagyobb 

hazugság, amelynek megadták magukat. Lelkük sötétsége azt jelenti, hogy szívük nem fog irgalmat mutatni 

azok iránt, akik hisznek Bennem, Istenben, a mindenség teremtőjében. A hatalom, amit gyakorolnak, mégis 

gyengül most. 

A sátán napjai nemsokára véget érnek ezen a földön. De ő, a sátán, nem fog nyugodni, míg el nem csábítja ezen 

félrevezetett és megtévesztett lelkek millióit. Imádkozz értük, leányom, mert ők céltalanok.  Fel vannak 

zaklatva, és félelmükön keresztül mindent meg fognak próbálni, amit csak tudnak, hogy kontrollálják az Én 

gyermekeimet, a világi javaikon keresztül. 

Hallgassatok most Szavamra. Az emberiségnek nincs hatalma. Az egyetlen hatalom az ima által lesz, a 

páncélzat, ezen gonosz emberek ellen. Ők, halálos bűnben megsértettek Engem és az Én értékes teremtésemet, 

és ezért ők szenvedni fognak. Oly sok esemény fog most kibontakozni egy hitetlen világnak a szemei előtt. Oly 

sok gyermekem lesz megzavarodva és sokkolva, amikor a Tisztítótűz (Purgatórium) és a Pokol 

szenvedéseit megérzik. 

Minden bűnös meg fogja tapasztalni a Nagyfigyelmeztetés alatt és után, hogy mi történne velük, ha az életüket 

elveszítenék. A bűnben lévők el fogják szenvedni ugyanazt az égető tisztítást, mint azok a lelkek, akik a 

Tisztítótűzben (Purgatóriumban) várják a belépést az Én Dicsőséges Királyságomba. A halálos bűnben levők 

meg fogják tapasztalni a mély kétségbeesést és a pokol tüzének sötétségét. Ez a szenvedés nem tart túl 

sokáig, majd meg fogják ízlelni a világot újra, ahogyan korábban megtapasztalták a Nagyfigyelmeztetés előtt. Ez 

a világ nagyon különböző lesz az előző világtól. Végül a szemük fel fog nyílni a Menny, a Pokol és a Tisztítótűz 

(Purgatórium) igazságára. 

Ezt követően ki kell választaniuk, melyik utat akarják követni. Azt képzelnéd, leányom, hogy ők követni fogják 

az utat Isteni Szeretetem és Könyörületem (Irgalmam) felé, de oly sok megátalkodott bűnös esetében nem így 

lesz. Oly fertőzöttek lesznek ők a sátán által tett hamis ígéretek révén, hogy vissza fognak térni az ő 

irányításának követésére. Ők harcolni, küzdeni fognak, és – a sátán által, a pokol mélyéről szabadon 
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engedett démonok befolyása által – meg fogják engedni, hogy a lelküket beszippantsa az ő globális uralomra 

irányuló tervébe. 

Ez egy sürgős felhívás, mindannyiatokat kérlek, hogy szív(etek)ből keressetek megváltást (bűnbocsánatot) 

csökönyös életetekre. Itt az idő, hogy megtegyétek, de tegyétek minél hamarabb. 

Készüljetek fel irgalmam (kegyelmem) kérésére. Én szeretem minden gyermekemet. A nagy esemény minden 

gyermekem javát szolgálja. Így a rettegés helyett engedjétek, hogy Szeretetem beburkoljon, és így 

megerősítsen benneteket. Így majd túl fogjátok élni az elkövetkező szenvedést. 

Szerető Örök Atyátok 

A Magasságos Isten 

 

A NAGYFIGYELMEZTETÉS UTÓHATÁSAI 

2011. SZEPTEMBER 29. CSÜTÖRTÖK, 20:45 

 

Drága szeretett leányom, mivel a Nagyfigyelmeztetés egyre közeledik, kérlek, kérd meg az Én szeretett 

követőimet, hogy imádkozzanak és köszönettel örvendezzenek a nagy kegyelemért, amelyet az Én Örök Atyám 

adományozott az emberiségnek. 

A tiszta szeretet ezen dicsőséges cselekedete révén fog ez (a Nagyfigyelmeztetés)  bekövetkezni, hogy az 

emberiség nagy része megmenekülhessen azért, hogy élvezhesse a béke korszakát a földön.  Legyetek hálásak, 

hogy ezekben az időkben éltek, mert közületek milliók fognak megmenekülni, akik máskülönben soha nem 

lépnének be a Mennyország kapuin. 

Az előkészületek befejeződtek. Készítsétek fel otthonaitokat annyi Szentelt gyertyával, vízzel és élelemmel, 

amely néhány hétig kitart.  Az utána következő időszak nehéz lesz, de nem szabad félnetek.  Ellenkezőleg, 

érezzetek megkönnyebbülést, mikor szenvedésetek hálaadással kerül felajánlásra az örök életért, mely most az 

Én drága lelkeimnek adatik, akik befogadják ezt a nagyszerű ajándékot. 

Legyetek békességben. Bízzatok Bennem, mert ne feledjétek, Én vagyok a ti Megváltótok, és Védelmemet 

ajánlom a hűséges lelkeknek minden pillanatban. Veletek megyek. Vezetlek benneteket. Gyengéd szeretettel 

fogom a kezeteket. Ti az Enyéim vagytok, és Én soha nem fogom hagyni, hogy eltávolodjatok Szent Szívemtől. 

Titeket, követőim, körülölelnek a szükséges kegyelmek, amelyekkel túlélitek a Nagyfigyelmeztetést. 

Szeretett Jézusotok 

Az egész Emberiség Megmentője és Megváltója 

 

A MEGKEMÉNYEDETT LELKEK NEM FOGJÁK A NAGYFIGYELMEZTETÉST KÖNNYŰNEK TALÁLNI 

2011. SZEPTEMBER 30. PÉNTEK; 21:15 

 

Drága, szeretett leányom, a lelkek megtéréséért folytatott feladatom most egyre intenzívebbé válik. 
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Kérlek, figyelmeztess annyi embert, ahányat csak tudsz, hogy lelküket felkészíthessék a Nagyfigyelmeztetés 

előtt. 

Tájékoztasd mindazokat a papokat, apácákat és Püspököket és más közösségeket, akik hisznek az Én Örök 

Atyámban, hogy figyeljenek Szavamra (Üzenetemre). Sok Gyermekem olyannyira sötétségben van, hogy az Én 

isteni dicsőségem fénye meg fogja sebezni lelküket. Valós fájdalmat fognak érezni, mert nem lesznek képesek 

ellenállni  a kegyelem ezen nagyszerű cselekedetének. 

Néhányan szórakozottan megmosolyogják ezeket a Szent üzeneteket. Ez elszomorít engem. Nem azért, mert ők 

nem hiszik, hogy Én szólok hozzájuk ezen a módon, hanem mert ők nem akarnak hinni Bennem. Ti mindazok, 

akik aggódtok szeretteitekért, imádkozzatok, hogy amikor ők szembenéznek a megtisztítással a 

Nagyfigyelmeztetés során, akkor az végül Szívemhez vezesse majd őket. 

Azt kérem, minden Követőm óvja most magát a sátántól. Otthonuk minden szegletét Szenteltvízzel kell, hogy 

beszórják, viseljenek (Szent) Benedek keresztet (medált), és tartsanak maguknál Rózsafüzért. 

ImádkozzanakSzent Mihály arkangyalhoz is. A sátán és követőinek hadserege mindent el fog követni, hogy 

meggyőzzön benneteket, hogy nem Én vagyok, aki szól hozzátok. A sátán és démonai gyötörni fognak 

benneteket ésborzasztó kétségeket fognak elültetni elmétekbe. Ti, Gyermekeim, meg tudjátok őt állítani, az 

Én útmutatásaim követésével. Sajnos azonban, a gyenge lelkűek elméjét az Én teljes elutasításomra fogja 

átfordítani. 

A megkeményedett lelkek nem fogják a Nagyfigyelmeztetést könnyűnek találni. Ők vitázni fognak azon, 

hogy mi módon is bántottak Engem. Még a pokol lángoló tüze – melyet a Nagyfigyelmeztetés alatt fognak 

megtapasztalni-, sem fogja eloszlatni valamennyi kétségüket Létezésemet illetően. 

Sokan fognak hazugságokat terjeszteni a Nagyfigyelmeztetésről, miután az megtörténik. Ők, a pogányok, akik a 

sátán szolgái, hazugságokat fognak kreálni, melyet mindenhol terjeszteni fognak. Tudományos érvek kerülnek 

előterjesztésre, az esemény kimagyarázására. Ők nem akarják hallani az igazságot. Imádkozni kell értük. Olyan 

erős a sátán szorítása, mellyel a világot a markában tartja, hogy Nevemet nem fogják nyilvánosan mormolni. A 

beszélgetések során zavarba ejtő téma lesz földön való Létezésemnek megvitatása. 

Nevemet ma főként a csúnya beszédben használják, vagy ami még rosszabb, nyelvbotlással, káromkodás 

közben. De most hallgassatok Rám. Nevem újra hallható és elfogadott lesz a Nagyfigyelmeztetés után, azok által, 

akik megtérnek. Akkor a Nevem használva lesz, mikor Gyermekeim Hozzám imádkoznak. 

Szeretett Jézusotok 

 

  


