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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: ÁTMENETILEG BÉKE LESZ A VILÁGBAN, HA A SÖTÉT LELKEK MEGTÉRNEK 

2012. JANUÁR 1. VASÁRNAP; 15.00 

 

Gyermekem, az idő közel van, de gyermekeimnek türelmet kell tanúsítaniuk. Minden Atyám Szent Akarata 

szerint fog történni. 

Gyermekek, rá kell ébrednetek, hogy a világotokban jelen levő gonosz erők veszélyeztetik Istenbe, az Atyába 

vetett hiteteket. Ezek a gonosz erők nem fognak győzedelmeskedni, mivel nincs hatalmuk az Én Mennyei Atyám 

felett. Mégis gyilkossággal, háborúval, ellenőrzéssel és irányítással fogják gyötörni felebarátaikat. 

Imádkozzatok, hogy ezek a sötét lelkek hamarosan meglássák Fiam világosságát. Ha meglátják azt, és a 

Nagyfigyelmeztetés alatt megtérnek, akkor átmenetileg béke lesz a világban. 

Fiam, Jézus Krisztus – akire minden léleknek hagyatkoznia kell az üdvössége érdekében- türelmetlen, hogy 

elhozhassa az emberiségnek Nagy Irgalmát. 

Imádkozzatok kitartóan gyermekeim ezen sötét lelkek üdvösségéért, akik esetleg nem élik túl a 

Nagyfigyelmeztetést. 

Ezek a szegény lelkek nemcsak akkor fognak rettegni, mikor szembesülnek bűneikkel, hanem akkor is, mikor 

ráeszmélnek arra, hogy milyen sötétségben élnek. Ez a sötétség olyannyira beárnyékolja lelküket, hogy Fiam 

irgalmának fénye gyengévé és erőtlenné fogja tenni őket. 

Sokan túl gyengék lesznek majd, hogy megragadják az irgalmasságot, melyet Fiam fog felkínálni nekik. 

Imádkozzatok ezekért a lelkekért, erre buzdítalak benneteket. Fiam határozott szándéka, hogy elsőként 

ezeket a lelkeket mentse meg.  Több imára van szüksége, gyermekek. Esedeznetek kell  irgalomért ezen sötét 

lelkek számára. 

Gyermekem, kérd meg gyermekeimet, hogy ajánlják az imahadjárat ezen imáját nekem, az Üdvösség 

Anyjának: 

„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.” 

  

Szeretett Édesanyátok 

Az Üdvösség Anyja 
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CSAK EGY IGAZSÁG LÉTEZIK. EGY VILÁGOSSÁG. MINDEN MÁS HAZUGSÁG. 

2012. JANUÁR 1. VASÁRNAP; 17.30 

 

Drága, szeretett leányom, tudnod kell, hogy bármilyen nehéz is ez a küldetés, Én mindig vezetlek téged. 

Hangom mindenkor bátorít téged. Lelkem mozgatja szívedet, ez ellen nem tehetsz semmit. Szeretetem 

olyannyira körülölel, hogy képtelen vagy hátat fordítani Nekem, vagy elutasítani Engem.  Mégis úgy érzed, hogy 

botladozol az úton. 

Mikor azzal próbálkozol, hogy Szavamat (Üzenetemet) analizálod, elemezgeted, azt fogod tapasztalni, hogy nem 

jársz sikerrel. Semmilyen mérvű elemezgetés nem tudja megváltoztatni Mondandóm igazságát. 

Senkinek sincs – beleértve téged is, leányom – felhatalmazása kiforgatni, elferdíteni Szent Szavam 

(Üzenetem) jelentését, csak hogy az saját magatok számára elfogadhatóbb legyen. 

Ez egyaránt vonatkozik a Szent Bibliában található Igémre, valamint Szavamra, melyeket ezek az üzenetek 

tartalmaznak. 

Bízz bennem jobban leányom. Kérd meg Gyermekeimet, és valamennyi szeretett követőmet, hogy teljes 

mértékben bízzanak Bennem. 

Én sosem fogom magára hagyni az emberiséget. Én sosem fogok hátat fordítani dédelgetett Gyermekeim 

kéréseinek. Mindig válaszolni fogok a szegény lelkeknek, akik Kegyelmemért esedeznek. 

Viszont sosem fogok, leányom, azért szólni Gyermekeimhez, hogy megfeleljek az igényeiknek, és azt 

nyújtsam nekik, amit hallani szeretnének. 

Az igazságot el kell mondani. Sosem szabad Szent Szavamat (Üzenetemet) felhígítani, vagy az igazságot 

meghamisítani. 

Szent Szavamat (Üzenetemet) sosem szabad megváltoztatni, kiigazítani vagy kiforgatni, elferdíteni, 

mert azzal hazugsággá válik. 

Tudnotok kell, hogy Igazságosságom ideje közel van. Értsétek meg, hogy Irgalmam hatalmas, de a világotokban 

látott gonoszság elborzaszt. 

Még azok is jóváhagyják, igazolják ezt a gonoszságot, akik az Én Igémet vallják (tanítják), és akik azt állítják, 

hogy ismernek Engem. 

Ők évszázadok óta úgy forgatják ki, ferdítik el tanításaimat, hogy megfeleljen kapzsiságuknak, bujaságuknak, 

gőgjüknek és mohóságuknak. 

Mennyire összetöri Szívemet, ha látom a romlottságot, mellyel Előttem kérkednek, és szembesülnöm kell azzal, 

ahogyan Gyermekeimmel a bolondját járatva elhitetik, hogy ezek a cselekedetek elfogadhatóak az Én 

szememben. 

Ébredjetek rá az igazságra. Nagy Irgalmam minden egyes lélek számára elérhető a Nagyfigyelmeztetés alatt. 

De vigyázzatok! Azon keresztények, akik hisznek abban, hogy Tanításaim elferdített igazsága Számomra 

elfogadható lesz, azoknak a Nagyfigyelmeztetés alatt nagy megrázkódtatásban lesz részük. Ők el fogják 

utasítani az igazságot, mikor megmutatom, hogy bűneik milyen nagyon bántanak Engem. 
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Arra buzdítom ezeket az embereket, fogadják el, hogy Én vagyok az igazság, Én vagyok a világosság. Csak egy 

igazság létezik. Egy világosság. Minden más hazugság. 

Vizsgáljátok meg lelkiismereteteket őszintén gyermekeim, mielőtt sor kerül a Nagyfigyelmeztetésre. Tanuljátok 

meg felismerni az igazságot, mielőtt Elém járultok, mert akkor, és csakis akkor lesz szenvedésetek enyhébb. 

Tanítótok és Megmentőtök 

Az egész Emberiség Megváltója 

Jézus Krisztus 

 

SZŰZ MÁRIA: SZEPLŐTELEN SZÍVEM GYŐZELMÉNEK IDEJE MÁR NINCS MESSZE 

2012. JANUÁR 2. HÉTFŐ; 12.00 

 

Gyermekem, szeplőtelen szívem győzelmének ideje már nincs messze. 

Ahogy a sátán hatalma csökken, úgy válik egyre kegyetlenebbé a lelkek üldözésében. 

Még az erős lelkeknek is nehéz lesz ez az időszak, ahogy hitük a végsőkig próbára lesz téve. 

Gyermekem, amikor gyermekeim hite ilyen kegyetlen módon van próbára téve, nekik nem szabad 

bizonytalankodniuk, hanem ébernek kell lenniük.  A tiszta szív állapotában kell maradniuk mindig. 

Továbbá csendben kell maradniuk, amikor irigységet éreznek lelkükben. Az irigység és féltékenység 

gyűlölethez vezet. A kiválasztott lelkekkel szembeni irigység egyre nő még azok között is, akik szeretik Fiamat. 

Gyermekek, nektek sohasem szabad engednetek ennek a kísértésnek, melyet a gonosz ültet el szívetekben.  A 

világban most széles körben terjedni fog a féltékenység valamennyi látnokkal és szent hírnökkel szemben. Ez 

előre meg volt jövendölve, mert közöttük sokan a végidők szentjei. 

Gyermekem, kérem mindazokat, akik tisztelnek engem, az ő Áldott Édesanyjukat, hogy imádkozzanak hozzám a 

látnokok és a végidők prófétáinak védelméért. 

Nekik szükségük van a ti imáitokra. Ha kételkedtek ezekben a lelkekben, akik arra lettek kiválasztva, hogy 

hirdessék az igazságot a világnak, akkor imádkozzatok értük mindettől függetlenül. 

Mindannyian Isten teremtményei vagytok. Szeretetet kell mutatnotok egymás iránt. Hirdessétek Fiam szent 

szavát (üzenetét), de soha ne azon az áron, hogy megsértitek Isten másik gyermekét. 

A sértések nem szeretetből fakadnak, hanem a csalótól származnak, akinek az emberiség iránti gyűlölete 

nem ismer határokat. 

Ha hibát találtok egy másik lélekben, akkor lakatot kell tennetek szátokra, ha szeretitek Fiamat. 

Soha ne rágalmazzatok másokat Fiam nevében. 

Szívemet tőr járja át, amikor látom a nekem, az Isten Szent Anyjának szentelt lelkeket, ahogy megvetéssel 

viseltetnek azon látnokok iránt, akik arra lettek kiválasztva, hogy segítsenek a lelkek mentésében. 
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Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok a világban ma, Isten, az Atya által kiválasztott látnokokért. 

Biztosak lehettek abban, hogy azok szenvedik el a legnagyobb sértéseket (támadásokat), akik Fiam nevében 

beszélnek. 

A kiválasztott lelkek azok, akiknek az üzeneteit hevesen kétségbe vonják, rosszallóan nézik és ízekre szedik. 

Ők elsődleges célpontjai a gonosznak, aki másokon keresztül kigúnyolja majd a hívőket, hogy ők ezáltal 

elutasítsák ezen látnokokat. 

Ne feledjétek, hogy ezek a hírnökök képviselik Fiamat és az Ő Szent Szavát (Üzenetét). 

Ha elutasítjátok a hiteles látnokot, akkor elutasítjátok az én drága Fiam szavát is. 

Mindig imádkozzatok a tisztánlátásért. Azonban soha nem szabad nyilvánosan megvetést tanúsítani azon isteni 

üzenetek iránt, melyek az emberiségnek adatnak azért, hogy megmentse a lelkeket a pokol tűzétől. 

Ha gátoljátok ezen látnokok munkáját, akkor egyúttal gátoljátok a lelkek megmentését is. 

  

Szeretett Édesanyátok, 

A Mennyek Királynéja 

Az Üdvösség Anyja 

 

ISTEN, AZ ATYA: KÉT MILLIÁRD LÉLEK FOG MEGTÉRNI EZEN ÜZENETEK KÖVETKEZTÉBEN 

2012. JANUÁR 3. KEDD, 15.30 

 

Leányom, a mai látomás ajándéka, amikor is megmutattam neked Fiam arcát, és az Én arcomat, azaz a te 

Mennyei Atyád arcát, ritka ajándék. 

Áldott vagy, hogy ebben a különleges Mennyei ajándékban részesülhettél. Ez azért volt szükséges, hogy 

megerősítsen téged. Szenvedésed most enyhülni fog, és sokkal erősebb leszel, mint korábban. 

Soha ne félj ettől a munkától, hiszen mostanra már tudnod kell, hogy minden földi hatalom az Én Mennyei 

Kezemben van. Senkinek sincs hatalma az Atya felett. Még a csaló sem tudja befolyásolni vagy 

megváltoztatni az Emberiségre vonatkozó Mennyei Tervem. 

A Mennyország örvendezik a megtéréseken, melyek ezen, a világnak adott Üzeneteim következtében 

történnek. Több mint két milliárd lélek fog most megtérni, ezen isteni üzenetek közvetlen következtében. 

Senki sem fogja megakadályozni ezt a munkát. Megpróbálhatják ugyan, de hiábavaló lesz. 

Az Én isteni védelmem minden lelket beborít, akik az örök üdvösség igazságát hirdetik. 

Soha ne adjátok fel gyermekek, függetlenül attól, hogy milyen nehéz szenvedéseken mentek keresztül. Sose 

feledjétek el, hogy a szenvedés közelebb hoz benneteket Mennyei Királyságomhoz. 

Gyermekeim, hamarosan örvendezni fogtok, mikor a Fiam által reátok kiárasztott kegyelmeket érzitek. 
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Legyetek éberek. Továbbra is imádkozzatok minden lélekért, és soha, egyetlen pillanatra se kételkedjetek 

abban, hogy Én vagyok az, a ti Örök Atyátok, aki békét hoz elmétekbe, testetekbe és lelketekbe, ezen 

üzeneteken keresztül. 

Kezeljétek ezeket az üzeneteket szent üzenetekként. Ezek összhangban vannak, és mindig is összhangban 

lesznek az idők kezdete óta az emberiségnek adott Szavammal. Ezek oly módon fogják lángra lobbantani 

lelketeket, melyet nehezen tudtok majd figyelmen kívül hagyni. 

Engedjétek, hogy az Én lelkem megérintsen és megnyugtasson benneteket. Csak akkor tudom megérinteni 

lelketeket úgy, hogy a felismerés szikrája lángra lobbantsa szíveteket. 

Hívlak benneteket, fussatok Hozzám, hogy úgy ölelhesselek át benneteket, ahogyan csak egy Édesapa képes. 

Hadd ajánljam fel nektek Védelmemet és kegyelmeimet, melyek elég erőssé tesznek benneteket, hogy 

Hadseregemben harcoljatok a világotokban lévő gonosz ellen. 

Hadseregem el fogja hozni az áhított békét és a szomjatok oltásához szükséges szeretetet. 

Menjetek békével gyermekek, abban a tudatban, hogy az üzenetek által tartalmazott igazság, az az igazság, 

melyet Én szentesítettem az egész világ számára. 

Ha szívetek tiszta és alázatos, akkor felismeritek Szeretetemet. Váljatok kicsinyekké, mint egy gyermek, az 

Én szememben. Csak akkor foglak felemelni benneteket, mint egy angyal, az Én Hierarchiámba, ha eljön az 

ideje. 

Menjetek békével. Pihentessétek kimerült fejeteket Vállamon, és Én megadom nektek az áhított vigaszt és 

megnyugvást. 

Szeretlek benneteket gyermekeim. Mindegyikőtöket, egytől egyig. 

Örvendezve várom a napot, mikor a mi Szent Családunk újra egyesül, és a Menny dicsőítve és magasztalva fog 

énekelni örökkön örökké. 

Isten, az Atya 

  

Megjegyzés: a két milliárd lelket illetően – az Isteni Irgalmasság Máriájának nevezett látnoknő tudatni szeretné, 

hogy egy korábbi személyes üzenetben, melyet Istentől, az Atyától kapott, említésre került, hogy ’’két milliárddal 

több lélek fog megmenekülni – mint egyébként menekülne meg – ezen üzenetek által”. Sok ember úgy értelmezte a 

fenti üzenetet, hogy mindösszesen két milliárd ember fog megmenekülni a világon, ami nem helyes. Sokkal többen 

fognak megmenekülni ennél. Ez a két milliárd, pluszként értendő.  (2012. január 6. péntek, 09.11) 

 

HAMAROSAN MEGMUTATKOZOM 

2012. JANUÁR 4. SZERDA; 18.15 

 

Leányom, hamarosan megmutatkozom. 
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Az előkészületek már befejeződtek, de több imára van szükségem azokért, akik nyomorúságos halált halnak 

majd, a halálos bűn állapotában, a Nagyfigyelmeztetés alatt. 

Sürgetve kérem Követőimet, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok szegény lelkükért. 

Szeretlek benneteket szeretett Követőim. Milyen nagy öröm tölt el, látva közöttetek a szeretetet és a szívek 

tisztaságát. Oly sok vigaszt nyújtotok Nekem, és enyhítitek Szenvedésem. Odaadásotok gyógyír az Én fájó 

sebeimre. 

Mivel oly sokan megfeledkeznek Rólam, és elutasítanak Engem a világban, ezért szeretett Követőim hűsége az, 

ami nagy örömmel tölt el Engem. 

Szenvedésemet a világban uralkodó Istenhit mértéke irányítja. Ezé a világé, mely a becsvágyat, az 

öntömjénezést és a hamis bálványokat tiszteli. 

Nevemet nem tartják fontosnak. Hangomat elnyomja az önimádat zaja. 

Fennhangon hirdetik, és dicsekednek földi szerzeményeikkel. De szeretett Követőim suttogásalehetővé 

teszi, hogy Én beszéljek, és Hangom meghallgatásra találjon. 

Ti, Követőim, most oly módon vagytok Velem egységben, ami meg fog lepni benneteket. 

Menj leányom, és mondd meg szeretett követőimnek, hogy szeretem őket, és hogy Kegyelmeim elég erőssé 

fogják tenni őket, hogy Szent Szavam (Üzenetem) hirdessék a világnak, melynek hallania kell az igazságot, hogy 

a lelkek megmenekülhessenek. 

Szeretett Jézusotok 

 

KÍSÉRLETEK EGY ATOMHÁBORÚRA A KELETEN 

2012. JANUÁR 4. SZERDA, 19.20 

(részlet egy üzenetből, melynek nagy része személyes üzenet volt az Isteni Irgalmasság Máriájának) 

Drága szeretett leányom, figyelj Rám most, amint Én arról tájékoztatom a világot, hogy nemzetek fognak 

kísérletet tenni arra, hogy elkezdjék pusztítani egymást a Keleten. 

Sokkal több imára van szükség annak érdekében, hogy ez az atomháború és más gonosz cselekedetek 

elháruljanak. Sose felejtsétek el, hogy az imának hatalma van, és hogy sok gonosz eseményt képes enyhíteni. 

Emlékeztetnem kell téged (benneteket) azon Óhajomra, hogy imádkoznod (imádkoznotok) kell a lelkek 

megmentése érdekében. 

Még több lelket akarok megmenteni, leányom, különösen azokat, akikre az a sors vár, hogy meghalnak a 

Nagyfigyelmeztetés során. 

Tudnod (Tudnotok) kell mostanra már, hogy ez az Én leghőbb vágyam, és követőim imái hozhatják majd el 

ezen lelkek számára az üdvösséget. 

Arra buzdítom az imacsoportokat mindenütt a világon, hogy imádkozzanak kitartóan most az ilyen lelkekért. 

Isten, az Én Örök Atyám válaszolni fog kéréseiteknek megfelelően, és mentőkötelet kínál ezeknek a szegény 

lelkeknek. 
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Fáradt vagy most leányom. Menj békével és pihenj. 

Jézusod 

 

HA ÍTÉLKEZTEK ÉS KÁROMOLTOK MÁSOKAT AZ ÉN NEVEMBEN, AKKOR ARCUL KÖPTÖK ENGEM 

2012. JANUÁR 7. SZOMBAT; 15.40 

 

Drága, szeretett leányom, miközben Követőim továbbra is harcolnak egymással, a világnak adott ezen Szent 

Üzeneteim hitelességét illetően, egyre több és több lélek távolodik el Tőlem. 

Ti, akik azt valljátok, hogy ismertek Engem, tudnotok kell, hogy Irántam érzett szereteteteket bizonyítanotok 

kell. 

Nem elég csak mondanotok, hogy szerettek Engem. Mindenekelőtt felebarátotokat kell szeretnetek. 

Hogyan szeressétek felebarátotokat? Szeretettel és tisztelettel bánva velük, mindegy, hogyan bántanak meg 

benneteket. 

Jaj, annak közületek, aki másokat rágalmaz az Én nevemben! Ti elvesztetek Számomra. Ti, amikor 

szívetekben alázat nélkül ítélkeztek és káromoltok másokat az Én nevemben, ti akkor arcul köptök Engem. 

Ne feledjétek, ti nem Engem képviseltek, mikor másokat rágalmaztok, vagy nyilvánosan gyűlöletet mutattok 

mások iránt. 

Mégis sokan azok közül, akik az Én szent apostolaimnak vallják magukat, beleesnek a sátán csapdájába, 

melyet azért állított, hogy elgáncsolja őket. 

Azt mondom, el innen! Imádkozzatok megbocsátásért.  Sokkal jobban teszitek, ha több időt töltötök 

imádkozással felebarátaitok üdvösségéért. 

Mennyire szeretném, ha azon követőim, akik azt mondják, hogy az Én nevemben jönnek, úgy viselkednének, 

ahogyan azt tanítottam nekik. Mennyire megbántják azokat a szegény lelkeket, akik a végsőkig alázatosak 

próbálnak maradni az Én szememben. 

Óriási szükség van a tisztánlátásra ezen isteni ajkaimról származó Szent Üzenetek tekintetében, 

ezekben az ilyen jellegű utolsó üzenetekben, ezekben az utolsó időkben. 

Soha ne az alapján alakítsatok ki saját véleményt, hogy hibásan értelmezitek Tanításaimat, vagy, hogy ki vagyok 

Én. 

Én mindenekfelett, és elsőként az Irgalom Istene vagyok, még mielőtt eljövök, mint Bíró. 

Mindannyiatokat szeretem, de ugyanazt a szenvedést élem át ma is, mint amelyet az Én időmben a Getszemáni 

Kertben átéltem. Sosem fogok megpihenni, míg meg nem mentelek benneteket a gonosztól. 

Bárki, aki azt mondja, hogy nem szenvedek, az nem ismer Engem. 

Bárki, aki azt gondolja, hogy joga van az Én nevemben mások felett ítélkezni, az nem szeret Engem igazán. 

Ellenkezőleg, az ilyen ember gőgös, és csak saját magát szereti. 
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Bárki, aki megfenyeget másokat, erőszakkal kényszerítve őket, hogy higgyenek Bennem, az is félreértelmezi a 

szeretetről, az alázatról és a türelemről adott Tanításaimat. 

Sok jó szándékú keresztény hiszi, hogy az ő feladata elemezni és újraértékelni Tanításaimat. De a legtöbb 

elemzésük emberi és logikai érvelésen alapszik, melynek Királyságomban igen csekély a jelentősége. 

Mikor arra buzdítalak benneteket, hogy váljatok kicsinyekké az Én szememben, azt úgy értem, hogy egy 

gyermekké, aki semmit sem kérdőjelez meg.  Úgy értem, egy olyan gyermekké, aki teljes mértékben bízik 

édesapjában, félelem nélkül szívében. 

Míg nem váltok kicsinyekké az Én szememben, addig nem vagytok alkalmasak arra, hogy az Én nevemben 

beszéljetek. 

Mikor meglelitek azt az alázatot, melyet Én kívánok, csak akkor tudtok nekem segíteni a lelkek megmentésében. 

  

Tanítótok 

Az Emberiség Megváltója 

Jézus Krisztus 

 

ISTEN, AZ ATYA: TI, SZERETETT GYERMEKEIM, EGY CSODÁLATOS JÖVŐ ELÉ NÉZTEK 

2012. JANUÁR 8. VASÁRNAP 14.04 

 

Én vagyok minden teremtés Királya. Én vagyok az Alfa és az Omega, a Kezdet és a Vég. Az egész Emberiség 

tisztelni fog Engem, Istent, az Atyát, a Magasságos Teremtőt és Királyt. 

Legdrágább leányom, az emberiség Irántam, az ő Dicsőséges Mennyei Atyjuk iránt való tiszteletének ideje már 

nagyon közel van végre. 

Szeretett gyermekeim, az Én alázatos szolgálóim imái megmentik a lelkeket, és az emberiség nagy részét a 

sötétség erőivel szemben, mely beborítja a földet. 

Íme, azt mondom mindannyiatoknak, alázatos Követőim, és azoknak, akik hisznek Bennem, az egész emberiség 

Teremtőjében: egyesüljetek! Egyesülnötök kell, hogy egyetlen erőként tiszteljetek Engem, a ti Atyátokat. 

Imádkozzatok egységben most a világ megtéréséért. A Szentlelket kiárasztottam az egész világra 2011. 

május 10-én. Már oly sok jó lelket meghívott Szavam (Üzenetem) hirdetésére. 

Most, hogy a sátán hatalma folyamatosan csökken, annyi lelket fog megtámadni, amennyit csak lehetséges. A 

legrosszabb támadás Egyházamat fogja érni, és azokat, akik tisztelnek engem, az ő Mennyei Atyjukat. 

Egyházam hite tovább fog gyengülni, de akik leborulnak Előttem, azoknak a hite befolyásolni fogja a jó 

keresztények gondolkodását mindenütt, és közelebb fogja hozni őket Hozzám. 

Nagy összezavarodottság van kibontakozóban Gyermekeim között. Mindazok, akiknek a figyelme elterelődik a 

Hozzám, a Magasságos Istenhez való imádkozásról, halljátok meg most az emberiséghez intézett Kérésemet. 



- A NAGYFIGYELMEZTETÉS - 

Forrás: thewarningsecondcoming.com +++ nagyfigyelmeztetes.hu  13  

 

Soha ne engedjétek senkinek, hogy elvonja figyelmeteket az emberiségnek, a lelkek megmentésére adott Szent 

Szavam (Üzenetem) igazságáról. 

Soha ne engedjétek senkinek, hogy visszatartson benneteket attól, hogy imádkozzatok ezekért a 

szegény meggyötört lelkekért, akiket a sátán fogva tart. 

Egyesüljetek gyermekek, és imádkozzatok Irgalomért még egyszer utoljára. Imáitokkal felajánljátok Nekem 

azt a segítséget, mely az emberiség nagy részének megmentéséhez szükséges. 

Te, leányom, a végidők prófétája vagy, aki a legtöbbet fogsz szenvedni. Ezen küldetés miatt, te fogod 

megkapniaz utolsó ilyen jellegű, a világnak szóló üzeneteket, és te leszel az elsőszámú célpontja a sátánnak 

és az ő csatlósainak. 

Jelenleg számos próféta van a világban, akik Általam szentesített szent küldetést kaptak, hogy 

segítsenek utat mutatni az emberiségnek. 

Küldetésed után Én már nem fogok küldeni senki mást, hogy közölje Üzeneteimet, mert a világ, mint 

tudod, meg fog változni örökre. 

A végidők prófétájaként hangodat elsőként leginkább a hívők fogják visszautasítani. Olyan agresszíven 

fogják ezeket az isteni üzeneteket ellenezni, hogy ez megijeszt és megrémít téged, leányom. 

A sátán támadni fogja azokat a szegény szent lelkeket, hogy azzal Engem bántson. Már megvakította a hívők 

szívét az igazságra. 

El fogja ferdíteni az igazságot azok elméjében, akik mély tisztelettel adóznak Nekem, az ő Mennyei 

Atyjuknak és Szeretett Fiamnak, Jézus Krisztusnak. 

De örülj, mert már sok megtérés született más látnokok és próféták segítségével a világon. 

Oly sok katasztrófa hárult már el az ő munkájuknak köszönhetően. 

Ám egy bizonyos számú büntetés továbbra is érni fogja az emberiséget, annak érdekében, hogy a 

nemzetek megtisztuljanak. 

Leányom, a kígyó hatalma darabokra lesz zúzva, méghozzá hamarosan. Ezért Gyermekeimnek nem szabad 

félniük a jövőtől. Ti, szeretett gyermekeim, egy csodálatos jövő elé néztek. 

Imádkozzatok felebarátaitokért, és teljes mértékben bízzatok Bennem, ez minden, amit tennetek kell. 

Ugyan a hamarosan és váratlanul bekövetkező Nagyfigyelmeztetés lelkeket fog menteni, de továbbra is sok 

imára van szükség. 

Most különösképpen a világ minden pontján élő fiatalokért kérem imáitokat. 

Ezek azok a gyermekek, akiket a sátán által terjesztett gonosz hazugságok csaltak tőrbe. Ezek azok a 

gyermekek, akik idejük nagy részét hamis bálványimádásban és egy fantáziavilágban élve töltik. 

Nekik van a leginkább szükségük imáitokra. 

Egyesüljetek, gyermekek. 

Tegyétek félre nézeteltéréseiteket. 

Vessétek le gőgötöket. 
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Boruljatok le szeretetben és alázatban, a szükséges kegyelmeket kérve Tőlem. 

Ezek a kegyelmek elárasztják lelketeket a Szentlélek által. Csakis akkor találnak meghallgatásra és válaszra 

imáitok. 

Szeretett Mennyei Atyátok 

 

JÉZUS HÍVJA A GYERMEKEKET AZ EGÉSZ VILÁGON 

2012. JANUÁR 8. VASÁRNAP, 15.30 

 

Legdrágább, szeretett leányom, ma hívok minden 7 évesnél idősebb gyermeket, és hívom minden egyes 

gyermekemet a világon. 

Ti, kicsiny gyermekeim, olyanok vagytok, mint a drágakövek, az Én szememben. 

Gyengéd szeretetet nyújtotok Nekem, és Én örömömet lelem társaságotokban. 

Tudnotok kell, hogy Én nagyon szeretlek benneteket. Közületek néhányan már ismertek Engem, és ez jó. 

Meghívlak benneteket, hogy beszélgessetek Velem többet, a saját szavaitokkal, mint egy barát. 

Soha ne érezzétek úgy, hogy nektek muszáj imákat megtanulni, vagy mondani, ami talán nehéz 

számotokra. 

Inkább jöjjetek Hozzám, és osszátok meg Velem gondolataitokat, félelmeiteket, híreiteket, vagy problémáitokat. 

Én mindig mellettetek vagyok, még akkor is, amikor mellőztök Engem. Én mindig bizakodom. 

Nektek szegény fiatalok – akiknek az élete tele van csalárdsággal, hamissággal, vagy akik alkohol vagy 

drogproblémákkal küzdenek – tudnotok kell a következőt. 

Bár lehet, hogy üresek vagytok belül, mégis oda kell adnotok a kezeteket Nekem, és Én meg fogom fogni azt. Ki 

foglak menteni benneteket az összezavarodottság tengeréből. 

Sokan közületek értéktelennek és jelentéktelennek érzitek magatokat.  Annyira letaglóznak benneteket azok, 

akiket bálványoztok a zenei világban és a hírességek világában, hogy teljesen elégtelennek (kevésnek, nem 

megfelelőnek) érzitek magatokat. 

Soha ne érezzétek így kicsiny gyermekeim, mert az Én szememben ti nagyon különlegesek vagytok. 

Mindegyikőtöknek különleges helye van a Szívemben. Hadd vigyelek el benneteket egy utazásra, egy csodálatos 

új jövőbe. 

Hamarosan be fogom mutatni a Béke és Dicsőség egy csodálatos új Korszakát a földön. 

Erősnek kell maradnotok. Soha ne adjátok fel, akkor sem, ha magatok alatt vagytok. Soha ne essetek kétségbe, 

ha értéktelennek érzitek magatokat. 

Ne feledjétek, ti okkal születtetek. Mindegy milyen életkörülményeitek vannak, születésetek oka a következő: 

azért születtetek, hogy egyesüljetek Velem, Új Dicsőséges Királyságom részeseként. 
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Tudom, nehéz nektek meghallani Hangom, mivel oly sok hamis isten próbálja megragadni figyelmeteket. 

Ígéretem nektek a következő: Éljétek életeteket reményben, és Irántam, Jézusotok iránt való szeretetben, és 

nektek adom majd a Paradicsom ajándékát. Ez a Paradicsom vár rátok, ha csak kérnétek Engem, hogy segítsek 

nektek a Hozzám tartó utazásotokban. 

Én vagyok a szeretet, ami hiányzik az életetekből. 

Én vagyok a béke, amit kerestek. 

Én vagyok a segítség, amelyre szükségetek van, hogy ismét szeretetet érezzetek szívetekben. 

Én vagyok a Szeretet. 

Én vagyok a Világosság. 

Nélkülem sötétségben fogtok maradni. 

Én szeretlek bennetek, nem számít, hogy esetleg mennyire sértetek vagy bántotok meg Engem. 

Mondjátok ezt a rövid imát, és Én azonnal futva jövök hozzátok: 

 Jézus, ha hallasz engem, 

Hallgasd meg segélykiáltásomat, 

Kérlek, segíts kezelni azokat, akik fájdalmat okoznak nekem, 

Segíts nekem, hogy ne az irigység uralja az életemet, és ne vágyódjak olyan dolgok után, ami nem lehet az 

enyém, 

Inkább nyisd meg szívem Feléd, drága Jézus, 

Segíts nekem, hogy igaz szeretetet – a Te szereteted -, és igaz békét érezzek szívemben. Ámen. 

  

Örvendezzetek Gyermekeim, mert Én beszélek most szívetekhez a Mennyekből. 

Én valóságos vagyok. 

Én létezem. 

Én szeretlek benneteket, és Én soha nem fogom feladni a harcot, hogy megmentselek benneteket, hogy így 

elvihesselek benneteket, családjaitokat és barátaitokat,  a Földi Új Paradicsomba. 

Ez a Paradicsom Ádámnak és Évának teremtetett, és most vissza fog térni a földre. 

Azt akarom, hogy részesei legyetek ennek az új, minden álmotokat felülmúló, Dicsőséges életnek. 

Megáldalak most benneteket. 

Szeretett barátotok, 

Jézus 
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AZ EGÉSZ VILÁGRA KITERJEDŐ GYÓNÁST KÖVETŐEN ELŐ FOGOM KÉSZÍTENI MÁSODIK 

ELJÖVETELEMET 

2011. JANUÁR 9. HÉTFŐ, 8. 10 

 

Legdrágább, szeretett leányom, az idő gyorsan halad, és a Nagyfigyelmeztetés beharangozza a felkészülést 

Második Eljövetelemre. 

Az egész világra kiterjedő gyónást követően, amikor az emberiség nagy része részesül ezekben a rendkívüli 

kegyelmekben és áldásokban, Én elő fogom készíteni az utat Második Eljövetelemre. 

Az emberiségnek el kell fogadnia, hogy ennek a nagy eseménynek az ideje a küszöbön van. 

Ne vesztegessétek el az időt, hogy nem készítitek fel saját, és családtagjaitok lelkét az Én Dicsőséges 

Visszatérésemre. 

Második Eljövetelem véget fog vetni a gyötrelemnek, melyet évezredeken keresztül elviseltetek a földön. 

Oly nagyszerű ez a Dicsőséges esemény, hogy mindenkinek elakad majd a lélegzete a csodálattól és a 

döbbenettől, amint Én megjelenek az égen. 

Ennek a nemzedéknek a tagjaiként ti kiválasztattatok, hogy javatokat szolgálja ez a Velem való utazás az Én Új 

Paradicsomomba, a Béke Korszakában, amelyben Én fogok uralkodni. 

Senkit nem szabad kizárni ebből.  Egyetlen léleknek sem szabad hagyni, hogy kiessen a hálóból.  Ez az Én 

leghőbb vágyam, hogy mindannyiatokat Magammal vigyelek az Én Királyságomba. 

Ez az a dicsőség, amelyre az emberiség vár Kereszthalálom óta. 

Titeket, akik nem akarjátok észrevenni Kéréseimet, arra kérlek, hogy kezdjetek el felkészülni most! 

Időm egyre közeledik.  Utolsó hírnökeimet küldtem most a világba, hogy segítsenek nektek felkészíteni 

lelketeket.  Ez előre meg volt jövendölve. 

Ne hagyjátok figyelmen kívül a Nagyfigyelmeztetést, mert ha ezt teszitek, akkor nem ébredtek tudatotokra, és 

nem fogtok megfelelően felkészülni. 

Sok üzenetet fogok közölni mostantól, annak érdekében, hogy a világ készen álljon elfogadni Engem, az ő 

Uralkodóját. 

Szeretett Jézusotok, 

Az egész Emberiség Megváltója 

 

SZŰZ MÁRIA: OLY SOK LÉLEK DÖNT ÚGY, HOGY SEMMIBE VESZI AZ ÁLTALAM ADOTT JELEKET 

2012. JANUÁR 10. KEDD; 20.30 

 

Gyermekem, meg kell mondanod a világnak, mennyire fontos most az imádkozás. 
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Gyermekeim szenvednek mindenütt, minden országban. 

Fontos, hogy Isten minden gyermeke egyesüljön most, hogy a sötétség végleg eltűnjön a földről. 

Milyen keservesen hullatom a szomorúság könnyeit, mikor egyes lelkek úgy döntenek, hogy semmibe veszik a 

látnokoknál tett látogatásaimat a földön. Oly sokan döntenek úgy, hogy semmibe veszik azokat a jeleket, 

melyeket azért adok, hogy a hit visszatérhessen. 

Annyira hideg a szívük, beleértve azokat a papokat és a papságot, akik vakok az igazságra, hogy sok az 

elvesztegetett idő. 

Ha csak megnyitották volna szívüket az Általam, a világnak adott üzenetekre, akkor több lélek kaphatta 

volna meg a szükséges táplálékot. 

Ezek az utolsó napok, mikor bátorító szavaimra figyelni kell. 

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy Fiam hangja meghallgatásra találjon úgy, ahogyan annak 

történnie kell. 

Azt gondoltátok gyermekek, hogy Ő nem készítené fel az emberiséget az Ő nagy irgalmasságára? 

Ő most kezdi el megvalósítani a felkészítést, a lehető legtöbb lélek megtérésén keresztül. 

Tervei már elkészültek, egyetlen kivétellel. Több imára van szüksége, mert ezek nélkül az imák nélkül a 

lelkek a csaló martalékává válnak. 

Gyermekem, Fiam hamarosan elhozza az Ő szeretett gyermekeinek a hőn áhított megnyugvást. 

Irgalmasságának köszönhetően Ő most felkészíti a világot Második Eljövetelére is. 

Imádkozzatok, hogy mindazok, akik hisznek Fiamban, megnyissák szívüket az Ő szent üzeneteinek igazságára. 

Ha ők meghallgatják és követik az Ő utasításait, minden rendben lesz. 

Ha elutasítják a Nagyfigyelmeztetést, melyet színtiszta szeretetből kapnak, azzal elveszik mások esélyét az 

üdvösségre. 

Esedezem a lelkek nagylelkűségéért, hogy fogadjanak hűséget szeretett Fiamnak azáltal, hogy Vele együtt 

haladnak az Új Paradicsomban való Dicsőséges uralkodás felé. 

A hírnökök egy kis időre azért küldettek a világba, hogy segítsenek a világot felkészíteni erre a nagyszerű 

eseményre. 

A befejező szakasz már összeállt. 

Hallgassátok most Fiam hangját, amint veletek beszél. Ne utasítsátok Őt el. 

Szerető Édesanyátok 

A Mennyek Királynője 

Az Üdvösség Anyja 
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EMLÉKEZTETŐ, HOGY KÉSZÍTSÜK FEL OTTHONUNKAT A NAGYFIGYELMEZTETÉSRE 

2012. JANUÁR 11. SZERDA; 15.37 

 

Az Isteni Irgalmasság Máriájának nevezett látnoknő szeretné felhívni a figyelmünket KÉT üzenetre, melyeket2011 

szeptemberében és októberében kapott azzal kapcsolatban, hogy készítsük fel otthonunkat a 

Nagyfigyelmeztetésre. 

  

A Nagyfigyelmeztetés utóhatásai 

2011. szeptember 29. csütörtök, 20:45 

 

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

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

adományozott az emberiségnek. 

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

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

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

lépnének be a Mennyország kapuin. 

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

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

félnetek.  Ellenkezőleg, érezzetek megkönnyebbülést, mikor szenvedésetek hálaadással kerül felajánlásra az 

örök életért, mely most az Én drága lelkeimnek adatik, akik befogadják ezt a nagyszerű ajándékot. 

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

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

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

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

Szeretett Jézusotok 

Az egész Emberiség Megmentője és Megváltója 

Örvendezzetek, mikor az ég robban, mert akkor tudni fogjátok, hogy Én hamarosan jövök 

2011. október 2. vasárnap; 15:00 

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

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

világot a Nagyfigyelmeztetésre. 

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

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

Nagyfigyelmeztetés alatt. 

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

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

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2011/10/a-nagyfigyelmeztetes-utohatasai/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2011/10/orvendezzetek-mikor-az-eg-felrobban-mert-akkor-tudni-fogjatok-hogy-en-hamarosan-jovok/
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megtagadni Engem. Szeretetem a világ minden szegletében sugározni fog, amint megpróbálok minden lélekbe 

behatolni, mindenütt. 

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

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

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

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

Meg kell saját magatokat védenetek. 

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

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

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

megmentette őket. 

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

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

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

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

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

Fogadjátok ezt az ajándékot szeretettel és örömmel szívetekben. 

Megváltótok Jézus Krisztus 

 

A HOLOKAUSZT ÓTA A LEGNAGYOBB GYŰLÖLETHADJÁRAT SZERVEZŐDIK A ZSIDÓK ELLEN 

2012. JANUÁR 11. SZERDA, 15.00 

 

Drága, szeretett leányom, figyeld most a Globális Hatalom által tett erőfeszítéseket, melyek nem a világosságtól 

valók, és amelyek megpróbálnak felépíteni egy hadjáratot Népem ellen. 

Népem alatt a keresztényeket, és az Én választott népemet, a zsidókat értem. 

Gonosz tervek szerveződnek annak érdekében, hogy kisöpörjék a kereszténység gyakorlását egy fondorlatos, 

ámde kifinomult módon. Ez az országok alkotmányának változásával fog kezdődni mindenütt a nyugati 

világban. 

Mindent meg fognak tenni azért, hogy sértő nyilatkozatokat tegyenek Keresztény Egyházam ellen. 

Felszentelt szolgáim lassan vissza fognak vonulni, és csak csekély lelki támogatást fognak nyújtani Népemnek. 

Mindezek a törvények a tolerancia megtévesztő köntösébe lesznek bújtatva. 

Gyermekeim, hitetek most folyamatosan próbára van téve úgy, mint még eddig soha. 

A kereszténység és bármilyen próbálkozás Nevem nyilvános hirdetésére meg lesz akadályozva. Ennek 

helyéreegy üres tan (dogma) kerül, és az emberek össze lesznek zavarva. Azt fogják gondolni, hogy ez a tan jó 

és megfelelő helyettesítője az igazságnak, holott valójában egy hazugság lesz. 

Ez a gonosz csoport nagy hatalommal bír, kevesen tudnak létezéséről. Mégis ők mozgatják a szálakat 

mindenütt. Gyermekeim olyanok, mint a bábok. 
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Az Én kiválasztott népemnek, a zsidóknak ismét borzasztó üldöztetéssel kell szembenézniük. A tervek, 

hogy legyőzzék őket, már folyamatban vannak. 

Azok, kiket barátaiknak hisznek, az ellenségeik. 

Nagy nehézségeket fognak elszenvedni, ezért Én kérem az egész emberiséget, imádkozzatok Izraelért. 

A Holokauszt óta a legnagyobb gyűlölethadjárat szerveződik az Én népem ellen. 

Imádkozzatok, imádkozzatok, hogy az Antikrisztus csoportja megállításra kerüljön ezen gonosz tervek 

megvalósításában. 

Ezeknek a sötét lelkeknek szükségük van az imáitokra, hogy a Nagyfigyelmeztetés alatt felismerjék majd 

bűneiket. Imádkozzatok, hogy ők tegyék le fegyvereiket, és könyörögjenek Irgalmamért. 

Ha megteszik, akkor a háborúk és zavargások csillapodhatnak Izraelben. 

Sok prófécia fog most beteljesedni a szemetek láttára. Azok, kik vakok az Én ígéreteimre, meg kell, hogy kapják 

az Én Irgalmam világosságát, hogy újra lássanak. 

Ne áltassátok magatokat gyermekek. Ami külsőre jónak tűnik, nem mindig olyan, amilyennek látszik. A 

békefenntartó erőknek, akik közül sokan ártatlan sakkfigurák, folyamatosan hazudnak. 

Soha ne féljetek, mert az Én Irgalmam jelentős hatást fog gyakorolni e felett a szekta felett, amely évszázadok 

óta szervezkedik Egyházam ellen. 

Ők nem tudnak és nem is fognak győzni, de óriási rémületet fognak kelteni, ha csak az ima nem enyhíti az ő 

gonosz uralmukat. 

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 

IMÁDKOZZATOK A HALÁLOS BŰNBEN LEVŐ LELKEKÉRT, AKIKNEK TALÁN NEM LESZ 

LEHETŐSÉGÜK, HOGY ÜDVÖSSÉGRE LELJENEK 

2012. JANUÁR 12. CSÜTÖRTÖK, 15.30 

 

Legdrágább szeretett leányom, mindenkire szükség van, hogy teljes szívével imádkozzon a lelkekért, akik 

talán nem élik túl azt a megrázkódtatást, amikor tanúi lesznek a Nagyfigyelmeztetésnek és az Én Nagy 

Irgalmamnak. 
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Néhány halálos bűnben levő léleknek talán nem lesz lehetősége, hogy üdvösségre leljen, így kérlek, ajánljátok 

fel imáitokat ezekért a lelkekért. 

A sötétségben levő lelkekért való ima imádkozása most mindennél sürgetőbb és fontosabb. Sötétségüknél fogva 

annyira elszántak, hogy elpusztítsák az emberiséget a pénzügyi és egyéb irányítás által, hogy a 

Nagyfigyelmeztetés egy szörnyű megrázkódtatásként fogja érni őket. 

Szükségem van rájuk, hogy megkapják a lehetőséget a bűnbánatra, de sokan ellenállnak majd Nekem.Kérlek, 

imádkozzatok ezekért a meggyötört lelkekért. 

Végül azt szeretném kérni minden követőmtől, hogy imádkozzátok az Irgalmasság Rózsafüzérét, 

megragadva minden alkalmat, mivel a Nagyfigyelmeztetés ideje már egyre közeledik. 

Minden hívő – aki nem akarja elfogadni, hogy Én, Jézus Krisztus, az ő Megváltójuk beszélek hozzájuk, ezeken az 

üzeneteken keresztül – hallgassanak meg most Engem. 

Ne legyetek olyanok, mint azok a szegény lelkek, akik Noé idejében éltek, és kigúnyolták őt. 

Nyissátok meg elméteket, és nagylelkűségetekben szakítsatok időt az imádkozásra. Ez minden, amit kérek 

tőletek most. Ti, Gyermekeim a bűntudat könnyeit hullajtjátok majd, amikor felismeritek tévedéseteket. És igen, 

Én meg fogok bocsátani nektek, még akkor is, ha nagyon megbántotok Engem. 

Bántásaitok megsebeznek Engem. 

Gúnyolódásaitok olyanok, mint egy kés, melyet megforgattok Bennem, mert azt gondoljátok, hogy ismertek 

Engem, pedig nem. 

Elmétek zárva van az Én igaz hangomra, mely így olyan, mint egy kiáltás a pusztában. 

Önteltségetek bánt Engem. 

El kell fogadnotok, hogy Második Eljövetelem módja most van tervezés alatt. 

Lehet, hogy nem hallgattok most Rám, amikor könyörögve kérlek benneteket, hogy imádkozzatok a lelkekért, 

akik számomra el fognak veszni, de majd fogtok Rám hallgatni, amikor ez bebizonyosodik számotokra ezen 

nagyszerű esemény után. 

Mert akkor Én azt fogom elvárni tőletek, hogy kövessetek Engem, és hogy Egyházam maradékát alkossátok. Ez 

akkor lesz, amikor mi mindannyian egyesülünk, összeszedvén megmaradt tagjainkat, ahogy haladunk előre az 

Új Paradicsom felé. 

Szeretett Jézus Krisztusotok 

Az egész Emberiség Megváltója és Megmentője 

 

SZŰZ MÁRIA: IMAHADJÁRAT (19) IMA A FIATALOKÉRT 

2012. JANUÁR 13. PÉNTEK, 08.00 

 

Gyermekem, nagyon szomorú vagyok ma, mert nagyon szenvedek, amikor azokra a szegény lelkekre gondolok, 

akik meg fognak halni a Nagyfigyelmeztetés során. 
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Kérned kell, hogy sürgősen imádkozzanak ezekért a lelkekért, akik haragra gerjesztik Atyámat. Viselkedésük 

utálatos Atyám szemében. 

Kérlek imádkozzatok, imádkozzatok,imádkozzatok ezekért, a sötétség gyermekeiért, akik közül sokan nem 

tudják, mit cselekszenek. 

Gonoszságuk készteti Fiamat sírásra, és felfakasztja sebeit. Fontos, hogy a lehető legtöbb lelket Fiam karjaiba, 

az Ő Isteni Irgalmába kell helyezni. Kérlek, kérd meg, hogy imádkozzák az Imahadjárat ezen imáját hozzám, az 

Üdvösség Anyjához, hogy ezek a szegény gyermekek megmeneküljenek. 

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. 

Gyermekem, minden lélek fontos Fiamnak, de a halálos bűnben levő fiatal lelkek bántják Őt a legjobban. 

Imádkozzatok, hogy az irgalmasság fénye ragyogja át elméjük és lelkük sötétségét. Imádkozzatok, hogy 

tagadják meg a romlottság és üresség által vezérelt életüket. Imádkozzatok, hogy felemeljék kezüket és 

irgalomért esedezzenek, máskülönben soha nem fogják megkapni a kegyelmeket, melyek nélkül nem tudnak 

belépni az Új Paradicsomba. 

Micsoda veszteség lesz ezen fiatalok elvesztése nektek többieknek, akik el fogjátok fogadni a 

Nagyfigyelmeztetés ajándékát, és beléptek a Paradicsom Új Korszakába a földön. Meg fog szakadni Fiam szíve, 

ha nem lehet őket megmenteni. 

Szeretett Édesanyátok 

Mária, a Mennyek Királynője 

Az Üdvösség Anyja 

SZŰZ MÁRIA: GYERMEKEM, HAMAROSAN BÉKE FOG URALKODNI A FÖLDÖN 

2012. JANUÁR 13. PÉNTEK, 20.15 

 

Gyermekem, hamarosan béke fog uralkodni a földön. 

Zűrzavar és viszály lesz, de ez szükséges ahhoz, hogy kiirtsuk az utolsó gonoszságot is a földön. 

Atyám keze gyorsan le fog sújtani azokra, akik semmibe veszik Fiam irgalmasságát. Ő nem fogja tűrni 

engedetlenségüket, ha már az igazság kiderült számukra. 

Akik hátat fordítanak Fiamnak, a Nagyfigyelmeztetés után, kapnak majd egy bizonyos időt, hogy bűnbánatot 

mutassanak bűneikért, de ez nem fog sokáig tartani. 

Imádkozzatok azokért a lelkekért, akiknek csökönyösségük lesz a vesztük. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/uj-imahadjarat-jezustol/
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Gyermekem, a változások már folyamatban vannak, és sok minden gyorsan fog történni. 

Gyermekek, figyeljétek az égen Fiam Irgalmasságának első jeleit. 

Az alázatos és bűnbánó szívűeknek nincs mitől félniük, mert ez az az idő, melyre vártatok. 

Azok a lelkek, akik nem ismerik fel Fiam létezését, meg fognak lepődni és szomorúak lesznek, amikor az igazság 

végül feltárul előttük. 

Azok a meggyötört lelkek, akik hűséget esküdtek a gonosznak, le lesznek sújtva a bánattól és fájdalomtól, míg 

mások el fognak bújni az igazság elől, mert nem lesznek képesek ellenállni a világosságnak. 

Imádkozzatok, hogy minden ilyen lélek, mások imái által megmenthető legyen és meg is legyen mentve majd 

Fiam szemében. 

A megtérés el fogja hárítani a büntetést, és enyhíteni fogja majd az Antikrisztus által folyamatban levő, az 

emberiség elpusztítására irányuló gonosz terveket. 

Imádkozzatok, hogy a Menny és a gonosz közötti harc eredményeként Isten minden gyermeke 

megmenekülhessen majd a pokol tűzétől. 

Szeretett Édesanyátok 

A Rózsák Királynője 

Az Üdvösség Anyja 

 

A TUDÓSOK NYILVÁNOSAN FOGJÁK TAGADNI, HOGY EZ A CSODA MEGTÖRTÉNT 

2012. JANUÁR 13. PÉNTEK, 21.35 

 

Legdrágább leányom, Isteni Irgalmasságom végül meg fog valósulni, és meg fogják érteni végre. 

Irgalmasságom – mely rózsaszín égbolttal fog kezdődni – sugarai ki fognak áradni a földre, hogy megmentsék 

az emberiséget. 

Egyetlen egy lélek sem lesz kizárva ebből. Mindenkit – elnököket, királyokat, királynőket, hercegeket, 

szegényeket, hírességeket, koldusokat, tolvajokat, gyilkosokat, ateistákat és Istenben, az Atyában valamint 

Bennem, az Ő szeretett Fiában hívőket – meg fog érinteni az Én ajándékom. 

A gőgösök alázattal fognak leborulni, amikor látni fogják súlyos bűneiket, ahogy azok az Én szemem előtt 

megjelennek. 

A gonoszok látni fogják Isteni Létezésem fényét, és választaniuk kell majd: vagy elfogadják Szeretetem és 

Irgalmam, vagy arcul ütnek Engem. Akárhogy is, Isten minden gyermeke látni fogja Irgalmasságom sugarait, és 

nehéz lesz majd figyelmen kívül hagyniuk ezt a csodát. 

Arra kérlek benneteket, mind, hogy imádkozzatok, hogy Irgalmasságomat majd úgy üdvözöljék és fogadják el, 

mint egy éhes ember, aki megragadja az élet kenyerét. E nélkül a kenyér nélkül meg fognak halni. 

Csak két út létezik. Vagy Velem jöttök, a ti Isteni Megváltótokkal, vagy szembe kell néznetek a Pokol tűzével. 
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Én örökké irgalmas vagyok, de oly kevés idő lesz számotokra, a Nagyfigyelmeztetés után, hogy bűnbánatot 

gyakoroljatok. 

Sok tudós, és a sátán seregébe tartozók arra lesznek felhasználva, hogy nyilvánosan tagadják, hogy ez a 

hatalmas csoda megtörtént. Imádkozzatok értük, hogy ez a megtévesztés ne térítse el azokat a langyos lelkeket, 

akik talán kísértésbe esnek majd, hogy ismét hátat fordítsanak Nekem. 

Készüljetek gyermekek. Ne feledjétek, ez a Mennyből jövő beavatkozás az egyetlen módja annak, hogy Én meg 

tudjam menteni az emberiség nagy részét. 

Ha nem árasztanám ki Irgalmamat az egész világra, csak nagyon kevés lélek tudna belépni az Én Új 

Paradicsomomba a földön. 

Szeretlek mindannyiatokat, és örömmel fogadlak benneteket Szeretetem és Irgalmam kebelére. 

Ne féljetek, lelketek be fog töltekezni az Én Szentlelkemmel. Ez még inkább meg fog erősíteni bennetek, hívőket, 

az Irántam való szeretetben, és akkor csatlakozni fogtok az Én hadseregemhez, hogy megtérítsétek azokat, 

akiknek több időre van szükségük, hogy Felém forduljanak. 

Megváltótok és az Irgalmasság Királya 

Jézus Krisztus 

 

ISTEN, AZ ATYA: A MÁSODIK ELJÖVETEL BEHARANGOZÁSÁNAK UTOLSÓ HÍRNÖKE 

2012. JANUÁR 16. HÉTFŐ; 13.20 

 

Leányom, mikor Én prófétákat küldök a világba, azok többnyire olyanok lesznek, akikre a legkevésbé számítasz. 

Sosem Egyházam legmagasabb fokán találod őket. Sőt, látszólag még csak nem is ők a legszentebb lelkek.Sok 

esetben nem méltóak erre a különleges ajándékra. 

Mégis tökéletlen, ugyanakkor szokatlan, de egyszerű életkörülményekkel bíró lelkeket választok, hogy saját 

óhajom szerinti teremtményekké formálhassam őket. 

Nincs ez másként az Én végidőkre adott prófétáimmal sem.  Őket sem fogják könnyen elfogadni. Ugyanígy volt a 

kezdetekben is, amikor először küldtem prófétáimat, hogy felkészítsék az emberiséget szeretett Fiam, Jézus 

Krisztus, a Messiás eljövetelére, ők is nehezen tudták hangjukat hallatni. 

Az Én végidőkre adott nagyszerű hírnökeimet nem fogják küldetésük elején meghallgatni. Mégis idővel 

felismerik majd őket, mivel az Én hangom lesz az, ami könnyen felismerhetővé válik. 

Te vagy leányom az utolsó hírnök, aki azért küldetett, hogy beharangozza szeretett Fiam, Jézus Krisztus 

eljövetelét, az Ő nagyon várt Második Eljövetelét. 

Ez ijesztő számodra, és időnként nehezen megemészthető, mégis ez az igazság. 

Ez a munka nehéz lesz, mikor is isteni üzeneteket fogsz kapni, hogy felkészítsd egyházam maradékát a földön a 

Második Eljövetelre. 
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Ugyanakkor annak a sok léleknek a sorsa könnyebb lesz, akiket eddig kiválasztottam, és akikkel folytatni is 

fogom az egész emberiség javát szolgáló kommunikációt. 

A te sorsod rendkívül nehéz lesz, és emiatt üldöztetésben lesz részed. 

Megáldalak téged az Én Mennyei Királyságom minden kegyelmével. 

Haladni fogsz előre, mint kiválasztott eszköz, hogy közöld Legszentebb Szavamat (Üzenetemet) a világgal. 

Ez a munka mindig védelmezve lesz. 

Igen, csaknem naponta fognak támadni téged, de tudnod kell a következőt: Ha ez a munka nem lenne annyira 

fontos, gondolod, hogy el tudná kerülni a sátán és az ő bukott angyalainak figyelmét? 

Leányom, ők beszivárogtak a világba és sok esetben észrevétlenül sok Gyermekem szívébe és lelkébe is 

bekúsztak. 

A te munkád szent útja a szentírásban meg lett jövendölve, azaz te vagy az utolsó hírnök, aki a világba küldetett, 

hogy segítsen megmenteni az emberiséget a sátán végső szorításából. 

A világ várja ezeket, az Én Szent Parancsom szerinti útmutatásokat. 

Sok hamis próféta hazugságok és megtévesztések terjesztésével próbálja majd megállítani az Én szent 

szavamat (üzenetemet). 

Ezeket az üzeneteket az Én Egyházam megkérdőjelezi majd és vizsgálni fogja, hibák után kutatva, holott ezek az 

üzenetek csakis az igazságot tartalmazzák. 

Az évszázadok során Egyházam által tagadott sok igazság ismét nyilvánvalóvá fog válni. 

Több kinyilatkoztatás – a ti örök életetekre vonatkozó igazságot illetően – fel lesz tárva előttetek gyermekek. 

Ez a munka felháborodást fog kelteni Leányom. Le fognak köpni, nevetségessé tesznek, lenéznek, és minden 

elképzelhető módon akadályozni fognak téged. 

Azok, akik nehézségekbe ütköznek a neked – mint az utolsó végidők prófétájának – adott igazságot illetően, 

hallják meg most Kéréseimet. 

Előbb kérnetek kell Tőlem a Szentlélek ajándékát, hogy meg tudjátok nyitni fületeket az Én hangomra, az Én 

szent szavam (üzenetem) igazságára, és az útmutatásokra, melyeket mindannyiatoknak fogok adni, hogy örök 

életetek lehessen. 

Szavaim (Üzeneteim) le lesznek egyszerűsítve, hogy minden férfi, nő és gyermek követni tudja az Én szent 

szavamat (üzenetemet). De tudnotok kell, hogy miközben Szavamat (Üzenetemet) sok szeretet és fény fogja 

átragyogni, az isteni méltóság is áthatja majd, melyet képtelenek lesztek figyelmen kívül hagyni. 

Így tudni fogjátok, hogy Én vagyok az, a ti Istenetek, a ti Örök Atyátok, aki szól. Szeretetem elfoglalja majd 

lelketeket és felemeli szíveteket, egyesülve az Én szívemmel. 

Minden előkészület befejeződött. Az Én szeretett Fiam Nagy Irgalmasságát követően az idő arra lesz szánva, 

hogy a világ fel legyen készítve az Ő Második Eljövetelére. 

Igen gyermekek, Én most gyermekeim – sötétségtől való – megmentését tervezem. Én hamarosan 

visszaszerzem saját teremtményeimet, gyermekeimet, és elviszlek benneteket a ti jogos otthonotokba, a ti 

örökségetekbe, az Új Paradicsomba. 
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Legyetek türelmesek gyermekek. Ne feledjétek, Én szeretlek benneteket. Bízzatok Bennem, és az Én végidőkre 

adott prófétámon, Maria Divine Mercy-n (az Isteni Irgalmasság Máriáján) keresztül nektek adott Szent 

Szavamban (Üzenetemben). 

Örök Atyátok 

A Magasságos Isten 

A mindenség Teremtője 

 

FELSZENTELT SZOLGÁIM, BENNETEKET A HAMIS PRÓFÉTA FELÉ VEZETNEK 

2012. JANUÁR 17. KEDD, 14.00 

 

Legdrágább szeretett leányom, elérkezett az idő, hogy elmondjam a világnak: készítsétek fel lelketeket a 

földre való Visszatérésemre, amint ez meg volt jövendölve. 

Népem fel fog emelkedni és üdvözölni fog Engem, amikor Én újra eljövök, ezúttal azért, hogy visszaköveteljem 

az Én jogos trónomat, mint az Emberiség Királya. 

Nektek, akik felismeritek Hangom, bíznotok kell Bennem teljesen. 

Én vezetni foglak benneteket az igazság útján, hogy ti mindannyian méltóvá váljatok majd arra, hogy 

belépjetek az Új Paradicsomba a földön. 

Utasítsátok el a sötétség hangját, mely minden alkalommal el fog vakítani és meg fog kísérteni benneteket, hogy 

fordítsatok hátat Nekem. 

Én vagyok a ti szeretett Megváltótok, aki kegyetlen halált halt a kereszten. Szenvedésem folytatódni fog 

addig,amíg meg nem mentem Egyházam maradékát a földön. 

Hamarosan eljövök, hogy megmentselek benneteket még egyszer. Engedjétek meg Nekem, hogy ezt akadály 

nélkül megtegyem. 

Közületek már oly sokaknál süket fülekre találnak az emberiséghez intézett Kéréseim, arra vonatkozólag, hogy 

készítsétek fel lelketeket a Béke Dicsőséges Korszakára. Hát nem tudjátok, hogy Én szeretlek benneteket? 

Én, mindannyiatok iránt érzett irgalmas szeretetem miatt jövök el, nemcsak azért, hogy figyelmeztesselek 

benneteket, hanem, hogy segítsek nektek felkészülni erre a nagy pillanatra. 

Tisztában vagyok azzal, hogy ti, akik szerettek Engem, de különösen Felszentelt Szolgáim, őrködve figyelitek az 

esetlegesen felbukkanó hamis prófétákat. Ez nagyon fontos. Jöjjetek most és kérjetek Engem, hogy töltselek el 

Benneteket a Szentlélekkel, hogy az igazság feltárulhasson, és fel is táruljon majd előttetek. 

Ha nem fordultok Hozzám, akkor nem fogjátok megérteni, hogy Én mit várok tőletek. 

Jöjjetek Hozzám. Hallgassatok most Engem. Szenvedésetek nehéz lesz, mert a sátán egy pillanatnyi nyugtot sem 

fog hagyni nektek. 
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A sátán tudja, hogy Én hamarosan megismertetem Magam a világgal, nemcsak Márián, az Én végidőkre adott 

prófétámon, hanem sok lelken keresztül. Lelkeim közül azokat, akik arra választattak, hogy a végidők hírnökei 

legyenek, őket fogják gátolni Szent Szolgáim a legjobban. 

Ehelyett sajnos benneteket a csaló a hamis próféta és az ő csatlósai felé fog vezetni, akik hazugságokat és 

valótlanságokat fognak fröcsögni. 

Ti, akik gyorsan elítélitek hírnökeimet, legyetek óvatosak. Felszentelt Szolgáim, ti lesztek a csaló fő 

célpontja. 

Elsőként a ti elméteket fogja eltéríteni egy más irányba. Mert, amikor hátat fordítotok Nekem, a ti Isteni 

Megváltótoknak, ti akkor majd a rossz irányba fogjátok kormányozni Népemet. 

Akaratlanul is meg fogjátok akadályozni Népemet, hogy meghallja az Isteni ajkamról fakadó igazságot. 

Ti éhezni hagyjátok majd Gyermekeimet azáltal, hogy nem adjátok meg nekik a lelki fejlődésükhöz alapvetően 

szükséges táplálékot. 

Tudnotok kell, hogy a végidő elérkezett. Ne pazaroljátok a hátralévő időtöket arra, hogy a hazugságok és 

megtévesztések légüres terében éljetek. 

A harc elkezdődött, és az Én maradék egyházam meg fog menekülni, ahogy Velem halad az Én Dicsőséges Új 

Uralmam felé. 

Imádkozzatok, hogy egyetlen lélek se maradjon hátra. 

Imádkozzatok azért is, hogy ti, Felszentelt Szolgáim, ne legyetek felelősek azért, hogy elterelitek Gyermekeimet 

az igazságtól, a fénytől és az üdvösségtől, melyhez joguk van. 

Kövessetek Engem most, és segítsetek nekem a lelkek megmentésében. 

Szeretett Megváltótok 

Jézus Krisztus 

 

SZŰZ MÁRIA: EGY GONOSZ TERV A VATIKÁN FALAIN BELÜL A KATOLIKUS EGYHÁZ 

LEROMBOLÁSÁRA 

2012. JANUÁR 18. SZERDA; 9.50 

 

Gyermekem, Isten minden gyermekének állhatatosnak kell lennie, és meg kell maradnia a kegyelem 

állapotában most, ebben a hitehagyott világban. 

Oly kevesen hisznek az ő Isteni teremtőjükben, Atyámban, a Magasságos Istenben. 

Ők hamarosan meg fogják látni az igazságot, de sokan továbbra is azzal érvelnek majd, hogy Isten nem létezik. 

Több imára van most szükség gyermekek. 

XVI. Benedek pápa ellen összeesküvés van kibontakozóban saját folyosóin (a Vatikánon) belül, egy 

gonosz szekta által. 
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Ennek a szektának a létezése ismeretes a Vatikánban lévő felszentelt szolgák körében, de ennek ellenére 

tehetetlenek ezzel a gonosz csoporttal szemben, mely évszázadok óta beszivárgott a katolikus egyházba. 

Nekik az a feladatuk, hogy Fiam tanításainak igazságát elferdítsék és kiforgassák. Oly kevéssé ismertek 

ők maguk, illetve gonosz és aljas munkálkodásuk. 

Ők kivezették a katolikus egyházból az igaz tant (doktrínát), és annak helyére bevezettek egy langyos, 

felhígított változatot, melyet ráerőltettek a katolikusokra az elmúlt negyven évben. 

Oly nagy a zűrzavar és az összezavarodottság, melyet ez a gonosz, de rejtett szekta terjesztett el, hogy 

gyermekeim elvándoroltak az igaz egyháztól. 

Imádkozzatok, hogy ők ne távolítsák el a Pápát. 

Imádkozzatok, hogy a hamis próféta ne vegye át a Szentatya helyét, hogy így hazugságokat tudjon terjeszteni. 

Imádkozzatok, hogy a Vatikánban levő felszentelt szolgák elég erősek legyenek, hogy túléljék ezt a gonosz 

cselszövést, mely a katolikus egyház lerombolására irányul. 

Ők azt tervezik, hogy a Szent Helytartót, XVI. Benedek pápát leváltják egy hazug diktátorra, aki egy új 

egyházat fog alapítani az Antikrisztussal és csoportjával együtt, hogy megtévesszék a világot. 

Sajnos gyermekeim közül sokan, a katolikus egyház iránti hűségükben, vakon fogják követni ezt a hamis tant, 

mint ahogy a bárányok mennek a vágóhídra. 

Ébredjetek rá az igazságra, gyermekek. Ez a gonosz terv az évek alatt megváltoztatta a katolikus tanítás 

alapvető hitelességét. 

Megsértitek Fiamat, amikor kézbe fogadjátok a Szent Eukarisztiát. 

Ez az ő művük volt. 

Megsértitek Fiamat, amikor nem keresitek az alapvető Szentségeket. De azok, akikre támaszkodtok és 

számítotok ezek tekintetében, nem biztosítják a lelki jóléteteket, mert nem teszik elérhetővé mindenki számára 

a szentségeket. 

Gyermekem, egy nagy gonosz –aki évszázadok óta rejtőzködik a Szentszék folyosóin – fog hamarosan a világ elé 

lépni.  Azok a gyermekeim, akiket beborít a Szentlélek, látni fogják az igazságot, amikor a gonosz hazugság 

bemutatásra kerül a világnak. 

Mások vakon fogják követni, egy sötét sikátoron át. 

Egy hatalmas csoport fog kiemelkedni a papok, püspökök, érsekek és bíborosok sorain belül.  Az egyik oldal a 

másik ellen. 

Az igaz tanítványoknak el kell rejtőzniük és titokban kell prédikálniuk, különben megölik őket. 

Annyira rejtve lesz az igaz egyház, hogy az igaz híveknek össze kell majd fogniuk annak érdekében, hogy 

gyakorolni tudják az Én Örök Atyám iránti hűségüket. 

A föld minden szegletében megremeg majd, az Én Mennyei Atyám ezen komédia elleni haragjának 

következtében. 

Gyermekem, ők nem győzhetnek. A keresztény hit maradványainak bátorsága és hűsége révén fognak ezen 

gonosz csalók elpusztulni mindörökre. 
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Várakozzatok most, és készüljetek fel arra, hogy a katolikus egyház bejelenti ezeket a változásokat. 

Akkor tudni fogjátok az igazságot, amit mondok nektek. 

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok Benedek pápáért és az ő igaz tanítványaiért. 

 Szeretett Édesanyátok 

Az Üdvösség Anyja 

 

A SZÍNFALAK MÖGÖTT REJTŐZKÖDŐ ANTIKRISZTUS HAMAROSAN MEGJELENIK A VILÁGBAN 

2012. JANUÁR 19. CSÜTÖRTÖK, 20.30 

 

Drága szeretett leányom, töltődj fel erővel most, azért, hogy folytatni tudd az Én legszentebb szavam 

(üzenetem) hirdetését. 

Mindazok, akik hallgatnak az Én legszentebb szavamra (üzenetemre), és hisznek az Én legszentebb szavamban 

(üzenetemben), nagy kegyelmekben részesülhetnek az Imahadjárat imáinak mondása által. 

A tisztítótűz a földön – amit hamarosan megtapasztalnak azok a lelkek, akik igaz bűnbánatot mutatnak 

bűneikért a Nagyfigyelmeztetés után – nehéz lesz. 

Ez a vezeklés fontos gyermekeim. 

Ne harcoljatok ellene. Fogadjátok el. 

Ti, akik hisztek Bennem, figyeljetek most. Sokasodni fogtok, miután az Én Nagy Irgalmam bemutatásra kerül a 

világnak, és hangotok visszhangozni fog a pusztából. 

Erőtök és harci szellemetek által Egyházam képes lesz túlélni az üldöztetést. 

Gyermekeim, nektek nincs mitől félnetek, ha alázatosan jöttök Mellettem. 

Alázatos engedelmességetek elengedhetetlen ahhoz, hogy megkapjátok a kegyelmeket, hogy erősek 

maradjatok, hogy bátran kitartsatok, és hogy az Én hadseregemben harcoljatok az Antikrisztus ellen.  

Gyermekeim, az Antikrisztus a színfalak mögött rejtőzködik, de hamarosan megjelenik a világ előtt. 

Nincs szégyenérzete, és kérkedni fog humanitárius törekvéseivel.  Sokan fognak áldozatul esni az ő bájának, 

amikor ő az emberek jószívűségére apellál. 

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 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/uj-imahadjarat-jezustol/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/uj-imahadjarat-jezustol/
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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 

 

AZ IGAZSÁG KÖNYVÉNEK PECSÉTJE FEL FOG NYÍLNI A MÁSODIK ELJÖVETELEMRE VALÓ 

FELKÉSZÜLÉS SORÁN 

2012. JANUÁR 20. PÉNTEK, 20.15 

 

Drága, szeretett leányom, nem kell aggódnod az emberek véleménye miatt. 

Az emberiség nézetei semmit sem érnek a neked adott Szent Szavaimhoz (Üzeneteimhez) képest. 

Szavam (Üzenetem) az első.  Ne érdekeljen téged semmilyen más, Szavammal ellentétes nézet. 

Leányom, már nagyon kevés idő áll rendelkezésemre, hogy megmentsem az emberiséget. 

Leányom, most nagyon sokat fogok várni tőled, és oly gyorsan, hogy nem leszel képes fellélegezni. 

Sok kinyilatkoztatást kapsz most, azért, hogy Gyermekeim tudják, hogyan készüljenek fel megfelelően. 

Ha engeded, hogy a zavaró tényezők – mint például az emberek véleményei vagy nézetei – lefoglalják az idődet 

feleslegesen, akkor ez el fog távolítani téged ettől az igazán fontos feladattól. 

Engedd, hogy betölthesselek most Szeretetemmel és Vigaszommal, leányom. 

A Nagyfigyelmeztetés nagyon közel van. Amint Irgalmasságom Sugarai beborítják az egész világot, bárki, aki 

hisz Bennem, meg fogja bánni bűneit. 

Azok, akik erősen kritizálják a neked adott Üzeneteimet, és akik szeretnek Engem, vissza fognak térni Szent 

Szívemhez szeretettel és örömmel lelkükben. 

Amint a Nagyfigyelmeztetés bekövetkezik, számos esemény fog történni. 

Az Antikrisztus és az ő csoportja – annak ellenére, hogy a globális gyónás következtében gyengülni fog –elkezdi 

majd tervezni Szent Egyházam belülről történő elfoglalását. 

Hadseregem fel fogja venni pozícióját, és elkezd harcolni, hogy megmentse a Szent Katolikus Egyházat a 

pusztulástól. Ők – a Hamis Próféta és az ő követői – nem fognak győzni, leányom, de mennyire sírok azokért 

a felszentelt szolgáimért, akik el fognak veszni útközben. 

Annyira meg lesznek tévesztve, hogy azt fogják hinni, az ortodox Katolikus Egyházat követik. 

Valójában azonban a Hamis Prófétát fogják követni, aki gőgös és megvető szívvel fog uralkodni 

Szentszékem (a Vatikán) felett. 
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Leányom, neked meg kell kérned Gyermekeimet, hogy kitartóan imádkozzanak annak érdekében, hogy 

mérséklődjön ez az utálat. 

Imára van szükségem, az Én szegény, félrevezetett és megtévesztett, az igazságra vak papjaim, püspökeim és 

bíborosaim lelkének megmentéséhez. 

Péter Szentszékét megszentségtelenítik majd a sátán bukott angyalai, szövetségben az Antikrisztussal 

és az ő különböző szervezeteivel. 

Ők mind egyformák, leányom, mind a sátán ivadékai. 

Tudom, hogy ez ijesztő, de nem fog sokáig tartani. Az ima, méghozzá sok ima enyhíteni fogja ezeket az 

eseményeket, és segíteni fog ezek elhárításában. 

Készítsétek most fel a lelketeket gyermekek szentgyónással, ha katolikusok vagytok, amilyen gyorsan csak 

tehetitek. Máskülönben pedig (ha más felekezetűek vagytok), arra kérlek benneteket, hogy törekedjetek 

bűneitek jóvátételére a szívetek megtisztításával. 

Ez enyhíteni fogja vezeklésetek miatti szenvedéseteket a Nagyfigyelmeztetés során. Azt követően 

imádkoznotok kell a békéért a földön. 

Második Eljövetelem előkészületei közvetlenül a Nagyfigyelmeztetést követően veszik kezdetüket. 

Az Igazság Könyvének pecsétje fel fog nyílni, és a titkok feltárulnak általad, Leányom, hogy lássa az 

egész világ. 

Igazságom Könyve a világnak adatik majd, hogy lelketek megtisztuljon a Velem való egységben. 

Csakis akkor álltok majd készen arra, hogy Velem jöjjetek Atyám Isteni Akaratának a Korszakába, a Béke 

Korszakába, az Én új földi Paradicsomomba. 

Szeretett Jézusotok 

Az Emberiség Megváltója 

 

A HAMIS PRÓFÉTÁT ÉLŐ SZENTKÉNT FOGJÁK KEZELNI. AZOKAT, AKIK SZEMBEHELYEZKEDNEK 

VELE, ERETNEKEKNEK FOGJÁK TEKINTENI. 

2012. JANUÁR 21. SZOMBAT, 13.15 

 

Drága, szeretett leányom, a világban levő Hírnökeim – akik arra választattak, hogy terjesszék Szent Szavamat 

(Üzenetemet) – mindegyike különböző szerepet kapott. Nincs két egyforma. 

Ezért Hírnökeimnek sosem szabad összezavarniuk minden egyes üzenetet azáltal, hogy összehasonlítják azokat 

egymással. 

Leányom, te, mint a 7. hírnök, arra választattál, hogy tájékoztasd Gyermekeimet az igazságról. Igazságom nagy 

részét már átadtam neked, de a java még csak most jön. 
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Az ezekben levő titkok miatt, amikor ezek nyilvánosságra kerülnek, ki fognak téged nevetni, kigúnyolnak és 

bolondnak néznek majd. 

Ezek az üzenetek azért vannak, hogy segítsenek megtisztítani Népemet, beleértve azokat, akik elfogadják a 

hívást, hogy kövessenek Engem, csakúgy, mint azokat a lelkeket, akikben nincs szeretet és hideg a szívük. 

E nélkül a tisztítás nélkül a föld nem tudna megtisztulni. Azért kell megtisztulnia, hogy méltóvá váljon arra, 

hogy Én újra rajta lépkedjek. 

Gyermekeimnek örvendezniük kell. A félelem nem Tőlem származik. 

A félelem a gonosztól ered. Mégis megbocsátást és felmentést kapnátok, amikor félelmet és aggodalmat éreztek 

azokért a lelkekért, akik vakságban járnak – nem azért, mert nem látnak, hanem azért, mert nem akarnak látni. 

Követőimből álló szeretett Hadseregem, nektek az a kötelességetek Felém, hogy segítsetek nekem előkészíteni 

az utat az Én közelgő Isteni Uralmamra a földön. 

Szükségem van a segítségetekre. Szükségem van az imáitokra. Imáitok gyengíteni fogják az Antikrisztus 

munkálkodását valamint a hamis prófétát, aki el fogja foglalni helyét a Szentszékben, Rómában. 

Gyermekeim, mindannyiatoknak tudnotok kell, hogy Én mindent megbocsátok. Még azok is megmenekülhetnek 

a pokol kapui felé történő további lesüllyedéstől, akik kapcsolatban állnak a sátánista csoportokkal, akikről 

beszélek. 

A bűn enyhülhet az ima hatására. Nem kell csatába mennetek és harcolnotok felemelt ököllel, mindössze 

annyit kell tennetek, hogy imádkoztok. 

Az Én Új Paradicsomom csodálatos, gyermekek. Az előkészületek nagy része már befejeződött, 

ugyanazokkal a csodákkal, mint amit Ádámnak és Évának mutattak be, melyet ők visszautasítottak a bűn miatt. 

Minden készen áll. 

Ti, Követőim, részesülni fogtok a gyönyörű Új Paradicsomból a földön, amely fölött Én fogok uralkodni. 

Mert nektek – ezen nemzedék tagjainak, akik arra választattak, hogy élvezzék ezt a Paradicsomot – nem szabad 

megállnotok azon munkátokban, hogy segítetek Nekem, hogy elvigyem Magammal minden Gyermekemet 

az Én Csodálatos Királyságomba. 

Gyermekeim, azonban azt is tudnotok kell, hogy a hamis próféta el fogja hitetni veletek, hogy ő is egy 

Paradicsomhoz hasonló helyre készít fel benneteket. 

Hazugságai el fogják bűvölni a katolikus hívők egy naiv csoportját. Ő külső megjelenésre egy csodálatos és 

szeretetteljes személyiséget fog mutatni, és minden Gyermekem a Katolikus Egyházban, össze lesz zavarodva. 

Ennek egyik jele az ő gőgje és arroganciája lesz, mely egy külső hamis alázat mögé lesz bujtatva. Olyannyira 

megtévesztettek lesznek Gyermekeim, hogy ők azt fogják hinni róla, hogy egy kivételes és tiszta lélek. 

Őt élő szentként fogják kezelni. Egyetlen szavát sem fogják megkérdőjelezni. 

Ezen kívül úgy fog tűnni, mintha természetfeletti adományai lennének, és az emberek azonnal el fogják hinni, 

hogy képes csodákat tenni. 

Bárki, aki szembehelyezkedik vele, azt bírálni fogják, és eretneknek tekintik majd. 

Minden ilyen, eretnekséggel vádolt lelket félre fognak lökni, és oda fognak dobni a kutyáknak eledelül. 
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A Tanításaimmal kapcsolatos valamennyi igazságot kiforgatják és elferdítik majd. Minden csak hazugság lesz. 

Az üldöztetés lassan bontakozik ki, és eleinte alig lesz észrevehető. 

Az Én igaz Felszentelt Szolgáimnak a Szentmiséket titokban kell majd mondaniuk, és sok esetben nem is 

egy katolikus templomban. 

Rejtekhelyeken kell majd miséket bemutatniuk. Gyermekek, mikor ez megtörténik, nem szabad 

elveszítenetek a reményt. Ennek rövid időn belül vége lesz. 

Csak imádkozzatok azokért a lelkekért, akik a Hamis Próféta iránti elköteleződésükben megfeledkeznek majd 

a Szentháromságról, mely mindennek az alapja, amelyre a Katolikus Egyház épült. 

Sok vallás csak egyetlen személyt követ a Szentháromságból. Egyesek az Atyát tisztelik, mások a Fiút, de ők 

valamennyien egyek, Leányom. 

Csak egy igaz Isten létezik. Ez pedig nem más, mint az Atya, a Fiú és a Szentlélek, három különböző személy, 

egyetlen isteni lényegben. Minden vallás hamarosan meg fogja kapni az igazságot, és sok vallás el fogja 

fogadni ezt a szent misztériumot. 

Kövessetek Engem az üdvösségetekre vezető úton, Követőim, dicsőséges jövő áll előttetek, de erősnek kell 

maradnotok. 

Ez a kiválasztott generáció az Én Új Paradicsomomra a Földön. 

Ne utasítsátok vissza az életnek ezt a dicsőséges ajándékát, mely teljes pompájában ragyog. Egyetlen lélek sem 

fog másra vágyni. Az Én Új földi Paradicsomom a béke és boldogság korszaka lesz, melyben nem lesz bűn. 

Ez az Én Atyám isteni akarata, és ez volt az Ő ígérete az emberiségnek a kezdetektől fogva. 

Örüljetek és legyetek boldogok, mivel sok minden vár rátok, gyermekek. 

Az előttetek álló megpróbáltatások jelentéktelenekké válnak, mikor tanúi lesztek a rátok váró dicsőséges 

Királyságnak. 

Szeretlek benneteket gyermekek. Tudom, hogy ti is szerettek Engem. Ezért arra kérlek benneteket, hogy 

tanúsítsatok szeretetet azok iránt, akik vakok az Én Szentlelkemre. 

Imádkozzatok értük, amikor csak tehetitek, hogy ők újra megláthassák Ígéretem igazságát, melyet akkor tettem 

az emberiségnek, mikor meghaltam, hogy biztosítsam a ti örök üdvösségeteket. 

Szeretett Jézusotok 

Az egész Emberiség Megváltója 

 

HALLJÁTOK MEG SÜRGŐS KÉRÉSEMET: IMÁDKOZZATOK AZ ATEISTÁK LELKÉÉRT 

2012. JANUÁR 23. HÉTFŐ, 15.20 

 

Drága, szeretett leányom, a világ azon a ponton van, hogy a felismerhetetlenségig megváltozik. 

Az Én időm már csaknem elérkezett.  
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Arra kérem mindazokat, akik hisznek Bennem, az ő Isteni Megváltójukban és az Én Örök Atyámban, hogy 

hagyjátok abba, amit épp most csináltok és hallgassatok meg. 

Függetlenül attól, hogy hisztek-e ezekben az Üzeneteimben – melyet a világnak adok ezekre az időkre – vagy 

sem, halljátok meg most sürgős Kérésemet. 

Imádkozzatok, imádkozzatok és imádkozzatok az ateistákért, szívetek minden Irántam érzett szeretetével. 

Sokan meg fognak halni a Nagyfigyelmeztetés során. 

Sokaknak nem lesz lehetőségük, hogy még időben meg tudják bánni bűneiket. 

Arra kérlek benneteket, hogy ajánljátok fel minden szenvedéseteket és imátokat ezekért a lelkekért, azért, hogy 

Én meg tudjam menteni őket a pokol tűzétől. 

Imádkozzatok azokért, akik nem fognak visszafordulni Hozzám, még akkor sem, amikor az igazságot 

bemutatják nekik. 

Imádkozzatok azokért is, akik számára a földi tisztítótűz, a vezeklés – melyet jó szívvel el fognak fogadni – 

nehéz lesz. 

Sokaknak ez nagyon fájdalmas lesz. 

Imádkozzatok, hogy megkapják az erőt, melyre azért van szükségük, hogy ki tudjanak tartani. 

Menjetek gyermekeim, és tegyetek meg mindent, amit Én kértem tőletek, mert már kevés az idő. 

Szeretlek benneteket. Ne feledjétek, nincs mitől félnetek, ha szerettek Engem. 

Csak imádkozzatok azokért, akik most ma visszautasítanak Engem, és azokért, akik majd hátat fognak fordítani 

az igazságnak. 

  

Szeretett Megváltótok 

Jézus Krisztus 

 

JÓ HÍR: ISTEN, AZ ÉN ÖRÖK ATYÁM, SZENTESÍTETTE AZ EMBERISÉG NAGY RÉSZÉNEK 

ÜDVÖSSÉGÉT 

2012. JANUÁR 24. KEDD; 16.55 

 

Drága, szeretett leányom, Én vagyok az, a te Jézusod, aki ma azért jött el hozzád, hogy elhozza a jó hírt a 

világnak. 

Sok kiválasztott lelkem által felajánlott rengeteg ima és szenvedés révén Isten sokkal több gyermeke 

menekülhet meg most. 

Ha megértenétek az áldozat és az ima hatalmát gyermekek, soha nem hagynátok abba az imádkozást. 
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Isten, az Én Örök Atyám, szentesítette az emberiség nagy részének üdvösségét. 

Ez azt jelenti, hogy sokan meg fognak térni a Nagyfigyelmeztetés során, és azok, akik mégsem, az ima ereje által 

megmenekülhetnek. 

Ez nem jelenti azt, hogy mindenki meg fog menekülni, mert sajnos nem fog. 

Azok a megkeményedett emberek, akik első helyen a sátánhoz ragaszkodnak, és az általa irányított gonosz 

szektákhoz, nem akarnak majd megmenekülni. 

Inkább egy másik Paradicsomot fognak választani. Egy olyan paradicsomot hitetnek el velük, mely Atyám 

által az emberiségnek megígért paradicsomon kívül létezik. 

Ez a hamis Paradicsom, amelyben a fenevad sátánista követői hisznek, nem létezik. 

Ezt a sátán hozta létre a tanítványai elméjében, és ez szimpla illúzió. Nagyon sokat ígért. 

A sötét lelkek egy másik univerzumban, egy másik lét(ezés)ben hisznek, ahol Isten nem létezik. 

Ők más életformákban, más teremtményekben és egy békés uralomban hisznek, melyek mind 

hazugságra épülnek. 

Egyik sem valóságos, gyermekek. Ez nem létezik, nem is létezhet, mert ezt nem Atyám teremtette. 

Isten, a Mindenható Atya teremtette az egész univerzumot – a csillagokat, a bolygókat és a földet, 

csakúgy, mint a teljes világűrt. 

Imádkozzatok azokért, akik ilyen kultuszokat követnek. 

Imádkozzatok, hogy több Gyermekem, akik mert szenvednek, ne keressék ezeket a spirituális kiutakat, melyek 

nem Istentől erednek. 

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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SZŰZ MÁRIA: IRÁNT IS ÉRINTŐ NUKLEÁRIS HÁBORÚ VAN SZERVEZŐDŐBEN 

2012. JANUÁR 25. SZERDA, 13.50 

 

Gyermekem, sok minden történik éppen most a világban, mivel a sátán serege továbbra is pusztítást végez 

mindenütt. 

Ők megpróbálják átvenni az irányítást minden pénzügyi intézmény felett, hogy egy szörnyű rémtettet 

hajtsanak végre gyermekeimen. 

Emellett ők – a hatalomvágy által vezérelt gonosz csoport – megpróbálnak előidézni egy nukleáris 

háborút Iránban. 

Neked, gyermekem, imádkoznod kell, hogy Isten, az Atya majd – az Ő nagy irgalmában – nyissa meg szíveiket, 

hogy ezek a dolgok ne történjenek meg. 

Sose veszítsétek el a hitet gyermekek, mert imáitok működnek. 

A nagy gonoszságok, mint az abortusz, az eutanázia, a prostitúció és a szexuális perverziók kezdenek enyhülni a 

világban most. 

Imádkozzátok, imádkozzátok, imádkozzátok a legszentebb rózsafüzéremet gyermekek – ha lehetséges 

csoportokban – mindenütt. 

A sátán gyorsan el fogja veszíteni a hatalmát, amint eltaposom a kígyó fejét. 

Már nem tart soká, hogy Fiam visszatérjen a földre. 

Először még ad nektek egy utolsó esélyt a megtérésre. 

Aztán gyorsan fel fogja készíteni a világot az Ő Második Eljövetelére. 

Az idő már rövid. 

Az ima a ti fegyveretek gyermekek, hogy visszatartsátok a sátán seregét a végső üldözéstől, melyet az 

emberiség ellen tervez. 

Ne feledjétek, hogy az én Örök Atyám szeretete és irgalma által meg fog védeni mindannyiatokat, akik hisztek 

Benne. 

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok azok üdvösségéért, akik továbbra sem engedelmeskednek Neki, és 

tagadják szeretett Fiam létezésének igazságát. 

Az idő készen áll. Nyissátok meg szíveteket Fiam Isteni Irgalmasságára. 

Az ég elkezd majd megváltozni most, és mindenki látni fogja maga előtt feltárulni ezt a nagy csodát. 

Álljatok készen. 

Készítsétek fel otthonaitokat, és imádkozzátok szent rózsafüzéremet, amikor csak tehetitek, hogy 

enyhítsétek a gonosz szorítását. 

 Szeretett Édesanyátok, 

Az Üdvösség Anyja 
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AZ UTOLSÓ FATIMAI TITOK KINYILATKOZTATJA A SÁTÁN GONOSZ SZEKTÁJÁNAK A VATIKÁNBA 

TÖRTÉNŐ BEHATOLÁSÁNAK IGAZSÁGÁT 

2012. JANUÁR 26. CSÜTÖRTÖK, 21.40 

 

Drága, szeretett leányom, itt az idő, hogy Isteni Királyságom misztériumának teljes igazsága feltáruljon a 

világ előtt. 

Az igazság egy ideje rejtve van. A csodákon, a jelenéseken és a kiválasztott lelkekkel való kommunikáción 

keresztül a világban megnyilvánuló isteni beavatkozásom elismerése, éveken keresztül félre volt söpörve 

Egyházam által. 

Miért érezte Egyházam szükségét annak, hogy visszatartsa az igazságot, amelyet csak ők ismertek, amikor 

ennek az igazságnak kellett volna megerősítenie Gyermekeim hitét mindenütt. 

Minden igaz látnokomat és Áldott Édesanyám minden igaz látnokát már az elején semmibe vette, és 

megvetéssel kezelte Egyházam. 

Leányom, még az utolsó fatimai titkot sem kapta meg a világ, mert ez kinyilatkoztatta a sátán gonosz 

szektájának a Vatikánba történő behatolásának igazságát. 

A titok utolsó részét nem fedték fel azért, hogy védeni tudják a gonosz szektát, akik nagy számban behatoltak a 

Vatikánba Édesanyám a fatimai szent kegyhelyen történő megjelenése óta. 

Lucia leányomat elhallgattaták azok az erők, akik a Vatikán egy részét irányították, amely fölött 

szegény szeretett Pápáimnak csak kevés hatalma volt.   

Nézzétek ahogyan nemcsak kiforgatták és elferdítették Tanításaim igazságát, de új eljárásokat is bevezettek a 

katolikus istentiszteletben, amely nemcsak Engem, de Örök Atyámat is sérti. 

A Katolikus Egyház az egyetlen igaz egyház, és mint ilyen, az elsődleges célpontja a sátánnak és gonosz 

szektájának. 

Az igazság Tőlem származik. 

Az igazságtól kényelmetlenül érzik magukat az emberek, mert ez személyes áldozatot vonhat maga után. 

Az igazság felháborodást kelt bizonyos esetekben, és sok esetben eretnekségnek számít. 

De csak az igazság tud megszabadítani benneteket a hazugságoktól. Azoktól a hazugságoktól, melyek a sátántól 

erednek, és amelyek súlyos teherként nyomják lelketeket. 

Elérkezett az idő arra, hogy az igazság felszínre kerüljön egy hazugságokkal teli világban. 

Leányom, oly sok hazugságot mutattak be Gyermekeimnek a hamis vallások, a hamis istenek, a hamis egyházi 

vezetők, a hamis politikai vezetők és szervezetek, csakúgy, mint a hamis média. 

Az igazság nagy része rejtve maradt. De, ha feltárulna az igazság atekintetben, hogy mi történik jelenleg a 

világban, nagyon kevés ember fogadná azt el. 
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Ugyanez vonatkozik Atyám Tízparancsolatára is. Ezeket a szabályokat az Én Örök Atyám fektette le, és adta az 

Ő prófétájának, Mózesnek. 

Az igazság sohasem változik, függetlenül attól, hogy mennyire próbálja megváltoztatni ezt az emberiség. 

Atyám Parancsolatai már nem elfogadottak, még a keresztény egyházak körében sem. 

A ’Ne ölj!’ azt jelenti, hogy nem ölhetsz meg más emberi lényt. Ez nem az önvédelemre vonatkozik, hanem 

minden más körülményre. 

Senki sem igazolhatja a gyilkosságot – az abortuszt, a kivégzést vagy az eutanáziát. Senki. 

Ez halálos bűn, és a büntetése: örök élet a pokolban. 

Gyermekeim ezt tényleg elfogadják, leányom?  Ők még meg is szavazzák azokat a törvényeket, amelyek 

nemcsak hogy elfogadhatóvá, de megbocsáthatóvá is teszik ezt Isten szemében. Pedig ez nem az. 

Az Én Atyám Tízparancsolatának minden egyes részét megszegik, minden nap. 

Egyházam mégsem prédikál sosem a bűn súlyosságáról. Ők sosem mondják el az embereknek, hogy a pokolba 

fognak kerülni, ha halálos bűnt követnek el, és nem mutatnak megbánást. 

Szívem mélyen megsebzett. 

Egyházaim, szerte a világon, nem az igazságot prédikálják. 

Sok Felszentelt Szolgám már nem hisz a pokol vagy a tisztítótűz létezésében. 

Ők nem fogadják el Atyám Parancsolatait. Feloldozást adnak minden bűn alól. 

Atyám irgalmáról beszélnek, de nem magyarázzák el, hogy milyen következményekkel jár halálos bűn 

állapotában meghalni. Nagyon megbántanak Engem azzal, hogy nem teljesítik kötelességüket, melyre 

felesküdtek. 

Sok esetben ők a felelősek oly sok lélek elvesztéséért. 

Ébredjetek rá az igazságra ti mind, kik azt valljátok, hogy hisztek Istenben, a Mindenható Atyában, a mindenség 

Teremtőjében, és tudjátok azt, hogy csak egy igazság létezik. 

Nem létezhet több mint egy igazság. 

Az igazságon kívül minden más hazugság, és nem az Én Mennyei Atyámtól, a Mindenható Istentől, a mindenség 

Teremtőjétől származik. 

Szeretett Megváltótok 

Jézus Krisztus 
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FELHÍVÁS A PAPSÁGHOZ: KÉSZÍTSÉTEK FEL NYÁJAMAT AZ ÉN RÉGÓTA VÁRT MÁSODIK 

ELJÖVETELEMRE A FÖLDÖN 

2012. JANUÁR 27. PÉNTEK, 23.50 

 

Én vagyok a te szeretett Jézusod, a Magasságos Isten Fia, aki a Szeplőtelen Szűz Máriától született. 

Drága, szeretett leányom, sose felejtsd el, hogy ha Nekem dolgozol, téged üldözni fognak, mert az emberiség 

nem akarja meghallani az igazságot, amit Én nyilatkoztatok ki neked ezekben a végidőkben. 

Szent Szavamat (Üzenetemet) oly sokáig semmisnek nyilvánították, de többé már nem fogják. 

Hangomat meg fogják hallani az egész világon. Szeretetem teljes Dicsőségemben fog megnyilvánulni, és az 

emberiség végre képes lesz kiszabadítania magát a sátán gonosz rabláncaiból. 

Ahogy az igazság majd átjárja Gyermekeim lelkét, és elhozza nekik az oly régóta várt szabadulást, ez sajnos 

szakadást fog okozni. 

Szeretett felszentelt szolgáim, papjaim és a Szent Katolikus Egyházon belül valamennyi szerzetesrend 

papja tudja, hogy Én mindannyiatokat szeretem. 

Közületek oly sokan feladtátok életeteket Értem, szívetek nagylelkűségével. Rám kell bíznotok magatokat 

most. 

Imádkoznotok kell a vezetésért, hogy erősek maradjatok a hitetekben, és a megkülönböztetésért, minden 

időben. 

Egy pillanatra se vegyétek le soha a tekinteteteket Rólam.  

Szükségem van rátok, hogy felkészítsétek Nyájam annak érdekében, hogy örömmel fogadjon majd Engem a 

régóta várt földi Második Eljövetelem során. 

Ki kell majd tartanotok, és nem szabad engednetek, hogy Irántam való szeretetetektől eltántorítsanak 

benneteket, függetlenül attól, hogy mekkora nyomás nehezedik rátok. 

Ti vagytok az Én igaz tanítványaim, és arra kell kérnem benneteket, hogy vegyétek fel a harcot, és mentsétek 

meg Egyházam. Sosem fog elbukni ez az igaz egyház, melyet Szeretett Tanítványom, Péter, a Kősziklára 

épített. 

Az ellenség talán azt hiszi, hogy meg tudja semmisíteni, de az egy ostoba feltételezés lenne. 

Senki nem fogja vagy tudja megsemmisíteni Egyházam. Fel fog támadni hamvaiból, hogy hirdesse 

Dicsőségemet, amikor visszajövök, hogy megmentsem Királyságomat a földön. 

Sosem szabad elhagynotok Engem, szeretett Megváltótokat, soha. 

Mert Nélkülem nincs világosság, és világosság nélkül nincs jövő. 

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 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/uj-imahadjarat-jezustol/
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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 

 

 

SZŰZ MÁRIA: TELJES SZÍVVEL IMÁDKOZZATOK BENEDEK PÁPÁÉRT 

2012. JANUÁR 28. SZOMBAT, 21.00 

 

Gyermekem, a sátán hatalma minden nappal egyre gyengébb, ahogy a Szentlélek továbbra is kiterjeszti az Ő 

szárnyait Isten minde gyermeke fölé. 

Mindenütt növekszik a hit és az istenszeretet az imádság révén, és azon különleges kegyelmek révén, melyet 

Atyám, a Magasságos Isten adott gyermekeimnek.  A megtérések száma nő. Sok gyermekem talán nincs is 

tudatában ennek, de észre fogjátok venni, ha kinyitjátok szemeiteket. 

Kérlek gyermekem, imádkoznod kell Benedek pápáért teljes szívedből.  Ő nagyon szenved, és több szempontból 

is egyedül van bánatában, látva a hittagadást a Szent Vatikánon kívül és belül egyaránt. 

Napjai a Szentszékben meghosszabbodtak, és emiatt a gonosz okozta pusztítás nagy része elhárult. 

Gyermekeim az ima olyan, mint egy mennydörgés az égben. Imáitok,  gyermekek, meghallgatásra és 

megválaszolásra találnak a Mennyben, és ez jó. 

Továbbra is imádkozzátok az imahadjárat imáit, melyet te kaptál, gyermekem. 

Íme egy különleges ima, az Imahadjárat (23) imája Benedek pápa biztonságáért: 

Ó, Örök Atyám, szeretett Fiad, Jézus Krisztus nevében, és az Ő szenvedéseiért, melyeket elviselt, hogy 

megmentse a világot a bűntől 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/uj-imahadjarat-jezustol/
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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. 

  

A Föld mennyei Királynője 

Az Üdvösség Anyja 

 

ISTENI IRGALMASSÁGOMNAK ÚGY KELL MEGVALÓSULNIA, AHOGY AZT SZENT FAUSZTINA 

NŐVÉRNEK NYILATKOZTATTAM KI 

2012. JANUÁR 29. VASÁRNAP, 21.18 

 

Én, a te Jézusod, szeretném tájékoztatni a világot, hogy Isteni Irgalmasságomnak úgy kell megvalósulnia, ahogy 

azt Helena leányomnak, Szent Fausztina nővérnek nyilatkoztattam ki. 

Ez a misztérium fel fog tárulni, ahogy mindenki tanúja lesz az emberiség megmentésére irányuló 

Irgalmasságom sugarainak végső megnyilvánulásának. 

Akik kigúnyolnak téged, leányom, és azt mondják, hogy ez a misztérium már ki lett nyilatkoztatva a világnak, 

azoknak tudniuk kell a következőt. 

Hány ember tud ma a világban Isteni Irgalmasságom ígéretéről? Nagyon kevés, beleértve téged is, leányom. 

Követőim nem tudták, hogy Én vissza fogok majd jönni, hogy felkészítsem a világot erre a nagy 

eseményre? 

Én mindig felkészítem Gyermekeimet az ilyen eseményekre. Örök Atyám egy céllal küld prófétákat a világba, 

hogy megfelelő figyelmeztetést adjon nektek, annak érdekében, hogy a lelkeket ne érjék váratlanul az 

események. Örüljetek ennek a prófécia-ajándéknak. Ne utasítsátok vissza. 

Soha ne gondoljátok, hogy ti mindent tudtok az Én utaimról, mert – amíg ti talán szerettek Engem – ti nem 

mindig ismertek Engem, vagy értitek meg az Én utaimat. 

Mert nektek mindannyiatoknak, akik kigúnyoljátok az Én prófétáimat, jusson eszetekbe, hogy nem őket 

gúnyoljátok, hanem Engem. Ők egyszerűen csak eszközök. 

Gyermekeim, nektek sosem szabad azt feltételeznetek, hogy valóban ismertek Engem, mert ha valóban 

ismernétek, nem tagadnátok meg Engem. De ti még ma is – csakúgy mint Tanítványaim tették, amikor 

közöttük jártam – tagadjátok azt, hogy Én vagyok az, aki hivogatlak benneteket. 

Bal kezeteket kinyújtjátok Felém, míg jobbotokkal arcul üttök Engem. 



- A NAGYFIGYELMEZTETÉS - 

Forrás: thewarningsecondcoming.com +++ nagyfigyelmeztetes.hu  42  

 

Nem halljátok, hogy Én beszélek hozzátok most? Ha nem, akkor üljetek le csendben és imádkozzatok Hozzám, 

így Én be tudom tölteni fáradt szíveteket az Én Szentlelkem tűzével. 

Szeretlek benneteket, és ha majd beengedtek Engem szívetekbe – acélpáncélzatotokat levetkőzve, mely gátol 

Engem -, Én szabaddá foglak tenni benneteket. 

Ha kinyitjátok szemeteket és meglátjátok, hogy Én, a ti isteni Megváltótok beszélek veletek, akkor  – 

szívetekben szeretettel és örömmel -  kövessetek Engem az úton az Új Paradicsomba. 

Ne hagyjátok, hogy a gonosz kétségeket ültessen el elmétekben. Imádkozzatok, hogy elég erősek legyetek, 

alázatosak  elmétekben és lélekben, hogy Karjaimba fussatok. 

Csak akkor fogtok valóban békére lelni lelketekben, ha úgy jöttök Hozzám mint egy gyermek. Ez az egyetlen 

módja annak, hogy beengedjetek Engem szívetekbe. 

Szeretett Jézusotok 

 

 

SZŰZ MÁRIA FELHÍVÁSA AZ IMÁDSÁG NAPJÁRA ÉS A BÖJTÖLÉSRE, HOGY FELKÉSZÜLJÜNK A 

NAGYFIGYELMEZTETÉSRE 

2012. JANUÁR 30. HÉTFŐ, 13.00 

 

Ezt az üzenetet Maria Divine Mercy (az Isteni Irgalmasságról nevezett Mária) – Szűz Mária két egymástól 

független jelenése után – kapta. Az első jelenés január 29-én éjfélkor történt, a második 2012. január 30-án hétfőn, 

13 órakor, amely alatt a Szűzanya nagyon szomorúnak tűnt. 

Gyermekem, miközben most Fiam eljön, hogy beborítsa az egész földet Irgalmassága sugaraival, nehéz 

szívvel bár, de azt kell mondanom neked, hogy sok ember meg fog halni a Nagyfigyelmeztetés során. 

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok az ő lelkükért. 

Neked, gyermekem, meg kell kérned ezeknek az isteni üzeneteknek valamennyi követőjét, hogy szánják a 

holnapi napot, 2012. január 31-ét, keddet, egy különleges imanapnak. 

Ezen a napon el kell imádkoznotok a legszentebb Rózsafüzért és az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét. 

Ahol lehetséges, mindenkinek meg kell próbálnia ezt megtenni, és böjtölnie kell ezen a napon. Így több 

lélek, különösen a halálos bűnben levő lelkek, haláluk pillanatában megmenekülhetnek szeretett Fiam, Jézus 

Krisztus irgalma által. 

A bánat könnyeit hullatom azokért a szegény emberekért, akiknek elképzelésük sincs arról, hogy mennyi 

fájdalmat és kínt okoznak bűneik Fiamnak. 

Az ajándék örömébe, amelyet Fiam hoz el most a világnak, szomorúság is vegyül, azokért a lelkekért, akiket 

nem lehet megmenteni saját döntésük miatt. 

A hazugságokat – melyek a felszínre fognak törni és elterjednek majd az egész világon a sötét lelkek által, 

miután a Nagyfigyelmeztetés megtörténik – meg kell állítani imáitok által. 
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Imádkozzatok, hogy senki ne utasítsa majd el Fiam Isteni Irgalmasságát a Nagyfigyelmeztetés alatt vagy azt 

követően. Mert minden, ilyen hazugságoknak áldozatul esett lélek, egy lélek, akit a gonosz el fog ragadni. 

Terjesszétek a megtérést az egész világon gyermekek. Fogadjátok el azt, hogy Én vagyok a Társmegváltó és a 

Közvetítő, szorosan együttműködve szeretett Fiammal, Jézus Krisztussal, hogy megmentsük az összes lelket az 

örök kárhozattól. 

Gyermekek, az irántatok érzett szeretetem nagyon erős. Irgalomért esedezem minden egyes lélek számára, a 

nap minden egyes másodpercében, könyörögve Atyámhoz, könyörületért. 

De gyermekek, nektek segítenetek kell azzal, hogy csatlakoztok hozzám imában és áldozathozatalban, hogy 

segítsek Isten valamennyi gyermekének belépni az Új Paradicsom kapuin. 

  

Mennyei Édesanyátok, 

Az Üdvösség Anyja 
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† ÚJ IMAHADJÁRAT JÉZUSTÓL 
 

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

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

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

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

imákat és a www.TheWarningSecondComing.com (magyarul 

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

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

újabbak, Jézus kérésének megfelelően. 

2011. november 17. csütörtök; 21.00 

 

 

(1) „ Ajándékom Jézusnak a lelkek mentésére” 

2011. november 17. csütörtök; 21.00 

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

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

minden nap a lelkek mentésére.  Ez az első ima: 

Ajándékom Jézusnak a Lelkek Mentésére 

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

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

bántanak meg Téged. 

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

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

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

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

Megváltótok 

Jézus Krisztus 

 

 

 

 

 

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

(2) Ima a Globális Uralkodókért 

2011. november 18. péntek, 21:00 

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

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

(diktálnak), nem pedig Isten. 

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

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

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

töredelmes szívvel. 

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

világ bűneiért, a Mi Urunk, Jézus Krisztus által. 

Ámen. 

 

 

† 

(3) Szabadítsd meg a világot a félelemtől 

2011. november 19. 

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

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

a lelkeket a Te szerető szívedtől. 

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

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

szerethessenek Téged, úgy, ahogy szeretniük kellene Téged.” 

Szerető Megváltótok 

Jézus Krisztus 
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† 

(4) Egyesíts minden Családot 

2011. november 20. 

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

Paradicsomi Királyságomban a földön. 

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

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

Földi Új Paradicsomod.” 

Ámen. 

Szerető Megváltótok 

Az Emberiség Megváltója 

Jézus Krisztus 

 

 

† 

(5) A Magasságos Isten dicsőítése 

2011. november 21. hétfő; 19.00 

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

az Ő irgalmasságáért, melyet az egész világnak ad. 

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

egész emberiségnek adsz. 

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

és gyengéd irgalmadért. 

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

ajándékodért, melyet most hozol el nekünk. 

Kérünk Istenünk, légy irgalmas valamennyi gyermekedhez.” 

A ti Jézusotok 
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† 

(6) Ima az Antikrisztus megállítására 

2011. november 22. kedd; 11.00 

 

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

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

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

Nagyfigyelmeztetés során bekövetkezõ megtérések által.” 

 

 

† 

(7) Ima azokért, akik visszautasítják az Irgalmasságot 

2011. november 22. kedd; 20.00 

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

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

utasítani Irgalmasságomat. 

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

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

sötétségben lévő lelkek számára. 

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

fogják utasítani irgalmasságod fényét. 

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

saját maguk oly nehezen szabadulnak. 

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

nyájadhoz.” 

Szeretett Jézusotok 

 

 

† 

(8) A Gyónás 

2011. november 22. kedd, 22:30 

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

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

másoknak okoztam. 

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

felajánljam a Te legszentebb akaratod szerinti vezeklést. 

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

és szenvedést okozok majd Neked. 

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

Szeretlek téged Jézusom. 

Szükségem van Rád. 

Tisztelet Neked, és mindenért, amit Te képviselsz. 

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

Megváltótok, 

Jézus Krisztus 

 

 

† 

(9) Szenvedés felajánlása ajándékként 

2011. november 28. 

 

Ó Jézus Legszentebb Szíve 

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

hálaadással. 

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

Te Szent Szívedhez. 

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

drága ajándékként mutathassam be, a lelkek mentésére. 
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† 

(10) Szeretetlángod hordozása 

2011. november 29. kedd, 15.35 

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

nemzeten át. 

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

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

 

 

† 

(11) A látnokokkal szembeni gyűlölet megállítása 

2011. november 30. szerda, 20.00 

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

igaz látnokok iránt ezekben az időkben. 

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

Legszentebb Szavad egy hitetlen világnak. Ámen.” 

 

 

† 

(12) Ima a gőg bűnének elkerülésére 

2011. december 3. szombat; 19.40 

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

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

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

Kérd meg őket, hogy imádkozzák ezt az imát: 

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

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

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

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

(13) Ima a védettség kérésére 

2011. december 11. vasárnap 15.33 

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

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

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

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

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

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

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

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

alábbi imát mondjátok: 

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

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

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

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

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

Mennyei Atyátok, 

A Magasságos Isten 

 

 

† 

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

2011. december 14. szerda, 19.15 

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

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

„Ó Mindenható Atya, Magasságos Isten, 

Kérünk, légy irgalmas minden bűnöshöz. 

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

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

szerető szívedben. 

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

cselekedettől, melyet gyermekeid elpusztítására terveznek. 

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

igazságát, félelem nélkül lelkünkben.” 

Menjetek békével.  Szerető Megváltótok, Jézus Krisztus 

 

 

† 

(15) Hála az Isteni Irgalmasság ajándékáért 

2011. december 19. hétfő, 19.30 

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

tiszteletet tanúsítanának Születésem iránt. 

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

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

ajándékát tisztelitek Születésemben. 

Ezért küldött Engem Atyám első alkalommal. 

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

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

„ Ó Mennyei Atyám, 

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

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

mellyel most megajándékozod gyermekeidet. 

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

Szeretett Megváltótok, Jézus Krisztus 

 

† 

(16) Ima a Nagyfigyelmeztetés során kapott kegyelmek elfogadására 

2011. december 31. 

 

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

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

Nyisd meg szemem a Te Örök Üdvösségre tett ígéreted igazságára. 

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

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

nélkül szívemben és tiszta lélekkel mindörökkön örökké. 

Ámen.” 

† 

(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.” 

† 

Imahadjárat (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 

 

† 
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Imahadjárat (19) Ima a fiatalokért 

2012. január 13. 

“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.” 

† 

Imahadjárat (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 

† 

Imahadjárat (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 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/uj-imahadjarat-jezustol/
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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 

† 

Imahadjárat (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 

† 

Imahadjárat (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.” 
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† 

Imahadjárat (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 

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. “ 

† 

 


