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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: SENKI NEM FOGJA MEGAKADÁLYOZNI, HOGY AZ IGAZSÁG KÖNYVE FELTÁRULJON A 

VILÁG SZÁMÁRA 

2012. FEBRUÁR 1. SZERDA. 20.15 

Gyermekem, amikor szeretett Fiamnak, Jézus Krisztusnak dolgozol, mindig engedelmesnek kell lenned. 

Soha ne kérdőjelezd meg az Ő Szent Szavát, mert Ő az igazságot és csakis az igazságot beszéli.  

Gyermekeim közül oly sokan megkérdőjeleznek minden egyes szót, amit Ő mond a kezdetektől fogva. Mert 

mindenkire, aki engedelmeskedik az Ő Szent Szavának, ahogyan azt Atyám Könyve tartalmazza, mindig jut 

valaki más, aki az Ő szavát másképp értelmezi. 

Mindent meg kell tennetek, ami Fiam irányításával kéretik tőletek. Soha ne engedjetek azoknak, akik azt 

követelik, hogy Fiam szavai az ő saját értelmezésüknek feleljenek meg. 

Menj most gyermekem gyorsan, és vidd az üzeneteket, melyet Fiam adott a világnak, hogy megmentse a 

bűnösöket, akik el vannak veszve. Fiamnak egy szándéka van: megmenteni a lelkeket. 

Ne félj gyermekem, mert mindaz, amit Fiam mond neked, nem mond ellent az Ő legszentebb földi egyházának 

tanításainak. 

Az Ő ajándékai gyermekeimnek nagyon különlegesek, és minden léleknek megadatnak ezekben a végidőkben. 

Oly nagylelkű és irgalmas az én Fiam, hogy Ő el akarja halmozni a bűnösöket különleges kegyelmekkel 

üdvösségük biztosítása érdekében. 

Bárki, aki megpróbálja megállítani Fiamat az Ő küldetésében, hogy felkészítse a világot Második 

Eljövetelére, azt Örök Atyám keze fogja megállítani. 

Ez a munka – felfedni az Igazság Könyvét a pecsétek feltörésével – az egyik legfontosabb küldetés a földön 

Atyám számára.  A világnak meg lett ígérve az igazság ezúttal. 

Minden léleknek, hívőnek és hitetlennek, meg kell mondani az igazságot, mert olyan messzire távolodtak az 

Egyháztól, hogy azt ilyen módon kell átadni nekik. 

Minden angyal azért küldetett a földre, hogy megvédje az emberiséget a csalóval és az ő hazugságaival 

szemben, melyeket az örök üdvösség igazságáról terjeszt. 

Az emberiség talán nem akarja meghallani az igazságot. Sok akadály fog eléd gördülni gyermekem, de mindez 

hiábavaló lesz. 

Senki nem fogja megakadályozni, hogy az Igazság Könyve feltáruljon a világ számára, mert ha 

megpróbálják megakadályozni, Atyám hatalma Mennyből lezúduló lángnyelvekként fog elszabadulni. 

Gyermekem soha ne kételkedj ezekben az üzenetekben, melyeket te kapsz. 
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Soha ne változtass meg egyetlen egy szót sem, hogy igazodj azokhoz, akik megpróbálják módosíttatni veled 

Isten világát. 

Csak egy mester lehet, és ez Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. 

Menj most azzal a bizonyossággal, melyre szükséged van. 

Ne feledd, hogy ezek a Fiamtól származó üzenetek Isten minden gyermekének szólnak, és nemcsak a Katolikus 

Egyháznak vagy az Ő választott népének, a zsidóknak. Ezek az üzenetek mindenkinek szólnak. 

Minden egyes lelket egyformán szeret az én Atyám. Egyik lélek sem fontosabb a másiknál. 

  

Mennyei Édesanyátok 

Az Üdvösség Anyja 

  

 AZT GONDOLTÁTOK, HOGY ÉN MELLŐZNI FOGLAK BENNETEKET AZ ÍTÉLET NAPJÁIG? 

2012. FEBRUÁR 2. CSÜTÖRTÖK, 15.30 

Drága szeretett leányom, mennyire boldog vagyok azért, ahogyan követőim reagáltak az Én nagy ajándékomra, 

a teljes búcsúra, mely teljes bűnbocsánatot ad. 

De milyen szomorú vagyok azokért a hálátlan szívekért, akik elutasítják az Én ajándékomat. 

Ezek a lelkek nem értik meg azt, hogy csak Isten, az Atya engedélyezheti ezen teljes bűnbocsánat ajándékát. 

Nem lényeges, hogy ez az Én Szent Helytartómon vagy Rajtam, Isteni Megváltótokon keresztül adatik a 

világnak. 

Ami lényeges, az az, hogy már csak kevés idő maradt az emberiség lelkeinek megmentésére. 

Azoknak, akik megkérdőjelezik Szavam (Üzenetem), tudniuk kell azt, hogy Én vagyok a ti Isteni Megváltótok, 

aki a Mennyből beszélek hozzátok. 

Nem fogadjátok el azt, hogy Én létezem? Azt, hogy Én szeretnék nektek küldeni egy üzenetet ezekben az 

utolsó időkben? 

Azt gondoltátok, hogy Én majd mellőzni foglak benneteket az Ítélet Napjáig? Hogy Én majd nem fogom 

felkészíteni lelketeket azáltal, hogy ilyen módon kommunikálok veletek? 

Ha hisztek Bennem, akkor hinnetek kell az isteni beavatkozásban is. Ha meg nem hisztek, akkor még nem 

nyitottátok meg a szíveteket. 

Honnan tudjátok, hogy Én vagyok? 

Arra kérlek benneteket, hogy üljetek le most és beszéljetek Hozzám bizalmasan. Kérjétek Tőlem a Szentlélek 

kegyelmét, és Én azonnal válaszolni fogok a nyitott és tiszta lelkeknek. 

Vessétek le páncélotokat és engedjétek, hogy Én átadhassam nektek ezt a különleges ajándékot. 
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Tudnotok kell, hogy megbántotok Engem, ha elutasítjátok az Én ajándékomat. Ez azt is jelenti, hogy Irgalmamat 

is el fogjátok utasítani? 

Hajtsatok fejet, és kérjétek a megbocsátást.  Ha alázatos hálával jöttök Hozzám, Én világosságot fogok adni 

nektek az igazságra. 

Ha felnyitjátok szemeteket az igazságra, a megértés könnyeit fogjátok ontani, és hálásak lesztek Nekem végül az 

Én nagy ajándékomért, a (teljes) bűnbocsánat ajándékáért. 

  

Isteni Megváltótok 

Jézus Krisztus 

    

SZŰZ MÁRIA: A GYŰLÖLET AZ GYŰLÖLET. NINCS KÉTFAJTA GYŰLÖLET. MIND EGYFORMA. 

2012. FEBRUÁR 4. SZOMBAT, 10.09 

Gyermekem, a gonosz gyorsan terjeszkedik a világ bizonyos részeiben. 

Míg háborúk szerveződnek gyűlölettel a lelkekben, addig a Szentlélek elárasztja a többiek lelkét a világ 

különböző részein. 

A Lelkek csatája megkezdődött. A jó a gonosz ellen. 

Gyermekem, soha ne feltételezd, hogy a megkeményedett lelkek azok, akik hitetlenek vagy langyos hitűek. 

Sok könyörületes hívő, akik Fiamban, Jézus Krisztusban hisznek, kísértésnek lesznek most kitéve. 

Az ő elméjük kétségekkel lesz tele, ami vakká fogja őket tenni szeretett Fiam szavaira, amint Ő a világhoz szól 

rajtad keresztül gyermekem. 

Gyűlöletük, ahogyan az Ő Szent Szavainak támadnak, olyan erőteljes lesz, mint a gyűlölet, melyet a gyilkosok 

mutatnak áldozataikkal szemben. 

A gyűlölet a csalótól származik. 

Hazugságokat terjeszt a gonosz, aki gyenge lelkeket használ fel, hogy aláássa az igazságot. 

A gyűlölet az gyűlölet. Nincs kétfajta gyűlölet. Mind egyforma. 

Azoknak a hűséges lelkeknek a gőgje most mozgósítva lesz a gonosz végső próbálkozása gyanánt, hogy 

megakadályozza ezen, a világnak szánt legsürgetőbb üzenetek terjesztését. 

Fiamnak szüksége van az Ő szeretett követőinek támogatására, az Ő földi hadseregének megalakításához. Ez a 

hadsereg az Ő hűséges követőiből fog kialakulni. 

Biztos lehetsz abban, hogy ez lesz az a csoport, kiknek szíve elsőként fog megkeményedni. 

Nem tudsz megkeményíteni egy olyan lelket, aki már eleve a sötétségben van. Így azok a lelkek lesznek 

megkísértve a csaló által, akik a világosságban vannak. 

Ők akkor majd hazugságokat fognak terjeszteni, hogy bántsák Fiamat, és késleltessék ezt a munkát. 
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Ők nem fogják megérteni, hogy ez történik velük, mert azt hiszik, hogy az ő kötelességük lesz, hogy megvédjék 

Fiam igaz szavát. 

Azzal, hogy hibákat találnak ezekben az üzenetekben, melyeket Ő ad neked, gyermekem, Fiamat fogják 

gyötörni. 

A Ő Egyházának legfőbb alapja fog Neki hátat fordítani hamarosan. Ők meg fogják tagadni Őt, és ismét meg 

fogják feszíteni Őt. 

Gőgjük megakadályozza őket abban, hogy felnyissák szemüket, amikor Ő áll előttük most szerető, kitárt 

karokkal. 

Gyermekem, arra kérem Isten minden gyermekét, hogy egyesüljenek és harcoljanak valamennyi lélek 

üdvösségéért. 

Gyermekem, olyan sokan nem figyelnek most ezekre az üzenetekre, de majd a Nagyfigyelmeztetés 

bekövetkezte után figyelni fognak. 

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok azokért a lelkekért, akik fájdalmat okoznak nektek, rágalmaznak 

benneteket és valótlanságokat terjesztenek rólatok. 

Én most átadom nektek az Imahadjárat (25) imáját, mellyel kérjétek a védelmet valamennyi látnokom részére, 

és azon lelkek részére, akiket Isten, az Atya arra választott, hogy terjesszék az Ő legszentebb szavát a földön 

ezekben az időkben. 

“Ó, Magasságos Isten 

Könyörögve kérlek, nyújts oltalmat a világban levő valamennyi szent hírnöködnek 

Kérlek, hogy védd meg őket a mások gyűlöletétől 

Kérlek, hogy a Te Legszentebb Szavad gyorsan terjedjen, szerte az egész világon 

Védelmezd hírnökeidet a rágalmazástól, a gyalázkodástól, a hazugságoktól és minden veszedelemtől 

Védd meg családjaikat, és borítsd be őket Szentlelkeddel minden időben 

Hogy a világ számára általuk közvetített üzenetek töredelmes és alázatos szívvel találjanak 

meghallgatásra 

Ámen.” 

Gyermekem, a gőg egy olyan tulajdonság, amely a legkevésbé kedves Atyám szemében.  Még sokkal 

fájdalmasabb számára, amikor a gőg bűne hatalmába keríti az ájtatos és szent lelkeket, azáltal, hogy nem 

fogadják el az Ő szent Szavának igazságát, melyet a világnak ad ma, az Ő hírnökein keresztül. 

Nekik kérniük kell az igaz megkülönböztetés ajándékát, amely csak a Szentlélek ereje által adatik meg 

az alázatos lelkeknek, akiknek szíve tiszta és mentes a gőgtől és az arroganciától. 

Szeretett Édesanyátok 

Az Üdvösség Anyja 
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IMAHADJÁRAT (25) IMA AZ EGÉSZ VILÁGON LÉVŐ LÁTNOKOK VÉDELMÉRE 

2012. FEBRUÁR 4. SZOMBAT; 10.09 

Én most átadom nektek az Imahadjárat (25) imáját, mellyel kérjétek a védelmet valamennyi látnokom részére, 

és azon lelkek részére, akiket Isten, az Atya arra választott, hogy terjesszék az Ő legszentebb szavát a földön 

ezekben az időkben. 

“Ó, Magasságos Isten 

Könyörögve kérlek, nyújts oltalmat a világban levő valamennyi szent hírnöködnek 

Kérlek, hogy védd meg őket a mások gyűlöletétől 

Kérlek, hogy a Te Legszentebb Szavad gyorsan terjedjen, szerte az egész világon 

Védelmezd hírnökeidet a rágalmazástól, a gyalázkodástól, a hazugságoktól és minden veszedelemtől 

Védd meg családjaikat, és borítsd be őket Szentlelkeddel minden időben 

Hogy a világ számára általuk közvetített üzenetek töredelmes és alázatos szívvel találjanak 

meghallgatásra 

Ámen.” 

Gyermekem, a gőg egy olyan tulajdonság, amely a legkevésbé kedves Atyám szemében.  Még sokkal 

fájdalmasabb számára, amikor a gőg bűne hatalmába keríti az ájtatos és szent lelkeket, azáltal, hogy nem 

fogadják el az Ő szent Szavának igazságát, melyet a világnak ad ma, az Ő hírnökein keresztül. 

Nekik kérniük kell az igaz megkülönböztetés ajándékát, amely csak a Szentlélek ereje által adatik meg 

az alázatos lelkeknek, akiknek szíve tiszta és mentes a gőgtől és az arroganciától. 

Szeretett Édesanyátok 

Az Üdvösség Anyja 

    

AZ IRÁNT, IZRAELT, EGYIPTOMOT ÉS SZÍRIÁT ÉRINTŐ HÁBORÚK ÖSSZEFÜGGÉSBEN VANNAK 

EGYMÁSSAL 

2012. FEBRUÁR 4. SZOMBAT; 10.55 

Legdrágább, szeretett leányom, Irántam való hűséged próbára van téve minden nap. Oly sokan próbálnak téged 

megállítani a Nekem végzett munkádban, mégsem tudják ezt megtenni, a Mennyből neked nyújtott Szent 

védelem miatt. Azok, akik megpróbálnak fájdalmat, szenvedést okozni neked, és becsmérelni téged, meg 

lesznek büntetve. Nem fogom eltűrni az effajta cselekedeteket. 

Ne feledd, meg lett jövendölve, hogy senki sem állíthatja meg a Szentlélek tüzét, amely az Én legszentebb 

üzeneteimből fog kiáradni az egész emberiségre. 

Ezért arra kérlek, hogy továbbra se végy tudomást az eléd gördített akadályokról, és hagyd figyelmen kívül a 

gyűlöletet, mivel az a sátántól ered. 

Ha teret engedsz a gyűlöletnek, akkor az elhatalmasodik. 

Ha nem veszel róla tudomást, akkor el fog halni, mivel nem tudja megtalálni a növekedéséhez és 

elmérgesedéséhez szükséges táptalajt. 

Most azt szeretném, hogy mondd el Gyermekeimnek, hogy a Jelenések Könyvében megjövendölt események 

most bontakoznak ki a világban. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/uj-imahadjarat-jezustol/
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Gyermekeimnek nem szabad félniük, mert az ő hitük és imáik segíteni fognak a háború, népirtás, éhínség 

és hittagadás hatásainak enyhítésében. 

Iránt, Izraelt, Egyiptomot és Szíriát érintő háborúk fognak jelentkezni. Valamennyi összefüggésben lesz 

egymással. 

Ugyanúgy Olaszország is el fogja szenvedni a következményeket, amelyek összefüggnek a hamis 

prófétának és társának, az Antikrisztusnak a felemelkedésével. 

Imádkozzatok kitartóan, hogy a globális hatalom, mely a pénzeteket fogja kontrollálni, ne vonjon be 

minden országot. Mert ha sikerrel járnak, akkor nagyon nehéz lesz a helyzet. 

Imádkozzatok Istenhez, az Atyához, hogy elháríthassa az ilyen rémtetteket. 

A mások lelkéért mondott ima meg fogja menteni saját lelketeket is. Ez minden, amit Én kérek: az ima. 

Imádkozzatok a megtérésért is. 

Már nincs sok hátra, hogy minden értelmet nyerjen, leányom. Minden rendben lesz, ha a Nagyfigyelmeztetés 

után bekövetkezik a megtérés. 

Most menj és mondd el gyermekeimnek, hogy soha ne féljenek, amikor Szavamat (Üzenetemet) hirdetik. Én 

mellettük fogok állni. 

Ha kigúnyolják őket, akkor biztosak lehetnek ennek, az Én legszentebb szavamnak igazságában. 

Szeretett Jézusod 

    

ISTEN, AZ ATYA: A VILÁG BÜNTETÉSEN FOG KERESZTÜLMENNI – BEAVATKOZÁSOMRA SZÜKSÉG 

VAN 

2012. FEBRUÁR 4. SZOMBAT; 15.00 

Leányom, a világ hamarosan büntetésen megy keresztül, az emberiség által folyamatosan elkövetett szörnyű 

bűn eredményeként. 

Miközben ezen büntetés nagy része elhárult, az Én kezem most le fog sújtani arra a gonoszságra, melyet 

jelenleg elkövetnek a világ minden sarkában. 

Azt a sok Ellenem, Isten, az Atya ellen irányuló gyűlöletet meg kell állítani, vagy Gyermekeim még nagyobb 

borzalmakat fognak elszenvedni. 

Én most készítem fel a világot azokra a változásokra, melyek szükségesek a föld megtisztulásához, azért, 

hogy Tervem szerint megmentsem az emberiséget. 

Oly sok lélek gyötrődik a bűn által. 

Én vagyok a Mindenség Teremtő Istene, és nem fogom hátradőlve nézni, hogy Gyermekeim elpusztítják 

egymást. 

Leányom, van egy gonosz terv az emberiség nagy részének egy háború általi elpusztítására. 

Ezek a háborúk nem véletlenek. 
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Észrevettétek, hogy mennyi háború van folyamatban, oly sok országban, mindenütt? 

Ez az Antikrisztus műve, aki türelmesen várja az ő dicsőséges pillanatát a földön. 

Amikor a nemzetek térdre rogynak, Ő, az Antikrisztus, be fog masírozni, és hamis békét teremt az ő saját, 

fondorlatos módján. Ez a megtévesztés álarca lesz. 

Az Én büntetésem azokra a nemzetekre fog lesújtani, akik részt vesznek ebben a nagy csalásban, mely a 

világ kontrollálására irányul, az országok elfoglalása által. 

Légy erős, leányom, mert ez az időszak, amikor a föld meg fog remegni, nem fog sokáig tartani. Ez 

szükséges annak érdekében, hogy Gyermekeim felébredjenek. 

Ők, a Gyermekeim, már figyelmeztetve lettek, de Hangomat megvetik. 

Szegény gyermekeimnek – akik jó életet élnek, és akik kétségbeesetten nézik a gonoszt a világ(uk)ban –meg 

kell érteniük, hogy az Én beavatkozásomra szükség van. 

Ha Én nem állítom meg azt, ami jelenleg történik, akkor az emberiség nagy része el lesz pusztítva. 

Imádkozzatok, hogy Gyermekeim majd imádkozzanak a békéért országaitokban. 

Soha ne féljetek hirdetni Szavamat (Üzenetemet), még akkor sem, ha üldöznek benneteket. Mert, ha csak egy 

lélek megvallja hitét hangosan, elég ahhoz, hogy százak megtérjenek. 

Menj békével. Az idő elérkezett arra, hogy Én, Isten, az Atya engedélyezzem a pecsétek feltörését. Csak akkor 

fogja elfogadni az emberiség, hogy ők tehetetlenek. 

Nem ők irányítják a világot, mert ez nem lehet így. 

Csak az egész Emberiség Teremtőjének van hatalma a sátán fölött, és Én most majd büntetést szabadítok 

azokra a hideg szívűekre és sötét lelkűekre, akik hűséget fogadtak neki. 

A (meg)tisztulás utolsó szakaszai most kezdődnek. 

Isten, az Atya 

    

SZŰZ MÁRIA: A RÓZSAFÜZÉR IMÁDKOZÁSÁVAL SEGÍTHETTEK MEGMENTENI A NEMZETETEKET 

2012. FEBRUÁR 5. VASÁRNAP, 13.15 

Gyermekem, kérem valamennyi gyermekemet, hogy most imádkozzanak a világ egységéért. 

A Fiamba vetett hit eltűnőben van, és gyermekeim sivár lelkűek lettek. 

Én vagyok a ti Szeplőtelen Szívetek, és drága Fiam, Jézus Krisztus iránt érzett szeretetem által szorosan 

együttműködöm majd Vele, hogy megmentsük az emberiséget. 

Az ima által, melyben kéritek közbenjárásomat, könyörögni fogok Atyámhoz, a Magasságos Istenhez, hogy 

tartsa vissza  az Ő igazságosságának kezét a súlyos büntetéstől, melyet Ő le fog zúdítani a földre, hogy 

megállítsa a gonoszság terjedését. 
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Segíteni fogok nektek gyermekek közelebb kerülni Fiam szívéhez. Ha mi együtt dolgozunk gyermekeim, 

közösen el tudjuk hárítani a katasztrófákat világszerte. 

Sose felejtsétek el az én legszentebb Rózsafüzérem fontosságát, mert ha ezt imádkozzátok naponta, 

segíteni tudtok nemzetetek megmentésében. 

A sátán hatalma meggyengül, amikor Rózsafüzéremet imádkozzátok. Ő nagy kínjában elmenekül, és 

tehetetlenné válik. Az a legfontosabb, hogy a rózsafüzért imádkozzátok legalább naponta egyszer, függetlenül 

attól, hogy milyen keresztény felekezethez tartoztok. 

Oly sok ember nem fogad el engem, az ő Áldott Édesanyjukat.   

Csakúgy mint Fiamat, engem is elutasítanak, kigúnyolnak, sértegetnek és megaláznak. Mégis, ha 

segítségemet kérítek, el tudom vinni a lelkeket, egyenesen Fiam, Jézus Krisztus Szent Szívéhez. 

Fiam, Jézus Krisztus, a ti Megváltótok gyermekek, és Ő soha nem fogja elutasítani a bűnösöket, függetlenül attól, 

hogy mennyire elfeketedett a lelketek. 

Ha sajnáljátok, hogy megbántottátok Őt, csak hívjatok engem, a ti szerető Édesanyátokat, és én kézenfogva 

elviszlek majd benneteket Hozzá. 

Fiam készül eljönni, hogy egybegyűjtse valamennyi Gyermekét, így ti mindannyian egyesülni tudtok  Vele az Új 

földi Paradicsomban. Csak a tiszta és alázatos szívűek léphetnek be. 

Meg kell kezdenetek a felkészüléseteket most. Kezdjétek Szent Rózsafüzérem imádkozásával. 

Olyan fontos ez az ima, hogy most jogosan ennek kell lennie az Imahadjárat következő imájának. 

Imahadjárat (26) A Szent Rószafüzér imádkozása a Szűz Máriához ( lásd link : Szent Rózsafüzérek) 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/szent-rozsafuzerek/ 

Érezzétek a békét gyermekek, amikor Rózsafüzérem titkain elmélkedtek. 

Ahogy a kegyelmek kiáradnak rátok a Rózsafüzér elimádkozását követően, fel fogjátok ismerni, hogy a csaló 

odébb állt, és a helyébe szeretet költözik. A szeretet Örök Atyámtól jön. 

Amikor szeretetet éreztek szívetekben, tudni fogjátok, hogy megnyeritek a csatát, és legyőzitek a gonoszt. 

  

Szeretett Királynőtök, az Angyalok Királynője 

Az Üdvösség Anyja 

    

IMAHADJÁRAT (26) IMÁDKOZZÁTOK A RÓZSAFÜZÉRT, HOGY SEGÍTSETEK MEGMENTENI A 

NEMZETETEKET 

2012. FEBRUÁR 5. VASÁRNAP, 13.15 

Az Isteni Irgalmasságról nevezett Mária által 2012. február 5-én, vasárnap kapott üzenetben, a Miasszonyunk 

kéri az embereket, hogy imádkozzuk az ő Szent Rózsafüzérét, ezáltal segítsünk megmenteni a nemzeteinket. 
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„Sose felejtsétek el az én legszentebb Rózsafüzérem fontosságát, mert ha ezt imádkozzátok naponta, segíteni 

tudtok nemzetetek megmentésében. 

A sátán hatalma meggyengül, amikor Rózsafüzéremet imádkozzátok. Ő nagy kínjában elmenekül, és tehetetlenné 

válik. Az a legfontosabb, hogy a rózsafüzért imádkozzátok legalább naponta egyszer, függetlenül attól, hogy 

milyen keresztény felekezethez tartoztok.” 

Rózsafüzér bevezető imája 

Szent Rózsafüzér Királynője, Te, aki méltóztattál eljönni Fatimába, hogy kinyilatkoztasd a három 

pásztorgyermeknek a kegyelem kincseit, melyek a Rózsafüzérben elrejtve vannak, ébressz őszinte szeretet 

szívemben ehhez az ájtatossághoz, hogy  Megváltásunk Misztériumáról való elmélkedés által, melyre ez 

emlékeztet,   gazdagodhassak ennek gyümölcseivel és elnyerhessem a békét a világ számára, a megtérést a 

bűnösök és Oroszország számára, valamint azokat a kegyelmeket, melyeket kérek Tőled ebben a 

Rózsafüzérben.  (Itt említsük meg kérésünket.) Ezt Isten nagyobb dicsőségére, a Te tiszteletedre, és a lelkek 

javára kérem, különösen a magam javára. Ámen. 

Link: Szent Rózsafüzérek 

    

IMÁDKOZZATOK, HOGY ELHÁRULJON EGY NUKLEÁRIS HÁBORÚ, MELY AZ EMBERISÉG 

EGYHARMADÁT ELTÖRÖLNÉ A FÖLD SZÍNÉRŐL 

2012. FEBRUÁR 6. HÉTFŐ, 20.15 

Drága szeretett leányom, Követőimnek egy családként kell egyesülniük, és erősnek kell maradniuk. 

Én megadom valamennyi szeretett és hívő követőmnek a kegyelmeket, hogy megőrizzék nyugalmukat a vihar 

közepette. 

Míg a föld továbbra is megremeg minden módon, imáitok folyamatos vigaszt nyújtanak Nekem ez idő alatt. 

Megszakad a szívem, amikor látom az ártatlanok meggyilkolását a háborúkban a Közel-Keleten. Sanyargatják 

ezeket a szegény lelkeket, akik ugyanúgy szenvednek,  ahogyan Én szenvedtem. 

A gonoszság, melyet Én látok, enyhülni fog, és Atyám keze késleltetni fogja, de nem fogja megakadályozni 

ezeket az országokat abban, hogy elpusztítsák egymást. 

A pecséteket feltörték, leányom, és háborúk fognak kialakulni gyorsan. 

Imádkozzatok, hogy egy, az egész világra kiterjedő rémtettet, egy nukleáris háborút – mely eltörli az emberiség 

egyharmadát a föld színéről – el lehessen hárítani. 

Több imára van szükségem, gyermekek. Tudom, hogy mennyire erőteljesen és kitartóan imádkoztok, de kérlek, 

könyörgök, hívjatok össze annyi imacsoportot, barátot és családot, amennyit csak tudtok, hogy imádkozzatok a 

békéért. 

Én átadom nektek most az új Imahadjárat (27) imáját a Békéért a Világban. 

“Ó, Jézusom, irgalomért esedezem, a szörnyű háborúk által sújtottak számára 

Kérlek, hogy oltsd a békét azon meggyötört nemzetekbe, akik vakok Létezésed igazságára 
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Kérlek, borítsd be ezeket a nemzeteket Szentlelked erejével, hogy ők felhagyjanak az ártatlan lelkek feletti 

hatalmi törekvésükkel 

Légy irgalmas valamennyi országodhoz, akik tehetetlenek a gonosz rémtettekkel szemben, melyek az 

egész világra kiterjednek. 

Ámen.“ 

Leányom, arra kérlek benneteket, hogy legyetek türelmesek, mert már nincs messze a Gyónás. Ha ez 

megtörténik, minden nyugodtabbá válik majd. 

Menj békével és szeretettel. Mindenekelőtt helyezd minden bizalmadat a te szeretett Jézusodba. 

Megváltótok 

Jézus Krisztus 

    

IMAHADJÁRAT (27) IMA A BÉKÉÉRT A VILÁGBAN 

2012. FEBRUÁR 6. HÉTFŐ, 20.15 

Én átadom nektek most az új Imahadjárat (27) imáját a Békéért a Világban. 

“Ó, Jézusom, irgalomért esedezem, a szörnyű háborúk által sújtottak számára 

Kérlek, hogy oltsd a békét azon meggyötört nemzetekbe, akik vakok Létezésed igazságára 

Kérlek, borítsd be ezeket a nemzeteket Szentlelked erejével, hogy ők felhagyjanak az ártatlan lelkek feletti 

hatalmi törekvésükkel 

Légy irgalmas valamennyi országodhoz, akik tehetetlenek a gonosz rémtettekkel szemben, melyek az 

egész világra kiterjednek. Ámen.” 

Leányom, arra kérlek benneteket, hogy legyetek türelmesek, mert már nincs messze a Gyónás. Ha ez 

megtörténik, minden nyugodtabbá válik majd. 

Menj békével és szeretettel. Mindenekelőtt helyezd minden bizalmadat a te szeretett Jézusodba. 

Megváltótok 

Jézus Krisztus 

    

A MISZTÉRIUM, MELY OLY RÉGÓTA REJTVE VAN AZ ISTENI BIRODALOM ARCHÍVUMÁBAN 

2012. FEBRUÁR 7. KEDD, 20.00 

Én vagyok a ti szeretett Jézusotok, a Magasságos Isten Fia, aki a Szeplőtelen Szívű Máriától született. Én a 

Szentháromság nevében jövök. 

Ezek azok a napok, drága szeretett leányom, amelyek a legnezebbek lesznek számodra. Nagyon sok lelket fog 

megmenteni szenvedésed, melyet teljes önátadással és örömmel szívedben adsz át Nekem. Bátornak kell 

http://www.printfriendly.com/print/v2?url=http://nagyfigyelmeztetes.hu/?page_id=6217
http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/uj-imahadjarat-jezustol/
http://www.printfriendly.com/print/v2?url=http://nagyfigyelmeztetes.hu/?page_id=6217


- A NAGYFIGYELMEZTETÉS - 

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

 

lenned, amikor ezt teszed, és nem szabad aggódnod az egészséged miatt. Mert ez csak egy újabb 

megpróbáltatás, amely nem fog túl sokáig tartani, de amely sokat fog segíteni abban, hogy elhozd Hozzám az 

elveszett lelkeket. 

Igazságom Könyve átadásra kerül, azért hogy a hívők tanúi legyenek majd annak, hogy kihirdetem 

aMisztériumot, mely oly régóta rejtve van, az Isteni Birodalom archívumában. 

Most, hogy az igazság feltárásra kerül, az emberiségnek el kell fogadnia, hogy ez, az Én Legszentebb Szavam 

bemutatásra fog kerülni mindenki számára, hogy megemésszék. 

Ez lelketeknek édes megkönnyebbülést fog hozni, de azoknak, akik eltávolodtak Tőlem, ezt nagyon nehéz 

lesz elfogadniuk. 

Az Igazság keserűségét nehéz lenyelni, de ha elfogadásra kerül, ez megnyugvást ad azoknak, akik el fogják 

fogadni, hogy valóban Én vagyok az, a ti drága Jézusotok, aki eljövök, hogy átöleljelek benneteket ezekben az 

időkben. 

Én, az Isten Báránya, most azért jövök, hogy üdvösségetek felé vezesselek benneteket. 

Segítségem nélkül ez lehetetlen lenne. 

Elhozom most nektek a világosságot, és nektek követnetek kell Engem, ahogyan az Új Paradicsomba vezetlek 

benneteket. 

Kérlek mindannyiatokat, hogy legyetek bátrak, erősek és rettenthetetlenek a szörnyű vadonban, amelyben 

most saját magatokat találjátok. 

Nem lesz könnyű, de megígérem nektek, hogy az erő, melyet Én adni fogok nektek, kevésbé 

fáradságossá fogja tenni ezt az utazást. 

Fogadjátok el, aminek tanúi vagytok a világban, mivel a tisztulás nagy intenzitással folytatódik tovább. Erre 

szükség van. 

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok türelemért és kitartásért, mert felül kell emelkednetek a 

sötétségen, és segítenetek kell Nekem elvezetni az egész emberiséget a világosságra. 

Soha ne veszítsétek el a reményt. Ne feledjétek, hogy minden, ami számít, az az emberiség egyesítése. 

Imáitok, szenvedésetek és Irántam való szeretetetek segíteni fognak az Én Szent és értékes családom 

egyesítésében az Én földi Új Paradicsomomban. 

Örömmel várjátok ezt gyermekek, hiszen ez az az élet, melyre rendeltettetek, ha engedelmeskedtek az Én 

Szent Akaratomnak. 

Szeretlek és megáldalak benneteket drága gyermekek, az Irántam, szeretett Megváltótok iránti szeretetetekért 

és együttérzésetekért. 

A ti Jézusotok 
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SZŰZ MÁRIA: A GONOSZ ADDIG NEM FOG NYUGODNI, AMÍG A KATOLIKUS EGYHÁZAT A FÖLDBE 

NEM DÖNGÖLI 

2012. FEBRUÁR 8. SZERDA; 20.30 

Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás. Én vagyok Szűz Mária, az Isten Édesanyja. 

Gyermekem, ez a szegény föld összezavarodottságban van, és mivel ez továbbra is folytatódik, a 

Nagyfigyelmeztetés ideje is napról napra közeledni fog. 

Meg lett jövendölve, hogy a Fiammal szembeni gyűlölet ki fog terjedni az Ő Szent Egyházára a földön. Ez már 

megtörtént. 

A gonosz addig nem fog nyugodni, amíg a Katolikus Egyházat a földbe nem döngöli. 

Mikor az Egyház összeomlik, két oldal fog kialakulni. Nem számít, az Egyház mennyire fog szenvedni, nem 

halhat meg, és nem is fog meghalni. Ez nem történhet meg, gyermekek. 

Mert miközben Isten, az Atya, megengedheti, hogy az Egyház a földön ugyanazon megpróbáltatáson menjen 

keresztül, mint amit az Ő szeretett Fia, Jézus Krisztus szenvedett el, addig az egyház is épp úgy, mint az Én 

drága Fiam, majd újra felemelkedik dicsőségben. 

Soha ne hagyd el a Katolikus Egyházat. 

Soha ne tagadd meg Fiam más Keresztény Egyházait, mert ti mindannyian Krisztus követői vagytok. 

Nektek mindannyiatoknak, Fiam iránti odaadásotok révén,  félre kell tennetek nézetkülönbségeiteket, és 

egymással összefogva kell harcolnotok az Antikrisztus ellen. 

Imádkozzatok Isten valamennyi gyermekének egyesüléséért az Imahadjárat (28) ezen különleges imájával. 

„Ó, Magasságos Isten 

Térdre borulunk Előtted és könyörögve kérünk, egyesítsd valamennyi gyermekedet a harcban, hogy 

megőrizzük Keresztény Egyházaidat a földön 

Add, hogy nézetkülönbségeink ne osszanak meg bennünket a nagy hittagadás ezen idejében a világban, az 

Irántad, drága Atyánk iránt érzett szeretetünkben 

Könyörgünk Hozzád, add meg nekünk a kegyelmeket, hogy a Te szeretett Fiad, a mi Megváltónk, Jézus 

Krisztus nevében szeressük egymást 

Imádunk Téged 

Szeretünk Téged 

Egyesülünk, hogy harcoljunk az erőért, hogy megőrizzük a te Keresztény Egyházaidat a földön a 

megpróbáltatások idején, melyekkel szembesülhetünk az előttünk álló években. 

Ámen.” 

  

Bízzatok bennem gyermekek, hogy az Új Paradicsom felé vezetlek benneteket, és bízzatok Fiam uralmában a 

földön, ahogyan az elrendeltetett. 

  

Szerető Édesanyátok 

Az Üdvösség Anyja 
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IMAHADJÁRAT (28) IMA SZŰZ MÁRIÁTÓL VALAMENNYI KERESZTÉNY EGYHÁZ EGYESÍTÉSÉRE 

2012. FEBRUÁR 8. SZERDA; 20.30 

Nektek mindannyiatoknak, Fiam iránti odaadásotok révén,  félre kell tennetek nézetkülönbségeiteket, és 

egymással összefogva kell harcolnotok az Antikrisztus ellen. 

Imádkozzatok Isten valamennyi gyermekének egyesüléséért az Imahadjárat (28) ezen különleges imájával. 

„Ó, Magasságos Isten 

Térdre borulunk Előtted és könyörögve kérünk, egyesítsd valamennyi gyermekedet a harcban, hogy 

megőrizzük Keresztény Egyházaidat a földön 

Add, hogy nézetkülönbségeink ne osszanak meg bennünket a nagy hittagadás ezen idejében a világban, az 

Irántad, drága Atyánk iránt érzett szeretetünkben 

Könyörgünk Hozzád, add meg nekünk a kegyelmeket, hogy a Te szeretett Fiad, a mi Megváltónk, Jézus 

Krisztus nevében szeressük egymást 

Imádunk Téged 

Szeretünk Téged 

Egyesülünk, hogy harcoljunk az erőért, hogy megőrizzük a te Keresztény Egyházaidat a földön a 

megpróbáltatások idején, melyekkel szembesülhetünk az előttünk álló években. 

Ámen.” 

Bízzatok bennem gyermekek, hogy az Új Paradicsom felé vezetlek benneteket, és bízzatok Fiam uralmában a 

földön, ahogyan az elrendeltetett. 

Szerető Édesanyátok 

Az Üdvösség Anyja 

    

HAMAROSAN JÖNNI FOG EGY EMBER, AKI AZT FOGJA ÁLLÍTANI, HOGY Ő ÉN VAGYOK 

2012. FEBRUÁR 8. SZERDA; 20.45 

Drága, szeretett leányom, már nincs sok idő hátra, mielőtt minden megjövendölt prófécia fel fog tárulni egy 

hitetlen világ előtt. 

Még azok a tisztátalan lelkek is észre fogják venni, akik elkerülnek Engem, az Ő Isteni Megváltójukat és az Én 

Örök Atyámat. Ők csodálkozni fognak, hogy miért történik ez, és első alkalommal végre felismerik, hogy nem ők 

irányítják saját sorsukat. 

Minden tévhitük és a jogosnak vélt személyes anyagi gyarapodásuk ellenére hamarosan felismerik majd az 

igazságot. 

Leányom, az előrevivő út az, hogy imádkoztok, hogy ezek a lelkek – akik ugyan elvesztek a Számomra – ne 

menjenek az Antikrisztus és a hamis próféta vonzereje után. 

Hamarosan jönni fog egy ember, aki azt fogja állítani, hogy ő Én vagyok. De természetesen ez nem lehet, mert 

Én csak a legvégén jövök el. 
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Mégis ő minden olyan tulajdonságot felvonultat, ami a szegény lelkeket oly módon fogja megtéveszteni, hogy 

elhiggyék, ez Én vagyok. 

Csodákat, nagyszerű békecselekedeteket, humanitárius tetteket és nyilvános szeretet-cselekedeteket fog majd 

végrehajtani. 

Bálványozni fogják, és hatalma a sátántól, a sötétség királyától fog származni. 

Olyannyira meggyőző lesz, hogy amikor a nagy szentekre jellemző ismertetőjegyeket mutatja, sokan az Én 

felszentelt szolgáim közül alázattal lábai elé fognak borulni. 

Szavamat (Üzenetemet), mely neked, igaz végidő-prófétámnak adatik, el fogják utasítani és el fogják 

vetni, mint eretnekséget. 

Leányom, rengeteg figyelmeztetést adok most neked, hogy minél több Gyermekem megkaphassa az igazságot, 

mielőtt mindez megtörténik. 

Ne hagyjátok magatokat becsapni olyasvalakik által, akik szemetekben szentként magasztalják fel önmagukat. 

Ne tévesszenek meg benneteket a humanitárius cselekedetek, mintha azok mindig csak Tőlem származnának. 

A gonosz egy hazug. Ő ravasz, és időnként nyájas, jótékonykodó külsőt fog mutatni. 

Figyeljétek azokat a szervezeteket, amelyeket nagyon vagyonos egyének képviselnek, akik az emberiség 

megmentéséért tett erőfeszítéseikkel kérkednek. Sokan közülük titokban azon mesterkednek, hogy Szavamat 

(Üzenetemet) megsemmisítendőnek nyilvánítsák. 

Ezt a fajta trükköt fogja az Antikrisztus alkalmazni, hogy maga mellé állítsa a jóakaratú, de hiszékeny követőket. 

Ha egyszer elcsábultok, csapdába estek. Akkor majd rá fog venni benneteket, hogy fogadjátok el a fenevad 

bélyegét, melyet mindenáron el kell kerülnötök, vagy örökre elvesztek Számomra. 

Legyetek mindig óvatosak. 

Feladatotok egyszerű. Ne feledjétek, csak egy Isten van, három személy a Szentháromságban, Isten, az Atya, a 

Fiú és a Szentlélek. 

Bármi más, ami ettől eltérően kerül bemutatásra nektek, az nem létezik. 

Szeretett Megváltótok 

Jézus Krisztus 

    

A PARÁZNÁLKODÁS, A PORNOGRÁFIA ÉS A PROSTITÚCIÓ, MIND HALÁLOS BŰN 

 2012. FEBRUÁR 9. CSÜTÖRTÖK, 15.00 

Drága szeretett leányom, az embereknek azonnal el kell fordulniuk a bűntől. Oly sok bűnt ma már nem látnak 

bűnnek. 

Oly sok sérelmet követtek el Atyám ellen minden bűntudat nélkül. 

Gyermekek abba kell hagynotok. Tönkreteszitek az életeteket. A sátán kigúnyol Engem, ahogy henceg azokkal a 

lelkekkel, akiket ellop Tőlem minden egyes másodpercben. 
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Ha látnátok, ahogy a lelkek milliói az örökké tartó tűzbe hullnak, belehalnátok a sokkhatásba. 

Mennyire megszakad a szívem, amikor látom azt a rémületet és rettegést, ahogy ezeknek a lelkeknek – akik 

szörnyű bűnben éltek a földön – szenvedniük kell. 

A bűnök, amiben ők vétkesek voltak, nem mindig azok, amiket ti halálos bűnnek véltek. 

Én a paráználkodásról beszélek, amelyet oly könnyen elfogad ma a világ a pornográfia, a prostitúcióés a 

szexuális bántalmazás résztvevőjeként és nézőjeként. 

Én a mások iránti gyűlöletre utalok, valamint azokra, akik fájdalmat és szenvedést okoznak azoknak, akik náluk 

kevésbé szerencsések. 

Ez is a bálványimádás bűne, amikor mindenekfelett imádjátok az anyagi javakat, de mindez nem más csak 

hamu. 

Hát nem értitek, hogy amikor ilyen módon vétkeztek, minden nap egyre jobban eltávolodtok Tőlem? Akkor 

(már) nagyon nehéz lesz kiszabadulnotok a sötétség királyának szorításából. 

Ébredjetek gyermekek! Legyetek tudatában annak, hogy létezik a pokol, és nagyon féljetek az örök 

kárhozat kapuin való belépéstől.  

Én ezt nem azért mondom nektek, hogy megijesszelek benneteket, hanem azért, hogy biztosítsam annak 

megértését, hogy a halálos bűn a pokolba fog vezetni benneteket, ha nem fordultok vissza Hozzám azonnal. 

Ima, és még több ima lesz szükséges ahhoz, hogy visszaforduljatok Hozzám, de halljátok meg a következőt. 

Közületek azok, akik kétségbeesettek, szomorúak vagytok, és tehetetlennek érzitek magatokat bűneitek 

mélysége miatt, csak kérjetek, és Én meg fogok bocsátani nektek. 

Őszinte bűnbánatot kell mutatnotok, és el kell mennetek gyónni azonnal. Ha nem tudtok elmenni gyónni, akkor 

7 egymást követő napon keresztül imádkozzátok Imahadjáratom (24-es) imáját a teljes búcsúért,  mely teljes 

bűnbocsánatot ad. 

“Ó, Jézusom, Te  vagy a világ világossága 

Te vagy a ragyogó fényesség, mely megérint minden lelket 

Irgalmad és szereteted végtelen 

Nem vagyunk méltók a Te kereszthalálod által hozott áldozatra 

Mégis tudjuk, hogy nagyobb a Te szereteted irántunk, mint a mi Irántad érzett szeretetünk, 

Add meg nekünk, Ó, Urunk, az alázatosság ajándékát, hogy kiérdemeljük a te Új Királyságodat 

Tölts el bennünket a Szentlélekkel, így tovább menetelhetünk és vezethetjük a Te hadseregedet, hogy 

hirdessük a Te Szent Szavad igazságát és felkészítsük testvéreinket Dicsőséges Második Eljöveteledre a 

földön 

Magasztalunk Téged 

Dicsőítünk Téged 

Felajánljuk magunkat, bánatainkat, szenvedéseinket Neked ajándékként a lelkek megmentésére 

Szeretünk téged Jézus 

Légy Irgalmas minden gyermekedhez, bárhol is legyenek. 

Ámen.“ 

Én soha nem mondok le a bűnösökről, mert különleges szeretetet érzek irántuk. Nagyon különleges módon 

szeretem őket, de bűneiket megvetem. 

Segítsetek Nekem megmenteni benneteket gyermekek. Ne hagyjátok ezt, amíg már túl késő lesz. 
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Szeretett Jézusotok 

  

    

ISTEN, AZ ATYA: FÖLDRENGÉSEK LESZNEK ÉREZHETŐK EGY KIS FENYÍTÉS RÉSZEKÉNT A 

NAGYFIGYELMEZTETÉS ELŐTT 

2012. FEBRUÁR 10. PÉNTEK, 19.50 

Én vagyok Isten, az Atya, a mindenség Teremtője. A Szentháromság nevében jövök. 

Drága szeretett leányom, ma bejelentem, hogy minden előkészület – Fiam nagy irgalmasságára – befejeződött. 

Kérlek, tájékoztasd Gyermekeimet kötelességükre, hogy imádkozzanak valamennyi lélekért, akik eltávolodtak 

Tőlem, az ő Örök Atyjuktól. Gyermekek, csak ti tudtok segíteni megmenteni ezeket a lelkeket. 

Arról is szeretnélek tájékoztatni benneteket, hogy számos földrengés lesz érezhető, ahogy egy kis fenyítéssel 

sújtok le, hogy megbüntessem azokat a gonosz lelkeket, akik kínozzák honfitársaikat. 

Leányom, ha ennek a fenyítésnek vége, akkor elérkezett az idő a Nagyfigyelmeztetésre. 

Az emberiség tisztelni fogja Fiamat, amikor keresni fogják a bűnbocsánatot azért, ahogyan megbántottak 

Engem. 

Sokan meg fognak térni. Sokan meg fognak halni. Akik meg fognak halni, azoknak a lelke megmenthető imáitok 

által. Ezután a világ meg fog nyugodni egy kicsit, és kaptok majd időt a megtérésre. 

Ne feledjétek, hogy Én valamennyi Gyermekemet szeretem, de mint bármelyik jó Édesapának, meg kell 

büntetnem gyermekeimet annak érdekében, hogy megértsék a különbséget jó és rossz között. 

Ez a megtisztulás fel fogja rázni Gyermekeimet, és még többen el fogják fogadni a kegyelmeket, hálával, melyek 

az egész emberiségre kiáradnak majd a Nagyfigyelmeztetés alatt. 

Én szeretlek benneteket, gyermekek, és az az Óhajom, hogy megmentsem mindegyikőtöket, beleértve a 

megátalkodott lelkeket is, akik nem fogják elfogadni a Szentháromság létezését. 

  

Szeretett Atyátok, 

A Magasságos Isten 

    

SZEGÉNY SZENT HELYTARTÓMAT, XVI. BENEDEK PÁPÁT, EL FOGJÁK ŰZNI A RÓMAI 

SZENTSZÉKBŐL 

2012. FEBRUÁR 11. SZOMBAT, 11.30 
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Drága szeretett leányom, a háborúk mindenütt fokozódnak, és nagyon hamar be fog avatkozni Atyám keze, 

hogy megállítsa ezt a gonoszságot. 

Ne féljetek, mert az emberiség megmentésére irányuló terv már elkészült, és már nemsokára megérkezik 

az Én Nagy Irgalmasságom, melyet mindegyikőtök meg fog kapni. 

Soha ne féljetek az Antikrisztus munkálkodásaitól, hiszen drága gyermekek bennetek lakozik az erő, hogy 

meggyengítsétek az ő szorítását a világon, imáitok által. 

Hamarosan meg fognak ölni más világi vezetőket, és szegény Szent Helytartómat, XVI. Benedek pápát el 

fogják űzni a római Szentszékből. 

Leányom, tavaly beszéltem neked a Vatikán folyosóin belüli összeesküvésről. 

Egy tervet találtak ki titokban 2011. március 17-én, mely Szent Helytartóm elpusztítására irányul,és ez a 

terv meg fog valósulni, mert ez meg volt jövendölve. 

Terjeszd most Szent Szavamat (Üzenetemet) a világ minden szegletében, és szervezd meg, hogy 

Üzeneteim nyomtatott verzióját lehetőség szerint minél több országban terjesszék. 

Folyamatos vezetés alatt állsz, így azt kell tenned, ami a legjobb.  Imában kérj Engem, hogy küldjek neked 

segítséget, és meg fogod kapni. 

Jézusotok 

    

SZŰZ MÁRIA: MÁS ORSZÁGOK IS KÖVETNI FOGJÁK ANGLIÁT, ÉS SZINTÉN BETILTJÁK A 

NYILVÁNOS IMÁDKOZÁST 

2012. FEBRUÁR 12. VASÁRNAP; 10.30 

Gyermekem, mennyire könnyezem, amikor látom, hogy hányan próbálják kiirtani a Fiam iránti mély tiszteletet. 

Már mondtam neked korábban, hogy a csata elkezdődött. A terveket már megkezdték, hogy betiltsák 

Angliában a nyilvános imádkozást az Atyaistenhez és az Ő drága Fiához, Jézus Krisztushoz. 

Ez csak a kezdet. Ez nagyon hamar vonatkozni fog az iskolákra és más nyilvános helyekre, amíg törvénytelenné 

nem válik Fiamnak, Jézus Krisztusnak szentelt Templomokban imádkozni. 

Az emberek közötti gyűlölet, és a magas pozíciókban levők Fiam iránti gyűlölete azt jelenti, hogy ők meg 

fognak tenni mindent, amit tudnak azért, hogy betiltsák a kereszténység nyilvános gyakorlását. 

Azok, akik utálják Fiamat, azt mondják, hogy ők nem hisznek Fiamban. De hogyan képesek ilyen sok 

gyűlöletet mutatni valaki iránt, akiben nem is hisznek? 

Fiam iránti megvetésük világosabbá fog válni, ahogy más országok is követni fogják Angliát, és szintén betiltják 

a kereszténység nyilvános gyakorlását. 

A Fiam iránti tisztelet bűncselekménnyé fog válni. 

Más vallások is szenvedni fognak, akik szintén  hisznek Istenben, az Atyában. 

http://www.printfriendly.com/print/v2?url=http://nagyfigyelmeztetes.hu/?page_id=6217


- A NAGYFIGYELMEZTETÉS - 

Forrás: thewarningsecondcoming.com +++ nagyfigyelmeztetes.hu  22  

 

Habár ők nem fognak annyira szenvedni, mint a Római Katolikus Egyház és más keresztények. Az ő 

szenvedésük intenzívvé fog válni. 

Imádkozzatok gyermekek, hogy elhárítsátok eme gonoszság nagy részét, amely egyre nyilvánvalóbbá válik már. 

Oly sokáig rejtőzködtek azok, akik azt állítják, hogy nem hisznek Fiamban. 

Ők most titokban kiözönlenek majd, és üldözni fogják Fiamat, azáltal, hogy szenvedést fognak okozni az Ő 

követőinek. 

Imádkozzatok állhatatosan gyermekek, hogy megóvjátok hiteteket és a Fiam iránti nyilvános tisztelethez való 

jogotokat, anélkül, hogy szégyenkeznetek kellene. 

Kérlek, imádkozzátok ezt, az Imahadjárat (29) imáját, hogy megvédjétek a kereszténység gyakorlását: 

„Ó, Uram, Jézus Krisztus, 

Könyörgök, áraszd ki Szentlelkedet valamennyi gyermekedre 

Könyörgök, bocsáss meg azoknak, akiknek gyűlölet lakozik a lelkében Irántad 

Kérlek, hogy az ateisták nyissák meg megkeményedett szívüket a Te Nagy Irgalmasságod alatt 

És kérlek, hogy gyermekeid, akik szeretnek Téged, méltósággal tisztelhessenek Téged, hogy 

felülemelkedjenek minden üldöztetésen 

Kérlek, töltsd el valamennyi gyermekedet a Lelked ajándékával, hogy bátran felállhassanak, és 

vezethessék a Te hadseregedet a döntő csatába a sátán és az ő démonai ellen, valamint mindazon lélek 

ellen, akik rabjai az ő hamis ígéreteinek. 

Ámen.” 

                                                                                          

Most menj békével gyermekem, és mondd meg a világnak, hogy készüljön fel erre a nagy igazságtalanságra. 

Köszönöm, hogy válaszoltál hívásomra ma. 

  

Mária, minden angyalok Királynője 

Az Üdvösség Anyja 

    

IMAHADJÁRAT (29) IMA A KERESZTÉNYSÉG GYAKORLÁSÁNAK MEGVÉDÉSÉÉRT 

2012. FEBRUÁR 12. VASÁRNAP; 10.30 

Kérlek, imádkozzátok ezt, az Imahadjárat (29) imáját, hogy megvédjétek a kereszténység gyakorlását: 

„Ó, Uram, Jézus Krisztus, 

Könyörgök, áraszd ki Szentlelkedet valamennyi gyermekedre 

Könyörgök, bocsáss meg azoknak, akiknek gyűlölet lakozik a lelkében Irántad 

Kérlek, hogy az ateisták nyissák meg megkeményedett szívüket a Te Nagy Irgalmasságod alatt 
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És kérlek, hogy gyermekeid, akik szeretnek Téged, méltósággal tisztelhessenek Téged, hogy 

felülemelkedjenek minden üldöztetésen 

Kérlek, töltsd el valamennyi gyermekedet a Lelked ajándékával, hogy bátran felállhassanak, és 

vezethessék a Te hadseregedet a döntő csatába a sátán és az ő démonai ellen, valamint mindazon lélek 

ellen, akik rabjai az ő hamis ígéreteinek.  

Ámen.” 

Most menj békével gyermekem, és mondd meg a világnak, hogy készüljön fel erre a nagy igazságtalanságra. 

Köszönöm, hogy válaszoltál hívásomra ma. 

Mária, minden angyalok Királynője 

Az Üdvösség Anyja 

    

A SZENT BIBLIA NINCS MELLŐZVE EZEN ÜZENETEK ÉRDEKÉBEN 

2012. FEBRUÁR 12. VASÁRNAP; 15.00 

Drága, szeretett leányom, hiányoltalak téged tegnap. Felébresztettelek az éjszaka során, emlékszel? Túl fáradt 

voltál, pedig mennyire szerettem volna akkor beszélni veled. 

Ma arra kell kérnem téged, hogy mondd el a világnak, a háború fokozódik, és hacsak nem imádkozik több 

Követőm, akkor egy nukleáris háború fog kialakulni. 

Ez közel van, de az imádkozás – Örök Atyám kezével együttesen – elháríthatja. 

Több Követőmre van szükségem az egész emberiségnek adott Szent Szavam (Üzenetem) terjesztésére, a ti 

lelketek javára. 

Leányom, téged támadnak azok, akik azt állítják, Atyám Szent Könyve mellőzve van ezen üzenetek 

érdekében, de ez nem így van. 

Üzeneteim ma megerősítik a Szent Bibliában foglalt tanításokat, mert a világon ma oly sokan nem ismerik 

annak tartalmát. 

A végidőkre figyelmeztető jeleket sem fogják felismerni, hacsak fel nem fedem most azokat előtted. 

Miért van ez? Fel kell készítenem lelketeket az Én Új Paradicsomomra. Soha ne érezzétek úgy, hogy 

megpróbállak benneteket egy másik ösvényre terelni. 

Mert csak egy út vezet a Paradicsomba, és Én vagyok az, aki el foglak vezetni benneteket annak kapuihoz. 

Figyeljetek Szavamra (Üzenetemre). 

Hallgassátok meg Hívásomat. 

Jöjjetek Velem emelt fővel, szívetekben félelem nélkül, amint Hadseregemet vezetem, hogy segítsen Nekem 

visszanyerni Királyságomat a földön. 

Szeretett Jézusotok 
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A SÁTÁN UTOLSÓ NAPJAI: MINT EGY HALDOKLÓ DARÁZSNAK, A SZÚRÁSA LESZ A 

LEGFÁJDALMASABB 

2012. FEBRUÁR 13. HÉTFŐ, 15.30 

Leányom, kérlek, ne feledd, hogy az emberiségnek csak körbe kell néznie maga körül, hogy felismerje, nagy 

változások jöttek a világra. 

A szokásos mindennapi események többé már nem tűnnek ugyanolyannak. Az anyagi gyarapodás nyújtotta 

örömök számotokra már elvesztették csillogásukat. Többé már nem vonzóak. Az érdektelenség álarca fedi őket. 

Miért van ez? Nem tudjátok, hogy ez az Antikrisztus csapása, és az ő jelenléte a földön az, amely ezeket az 

árnyakat veti? 

Ő, a sátán ivadéka, megfertőzi társadalmatok minden rétegét, beleértve a politikusokat, a katonai 

erőket, a pénzintézeteket, a humanitárius szervezeteket és még templomaitokat (egyházaitokat) is. 

Nem kímélt meg egyetlen területet sem, hogy fájdalmat okozhasson az emberiségnek, az ő ezen utolsó 

napjaiban a földön. 

Ne feledjétek, hogy Én, a ti Jézusotok, nektek – az Én követőimnek – adtam a Szentlélek erejét, hogy 

tehetetlenné tegyétek ezeket a gonosz elkövetőket. 

Minél inkább harcba szálltok hitetek ereje által, annál gyengébb lesz az Antikrisztus szorítása. 

Az ima, és különösen a neked – az Én hírnökömnek – adott Imahadjárat imái fognak segíteni kiűzni ezt a 

gonoszt. 

Minden gonosz elpusztítható az ima által.  Ez ilyen egyszerű. 

A sátán és az ő seregének napjai meg vannak számlálva a túlélésüket tekintve.  Ugyanakkor, mint egy 

haldokló darázsnak, a szúrása lesz a legfájdalmasabb. 

Legyetek türelmesek és állhatatosak ezen megpróbáltatások alatt, és ti, Hadseregem, reménnyel és bizalommal 

fogtok menetelni egységben az Én földi Új Paradicsomom kapui felé. 

A ti Megváltó Jézus Krisztusotok 

    

ISTEN, AZ ATYA: EURÓPA LESZ AZ ELSŐ CÉLPONTJA A VÖRÖS SÁRKÁNYNAK, MAJD EZT 

KÖVETŐEN AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK 

2012. FEBRUÁR 14. KEDD; 18.00 

Leányom, neked nem kell ismerned az Én időzítésemet, a Büntetést és a Nagyfigyelmeztetést illetően. 

Aggodalomra semmi szükség az Isteni időzítésemet illetően, mivel ez kizárólag az Én Szent Akaratom szerint 

fog történni. 

Tudnotok kell, hogy a Vörös Sárkány, melyről korábban beszéltem neked, most szemérmesenfelemelte 

fejét, de azzal a halálos szándékkal, hogy elpusztítsa a keresztényeket az egész világon. 
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Oly sokáig várt türelmesen, de most le fog csapni, és szájából tüzet okádva el fog pusztítani mindent, ami az 

Irántam, a Magasságos Isten iránti és Szeretett Fiam, Jézus Krisztus iránti mély tiszteletet testesíti meg. 

Európa lesz az ő első célpontja, majd ezt követően az Amerikai Egyesült Államok. 

Bevezetésre kerül a kommunizmus, és jaj azoknak, akik szembehelyezkednek a Vörös Sárkány uralmával. 

Leányom, tisztában vagyok azzal, hogy a mostanában neked adott isteni üzenetek nyugtalanítóak, de az 

igazságot fel kell fedni. 

Csak a megismertetett próféciákon keresztül lesz majd a hit visszaállítva. Ez az oka annak, hogy 

Gyermekeimnek most próféciák adatnak, így ők fel fogják ismerni Tanításaim igazságát. 

Minden prófécia, mely Dániel és János Prófétámnak adatott, szóról szóra fel lesz fedve. 

A részleteket meg fogod kapni, leányom, hogy segíts felépíteni Egyházam maradékát a földön. 

Az Én gyermekeim vigaszra fognak szorulni,  és szeretet-Üzeneteim által Én meg fogom őket nyugtatni. 

Hagyatkozzatok Rám, gyermekek, szeretett Atyátokra, és Én meg fogom adni nektek az ellenség legyőzéséhez 

szükséges kegyelmeket. 

Ők nem győzhetnek, és hatalmuk nemcsak hogy rövidéletű lesz, de a Vörös Sárkány és az ő vak szövetségesei 

az örök kárhozat tüzébe vettetnek majd. 

Imádkozzatok az ő lelkükért, mert ti imáitok által segíthettek őket megmenteni. 

A Nagyfigyelmeztetés nem sokat fog számítani a sátánnak, a vörös sárkánynak és seregeinek. 

Az ő szívük annyira megkeményedett, hogy ők szándékosan fognak a gonosz mellé állni. Hűségük a gonosz által 

nekik ígért hamis paradicsomnak szól. 

Csakúgy, mint a választott lelkek számára megadatott a jelenések ajándéka, vagy – mint a te esetedben – annak 

ajándéka, hogy láthatsz Engem és Szeretett Fiamat, néhány léleknek a sátán és az ő bukott angyalainak látványa 

kerül megmutatásra. 

Az ő elkötelezettségük a gonosz iránt oly szoros, hogy sokan a sátán követői közül inkább meghalnának, 

mintsem hogy elismerjenek Engem, az ő Mindenható Atyjukat. 

Az Én ígéretem így szól, gyermekek. 

Én meg fogom védeni valamennyi Gyermekemet, akiknek lelkébe be van ágyazva Szeretetem pecsétje. 

Meg lesztek kímélve az üldöztetéstől, hogy erősek maradjatok, és minden erőtökkel imádkozzatok ezekért a 

gonosz emberekért. 

Ez segít majd enyhíteni a rettegést, és elhárítani a háborút, az éhínséget és a vallási üldözést. 

A Hozzám, a ti Atyátokhoz való imát most bele kell foglalnotok a napi imáitokba ezzel 

az Imahadjárat(30) imájával: 

„Ó, Örök Atyám, a Mindenség Teremtő Istene, drága Fiad nevében könyörgök, add, hogy jobban 

szeressünk Téged 

Segíts nekünk, hogy bátrak, rettenthetetlenek és erősek legyünk a nehézségek közepette 
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Fogadd el áldozatainkat, szenvedéseinket és megpróbáltatásainkat, mint trónod elé helyezett ajándékot, 

hogy megmentsd gyermekeidet a földön 

Lágyítsd meg a tisztátalan lelkek szívét, és nyisd meg szemüket Szereteted igazságára, hogy 

egyesülhessenek valamennyi Gyermekeddel a földi Paradicsomban, melyet szeretettel teremtettél 

számunkra, Isteni Akaratod szerint. 

Ámen.“ 

Kérlek, ne hagyjátok figyelmen kívül az Én Mennyei beavatkozásomat életetekbe ma, gyermekek. 

Nektek, akik őszinte szeretetet éreztek Irántam, Atyátok iránt, tudnotok kell, hogy Nekem fel kell készítenem 

benneteket erre a fontos utazásra. 

Nem tenném a Kötelességemet, mint szerető Teremtőtök és Atyátok, ha nem kommunikálnék veletek ezekben 

az utolsó időkben – mint tudjátok – a földön, mint ahogyan most is. 

Azok, akik esetleg félnek az Én Legszentebb Szavaimtól, hadd vigasztaljalak meg benneteket azáltal, hogy 

elmondom nektek, ez nem jelenti a világ végét. Mert ez nem az. 

Ez egyszerűen a sátán földi uralmának a vége, melyet üdvözölnötök kell gyermekek. 

Az idő közeleg, hogy Fiam elfoglalja az Őt megillető trónt, amikor Ő másodízben el fog jönni, hogy uralkodjon az 

Új Tökéletes Paradicsomban a földön. 

Szívem örömtől repes, amikor Én az új földről beszélek nektek gyermekek, melyet nektek készítettem. 

Gyermekeim 1000 évig fognak élni a Paradicsomban, melyet Ádámnak és Évának teremtettem. 

Ott béke lesz, szeretet és harmónia, és nem vágytok majd semmi másra. 

Az emberek házasodni fognak, gyermekeik lesznek, és a virágok, a folyók, a tengerek, a hegyek és a tavak 

lélegzetelállítóak lesznek. 

Az állatok harmóniában fognak élni Gyermekeimmel,  és  a szeretet fog uralkodni Fiam, Jézus Krisztus uralma 

alatt. 

Csak akkor fog beteljesedni Szent Akaratom a földön,  csakúgy mint a Mennyben. 

Szerető Atyátok 

Isten, az egész emberiség Teremtője 

A Magasságos Isten 

    

A GONOSZ CSOPORT A LEGNAGYOBB HAZUGSÁGOT KÖVETI EL, HOGY MEGSZEREZZE AZ ORSZÁGOK 

FELETTI IRÁNYÍTÁST ÉS ELLENŐRZÉST 

2012. FEBRUÁR 16. CSÜTÖRTÖK, 20.00 

Drága szeretett leányom, el kell mondanod Gyermekeimnek, minden Követőmnek, hogy kapcsolódjanak 

össze, és alkossanak egy védelmi imaláncot. 
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Azáltal, hogy az imában testvérként egyesültök azokért az elveszett gyermekekért, akik tévelyegnek, keresvén 

az Irántam való szeretetet, de nem találnak békét lelkükben, ti meg tudjátok menteni őket. 

Nekik szükségük van arra, hogy imádkozzatok értük, mert a Nagyfigyelmeztetés nem fogja megtéríteni 

ezeket a szegény lelkeket. 

Ti, az Én hűséges követőim, nyújtsatok Nekem vigaszt, amelyre szükségem van, amikor látom azt a borzalmas 

fájdalmat és nehézséget, amit most Gyermekeim élnek át szinte a világ minden szegletében. 

Ez a gonosz csoport, mely a világ néhány legbefolyásosabb és legelitebb emberéből áll, akik a legnagyobb 

hazugságot követik el szándékos cselszövésük által, hogy megszerezzék az országok feletti irányítást és 

ellenőrzést a Közel-Keleten, Európában és az Egyesült Államokban. 

Tervük épp most lepleződik le szemeitek előtt. Nem látjátok? Ennek a tervnek a kialakítása évtizedeket vett 

igénybe. 

Minden egyes Gyermekemnek ébernek kell lennie minden időben. 

Ne hagyjátok nekik, hogy bevegyék országaitokat. Álljatok ellen nekik. 

A pénz az ő fegyverük a megtévesztésre. Bankrendszereitek összeomlása szándékos volt. Most 

továbblépnek, hogy teljesítsék tervük következő szakaszát. 

Ti, gyermekeim, meg tudjátok állítani ennek kibontakozását imáitok által. 

Atyám már akadályokat állít útjukba. 

Követőim sok országot átívelnek. Most egyesülnötök kell imában, hogy megállítsátok az európai vezetőket, 

akik közül néhánynak lényeges szerepe van abban, hogy az ő gonosz módjukon borzalmas nehézségeket 

okozzanak az ártatlan embereknek. 

Arra kérlek benneteket, hogy imádkozzátok az Imahadjárat (31) imáját, hogy megállítsátok őket. 

„ Ó, Jézusom 

Engedd, hogy imám segítségül hívja Szentlelkedet 

Hogy szálljon le azokra a vezetőkre, akiket a hatalomvágy, a mohóság, a kapzsiság és a gőg vezet 

Hogy megállítsa ártatlan gyermekeid üldözését 

Kérlek, akadályozd meg, hogy a szegénység, az éhínség és a háborúk elpusztítsák gyermekeidet 

És kérlek, hogy az európai vezetők nyissák majd meg szíveiket Szereteted igazságára.  

Ámen.” 

 

 

Leányom, az imalánc széltében-hosszában el fog terjedni, és a Szentlélek ereje segíteni fog megállítani 

azokat az embereket, akiknek hatalma van véget vetni a szenvedésnek, hogy álljanak le tetteikkel. 

Terjesszétek Szavamat (Üzenetemet), hogy terjedjen a megtérés. 

Eljövetelem ideje, hogy uralkodjam, közel van.  Így nem lesz elég idő, hogy minden lelket megmentsetek. 

Tegyetek meg minden tőletek telhetőt Értem, a ti Jézusotokért, aki szeret és dédelget titeket, mindnyájatokat. 

Nekünk most együtt kell működnünk gyermekek az egész emberiségért folytatott harcunkban, hogy 

megakadályozzuk az Antikrisztust és az ő szörnyű, megtévesztésre irányuló tervét. 
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Remény, szeretet és imák, gyermekek. Ez az, amit várok tőletek. 

Én megköszönöm minden hűségeteket és engedelmességeteket. 

Nem láttatok, mégis hittetek. Miután meghallottátok Hangomat, ezeken az üzeneteken keresztül, 

felismertetek Engem. 

Képesek voltatok erre a lelketekben uralkodó Szentlélek által. 

Meg kell osztanotok ezt a nagy ajándékot, hogy magatokkal tudjátok hozni valamennyi szeretteiteket az Én 

Földi Új Paradicsomomba. 

Szeretlek benneteket. Sok vigaszt és örömöt nyújtotok Nekem. 

  

A ti szeretett Jézusotok 

    

IMAHADJÁRAT (31) VÉDELMI IMALÁNC 

2012. FEBRUÁR 16. 20.00 

Követőim sok országot átívelnek. Most egyesülnötök kell imában, hogy megállítsátok az európai vezetőket, 

akik közül néhánynak lényeges szerepe van abban, hogy az ő gonosz módjukon borzalmas nehézségeket 

okozzanak az ártatlan embereknek. 

Arra kérlek benneteket, hogy imádkozzátok az Imahadjárat (31) imáját, hogy megállítsátok őket. 

„ Ó, Jézusom 

Engedd, hogy imám segítségül hívja Szentlelkedet 

Hogy szálljon le azokra a vezetőkre, akiket a hatalomvágy, a mohóság, a kapzsiság és a gőg vezet 

Hogy megállítsa ártatlan gyermekeid üldözését 

Kérlek, akadályozd meg, hogy a szegénység, az éhínség és a háborúk elpusztítsák gyermekeidet 

És kérlek, hogy az európai vezetők nyissák majd meg szíveiket Szereteted igazságára.  

Ámen.” 

  

A ti szeretett Jézusotok 

  

    

SZŰZ MÁRIA: HA BEVEZETITEK AZ ABORTUSZT ÍRORSZÁGBAN, AKKOR ELVÁGJÁTOK A 

KÖTELÉKET SZÍVEMHEZ 

2012. FEBRUÁR 17. PÉNTEK, 15.30 

Én vagyok a ti szeretett Édesanyátok, az Angyalok Királynője, Szűz Mária, a Szeplőtelen Fogantatás. 

Ó mennyire könnyezem ma, amiért Írország- a felém, az ő szeretett Édesanyjuk felé legelkötelezettebb ország – 

áldozatul esik a gonosznak. 
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Nagy sötétség ereszkedett le erre a nemzetre. Oly sokan elvesztették a hitüket, mint ahogy oly sokan 

elfordították szívüket szeretett Fiamtól, Jézus Krisztustól. 

Gyermekeim Írországban megengedték a gonosznak, hogy szívüket kővé változtassa. 

Azok, akik szeretik Fiamat, szenvednek, mert tanúi a szekularizmusnak*, amely átvette a hatalmat e felett az 

egykor szent ország felett. 

Kísérleteket tesznek most az abortusz bevezetésére, és ha ez megtörténne, akkor ez mélyen meg fogja 

bántani Drága Fiamat. 

Gyermekeim, ha bevezetitek az abortuszt Írországban, akkor el fogjátok vágni azt a köteléket, amely oly 

közel hozott benneteket szívemhez. 

Oly sok ember sérti Írországban most Fiamat azáltal, hogy tiszteletlenséget mutatnak Iránta. Engem sem tűrnek 

már meg, és nevemet megvetik. 

Írország gyermekei – mint különleges lelkek, akik arra választattak, hogy hirdessék Atyám szavát az egész 

világon –, nektek meg kell hallgatnotok engem. 

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy az abortusz-törvény bevezetésének terve ne valósuljon meg. 

Ha ez megtörténik, Írország sok kegyelmet fog veszíteni Atyám Királyságában. 

Az abortusz bűne a legsúlyosabb bűn Atyám szemében. Ez a legrosszabb fajtája a népirtásnak. 

Harcolnotok kell ezen gonoszság ellen, gyermekek. Most kell megtennetek ezt, különben az utolsó isteni kötelék 

– melyet meg kell erősíteni-, ehelyett meg fog gyengülni. 

Fel kell kelnetek gyermekek, és vissza kell követelnetek katolikus és keresztény hiteteket, mert ők ellopják 

ezt tőletek. 

Ne engedjétek a hatalomban levőknek, hogy gúnyos megjegyzéseket tegyenek rátok, amikor Isten szent 

szavát (üzenetét) hirdetitek. 

A sötétség szelleme most nemcsak országotokat fedi be, hanem a szent kegyhelyeket is, ahol mélyen tisztelni 

kellene engem. 

Sírok a bánattól, ahogy látom elbukni szeretett Írországomat. 

Mégis van remény, gyermekek. De most egyesülnötök kell minden erőtökkel, hogy megvédjétek hiteteket. 

Hamarosan kényszerítve lesztek elhagyni nemcsak katolikus hiteteket, de keresztény hiteteket is. 

Mentsétek meg országotokat a szocializmustól és a világi diktatúrától. 

Ők az állampolgári jogokra fognak hivatkozni, mégis meg fogják tagadni a legalapvetőbb jogokat, melyekről azt 

állítják, hogy védelmezik, beleértve az imádkozáshoz való jogot. 

Arra fognak kényszeríteni benneteket, hogy fogadjátok el, törvényesen, a meg nem született gyermekek 

meggyilkolásához való jogot. 

Ne feledjétek, hogy minden egyes lelket szeretettel teremtett Isten, a Mindenható Atya. 

Bárki, aki az abortusz mellett dönt, vagy asszisztál az abortusz gonosz tettében, halálos bűnt követ el. 
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Imádkozzátok, imádkozzátok, imádkozzátok az Imahadjárat (32) imáját Írországért. 

„Ó, Üdvösség Anyja, 

Könyörögj írországi gyermekeidért, hogy megakadályozzák a gonosz abortusz – törvény rájuk 

erőszakolását 

Védd meg ezt a szent nemzetet attól, hogy mélyebbre süllyedjen a kétségbeesésbe, és a sötétségtől, amely 

beborítja országukat 

Szabadítsd meg őket a gonosztól, aki el akarja pusztítani születendő gyermekeidet 

Kérlek, hogy a vezetőknek legyen majd bátorságuk meghallgatni azokat, akik szeretik Fiadat, hogy ők 

kövessék majd a Mi Urunk, Jézus Krisztus tanításait. 

Ámen.” 

Most menj békével gyermekem, és mondd meg gyermekeimnek Írországban, hogy erősnek kell lenniük. Ki kell 

állniuk azért, ami a helyes. 

Sosem szabad félniük hirdetni az igazságot, Isten Szent Szavát, nem számít milyen nehéz is lehet ez. 

Szeretett Mennyei Királynőtök 

Az Üdvösség Anyja 

  

  

A szerkesztők megjegyzése: 

Az imát úgy fordítottuk, ahogy mi magyarok imádkozhatjuk ír testvéreinkért. 

* Szekularizmus: Ideológiai küzdelem, melynek célja a vallás kiszorítása a társadalmi nyilvánosságból, a vallási 

nézetek megsemmisítő kritikája a tudomány(osság) nevében valamint az egyház(ak) és az állam maradéktalan 

szétválasztásának szorgalmazása. 

    

IMAHADJÁRAT (32) IMA AZ ABORTUSZ MEGÁLLÍTÁSÁÉRT ÍRORSZÁGBAN 

2012. FEBRUÁR 17. PÉNTEK, 15.30 

Imádkozzátok, imádkozzátok, imádkozzátok az Imahadjárat (32) imáját Írországért. 

„Ó, Üdvösség Anyja, 

Könyörögj írországi gyermekeidért, hogy megakadályozzák a gonosz abortusz – törvény rájuk 

erőszakolását 

Védd meg ezt a szent nemzetet attól, hogy mélyebbre süllyedjen a kétségbeesésbe, és a sötétségtől, amely 

beborítja országukat 

Szabadítsd meg őket a gonosztól, aki el akarja pusztítani születendő gyermekeidet 
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Kérlek, hogy a vezetőknek legyen majd bátorságuk meghallgatni azokat, akik szeretik Fiadat, hogy ők 

kövessék majd a Mi Urunk, Jézus Krisztus tanításait. 

Ámen.” 

Most menj békével gyermekem, és mondd meg gyermekeimnek Írországban, hogy erősnek kell lenniük. Ki kell 

állniuk azért, ami a helyes. 

Sosem szabad félniük hirdetni az igazságot, Isten Szent Szavát, nem számít milyen nehéz is lehet ez. 

Szeretett Mennyei Királynőtök 

Az Üdvösség Anyja 

  

  

A szerkesztők megjegyzése: 

Az imát úgy fordítottuk, ahogy mi magyarok imádkozhatjuk ír testvéreinkért. 

    

AZ EURÓPAI ORSZÁGOK MEG FOGJÁK ADNI MAGUKAT A DIKTATÚRÁNAK, AMELY NEM LESZ JOBB, 

MINT HITLER IDEJÉBEN 

2012. FEBRUÁR 18. SZOMBAT, 16.00 

Drága szeretett leányom, az Én szándékom az, hogy minél több Követőmet megvédjem, amint Atyám keze le fog 

sújtani hamarosan, hogy megbüntesse az emberiséget gonoszságukért, és hogy megakadályozzam a szörnyű 

rémtetteket, amiket a bűnösök követnek el, akik el akarnak pusztítani sok nemzetet. 

Ti mindannyian védelem alatt fogtok állni, de ti felelősséggel tartoztok a többiekért. 

Nézzétek, ahogy most az európai országok megadják magukat a diktatúrának, amely nem jobb, mint 

Hitler idejében.  

A világcsoport már elkészítette a terveket arra vonatkozólag, hogy átvegye a hatalmat minden egyes európai 

országban. 

Babilon le fog omlani, amint ez meg volt jövendölve. 

A medve és a vörös sárkány háborút fog indítani, amint ezt megjövendölték. 

Róma a gonosz uralomnak és uralkodásnak lesz a székhelye. 

Olaszország szét fog morzsolódni. 

Görögország lesz a katalizátor, amely ürügyet fog szolgáltatni, hogy ledöntsék Babilont. 

Most minden ki lesz nyilatkoztatva a világnak. 

Az ima enyhíteni tudja az Én szegény gyermekeim gyötrelmét, akiket arra fognak kényszeríteni, hogy 

kolduljanak az élelemért, amit ők a szájukba tesznek. 
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Úgy fognak bánni velük, mint a gyermekekkel, de el fogják taposni őket, amint leigázottakká válnak a 

globális csoport által, mely együttműködik az európai vezetőkkel. 

Ők árulók, mind, és nemcsak azokat árulják el, akiket szolgálnak, hanem Istent, az Én Mindenható Atyámat is. 

Az Ő nevét gyűlöli ez a csoport, akik saját országaikban betiltották az Iránta való mély tiszteletet. 

Ezért ők szenvedni fognak. Meg lesznek büntetve, és meg lesznek akadályozva abban, hogy beteljesítsék 

gonosz küldetésüket. 

Szeretett Atyám haragja soha nem látott magasságokba szökött, ahogy a nagy vörös sárkány felemelkedése a 

küszöbön van. 

Oly nagy a pusztítás gyermekek. 

Oly erős a vágy a hatalomért és az irányításért. 

Oly nagy a gyűlölet Irántam, az ő Isteni Megváltójuk iránt. 

A sátán négy hírnöke már leereszkedett, és most már ezeken a csoportokon belül működik.  

A gonosz és befolyásos vezetők az Antikrisztus irányítása alatt állnak, aki most nagyon tevékeny. Az 

Antikrisztus nagyon nagy szervezetet vezet. 

Ők olyan ravaszak, hogy csak kevesen ismerik fel, hogy mit is csinálnak valójában. 

Gyermekeim, ők meg fogják próbálni átvenni a hatalmat, és minden tervük látszólag ki fog bontakozni. 

De ekkor, Atyám be fog avatkozni. 

Jaj azoknak, akik Atyám haragjával fognak szembenézni. 

Ők még azt az esélyt sem fogják megkapni, hogy reszketve álljanak Előtte, ha nem térnek meg azonnal. 

Gyermekek, közületek csak nagyon kevesen kapják meg az igazságot, mert sok ilyen ember ellenőrzi a híreket, 

amit ti az igazságnak hisztek. 

Nincsenek más eszközeitek arra, hogy tudjátok, mi is folyik a világban. 

Mert azok, akikről ti úgy vélitek, hogy felelős szervezetek – akik a nemzetekkel törődnek -, valójában az 

Antikrisztus által vezetett csoportok. 

Az általatok gonosznak tartott nemzetek áldozattá válnak, és sakkfiguraként használják őket, azért, 

hogy ők tűnjenek gonosznak a külvilág számára helyettük.  

Nem szabad mindig elhinnetek azt, amit az igazság nevében mutatnak nektek. 

Imádkozzatok állhatatosan valamennyi felebarátotokért, akiket el fognak tiporni ezek az emberek. 

Imádkozzatok, hogy a Nagyfigyelmeztetés késleltesse majd tettüket, és imádkozzatok, hogy enyhítsétek a 

hatását annak a tervnek, amit azért készítenek, hogy eltöröljék a pénzhez, az élelemhez való jogotokat, 

valamint a kereszténység és más – Atyámat tisztelő – vallás gyakorlásához való jogotokat. 

A ti szeretett Jézus Krisztusotok 

Az emberiség Megváltója 
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A TÍZSZARVÚ FENEVAD AZ EURÓPAI ÚNIÓ 

2012. FEBURÁR 19. VASÁRNAP, 15.00 

Drága szeretett leányom, nem szabad megijedned ezektől az üzenetektől. 

Mert ezek az egész emberiség iránti Szeretetem miatt adatnak a világnak. 

Az eljövendő események ismerete segíteni fog felkészíteni Gyermekeimet, hogy meg tudják védeni az igazságot. 

Figyelmeztetéseim segíthetnek terjeszteni a megtérést, és képessé fogják tenni Gyermekeimet, hogy ismételten 

felismerjék Ígéretem igazságát, hogy visszajövök újra. 

Második Eljövetelem meg fog történni még a ti életetekben, gyermekek. 

Ti, e kiválasztott nemzedék, le fogjátok aratni az Én földi Dicsőséges Uralmam csodáit. 

Kiválasztott gyermekeim, Én közétek számítom azokat, akik hátat fordítottak Nekem és tagadják 

Szeretett Atyám, a Magasságos Isten létezését. 

Szeretetem körbe fogja ölelni azokat, akik megvetnek Engem. Idővel meg fognak térni.   

Nem lesz elégséges ismerni Üzeneteimet, melyek neked, az Én végidő-prófétámnak adatnak, aki megkapta a 

hét pecsét felnyitásának felelősségét. 

Ami igazán számít az a világban levő valamennyi felebarátotok üdvössége. 

A két szövetséges, Oroszország és Kína egyesíteni fogja erőit. Ez akkor fog megtörténni, amikor a tízszarvú 

fenevad felemelkedik, hogy uralkodjon a sokat szenvedett ártatlan emberein. 

A tízszarvú fenevad az Európai Únió, leányom,  ami Babilonként van említve a Jelenések Könyvében. 

Babilon el fog bukni, és  a  nagy Vörös Sárkány, Kína, és az ő szövetségese, a Medve, Oroszországfogja 

uralni. 

Amikor ez megtörténik, a kommunizmus fog uralkodni, és jaj annak,  akit meglátnak, hogy  vallását 

gyakorolja az ő jelenlétükben. 

Minden vallás be lesz tiltva, de a keresztények fogják elszenvedni a legnagyobb üldöztetést. 

A római katolikusokat egyáltalán nem fogják megtűrni, és titokban kell majd  misét tartaniuk. 

Az idő elérkezett, gyermekek, hogy valamennyi  Követőm elkezdje megtervezni a jövőjét. 

Én vezetni foglak benneteket minden időben. 

Kezdjetek el felkészülni most, mert meg fogjátok kapni az időt erre. 

Ismételten mondom nektek, az ima és még több ima enyhíteni fogja a Fenevad, a Medve és a Vörös Sárkány 

hatalmát. 

Ők nagyon rövid ideig fognak uralkodni, mert utána meg lesznek semmisítve. 
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A ti Szeretett Megváltótok 

Az Emberiség Megmentője 

Jézus Krisztus 

 

    

ISTEN, AZ ATYA: ÁLLJATOK FEL MOST, ÉS FOGADJÁTOK EL PECSÉTEM, AZ ÉLŐ ISTEN PECSÉTJÉT 

2012. FEBRUÁR 20. HÉTFŐ 00.20 

Szeretett leányom, Szívem szomorúságtól háborog Gyermekeim bűnei miatt. 

Mint bármely szerető Apának, Szívemet kettészakítja gyermekeim egymás iránti gyűlölete. 

Mintha tőr járná át Szívemet, soha nem szűnő módon. 

Én vagyok a Magasságos Isten, akinek – a minden Gyermekének megadott szabad akarat miatt-, állandó 

fájdalmat kell elszenvednie, míg az Új Paradicsom ki nem bontakozik a földön. 

Majd akkor fogtok ti, Gyermekeim, az Én Szent Akaratommal való egységben egyesülni. 

Amíg ez meg nem történik, nem lehet béke a földön. 

Amikor végleg megsemmisül a gonosz, és azok, kik szolgamódra követik beígért hazugságait, csak akkor 

nyugodhat meg a világ. 

Leányom, mondd el Gyermekeimnek, hogy Én nem élvezem Gyermekeim megbüntetésének a gondolatát, mivel 

szeretem őket. 

Ők az enyéim, az Én dédelgetett teremtményeim. Látni azt, ahogyan a gonosz megrontotta az ő lelküket, az 

Számomra, az ő szeretett Atyjuk számára, egy állandó gyötrelem. 

Az az óhajom, hogy mindannyiatokat, szerető gyermekeim, kik ismeritek és megértitek irántatok való 

Szeretetemet, elvigyelek az Én gyönyörű földi Új Paradicsomomba. 

Megígérem nektek, hogy az üldöztetés gyors (rövid) lesz, és védelem alatt fogtok állni. 

Mert Én most örökül hagyom Szeretetem és Védelmem Pecsétjét. 

Ezzel el fogjátok kerülni azoknak a figyelmét, akik nehézségeket fognak okozni országaitokban. 

Pecsétem az Üdvösségre tett Ígéretem. Ezzel a pecséttel az Én erőm fog keresztüláradni rajtatok, és 

semmilyen bántalom nem érhet majd benneteket. 

Ez egy csoda, gyermekek, és csak azok lehetnek megáldva ezzel az isteni ajándékkal, akik kisgyermekként, 

szívükben Irántam való szeretettel leborulnak Előttem, az ő Uruk és a mindenség Teremtője előtt. 

Álljatok fel most, és fogadjátok el Pecsétem, az Élő Isten Pecsétjét. 

Imádkozzátok az Imahadjárat ezen (33) imáját, hogy felismerjétek Pecsétem, és hogy szeretettel, 

örömmel és hálával fogadjátok el azt. 
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„Ó Istenem, Szerető Atyám, szeretettel és hálával elfogadom a Te Védelmed Isteni Pecsétjét 

Istenséged körbeöleli testemet és lelkemet az örökkévalóságig 

Alázatos hálával leborulok és felajánlom Neked az Irántad, Szeretett Atyám iránti mérhetetlen 

szeretetemet és hűségemet 

 

Könyörgök, oltalmazz meg engem és szeretteimet ezzel a különleges Pecséttel, és én felajánlom életemet a 

Te szolgálatodra örökkön örökké  

Szeretlek Drága Atyám,  

Vigasztallak Téged, Drága Atyám ezekben az időkben 

  

Felajánlom Neked drága szeretett Fiadnak Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét, engesztelésül a világ 

bűneiért és valamennyi gyermeked üdvösségéért.  

Ámen.” 

Menjetek Gyermekeim, és ne féljetek. Bízzatok Bennem, a ti szeretett Atyátokban, aki szeretettel teremtett 

mindannyiatokat. 

Én ismerek minden egyes lelket, minden részetek ismert Számomra. Egyikőtöket sem szeretem kevésbé a 

másiknál. 

Ezért Én nem szeretnék elveszíteni egyetlen lelket sem. Senkit. 

Kérlek továbbra is imádkozzátok Isteni Irgalmasságom rózsafüzérét minden nap. 

Egy nap majd meg fogjátok érteni, miért szükséges ez a megtisztulás. 

Szerető Mennyei Atyátok, 

A Magasságos Isten 

    

IMAHADJÁRAT (33) ÁLLJATOK FEL MOST, ÉS FOGADJÁTOK EL AZ ÉLŐ ISTEN PECSÉTJÉT 

2012. FEBRUÁR 20. HÉTFŐ 00.20 

Álljatok fel most, és fogadjátok el Pecsétem, az Élő Isten Pecsétjét. 

Imádkozzátok az Imahadjárat ezen (33) imáját, hogy felismerjétek Pecsétem, és hogy szeretettel, 

örömmel és hálával fogadjátok el azt. 

„Ó Istenem, Szerető Atyám, szeretettel és hálával elfogadom a Te Védelmed Isteni Pecsétjét 

Istenséged körbeöleli testemet és lelkemet az örökkévalóságig 

Alázatos hálával leborulok és felajánlom Neked az Irántad, Szeretett Atyám iránti mérhetetlen 

szeretetemet és hűségemet 

 

Könyörgök, oltalmazz meg engem és szeretteimet ezzel a különleges Pecséttel, és én felajánlom életemet a 

Te szolgálatodra örökkön örökké  

Szeretlek Drága Atyám,  

Vigasztallak Téged, Drága Atyám ezekben az időkben 
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Felajánlom Neked drága szeretett Fiadnak Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét, engesztelésül a világ 

bűneiért és valamennyi gyermeked üdvösségéért.  

Ámen.” 

Menjetek Gyermekeim, és ne féljetek. Bízzatok Bennem, a ti szeretett Atyátokban, aki szeretettel teremtett 

mindannyiatokat. 

Én ismerek minden egyes lelket, minden részetek ismert Számomra. Egyikőtöket sem szeretem kevésbé a 

másiknál. 

Ezért Én nem szeretnék elveszíteni egyetlen lelket sem. Senkit. 

Kérlek továbbra is imádkozzátok Isteni Irgalmasságom rózsafüzérét minden nap. 

Egy nap majd meg fogjátok érteni, miért szükséges ez a megtisztulás. 

Szerető Mennyei Atyátok, 

A Magasságos Isten 

    

ISTEN, AZ ATYA: TI VAGY VELEM VAGYTOK, VAGY ELLENEM. A VÁLASZTÁS A TIÉTEK. 

2012. FEBRUÁR 21. 00.30 

Én vagyok Isten, az Atya, a mindenség Teremtője. Ma éjjel a Szentháromság nevében beszélek veled. 

Leányom, az idő elérkezett az első pecsét feltörésére, és ez annyira elszomorít Engem. 

Én megígértem, hogy mielőtt ez megtörténik, fel fogom kínálni Védelmem Pecsétjét mindazoknak 

homlokára, akik hisznek Bennem. 

Én most adok nektek, gyermekek, egy utolsó esélyt, hogy felálljatok és döntsetek. 

Ti vagy Velem vagytok, vagy Ellenem. A választás a tiétek. 

Azok, akik visszautasítják ezen végidő-prófétának adott Szent Szavamat (Üzenetemet), nektek most meg kell 

hallgatnotok Engem, amint beszélek. 

Prófétákat adok nektek, hogy vezessenek benneteket. 

Miért utasítjátok el Szeretetemet? 

Miért engeditek, hogy a kétségek vakká tegyenek benneteket az igazságra? 

Bármennyire is szeretlek benneteket, kevés az idő, és másodperceket fogtok kapni, hogy döntsetek a saját 

sorsotokról. Még időben, mert Türelmem el fog fogyni. 

Ha figyelmen kívül hagyjátok Hívásomat, akkor nehéz lesz számotokra Rám találni az előttetek álló 

pusztaságban. 

Ha elfogadjátok Szeretetem Pecsétjét, akkor mindig Védelmem alatt fogtok állni. 

Ez a védelem ki fog terjedni családotokra is. 
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Ez az utolsó alkalom, hogy Szeretetem Pecsétjét felkínálom nektek. 

Ezután szembe kell néznetek majd a Nagy Szorongattatás által bemutatott sivársággal, magányosan, támasz 

nélkül. 

Sosem foglak kényszeríteni benneteket, gyermekek, hogy szeressetek Engem. Ez a ti saját választásotok, 

és természetesen, a szeretet csak a szívből jöhet. 

Kinyújtom most Szeretetem karját. Ha ismertek Engem, akkor fel fogtok ismerni Engem. 

Ha azt mondjátok, hogy ismertek Engem, de elutasítjátok Szeretetem és Védelmem gesztusát, akkor valójában 

egyáltalán nem ismertek Engem. 

Gyermekeim, maradjatok most Mellettem, mert az első pecsét végül felnyitásra került. 

A föld meg fog remegni szerte, a világ különböző pontjain, és akkor nem lesznek kétségeitek. 

Mivel szeretlek benneteket, ezt követően várni fogom válaszotokat. 

Soha ne utasítsátok el Prófétáimat, mert Engem utasítotok el. 

Ha megsértitek vagy rágalmazzátok Prófétáimat, akkor Velem teszitek ezt. 

Mert ez az Én Mennyei hangom, amelyet ti sértegettek. 

Sokkal jobban teszitek, ha egyáltalán nem beszéltek és csendben maradtok, ha kétségeitek vannak. 

Itt az idő a próféciák igazolására. 

Sokan fognak térdre borulni szégyenükben és sajnálkozva, mikor látni fogják, hogy az Én végidő-prófétáimon 

keresztül adott Üzeneteimnek az elutasításával miként szakítottak ketté Engem. 

Mennyire nevetségessé tette az Én szent szavamat (üzenetemet) elutasításuk és gúnyolódásuk. 

Mennyire nagyon keserűnek bizonyult számukra az igazság (lenyelése), és a hamis prófétáktól és 

jövendőmondóktól eredő hazugságok milyen sekély vigaszt nyújtottak számukra, amit kerestek. 

Milyen messzire távolodtak Tőlem gyermekeim. 

Milyen hálátlanok ők. 

Ti, akik ismertek Engem, és elfogadjátok Pecsétemet, tudnotok kell, hogy örök életetek lesz. 

Soha nem vontátok kétségbe Szavamat (Üzenetemet), mert alázatotok és Irántam való gyermeki szeretetetek 

révén nem engedtétek, hogy az intellektuális érvelés elzárja fületeket az igazsággal szemben. 

Az elmúlt húsz évben hozzátok küldött oly sok igaz Prófétámat kigúnyolták, becsmérelték, gyötörték és 

kiűzték a pusztába. 

Azok közületek, akik rágalmazták Üzeneteimet, szégyelljétek magatokat. 

Ugyanakkor bálványoztátok a hamis prófétákat, és leborultatok előttük. 

Azt kérdem tőletek: melyik Isten előtt borultok le? 

Ti tudjátok, hogy kik vagytok. Elérkezett az idő számotokra, hogy szembenézzetek az igazsággal. 
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Mert vagy Velem vagytok, vagy Ellenem. Ha nem tudtok felismerni Engem, akkor elvesztetek. 

Ti, akik halljátok Hangomat, kövessetek Engem, és segítsetek Nekem felépíteni maradék Egyházamat a földön. 

Át foglak benneteket vezetni a pusztításon, melyet az Antikrisztus fog vezényelni. 

Ti nem fogjátok elszenvedni azt a kínt, mely azokra fog lesújtani, akik megtagadják a hamis bálványok, 

a kapzsiság, a materializmus és a hatalomvágy elutasítását. 

Arra kérem valamennyi Gyermekemet, hogy hallgassanak meg. 

Arra kérlek benneteket, hogy nyissátok ki a szemeteket, mielőtt még túl késő lenne. 

Szeretett Atyátok 

A Magasságos Isten 

    

MIÉRT UTASÍTJÁTOK EL FIGYELMEZTETÉSEIMET, HOGY KÉSZÜLJETEK FEL MÁSODIK 

ELJÖVETELEMRE? 

2012. FEBRUÁR 21. KEDD, 19.45 

Drága szeretett leányom, mennyire szenvedsz az Én nevemben és szeretett Atyám nevében. 

Erősnek kell lenned, ahogy ezek az üzenetek felháborodást fognak kiváltani bizonyos körökben, 

ugyanakkor ezek fellelkesítenek majd más lelkeket, és erőt fognak adni más lelkeknek. 

Szent Igémet elutasították a tanult emberek, a földön töltött Időm alatt. 

Elutasítottak, mint egy csaló szélhámost a papok, és azok, akik szent embernek vallották magukat. 

Közületek azoknak, akik azt mondják, hogy ez a Rám mért bánásmód barbár volt, nektek igazatok lenne. 

Azok az emberek, akik azokban az időkben éltek, tanulatlanok, durván gorombák és gonoszak voltak. 

Ők kegyetlenül bántak Velem, az ő szeretett Megváltójukkal. 

Néhányan azt mondhatják, hogy ők tudatlanok voltak, és semmit nem tudtak a Szentírásról. De ez nem igaz. 

Mert annak ellenére, hogy a világban ma élők tanultabbak és tájékozottabbak, nem különböznek tőlük. 

Azoktól, akik teljesen járatosak a Szent Bibliában, elvárnátok, hogy óvatosak legyenek a benne foglalt 

tanításokat illetően, de ők vakok az igazságra. 

Mert annak ellenére, hogy Atyám Szent Könyvét teljesen megértették, elmulasztottak felkészülni arra az időre, 

amikor Én újra eljövök. 

Mit gondoltak, mikor fog megadatni számukra ez az idő? 

Az idő már nagyon közel van Második Eljövetelemre a földön. 

Mégis, az emberiség nem készítette fel még magát Érkezésemre. 

Még Felszentelt Szolgáim sem prédikálnak ennek a legdicsőségesebb eseménynek a fontosságáról. Miért van 

ez? 
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Semmit sem tanultatok? Mit kellene tennem? 

Mit gondoltatok, mikor jöhetek, és miért gondoljátok azt, hogy ez az idő nincs közel? 

Mi az, ami vakká tesz benneteket, és lezárja fületeket Hangomra? 

Vessétek le arany és ezüst köpenyeteket, gazdagságotokat, és fogadjátok el azt, hogy Nélkülem semmik vagytok. 

Kegyelmeim nélkül ti nem tudjátok felkészíteni lelketeket Dicsőséges Visszatérésemre. 

Szeretett Atyám mindig küld prófétákat, hogy felkészítsék az Ő gyermekeit. Ő ezt teszi az idők kezdete óta. 

Miért utasítjátok el Figyelmeztetéseimet, hogy készüljetek fel Második Eljövetelemre? 

Kérlek benneteket, figyeljetek Rám. 

Én nem parancsolhatom meg nektek, hogy figyeljetek, mert megkaptátok a szabad akarat ajándékát. 

Én sosem tudnálak kényszeríteni benneteket, vagy sosem tudnám megparancsolni nektek, hogy 

cselekedjetek, mert ez lehetetlen. 

Atyám sosem fog beleavatkozni szabad akaratotokba. 

De ő sosem fog habozni figyelmeztetni benneteket, vezetni benneteket, és eltölteni lelketeket a kegyelmekkel, 

melyek erőssé tesznek benneteket. 

A nyitott szívűeknek Ő meg fogja adni a Szentlélek ajándékát. 

A gőg, a vallási sznobizmus és az arrogancia bűnébe esett emberek lehetetlennek fogják találni, hogy 

megnyissák szívüket, mert a legfontosabb tulajdonság hiányzik belőlük. Az alázat. 

A szív alázata és nagylelkűsége nélkül nem tudtok közel jönni Szent Szívemhez. 

Jöjjetek Hozzám, gyermekek. Hadd vigyelek el benneteket Nyájamba, így mint egy jó pásztor elvezethetlek 

benneteket a biztonságba. 

  

A ti Jézusotok 

Az Emberiség Megmentője 

    

A BÖJT FONTOS A LELKETEKNEK 

2012. FEBRUÁR 22. SZERDA; 19.00 

Az üzenetet az Isteni Irgalmasságról nevezett Mária Szentségimádás közben kapta. 

Drága, szeretett leányom, mondd el Gyermekeimnek, hogy ez a Nagyböjti időszak a csendes elmélkedés, a 

személyes áldozathozatal időszaka, és lehetőség a világban dúló háború enyhítéséért való imádkozásra. 

Kövessétek az Én pusztai böjtömet, azáltal, hogy kis áldozatokat hoztok. 

A böjt fontos a lelketeknek. Ez megtisztítja az elmét, és nagy vigaszt nyújt Nekem. 
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Sok lelket menthettek meg, akár csak heti egyszeri böjttel. 

Ez történhet a ti óhajotok szerint, csak az számít, hogy ezt a napot a lelkekért ajánljátok fel. 

Használjátok ezt az időt arra, hogy segítsetek Nekem a lelkekért vívott Csatámban. 

Elmélkedjetek földi Életemen, és az ajándékon, melyet Kereszthalálom által adományoztam, hogy valamennyi 

Gyermekemnek Örök Élete legyen. 

Ezt a néhány Nagyböjti hetet saját lelketek, és felebarátaitok lelkének felkészítésére kell felhasználni. 

Kérlek, készüljetek fel a Nagyhétre és a Húsvétra az Imahadjárat (34)-es imájával, Böjtö(lése)m ajándéka 

Jézusnak: 

“Ó, Jézusom 

Segíts nekem, hogy a magam szerény módján kövessem a Te életáldozatodat az emberiség megmentése 

érdekében 

Engedd, hogy felajánljam Neked a heti egy nap böjt ajándékát az egész Nagyböjtben, hogy megmentsd az 

egész emberiséget, hogy beléphessenek az Új Földi Paradicsom kapuin 

Felajánlom Neked, drága Jézus, Áldozatomat, szeretettel és örömmel szívemben, hogy megmutassam 

Neked szeretetem nagyságát 

Ezzel az áldozattal esedezem minden lélek üdvösségéért, akik talán elestek a kegyelemtől. 

Ámen.” 

  

Ne engedjétek, hogy a félelem elhomályosítsa reményeteket az örök üdvösségre, gyermekek. A megtisztulás 

gyors lesz. 

Ti, Követőim, akik elfogadjátok az Élő Isten Pecsétjét, áldottak vagytok. 

Nem szabad aggódnotok. 

Erősnek kell lennetek. 

Bizakodónak kell lennetek, és Rám kell összpontosítanotok minden időben. 

Csak akkor fogtok felállni, és habozás nélkül végigmenni a tövises úton. Én irányítani és vezetni foglak 

benneteket utazásotok minden egyes lépésénél. 

Szeretett Jézusotok 

    

IMAHADJÁRAT (34) BÖJTÖ(LÉSE)M AJÁNDÉKA JÉZUSNAK 

2012. FEBRUÁR 22. SZERDA; 19.00 

Kérlek, készüljetek fel a Nagyhétre és a Húsvétra az Imahadjárat (34)-es imájával, Böjtö(lése)m ajándéka 

Jézusnak: 
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“Ó, Jézusom 

Segíts nekem, hogy a magam szerény módján kövessem a Te életáldozatodat az emberiség megmentése 

érdekében 

Engedd, hogy felajánljam Neked a heti egy nap böjt ajándékát az egész Nagyböjtben, hogy megmentsd az 

egész emberiséget, hogy beléphessenek az Új Földi Paradicsom kapuin 

Felajánlom Neked, drága Jézus, Áldozatomat, szeretettel és örömmel szívemben, hogy megmutassam 

Neked szeretetem nagyságát 

Ezzel az áldozattal esedezem minden lélek üdvösségéért, akik talán elestek a kegyelemtől. 

Ámen.” 

  

Szeretett Jézusotok 

    

SZŰZ MÁRIA: IMÁDKOZZATOK, HOGY A NUKLEÁRIS HÁBORÚ ELHÁRÍTHATÓ LEGYEN IRÁNBAN 

2012. FEBRUÁR 23. CSÜTÖRTÖK; 16.00 

Gyermekem, itt az idő, hogy gyermekeim – tiszteletadással drága Fiam iránt – egyként fogjanak össze, hogy a 

nukleáris háború elhárítható legyen Iránban. 

Ez a háború nagyon közel van, és kitartóan kell imádkoznotok, hogy megállítsátok, mert ez Isten 

gyermekeinek millióit fogja elpusztítani. 

A sátán és démonai azon munkálkodnak, hogy borzasztó pusztítást végezzenek. 

Ha ők elpusztítják a lelkeket, mielőtt azok lehetőséget kapnának, hogy megmentsék magukat Fiam szemében, 

akkor ők elvesztek. 

Ez a gonosz terve. 

A sátán oly sok lelket kísérel meg megakadályozni, hogy Atyám Királyságába belépjenek. 

Az én Szent Rózsafüzérem, egyetlen imában valamennyi titok imádkozásával, megakadályozhatja a 

háborút, gyermekek. 

Egyesüljetek most egy napra, és imádkozzátok Szent Rózsafüzéremet, hogy megállítsátok ezt a nukleáris 

háborút, melyet most terveznek. 

Imádkozzatok azokért a szegény lelkekért, nemcsak Iránban, hanem azokban az országokban is, amelyek 

akaratlanul belesodródnak. 

Imádkozzatok azokért a szegény országokért is, amelyeket sakkfiguraként használnak a hazugságok gonosz 

játszmájában, melyet olyan csoportok terveznek, melyek nem Istentől, az én Örök Atyámtól valók. 

Most menjetek gyermekeim, és gyűjtsétek egybe minden gyermekemet, hogy imádkozzatok ennek az óriási, 

emberiség elleni kegyetlenségnek az enyhítéséért. 
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Szeretett Édesanyátok 

Az Üdvösség Anyja 

    

ISTEN, AZ ATYA: FELHÍVÁS A KATOLIKUS EGYHÁZHOZ, HOGY FOGADJÁK EL AZ ÚJ BÉKE - 

KORSZAKOT A FÖLDÖN 

2012. FEBRUÁR 23. CSÜTÖRTÖK; 16.42 

Én vagyok Isten, a Mindenható Atya, a mindenség Teremtője, a Magasságos Isten. 

Leányom, fontos, hogy azok, akik a Római Katolikus Egyház tanításait követik, elfogadják a millenniumot 

– az ezer éves időszakot -, amint azt minden Gyermekemnek megígértem. 

Az Én szent Könyvem, a Szent Biblia által tartalmazott szavak nem hazudnak. 

Ígéretemet az Apostolok Cselekedetei tartalmazzák. 

János Evangélista is hallott szeretett Fiam dicsőséges visszatéréséről, amikor Ő fog uralkodni az új Béke- 

Korszakban 1000 éven keresztül. 

Miért van az, hogy akik azt állítják, értik Szent Szavamat (Üzenetemet), annak egy részét nem fogadják el, míg 

más részét igen? 

Nektek, felszentelt szolgáim, azt mondom most, hogy nyissátok ki az Igazság Könyvét. 

Nektek az a kötelességetek, hogy az igazságot hirdessétek. 

Nem hallgathattok saját köreiteken belül azokra, akik kiforgatják az igazságot a földi Új Béke – 

Korszakkal kapcsolatban. 

Mi motiválja azon testvéreiteket az Én Római Katolikus Egyházamon belül, akik tagadják az igazságot? 

Ti összezavartátok Gyermekeimet. 

A Római Katolikus Egyház,  az egy igaz Egyház iránti hűségük miatt, ti megtagadjátok Gyermekeimtől a 

lehetőséget, hogy felkészítsék lelküket az Én Fiam uralkodására a Földi Új Paradicsomban. 

A ti kötelességetek Gyermekeimet tájékoztatni az igazságról. 

Gyermekeim, nektek soha nem szabad elutasítanotok a Szent Bibliában lévő igazságot, amely az igaz szót 

tartalmazza. 

Gyermekeim, el kell fogadnotok Fiam ígéretét, melyet a halálból való Dicsőséges Feltámadása után tett. 

Ő azt mondta, el fog jönni újra. Ez az idő – az Én Szeretett Fiam Második Eljövetelének ideje a földre -, egyre 

közeledik. 

Ha hisztek Fiam ígéreteiben, tudni fogjátok, hogy Ő komolyan gondolja, amit mondott. 

Amikor Ő újra eljön, akkor Ő azért jön, hogy uralkodjon, és elfoglalja az Őt megillető trónt az Új 

Paradicsomban, melyet Én mindannyiatoknak készítettem a földön. 
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Soha ne vonjátok kétségbe az Én Szeretett Fiamnak, Jézus Krisztusnak Isteni ajkáról eredő szavait. 

Tudnotok kell, hogy Én, Szeretett Atyátok azt akarom, hogy ti mindannyian egy családként egyesüljetek 

Fiammal a Paradicsomban. 

Fogadjátok el az igazságot. Ne forgassátok azt ki, és ne változtassátok azt úgy meg, hogy megfeleljen az 

igazságról alkotott hamis elképzeléseiteknek. 

Én vagyok az igazság. 

Nem tudtok megváltoztatni Engem, vagy azt, aki Vagyok. 

Az igazság szabaddá tesz benneteket. 

  

Szeretett Atyátok 

A Magasságos Isten 

    

SÜRGŐS HÍR! 2012. FEBRUÁR 29. SZERDA – GLOBÁLIS IMANAP EGY NUKLEÁRIS HÁBORÚ 

MEGAKADÁLYOZÁSÁRA 

2012. FEBRUÁR 24. PÉNTEK, 18.40 

Sürgős! 2012. február 29. : Ima világnap a nukleáris háború megakadályozására Iránban 

A Szent Szűz Mária által – az Isteni Irgalmasság Máriájának nevezett látnoknőnek – adott sürgős üzenet miatt, 

hívjuk valamennyi testvérünket egy Globális Imanapra, hogy megakadályozzunk egy nukleáris háborút. 

Február 29-ét javasolta az Isteni Irgalmasság Máriája.  Ezen a napon mindannyiunknak el kellene imádkozni 

15.00 órától a Rózsafüzér VALAMENNYI titkát (a négy teljes rózsafüzért egymás után), hogy 

megakadályozzunk egy nukleáris háborút Iránban. 

  

A teljes üzenet itt olvasható: 

Szűz Mária: Imádkozzatok, hogy a nukleáris háború elhárítható legyen Iránban 

  

    

AZ ÚJ PARADICSOMBAN NEM LESZ HALÁL, NEM LESZ BETEGSÉG, ÉS NEM LESZ BŰN 

2012. FEBRUÁR 24. PÉNTEK, 15.30 

Drága szeretett leányom, sosem szabad elfelejtened, hogy – az emberiségnek adott szigorú Figyelmeztetéseim 

ellenére –, Én nagyon különleges szeretetet érzek szívemben valamennyi Gyermekem iránt. 

Szükséges megtisztítani a földet most, mert ha most térnék vissza, nem lenne alkalmas Számomra, hogy 

rajta járjak. 
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Amikor már megtisztult az emberiség, csak azok fognak (meg)maradni, akik szeretettel vannak Irántam, és 

Örök Atyám iránt. 

Az Én választott nemzedékem az örökkévalóságig Velem lesz majd. Ez a Paradicsom 1000 éves békét, 

szeretetet és harmóniát fog nyújtani. 

Ezután az időszak után, a halálból való második feltámadás fog végbemenni. 

Csak akkor lehet felkínálni az örök életet valamennyi léleknek, akiket Isten világossága ragyogja át. 

Miért tétovázol, leányom, hát nem tudod, hogy ezek a próféciák előre meg voltak jövendölve? 

Senki ne értse félre. Ti, – ennek a nemzedéknek a gyermekei –, meg fogjátok kapni a Paradicsomi élet ajándékát, 

amely még szebb, mint ami Ádámnak és Évának készült. 

Életkor nem létezik majd, mivel az emberiség békében fog élni a családok generációival. 

Az oly sok szeretet és öröm mindennapos esemény lesz. Végre akkor megadatik az igazi tartós béke 

lelketekben. 

Miért ne lenne ez lehetséges? Ezt a földet Atyám tervezte, akinek Isteni Akarata végül meg fog megvalósulni 

végre a földön is, amint a Mennyben. 

Örvendezzetek ti mindannyian. Az Új Paradicsomot izgalommal, lelkesedéssel, és örömteli várakozással kell 

üdvözölnötök. 

Ott nem lesz halál. Nem lesz betegség. Nem lesz bűn. Az örök boldogság ajándékát fogjátok megkapni. 

Imádkozzatok azokért, akik – bűneik és engedetlenségük miatt -, el fognak veszíteni minden jogot az 

őket megillető örökséghez, amelyet az Én Örök Atyám tervezett az idők kezdete óta. 

Szeretett Jézusotok 

    

SOHA NE UTASÍTSÁTOK EL AZ ÚR PRÓFÉTÁIT 

2012. FEBRUÁR 24. PÉNTEK, 21.45 

Leányom, feltétlen maradj csendben, amint az üldözés elkezdődik. 

Örök Atyám Szent Szavát (Üzenetét) el fogják utasítani azok a nagyon szent szolgák, akik azt állítják, 

hogy az Ő Legszentebb Szavának igazságát hirdetik. 

A Katolikus Egyház az egy igaz Egyház. 

Második Eljövetelemkor egyesülni fog valamennyi Egyház, Szent és Apostoli Egyházat alkotva. 

Amíg ez meg nem történik, addig Atyám által – egy lelkileg száraz világnak – adott minden szót vagy figyelmen 

kívül fognak hagyni, meg fognak támadni vagy hevesen elleneznek majd. 

Azok, akik hevesen ellenezni fogják a neked – a végidők 7. hírnökének- adott Üzeneteimet, két táborra 

fognak oszlani. 

Az egyik tábort azok fogják alkotni, akik a sátánt követik a new age-es jósláson és boszorkányságon keresztül. 
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A másik tábort azok, akik lelkileg, szellemileg vakok, de azt hiszik, hogy őket isteni módon eltölti a Szentlélek 

Ajándéka. 

Mindkét tábor el fogja utasítani Isten szavát (üzenetét), melyet a Szentháromság és szeretett 

Édesanyám által kapsz. 

Még a jó papok is – akiknek megtiltották ezen üzenetek nyilvános támogatását – úgy fogják érezni, hogy 

indokoltan gyalázzák Szent Szavamat (Üzenetemet) az egész világ füle hallatára. 

Csekély igaz alázattal szívükben azt fogják célul kitűzni, hogy aláássák ezt a Mennyből jövő hívást, amely azért 

adatik, hogy segítsen az emberiségnek. 

Ezek a papok, a papság és más önjelölt apostolok, akik azt állítják, hogy ismernek Engem, megpróbálják majd 

arra buzdítani a lelkeket, hogy utasítsák el Szavamat (Üzenetemet). 

Nincs szégyenérzetük, amiért ők arrogánsan szét fogják szakítani Igazságom Könyvét, mivel az feltárulóban 

van az egész emberiség számára. 

Aztán darabokra szaggatják a tartalmát, rosszindulattal és haraggal szívükben. 

Nem akarják meghallani az igazságot, mert az feldúlja és feltépi majd a hamis biztonság bábját, amibe 

beburkolóztak. 

Ó mennyire bántanak ők Engem. 

Mennyi kárt okoznak ők majd, és még csak nem is veszik ezt észre. 

Imádkozzatok, hogy ezek a lelkek – akik vakok az igazságra a csaló befolyása révén –, nyissák majd meg 

szívüket, és fogadják majd el Isten Szavát (Üzenetét), ahogy ezt bemutatják nekik ma. 

Nekik nincs joguk nyilvánosan elutasítani ezeket az üzeneteket anélkül, hogy megkülönböztetnék 

azokat tiszta lélekkel, amelynek alázatosnak kell lennie mindenben. 

Míg Isten megengedi a szenvedéseket, amiket az ő látnokai tapasztalnak meg a földön, hogy biztosítsák a lelkek 

megmentését, Ő nem fogja eltűrni felkent prófétáinak gyalázását. 

Te, leányom, egy próféta vagy. 

Elfogadod a szenvedést, mint egy ajándékot a Számomra. 

De ez nem rólad szól, mert te semmi vagy Nélkülem, és te ezt tudod, és elfogadod. 

Isten, az Én Atyám, szól a világhoz, az Ő prófétáin keresztül. 

Az Ő szavát (üzenetét) utasítjátok el, amikor nyilvánosan rágalmazzátok az Ő prófétáit. 

Mert ez bűn az Ő szemében. 

Soha ne utasítsátok el az Úr prófétáit. 

Soha, semmilyen módon ne okozzatok fájdalmat, vagy ártsatok az Ő prófétáinak. 

Maradjatok csendben minden időben, ha kétségeitek vannak, és imádkozzatok értük. 

Ha támadjátok az igaz prófétát, akkor tűz fog lezúdulni rátok a Mennyből büntetésként Atyám Keze által. 



- A NAGYFIGYELMEZTETÉS - 

Forrás: thewarningsecondcoming.com +++ nagyfigyelmeztetes.hu  46  

 

Senki sem fogja megakadályozni, hogy az Úr Szava (Üzenete) eljusson az Ő gyermekeihez. 

Ez Atyám ígérete a kezdetektől fogva. 

Halljátok meg Hangját. 

Fogadjátok el, hogy az utolsó időkben éltek. 

Imádkozzatok, hogy ezek az üzenetek meghallgatásra leljenek majd, hogy Isten valamennyi gyermekének örök 

élete legyen. 

Tanítótok 

Az egész Emberiség Megmentője 

Jézus Krisztus 

    

ISTEN, AZ ATYA: A BALZSAM, AMELYRE OLY NAGYON SZÜKSÉGETEK VAN, HOGY MEGNYUGTASSA 

LELKETEKET 

2012. FEBRUÁR 26. VASÁRNAP, 21.45 

Leányom, azon Gyermekeimnek – akiket arra hívtam, hogy hirdessék Szent Szavamat (Üzenetemet), hogy 

felkészítsék a világot szeretett Fiamnak, Jézus Krisztusnak az eljövetelére – a következőket kell mondanom. 

Nektek, Gyermekeim, akik ismertek Engem, szeretett Atyátokat, harcolnotok kell a nap minden percében elétek 

helyezett kísértések ellen. 

Benneteket eltöltött a Szentlélek egy, a világnak – Fiam által 2011. május 10-én – adott különleges áldás révén. 

Meg kell értenetek a felelősségeteket, amivel most szembenéztek. 

Mivel most egyesültök egy hadsereggé – amely maradék Hadseregem magját fogja alkotni a földön – minden 

oldalról támadni fognak benneteket. 

Hitetek, és Irántam, szeretett Atyátok iránti, valamint az Én drága Fiam, Jézus Krisztus iránti hűségetek 

próbára lesz téve kitartásotokat meghaladóan. 

Nektek, – Fiamat követve -, el kell majd viselnetek az Ő keresztjének súlyát, és ez nem lesz könnyű. 

Tele lesztek kétségekkel, belső szenvedésekkel, valamint megpróbáltatásokkal, és időnként hátat 

akartok majd fordítani. 

Sokan, akikben bíztok, megpróbálhatnak lebeszélni benneteket. 

Azt fogják mondani nektek, hogy képzelődtök, hogy téveszmékben szenvedtek, és kicsúfolnak, kigúnyolnak, 

valamint elutasítanak benneteket. 

Az is előfordulhat, hogy megadjátok magatokat a hazugságoknak és a megtévesztésnek, melyeknek az lesz a 

céljuk, hogy rávegyenek benneteket ezeknek az üzeneteknek az elutasítására. 

Óriási hitet és bátorságot fog igényelni, hogy felvegyétek kereszteteket, és kövessétek Fiamat, hogy segítsetek 

felkészíteni az emberiséget az Ő Dicsőséges földre való Visszatérésére. 
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El fognak gáncsolni benneteket, és csapdákat fognak állítani nektek. 

Soha ne essetek abba a csapdába, amikor arra kérnek benneteket, hogy ítéljétek meg az embereket, ha 

nem fogadják el ezeket az üzeneteket. 

Soha ne harcoljatok egymással, amikor véditek Szent Akaratomat. 

Szeressétek egymást. 

Legyetek türelmesek azokhoz, akik nemcsak, hogy gúnyolják és kifogásolják ezeket az üzeneteket, hanem 

benneteket személy szerint is megvetnek. 

Maradjatok csendben. Legyetek türelmesek. Mutassatok szeretetet azok felé, akik azt állítják, hogy az Én 

nevemben beszélnek. 

Soha ne ítéljétek meg egymást az Én nevemben, mert nincs jogotok ezt tenni. 

Soha ne rágalmazzátok egymást az Én nevemben, mert ha ezt teszitek, megszegitek Parancsaimat. 

Imádkozzatok azokért, akik fájdalmat okoznak nektek, még akkor is, ha az Én nevemben teszik ezt. 

Gyermekek, azt akarom, hogy egyesüljetek. 

Dobjátok félre minden közönyötöket. 

A szegény lelkek, akiknek szükségük van a figyelmetekre, nem azok, akik már megtértek, hanem azok, 

akik nem ismernek Engem egyáltalán. 

Imádkozzatok most mindazon Gyermekemért, akik semmit nem tudnak Rólam. 

Imádkozzatok azokért is, akik tudnak Rólam, de nem hajlandók elismerni Engem, az ő Teremtőjüket, 

szeretett Atyjukat, aki gyengéden szereti őket. 

Szeretném egyesíteni valamennyi Gyermekemet. 

Arra buzdítalak benneteket, hogy vessétek le félelmetek, haragotok és türelmetlenségetek minden fegyverét, és 

engedjétek, hogy elvigyelek benneteket a Paradicsomba vezető utazásra. 

Ez az utazás gyötrelmes lesz, de a szeretet és béke, amit az út végén megleltek majd, balzsam lesz, amelyre oly 

nagyon szükségetek van, hogy megnyugtassa lelketeket. 

A nyugalom (nagyon) fontos, gyermekek. 

Türelemre van szükség. 

A szeretet egymás iránt – azok iránt is, akik bántanak vagy támadnak benneteket – elengedhetetlen 

annak érdekében, hogy belépjetek Szeretett Fiam Uralmába, az Új Föld és Égben, az Új Paradicsomban, 

amint azt oly régen megígértem nektek. 

Szeretett Atyátok 

A Magasságos Isten 
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A VILÁG HAMAROSAN KERESZTÜL FOG MENNI A TISZTULÁS KÖVETKEZŐ SZAKASZÁN 

2012. FEBRUÁR 27. HÉTFŐ 15.30 

Drága szeretett leányom, ahogy a világban továbbra is gyarapodnak a rendbontó események, Isteni 

Irgalmasságom ideje egyre közeledik. 

Ahogy minden irányban terjednek a háborúk és zavargások, Egyházam hite továbbra is gyengülni fog. 

Szent Egyházam szakadása hamarosan gyorsan kibontakozik. 

Pap, pap ellen. 

Püspök, püspök ellen. 

A világ hamarosan keresztül fog menni a tisztulás következő szakaszán. 

A harag, Atyám ellen, a világ minden országában meg fog jelenni. 

Követőim most meg fogják tapasztalni a hitükért való szenvedést úgy, mint még soha ezelőtt. 

A szegény lelkek által érzett fájdalom, az Általam éppen most elszenvedett fájdalom tükörképe. 

Mindazok, akik egységben vannak Velem, az ő szeretett Jézusukkal, most tudni fogják minden kétséget 

kizáróan lelkükben, hogy az Én Szentlelkem nyugszik most bennük. 

Ők azonnal fel fogják ismerni, ha bűnt látnak maguk körül, és hogy az mennyire fáj Nekem. 

Amikor látják az ártatlanoknak okozott háborúkat, érezni fogják testük minden egyes csontjában az Én 

gyötrelmemet. 

Amikor az abortusz bűnének látványát vonultatják fel előttük, mintha ennek nem lenne következménye, akkor 

ők az Én fájdalmammal vannak tele. 

A bűn fokozódik és terjed. Egyházam hite szertefoszlik. 

Szent Szolgáim hűsége gyengül. 

A Tanításaimba vetett hitet elutasítják Szent Szolgáim, ahol Nyájamnak hazugságokat mondanak a bűn 

súlyosságát illetően. 

Aztán ott vannak az Én szeretett papjaim, apácáim, és valamennyi vallási felekezet papsága – akik hittek 

Bennem és Örök Atyámban -, akik szenvednek a kíntól, amikor tanúi kell, hogy legyenek a bűn terjedésének, 

mint egy futótűz, amely vad sebességgel nyeli el a nemzeteket mindenütt. 

Nem számít milyen nehéz ez számotokra, de erősnek kell maradnotok, és egységben kell lennetek az Én 

nevemben. 

Az imára most szükség van, és legalább naponta egy órát kell imádkozással töltenetek, hogy mérsékeljétek az 

eseményeket, melyek most fognak kibontakozni a világban. 

A világi csoportok folyamatosan támadják és gyötrik a keresztény egyházakat. 

Arra fognak törekedni, hogy eltöröljenek minden olyan dolgot, mellyel tisztelnek Engem, az ő Isteni 

Megváltójukat, Jézus Krisztust. 

A gyűlölet beivódott lelkükbe a sátán keze által. 
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Imádkozzatok, imádkozzatok most, hogy azok a lelkek, akik fájdalmat és szenvedést okoznak Isten 

gyermekeinek, megmenthetőek legyenek. 

  

Jézusotok 

  

    

NEM TUDJÁTOK, HOGY A SZENTLÉLEK NEM TUD, ÉS NEM IS HAJLANDÓ BELÉPNI A 

MEGKEMÉNYEDETT SZÍVŰEK LELKÉBE? 

2012. FEBRUÁR 29. SZERDA; 17.30 

Drága, szeretett leányom, Atyám akaratának időzítését nem kell tudnod. 

Követőimnek türelmesnek kell lenniük, mivel a világban minden úgy fog kibontakozni, amint az Atyám 

Könyvében meg lett jövendölve. 

Mindezek Atyám időzítésének megfelelően fognak történni, és aszerint, ahogyan imáitok segédkeznek majd a 

globális háborúk elhárításában. 

Már nincs messze, amikor valamennyi Ígéretem beteljesül. 

Nektek, Követőim, bíznotok kell Bennem, szeretett Jézusotokban. 

Imádkozzatok a lelkekért, és hagyjatok mindent az Én kezemben. 

Soha ne feledkezzetek meg Atyámhoz imádkozni, az Élő Isten Pecsétjéért, amilyen gyakran csak tehetitek, hogy 

megvédjétek saját magatokat és családjaitokat. 

Imahadjárat (33) – Ima az Élő Isten Pecsétjéért, valamint annak szeretettel, örömmel és hálával való 

elfogadásáért. 

„Ó Istenem, Szerető Atyám, szeretettel és hálával elfogadom a Te Védelmed Isteni Pecsétjét 

Istenséged körbeöleli testemet és lelkemet az örökkévalóságig 

Alázatos hálával leborulok és felajánlom Neked az Irántad, Szeretett Atyám iránti mérhetetlen 

szeretetemet és hűségemet 

Könyörgök, oltalmazz meg engem és szeretteimet ezzel a különleges Pecséttel, és én felajánlom életemet a 

Te szolgálatodra örökkön örökké  

Szeretlek Drága Atyám,  

Vigasztallak Téged, Drága Atyám ezekben az időkben 

  

Felajánlom Neked drága szeretett Fiadnak Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét, engesztelésül a világ 

bűneiért és valamennyi gyermeked üdvösségéért. 

Ámen.“ 

Gondoskodjatok arról is, hogy másokat is buzdítsatok az Imahadjárat (24)-es imájának hétnapos imádkozására, 

hogy elnyerjétek bűneitek bocsánatát. 
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“Ó, Jézusom, Te  vagy a világ világossága 

Te vagy a ragyogó fényesség, mely megérint minden lelket 

Irgalmad és szereteted végtelen 

Nem vagyunk méltók a Te kereszthalálod által hozott áldozatra 

Mégis tudjuk, hogy nagyobb a Te szereteted irántunk, mint a mi Irántad érzett szeretetünk, 

Add meg nekünk, Ó, Urunk, az alázatosság ajándékát, hogy kiérdemeljük a te Új Királyságodat 

Tölts el bennünket a Szentlélekkel, így tovább menetelhetünk és vezethetjük a Te hadseregedet, hogy 

hirdessük a Te Szent Szavad igazságát és felkészítsük testvéreinket Dicsőséges Második Eljöveteledre a 

földön 

Magasztalunk Téged 

Dicsőítünk Téged 

Felajánljuk magunkat, bánatainkat, szenvedéseinket Neked ajándékként a lelkek megmentésére 

Szeretünk téged Jézus 

Légy Irgalmas minden gyermekedhez, bárhol is legyenek. 

Ámen.“ 

Azok, akik kétségbe vonják ezt a különleges ima-ajándékot, melyben a teljes bűnbocsánatot ajánlom fel, 

tudnotok kell a következőt. 

Én Jézus Krisztus vagyok, az Ember Fia, és megkaptam a felhatalmazást minden bűn megbocsátására. 

Felszentelt papjaim szintén fel lettek hatalmazva a bűnök megbocsátására a Szentgyónás Szentsége által. 

Azt kérem, fogadjátok el Ajándékomat,  a teljes bűnbocsánat ajándékát azok javára, akik nem kaphatják meg a 

Gyónás Szentségét, illetve azokért, akik nem tagjai a Római Katolikus Egyháznak. 

Megtagadnátok ezen értékes lelkektől a jogot az Én ajándékomhoz? 

Miért próbálnátok meg lebeszélni azokat a lelkeket, akik elfogadják Isteni Szavamat (Üzenetemet) arról,  hogy 

teljes búcsúban részesülnek? Azt szeretnétek inkább, ha ők nem mentenék meg magukat az Én szememben? 

Szeretetet kell mutatnotok felebarátaitok iránt, és örülnötök kell, amiért  ők megkapják ezt a különleges 

ajándékot Tőlem, szeretett Jézusuktól. 

Még ha soha nem is olvasták a neked adott Üzeneteimet, leányom, akkor is joga van minden bűnösnek kérnie 

Megbocsátásomat, ha igaz bűnbánatot mutatnak lelkükben. 

Nyissátok meg szíveteket, és imádkozzatok az alázatosság ajándékáért. 

Hát nem tudjátok, hogy a Szentlélek nem tud, és nem is hajlandó belépni a megkeményedett szívűek lelkébe? 

Isteni Megváltótok 

Jézus Krisztus 
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† ÚJ IMAHADJÁRAT JÉZUSTÓL 
 

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

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

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

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

imákat és a www.TheWarningSecondComing.com (magyarul 

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

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

újabbak, Jézus kérésének megfelelően. 

2011. november 17. csütörtök; 21.00 

 

 

(1)  „ Ajándékom Jézusnak a lelkek mentésére” 

2011. november 17. csütörtök; 21.00  

Szeretett leányom, kérlek, kérd meg Gyermekeimet, hogy imádkozzák ezeket az imákat 

a mai naptól kezdve a Nagyfigyelmeztetésig.  Követőimtől azt kérem, hogy imádkozzák 

ezeket az imákat, amelyeket adni fogok nekik, minden nap a lelkek mentésére.  Ez az 

első ima: 

Ajándékom Jézusnak a Lelkek Mentésére 

“Legdrágább Jézusom, Te, aki oly nagyon szeretsz minket, engedd, hogy alázattal 

segíthessek a Te drága lelkeid megmentésében. Légy irgalmas minden bűnöshöz, 

függetlenül attól, hogy mennyire súlyosan bántanak meg Téged. 

Engedd, hogy imám és szenvedésem által segíthessek megmenteni azokat a 

lelkeket, akik talán nem élik túl a Nagyfigyelmeztetést, hogy helyet kereshessenek 

Melletted, a Te Országodban. 

 Ó édes Jézus, halld meg imám , hogy segítsen  Neked megnyerni azokat a lelkeket, 

akik után epekedsz. 

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

időben.” 

Megváltótok 

Jézus Krisztus 

† 

(2)  Ima a Globális Uralkodókért 

2011. november 18. péntek, 21:00  

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

azon szegény gyermekek megmentéséért, akiket gyötörnek a saját országbeli vezetőik, 

akiknek a Globális hatalmak parancsolnak (diktálnak), nem pedig Isten. 

http://www.thewarningsecondcoming.com/
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„Örök Atyám, a Te szeretett Fiad, Jézus Krisztus nevében kérlek, ho gy védd meg 

gyermekeidet a globális hatalmak által kitervelt üldöztetéstől, az ártatlan 

nemzetek felett. Imádkozom azon lelkek bűneinek bocsánatáért, akik ezeknek a 

nehézségeknek az okozói, azért hogy ők visszatérjenek Hozzád alázatos és 

töredelmes szívvel . 

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

szenvedéseket, engesztelésül a világ bűneiért, a Mi Urunk, Jézus Krisztus által.  

Ámen.”  

Megváltótok 

Jézus Krisztus 

† 

(3)  Szabadítsd meg a világot a félelemtől 

2011. november 19. 

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

félelemtől: 

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

félelemtől, mely elválasztja a lelkeket a Te szerető szívedtől.  

Imádkozom, hogy azok a lelkek, akik valós félelmet fognak érezni a 

Nagyfigyelmeztetés alatt, azokban szűnjön majd meg a félelem és engedjék, 

hogy a Te Irgalmad elárassza lelküket, hogy szabadon szerethessenek Téged, 

úgy, ahogy szeretniük kellene Téged.”  

Szerető Megváltótok 

Jézus Krisztus 

† 

(4)  Egyesíts minden Családot 

2011. november 20. 

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

maradhassanak az Én Új Paradicsomi Királyságomban a földön. 

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

örök üdvösséget. 

Imádkozom, hogy minden család együtt maradjon, egységben Veled Jézus, hogy 

így örökölhessék a Te Földi Új Paradicsomod.” 

Ámen. 

Szerető Megváltótok 

Az Emberiség Megváltója 

Jézus Krisztus 

† 

(5)  A Magasságos Isten dicsőítése 
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2011. november 21. hétfő; 19.00  

Leányom, a világnak fel kell ajánlania ezt a különleges imát dicsőítésként és 

hálaadásként Istennek, az Atyának, az Ő irgalmasságáért, melyet az egész világnak ad. 

„Ó Örök Atya, felajánljuk imáinkat örömtel i hálaadással Irgalmasságod drága 

ajándékáért, melyet az egész emberiségnek adsz.  

Örvendünk és felajánljuk Neked, legdicsőségesebb Királyunknak, dicsőítésünket 

és imádásunkat szerető és gyengéd irgalmadért.  

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

szolgaságban ezért az ajándékodért, melyet most hozol el nekünk.  

Kérünk Istenünk, légy irgalmas valamennyi gyermekedhez.”  

A ti Jézusotok 

Jézus Krisztus 

† 

(6)  Ima az Antikrisztus megállítására 

2011. november 22. kedd; 11.00  

„Ó Jézusom, kérlek, hogy Isten, az   Õ irgalmasságában akadályozza meg az 

Antikrisztust, és annak aljas hadseregét, hogy rémületet keltsenek és nehézséget 

okozzanak a Te gyermekeidnek.  

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

kerüljön el bennünket a Nagyfigyelmeztetés során bekövetkezõ megtérések 

által.” 

† 

(7)  Ima azokért, akik visszautasítják az Irgalmasságot 

2011. november 22. kedd; 20.00  

Drága, szeretett leányom, Érkezésem, hogy az emberiséget ismételten megmentsem a 

végső ítélet előtt, már nagyon közel van. Örömömet beárnyékolja a mély szenvedés, 

azok miatt a lelkek miatt, akik vissza fogják utasítani Irgalmasságomat. 

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

gyermekeimből  - álló Hadseregemmel, ezen lelkek megmentéséért. Ez az az ima, 

melyet mondaniuk kell, könyörögve irgalomért a sötétségben lévő lelkek számára. 

„Jézus, esedezve kérlek, bocsáss meg azoknak a bűnösöknek, kiknek lelke oly 

sötétségben van, hogy vissza fogják utasítani irgalmassá god fényét. 

Könyörögve kérlek, bocsáss meg nekik Jézusom, hogy megválthasd őket azokból 

a bűnökből, melyektől saját maguk oly nehezen szabadulnak.  

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

hogy visszatérhessenek a Te nyájadhoz.” 

Szeretett Jézusotok 

† 

(8)  A Gyónás 

2011. november 22. kedd, 22:30  
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Én, Jézus, Királyotok és Megváltótok, most bemutatom a gyónásra szánt Imámat. 

Ezt az imát kell imádkozni könyörögve az irgalomért, a bűnök bocsánatára a 

Nagyfigyelmeztetés alatt és után. 

„Legdrágább Jézusom, bocsánatot kérek minden bűnömért, a bántásokért és 

sértésekért, amiket másoknak okoztam. 

Alázatosan imádkozom a kegyelmekért, hogy elkerüljem, hogy újra megbántsalak 

Téged, és hogy felajánljam a Te legszentebb akaratod szerinti vezeklést. 

Könyörögve kérlek, hogy bocsáss meg bármely jövőbeli bűnért, melyet 

elkövethetek, és amellyel fájdalmat és szenvedést okozok majd Neked. 

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

válhassak mindörökre. 

Szeretlek téged Jézusom. 

Szükségem van Rád. 

Tisztelet Neked, és mindenért, amit Te képviselsz. 

Segíts nekem Jézusom, hogy méltó legyek arra, hogy beléphessek a Te 

Királyságodba.” 

Megváltótok 

Jézus Krisztus 

† 

(9)  Szenvedés felajánlása ajándékként 

2011. november 28. 

“Ó Jézus Legszentebb Szíve 

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

szavadat hirdetem alázatos hálaadással. 

Taníts meg megértenem, hogy a megaláztatás, a fájdalom és a szenvedés hogyan 

visz közelebb engem a Te Szent Szívedhez. 

Add, hogy az ilyen megpróbáltatásokat szeretettel és nagylelkűen fogadjam, hogy 

ezeket Számodra oly drága ajándékként mutathassam be, a lelkek mentésére.”  

† 

(10)  Szeretetlángod hordozása 

2011. november 29. kedd, 15.35 

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

Szeretetlángod minden nemzeten át.  

Add meg nekünk, gyermekeidnek, az erőt, hogy szembenézzünk a 

gyalázkodásokkal, amelyekkel szembe fogunk kerülni mindazok között, akik 

nem hisznek igazán a Te Irgalmadban. Ámen.” 

† 

(11)  A látnokokkal szembeni gyűlölet megállítása 

2011. november 30. szerda, 20.00  

“ Ó Jézus Szent Szíve, kérlek, állítsd meg a gyűlöletet és féltékenységet, amely 

jelen van követőid között az igaz látnokok iránt ezekben az időkben.  

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

hirdetni tudják a Te Legszentebb Szavad egy hitetlen világnak. Ámen.” 
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† 

(12)  Ima a gőg bűnének elkerülésére 

2011. december 3. szombat; 19.40  

Leányom, szükségem van minden hívő imájára, hogy meg tudják menteni a gonosz 

lelkeket.  Sokan olyannyira telve vannak gőggel, Tanításaim ismeretével való 

kérkedésük folytán, hogy alázatuk hiánya fájdalmat okoz nekem. Nekik imádkozniuk 

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

Kérd meg őket, hogy imádkozzák ezt az imát: 

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

beszélek. 

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

Segíts meghallanom, Jézusom, amikor Hangod szól, és tölts el engem 

Szentlelkeddel, hogy meg tudjam különböztetni Szavad igazságát, amikor az 

emberiséghez szólsz.  Ámen.” 

† 

(13)  Ima a védettség kérésére 

2011. december 11. vasárnap 15.33  

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

az imádságot azon lelkekért, akik visszautasítják Jézus Irgalmát, mely a 

Nagyfigyelmeztetés során megmutatkozik. 

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

megtörténik, akkor imáitokra igazán nagy szükség lesz. Imáitok, gyermekek, segíteni 

fognak megmenteni azokat az embereket, akik továbbra is fennhangon el fogják 

utasítani az irgalmasságot, melyet Fiam fog megmutatni nekik. 

Gyermekek, ünnepélyes Ígéretem az, hogy mindazok, akik szeretett Fiam, Jézus 

Krisztus nevében hívnak Engem, hogy mentsem meg testvéreiteket, meg fogják kapni 

az azonnali védettséget. Különleges kegyelmeket kaptok ti mindannyian, akik egy 

teljes hónapnyi imádságot ajánlotok fel lelkeikért. Kérésemnek megfelelően az alábbi 

imát mondjátok: 

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

kereszthalála megmentett bennünket a bűntől, kérlek, mentsd meg mindazokat, 

akik még mindig elutasítják az Ő Irgalmas Kezét. 

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

Atya, hallgasd meg imám, és mentsd meg ezeket a lelkeket az örök 

kárhozattól.  Irgalmasságod által add meg nekik, hogy elsőként léphessenek be a 

Béke Új Korszakába a Földön. Ámen.” 

Mennyei Atyátok 

A Magasságos Isten 

† 

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

2011. december 14. szerda, 19.15  
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Ezt az imát az Isteni Irgalmasságról nevezett Márián keresztül adta Jézus mindenkinek, 

hogy imádkozzunk Istenhez, az Atyához, egy lehetséges nukleáris háború elleni 

védelemért, és hogy kérjük az Üdvösséget. 

 „Ó Mindenható Atya, Magasságos Isten, 

Kérünk, légy irgalmas minden bűnöshöz. 

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

özönét. 

Hallgasd meg kéréseimet saját családomért, és add, hogy mindegyikünk 

kegyelmet találjon majd a Te szerető szívedben. 

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

háborútól, és minden cselekedettől, melyet gyermekeid elpusztítására terveznek. 

Tarts távol minket minden ártalomtól, és védelmezz meg minket. 

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

elfogadjuk megváltásunk igazságát, félelem nélkül lelkünkben.” 

Menjetek békével. 

Szerető Megváltótok 

Jézus Krisztus 

† 

(15)  Hála az Isteni Irgalmasság ajándékáért 

2011. december 19. hétfő, 19.30 

Legdrágább leányom mennyire szeretném, hogy a keresztények mindenütt szívük 

mélyéről jövő mély tiszteletet tanúsítanának Születésem iránt. 

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

most. 

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

hogy Megváltásom ajándékát tisztelitek Születésemben. 

Ezért küldött Engem Atyám első alkalommal. 

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

megváltásra. 

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

Karácsonyra: 

„ Ó Mennyei Atyám, 

Őszinte csodálattal tisztelünk Téged az Általad hozott áldozatért, amikor 

Megváltót küldtél a világba. 

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

Irgalmasság ajándékáért, mellyel most megajándékozod gyermekeidet. 

Ó Magasságos Isten, tégy minket méltóvá Nagy Irgalmasságod hálával teli 

elfogadására. Ámen.” 

Szeretett Megváltótok 
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Jézus Krisztus 

† 

(16)  Ima a Nagyfigyelmeztetés során felkínált kegyelmek elfogadására 

2011. december 31. 

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

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

Nyisd meg szemem a Te Örök Üdvösségre tett ígéreted igazságára. 

Bocsásd meg bűneimet, és mutasd meg nekem a Te szeretetedet és a Te baráti 

kezedet. 

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

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

Szent Szavad, félelem nélkül szívemben és tiszta lélekkel mindörökkön örökké. 

Ámen.” 

† 

(17)  Az Üdvösség Anyjának imája a sötét lelkekért 

2012. január 1. 

„Ó Mária szeplőtelen szíve 

Az Üdvösség Anyja és Minden Kegyelmek Közvetítője 

Te, aki részt veszel az emberiség megmentésében a sátán gonoszságától 

Imádkozz érettünk 

  

Üdvösség Anyja, imádkozz, hogy minden lélek megmenekülhessen, 

és elfogadja a te Fiad, a Mi Urunk Jézus Krisztus  által bemutatott szeretetet  

és irgalmat, aki újra eljön, hogy megmentse az Emberiséget, és hogy esélyt  

adjon számunkra az örök  üdvösségre. Ámen.” 

† 

(18)  Állítsd meg az Antikrisztust és az ő csoportját 

2012. január 11. szerda; 15.00 

Imádkozzátok az Imahadjárat (18). imáját, hogy segítsetek megállítani az Antikrisztust 

és az ő csoportját, akikről beszélek. 

„Ó drága Jézus, mentsd meg a világot az Antikrisztustól 

Védj meg minket a sátán gonosz csapdáitól 

Mentsd meg egyházad utolsó maradványait a gonosztól 

Add meg valamennyi egyházadnak a szükséges erőt és kegyelmeket, hogy 

megvédjük magunkat a háborúktól, valamint a sátán és annak terrorista-

hadserege által tervezett üldöztetéstől. 

Ámen.” 

Szeretett Jézusotok 

Az egész emberiség Megmentője és Megváltója 

† 

(19)  Ima a fiatalokért 

2012. január 13. 
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“Üdvösség Anyja, kérlek, imádkozz irgalomért azon fiatalok számára, akik 

szörnyű sötétségben vannak, hogy felismerjék a te Szeretett Fiadat, mikor Eljön 

megmenteni az egész emberiséget. 

Ne engedd, hogy egyetlen lélek is elvesszen az úton, 

Ne engedd, hogy egyetlen lélek is visszautasítsa az Ő Nagy Irgalmát, 

Kérlek Édesanyám, ments meg mindenkit, és kérlek, borítsd be ezeket a lelkeket 

Szent Palástoddal, hogy megadd nekik a szükséges védelmet a csalóval szemben.” 

† 

(20)  Akadályozd meg az Antikrisztust abban, hogy elpusztítsa a világot 

2012. január 19. 

Íme az Imahadjárat (20) imája, ami segít megakadályozni az Antikrisztust abban, hogy 

elpusztítsa gyermekeimet: 

“Ó Mennyei Atyám, drága Fiad nevében kérlek, akadályozd meg, hogy az 

Antikrisztus elcsábítsa gyermekeid lelkét  

Könyörögve kérlek, Mindenható Atyám, akadályozd meg az Antikrisztust, hogy 

rettegésben tartsa gyermekeidet 

Könyörögve kérlek, akadályozd meg az Antikrisztust, hogy megfertőzze és 

beszennyezze teremtményedet, és kérlek, irgalmazz azoknak a szegény lelkeknek, 

akik tehetetlenek lesznek vele szemben 

Hallgasd meg imám drága Atyám, és mentsd meg minden gyermekedet ettől a 

szörnyű gonosztól.” 

Szeretett Jézusotok 

† 

(21) Hálaadó ima Istennek, az Atyának az üdvösség ajándékáért 

2012. január 24.  

Imádkozzatok most hálaadással ezért a különleges ajándékért, melyet Atyám most az 

emberiségnek ad, ebben, az Imahadjárat 21-es számú imájában: 

  

„Magasztalunk Téged és hálát adunk Neked Ó Szent Isten, az emberiség 

Mindenható Teremtőjének, az emberiség iránti szeretetedért és irgalmadért 

Köszönjük Neked az üdvösség ajándékát, mellyel megajándékozod szegény 

gyermekeidet 

Könyörgünk Hozzád, ó Urunk, mentsd meg azokat, akik a gonoszt követik, és nyisd 

meg szívüket örök életük igazságára. 

Ámen.” 

Örüljetek gyermekek ennek a nagy ajándéknak. 

De még mindig sok a tennivalótok, hogy segítsetek a lelkeknek, mert felebarátaitok 

közül sokan továbbra is makacsul ellenezni fogják Szent Szavam (Üzenetem) igazságát. 

Szeretett Jézusotok 

Az egész Emberiség Megváltója 

† 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/uj-imahadjarat-jezustol/
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(22)  Ima a Katolikus Papság részére 

2012. január 27.  

Leányom, a világnak adom az Imahadjárat (22) imáját a Katolikus Papság részére, hogy 

imádkozzák: 

“Ó, szeretett Jézusom,  

Add, hogy erős legyek és add, hogy irántad való szeretetem lángoljon a napom 

minden pillanatában  

Soha ne hagyd, hogy az irántad való szeretetem lángja pislákoljon vagy 

kialudjon 

Soha ne engedd, hogy elgyengüljek a kísértés jelenlétében 

Add meg nekem a szükséges kegyelmeket, hogy tisztelni tudjam 

elhivatottságomat, önfeláldozásomat és hűségemet  

És, hogy fenn tudjam tartani a Hagyományos Katolikus Egyház tanításait  

Felajánlom Neked hűségemet minden időben  

Elkötelezettséget fogadok, hogy harcolok a te hadseregedben, hogy a Katolikus 

Egyház ismét feltámadjon dicsőségben, hogy örömmel fogadjon Téged, drága 

Jézus, amikor újra eljössz.  

Ámen.” 

Szeretett Megváltótok 

Jézus Krisztus 

Az egész Emberiség Királya 

† 

(23)  Ima Benedek pápa biztonságáért 

2012. január 28. 

“Ó, Örök Atyám, szeretett Fiad, Jézus Krisztus nevében, és az Ő szenvedéseiért, 

melyeket elviselt, hogy megmentse a világot a bűntől 

Arra kérlek most Téged, hogy védd meg a Te Szent Helytartódat, Benedek pápát, 

Egyházad földi Vezetőjét, 

Hogy ő is segíthessen megmenteni gyermekeidet és minden felszentelt szolgádat a 

sátán és az ő bukott angyalainak csapásaitól, akik a lelkek vesztére körüljárnak a 

világban 

Ó, Atyám, védd meg Pápádat, hogy gyermekeidet kormányozhassa a Te földi Új 

Paradicsomod felé vezető igaz úton.  Ámen.” 

† 

(24)  Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

2012. január 31. 

“Ó, Jézusom, Te  vagy a világ világossága 

Te vagy a ragyogó fényesség, mely megérint minden lelket  

Irgalmad és szereteted végtelen  

Nem vagyunk méltók a Te kereszthalálod által hozott áldozatra  

Mégis tudjuk, hogy nagyobb a Te szereteted irántunk, mint a mi Irántad érzett 

szeretetünk, 

Add meg nekünk, Ó, Urunk, az alázatosság ajándékát, hogy kiérdemeljük a te Új 

Királyságodat  
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Tölts el bennünket a Szentlélekkel, így tovább menetelhetünk és vezethetjük a Te 

hadseregedet, hogy hirdessük a Te Szent Szavad igazságát és felkészítsük 

testvéreinket Dicsőséges Második Eljöveteledre a földön  

Magasztalunk Téged  

Dicsőítünk Téged  

Felajánljuk magunkat, bánatainkat, szenvedéseinket Neked ajándékként a lelkek 

megmentésére 

Szeretünk téged Jézus  

Légy Irgalmas minden gyermekedhez, bárhol is legyenek.  

Ámen.“ 

† 

(25)  Ima az egész világon lévő látnokok védelméért 

2012. február 4. szombat; 10.09  

Én most átadom nektek az Imahadjárat (25) imáját, mellyel kérjétek a védelmet 

valamennyi látnokom részére, és azon lelkek részére, akiket Isten, az Atya arra 

választott, hogy terjesszék az Ő legszentebb szavát a földön ezekben az időkben. 

“Ó, Magasságos Isten 

Könyörögve kérlek, nyújts oltalmat a világban levő valamennyi szent hírnöködnek 

Kérlek, hogy védd meg őket a mások gyűlöletétől 

Kérlek, hogy a Te Legszentebb Szavad gyorsan terjedjen, szerte az egész világon 

Védelmezd hírnökeidet a rágalmazástól, a gyalázkodástól, a hazugságoktól és 

minden veszedelemtől 

Védd meg családjaikat, és borítsd be őket Szentlelkeddel minden időben  

Hogy a világ számára általuk közvetített üzenetek töredelmes és alázatos szívvel 

találjanak meghallgatásra 

Ámen.” 

Gyermekem, a gőg egy olyan tulajdonság, amely a legkevésbé kedves Atyám 

szemében.  Még sokkal fájdalmasabb számára, amikor a gőg bűne hatalmába keríti az 

ájtatos és szent lelkeket, azáltal, hogy nem fogadják el az Ő szent Szavának igazságát, 

melyet a világnak ad ma, az Ő hírnökein keresztül. 

Nekik kérniük kell az igaz megkülönböztetés ajándékát, amely csak a Szentlélek ereje 

által adatik meg az alázatos lelkeknek, akiknek szíve tiszta és mentes a gőgtől és 

az arroganciától. 

Szeretett Édesanyátok 

Az Üdvösség Anyja 

† 

(26)  Imádkozzatok a rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket 

2012. február 5. vasárnap, 13.15 

Az Isteni Irgalmasságról nevezett Mária által 2012. február 5-én, vasárnap kapott 

üzenetben, a Miasszonyunk kéri az embereket, hogy imádkozzuk az ő Szent 

Rózsafüzérét, ezáltal segítsünk megmenteni a nemzeteinket. 

„Sose felejtsétek el az én legszentebb Rózsafüzérem fontosságát, mert ha 

ezt imádkozzátok naponta, segíteni tudtok nemzetetek megmentésében.  

A sátán hatalma meggyengül, amikor Rózsafüzéremet imádkozzátok. Ő 

nagy kínjában elmenekül, és tehetetlenné válik. Az a legfontosabb, h ogy a 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/uj-imahadjarat-jezustol/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/szent-rozsafuzerek/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/szent-rozsafuzerek/
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rózsafüzért imádkozzátok legalább naponta egyszer, függetlenül attól, 

hogy milyen keresztény felekezethez tartoztok.” 

 

Rózsafüzér bevezető imája 

Szent Rózsafüzér Királynője, Te, aki méltóztattál eljönni Fatimába, hogy 

kinyilatkoztasd a három pásztorgyermeknek a kegyelem kincseit, melyek a 

Rózsafüzérben elrejtve vannak, ébressz őszinte szeretet szívemben ehhez az 

ájtatossághoz, hogy  Megváltásunk Misztériumáról való elmélkedés által, melyre ez 

emlékeztet,   gazdagodhassak ennek gyümölcseivel és elnyerhessem a békét a világ 

számára, a megtérést a bűnösök és Oroszország számára, valamint azokat a 

kegyelmeket, melyeket kérek Tőled ebben a Rózsafüzérben.  (Itt említsük meg 

kérésünket.) Ezt Isten nagyobb dicsőségére, a Te tiszteletedre, és a lelkek javára 

kérem, különösen a magam javára. Ámen. 

Link: Szent Rózsafüzérek 

† 

(27)  Ima a Békéért a Világban 

2012. február 6. hétfő, 20.15 

Én átadom nektek most az új Imahadjárat (27) imáját a Békéért a Világban. 

“Ó, Jézusom, irgalomért esedezem, a szörnyű háborúk által sújtottak számára  

Kérlek, hogy oltsd a békét azon meggyötört nemzetekbe, akik vakok Létezésed 

igazságára 

Kérlek, borítsd be ezeket a nemzeteket Szentlelked erejével, hogy ők 

felhagyjanak az ártatlan lelkek feletti hatalmi törekvésükkel  

Légy irgalmas valamennyi országodhoz, akik tehetetlenek a gonosz rémtettekkel 

szemben, melyek az egész világra kiterjednek.  

Ámen.” 

Leányom, arra kérlek benneteket, hogy legyetek türelmesek, mert már nincs messze a 

Gyónás. Ha ez megtörténik, minden nyugodtabbá válik majd. 

Menj békével és szeretettel. Mindenekelőtt helyezd minden bizalmadat a te szeretett 

Jézusodba. 

Megváltótok 

Jézus Krisztus 

† 

(28)  Ima Szűz Máriától valamennyi Keresztény Egyház egyesítésére  

2012. február 8. szerda; 20.30 

Nektek mindannyiatoknak, Fiam iránti odaadásotok révén,  félre kell tennetek 

nézetkülönbségeiteket, és egymással összefogva kell harcolnotok az Antikrisztus ellen. 

Imádkozzatok Isten valamennyi gyermekének egyesüléséért az Imahadjárat (28) ezen 

különleges imájával. 

„Ó, Magasságos Isten  

Térdre borulunk Előtted és könyörögve kérünk, egyesítsd va lamennyi 

gyermekedet a harcban, hogy megőrizzük Keresztény Egyházaidat a földön  

Add, hogy nézetkülönbségeink ne osszanak meg bennünket a nagy hittagadás 
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ezen idejében a világban, az Irántad, drága Atyánk iránt érzett szeretetünkben  

Könyörgünk Hozzád, add meg nekünk a kegyelmeket, hogy a Te szeretett Fiad, a 

mi Megváltónk, Jézus Krisztus nevében szeressük egymást  

Imádunk Téged 

Szeretünk Téged 

Egyesülünk, hogy harcoljunk az erőért, hogy megőrizzük a te Keresztény 

Egyházaidat a földön a megpróbáltatások idején, melyekkel szembesülhetünk az 

előttünk álló években. 

Ámen.” 

Bízzatok bennem gyermekek, hogy az Új Paradicsom felé vezetlek benneteket, és 

bízzatok Fiam uralmában a földön, ahogyan az elrendeltetett. 

Szerető Édesanyátok 

Az Üdvösség Anyja 

† 

(29)  Ima a kereszténység gyakorlásának megvédéséért 

2012. február 12. vasárnap; 10.30 

Kérlek, imádkozzátok ezt, az Imahadjárat (29) imáját, hogy megvédjétek a 

kereszténység gyakorlását: 

„Ó, Uram, Jézus Krisztus, 

Könyörgök, áraszd ki Szentlelkedet valamennyi gyermekedre 

Könyörgök, bocsáss meg azoknak, akiknek gyűlölet lakozik a lelkében Irántad  

Kérlek, hogy az ateisták nyissák meg megkeményedett szívüket a Te Nagy 

Irgalmasságod alatt 

És kérlek, hogy gyermekeid, akik szeretnek Téged, méltósággal tisztelhessenek 

Téged, hogy felülemelkedjenek minden üldöztetésen 

Kérlek, töltsd el valamennyi gyermekedet a Lelked ajándékával, hogy bátran 

felállhassanak, és vezethessék a Te hadseregedet a döntő csatába a sátán és az ő 

démonai ellen, valamint mindazon lélek ellen, akik rabjai az ő hamis 

ígéreteinek. 

Ámen.” 

                                                                       

Most menj békével gyermekem, és mondd meg a világnak, hogy készüljön fel erre a 

nagy igazságtalanságra. 

Köszönöm, hogy válaszoltál hívásomra ma. 

Mária, minden angyalok Királynője 

Az Üdvösség Anyja 

† 

(30)  Isten, az Atya: Imahadjárat (30) Ima a háború, az éhínség és a vallási üldözés 

elhárítására 

2012. február 14. kedd, 18.00 

A Hozzám, a ti Atyátokhoz való imát most bele kell foglalnotok a napi imáitokba ezzel 
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az Imahadjárat (30) imájával: 

„Ó, Örök Atyám, a Mindenség Teremtő Istene, drága Fiad nevében könyörgök, 

add, hogy jobban szeressünk Téged  

Segíts nekünk, hogy bátrak, rettenthetetlenek és erősek legyünk a nehézségek 

közepette 

Fogadd el áldozatainkat, szenvedéseinket és megpróbáltatásainkat, mint trónod 

elé helyezett ajándékot, hogy megmentsd gyermekeidet a földön  

Lágyítsd meg a tisztátalan lelkek szívét, és nyisd meg szemüket Szereteted 

igazságára, hogy egyesülhessenek valamennyi Gyermekeddel a földi 

Paradicsomban, melyet szeretettel teremtettél számunkra, Isteni Akaratod 

szerint. 

Ámen.“ 

† 

(31)  Védelmi imalánc 

2012. február 16. 20.00  

Követőim sok országot átívelnek. Most egyesülnötök kell imában, hogy megállítsátok 

az európai vezetőket, akik közül néhánynak lényeges szerepe van abban, hogy az ő 

gonosz módjukon borzalmas nehézségeket okozzanak az ártatlan embereknek. 

Arra kérlek benneteket, hogy imádkozzátok az Imahadjárat (31) imáját, hogy 

megállítsátok őket. 

„ Ó, Jézusom 

Engedd, hogy imám segítségül hívja Szentlelkedet  

Hogy szálljon le azokra a vezetőkre, akiket a hatalomvágy, a mohóság, a 

kapzsiság és a gőg vezet  

Hogy megállítsa ártatlan gyermekeid üldözését  

Kérlek, akadályozd meg, hogy a szegénység, az éhínség és a háborúk 

elpusztítsák gyermekeidet  

És kérlek, hogy az európai vezetők nyissák majd meg szíveiket Szereteted 

igazságára. 

Ámen.” 

A ti szeretett Jézusotok 

† 

(32)  Ima az abortusz megállításáért Írországban 

2012. február 17. péntek, 15.30  

Imádkozzátok, imádkozzátok, imádkozzátok az Imahadjárat (32) imáját Írországért. 

„Ó, Üdvösség Anyja, 

Könyörögj írországi gyermekeidért, hogy megakadályozzák a gonosz abortusz – 

törvény rájuk erőszakolását  

Védd meg ezt a szent nemzetet attól, hogy mélyebbre süllyedjen a 

kétségbeesésbe, és a sötétségtől, amely beborítja országukat  

Szabadítsd meg őket a gonosztól, aki el akarja pusztítani születendő 

gyermekeidet  

Kérlek, hogy a vezetőknek legyen majd bátorságuk meghallgatni azokat, akik 

szeretik Fiadat, hogy ők kövessék majd a Mi Urunk, Jézus Krisztus tanításait.  
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Ámen.” 

Most menj békével gyermekem, és mondd meg gyermekeimnek Írországban, hogy 

erősnek kell lenniük. Ki kell állniuk azért, ami a helyes. 

Sosem szabad félniük hirdetni az igazságot, Isten Szent Szavát, nem számít milyen 

nehéz is lehet ez. 

Szeretett Mennyei Királynőtök 

Az Üdvösség Anyja 

† 

(33)  Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét 

2012. február 20. hétfő 00.20 

Álljatok fel most, és fogadjátok el Pecsétem, az Élő Isten Pecsétjét. 

Imádkozzátok az Imahadjárat ezen (33) imáját, hogy felismerjétek Pecsétem, és 

hogy szeretettel, örömmel és hálával fogadjátok el azt. 

„Ó Istenem, Szerető Atyám, szeretettel és hálával elfogadom a Te Védelmed 

Isteni Pecsétjét  

Istenséged körbeöleli testemet és lelkemet az örökkévalóságig  

Alázatos hálával leborulok és felajánlom Neked az Irántad, Szeretett Atyám 

iránti mérhetetlen szeretetemet és hűségemet  

Könyörgök, oltalmazz meg engem és szeretteimet ezzel a különleges Pecséttel, és 

én felajánlom életemet a Te szolgálatodra örökkön örökké   

Szeretlek Drága Atyám,   

Vigasztallak Téged, Drága Atyám ezekben az időkben  

Felajánlom Neked drága szeretett Fiadnak Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét, 

engesztelésül a világ bűneiért és valamennyi  gyermeked üdvösségéért.  

Ámen.” 

Menjetek Gyermekeim, és ne féljetek. Bízzatok Bennem, a ti szeretett Atyátokban, aki 

szeretettel teremtett mindannyiatokat. 

Én ismerek minden egyes lelket, minden részetek ismert Számomra. Egyikőtöket sem 

szeretem kevésbé a másiknál. 

Ezért Én nem szeretnék elveszíteni egyetlen lelket sem. Senkit. 

Kérlek továbbra is imádkozzátok Isteni Irgalmasságom rózsafüzérét minden nap. 

Egy nap majd meg fogjátok érteni, miért szükséges ez a megtisztulás. 

  

Szerető Mennyei Atyátok, 

A Magasságos Isten 

† 
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(34) Böjtö(lése)m ajándéka Jézusnak 

2012. február 22. szerda; 19.00  

Kérlek, készüljetek fel a Nagyhétre és a Húsvétra az Imahadjárat (34)-es imájával, 

Böjtö(lése)m ajándéka Jézusnak: 

“Ó, Jézusom 

Segíts nekem, hogy a magam szerény módján kövessem a Te életáldozatodat az 

emberiség megmentése érdekében  

Engedd, hogy felajánljam Neked a heti egy nap böjt ajándékát az egész 

Nagyböjtben, hogy megmentsd az egész emberiséget, hogy beléphessenek az Új 

Földi Paradicsom kapuin  

Felajánlom Neked, drága Jézus, Áldozatomat, szeretettel és örömmel szívemben, 

hogy megmutassam Neked szeretetem nagyságát  

Ezzel az áldozattal esedezem minden lélek üdvösségéért, akik talán elestek a 

kegyelemtől. 

Ámen.” 

  

Szeretett Jézusotok 

† 

 


