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Ez az e-Könyv a www.TheWarningSecondComing.com oldalon közzé tett üzenetek fordításait tartalmazza.  

 

A karizmatikus eredetűnek tulajdonítható „lelki beszélgetések”, lelki naplók és feljegyzések kiadására és olvasására a következő 

alapelvek érvényesek: 

1. Az Acta Apostolicae Sedis 1966. december 29-i 58/16-ik számában a Hittani Kongregáció közölt egy dekrétumot, amelyet VI. Pál 

pápa 1966. október 14-én jóváhagyott, s melynek értelmében az Egyházi Törvénykönyv 1399. és 2318. paragrafusait eltörölték. 

2. Azóta az Egyház részéről megengedett, tehát szabad az új megjelenésekről, kinyilatkoztatásokról, jövendölésekről, csodákról, stb. 

minden kifejezett egyházi engedély nélkül könyveket kiadni, azokat hívek között terjeszteni, és azokat olvasni, feltéve, ha az ilyen 

természetű írások nem tartalmaznak szent hitünkkel és a krisztusi erkölccsel ellentétes tanításokat. 

3. 1975. márc. 19-én az Egyház ismételten megerősítette a fentebbi két kánon érvénytelenítését azzal, hogy lehetővé tette az ilyen 

könyvek egyházi jóváhagyás (Imprimatur) nélküli kiadását és olvasását. Az Imprimatur-ra csak akkor van továbbra is szükség, ha az 

ilyen kiadványokat a templomok előcsarnokában árusítják.  

http://www.thewarningsecondcoming.com/
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AZ EURÓPAI LÁTNOKNŐ (MARIA DIVINE MERCY) ÁLTAL KAPOTT ÜZENETEK – A 

NAGYFIGYELMEZTETÉS  
( “The Warning”) 

„Igen, leányom, a legnagyobb meglepetésedre,  téged választottalak ki,  hogy felkészítsd az emberiséget a Megtisztulás 

folyamatára, arra a tisztulásra, amely János Könyvében is megtalálható, és ami nemsokára bekövetkezik.” (Úr Jézus, 2010. 

nov. 16.) 

„Egy eszköz vagy, amelynek segítségével Isten szava eljut az összes gyermekemhez.” (Szűzanya, 2010. nov. 8.) 

“Ezek az üzenetek az Istentől vannak, és tisztelni kell őket.” (Szűzanya, 2010. nov. 8.) 

 Európában egy újabb látnoknő (Maria Divine Mercy, az Isteni Irgalmasság Máriája) állítja,  2010 novemberétől kap 

üzeneteket a Szűzanyától és szeretett Fiától, Jézus Krisztustól. 

Az üzenetek próféciákat és keresztény tanításokat tartalmaznak,  hogy Jézus második eljövetelére felkészítsék az 

emberiséget.  Ezek az üzenetek a Nagyfigyelmeztetésre (“The Warning”) vonatkoznak, Isten nagy Irgalmasságára,  amely 

a  látnoknő szerint nemsokára beteljesedik, de a  pontos dátum nem ismert előtte.  

A világon mindenki,  aki 7 évnél idősebb,  látni fogja bűneit, hogy mélyen megbánhassa azokat, és hogy megtérhessen 

még az Ítélet előtti utolsó napon. A látnoknő szerint nagyon fontos,  hogy a Nagyfigyelmeztetésre az emberiség jól 

felkészüljön, mert az esemény olyan sokkoló lesz,  hogy ezt a sokkot egyesek nem tudják majd elviselni, ezért  halálos 

bűnben meghalhatnak. 

A fiatal látnoknő,  feleség és édesanya,  ezért nem szeretne a nyilvánosság elé kerülni,  hogy óvja a családját.  Azt 

állítja,  hogy Urunk az egész világ számára ajándéknak szánta az üzeneteket, és hogy ezeket interneten kell közzé tennie. 

Néhányan segítettek ebben neki.  A hölgy,  aki a katolikus hitet éli,  rendszeresen vett részt Szentmisén, de állítása 

szerint, hite nem volt elég erős. Azonban  az üzenetek által hite különlegesen megerősödött. Nyomatékosan állítja,  hogy 

sem a Mária-jelenésekről,  sem a Szentírás tanításairól nem volt elegendő ismerete, hiszen nagyon gyengének minősítette 

lelki életét.  Amikor Urunk megmondta a könyv címét ( amelyet közzé kell tennie): „A Nagyfigyelmeztetés”,  azt 

hitte,  hogy a könyv Urunk második eljöveteléről fog szólni.  A Garabandáli üzenetek által szerzett csak tudomást arról, 

hogy a Nagyfigyelmeztetés megelőzi Urunk második eljövetelét. Hónapok eltelte után  végre lelkivezetőt talált,  így az 

üzenetek megfelelnek a  katolikus hit tanításának, és úgy kerülnek továbbításra. 

Hogyan kapja a látnoknő az üzeneteket? 

Az üzeneteket belső hang által kapja,  de többször is volt része, általában imádkozás közben,   a Szűzanya és az Úr Jézus 

jelenésében. Több Szent arcképét is láthatta,  olyanokét,  akiket azelőtt nem ismert pl: Szent Fausztináét,  Szent 

Ágostonét,  Szent Benedekét,  Avilai Szent Terézét és II. János Pál Pápáét,  akit a Szűzanya a „Szent” szóval illetett. 

Az  egyes előrejelzések (az üzenetek alapján) az arab világ felkelésére,  az Antikrisztusra, aki nemsokára kinyilatkoztatja 

magát, és a három vezető beosztásban levő politikusra vonatkoznak,  akiket rövidesen meg fognak ölni.  Ugyanakkor a 

látnoknőnek felfedték a politikai összeomlás részleteit is, és a Vatikánnal kapcsolatos szakadásokat is. 

A közzétett üzenetek megerősítik a katolikus tanítást,  növelik a hitet, és azért adattak,  hogy az emberiséget újra 

evangelizálják,  hogy felkészülhessenek Jézus második eljövetelére, és hogy az Utolsó Ítéletkor megmenekülhessenek. 

A látnoknő aláveti magát a pápai hivatal döntésének az üzenetek valóságát illetően. Abban az esetben, ha próféciáról van 

szó,  a pápa az egyedüli bíró.  /X. Leo Pápa (1513)/ 

Jelenleg a látnoknő lelki vezetésben részesül, az Egyház vezetése alatt áll. Arra ösztönzi a világ keresztényeit,  hogy sokat 

imádkozzanak azokért a lelkekért,  akik a Nagyfigyelmeztetést nem fogják túlélni, és azokért,  akik minden 

cselekedetükben arra fognak törekedni, hogy ennek a nagy eseménynek a hatásait meggyengítsék, hiszen ők az 

Antikrisztus uralmát akarják.
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A 666-OS SZÁM BELE LESZ REJTVE EGY CHIPBE, ÉS ARRA FOGNAK KÉNYSZERÍTENI 

BENNETEKET, HOGY FOGADJÁTOK EL AZT, AKÁRCSAK EGY VÉDŐOLTÁST 

2012. JÚNIUS 1. PÉNTEK, 20.15 

Drága, szeretett leányom, az Antikrisztus már most készíti a béketervét, amelyet hamarosan 

nyilvánosságra hoz, miután a háborúk széles körben elterjednek a Közel-Keleten, és amikor a szenvedés és a 

borzalmas gyötrelem már azt jelenti, hogy nincs remény. 

Ekkor fog ő felbukkanni hirtelen, és úgy jelenti be magát a világnak, mint a béke embere, egy csillogó drágakő, 

amely ragyogni fog a sötétség közepette. 

Amint a nyilvánosság elé lép, minden idők egyik legkarizmatikusabb politikai vezetőjének fog tűnni. 

Vonzó, megnyerő és gondoskodó személyisége meg fogja téveszteni az emberek nagy többségét. 

Szeretetet és könyörületességet fog sugározni, és keresztényinek fog tűnni. Mindeközben egyre több hívőt fog 

vonzani, és ő olyanná válik, mint Én, a Messiás. 

Úgy fog tűnni, mintha a nemzetek közötti egységet hirdetné, és a világon, szinte minden országban 

szeretetnek fog örvendeni. 

Aztán olyan lesz, mintha természetfeletti képességei lennének. Sokan azt fogják hinni, hogy őt Atyám küldte, 

és hogy ő Én vagyok, Jézus Krisztus, a Világ Megváltója. 

Imádkozni fognak hozzá, szeretni fogják, feladják majd az életüket érte, és ő  kineveti és kigúnyolja majd őket, 

amikor nem látják őt. 

Minden idők legnagyobb megtévesztése lesz ez, és a terv az, hogy ellopja lelketeket, hogy elvegyen benneteket 

Tőlem. 

Ő (az Antikrisztus) és a Hamis Próféta, aki mint egy Király fog Péter Székében ülni, titokban tervezik 

majd az egy-világvallást. 

Ez egy keresztény-jellegű vallásnak fog tűnni, amely a szeretetet hirdeti. Viszont ez nem az Istentől származó 

felebaráti szeretetet fogja hirdetni, hanem az Antikrisztus iránti szeretetet és hűséget, és az önszeretetet. 

Ezzel a förtelemmel még nincs vége, mert amikor ők (az Antikrisztus és a Hamis Próféta) elcsábították Isten 

gyermekeit, akkor fog elkezdődni a támadás. 

Hirtelen mindenkitől azt fogják kérni, hogy fogadják el az egy-világ Hűség Jelét. Egy egyesült világ, amelyben 

minden embernek részesülnie kell. 

Ez irányítani és ellenőrizni fogja a pénzeteket, az élelemhez való jutásotokat, és azt, hogy hogyan 

éltek. 

A szabályok közül sok azt fogja jelenteni, hogy rabokká váltok majd. A Fenevad Bélyege lesz a kulcs a 

cellátokhoz, amely révén  az ellenőrzésük alatt tartanak benneteket. 

A 666-os szám bele lesz rejtve egy chipbe, és arra fognak kényszeríteni benneteket, hogy fogadjátok el 

azt, akárcsak egy védőoltást. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/06/a-666-os-szam-bele-lesz-rejtve-egy-chipbe-es-arra-fognak-kenyszeriteni-benneteket-hogy-fogadjatok-el-azt-akarcsak-egy-vedooltast/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/06/a-666-os-szam-bele-lesz-rejtve-egy-chipbe-es-arra-fognak-kenyszeriteni-benneteket-hogy-fogadjatok-el-azt-akarcsak-egy-vedooltast/


- A NAGYFIGYELMEZTETÉS - 

Forrás: thewarningsecondcoming.com +++ nagyfigyelmeztetes.hu  6  

 

Ha beültetik, meg fogja mérgezni, nemcsak az elméteket és a lelketeket, de a testeteket is. Mert ez járványt fog 

okozni, azzal a szándékkal, hogy kiirtsa a világ népességének nagy részét. 

Nem szabad elfogadnotok a Bélyeget. Majd Én megmondom, hogy mit tegyetek. 

Sokan el fogják fogadni a Bélyeget, mert tehetetlennek fogják érezni magukat. 

Az Élő Isten Pecsétje, az Imahadjárat (33)-as imája a ti mentőövetek. 

Amikor megkapjátok Védelmem Pecsétjét – melyet Örök Atyám adott nektek – akkor nem kell majd 

felvennetek a Bélyeget. 

Érinthetetlenek lesztek. Otthonotokat nem fogják látni, nem fogják keresni, és nem fogják célba venni, 

mert láthatatlan lesz a sátán seregének szemében. 

Néhány évre elegendő élelmet kell majd elrejtenek. Magatoknak kell majd megtermelnetek a saját 

betevőtöket, raktároznotok a saját vizeteket, és minden Szent tárgyat magatok körül kell tartanotok 

majd. 

Maradék Egyházam növekedni és terjedni fog, és menedéket fog nyújtani nektek, ha szükséges. 

Sok előkészületre van most szükség. 

Vannak, akik nevetnek azon, amit tesztek, vagy azt kérdezik: biztos, hogy Jézus erre kérne benneteket? Hát Ő 

nem gondoskodik minden Követőjéről szükségük idején? 

Még egy cipót és egy halat is lehet szaporítani. Szóval, nem számít, ha csak kevés élelmetek van, mert Én 

védelmezni foglak benneteket, és biztonságban lesztek. 

Imádkozzatok állhatatosan azokért a lelkekért, akik nem fogják tudni elkerülni a Bélyeget. 

Meg fognak menekülni azok az ártatlan lelkek, akik a kegyelem állapotában lesznek, amikor a chip 

elfogadására kényszerülnek. 

Nektek, többieknek, meg kell terveznetek családotok védelmét, és a Szent Eucharisztia, valamint a 

Szentmise iránti hűségetek védelmét. 

Amikor az Antikrisztus elpusztítja az összes vallást, az egyetlen fegyver – amely ellen ő tehetetlen lesz – az 

a Szentmise, valamint a kenyér és a bor Testemmé és Véremmé történő átlényegülése a Szent 

Eucharisztiában. 

Szentmiséimnek folytatódniuk kell. Ti, akik ezt tudjátok, össze kell most gyűlnetek nagyszámban, és meg kell 

kezdenetek az előkészületeket. 

Minél hamarabb felkészültök, annál több kegyelmet fogtok kapni, hogy gyarapodjatok az egész világon. 

A Sziklára egy új épület kerül, amelyről azt fogják majd mondani, hogy az Én Új Templomom. De ez 

hazugság. 

De amikor az üldöztetés véget ér, Maradék Egyházam és Választott Népem fogja majd újjáépíteni a 

Templomot, és az Én Új Jeruzsálemem le fog szállni a Mennyből. 

Ő dicsőségben fog leereszkedni. A harsonák hallhatóak lesznek a Mennyben és a földön egyaránt. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/02/imahadjarat-33/
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És akkor jövök el Én. Te fogod, leányom, beharangozni Érkezésemet, és sokan fognak a földre borulni és sírni a 

megkönnyebbüléstől, a szeretettől és az elragadtatás örömétől. 

Mert végre eljött a várva várt pillanat. Az égbolt kiderül, az ég zengeni fog, és az angyalok kórusa édes 

egységben fog énekelni, amikor Isten minden gyermeke üdvözölni fogja az Igazi Messiást. 

Én, Jézus Krisztus, ítélni jövök. És a Menny és a Föld eggyé válik majd. 

Az Új Dicsőséges ragyogás, a megújult föld fel fog emelkedni, és az Új Paradicsom be fogja fogadni mindazokat, 

akik neve benne foglaltatik az Élők Könyvében, akik egyesülni fognak. 

És mikor a bűn által szennyezett régi világ véget ér majd, az Új Korszak még csak akkor fog kezdődni. 

Erre kell törekednetek. Ez az, amire jogosultak vagytok, a természeti örökségetek részeként. 

Csak arra összpontosítsatok, hogy minden lelket megmentsetek. 

Ezért nem szabad törődnötök az elétek gördített akadályokkal. Az üldöztetéssel. A szenvedéssel. Mások keze 

általi rémületes gonoszsággal. Csak a lelkek megmentése számít. 

Megváltó Jézus Krisztusotok 

SZŰZ MÁRIA: ÉN MÁR OLYAN RÉGEN KINYILATKOZTATTAM EZEKET A SZÖRNYŰSÉGEKET A LA 

SALETTE-I KISGYERMEKEKNEK, MELANIE-NAK ÉS MAXIMINNEK 

2012. JÚNIUS 2. SZOMBAT. 11.00 

Gyermekem,  fontos, hogy mindazok, akik szeretik Fiamat, imádkozzanak az erő és az állhatatosság 

kegyelméért ebben az időben. 

Gyermekek, a számotokra, ezeken az üzeneteken keresztül kinyilatkoztatott ismeret, segít felkészülnötök. 

Isten hadseregeként, soha ne érezzétek úgy, hogy nem lesztek képesek ellenállni a gonosz uralomnak, 

amely hamarosan megmutatkozik a világban. 

Mindig emlékezzetek  Szent Rózsafüzérem hatalmára  és erejére. 

Mindig emlékezzetek arra, hogy Atyám hatalma a legnagyobb hatalom minden közül. 

Egyik hatalom sem olyan erős. hogy képes lenne legyőzni  Isten Legdicsőségesebb Hatalmát. 

Ha Isten igaz gyermekei vagytok, és Fiam által az Atyához járultok, védelem alatt lesztek. 

A félelmet az ismeretlen kelti, de keletkezhet akkor is, amikor az Igazság feltárul. 

Engedjétek, hogy az Imahadjárat által kapott kegyelmek megadják nektek a lelki békét, és a lelki erőt, hogy 

tovább meneteljetek a lelkek megmentéséért. 

Minél több lélek tér meg  Fiam szeretetéhez, annál erőteljesebb lesz Keresztes Hadjáratotok. 

Szeressétek egymást, és egyesüljetek imában, segítvén ezzel megmenteni Isten gyermekeit az 

Antikrisztustól. 

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy minden lélek elég bátor legyen ahhoz, hogy elutasítsa az 

Antikrisztus mérgező bélyegét. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/06/szuz-maria-en-mar-olyan-regen-kinyilatkoztattam-ezeket-a-szornyusegeket-a-la-salette-i-kisgyermekeknek-melanie-nak-es-maximinnek/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/06/szuz-maria-en-mar-olyan-regen-kinyilatkoztattam-ezeket-a-szornyusegeket-a-la-salette-i-kisgyermekeknek-melanie-nak-es-maximinnek/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/szent-rozsafuzerek/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/uj-imahadjarat-jezustol/
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Én már olyan régen kinyilatkoztattam ezeket a szörnyűségeket a La Salette-i kisgyermekeknek, 

Melanie-nak és Maximinnek. Hamarosan elérkezik az idő, hogy ezek a próféciák kibontakozzanak. 

Ezek a gyermekek hallottak a gonosz tervekről, és elfogadták, amit mondtam nekik. Most nektek kell, 

gyermekeim elfogadnotok, hogy ezeknek az eseményeknek be kell következniük. 

Állhatatosan kell imádkoznotok, hogy enyhítsétek és mérsékeljétek a szenvedések nagy részét, 

amelyet el kell majd viselnie az emberiségnek. 

Legyetek bátrak, gyermekek. 

Bízzatok Fiamban, és engedjétek, hogy szabadon vezethessen benneteket, ahogyan azt Neki tennie kell, hogy a 

lelkek megmenekülhessenek a fenevad karmai közül. 

Szeretett Édesanyátok 

Az Üdvösség Anyja 

JÉZUS: SOHA NE TÉTOVÁZZATOK. SOHA NE KÉTELKEDJETEK OLTALMAZÓ KEZEMBEN. 

2012. JÚNIUS 2. SZOMBAT, 21.00 

Drága, szeretett leányom, amikor Követőim hagyják, hogy elárasszam lelküket feltétel nélküli Szeretetemmel, 

akkor Én fellobbantom bennük az erőt, ami meg fogja lepni őket. 

Jöjjetek Hozzám, mint bízó gyermekek, egyszerű és nyitott szívvel, elvárások nélkül, és Én elhozom 

nektek a békét, amelyet sehol máshol nem fogtok megtalálni. 

Bár Én sírok afelett, ahogyan a gonoszság és a kapzsiság elragadta a világot, mégis nagyon boldoggá tesz az a 

tiszta szeretet, amelyet Követőim tanúsítanak Irántam, az ő Jézusuk iránt. 

Mily nagy vigaszt és enyhülést nyújtanak Nekem, és mennyire szeretném, ha Karjaimba ölelhetném őket. 

Mennyire szeretném, ha hallanának Engem, amikor elmondom nekik, hogy mennyire szeretem őket. 

Mennyire várom a napot, amikor kinyújtom Kezem, kézen fogom őket, és elviszem őket Új Királyságomba, 

amikor végre majd haza jönnek Hozzám. 

Ez a nap már nincs messze. 

Követőim, nektek, mindannyiatoknak Rám kell figyelnetek ebben az időben. 

Erősnek és állhatatosnak kell lennetek az előttetek álló megpróbáltatások során, és sosem szabad 

elcsüggednetek. 

Fájdalmas lesz végigmennetek a számotokra előkészített úton, Királyságom felé. Sokan közületek botladozni 

és bukdácsolni fognak. 

Néhányan közületek vissza fognak futni az úton, ahonnan jöttek. 

Mások le fognak ülni, feladják és ott ragadnak majd valahol félúton az Örök Élet kapujához vezető útjukon. Az 

akadályok miatt – amelyekkel szembekerülnek majd – nagyon meg fog gyengülni a hitük. 

Az erősebbek bátrak lesznek. Előre akarnak majd törni az Új Béke-Korszak felé, és minden csepp 

energiát ebbe fektetnek majd. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/06/jezus-soha-ne-tetovazzatok-soha-ne-ketelkedjetek-oltalmazo-kezemben/
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Semmi sem fog az útjukban állni. Tudni fogják, hogy hogyan éljék túl az előttük álló szenvedéseket. Tudni 

fogják, hogy hogyan harcoljanak az ellenséggel. Némi félelemmel a szívükben hallgatni fognak minden egyes 

instrukcióra, melyet Én adok nekik. 

Nekik (a bátraknak) mindig arra kell törekedniük, hogy visszamenjenek, és vigyék a gyengébbeket. Azokat, 

akik félnek. A vállukon kell vinniük azokat, akik híján vannak az akaratnak és a bátorságnak, hogy kiálljanak 

az Én Nevemben. 

Azok, akik visszautasítják majd segítségeteket, hátramaradnak, és a Fenevad Királyságának részévé 

válnak majd, ahonnan nincs menekvés. 

Soha ne tétovázzatok. Soha ne kételkedjetek Oltalmazó Kezemben. 

Ha mindenben engedelmeskedtek Szent Akaratomnak, Én gondot viselek majd mindenre. 

Bízzatok Bennem. Kövessetek Engem. 

Az idő rövid, mégis rengeteg idő van felkészülni a ránk váró küzdelemre. 

Szeretlek mindannyiatokat. Sose feledkezzetek meg Szeretetem erejéről. 

Szeretett Megváltótok 

Az Üdvösség Királya 

Jézus Krisztus 

JÚNIUS HAVÁT TÖLTSÉTEK CSENDES ELMÉLKEDÉSBEN, SZERETETT ÉDESANYÁM ÚTMUTATÁSA 

SZERINT 

2012. JÚNIUS 3. VASÁRNAP; 15.30 

Drága, szeretett leányom, június havát, Követőimnek, csendes elmélkedésben kell tölteniük, Szeretett 

Édesanyám útmutatása szerint. 

Ez az a hónap, amikor a Megtérésekért való Keresztes Hadjárat által, sok ember kaphatja meg az azonnali 

megtérés kegyelmét, azoknak köszönhetően, akik közületek válaszolnak Édesanyámnak, az Üdvösség 

Anyjának. 

El kell csendesednetek ebben a hónapban. 

Buzdítalak benneteket, hogy keressétek fel templomaitokat, amikor csak tehetitek, hogy 15.00 órakor 

az Én Isteni Irgalmasságom Rózsafüzérét imádkozzátok. 

Katolikusok, kérlek, ebben a hónapban, minden nap vegyétek magatokhoz Szent Eucharisztiámat, ha 

lehetséges. 

Mert ez lesz az a hónap, amikor a közel-keleti zavargásokat növelő, csendben zajló tervek 

véglegesítésre kerülnek. 

Legyetek erősek. Legyetek türelmesek. Legyetek alázatos szívűek. 

Rendeljétek alá akaratotokat Nekem, és ajánljátok fel megpróbáltatásaitokat és áldozataitokat, minden bűnös 

megtéréséért. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/06/junius-havat-toltsetek-csendes-elmelkedesben-szeretett-edesanyam-utmutatasa-szerint/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/06/junius-havat-toltsetek-csendes-elmelkedesben-szeretett-edesanyam-utmutatasa-szerint/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/06/szuz-maria-junius-a-keresztes-hadjarat-honapja-a-megteresekert/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/isteni-irgalmassag-rozsafuzere/
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Menjetek békében, szeretett Követőim. 

Szentlelkem borít be most mindannyiatokat, amikor Én erre a különleges áhítatra hívlak meg benneteket. 

Szeretett Jézusotok 

ENGEM ÉPPÚGY EL FOGNAK UTASÍTANI A MÁSODIK ALKALOMMAL, MINT AHOGY ELŐSZÖR IS 

2012. JÚNIUS 4. HÉTFŐ; 15.20 

Drága, szeretett leányom, választott népem, a zsidók közül nagyon kevesen fogadtak el Engem az igazi 

Messiásként, amikor a világba jöttem, és meghaltam az emberiség bűneiért. 

Ebben az időben nagyon kevés keresztény fogja felismerni, hogy Én vagyok az, aki most szól hozzájuk, 

mielőtt Eljövök a második alkalommal. 

Ők el fogják hinni a hazugságokat, melyek a hazugok, azaz azon hamis próféták ajkáról fakadnak, 

akiket ők szeretni fognak, miközben Engem elutasítanak, olyan gyűlölettel, mely 

összeegyeztethetetlen az Isten iránti szeretetükkel. 

Engem éppúgy el fognak utasítani a második alkalommal, mint ahogy először is. 

Nem szabad szomorúságot éreznetek afelett, ahogyan Engem kigúnyolnak, belém rúgnak, megütnek, és ahogy 

Üzeneteimet nevetségessé teszik. Mert a Szent Szavam (Üzenetem) iránti ilyesfajta gyűlölet, csakis a sátántól 

eredhet.  Amikor a sátán dühe oly intenzívvé válik, mint amilyenné most, akkor biztosak lehettek abban, hogy 

ő nyugtalankodik a lelkek miatt, akiket Én megmenteni szándékozom az ő karmai közül. 

Fogjátok be a fületeket. Nézzetek egyenesen magatok elé, és csak Rám figyeljetek. 

Mindenféle támadást indítanak majd ellenetek, Követőim, hogy az Engem való követésben 

megakadályozzanak benneteket. 

A Szent Lelki dolgokban a szakértelmükkel kérkedőknek, – az Én Szavam ellen irányuló – minden érvét el kell 

vetni. 

Az ő lelkükben nincs jelen a Szentlélek, mivel ők a gőg bűne miatt nem méltók rá. 

Csakúgy, mint ahogyan az oszlopnál való ostorozáskor szenvedtem, úgy fogok Én ismét szenvedni, 

amint Szent Szavamat (Üzenetemet), gyűlölettel telve darabokra szaggatják azok, akik azt akarják, 

hogy Szavam biztosan elutasításra találjon. 

Ezeknek a lelkeknek a következőt mondom most. Ha nem akarjátok elfogadni Irgalmas Kezemet az emberiség 

megmentésére, akkor miért tápláltok ily nagy gyűlöletet a szívetekben? 

Hát nem tudjátok, hogy a gonosz kísért meg benneteket, aki vakká akar tenni titeket az Igazságra? 

A gyűlölködés, a rágalmazás és a rosszindulat nem Tőlem való. Ha hagyjátok, hogy ezek az undorító 

bűnök a hatalmukba kerítsenek benneteket, akkor ti nem szerettek Engem. 

Visszatértek majd Hozzám, mikor a Nagyfigyelmeztetés során Elém járultok, ha kellő alázat lesz bennetek, 

hogy Megbocsátásomat kérjétek. 

Ha most nem maradtok csendben, szenvedni fogtok, bűntudatotok gyengévé tesz benneteket, és reszketve 

álltok majd Előttem. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/06/engem-eppugy-el-fognak-utasitani-a-masodik-alkalommal-mint-ahogy-eloszor-is/
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Mennyire megsebeztek Engem. 

Mekkora szenvedést okoztok Nekem. 

Ugyanúgy ostoroztok Engem, ahogyan az első alkalommal megostoroztak. Ugyanakkor azt mondjátok, 

az Én Szent Tanítványaim vagytok. 

Nagy bánatot okoztok Nekem. 

Követőimnek azt mondom, ne vegyetek tudomást ezekről a gúnyolódásokról. 

Ne szóljatok egy szót sem, és ne foglalkozzatok azokkal, akik haragot, gyűlöletet mutatnak, és akik 

ugyanakkor azt állítják, hogy szeretnek Engem. 

Hogyan is szerethetnétek Engem, ha nem tanúsítotok szeretetet vagy türelmet egymás iránt. 

Álszent képmutatók vagytok, ha egymást ostorozzátok az Én nevemben. 

Megérett az idő most a második elutasításra, semmiben sem különbözve az első alkalomtól. 

A gúnyolódás azt fogja jelenteni, hogy azok az önjelölt Szent Tanítványok ki fogják gúnyolni Prófétáimat, 

próbálván rajtakapni őket a Szentírásra vonatkozó ismereteik kikérdezésével. 

Prófétáim nem értik a Szentírást, és nem fogják megvédeni Szavamat (Üzenetemet). 

De ezek az úgynevezett Szent Tanítványok, csakúgy, mint ahogy a Töviskoszorúval való Megkoronázásom 

alatt is, megpróbálják majd bolondnak és érdemtelennek feltüntetni Prófétáimat. 

Olyan messzire merészkednek majd, hogy megszégyenítik őket, miközben ugyanakkor azt állítják, mekkora 

szakértői is ők az Én Tanításaimnak. 

A megfélemlítés folytatódik majd, amíg enyhülni nem fog a Nagyfigyelmeztetést követően, amikor ezek a 

lelkek felismerik, hogy hibáztak. 

Zokogni és szenvedni fognak emiatt, de Én megbocsátok majd nekik, mert szeretem őket. 

De sokan lesznek, akik nem fogják megbánni bűneiket. Ők borzasztó szenvedést és üldöztetést fognak okozni 

az Én végidő prófétáimnak. Egyetlen pillanatra sem fogják feladni. 

Mindenféle bántás, sértés és támadás fogja érni őket, az Én, Jézus Krisztus, az Ember Fia nevében. 

Meg fognak Engem tagadni, a mai naptól egészen a végéig nekik adott Szent Szavamon (Üzenetemen) 

keresztül. 

Akkor majd még kapnak egy kis időt, hogy az Igazság Könyvét elfogadják. Vagy elfogadnak, vagy 

elutasítanak Engem. 

Aztán összegyűjtöm mindazokat az alázatos lelkeket, akik szeretnek Engem, és az Új Ég és az Új Föld egyesülni 

fog. 

Azok, akik még mindig elutasítanak majd Engem, a Pokol Tüzébe vettetnek. 

Én még egyszer, utoljára jövök, hogy megmentselek benneteket. 

Nyissátok meg a szíveteket, és lássátok, hogy Én vagyok az, Jézus, aki hív benneteket. 
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Ha nem látjátok ezt, akkor több imára van szükségetek, hogy a Szentlélek valóban betérhessen a lelketekbe. 

Ne feledjétek, akiken valóban rajta van a Szentlélek áldása, azok nem sértegetnek másokat, nem rágalmaznak, 

és nem keltenek gyűlöletet Isten gyermekeivel szemben. 

Azok nem akarják Isten gyermekeit irányítani és ellenőrizni. 

Azok nem szegik meg a Tízparancsolatot. 

A ti Jézusotok 

A SÁTÁN MEG AKARJA MÉRGEZNI NÉHÁNY VÁLASZTOTT LELKEM ELMÉJÉT EZEN KÜLDETÉST 

ILLETŐEN 

2012. JÚNIUS 5. KEDD, 22.00 

Leányom, nem egy bölcs dolog azoktól, akik követik a világ minden táján lévő Látnokaimat, hogy megadják 

magukat a gonosz új tervének. 

A sátán meg akarja mérgezni néhány választott lelkem elméjét ezen küldetést illetően. 

Ő egymás ellen fogja őket fordítani. 

Kételyeket ébreszt majd bennük ezen Szent Üzenetek iránt, és ez nagy bánatot és szomorúságot fog 

okozni neked. 

Mint az óceán mélyéről felemelkedő fenevad, úgy fog a lelki féltékenység fellépni, amely szörnyű 

gyűlöletáradatot zúdít majd nemcsak az Én Üzeneteimre, de rád is. 

Imádkoznod kell, mert ez hamarosan bekövetkezik. 

Mindennapi imában várd ezeket az eseményeket, és ne hagyd, hogy ez a támadássorozat elbátortalanítson 

téged. 

Követőim, nektek ébernek kell maradnotok, mert amikor ez a támadássorozat a következő hónapban 

megkezdődik, ti is meg lesztek kísértve, hogy kételkedjetek Szent Szavamban (Üzenetemben). 

Ez a prófécia előttetek fog kibontakozni, és az eddigi leggonoszabb és legfájdalmasabb támadás lesz 

ezen küldetés ellen.  

Nemcsak azok felől fog támadás érkezni, akik hirdetik az általuk hitelesnek vélt mai látnokok és próféták 

üzeneteit, hanem őket támogatandóan néhány Felszentelt Szolgám részéről is. 

A méreg meg fog mérgezni sok lelket, és sokan el fognak utasítani Engem. 

Hagyd figyelmen kívül ezeket a támadásokat, leányom. Haladj előre, és amilyen gyorsan csak tudod, add 

tovább a világnak Üzeneteimet. 

Fontos, hogy terjesszétek Szent Szavamat (Üzenetemet) és Imáimat, még azok között is, akik nem akarnak 

meghallgatni Engem. Mert sokan, amikor megkapják ezeket az üzeneteket, bűntudatot fognak érezni azért, 

amit tettek, és meg fogják kapni a kegyelmeket, hogy meglássák az Igazságot. 

Soha ne becsüljétek alá a sátán befolyásának erejét felettetek. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/06/a-satan-meg-akarja-mergezni-nehany-valasztott-lelkem-elmejet-ezen-kuldetest-illetoen/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/06/a-satan-meg-akarja-mergezni-nehany-valasztott-lelkem-elmejet-ezen-kuldetest-illetoen/
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Ő különösen azokat a lelkeket célozza meg, akiknek a segítségére Nekem szükségem van az emberiség 

megmentésére irányuló Küldetésemben. 

Szeretett Megváltótok 

Jézus Krisztus 

SZŰZ MÁRIA: GYERMEKEK, AMIKOR SZENVEDTEK EBBEN AZ ÉLETBEN, AKKOR KÖZELEBB 

KERÜLTÖK FIAMHOZ 
2012. június 6. szerda; 17.05 

Gyermekek, amikor szenvedtek ebben az életben, akkor közelebb kerültök Fiamhoz. 

Az olyan nehéz szenvedés, mint amilyen ez, kegyelmeket hoz, különösképpen, ha az önként vállalt, a lelkek 

megmeneküléséért és üdvösségéért. 

Amikor szenvedtek, mindig emlékezzetek arra, hogy Fiam mennyire szenvedett. 

Ne feledjétek, hogy az Ő testi kínszenvedését nagyon nehéz lenne elviselnie egy embernek. Ugyanakkor a 

mentális szenvedés ugyanolyan fájdalmat tud okozni. 

Nektek, akik küzdötök a szenvedés ellen, meg kell kérnetek Engem, a ti szeretett Édesanyátokat, az Üdvösség 

Anyját, hogy segítsek nektek megbirkózni ezzel. 

Én fogom, és felajánlom majd szenvedéseteket Drága Fiamnak, a ti nevetekben, a lelkek 

megmentésére. 

Ő csak azt fogja elfogadni, amire Neki szüksége van, és megnyugvást fog adni nektek. Akkor Ő majd 

megkönnyíti terheteket. 

A szenvedés egy módja lehet a lélek megtisztulásának. 

Ha elutasítjátok és harcoltok ellene, akkor nem fog enyhülést nyújtani. Sokkal nehezebb teherré válik. 

Ha szeretettel felajánljátok, megszabadultok a terhetektől, és örömtelivé váltok. 

Soha ne féljetek a szenvedéstől, mert az közelebb visz benneteket Fiam Szent Szívéhez. 

Szeretett Édesanyátok 

Az Üdvösség Anyja 

600 EZER BUKOTT ANGYAL LETT KIERESZTVE TAVALY A POKOL MÉLYÉRŐL. MOST TOVÁBBI 5 

MILLIÓ 

2012. JÚNIUS 7. CSÜTÖRTÖK, 20.00 

Drága, szeretett leányom, itt az idő, hogy fegyvert ragadjatok a Mennyei csatában, amely a sátán és az ő bukott 

angyalai ellen dúl. 

Most minden nemzetben elszabadult a sátán angyalserege, és az ő földi hűséges tanítványaik most minden 

módon megrohanják Isten gyermekeit. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/06/szuz-maria-gyermekek-amikor-szenvedtek-ebben-az-eletben-akkor-kozelebb-kerultok-fiamhoz/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/06/szuz-maria-gyermekek-amikor-szenvedtek-ebben-az-eletben-akkor-kozelebb-kerultok-fiamhoz/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/06/600-ezer-bukott-angyal-lett-kieresztve-tavaly-a-pokol-melyerol-most-tovabbi-5-millio/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/06/600-ezer-bukott-angyal-lett-kieresztve-tavaly-a-pokol-melyerol-most-tovabbi-5-millio/
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Itt vannak a látható jelek. A válság Egyházamban, a Katolikus Egyházban, amelyet a gonosz erői idéztek elő, 

akiknek elsőszámú céljuk az volt, hogy Egyházamat térdre kényszerítsék. Nem elégednek meg ezzel, a gonosz 

erői el akarják pusztítani a Szent Eucharisztiát, annak meggyalázásával. 

Földi Egyházam erkölcsi bomlasztásával az volt a sátán terve, hogy lerombolja Követőim hitét. 

Sok Követőm már nem tisztel Engem, az ő Megváltójukat, azok bűnei miatt, akik Engem képviselnek az 

Egyházban. Mily nagyon megsebez ez Engem, amikor ők ilyen gyorsan elhagynak Engem. 

A hitehagyást (az aposztáziát) ma a világban, szintén a sátán tervelte ki azáltal, hogy Isten gyermekeit 

rávette arra, hogy tagadják meg hitüket. 

Ehelyett egy új vallást, ismert nevén a New Age Vallást alkalmazza. Ahelyett, hogy Istent, az Örök Atyát 

dicsőítenék, ők az emberi lényt, mint szellemi felsőbbrendű lényt, és mint parancsnokot dicsőítik. 

Mint Lucifer, aki nemcsak olyan akart lenni, mint Isten, hanem Istenné akart válni, ez a gyorsan fejlődő 

kultusz meg akarja győzni Isten gyermekeit, hogy ők irányítják saját sorsukat. 

Hogy minden, egy – nem létező metafizikai világba vetett – hamis hit által irányítható. 

A hamis Istenekbe – mint például a Buddhába – vetett hit nagyon sok embernek ártott, és egy sötét 

világba vezette őket, amely elsőre csillogónak tűnik, de amely nem lobbantja lángra az egymás iránti 

tiszta szeretetet.  

Ehelyett mindezek a New Age vallások egy dologhoz vezetnek: az önmegszállottsághoz, és önmagunk – 

más kárára való – szeretetéhez. 

A sátán szabadkőműves rendjei által előidézett harcok most megszaporodnak, és mind közül a legnagyobb 

csoport fogja a háttérből irányítani a Közel-Keletet, tömegmészárlások által. 

Európában ők a háttérből fogják irányítani az új-világ-pénznem bevezetését, hogy rabszolgává tegyék őket. 

A sátán szorítása olyan erős, hogy sok ima kell majd az általa gyakorolt hatalom megdöntéséhez. És aztán ott 

lesz a kísértés, hogy Isten gyermekeit elfordítsa az Igazságtól. 

Ő, a sátán, tönkreteheti elméteket. Habár neki nincs meg a hatalma, hogy tudja, mit gondoltok, mégis el tud 

ültetni gondolatokat és kétségeket az elmétekben. 

Amikor először ellenálltok azáltal, hogy imádkoztok a kegyelmekért, hogy megvédjétek magatokat, ő 

fokozza tevékenységeit. 

A sátán elküldi az ő démoni angyalait a hívőkhöz, és gyötri őket. Ha látnátok őket, sokkolna 

benneteket.  Ketten vagy hárman is körbevehetnek benneteket, és elgáncsolhatnak titeket, összezavarodottá 

és csüggedtté tehetnek benneteket, és elméteket eltölthetik könyörtelen gondolatokkal egy másik személy 

ellen. 

Az elsődleges célpontok azok, akiknek bármi köze van Istenhez, az Ő Egyházaihoz, az Ő gyermekeihez, és 

azokhoz, akik Őt képviselik a földön. 

Aztán ő (a sátán) a magas beosztásúakat veszi célba, akiknek életek milliói felett van hatalmuk. Ő 

korrupcióval, hatalmi manipulációval kísérti meg őket, és olyan rossz törvények bevezetésével, amelyeknek 

célja, hogy fájdalmat és nehézségeket okozzanak. És aztán háborút szervez. 

Gyermekek, ne hagyjátok figyelmen kívül a csatát, mert ez valóságos. 
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600 ezer bukott angyal lett kieresztve tavaly a pokol mélyéről. 

Most további 5 millió lett kieresztve. Eljött az idő, hogy Isten Mennyei hadserege elpusztítsa a sátánt. 

Eljött földi Hadseregem ideje is, hogy összegyűjtse a fegyvereket. 

Az idő rövid. A tennivalónk sok.  

Az ima a fegyver. A megtérés a cél. Én csak úgy tudom elérni a lelkek megmentését, ha Hangom 

meghallgatásra talál ebben az időben. 

A sátán tudja ezt. Ő megátkozta ezt a Küldetést, és Isten sok gyermekét fogja eltávolítani. De ő nem győzhet. 

Mert senki sem tudja megakadályozni, hogy az Igazság Könyve kinyilatkoztatásra kerüljön, mert ezt Én, Jézus 

Krisztus nyilatkoztatom ki. 

Mégis sok szegény lélek lesz meggyőzve arról, hogy hagyják figyelmen kívül, amikor Én közlöm az Igazságot az 

egész világ szeme láttára, amint meg volt jövendölve a Jelenések Könyvében. 

Soha ne hagyjátok neki, hogy lefoglaljon benneteket. Ezt megtehetitek azáltal, hogy nem foglalkoztok a mások 

általi sértésekkel és gúnyolódásokkal, amikor Szent Szavamat (Üzenetemet) hirdetitek. Mert ha foglalkoztok 

vele (a sátánnal), akkor megadjátok neki a szükséges muníciót, hogy megtörjön benneteket. 

Szeretett Jézusotok 

Az egész emberiség Megváltója 

A SZABAD AKARATOT NEM LEHET ELVENNI TŐLETEK. ÉN NEM KÖVETELHETEM, HOGY 

KÖVESSETEK ENGEM 

2012. JÚNIUS 8. PÉNTEK, 19.05 

Drága, szeretett leányom, sokan – akik olvassák ezen Szent Szavaimat (Üzeneteimet), melyek szeretetből 

adatnak az emberiségnek – félreértik Szándékaimat. 

Mint az Emberfiának, az Én vállalásom az egész emberiség megmentése. 

Keresztre feszítésem nem pusztán egy pillanata volt az időnek, vagy a történelemnek. 

Ez egy Áldozat volt, amit azért hoztam meg, hogy felkínáljam mindegyikőtöknek, még ma is, az Örök 

Élet ajándékát. 

Ez egy ünnepélyes ígéret. Az eljövendő világban, a földi Királyságomban való élet mindenkinek szól. 

Én eljövök most, hogy felkészítselek benneteket. 

Már megmondtam nektek, hogy habár Én azért jövök, hogy figyelmeztesselek benneteket Tanításaim, és az Én 

Örök Atyám által meghatározott Tízparancsolat elutasításának veszélyeire, Én nem parancsolhatom meg Isten 

gyermekeinek, vagy nem követelhetem tőlük, hogy meghallgassanak. Mert az egész emberiség, csakúgy, mint 

az Angyalok a mennyben, egy különleges ajándékot kapott, a szabad akarat ajándékát. 

A szabad akaratot nem lehet elvenni tőletek. Én nem követelhetem, hogy kövessetek Engem. 

Én figyelmeztethetlek benneteket, megmutathatom nektek a hibáitokat, de Én nem követelhetem, 

hogy válaszoljatok Hívásomra. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/06/a-szabad-akaratot-nem-lehet-elvenni-toletek-en-nem-kovetelhetem-hogy-kovessetek-engem/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/06/a-szabad-akaratot-nem-lehet-elvenni-toletek-en-nem-kovetelhetem-hogy-kovessetek-engem/
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Én csak kérhetem. 

Habár a szabad akarat egy ajándék, akadály is lehet, ha ezt a sátán arra használja, hogy hazugságokat ültessen 

el elmétekben. 

Olyan erőszakos módon követelhet, amely ellen nagyon nehéz lesz nektek küzdeni, csakúgy, mint az ő hatalma 

ellen. 

Türelmem még soha nem látott módon van próbára téve ezekben az utolsó időkben. 

Annak ellenére, hogy Meghaltam a Kereszten, és szeretetből az Életemet adtam azért, hogy megmentsem 

mindegyikőtöket, sokan elfelejtették, hogy ez az Áldozat mit is jelent valójában. 

Ha Én az Életemet adtam az emberiség üdvösségéért, akkor Gyermekeim miért nem hallgatnak meg? 

Ha most nem akarnak meghallgatni Engem, ezen üzeneteken keresztül, az az ő saját, szabad akaratukból 

hozott döntésük. De akkor miért magyarázzák félre, és forgatják ki a Szent Biblia tartalmát továbbra is? 

Mindegy milyen mértékben utasítanak el Engem, Én mindig teljesíteni fogom Kötelességemet, hogy 

figyelmeztesselek benneteket az eljövendő veszélyekre. 

A veszélyek, amelyekről beszélek, azok nemcsak a sátán gonosz tanítványai által tervezett nyomorúságok 

nemzetetek felett, a pénzetek, az élelmetek és a létetek kontrollálása. 

Nem. A veszélyek, amelyeknek tudatában kell lennetek, leginkább annak a veszélyei, hogy elveszítitek 

lelketeket a sátán és az ő bukott angyalainak javára. 

Hogy meghallgatjátok-e most Szent Szavamat (Üzenetemet), az kizárólag rajtatok múlik.   

Csak annyit kérek tőletek, hogy hallgassátok meg.  Ha nem hallgatjátok meg, nem fogadjátok el a különleges 

kegyelmeket, amelyeket most ajándékozok nektek, akkor ez azt jelentheti, hogy nem lesztek megfelelően 

felszerelkezve, hogy megmentsétek lelketeket a fenevadtól. 

Én megáldalak mindannyiatokat. Ti, akik össze vagytok zavarodva, arra buzdítalak benneteket, hogy 

válasszátok azokat az imákat, amelyeket ezekben az üzenetekben adtam nektek. 

Ezek segíteni fognak nektek válaszolni Mennyből jövő Hívásomra. 

Jézusotok 

ISTEN, AZ ATYA: MEG FOGOM VÍVNI AZ ARMAGEDDON CSATÁJÁT, A MENNYEI HIERARCHIÁVAL 

EGYÜTT 

2012. JÚNIUS 9. SZOMBAT; 15.45 

Édes Leányom, bízz Bennem, a te Mennyei Atyádban, hogy meg fogok tenni mindent, ami Hatalmamban áll, a 

világban levő minden Gyermekem megmentéséért. 

Bár Nekem tiszteletben kell tartanom az Általam adományozott szabad akarat ajándékát, mint a legnagyobb 

ajándékot, mely biztosítani hivatott, hogy az emberiség önszántából, és ne kényszerből szeressen Engem, 

mégis Én csodákat fogok tenni, hogy Gyermekeimet hazavezessem Magamhoz. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/06/isten-az-atya-meg-fogom-vivni-az-armageddon-csatajat-a-mennybeli-hierarchiaval-egyutt/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/06/isten-az-atya-meg-fogom-vivni-az-armageddon-csatajat-a-mennybeli-hierarchiaval-egyutt/
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Az Igazságosság Isteneként sosem nézhetem el vagy fogadhatom el a gonoszságot, de Én meg fogok bocsátani 

mindazoknak, akik visszafordulnak Fiamhoz, és üdvösségüket keresik, mikor tudomásukra jut az Igazság 

Könyvének tartalma. 

Meg fogom vívni az Armageddon Csatáját, a Mennyei Hierarchiával együtt, és Ígérem, hogy le fogom 

győzni az ellenséget, és a Lucifer kezétől eredő ördögöket. 

A sátán ezeréves száműzetésének ideje közeledik, és jaj annak az embernek, aki nem tagadja meg őt, 

vagy az ő gonoszságát. 

Mindenkinek bemutatásra kerül az Én Isteni Szeretetem és azon Óhajom, hogy csodálatos Királyságomat, az 

Én Paradicsomomat mindenkivel megosszam. 

Prófétáim mindent meg fognak kísérelni, hogy őket Fiam karjaiba vezessék. 

Gyermekeim, ne hagyjatok cserben Engem, a ti Szerető Atyátokat. 

Gyertek, halljátok meg Hívásomat. 

Ne utasítsátok el az örökségeteket. 

Nektek, most az emberi faj megteremtése óta, a legnagyobb válsággal kell szembenéznetek, mert elérkezett az 

idő számotokra, hogy a végső döntést meghozzátok. 

Biztosak lehettek abban, hogy a lelketek ellopása érdekében minden hazugságot, és minden kísértést be 

fognak vetni majd, hogy a sátán és ördögei karjaiban keressetek vigasztalást. 

Csak azok lesznek elég erősek az ő hatalmuknak ellenállni, akik az imádkozáson és a szentségeken 

keresztül időt fordítanak Hitük megvédésére. 

Ne feledjétek, hogy a sátán nem győzhet, mivel nincs meg a hatalma. Ő most mindenkit meg fog támadni, még 

a szent lelkeket is, hogy megtagadjanak Engem, és Szeretett Fiamat. 

Mivel nem rendelkezik hatalommal, ezért ő a sötétség és zűrzavar szakadékába fog rántani benneteket, és 

áldozatául estek a megtévesztés szövevényes hálójának, melyből nem tudtok kigabalyodni. 

Figyeljetek most Rám. A végső csata megkezdődött. Ne kövessétek el azt a hibát, hogy elutasítjátok ezt a 

Mennyből jövő hívást, mert az azt fogja jelenteni, hogy örökre elvesztek. 

Ó, bár tanúi lennétek a lelkek tragédiájának, akik elutasítják majd az Üdvösség Kelyhét! 

Ők majd tehetetlenül a pokol mélyére zuhannak a sátánnal együtt, ahonnan nincs visszaút. 

Atyátokként Nekem rá kell mutatnom a veszélyekre, melyekkel szembekerültök. 

Miért nem akartok meghallgatni? 

Ha hisztek Bennem, akkor tudnotok kell, hogy elküldöm Prófétáimat, hogy figyelmeztessenek 

benneteket. 

Hát nem tettem meg ezt korábban is? Ők vajon meghallgattak? Nem, sokan nem, és akkor a prófécia a 

hitetlen szemük előtt teljesedett be. 

Most Én azért jövök, hogy bejelentsem, hogy Fiamnak, az Igaz Messiásnak újbóli eljövetelének ideje 

közel van. 
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A sátán tudja ezt. Az ő Irántam való gyűlölete oly hatalmas, hogy mindent meg fog tenni, hogy Gyermekeimet 

elragadja Tőlem. 

Én vagyok a ti Istenetek, a kezdet és a vég. 

Én teremtettem a világot a kezdetekben, és a világ- amint tudjátok – az Én Kezem által fog véget érni. 

De azon szeretett Gyermekeimre, akik megtagadják a sátánt, azokra az új világ, az Új földi Paradicsom 

vár, annak teljes dicsőségében. 

Ne fordítsatok hátat. 

Ne engedjétek, hogy a téves emberi gondolkodás megakadályozzon benneteket és szeretteiteket abban, hogy 

belépjetek ebbe a csodálatos Paradicsomba, ahol semmiben sem fogtok hiányt szendvedni. 

Válasszátok az Én szeretetteljes, örömteli és gyönyörűséges Paradicsomomat, egy különleges helyet, ahol 

testben, lélekben és szellemben tökéletes harmóniában fogtok élni. 

Nincs romlottság. Nincs bűn. Csak szeretet, ahol Isteni Akaratommal egységben fogtok élni. 

A ti Szerető Mennyei Atyátok 

A Magasságos Isten 

A HAMIS PRÓFÉTA NEMCSAK, HOGY ÁT FOGJA VENNI A HATALMAT A KATOLIKUS EGYHÁZ 

FELETT, DE Ő FOG DIKTÁLNI MINDEN KERESZTÉNY EGYHÁZNAK 

2012. JÚNIUS 10. VASÁRNAP, 15.30 

Drága, szeretett leányom, kérem valamennyi Követőmet, hogy mutassanak bátorságot ebben az időben. 

Ez nem az összeomlás és a sírás ideje. Ez az üdvösségetekért folytatott harc ideje. 

Kérem valamennyi Keresztény Egyházat, Papságomat és mindazokat, akik életüket Nekem, az ő Jézusuknak 

szentelték, hogy hallják meg Kéréseimet. 

Soha ne hagyjátok el Tanításaim igazságát. 

Soha ne hagyjatok el Engem. 

Soha ne hagyjátok el Egyházamat, mert Én vagyok az Egyház. 

Soha ne hagyjátok el Testemet, mert Én vagyok az élet Kenyere. 

Soha ne fogadjátok el a hazugságokat – amelyeket hamarosan elültetnek köztetek -, hogy kiszorítsák földi 

Egyházamat. 

Itt az ideje a felkészülésnek. 

Hamarosan arra fognak kényszeríteni benneteket, hogy elfogadjatok egy új, ember alkotta vallást. 

Hamarosan arra kényszerítenek benneteket, hogy táplálékként olyasmit vegyetek magatokhoz, ami 

úgy tűnik, mintha a Szent Eucharisztia lenne, de az nem az Én Testem lesz. 

Ez üressé és sivárrá fog válni, és nem eredményez igaz életet. 
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Az egy igaz Szent Eucharisztia  az,  amelyben Jelenlétem megnyilvánul a Szentmise – Áldozatban. 

Soha ne térjetek el ettől, még akkor sem, ha erre kényszerítenek benneteket a pogányok, akik át fogják venni 

az uralmat Keresztény Egyházaim felett. 

Ők megszentségtelenítik majd Egyházaimat, és puszta szórakozó- és társasági helyekké változtatják azokat. 

Nektek mindig követnetek kell a lépéseket, amiket Én tanítottam Apostolaimnak az Utolsó Vacsorán. 

Most gondoskodnotok kell arról, hogy minden a helyén legyen, mielőtt a támadás megkezdődik. 

Mert hamarosan lehetetlennek fogjátok találni, hogy kövessetek egy hamis tant, melyet az előttetek álló 

förtelem ró ki rátok. 

A Hamis Próféta nemcsak, hogy át fogja venni a hatalmat a Katolikus Egyház felett, de ő fog diktálni minden 

Keresztény Egyháznak, melyeket egyesíteni fog. 

De az nem Én, Jézus Krisztus leszek, akire az Új Templom épül majd. Ez egy olyan templom lesz, mely a 

Szentszék helyettesítésére, a fenevad tiszteletére hivatott. 

Figyeljetek most Szavamra (Üzenetemre), mert hamarosan meglátjátok az Igazságot. 

Ti, akik elég bátrak vagytok szembeszállni a hitetek elleni üldöztetéssel, nektek most tervet kell készítenetek. 

Ti, akiknek nincs erőtök az Antikrisztus és a hamis próféta uralma ellen harcolni, boruljatok térdre most, és 

könyörögjetek Hozzám segítségemért. 

Vezetni foglak benneteket új Vezetőim által, akik közületek kerülnek ki, Két Tanúbizonyságomnak a 

vezetésével. 

Henoch (Énok) és Illés, akik jelen vannak földi Keresztény Egyházaimban és Izrael Házában, hatással 

lesznek majd az Evangélium hirdetésére az egész világon hamarosan. 

Semmi sem állíthatja majd meg az Igazság tanítását. 

Ez az idő nehéz lesz, de keljetek fel, és kövessétek földi Hadseregemet, és több lélek menekül meg. Ne 

hagyjátok cserben a nyájat, melynek vezetését rátok Bíztam. 

Ne féljetek, mert ha csak követitek az Örök Életre vezető Utamat, akkor már megmenekülhettek. 

Ha a Hamis Próféta útját követitek, akkor nemcsak ti vesztek el Számomra, de ártatlan lelkeket is a pokol felé 

vezettek. 

Legyetek bátrak, Felszentelt Szolgáim. 

Fogadjátok el, hogy Visszatérésem ideje a küszöbön áll. Nincs elvesztegetnivaló időtök. 

A ti Jézusotok 

AZ ÜDVÖSSÉG ANYJA: IMÁDKOZZATOK A KERESZTÉNY EGYHÁZAKÉRT, HOGY MEGKAPJÁK A 

HITÜK MEGVÉDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KEGYELMEKET 

2012. JÚNIUS 11. HÉTFŐ; 12.02 
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Isten minden gyermekéhez szól most a hívás az egész világon, hogy egyesülve esedezzenek Örök Atyám 

Irgalmáért. 

Gyermekek, tárjátok ki szíveteket Atyámnak, és kérjétek Őt, hogy védelmezzen és borítson be 

benneteket Fia drága vérével. 

Ügyelnetek kell arra, hogy mostantól minden nap imádkozzatok Jézus Krisztus, a Világ Megváltójának nevében 

Istenhez, az Atyához, mindennemű védelemért, a világban most mindenütt eluralkodó gonosz erők ellen. 

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok a Keresztény Egyházakért a világban, hogy megkapják a 

Hitük megvédéséhez szükséges kegyelmeket. 

Soha ne adjátok fel a reményt gyermekek, mert ha egyszer hűséget ígértek Fiamnak, és erőért imádkoztok, 

akkor imáitok megválaszolásra kerülnek. 

Ma arra kérlek benneteket, hogy folytassátok az Imahadjárat Megtérésekért való imájával, és 

aLegszentebb Rózsafüzérek, valamint az Isteni Irgalmasság Rózsafüzérének imádkozásával. 

Ez a hónap sok nemzet megtérésére lett kijelölve. 

A böjtöt folytatni kell a lelkek megmentéséért, és ezt mindenki a maga módján teheti meg. 

Gyermekek, továbbra is imádkozzatok a megtérésekért, melyre oly nagy szükség van most. 

Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. 

Az Üdvösség Anyja 

NE FELEDJÉTEK, HOGY EZ EGY OLYAN HÁBORÚ, AMELYET FÖLDI MARADÉK EGYHÁZAM FOG 

MEGNYERNI. 

2012. JÚNIUS 11. HÉTFŐ, 16.30 

Drága, szeretett leányom, most hamarosan egyesülni fognak – valamennyi nemzetben – azok a lelkek, akiket a 

Szentlélek Ereje lángra lobbantott ezen üzenetek által. 

Ők egyesülni fognak, hogy hirdessék Szavamat (Üzenetemet) annak érdekében, hogy minden elveszett lelket 

kiragadhassanak a fenevad karmai közül. 

Maradék Egyházam gyorsan egybegyűlik, és világszerte növekszik majd, és az ima egy Szent Egyházzá 

köti majd össze őket. 

Én segítséget küldök majd mindkét Egyházamnak, a Két földi Tanúbizonyságomnak. Aztán felemelkednek, és 

bátorsággal hirdetik majd az Igazságot a világ minden szegletében. 

Hangom mennydörögni fog, és azok, akik igazán szeretnek Engem, fel fognak ismerni. 

A Szentlélek kegyelmei lángra lobbantják majd Katonáim lelkét, akik menetelni fognak előre segédkezvén 

Nekem a lelkek megmentésében. 

Örvendezzetek, Én Hadseregem, mert áldottak vagytok, hogy kiválasztattatok erre a dicsőséges feladatra. 

Irántam, Isteni Megváltótok iránti szeretetek által segítetek majd megmenteni szegény testvéreiteket attól, 

hogy odavesszenek a gonosznak. 
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Jöjjetek most Követőim, és engedjétek, hogy átvezesselek benneteket a sűrű, sötét és tövises 

dzsungelen, földi Új Királyságom világosságába. 

Sose féljetek Kezemtől, amidőn Én most rettenthetetlenül, az Antikrisztus elleni harcba vezetlek benneteket. 

Ne feledjétek, hogy ez egy olyan háború, amelyet földi Maradék Egyházam fog megnyerni. 

Azt se feledjétek, hogy a megmenthető lelkek száma attól függ majd, hogy mennyire erős a Hitetek, 

mennyire vagytok nagylelkűek és mennyire vagytok hajlandóak szenvedni az Én Szent Nevemben. 

Szeretlek benneteket. 

Megáldalak titeket. 

Megadom nektek most a szükséges kegyelmeket, hogy felfegyverkezzetek és meneteljetek az Örök Élet felé. 

Szeretett Jézusotok 

  

EGY PRÓFÉTA HITELESSÉGÉNEK PRÓBÁJA AZON IMÁKBAN REJLIK, MELYEKET AZ EMBERISÉG 

SZÁMÁRA KAPNAK. 

2012. JÚNIUS 12. CSÜTÖRTÖK, 17.58 

Drága, szeretett leányom, tudnod kell, hogy Én soha nem ítélném el azokat, akik azt mondják, hogy az Én 

nevemben jönnek, pedig valójában nem. 

Én Isten valamennyi gyermekét szeretem, még a hamis prófétákat is, akiket azért küldtek, hogy 

összezavarják most az emberiséget. 

Számos ilyen lélek tele van szeretettel Irántam, és szükségét érzik annak, hogy közelebb kerüljenek Hozzám. 

Ugyan nem saját hibájukból, de ők azt képzelhetik, hogy isteni üzeneteket kapnak. Imádkoznotok kell az ilyen 

lelkekért. Sosem szabad megítélnetek őket. 

Aztán vannak azok, akik azt mondják, az Én Nevemben jönnek, de a fenevad jelvényét viselik.Ők 

báránybőrbe bújt farkasok, akik azt tűzték ki célul, hogy csapdába csalják a tiszta lelkeket, és beszennyezzék 

őket a csalás bűnével. 

Ezek a veszélyes hamis próféták, akiknek a célja az, hogy Tanításaim igazságát kiforgassák és 

elferdítsék, oly módon, hogy az ne legyen észrevehető. 

Ők a hamis alázat külső látszata révén el fognak hitetni veletek egy hazugságot az Én Nevemben. A 

megtévesztés toleráns álarcát  fogják mutatni, és meg fognak győzni benneteket arról, hogy az Igazságot 

terjesztik. 

Egy próféta hitelességének próbája azon imákban rejlik, melyeket az emberiség számára kapnak. 

A megtérés gyorsan terjed a Szentlélek ereje által, amikor üzenetek jönnek a Mennyből, és 

kiterjednek minden vallásra és hitre azért, hogy egyesítsék azokat.   

Arra buzdítalak benneteket, hogy imádkozzatok most az ilyen lelkekért, akik abban a tévhitben vannak, hogy 

az Égiekkel beszélgetnek. Imádkozzatok értük, hogy megkapják az erőt, hogy alázatra jussanak, mellyel 

meglátják az Igaságot. 
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Imádkozzatok, hogy ők ne hagyják majd, hogy a csaló felhasználja a lelküket arra, hogy ezzel zavart keltsen 

Isten gyermekei között. 

Imádkozzatok azokért is, akik nem Isten nevében beszélnek, hanem köztudottan a sátán 

nyelvén. Nekik is szükségük van a ti imáitokra, mert őket kegyetlenül, eszközként használja fel a sátán arra, 

hogy hazugságokat terjesszen. 

Szeretett Jézusotok 

HŰSÉGESKÜ A MENNYEI ATYA ISTENI AKARATÁNAK 

2012. JÚNIUS 13. SZERDA, 16.00 

Drága, szeretett leányom, mint ahogy Örök Atyám az Ő Pecsétjének nagy ajándékát hagyta örökül az 

emberiségnek, éppúgy az Ő gyermekeinek is hűséget kell fogadniuk az Ő Isteni Akaratának. 

Kérem Isten valamennyi gyermekét, akik az Ő hadseregében menetelnek előre, segédkezvén megmenteni 

Isten valamennyi gyermekének lelkét, még a megátalkodott bűnösökét is, hogy tegyék le ezt az esküt. 

Imahadjárat (59) Hűségeskü az Isteni Akaratnak 

“Ó, Magasságos Isten 

Ó, Mennyei Atya 

Felajánlom Neked kitartó hűségemet, Irántad való tiszteletből és engedelmességből mindenben, 

egységben a Te Isteni Akaratoddal a földön 

Felajánlom Neked, a Te egyetlen, szeretett Fiad, az Igaz Messiás Szent Vére által, értelmemet, testemet és 

lelkemet valamennyi lélek nevében, hogy egyesülhessünk a Te eljövendő Mennyei Királyságodban, hogy 

meglegyen a Te Isteni Akaratod, miképpen a Mennyben, azonképpen itt a földön is. 

Ámen.” 

Fel kell ajánlanotok lelketeket Mennyei Atyámnak, Hitetek jeléül, és Kereszthalálom emlékére, hogy 

mindannyian ihassatok majd az Üdvösség Kelyhéből. 

Jézusotok 

HABÁR NEM KELL FÉLNI A NAGYFIGYELMEZTETÉSTŐL, MÉGIS FÁJDALMAT FOG OKOZNI 

AZOKBAN, AKIK NINCSENEK A KEGYELEM ÁLLAPOTÁBAN 

2012. JÚNIUS 14. CSÜTÖRTÖK, 18.15 

Én, a te szeretett Jézusod azt szeretném, ha te, drága, szeretett leányom, megkérnéd valamennyi Követőmet, 

hogy vegyék figyelembe Útmutatásaimat. 

Ügyeljetek saját családotok minden egyes tagjára, köztük azokra, akik nem követik Tanításaimat. 

Figyeljetek köztetek azokra, a Számomra elveszett lelkekre, akik látszólag elutasítanak Engem. Én azt kérem, 

hogy imádkozzatok állhatatosan értük most. 

Könyörögnötök kell irgalomért az ő lelkük számára. Imáitok és áldozataitok meg tudják menteni őket a 

Nagyfigyelmeztetéskor bekövetkező Megtisztulás szörnyű szenvedésétől. 
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Habár nem kell félni a Nagyfigyelmeztetéstől, és – mint az Én különleges Ajándékomat – örömmel kell 

fogadni, mégis fájdalmat fog okozni azokban, akik nincsenek a kegyelem állapotában.  

Készítsétek fel lelketeket előre, mert az egészséges lelkek a Nagyfigyelmeztetést egy örömteli eseménynek 

fogják találni. 

Ők nem fognak szenvedni, mert a kegyelem állapotában lesznek, különösen, ha rendszeresen 

részesülnek a Gyónás Szentségében. 

Az ő erejük segíteni fog azoknak, akiknek át kell élniük a Tisztítótűz szenvedését a Nagyfigyelmeztetés után. 

Az Isteni Irgalmasság Rózsafüzérének naponta történő imádkozásával segítsetek azoknak, akik nem fognak 

meghallgatni. 

Családjaitok bűneiért való jóvátételként, ajánljatok fel egy áldozatot Nekem, a ti Jézusotoknak. 

Én meg fogom mutatni Irgalmamat mindenkinek, akik elfogadják lelkük fekete állapotát, mikor 

meglátják bűneiket a Nagyfigyelmeztetés alatt. 

Csak azoknak lesz megbocsátva, akik őszinte alázattal és tiszta szívvel viseltetnek. 

Nekik – köztük azon gyermekeknek is, akik elhagynak Engem -, van a legnagyobb szükségük imáitokra. 

Íme, az ima, melyet imádkoznotok kell az ő – Nagyfigyelmeztetés során történő - megtérésükért: 

Imahadjárat (60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért 

“Ó, Drága, Édes Jézusom 

Irgalomért esedezem családom minden tagjának lelkéért (NEVEZD MEG ŐKET ITT) 

Felajánlom Neked szenvedéseimet, megpróbáltatásaimat és imáimat lelkük megmentéséért a sötétség 

szellemétől 

Ne engedd, hogy ezen Gyermekeid közül akár egy is elítéljen Téged vagy elutasítsa Irgalmas Kezed 

Nyisd meg szíveiket, hogy egybefonódjanak a Te Szent Szíveddel, hogy így keresni tudják a megbocsátást, 

amely szükséges a Pokol tüzétől való megmentésükhöz 

Add meg nekik a lehetőséget a jóvátételre, hogy így megtérhessenek a Te Isteni Irgalmasságod Sugarai 

által. 

Ámen.” 

Isten Gyermekei, minden nap készüljetek a Nagyfigyelmeztetésre, mert bármikor bekövetkezhet. 

A ti Jézusotok 

IMAHADJÁRAT (60) IMA A CSALÁDOK - NAGYFIGYELMEZTETÉS SORÁN TÖRTÉNŐ - 

MEGTÉRÉSÉÉRT 

2012. JÚNIUS 14. CSÜTÖRTÖK, 18.15 
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„Ó, Drága, Édes Jézusom 

Irgalomért esedezem családom minden tagjának lelkéért (NEVEZD MEG ŐKET 

ITT) 

Felajánlom Neked szenvedéseimet, megpróbáltatásaimat és imáimat lelkük 

megmentéséért a sötétség szellemétől 

Ne engedd, hogy ezen Gyermekeid közül akár egy is elítéljen Téged vagy 

elutasítsa Irgalmas Kezed 

Nyisd meg szíveiket, hogy egybefonódjanak a Te Szent Szíveddel, hogy így 

keresni tudják a megbocsátást, amely szükséges a Pokol tüzétől való 

megmentésükhöz 

Add meg nekik a lehetőséget a jóvátételre, hogy így megtérhessenek a Te Isteni 

Irgalmasságod Sugarai által. 

Ámen.” 

Isten Gyermekei, minden nap készüljetek a Nagyfigyelmeztetésre, mert bármikor bekövetkezhet. 

A ti Jézusotok 

AZ ÉGBOLT MEG FOG NYÍLNI, MINTHA EGY TETŐ NYÍLNA FEL 

2012. JÚNIUS 16. SZOMBAT, 19.40 

Drága, szeretett leányom, Szavamat (Üzenetemet) milliók hallgatják, szerte az egész világon, ahogyan Én 

felkészítem Isten valamennyi Gyermekét Isteni Irgalmasságomra. 

A Szentlélekkel áldottak azonnal tudni fogják, Üzeneteimet olvasván, hogy ezek Isteni Ajkamról fakadnak. 

Azok, akik azt mondják, ismernek Engem, de nem ismernek fel Engem, továbbra sem tudnak 

ellenállni, hogy ne olvassák Szavamat (Üzenetemet), bár küzdenek Ellenem. 

Ők elutasítanak Engem, bár még mindig vonzzák őket Üzeneteim. 

Hát nem ismerik fel, hogy ez a Szentlélek, aki – bár szunnyad az ő lelkükben – még mindig Hozzám 

vonzza őket? 

Nekik a következőt mondom. Az idő elérkezett, mert hamarosan meglátjátok vétkeiteket a Nagyfigyelmeztetés 

során. 

Szavam (Üzenetem) elleni gyűlöletetek feltárul majd előttetek, és akkor fel fogjátok ismerni az Igazságot. 

Amikor ez megtörténik, akkor nektek csatlakoznotok kell testvéreitekhez, és harcolnotok kell azon 

jogért, hogy megvédjétek földi Egyházamat. 

Az égbolt meg fog nyílni, mintha egy tető nyílna fel, hogy feltáruljanak Isteni Irgalmasságom 

tűznyelvei és lángjai. 

A föld olyan erővel fog megrázkódni, hogy senki nem fogja elkerülni Tekintetem, Lelkem vagy 

Ajándékom. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/06/az-egbolt-meg-fog-nyilni-mintha-egy-teto-nyilna-fel/
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Sokan remegni fognak a félelemtől, mert csak ekkor fognak legelőször tudatára ébredni lelküknek. 

Rá fognak jönni, hogy testük iránti szeretetük, minden érzékük, melynek táplálására törekednek, értelmetlen. 

Látni fogják lelkük minden egyes részét, de nem a saját szemükön keresztül. Az Én Szememen keresztül fogják 

látni lelküket. 

Elfogja majd őket a rosszullét és az émelyítő undor, ahogy Engem is, amikor látom nyomorult 

gaztetteik csúfságát.   

Látni fogják, milyen romlott volt a viselkedésük mások iránt, és látni fogják a gonoszságokat, amelyeket 

embertársaikkal, felebarátaikkal tettek. 

Majd látni fogják önzésüket, hiúságukat, valamint a hamis bálványok iránti imádatukat, és tudni fogják, hogy 

ez mennyire sért Engem. 

Mert azok, akiknek bűnei nagyon feketék, rosszul fogják érezni magukat, szenvedni fognak, és nem lesznek 

képesek elviselni a borzalmas látványt, amit nézniük kell. Minden erőre szükségük lesz, hogy kiállják a 

megtisztulást, mely a túlélésükhöz kell, és ahhoz, hogy követni tudják az Igazság útját. 

Fontos megérteni, hogy a Nagyfigyelmeztetés, az csak figyelmeztetés. Én azért jövök, hogy 

figyelmeztessem Isten gyermekeit arra, hogy bűneiket meg lehet bocsátani, és meg is lesznek 

bocsátva. 

Én azért jövök, hogy megmutassam nekik, milyen lesz majd az Itélet Napja. Ez azt fogja jelenteni, hogy azok, 

akik üdvösségért könyörögnek ezen a ponton, meg fognak menekülni. 

Azok, akik továbbra is elutasítanak Engem, fognak kapni időt a bűnbánatra, de nem sokat. Ha továbbra is 

lemondanak Irgalmas Kezemről, akkor kénytelen leszek azt visszavonni. 

Akkor majd Én szétválasztom az igazakat az egyik oldalra, és a gonoszokat a másik oldalra. Akkor még egy 

esély adatik az üdvösség keresésére, és azok, akik elutasítják Szerető és Irgalmas Kezem, a Pokolba vettetnek 

majd. 

Ez a prófécia meg volt jövendölve az idők kezdete óta. 

Vegyétek figyelembe a Nagyfigyelmeztetést, és mentsétek meg a lelketeket, amíg lehet. 

Jézusotok 

AZ Ő GONOSZ TERVEIK EGY ÚJ, AZ EGÉSZ VILÁGRA KITERJEDŐ VÉDŐOLTÁST IS TARTALMAZNAK, 

AMELY JÁRVÁNYT FOG ELŐIDÉZNI AZ EGÉSZ VILÁGON. 

2012. JÚNIUS 17. VASÁRNAP, 20.15 

Drága, szeretett leányom, a Szabadkőműves csoportok az irányú tervei, hogy átvegyék a hatalmat a 

világ pénznemei fölött, a befejezéshez közelednek. 

Az ő gonosz terveik egy új, az egész világra kiterjedő védőoltást is tartalmaznak, amely járványt fog 

előidézni az egész világon soha nem látott mértékű szenvedést okozva. 

Kerüljétek el az ilyen hirtelen jött, világméretű védőoltást, mert meg fog ölni benneteket. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/06/az-o-gonosz-terveik-egy-uj-az-egesz-vilagra-kiterjedo-vedooltast-is-tartalmaznak-amely-jarvanyt-fog-eloidezni-az-egesz-vilagon/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/06/az-o-gonosz-terveik-egy-uj-az-egesz-vilagra-kiterjedo-vedooltast-is-tartalmaznak-amely-jarvanyt-fog-eloidezni-az-egesz-vilagon/
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Gonosz mesterkedéseik sokkolnák mindazokat az ártatlan lelkeket, akiknek fogalmuk sincs arról, mekkora 

hatalommal bírnak ők. 

Azáltal hogy őket a hatalom és a gazdagság utáni vágy vezeti, valamint az irányú vágyuk, hogy mindennemű 

cselekedetük Istenhez hasonlatos legyen, azt hiszik, hogy legyőzhetetlenek. 

Ők irányítják a bankokat, a kormányokat, és ők a felelősek a Közel-Keleten okozott terrorért. 

Ők irányítják a világ médiumainak többségét, és a gonoszságukról szóló igazság, úgynevezett 

humanitárius szervezetek mögé van rejtve. 

Sajnos Istennek csak nagyon kevés gyermeke tud terveikről. 

Tudnotok kell, hogy Atyám keze nagyon hirtelen és nagyon gyorsan fog lesújtani azokra a nemzetekre, akik 

védelmezik az ilyen gonosz vezetőket. 

Olyan erősségű földrengéssel és szökőárral lesznek sújtva, amely eltörli majd őket a föld színéről. 

Azok, akik azt hiszik, hogy mily nagy hatalommal rendelkeznek, látni fogják, amint tűz hullik az égből, 

Második Eljövetelem előtt. 

A tengerek tűztavakká válnak, és nehéz lesz elrejtőzniük a büntetés keze elől, amely azokra a gonosz 

lelkekre zúdul le, akik elutasítják majd Kelyhemet.  

Az Antikrisztus és azon csoportok mellé állva, ahonnan ő ered, ők akkor fognak ráeszmélni hibáikra, 

amikor már túl késő lesz számukra. 

Sok ilyen csoport, köztük a bankok, kormányok, nagyvállalatok vezetői – mindannyian összeköttetésben 

egymással, és együttműködve azon, hogy a tömegeket koldusokká tegyék – meg fognak térni a 

Nagyfigyelmeztetést követően. Nos, ez jó. 

Már nincs messze annak az ideje, amikor Én szétválasztom az Engem szerető lelkeket azoktól, akik a gonosz 

oldalán állnak. 

Jól vigyázzatok! Már csak annyi időtök lesz, hogy megtérjetek. Azok a lelkek, akik a legjobban rászorulnak 

Irgalmamra, ezekhez a gonosz csoportokhoz tartoznak, akik nem tisztelik Isten törvényeit. 

Imádkoznotok kell, hogy ők meglássák majd az Igazságot. 

Imádkoznotok kell, hogy ők abbahagyják a nehézségek okozását azon szörnyű törvények által, amelyeket 

létrehozni szándékoznak. 

Imádkoznotok kell, hogy megakadályozzátok az általuk tervezett népirtást, amely rosszabb, mint amit 

Hitler tett a II. Világháborúban. 

Ez a csoport – mely létszámát tekintve a legnagyobb, a középkorban való megalakulása óta – a sátán serege, 

melyet az Antikrisztus fog vezetni. Azt tervezik, hogy évtizedekig a saját irányításuk és ellenőrzésük alá vonják 

a bankokat. 

Már 15 éve* tervezik azt, hogy bevezetik a Fenevad Bélyegét- a chipet – amelyre minden férfit és nőt 

kényszeríteni fognak, hogy az be legyen ültetve a testükbe, hogy élelemhez jussanak. (*az elmúlt 15 

évben) 

Most, hogy elérkezett az idő számukra, hogy felfedjék az Új-Világ-Pénznemüket, tudnotok kell, hogy az ima, 

és még több ima, mérsékelni tudja tervük nagy részét. 
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Íme egy ima, az Egyközpontú Világirányítás elhárítására. 

Imahadjárat (61) Ima az Egyközpontú Világirányítás elhárítására 

”Ó, Drága, Mennyei Atyám, a Te Szeretett Fiad, Jézus Krisztus Keresztre feszítésének emlékére, 

könyörögve kérlek oltalmazz meg minket, a Te gyermekeidet, a Keresztre feszítéstől, melyet az 

Antikrisztus és az ő követői azért terveznek, hogy elpusztítsák gyermekeidet. 

Add meg nekünk a szükséges kegyelmeket, hogy elutasítsuk a fenevad bélyegét, és add meg nekünk a 

kellő segítséget a gonosz elleni harchoz, mely a sátán útjának követői által terjed a világban. 

Könyörögve kérünk, Drága Atyánk, oltalmazd meg valamennyi gyermekedet ezekben a szörnyű időkben, 

és tégy minket kellőképpen erőssé ahhoz, hogy felálljunk és hirdessük a Te Szent Szavadat minden 

időben. 

Ámen.” 

Leányom, szomorú vagyok, amiért ki kell nyilatkoztatnom ezeket a dolgokat.  Követőimnek meg kell érteniük, 

hogy mi zajlik most. 

Akik nem hisznek ezekben az üzenetekben, nekik sem lesznek kétségeik, amikor az Antikrisztus színre lép, 

amint azt Én előre megmondtam. 

Egyesülnötök kell világszerte az imádságban, csoportokat alkotva. 

Minél több Követőm teszi ezt, annál erősebb lesz a Szentlélek jelenléte, és annál gyengébb lesz a sátán serege. 

Próbáljatok meg nem félni, mert egy ilyen üldöztetéssel csak félelem nélkül lehet szembenézni. 

Ha jól felkészültök, követve Útmutatásaimat, és kitartva a napi imában, akkor az idő gyorsan el fog 

szállni. 

Mindig bízzatok Bennem. 

Ne feledjétek, Én meghaltam a ti bűneitekért.  Ezért az a leghelyénvalóbb, ha engeditek, hogy ebben az időben 

Én vezesselek benneteket Földi Új Királyságom felé. 

Csak Én, Jézus Krisztus tudlak vezetni benneteket. Ne feledjétek, hogy Nélkülem semmik vagytok. 

Jézusotok 

  

IMAHADJÁRAT (61) IMA AZ EGYKÖZPONTÚ VILÁGIRÁNYÍTÁS ELHÁRÍTÁSÁRA 

2012. JÚNIUS 17. VASÁRNAP, 20.15 

Imahadjárat (61) Ima az Egyközpontú Világirányítás elhárítására 

”Ó, Drága, Mennyei Atyám, a Te Szeretett Fiad, Jézus Krisztus Keresztre feszítésének emlékére, 

könyörögve kérlek oltalmazz meg minket, a Te gyermekeidet, a Keresztre feszítéstől, melyet az 

Antikrisztus és az ő követői azért terveznek, hogy elpusztítsák gyermekeidet. 

Add meg nekünk a szükséges kegyelmeket, hogy elutasítsuk a fenevad bélyegét, és add meg nekünk a 

kellő segítséget a gonosz elleni harchoz, mely a sátán útjának követői által terjed a világban. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/uj-imahadjarat-jezustol/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/06/imahadjarat-61-ima-z-egykozpontu-vilagiranyitas-elharitasara/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/uj-imahadjarat-jezustol/
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Könyörögve kérünk, Drága Atyánk, oltalmazd meg valamennyi gyermekedet ezekben a szörnyű időkben, 

és tégy minket kellőképpen erőssé ahhoz, hogy felálljunk és hirdessük a Te Szent Szavadat minden 

időben. 

Ámen.” 

EGY PRÓFÉTA SEM KAPOTT MÉG ILYEN MENNYISÉGBEN ÜZENETEKET SZERETETT 

ÉDESANYÁMTÓL ÉS A SZENTHÁROMSÁGTÓL. 

2012. JÚNIUS 18. HÉTFŐ, 20.36 

Drága, szeretett leányom, nem szabad engedned, hogy eltérítsen téged, Szent Üzeneteim könyörtelen 

elutasítása azon követőim által, akikről tudod, hogy mindenek felett Szent Akaratomnak szentelik magukat. 

Számíts rá, hogy az effajta elutasítás mértéke fokozódni fog, ahogy Szavamat (Üzenetemet) cafatokra tépik és 

eldobják, mintha ez semmiség lenne. 

Az elutasítás fájdalma, amit érzel, az Én fájdalmam. A rád mért megaláztatás és gúny, az Én gyötrelmem. 

Ahelyett, hogy hagyod, hogy az ilyen ellenérzés bántson téged, inkább fogadd el csendben. 

Örömteli könnyek közepette fogadd, mert mostanra már tudod, hogy Engem mindig is elutasítottak, még saját 

Tanítványaim is. 

Ha hagyod, hogy Szavam elutasítása késleltessen téged Üzeneteim terjesztésében, akkor kevesebb 

lélek fog megmenekülni. 

Mindig emlékezz arra, hogy az Én leghőbb vágyam, a lelkek megmentése. 

Küldetésemet nem szennyezheti be az emberi vélemény azzal a céllal, hogy aláásson téged. 

Nem azért adom neked ezeket a szavakat ma este, hogy megvigasztaljak, hanem, hogy nyomatékosítsam a 

világnak szóló Figyelmeztetéseim sürgősségét és fontosságát. 

Leányom, Istennek már sok hírnöke jött el előtted, hogy felkészítsék az emberiséget Második Eljövetelemre. 

Egy próféta sem kapott még ilyen mennyiségben üzeneteket Szeretett Édesanyámtól és a Szentháromságtól. 

Csak ezek az üzenetek tudják felfedni az eljövendő idők titkait, és csak ezek az üzenetek tudnak áldást 

nyújtani, melyre Isten valamennyi gyermekének szüksége van egészen a végső napig. 

Ragadjátok meg az egész emberiségnek adott Szavam ajándékát, mely éltet benneteket. 

Segítségem nélkül nagyon nehéz lenne számotokra kiállni a rátok váró megpróbáltatásokat. 

Valamennyi igaz Hírnököm most felkészíti Isten gyermekeit Második Eljövetelemre. 

Tudnotok kell, hogy ez még ennek a nemzedéknek az életében be  fog következni. 

Vegyétek Kelyhemet, igyatok belőle,  hadd töltsön el benneteket a tisztánlátás és megkülönböztetés 

ajándékával, hogy így segíteni tudjatok Nekem a lelkek megmentésében. 

Jézusotok 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/06/egy-profeta-sem-kapott-meg-ilyen-mennyisegben-uzeneteket-szeretett-edesanyamtol-es-a-szentharomsagtol/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/06/egy-profeta-sem-kapott-meg-ilyen-mennyisegben-uzeneteket-szeretett-edesanyamtol-es-a-szentharomsagtol/
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SZŰZ MÁRIA: ÉN, A FIAMMAL EGYÜTT, MEGADHATOM NEKTEK A KEGYELMEKET, ÉS A VÉDELEM 

KÖRÉT, MELYEN EGYETLEN BUKOTT ANGYAL SEM TUD ÁTHATOLNI. 

2012. JÚNIUS 20. SZERDA; 7.46 

Gyermekem, mennyire szenved most Fiam, és mily nagyon összeforr saját szenvedésem az Ő szenvedésével. 

Azok, akik másoknak szenvedést okoznak, keresztre feszítik Fiamat. 

Amikor ők szörnyű dolgokat követnek el, melyekkel nehézséget, fájdalmat és halált okoznak Isten 

gyermekeinek, akkor ők újra előidézik Fiam Kínszenvedését. 

Azok, akik követik a csaló útját, ők minden másodpercben kísértésnek vannak kitéve, a sátán vezette bukott 

angyalok által. 

Sokan közülük nem tudják ezt, ezért nektek imádkoznotok kell értük. 

Sokan közülük észre sem veszik, hogy a gonosz felhasználja őket az emberi faj megsemmisítésének elérésére. 

Hamarosan a sátán eldobja majd őket, amikor már semmilyen további célt nem szolgálnak. 

Fiam várni fogja, hogy üdvözölhesse az ilyen bűnösöket, akik visszatérnek az Ő Szent Karjaiba, 

olyannyira irgalmas Ő. 

A sátán által elkövetett, mindenki számára láthatatlan gonosz tervek célja, hogy Örök Atyámnak szomorúságot 

és fájdalmat okozzanak. Testvéreik megbántásával, a megátalkodott bűnösök az Istent bántják meg. 

Soha ne gondoljátok, hogy ők elérik majd mindazt, amit célul tűztek ki. 

Én, az Isten Édesanyja, mint Társmegváltó és Közvetítő, megkaptam a kegyelmeket, hogy elpusztítsam a 

kígyót. 

Ha segítségemet kéritek, védelmet nyújthatok nektek a félelem ellen. 

Én, a Fiammal együtt, megadhatom nektek a kegyelmeket, és a védelem körét, melyen egyetlen bukott angyal 

sem tud áthatolni. 

Mindazok, akik naponta imádkozzák Szent Rózsafüzéremet, nekik nem árthat a sátán, és nem tudja támadni 

őket. 

Három vagy több Rózsafüzér elimádkozásával, ezt a védelmet kiterjeszthetitek másokra is. Ha csak száz 

ember megtenné ezt, ők megmenthetnék nemzeteiket a gonosz által terjesztett beszennyeződéstől. 

Gyűljetek össze, és imádkozzatok saját magatok védelmére. 

Legyetek nagylelkűek, és imádkozzatok ellenségeitekért, mert sokan közülük nem veszik észre, mit 

cselekszenek. 

Mindenek felett bízva Fiamban, és elfogadva az Általa – Tanításain és próféciáin keresztül – most hozott 

ajándékokat, elsöpörhetitek minden félelmeteket. 

A sátán kihasználja a félelmet, és abból táplálkozik. Nézzetek szembe az Igazsággal, és használjátok az 

imát a gonosz tervek enyhítésére, melyek folyamatban vannak azon gonosz csoportok által, akik el 

akarják pusztítani az emberiséget. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/06/szuz-maria-en-a-fiammal-egyutt-megadhatom-nektek-a-kegyelmeket-es-a-vedelem-koret-melyen-egyetlen-bukott-angyal-sem-tud-athatolni/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/06/szuz-maria-en-a-fiammal-egyutt-megadhatom-nektek-a-kegyelmeket-es-a-vedelem-koret-melyen-egyetlen-bukott-angyal-sem-tud-athatolni/
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Érezzétek Fiam szeretetét azáltal, hogy megnyitjátok szíveteket. Adjátok át nekem, az Üdvösség Anyjának, 

aggodalmaitokat, és én elviszem azokat Fiamhoz. 

Majd beborítalak benneteket legszentebb palástommal, és érezni fogjátok azt az erőt, mely csak a Mennyből 

jöhet. 

Csak ekkor lesztek betöltekezve békével, bátorsággal és eltökéltséggel az iránt, hogy Isten hadseregének 

részévé váljatok. Ez a hadsereg, mely már formálódik, egy minden nemzetet magában foglaló sokaságból áll. 

Ők menetelni fognak a végéig, és legyőzhetetlenek lesznek. 

Köszönöm gyermekem, hogy válaszoltál hívásomra. 

Szeretett Édesanyátok 

Az Üdvösség Anyja 

JÖJJETEK HOZZÁM TI, MINDANNYIAN, AKIK MÉLTATLANNAK ÉRZITEK MAGATOKAT. ÉN VÁRLAK 

BENNETEKET. 

2012. JÚNIUS 21. CSÜTÖRTÖK 0.15 

Drága, szeretett leányom, Követőimnek meg kell érteniük, hogy Én, mint egy jó szülő, mindig azt akarom, ami 

a legjobb nekik. 

Soha nem fogok mindent megadni nekik, amit kérnek, kivéve, ha az, az Én Legszentebb Akaratom szerint való. 

Soha nem hagyom majd, hogy letérjenek az Igazság útjáról, anélkül, hogy vissza ne csalogatnám őket 

Magamhoz. 

Én mindig próbálom majd megoltalmazni őket minden veszedelemtől. 

Ugyanakkor meg fogom fenyíteni őket, ha bármi rosszat tesznek. 

Én mérges tudok lenni, és mérges is leszek, amikor gonoszságot művelnek másokkal. 

De megbocsátok majd nekik, amikor rosszat tesznek, ha őszintén megbánják hibáikat. 

Én türelmes vagyok. Engem nem lehet egykönnyen megbotránkoztatni, és soha nem tartok haragot, nem is 

tudnék. 

Ezért, még azoknak is – akik elveszve tévelyegnek, és üresnek érzik magukat belül – kérniük kellene Engem, 

hogy tartsam meg őket, szeressem őket, és hozzam el nekik az Isteni Szeretetet, amely elhozza nekik az igazi 

békét. 

Oly sokan vannak elveszve, és oly sokan felejtettek el Engem. 

Sokan, mivel bűnös életet élnek, vonakodnak Hozzám fordulni. Kellemetlenül érzik magukat, nem tudják 

hogyan imádkozzanak, és tévesen azt gondolják, hogy nekik már túl késő. Mennyire tévednek. Sosem szabad 

elfelejteniük, hogy Én a földön, az Életemet adtam mindannyiatokért. 

Én nem mondok le a lelkekről olyan könnyen. Én mindazokat szeretem, akik cselekedeteikkel, tetteikkel és 

gondolataikkal megszegik Atyám Törvényeit. 

Ti értékesek vagytok Számomra. Szeretlek benneteket, ahogy Isten valamennyi Gyermekét szeretem. 
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Soha ne gondoljátok azt, hogy – mert vétkeztek – kevésbé vagytok szeretve. Habár a bűn undort keltő 

Számomra, mégis a bűn foltjával születtetek. 

Szinte lehetetlen, bármely léleknek a földön, nem vétkezni. 

Soha ne érezzétek azt, hogy Én soha nem segítenék nektek, vagy soha nem ölelnélek Karjaimba benneteket. 

Ti fogtok elsőként sorban állni, hogy belépjetek az ezer évig tartó Új földi Paradicsomomba, ha Felém 

fordultok. 

Csak annyit kértem, hogy beszélgessetek Velem ezekkel a szavakkal: 

Imahadjárat (62) Ima az Elveszett és Tehetetlen Bűnösöknek 

„Ó, Jézusom, segíts, mert egy bűnös vagyok, aki elveszett, tehetetlen és sötétségben van 

Gyenge vagyok és bátortalan, hogy keresselek Téged 

Add meg nekem az erőt, hogy most Hozzád kiáltsak, hogy ki tudjak törni lelkem sötétségéből 

Drága Jézusom, vigyél el engem a Te világosságodba, és bocsáss meg nekem 

Segíts, hogy újra teljessé váljak, és vezess el engem a Te Szeretetedbe, a Te békédbe és az Örök Életbe. 

Mindenekfelett bízom Benned, és kérlek, vedd értelmemet, testemet és lelkemet, amint átadom magam a 

Te Isteni Irgalmasságodnak. 

Ámen.” 

Jöjjetek Hozzám ti, mindannyian, akik méltatlannak érzitek magatokat. Én várlak benneteket. Mindössze 

annyit kell tennetek, hogy kinyújtjátok kezeteket Felém. 

Én meghallgatlak titeket. Én látlak benneteket. Én sírok értetek. Én szeretlek benneteket. 

Soha nem adom fel, amíg Karjaimban nem tartalak benneteket, és amíg Isteni Irgalmasságom el nem árasztja 

lelketeket. 

Hamarosan meg fogjátok végre látni Nagy Irgalmasságom Igazságát. 

Kétségeitek, mint egy külső héj, lehullnak majd, hogy feltáruljon lelketek, amely betöltekezik majd a 

világossággal, és futva jöttök majd Felém. 

Én nagy reménnyel és örömmel várom azt a napot. 

Csak akkor fog Szívem meggyógyulni, ha minden szegény, elveszett lélek tudja, hogy csak Én, Jézus Krisztus 

tudom megmenteni őket. 

Ne feledjétek, lehet, hogy Én elítélem a bűnt, de Én minden bűnöst szeretek, mindegy, mit tettek. 

Soha ne féljetek Hozzám jönni, Hozzám beszélni, mert Én túlságosan is szeretlek benneteket ahhoz, hogy 

elutasítsalak titeket, amikor őszinte bűnbánatot mutattok. 

Szeretett Jézusotok 

  

IMAHADJÁRAT (62) IMA AZ ELVESZETT ÉS TEHETETLEN BŰNÖSÖKNEK 
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2012. JÚNIUS 21. CSÜTÖRTÖK 0.15 

Imahadjárat (62) Ima az Elveszett és Tehetetlen Bűnösöknek 

„Ó, Jézusom, segíts, mert egy bűnös vagyok, aki elveszett, tehetetlen és sötétségben van 

Gyenge vagyok és bátortalan, hogy keresselek Téged 

Add meg nekem az erőt, hogy most Hozzád kiáltsak, hogy ki tudjak törni lelkem sötétségéből 

Drága Jézusom, vigyél el engem a Te világosságodba, és bocsáss meg nekem 

Segíts, hogy újra teljessé váljak, és vezess el engem a Te Szeretetedbe, a Te békédbe és az Örök Életbe. 

Mindenekfelett bízom Benned, és kérlek, vedd értelmemet, testemet és lelkemet, amint átadom magam a 

Te Isteni Irgalmasságodnak. 

Ámen.” 

AZ EMBER NEM AZ ÁLLATVILÁGBÓL FEJLŐDÖTT KI, DE EZ AZ, AMIT AZOK, AKIK NEM HISZNEK 

ISTENBEN, EL AKARNAK HITETNI VELETEK. 

2012. JÚNIUS 21. CSÜTÖRTÖK, 17.30 

Drága, szeretett leányom, az idő kezdete óta, és amióta a világot Örök Atyám megteremtette, nagy a zavar az 

emberi faj eredetét illetően. 

Amikor Atyám megteremtette a világot, azért, hogy Neki családja lehessen, sok előkészületet tett. 

Megteremtette a földet, a tengereket, a növényeket, a fákat, a hegyeket, a folyókat, az állatokat, majd az utolsó 

előtti napon, amikor már minden a helyén volt a Paradicsomban, Ő megteremtette az embert. 

Az ember, habár foltot ejtett rajta a bűn, egy szent teremtmény. Az állatok azért vannak, hogy 

szolgálják az emberiséget. 

Az ember nem az állatvilágból fejlődött ki, de ez az, amit azok, akik nem hisznek Istenben, el akarnak hitetni 

veletek. 

Az evolúciós elméletek – amelyek az állítják, hogy az ember az állatoktól származik – mindegyike 

hazugság. Ezeket soha nem lehet bizonyítani. 

A sátán, az ő bukott angyalai, és minden ördög, amely az Isten ellenségétől származik, meggyőzte az 

embert erről a szörnyű hazugságról. 

Az ember az Isten gyermeke, de a sátán, annak érdekében, hogy lealacsonyítsa az Isten ember – gyermekét, 

zavart akar kelteni az emberek szívében. 

Miért hirdeti a sátán ezt a hazugságot a hamis tanítások által? Így bizonyítani tudja, hogy az ember az 

emberszabású majmoktól származik, és majd meggyőzi őket, hogy nem Örök Atyám Keze által teremtettek. 

Ez az egyik legnagyobb hazugság, amit az ördög elkövetett, felhasználva azon emberek lelkét, akik azt állítják, 

hogy intelligensebbek, mint a többi felebarátuk. 

A tudósok azt állítják, hogy az ember az állatvilágból fejlődött ki, de ők folyamatos megtévesztés alatt 

állnak. 

A tudomány téved, amikor megpróbálja megállapítani az igazságot a világegyetem teremtéséről. 

Senki sem érti az Isteni Teremtés csodáját. 
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Ha az ember azt hiszi, hogy – az emberi gondolkodásra alapozva – minden választ ismer az emberiség 

eredetéről, akkor nemcsak a szegény lelkeket csapja be, hanem saját magát is. 

Ha nincs jelen Isten szeretete az ilyen lelkekben, akik az emberi intelligencia felsőbbrendűségében 

hisznek, akkor az ateizmus terjed, mint a gyomnövény. 

Ez a gyomnövény, amely minden irányban nő, szennyez és tönkretesz minden terményt maga körül, valamint 

fertőzést okoz. 

Az egyetlen gyógymód az, ha alázatos imával keresitek Isten segítségét, kérve, hogy táruljon fel az Igazság. 

Az a sok hazugság, amit az ateisták terjesztenek – akik megpróbálják bizonyítani, hogy Isten nem létezik-, 

lelkek millióit tette tönkre. Az áldozataiknak szükségük van a ti imáitokra. 

Az ateizmus a legnagyobb vallás a világon, és azok, akik ennek a megtévesztésnek szentelték életüket, 

örökre el vannak veszve. 

Ők a Pokol tűzével fognak szembenézni. 

Ha ők nem folyamodnak Hozzám a Nagyfigyelmeztetés alatt vagy után, szörnyű büntetést fognak elszenvedni. 

Imádkozzatok értük. 

Jézusotok 

SZŰZ MÁRIA: A VILÁG A FEJE TETEJÉRE ÁLLT A POGÁNYSÁG MIATT 

2012. JÚNIUS 23. SZOMBAT; 10.50 

Gyermekeim, hívlak mindannyiatokat, hogy imában egyesüljetek a bűnösök megtéréséért, és hogy 

folytassátok napi imáitokat. 

A böjt nagyon sok lelket fog megmenteni, és egy nagy Ajándék is egyben szeretett Fiamnak. 

Oly sok ember fordult el a világban Fiamtól. 

Mennyire sír Ő most. Ő annyira szereti őket, és szívszaggató néznie, különösképpen azok hűtlenségét, akik 

elfogadják, hogy Ő a Magasságos Isten valódi Fia. 

A világ a feje tetejére állt a pogányság miatt. Az összezavarodottság, a gyűlölet, a zűrzavar és a 

nyugtalanság helyszínévé vált. 

Ez olyan, mint a pokolbéli állapot, habár semmi sem olyan borzasztó, vagy annyira fájdalmas. Mégis, a gonosz 

hatalma hozta létre ezt a gyűlöletes feszültséget, és ez veszi körül Isten minden gyermekét. 

Kevesen maradtak azon méregtől érintetlenek, melyet a sötétség terjeszt minden nemzetben. Sokakat 

megvakított ez a sötétség, és úgy érzik, nincs remény. 

Sokan, akik nem fordulnak Istenhez, továbbra is egyedül járják útjukat, amely sok boldogtalanságot szül. 

Azok, akik szeretik Istent, de kevés figyelmet szentelnek Neki az ima révén, ők éppolyan tehetetlenek. 

Csak az ima, az odaadás és az áldozat hozhat közelebb benneteket Istenhez. Semmi más nem fog békét hozni 

nektek. 
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Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok a lelkekért, akik hamis isteneket bálványoznak. Nekik most nagy 

szükségük van imáitokra. 

Imádkozzatok azokért, akiket megkísértett a gonosz, aki nehézségeket okoz azoknak, akik az ő irányításuk 

alatt állnak. 

Nekik kevés idejük van A Gyónás, A Nagyfigyelmeztetés előtt. Amikor ez a nap eljön, alázatot kell 

mutatniuk, amikor az igazság feltárul előttük. 

Fiam nagy terve, hogy megmentse az emberiség nagy részét, hamarosan feltárul a világ előtt. 

Sokan nem fognak megmenekülni. 

Ezért az Ő valamennyi szerető tanítványának olyan feladata van most, hogy imádkozzanak a megtérésekért, 

hogy a lehető legtöbb lelket megmentsék. 

Menjetek békével, gyermekeim, megnyugodva annak tudatában, hogy Fiam örökké irgalmas. 

Ő meg akar menteni mindenkit, és A Gyónás az Ő Ajándéka a világnak ehhez. 

A Nagyfigyelmeztetés a legnagyobb Ajándék az emberiség számára, az Ő Kereszthalála óta. 

Örvendezzetek, mert sok lélek – akik máskülönben a Pokolban szenvednének az örökkévalóságig – 

megmenekülhet, és megkaphatja az Örök Élet Ajándékát. 

Köszönöm, hogy válaszoltok erre a Mennyei hívásra. 

Szeretett Édesanyátok, az Isten Anyja 

Az Üdvösség Anyja 

HA GYŰLÖLETET TERJESZTETEK A MENNYBŐL KÜLDÖTT PRÓFÉTÁKKAL SZEMBEN, VÉTKESEK 

VAGYTOK EGY SÚLYOS KÖVETKEZMÉNYEKKEL JÁRÓ BŰNBEN 

2012. JÚNIUS 24. VASÁRNAP, 17.30 

Drága, szeretett leányom, megszakad a Szívem, amikor látom azokat, akik azt mondják magukról, hogy Isten 

követői, de kérkednek az Ő törvényeivel. Ők képmutatók. 

Ők azok, akik azt mondják magukról, hogy követik Atyám Parancsolatait, mégis úgy érzik, elítélhetnek 

másokat, akik vétkeznek. 

Először is, a Szentírást egy hazugság hirdetésének eszközeként használni az úgynevezett tolerancia 

támogatásával, ezzel ők nagyon sértenek Engem. 

Ezek azok az emberek, akik azt mondják, hogy helytelen hinni az Isteni Gondviselésben. 

Ezek azok az emberek, akik megkérdőjelezik az évszázadok során, a Mennyből küldött látnokokat, és 

próbálják megcáfolni őket a Szentírásban lefektetett Szent Igém felhasználásával. 

Bárki, aki tagadja Szavamat, az hűtlen Hozzám. 

Minden olyan ember legyen nagyon óvatos, aki lelkileg és szellemileg felsőbbrendűnek tartja magát 

testvéreivel szemben. 
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Minden olyan ember meg lesz büntetve, aki arra használja a Szentírást, hogy az Igazság egy elferdített 

változatát mutassa meg. 

Minden olyan embert félre fogok vetni, aki feláll és hirdeti az Igazságot, de elutasítja az ezekben az utolsó 

időkben, a világnak adott Szavamat (Üzenetemet). 

Bűnösök vagytok a lelki féltékenységben, és ezért büntetéssel fogtok szembenézni. 

Ha gyűlöletet terjesztetek a Mennyből küldött prófétákkal szemben, vétkesek vagytok egy súlyos 

következményekkel járó bűnben. 

Mert ezáltal nemcsak, hogy egy hazugságot hirdettek, de akadályozzátok Isten Igéjét. 

Azt kérem, hogy most hagyjátok abba a gyötrelem- és rágalom-hadjáratotokat. Soha nem fogjátok 

megakadályozni azt, hogy Szavamat meghallják. 

Miért próbáljátok folyamatosan gyötörni ezt a Küldetést? Mostanra még nem tudjátok, hogy a Szentlélek tüze 

nem terjedhetett volna így, ha Üzeneteim nem a Mennyből valók lennének? 

Folyamatosan használ benneteket a gonosz, akit semmi sem tart vissza, hogy megakadályozza, hogy ezen 

Szent Üzeneteim eljussanak a világba. 

Üzenet a Papságnak: 

Közületek azok, akik fogadalmat tettetek földi Egyházam felszentelt szolgájaként, hallgassatok meg most 

Engem. 

Amikor nyilvánosan kritizáljátok Üzeneteimet, és akadályoztok Engem, a ti Jézusotokat, ebben a lelkek 

megmentésére irányuló küldetésben, a legnagyobb bűnt követitek el. 

Szenvedni fogtok ezért, és a Tisztítótüzet meg fogjátok tapasztalni a földön. Minden férfi, nő és gyermek tanúja 

lesz a Menny elleni támadásotoknak. 

Prófétáimról alkotott hibás értékelésetek lelkileg üressé fog tenni benneteket, és lelketek semmihez sem 

fogható gyötrelmet fog elszenvedni. 

Ha az Én felszentelt szolgáim vagytok, és nem vagytok biztosak abban, hogy ez az Én Hangom, ahogy hozzátok 

szólok, akkor maradjatok csendben. Imádkozzatok a tisztánlátásért és megkülönböztetésért, mielőtt Szent 

Szavam (Üzenetem) elutasítását fontolgatjátok. 

Felszentelt Szolgáim ezrei nem fogják felismerni Szavam (Üzenetem), ami ezen, végidő prófétán keresztül 

küldetett. Emiatt megszakad a Szívem. 

Sokan fognak az Antikrisztus uralmához tartozni, és elhagyják földi Egyházamat. 

Felszentelt Szolgáim közül sokan fognak az Egyházamat üldözők oldalára állni. Az átcsábítás már 

megkezdődött. 

A csaló folyamatosan készít fel benneteket arra, hogy elutasítsatok Engem, és gőgötök meggátol benneteket 

abban, hogy ezt lássátok. 

Felszentelt Szolgáim közül sokak nem lesznek elég bátrak ahhoz, hogy fenntartsák földi Egyházamat. Sokan a 

a Hamis Próféta mellé fognak állni, és elutasítják Nyájamat, akiknek  hite képessé teszi őket arra, hogy 

keressék az Igazságot. 
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Ti nem tudjátok, hogy Én vagyok az Egyház? 

Ti nem tudjátok, hogy az Egyház el fogja szenvedni a maga keresztre feszítését, pont úgy, ahogy Én is? 

Az egyházat meg fogják kínozni. Úgy fog tűnni, mintha keresztre feszítették volna, és sokan azt fogják hinni, 

hogy meghalt. De, csakúgy, mint Feltámadásom, az egyház is fel lesz támasztva újra, hogy lássátok, az egyházat 

nem lehet elpusztítani. 

Én figyelmeztetetem valamennyi Felszentelt Szolgámat, akik nem ismerik fel az időket, amelyben éltek, hogy 

legyenek éberek most, amikor földi Egyházam a legnagyobb üldöztetést szenvedi el az idők kezdete óta. 

Készüljetek fel, és nyissátok ki szemeteket. 

Mit gondoltatok, mikor fogok jönni, figyelmeztetni benneteket? Azt gondoltátok, hogy ez majd 

valamikor a jövőben lesz? Hogy ez soha nem fog megtörténni a ti életetekben? 

Második Eljövetelem ideje nagyon közel van. 

Én hamarosan elválasztom a jókat a gonoszoktól, miután minden erőfeszítés meg lett téve az 

emberiség nagy részének megtérítésére. 

A ti kötelességetek és felelősségetek, hogy nyitottak legyetek, elméteket, szíveteket és lelketeket tekintve. 

Szükségem van arra, hogy válaszoljatok Kéréseimre, hogy segítsetek Nekem megmenteni a lehető legtöbb 

lelket. 

Kövessetek Engem. Ez a ti küldetésetek. 

Ezért ígértetek hűséget Nekem, a ti Jézusotoknak. 

Nem a saját feltételeitekkel tettetek fogadalmat. 

Meg kell engednetek, hogy Én vezesselek benneteket, segítve megvédeni földi Egyházamat. 

Már nagyon sok kárt okoztak Egyházamnak. Egyházam magába foglalja mindazokat, akik szeretnek Engem, 

beleértve valamennyi felszentelt szolgámat. 

Erősnek, bátornak és hűségesnek kell lennetek. Nem szabad hagynotok, hogy a félelem vagy a fenevad felfalja 

a lelketeket. 

Hallgassatok Szavamra (Üzenetemre), mielőtt elítélitek prófétáimat. 

Soha ne ítéljétek el egyik Üzenetemet sem anélkül, hogy ne imádkoznátok tisztánlátásért és 

megkülönböztetésért. Még ezután is óvatosnak kell lenneteket, hogy nehogy megtagadjátok Isten 

gyermekeitől a kegyelmek ajándékát, amit Én most ajándékozok azoknak a szegény lelkeknek, akik éhezik 

Tanításaim Igazságát. 

Nektek, akik nyíltan elutasítjátok ezen prófétának adott Szavamat (Üzenetemet), tudjátok meg, hogy 

Megbocsátásomért fogtok könyörögni, amikor az Igazság feltárul. 

Akkorra már túl késő lesz azoknak, akik felelősek azért, hogy a lelkeket elfordították Szavamtól 

(Üzenetemtől). 

Azoknak a lelkeknek – akik gonosz nyelvetek miatt elvesztek Számomra – nem lesz örök életük. 
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Ha most elutasítjátok Szavamat (Üzenetemet), vagy ha elítélitek Üzenetemet, mert hibákat tartalmaz, akkor 

félre lesztek állítva. Nem lesztek alkalmasak arra, hogy vezessétek nyájamat. 

Megváltótok 

Jézus Krisztus 

  

ÉN ISMEREM ENYÉIMET, ÉS ENYÉIM IS ISMERNEK ENGEM 

2012. JÚNIUS 25. HÉTFŐ, 11.50 

 

Drága, szeretett leányom, sosem szabad elfelejtened, ennek a küldetésnek a nagyságát. 

Sokszor leszel csapdába csalva, amiket a gonosz helyez el, hogy elgáncsoljon téged. 

A gonosz és mindazok, akiket ő könnyen vezet, könyörtelenül meg fognak tenni mindent, amit csak tudnak, 

hogy hitelétől megfosszák a neked adott Szavamat (Üzenetemet). 

Felül kell emelkedned, és figyelmen kívül kell hagynod az ilyen gúnyolódásokat. 

Mivel átadtad a szabad akaratodat, csak a te teljes, Irántam való engedelmességed számít. 

Engedd, hogy Én, az Én Isteni Bölcsességemben, kijelöljem előtted Tökéletes Utamat a földi Paradicsomba. 

Követőim, nektek szintén figyelnetek kell Figyelmeztetésemre. Heves támadásoknak lesztek kitéve ti, 

mindannyian, mert hirdetitek Szavamat (Üzenetemet). 

Ez egy semmihez sem fogható küldetés. 

Ti, az Én hadseregem, fogjátok vezetni Maradék Egyházam nyáját a Paradicsom kapuihoz. 

Ez személyes üldöztetéssel fog járni, és nem lesz egy könnyű út. Egyesülnötök kell, és erősítenetek kell 

egymást, mert ha sokan vagytok, vigaszra leltek majd egymásban. 

A föld minden szegletében gyülekezik Hadseregem most. 

Minden látnok – akivel közölték az Isteni Igazságot Édesanyámon keresztül – fel fogja lobbantani a 

Szentlélek tüzét Prófétáimmal együtt, hogy maradék hadseregem megfelelően felkészült legyen az 

előttük álló harcra. 

Soha ne kételkedjetek Szeretetemben. Ne feledjétek, hogy csak azok léphetnek be az Új Paradicsomba, akik 

követnek Engem. 

Amikor azok, akik hozzátok jönnek, gyötörnek titeket, emlékezzetek arra, hogy a ti kötelességetek az, 

hogy megbocsássatok nekik, és imádkozzatok a lelkükért. 

Mutassatok szeretetet azok iránt, akik az Én nevemben gyötörnek titeket. Ily módon le tudjátok győzni a 

sátánt, és ő elveszíti a hatalmát felettetek. 

Én irányítani foglak titeket, utatok minden egyes lépésénél. 

Én mindig mellettetek vagyok. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/06/en-ismerem-enyeimet-es-enyeim-is-ismernek-engem/
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Én ismerem Enyéimet, és enyéim is ismernek Engem. 

Jézusotok 

AZ ÚJ PARADICSOM: EGY TISZTA TESTBŐL LESZTEK, MELY ROMOLHATATLAN, ÉS NEM FOG 

RAJTA A BETEGSÉG, A FIZIKAI HALÁL ÉS A KOR. 

2012. JÚNIUS 26. KEDD, 20.00 

 

Drága, szeretett leányom, az Új Paradicsom most már elkészült, a maga teljes dicsőségében, és készen 

áll Isten valamennyi gyermeke számára a földön. 

Ez be lesz mutatva, a maga teljes dicsőségében, csakúgy mint a Paradicsom, melyet Örök Atyám teremtett a Ő 

gyermekeinek az idők kezdetén. 

Az angyalok énekelnek és örvendeznek, mert nagyon közel az idő, hogy ez a nagy pompa feltáruljon 

egy hitetlen világnak. 

Ezt én fogom bemutatni, amikor az Új Jeruzsálem leszáll a földre, Második Eljövetelem beharangozásakor. 

Közölni fogják Veled, leányom, hogy hirdesd ki ezt, közvetlen azelőtt, hogy Én megmutatkozom. 

Csak azok fognak tudni belépni ennek fenséges kapuin, akik elfogadnak Engem, mint a Messiást. 

Minden Mennyei hívás meg lesz téve, mindazok elérésére, akik még mindig vissza fogják utasítani az Én nagy 

ajándékomat, egészen a legutolsó harsonaszóig. 

Akkor már túl késő lesz ezeknek a szegény lelkeknek. Nem lehet majd rajtuk segíteni azután, hogy 

Irgalmasságomat – mintegy végleges visszautasításként – visszadobják az Arcomba. 

Csak az számít most, hogy figyelmeztessétek mindazokat, akik ki vannak téve annak a veszélynek, 

hogy odavész a lelkük a sátánnak. 

Gyűjtsétek egybe őket, Követőim. Gyengéden csábítsátok vissza őket Nyájamba. Szüntelen imádkozzatok az ő 

megmentésükért. 

Ó, Én szeretett követőim, ha látnátok az Új Paradicsomot, amikor a Föld és az Ég eggyé olvad, térdre 

borulnátok, és sírnátok az örömtől és a megkönnyebbüléstől. 

Ti, akik féltek az utolsó időket illetően, amikor is a világ – mint tudjátok – meg fog változni, akkor 

engednetek kell, hogy Én enyhíthessem gondjaitokat, aggodalmaitokat. 

El fogjátok hozni magatokkal családotokat, és mindannyian örvendezni fogunk, tökéletes tiszta szeretetben és 

harmóniában. 

Egy tiszta testből lesztek, mely romolhatatlan, és nem fog rajta a betegség, a fizikai halál és a kor. 

Mindannyiatoknak saját hajléka lesz, gyeppel, fákkal, hegyekkel, folyókkal, patakokkal és virágokkal övezve 

benneteket, teljes dicsőséges szépségükben. 

Az állatok szelídek lesznek, békében és harmóniában fognak élni Isten valamennyi gyermekével. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/06/az-uj-paradicsom-egy-tiszta-testbol-lesztek-mely-romolhatatlan-es-nem-fog-rajta-a-betegseg-a-fizikai-halal-es-a-kor/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/06/az-uj-paradicsom-egy-tiszta-testbol-lesztek-mely-romolhatatlan-es-nem-fog-rajta-a-betegseg-a-fizikai-halal-es-a-kor/
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Látjátok gyermekeiteket, ahogy megházasodnak, ahogy gyermekeik lesznek, és mindannyian tanúi 

lesztek a családok csodájának, ahogy a halálból feltámadtak. 

Ez a feltámadás semmilyen más elképzelhető örömhöz nem fogható majd. 

Újra együtt lesztek szeretteitekkel, akik elhunytak ebben az életben, és a Mennybe mentek. 

Összesen tizenkét nemzetetek lesz, melyek mindegyikét Édesanyám Szeplőtelen fején levő korona 

tizenkét csillaga jelképez, és mindegyik nemzetet Én fogom kormányozni Apostolaimmal és 

Prófétáimmal. 

Ez az Én Királyságom, Atyám ígérete szerint, amióta megteremtette a Paradicsomot a Földön. Mindaz, aki 

visszautasítja ezt, el fog pusztulni. 

Imádkozzatok, hogy Isten valamennyi gyermekének meglegyen a lélek tisztasága, lehetővé téve számukra, 

hogy hazajöjjenek Atyám Földi Királyságába, miképpen kezdetben, most, és mindörökké, a világ sosem ér 

véget, mindörökkön-örökké. 

Jézusotok 

ISTEN, AZ ATYA: FELFEDEM AZ ÚJ ÉGRE ÉS AZ ÚJ FÖLDRE VONATKOZÓ JÖVŐBELI TERVEIMET 

2012. JÚNIUS 27. SZERDA; 20.00 

Legdrágább leányom, ma felfedem minden Gyermekem számára az Új Égre és az Új Földre vonatkozó jövőbeli 

Terveimet. 

Mikor az Új Ég és az Új Föld egy dicsőséges Paradicsommá egyesül, tizenkét nemzet lesz. 

Ezek a nemzetek azon néhány nemzetből tevődnek majd össze a világból, amelyek hűséggel voltak Felém, 

Isten, az Atya felé, Fiam, Jézus Krisztus és az Isten Anyja, a Mennyek Királynője felé. 

Azok, akik szétszóródtak, egybe lesznek gyűjtve, hogy egyként csatlakozzanak más nemzetekhez, egyesülve 

egy Szent Családként. 

Akaratomat tisztelet övezi majd. Rendelkeztek majd mindannyian a szabad akarat ajándékával, de az 

összefonódik majd az Enyémmel. Majd csak akkor fog feltárulni a Paradicsom igazsága. 

Az Én tizenkét nemzetemet a Jelenések Könyvében szereplő asszonyon lévő tizenkét csillag jelképezi. 

Az asszony, az Isten Anyja, és ő viseli a tizenkét csillagot, melyek két dolgot jelképeznek. 

A tizenkét apostolt, akik segítettek Fiamnak megalapítania Földi Egyházát. 

A külön kiválasztott tizenkét nemzet fogja alkotni az egy igaz apostoli Egyházat az Új Földön, amikor 

az Ég és a Föld eggyé olvad az Én Új Dicsőséges Paradicsomomban. 

Ez az a pillanat, melyre türelmesen várok. 

Isteni Akaratom – mely megteremtette a Paradicsomot Ádám és Éva számára, és amely el lett taszítva a 

gonosz kísértése miatt – most beteljesedik majd, és a jelen idők Paradicsoma tökéletes lesz. 

Fiam – az Emberiség Királya, a Világegyetem Királya – fog uralkodni Földi Új Paradicsomom felett. 

Ő vezetőket fog kijelölni, az Isteni Akaratom szerint egyesült valamennyi nemzetből. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/06/isten-az-atya-felfedem-az-uj-egre-es-az-uj-foldre-vonatkozo-jovobeli-terveimet/
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Az emberek ezen nemzetekből tisztelni fogják Fiamat az Őt megillető módon, azaz az egyetlen módon: 

békében és szeretetben egymás iránt. 

Az Ő Áldott Édesanyja, az Üdvösség Anyja, aki a Mennyek Királynőjévé lett koronázva, és aki szintén az 

Új Paradicsom Királynőjeként fog uralkodni. 

Az ő Mennybéli megkoronázása egy nagyon különleges Isteni Megnyilvánulása az ő jövőbeli – a világ 

üdvözülésében játszott – szerepének. 

Az ő megkoronázása az ő szerepének járó nagy tisztelettel és pompával történt, nemcsak Isten Anyjaként és a 

Szentlélek hitveseként, hanem az Üdvösség Anyjaként is, aki megkapta a sátán elpusztításához a hatalmat. 

Az Én Szeretett Fiam helyezte szeretettel a tizenkét csillagos koronát az Isten Anyja fejére, 

Megkoronázásakor. 

Fiam lesz az, aki az Új Paradicsomban, az ő fejére – azaz mint Isten minden gyermekének Királynőjének fejére 

– helyezi majd a koronát. 

Isteni Tervem az emberiség megmentésére már megkezdődött. 

Az az Óhajom, hogy ez a Küldetés segítségemre legyen a világ minden szegletében lévő elveszett lelkek 

összegyűjtésére, és megvédjem őket az ellenséggel szemben, mielőtt túl késő lenne. 

Isteni beavatkozásom bizonyítani fogja minden gyermekem iránti Szeretetemet. 

Semmi sem lehetetlen. Semmi sem reménytelen a sátán hadserege ellen vívott Csatámban. 

Elhozok nektek egy új világot, mely ámulatba ejt majd benneteket a maga teljes fenséges 

dicsőségében. Ez készen áll. 

Annak szépsége, pompája és fenségessége minden emberi elképzeléseteket felülmúlja. 

Amikor ennek tanúi lesztek, akkor örök életetek lesz. 

Imádkozzatok, hogy megbánást mutassanak azon szegény gyermekeim, akik nem hisznek Bennem, a 

Magasságos Istenben, akik nem engedelmeskednek Törvényeimnek, és akik szörnyű kegyetlenségeket és 

rémtetteket követnek el egymás ellen. 

Egyetlen Gyermekemet sem akarom elveszíteni. 

Segítsetek nekem eljuttatni őket ebbe a csodálatos, dicsőséges örökségbe. Sajnos ez az ő szabad akaratuk által 

kell, hogy történjen. 

Szeretlek benneteket gyermekek, az emberiség számára ismeretlen szenvedéllyel. 

Gyertek Hozzám Fiam által, egyként. 

A földi Új Paradicsom ideje nagyon közel van, de ti kaptatok időt arra, hogy segítsetek megtéríteni az 

emberiséget, ezen földi Hetedik Angyal Küldetésén keresztül, aki Fiammal együtt munkálkodik Családom 

Hozzám való eljuttatásán. 

Szerető Atyátok 

Minden láthatónak és láthatatlannak Teremtője 

A Magasságos Isten 
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EGYHÁZAMNAK BÍZNIA KELL BENNEM. MEG KELL SZABADULNIUK A FÉLELEM ÉS A KÉTELY 

BILINCSEITŐL, ÉS ENGEDNIÜK KELL, HOGY MEGISMERTESSEM MAGAM. 

2012. JÚNIUS 28. CSÜTÖRTÖK, 15.00 

Drága, szeretett leányom, tudni kell, hogy egyre nő azok száma, akik azt vallják, hogy az Én Nevemben jönnek, 

mint próféták, de nem az Égiek nyelvén beszélnek. 

Oly sok ilyen lélek áll a bukott angyalok folyamatos fertőzése alatt, és gondosan felépített, de szeretetteljes 

hangon beszélnek, arra emlékeztetvén, amit Szent Hangomtól várnátok el. 

Ó, mennyire meg vannak most tévesztve szegény, odaadó Követőim, és mennyire össze lesznek majd 

zavarodva. Kiben bízzanak? Kit kövessenek? Kinek higgyenek? 

Hát nem megmondtam nektek, sokan fognak jönni az Én Nevemben, de csak kevesen fognak az Én 

Hangommal beszélni? 

Kevesebb, mint húsz, azoknak a száma, akiknek engedélyezett, hogy közöljék a világgal Isten Szavát, 

és ebben benne vannak azok is, akik isteni üzeneteket kapnak a Mennyből, szeretett Édesanyám által. 

Sok más látnok is jelen van a világban, de az ő küldetésük más. 

Az ő szerepük lehet az, hogy napi imával segítenek megmenteni az emberiséget, vagy az, hogy egy – Nekem 

ajándékként felajánlott – személyes szenvedéssel lelkeket mentenek a sátántól. Az ily módon, önkéntesen 

vállalt szenvedés szétzúzza a sátán – sok ember lelke feletti – hatalmát. 

Prófétáim kevesen vannak, és ti fel fogjátok ismerni őket az Én igaz Hangom által, mely oly módon fogja lángra 

gyújtani Isten gyermekeinek szívét és lelkét, amelyet lehetetlen lesz figyelmen kívül hagyni. 

A világnak, ezekre az időkre szóló Üzeneteim minden részletre ki fognak terjedni, és fel fogják tárni az eddig 

még ki nem nyilatkoztatott igazságokat. 

Az Általam most nektek adott üzenetek többsége egyszerűen azért van, hogy emlékeztessenek benneteket 

Tanításaimra. 

Az Általam most nektek bemutatott üzenetek többsége az élet kenyere, mely azért adatik nektek az 

Imahadjáratom imáin keresztül, hogy segítsenek megmenteni lelketeket, és mások lelkét Második 

Eljövetelemkor. 

Sok más üzenet, amelyet mások kapnak, hasonlóak lesznek, de nem lesznek ennyire részletekbe menőek. 

Az ő küldetésük éppolyan fontos, mivel lelkeket fognak megtéríteni. 

Soha ne feledjétek a következőt. Én próbálom megmutatni nektek, hogy mennyire szeretlek benneteket, és 

szeretném kinyilatkoztatni Létezésem Igazságát. 

Ennek bizonyítéka végre hamarosan feltárul Isten valamennyi gyermeke számára. 

Kérlek, ne harcoljatok egymással,  próbálván túltenni egymáson szellemi tudásotokat tekintve. 

Az Igazság a következő. 

Senki sem ismeri a Jelenések Könyvébe rejtett Pecsétben foglalt Igazságot. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/07/egyhazamnak-biznia-kell-bennem-meg-kell-szabadulniuk-a-felelem-es-a-ketely-bilincseitol-es-engedniuk-kell-hogy-megismertessem-magam/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/07/egyhazamnak-biznia-kell-bennem-meg-kell-szabadulniuk-a-felelem-es-a-ketely-bilincseitol-es-engedniuk-kell-hogy-megismertessem-magam/


- A NAGYFIGYELMEZTETÉS - 

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

 

Mint már korábban is mondtam nektek, ezek le voltak pecsételve az Igazság Könyvében, mostanáig, az utolsó 

időkig. 

Én, Jézus Krisztus, az Isten Báránya, most feltöröm ezeket, hogy felkészítselek benneteket az Én Új 

Királyságomra. 

Ti megkaptátok a Szentírást, hogy felkészítsen benneteket, és most meg kell engednetek Nekem, az egész 

Emberiség Királyának, hogy elmondjam Nektek az Igazságot az eljövendőről. 

Ezáltal Én át foglak tudni vezetni benneteket a megtévesztés, az üldöztetés és a gyűlölet aknamezején. 

Ti, mindannyian – beleértve földi Egyházam minden tagját -, engedjétek Nekem, hogy átvezesselek benneteket 

ezeken az utolsó akadályokon az Örök Élet felé. 

Egyházamnak bíznia kell Bennem. Meg kell szabadulniuk a félelem és a kétely bilincseitől, és engedniük kell, 

hogy megismertessem Magam ezen üzeneteken keresztül. 

Ismerjétek fel Szeretetemet, a maga tiszta és egyszerű formájában. 

Az Én Szeretetem nem bonyolult, és nincs misztikus szavakba burkolva. 

Ez világosan látható számotokra, viszont tele van olyan irgalommal és együttérzéssel, amely a felismerés 

lángjaként hatol át rajtatok, amikor levetitek a gőg és a félelem páncélját. 

Ha ezt megteszitek, könnyebb lesz számotokra követni Engem, a ti Jézusotokat. 

Először, mint Megváltó jöttem el. 

Én ismét eljövök, mint Megváltó, ezúttal utoljára. Csak ezúttal még nehezebb a Feladatom. 

Az Isten iránti Szeretet meghalt a földön. Ez csak egy pislákolás. 

Ha most kerülne sor Második Eljövetelemre, akkor kevesen jutnának be a Paradicsomba. 

A Nagyfigyelmeztetés, Isteni Irgalmasságom Ajándéka, segíteni fog megtéríteni az emberiség nagy részét. 

Segítsetek nekem felkészíteni Nyájamat. Szükségem van földi Egyházamra, a papságra és a laikusokra 

egyaránt, hogy segítsenek Nekem Isten valamennyi gyermekének megmentésében. 

Kérlek, fogadjátok el Kezem, amint felétek nyújtom, és terjesszétek ki Hívásomat minden nemzetre. 

Jöjjetek Velem, a ti szeretett Jézusotokkal. 

Kövessetek Engem ezúttal. 

Ne utasítsatok el Engem, mint ahogy a Farizeusok tették. 

Ezúttal fel kell ismernetek Hangomat. 

Mostanra már tudnotok kellene, hogy miként beszélek Én, mert megkaptátok a Szentírást. 

Jézusotok 
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SZŰZ MÁRIA: AZ A SOK HAMIS VALLÁS ÉS HAMIS TAN, MELYEK AZ EMBERISÉG KÉPZELETÉBŐL 

SZÜLETTEK, MOST ELÁRASZTJÁK A VILÁGOT. 

2012. JÚNIUS 29. PÉNTEK; 9.20 

Gyermekem, szörnyű sötétség ereszkedik le a világra, amint az azt szorító aposztázia* mélyül. 

Az Isten iránti szeretet félre lett dobva. 

A Fiam iránti Szeretetnek már nyoma sincs, és helyébe az önszeretet lépett. 

A kapzsiság és a hatalom imádata megfertőzi a lelkeket mindenütt, és az önzésre való törekvést csodálják és 

fogadják el helyes életvitelként. 

Gyermekek, ez az az idő, amikor imádkoznotok kell azért, hogy segítsetek megvilágosítani a sötétségben levő 

lelkeket. 

Ők nem ismerik Fiam Áldozathozatalának Igazságát, ahogyan azt sem, hogy mit jelentett az Ő szörnyű 

Keresztre feszítése. 

Az Ő Üdvösség – Ajándéka úgy félre lett dobva, mintha sosem történt volna meg. Majd azok, akik tudatában 

vannak annak, hogy mit is jelentett az Ő Kereszthalála, úgy döntöttek, hogy más, hamis Istenek után néznek 

annak érdekében, hogy azok békét adjanak nekik. Ők sosem fogják azt a békét elérni. 

A lelki béke csakis a Fiamhoz való hűség és imádkozás révén érhető el. 

Kizárólag a tiszta és alázatos szívűeknek – akik teljes bizalmukat Belé helyezik – lehet örök életük. 

Az a sok hamis vallás és hamis tan, melyek az emberiség képzeletéből születtek, most elárasztják a világot. 

Oly sokan vannak azok, akiket veszélyes hamis hiedelmek vezérelnek, hogy ők az elveszett lelkeket 

majd a pokolba vezetik. 

A bukott angyalok mindenütt jelen vannak, gyermekek. Óvakodjatok, mert ők különösen azokat fogják célba 

venni, akik tisztelnek Engem, a ti Szeretett Édesanyátokat, azért, hogy összezavarjanak benneteket. 

Meg fognak benneteket akadályozni abban, hogy imádkozzatok. Folyamatosan kétségeket fognak ébreszteni 

elmétekben az Isten iránti Szereteteteket illetően. Az érzékek csábításával fognak megzavarni 

benneteket.  Ezek távoltartása sok imát igényel majd. Az Én Rózsafüzérem a ti legfontosabb védelmetek. 

Fiam most sok kegyelmet adományoz azoknak, akik meghallják, meghallgatják és elfogadják az Ő – világnak 

szóló – Szent Üzeneteit. 

Ő ezt azért teszi, hogy erőt és kitartást adjon nektek ebben – az emberiség örök kárhozattól való 

megmentésére irányuló – küldetésben. 

Fogadjátok el ezeket a kegyelmeket, Gyermekek, szeretettel, mert ti nagyon különlegesek vagytok, ha 

kiválasztattatok az Ő követésére ebben az időben. 

Az Ő földi Maradék Egyházaként nektek szükségetek lesz az élet kenyerére minden időben, mert nem lesz 

könnyű számotokra ez a küldetés. 

Íme, az Imahadjárat egy különleges imája, mely segít erősnek maradnotok küldetésetekben. 

Imahadjárat (63) Őrizz meg engem ezen küldetés során 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/07/szuz-maria-az-a-sok-hamis-vallas-es-hamis-tan-melyek-az-emberiseg-kepzeletebol-szulettek-most-elarasztjak-a-vilagot/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/07/szuz-maria-az-a-sok-hamis-vallas-es-hamis-tan-melyek-az-emberiseg-kepzeletebol-szulettek-most-elarasztjak-a-vilagot/
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“Szeretett Édesanyám, Üdvösség Anyja, kérlek, imádkozz, hogy megkapjam az Élet Eledelét,  hogy az 

megőrizzen engem ezen küldetés során,  Isten  valamennyi Gyermekének megmentésében segédkezve. 

Kérlek, segítsd meg mindazokat, akiket megtévesztenek a hamis bálványok és a hamis istenek, 

felnyitván szemüket a te Fiad – Isten minden egyes gyermekét megváltó és mindenkinek örök életet 

szerző – Kereszthalálának Igazságára. 

Ámen” 

Szeretett Édesanyátok 

Az Üdvösség Anyja 

  

* aposztázia (gör. ‘elpártolás’): bűn a →hit erénye ellen. – 1. A katolikus hit teljes megtagadása, →hittagadás (~ 

a fide). – 2. A papság elhagyása (~ ab ordine) rendszerint nősüléssel. – Az 1394.k. szerint a →klerikus, aki akár 

csak polgárilag is →házassági kísérletet követ el, önmagától beálló →felfüggesztésbe esik. Ha figyelmeztetés 

után is folytatja a botránykeltést, fokozatos megfosztásokkal, sőt a klerikusi állapotból való elbocsátással is 

büntethető. – 3. Szerzet elhagyása (~ a religione): ha örökfogadalmas szerz. jogtalanul, a vissza nem térés 

szándékával hagyja el a szerzetházat, v. jogos távozás után azért marad távol, hogy kivonja magát az 

engedelmesség alól. Ha ez a szándék nem állapítható meg, vélelmezhető, amennyiben egy hónapon belül nem tér 

vissza. Ha klerikus szerz. házasságot kísérel meg, büntetése azonos az előbbivel; a nem klerikus szerz. ilyen 

esetben önmagától beálló →egyházi tilalomba esik.        E.P. 

(Forrás: Magyar Katolikus Lexikon) 
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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 

 

 

 

Imahadjárat (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 Királyságodban. 

 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. Ámen.” 

Megváltótok 

Jézus Krisztus 

http://www.thewarningsecondcoming.com/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2011/11/imahadjarat-1-%e2%80%9e-ajandekom-jezusnak-a-lelkek-mentesere%e2%80%9d/
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 Imahadjárat (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. 

  

Ima a Globális Uralkodókért 

„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.”  

  

Imahadjárat (3) Szabadítsd meg a világot a félelemtől 

2011. november 19. szombat; 19.00 

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. Ámen.” 

  

Szerető Megváltótok 

Jézus Krisztus 

 Imahadjárat (4) Egyesíts minden Családot 

2011. november 20. vasárnap; 18.00 

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.” 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2011/11/imahadjarat-2-ima-a-globalis-uralkodokert/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2011/11/imahadjarat-3-szabaditsd-meg-a-vilagot-a-felelemtol/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2011/11/imahadjarat-4-egyesits-minden-csaladot/
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Szerető Megváltótok 

Az Emberiség Megváltója 

Jézus Krisztus 

  

Imahadjárat (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. Ámen.” 

A ti Jézusotok 

  

Imahadjárat (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 bekövetkező megtérések által. Ámen.” 

  

Imahadjárat (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. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2011/11/imahadjarat-5-a-magassagos-isten-dicsoitese/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2011/11/imahadjarat-6-ima-az-antikrisztus-megallitasara/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2011/11/imahadjarat-7-ima-azokert-akik-visszautasitjak-az-irgalmassagot/
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„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. Ámen.” 

Szeretett Jézusotok 

  

Imahadjárat (8) A gyónás - Ima a bűnök bocsánatára a Nagyfigyelmeztetés alatt és után  

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. 

„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. Ámen.” 

 Megváltótok 

Jézus Krisztus 

 

  

Imahadjárat (9) Szenvedés felajánlása ajándékként  

2011. november 28. hétfő, 20.30 

“Ó Jézus Legszentebb Szíve 

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

hálaadással. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2011/11/imahadjarat-8-a-gyonas/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2011/11/imahadjarat-9-szenvedes-felajanlasa-ajandekkent/
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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. Ámen.” 

  

Imahadjárat (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.” 

  

Imahadjárat (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.” 

  

Imahadjárat (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.” 

  

Imahadjárat (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. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2011/12/imahadjarat-10-szeretetlangod-hordozasa/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2011/12/imahadjarat-11-a-latnokokkal-szembeni-gyulolet-megallitasa/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2011/12/imahadjarat-12-ima-a-gog-bunenek-elkerulesere/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/uj-imahadjarat-jezustol/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2011/12/imahadjarat-13-ima-a-vedettseg-keresere/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/uj-imahadjarat-jezustol/
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“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 

  

Imahadjárat (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. 

Világosíts meg bennünket, így fel tudjuk nyitni szemeinket, hogy meghalljuk és elfogadjuk megváltásunk 

igazságát, félelem nélkül lelkünkben. Ámen.” 

Menjetek békével.  Szerető Megváltótok, Jézus Krisztus 

  

Imahadjárat (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. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2011/12/imahadjarat-14-ima-istenhez-az-atyahoz-egy-nuklearis-haboru-elleni-vedelemert/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/uj-imahadjarat-jezustol/
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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 

  

Imahadjárat (16) Ima a Nagyfigyelmeztetés alatt felkínált kegyelmek elfogadására  

2011. december 31. szombat, 12.00 

Részlet az Isteni Irgalmasság Máriájának nevezett látnoknőnek kinyilatkoztatott személyes üzenetből, amely 

tartalmazza az Imahadjárat (16) Imáját, mely a Nagyfigyelmeztetés során Jézus által az emberiségnek adott 

kegyelmek elfogadásáról szól, valamint ígéret az Ő – világnak adott – Legszentebb Szavainak hirdetésére. 

Leányom, a Nagyfigyelmeztetés bizonyítani fogja mindenki számára ezen – a világnak adott – Szent 

Üzeneteimnek hitelességét. Sohasem szabad kételkedned bennük. Egyetlen egy sem lett közülük 

beszennyezve. 

Készülj fel a Nagyfigyelmeztetésre, és kérd meg családodat és gyermekeidet, hogy mondjanak egy röpke 

fohászt bűneik bocsánatáért esedezve. 

Egy különleges imát fogok most neked adni, a világ számára, hogy segítsen a lelkeknek erősnek maradni az 

Irgalmasság Nagy Cselekedete alatt, melyet most mutatok be a világnak. 

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

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

Nyisd meg szemem a Te Örök Üdvösségre tett ígéreted igazságára. 

Bocsásd meg bűneimet, és mutasd meg nekem a Te szeretetedet és a Te baráti kezedet. 

Végy engem a Szent Család ölelő karjaiba, hogy ismét eggyé válhassunk. 

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

félelem nélkül szívemben és tiszta lélekkel mindörökkön örökké. 

Ámen.” 

 

Soha ne félj az Én nagy Irgalmasságom ezen Cselekedetétől, melynek meg kell történnie, máskülönben a 

nemzetek egymást pusztítanák el. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/uj-imahadjarat-jezustol/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/01/imahadjarat-16-ima-a-nagyfigyelmeztetes-alatt-felkinalt-kegyelmek-elfogadasara/
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- A NAGYFIGYELMEZTETÉS - 

Forrás: thewarningsecondcoming.com +++ nagyfigyelmeztetes.hu  52  

 

Az emberiség nagy része meg fog térni, de a lelkekért folytatott harc most fokozódni fog. 

Szeretett Jézusod 

Az egész Emberiség Megváltója 

  

 Imahadjárat (17) Az Üdvösség Anyjának imája a sötét lelkekért  

Szűz Mária,  az Isteni Irgalmasság Máriájának ma adott üzenetében, egy újabb imát adott, amelyben szeretné, 

hogy az Üdvösség Anyjaként imádkozzunk hozzá.  

2012. január 1. vasárnap, 15.00 

Szűz Mária: 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 

  

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.” 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/01/imahadjarat-17-az-udvosseg-anyjanak-imaja-a-sotet-lelkekert/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/uj-imahadjarat-jezustol/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/01/imahadjarat-18-allitsd-meg-az-antikrisztust-es-az-o-csoportjat/
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Szeretett Jézusotok 

Az egész emberiség Megmentője és Megváltója 

  

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. 

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. Ámen.” 

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 

  

 

 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/01/szuz-maria-imahadjarat-19-ima-a-fiatalokert/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/uj-imahadjarat-jezustol/
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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. Ámen.” 

Szeretett Jézusotok 

  

Imahadjárat (21) Hálaadó ima Istennek, az Atyának az üdvösség ajándékáért  

2012. január 25.  

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 

  

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 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/01/imahadjarat-20-akadalyozd-meg-az-antikrisztust-abban-hogy-elpusztitsa-a-vilagot/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/uj-imahadjarat-jezustol/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/01/imahadjarat-21-halaado-ima-istennek-az-atyanak-az-udvosseg-ajandekaert/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/uj-imahadjarat-jezustol/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/01/imahadjarat-22-ima-a-katolikus-papsag-reszere/
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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. 

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 

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 

  

Imahadjárat (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

2012. január 31. kedd; 21.30 

Hadseregem, Irántam érzett szeretete révén, nagyon különleges kegyelmekben részesül most. 

Megadom számukra ezt a Teljes Búcsút, hogy képessé tegyem őket Fáklyám hordozására, hogy a megtérést 

terjeszthessék. 

Ezen ajándékom képessé teszi majd őket arra, hogy terjesszék Szent Szavam (Üzenetem) igazságát, amely így 

megérinti a szíveket, mindenütt, amerre járnak. 

Hét egymást követő napon ezt az imát kell nekik imádkozniuk, és meg fogják kapni a teljes bűnbocsánat 

ajándékát és a Szentlélek erejét: 

“Ó, Jézusom, Te  vagy a világ világossága 

Te vagy a ragyogó fényesség, mely megérint minden lelket 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/01/imahadjarat-23-ima-benedek-papa-biztonsagaert/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/uj-imahadjarat-jezustol/
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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.“ 

Menjetek békével szeretett Követőim, és ne feledjétek, hogy az Irántam érzett szeretetetek lángra lobbantja 

szívemet, és nagy örömet szerez az Én Örök Atyámnak, Áldott Édesanyámnak, az angyaloknak és az összes 

szenteknek a Mennyben. 

Várom a pillanatot, amikor Én majd mindegyikőtöket átölelhetem és Karjaimban tarthatom, hogy megleljétek 

majd azt a békét, szeretetet és örömet, melyre mindannyian vártok földi életetekben. 

  

Szeretett Jézus Krisztusotok 

  

Imahadjárat (25) Ima az egész világon lévő látnokok védelmére  

2012. február 4. szombat; 10.09 

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

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

ezekben az időkben. 

“Ó, Magasságos Isten 

Könyörögve kérlek, nyújts oltalmat a világban levő valamennyi szent hírnöködnek 

Kérlek, hogy védd meg őket a mások gyűlöletétől 

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

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

Védd meg családjaikat, és borítsd be őket Szentlelkeddel minden időben 

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

meghallgatásra 

Ámen.” 

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

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

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

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

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

Szeretett Édesanyátok 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/02/imahadjarat-25-ima-az-egesz-vilagon-levo-latnokok-vedelmere/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/uj-imahadjarat-jezustol/
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Az Üdvösség Anyja 

  

Imahadjárat (27) Ima a Békéért a Világban  

2012. február 6. hétfő, 20.15 

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

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

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

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

feletti hatalmi törekvésükkel 

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

egész világra kiterjednek. Ámen.” 

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

megtörténik, minden nyugodtabbá válik majd. 

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

Megváltótok 

Jézus Krisztus 

  

Imahadjárat (28) Ima Szűz Máriától valamennyi Keresztény Egyház egyesítésére  

2012. február 8. szerda; 20.30 

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

egymással összefogva kell harcolnotok az Antikrisztus ellen. 

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

„Ó, Magasságos Isten 

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

megőrizzük Keresztény Egyházaidat a földön 

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

az Irántad, drága Atyánk iránt érzett szeretetünkben 

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

Krisztus nevében szeressük egymást 

Imádunk Téged 

Szeretünk Téged 

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

megpróbáltatások idején, melyekkel szembesülhetünk az előttünk álló években. 

Ámen.” 

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

földön, ahogyan az elrendeltetett. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/02/imahadjarat-27-ima-a-bekeert-a-vilagban/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/uj-imahadjarat-jezustol/
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Szerető Édesanyátok 

Az Üdvösség Anyja 

  

Imahadjárat (29) Ima a kereszténység gyakorlásának megvédéséért 

2012. február 12. vasárnap; 10.30 

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

„Ó, Uram, Jézus Krisztus, 

Könyörgök, áraszd ki Szentlelkedet valamennyi gyermekedre 

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

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

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

felülemelkedjenek minden üldöztetésen 

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

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

ellen, akik rabjai az ő hamis ígéreteinek.  

Ámen.” 

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

Köszönöm, hogy válaszoltál hívásomra ma. 

Mária, minden angyalok Királynője 

Az Üdvösség Anyja 

  

Isten, az Atya: Imahadjárat (30) Ima a háború, az éhínség és a vallási üldözés elhárítására  

2012. február 14. kedd, 18.00 

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

az Imahadjárat (30) imájával: 

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

szeressünk Téged 

Segíts nekünk, hogy bátrak, rettenthetetlenek és erősek legyünk a nehézségek közepette 

Fogadd el áldozatainkat, szenvedéseinket és megpróbáltatásainkat, mint trónod elé helyezett ajándékot, 

hogy megmentsd gyermekeidet a földön 

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

egyesülhessenek valamennyi Gyermekeddel a földi Paradicsomban, melyet szeretettel teremtettél 

számunkra, Isteni Akaratod szerint. 

Ámen.“ 

  

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/02/imahadjarat-29-ima-a-keresztenyseg-gyakorlasanak-megvedeseert/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/uj-imahadjarat-jezustol/
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Imahadjárat (31) Védelmi imalánc 

2012. február 16. 20.00 

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

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

okozzanak az ártatlan embereknek. 

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

„ Ó, Jézusom 

Engedd, hogy imám segítségül hívja Szentlelkedet 

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

Hogy megállítsa ártatlan gyermekeid üldözését 

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

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

Ámen.” 

  

A ti szeretett Jézusotok 

  

 Imahadjárat (32) Ima az abortusz megállításáért Írországban  

2012. február 17. péntek, 15.30 

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

„Ó, Üdvösség Anyja, 

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

erőszakolását 

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

beborítja országukat 

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

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

kövessék majd a Mi Urunk, Jézus Krisztus tanításait. 

Ámen.” 

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

állniuk azért, ami a helyes. 

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

Szeretett Mennyei Királynőtök 

Az Üdvösség Anyja 

  

  

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/02/imahadjarat-31-vedelmi-imalanc/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/uj-imahadjarat-jezustol/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/02/imahadjarat-32-ima-az-abortusz-megallitasaert-irorszagban/
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A szerkesztők megjegyzése: 

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

  

Imahadjárat (33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét  

2012. február 20. hétfő 00.20 

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

 

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

szeretettel, örömmel és hálával fogadjátok el azt. 

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

Istenséged körbeöleli testemet és lelkemet az örökkévalóságig 

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

szeretetemet és hűségemet 

 

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

a Te szolgálatodra örökkön örökké  

Szeretlek, Drága Atyám,  

Vigasztallak Téged, Drága Atyám, ezekben az időkben 

  

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

bűneiért és valamennyi gyermeked üdvösségéért.  

Ámen.” 

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

mindannyiatokat. 

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

másiknál. 

Ezért Én nem szeretnék elveszíteni egyetlen lelket sem. Senkit. 

Kérlek továbbra is imádkozzátok Isteni Irgalmasságom rózsafüzérét minden nap. 

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

  

Szerető Mennyei Atyátok, 

A Magasságos Isten 

  

  

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/02/imahadjarat-33/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/uj-imahadjarat-jezustol/


- A NAGYFIGYELMEZTETÉS - 

Forrás: thewarningsecondcoming.com +++ nagyfigyelmeztetes.hu  61  

 

Imahadjárat (34) Böjtö(lése)m ajándéka Jézusnak  

2012. február 22. szerda; 19.00 

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

Jézusnak: 

“Ó, Jézusom 

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

érdekében 

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

egész emberiséget, hogy beléphessenek az Új Földi Paradicsom kapuin 

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

Neked szeretetem nagyságát 

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

Ámen.” 

  

Szeretett Jézusotok 

  

Imahadjárat (35) Ima a lelkeknek a Paradicsomba való belépéshez  

2012. március 1. 

Imádkozzatok, és egyesüljetek, hogy segítsetek Nekem minden egyes lelket egybegyűjteni, amikor belépünk 

az Új Paradicsom kapuin. 

  

”Ó, Jézusom 

Segíts nekem, hogy segíthessek Neked megmenteni gyermekeid maradékát a földön 

Kérlek, hogy Irgalmad által mentsd majd meg a lelkeket a sötétség szellemétől 

Fogadd el életem megpróbáltatásait, szenvedéseit és fájdalmait a lelkek megmentésére a pokol tűzétől 

Tölts el engem a kegyelmekkel, hogy felajánljam neked ezeket a szenvedéseket szeretettel és örömmel 

szívemben, hogy mi mindannyian egy emberként egyesüljünk a Szentháromság iránti szeretetben, és 

Veled éljünk, mint egy szent család a Paradicsomban. 

Ámen.” 

  

Szeretett Jézus Krisztusotok 

  

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/02/imahadjarat-34-bojtolesem-ajandeka-jezusnak/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/uj-imahadjarat-jezustol/
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Imahadjárat (36) Azoknak, akiknek segítségre van szükségük, hogy tisztelni tudják az egy ig az 

Istent 

2012. március 7. szerda; 15.40 

Ti, és mindazok, akik most tudatosan elhagyjátok a sötétség királyát, meg fogjátok kapni a tisztánlátás 

ajándékát, ha kértek Engem ebben az Imahadjárat (36)-os imájában: Segíts nekem az igaz Istent tisztelni 

„Jézusom segíts nekem, mert elvesztem és összezavarodtam 

Nem ismerem a halál utáni élet igazságát 

Bocsáss meg nekem, ha megbántottalak Téged a hamis istenek tisztelésével, amelyek egyike sem az igaz 

Isten 

Ments meg és segíts nekem, hogy tisztán lássam az igazságot, és ments meg engem lelkem sötétségétől 

Segíts nekem Irgalmasságod fényébe jutnom 

Ámen.” 

  

Imahadjárat (37) Ima Isten valamennyi gyermekének egyesítésére  

2012. március 14. szerda, 15.30 

”Ó, drága Jézusom 

Egyesítsd szeretetben valamennyi szeretett követődet, hogy az egész világon terjeszthessük az örök 

üdvösségre tett Ígéreted igazságát 

Kérünk, hogy azok a langyos lelkűek, akik félnek felajánlani magukat – értelmüket, testüket és lelküket – 

Neked 

Vessék majd le gőgjük páncélját, nyissák meg szíveiket a Te szeretetedre, és a Te szent családod tagjai 

legyenek a földön 

Drága Jézus, öleld át mindezeket az elveszett lelkeket, és engedd, hogy testvéri szeretetünk felemelje őket 

a vadonból, és engedd, hogy magunkkal vigyük őket a Szentháromság keblére, szeretetébe és fényébe 

A Te szent kezedbe helyezzük minden reményünket, bizodalmunkat és szeretetünket 

Könyörögve kérünk, növeld odaadásunkat, hogy segíthessünk még több lelket megmenteni 

Ámen.” 

  

Imahadjárat (38) Ima a Katolikus Egyház megmentéséért  

2012. március 20. kedd, 20.30 

„Ó, Üdvösség Áldott Anyja 

Kérlek, imádkozz a Katolikus Egyházért ezekben a nehéz időkben, és szeretett XVI. Benedek pápánkért, 

hogy enyhüljenek az ő szenvedései 

Arra kérünk téged, Üdvösség Anyja, hogy borítsd be a te szent palástoddal Isten felszentelt szolgáit, hogy 

megkapják a kegyelmeket, hogy erősek, hűségesek és bátrak legyenek a megpróbáltatások alatt, 

amelyekkel szembenéznek 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/03/imahadjarat-36-azoknak-akiknek-segitsegre-van-szukseguk-hogy-tisztelni-tudjak-az-egy-igaz-istent/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/03/imahadjarat-36-azoknak-akiknek-segitsegre-van-szukseguk-hogy-tisztelni-tudjak-az-egy-igaz-istent/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/03/imahadjarat-37-isten-valamennyi-gyermekenek-egyesitese/
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Imádkozz azért is, hogy a Katolikus Egyház igaz tanításainak megfelelően törődjenek majd nyájukkal 

Ó, Isten Szent Anyja add meg nekünk, földi Egyházad maradékának a vezetés ajándékát, hogy 

segíthessünk vezetni a lelkeket Fiad Királysága felé 

Arra kérünk téged, Üdvösség Anya, hogy tartsd távol a csalót Fiad követőitől azon igyekezetükben, hogy 

megoltalmazzák lelküket, hogy alkalmasak legyenek belépni az Új Földi Paradicsom kapuin. 

Ámen.” 

Mária, az Üdvösség Anyja 

  

Imahadjárat (39) Segítség a lelkek felkészítésére, az Új Paradicsomra  

2012. március 21. szerda; 20.30 

Az Imahadjárat (39) imája adatik most nektek, hogy Isten valamennyi gyermeke között járva, segítsetek nekik 

felkészíteni lelküket az Új Paradicsomra és Második Eljövetelemre. 

„Ó Jézusom, szeretett Megváltóm 

Kérlek, áraszd rám Szentlelkedet, hogy Legszentebb Szavadról meggyőződéssel tudjak beszélni, hogy 

felkészítsem Isten valamennyi gyermekét Második Eljöveteledre 

Könyörgök Hozzád, Uram Jézus, minden szükséges kegyelemért, hogy segíthessek valamennyi vallásnak, 

felekezetnek és nemzetiségnek, bármerre járok 

  

Segíts a Te nyelveden szólnom,   

segíts megnyugtatnom a szegény lelkeket a Te ajkaid által,  

és segíts szeretnem valamennyi lelket, azzal a különleges isteni szeretettel, mely a Te Szent Szívedből 

árad 

Segíts megmentenem a szívedhez oly közel álló lelkeket, és engedd, hogy vigaszt nyújtsak Neked, drága 

Jézusom, mikor az elveszett lelkek továbbra is elutasítják Irgalmadat 

Jézusom, nélküled semmi sem vagyok, de a Te nagylelkű segítségeddel harcolni fogok a Nevedben, hogy 

segítsek megmenteni az egész emberiséget. 

Ámen.” 

  

Imahadjárat (40) Ima a Papságnak, a lelkek - Második Eljövetelre való - felkészítésére 

2012. március 24. szombat, 11.45 

Forduljatok Hozzám útmutatásért ezzel az Imahadjárat (40) imájával: Ima a Papságnak, a lelkek, Második 

Eljövetelre való felkészítésére 

„Ó Jézusom 

Én csak egy alázatos szolgálód vagyok, és szükségem van a Te Vezetésedre 

Hogy fel tudjam készíteni a lelkeket a Te Dicsőséges Második Eljöveteledre 

Segíts nekem megtéríteni és felkészíteni a lelkeket 

A Te Szent Akaratodnak megfelelően, hogy alkalmasak legyenek belépni az Új Ég és az Új Földre, melyet 

megígértél az egész emberiségnek Kereszthalálod által 
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Add meg nekem a szükséges kegyelmeket, hogy átadhassam Szavad a szomjazó lelkeknek, és hogy soha 

ne adjam fel az Irántad való kötelességem Drága Jézusom, kinek hűséget esküdtem Szent Fogadalmam 

által. 

Ámen.” 

  

Imahadjárat (41) Ima a Hitetlenek lelkéért 

2012. március 25. vasárnap, 15.30 

Arra kérlek benneteket, hogy imádkozzatok ezekért a lelkekért, az Imahadjárat (41) imájával – Ima a 

Hitetlenek lelkéért 

„Ó, Jézusom, segítsd meg a Te szegény gyermekeidet, akik vakok a Te üdvösségre tett ígéretedre 

Könyörögve kérlek, hogy imáim és szenvedésem segítségével nyisd fel a hitetlenek szemét, hogy 

megláthassák a Te gyengéd szeretetedet, és a Te szent karjaidba fussanak védelemért 

Segíts nekik, hogy meglássák az igazságot, és hogy megbocsátást keressenek valamennyi bűnükért, hogy 

meg lehessen őket menteni, és elsőként léphessenek be az Új Paradicsom Kapuin 

Könyörgök ezekért a szegény lelkekért, beleértve minden férfit, nőt és gyermeket, és arra kérlek, hogy 

oldozd fel őket bűneik alól. 

Ámen.” 

  

Imahadjárat (42) Böjti ima az Egy-Világ-Pénznem megakadályozására 

2012. március 27. kedd, 18.00 

 

“Ó, Magasságos Isten 

Felajánlom Neked böjtölésem ajándékát, hogy megszüntesd  a gonosz szorítását a világban, melyet azért 

terveznek, hogy megvonják hazámtól az élelmet, beleértve az élet kenyerét is 

Fogadd el felajánlásomat, és hallgasd meg kéréseimet más nemzetekért, hogy megakadályozzam az ő 

szenvedésüket, melyet az Antikrisztus tervez 

Ments meg minket, Drága Urunk, ettől a gonoszságtól, és oltalmazd meg a mi hitünket, hogy azzal a 

szabadsággal tisztelhessünk Téged, melyre szükségünk van, hogy örökkön örökké szerethessünk és 

imádhassunk Téged. Ámen.” 

  

Imahadjárat (43) „Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt”  

2012. április 3., kedd 20.00 

„Ó, Mindenható Atyaisten 

Szeretett Fiad, Jézus Krisztus nevében, és az Ő kereszthalálának, bűneink megváltásának emlékére 
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Könyörögve kérlek, mentsd meg a lelkeket, akik nem tudják megmenteni saját magukat, és lehet, hogy 

halálos bűnben halnak meg a Nagyfigyelmeztetés alatt 

Engesztelésül szeretett Fiad szenvedéseiért, arra kérlek Téged, bocsáss meg azoknak, akik nem képesek 

keresni az üdvösséget, mert nem fognak elég sokáig élni ahhoz, hogy Irgalomért esedezzenek Jézushoz, a 

Te Fiadhoz, hogy szabadítsa meg őket a bűntől. 

Ámen.” 

  

Imahadjárat (44) Erő hitem megvédésére a Hamis Prófétával szemben  

2012. április 12. 

Legyetek elővigyázatosak minden időben. Kérlek, imádkozzátok az Imahadjárat (44)-es imáját: Erő hitem 

megvédésére a Hamis Prófétával szemben: 

„Drága Jézusom, adj erőt, hogy a Te tanításaidra összpontosítsak, és hogy a Te Szent Szavadat hirdessem 

minden időben 

Soha ne engedj engem ama kísértésbe, hogy bálványozzam a Hamis Prófétát, aki megpróbál majd úgy 

fellépni, mint Te 

Erősítsd meg az Irántad való szeretetemet 

Add nekem a megkülönböztetés és a tisztánlátás kegyelmét, hogy soha ne tagadjam meg a Szent 

Bibliában lévő igazságot, függetlenül attól, hogy mennyi hazugságot mutatnak be nekem, arra buzdítva, 

hogy fordítsak hátat a Te igaz szavadnak 

Ámen.” 

  

 Imahadjárat (45) Ima a negatív gondolatok legyőzésére  

2012. április 17. kedd, 18.30 

Én vagyok a ti mentőköteletek. Csak Én segíthetek nektek. Kérlek, hívjatok Engem ebben az 

Imahadjárat (45)-ös imájában: 

„Ó, Jézusom, oly keveset tudok Rólad. 

De kérlek, segíts megnyitnom szívemet, hogy beengedjelek a lelkembe, hogy meg tudj gyógyítani engem, 

hogy meg tudj vigasztalni engem, és hogy el tudj tölteni engem a Te békéddel. 

Segíts, hogy örömet érezzek, hogy legyőzzek minden negatív gondolatot, és segíts megtanulnom 

megérteni, hogyan szerezzek örömet Neked, azért, hogy beléphessek a Te Új Paradicsomodba, ahol a 

szeretet, az öröm és a csodák életét élhetem Veled örökkön örökké. Ámen.” 
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Imahadjárat (46) Szabadíts meg engem a sátán kötelékeitől 

2012. április 20. péntek, 15.45 

Ha most benne vagytok a megtévesztés és a gonoszság hálójában, ahonnan nem tudtok kiszabadulni, akkor Én 

arra kérlek benneteket, hogy hívjatok Engem a következő imádkozásával: 

Imahadjárat (46) Szabadíts meg engem a sátán kötelékeitől 

„Ó, Jézusom, elvesztem, össze vagyok zavarodva, és úgy érzem magam, mint akit foglyul ejtett egy háló, 

amelyből nem tudok szabadulni 

Bízom benned, Jézusom, hogy a segítségemre sietsz, és megszabadítasz a sátán, és az ő démonainak 

kötelékeitől 

Segíts nekem, mert elvesztem 

Szükségem van a Te szeretetedre, mely erőt ad nekem, hogy higgyek és bízzam Benned, azért, hogy 

megmenekülhessek ettől a gonosztól, és láthassam a világosságot, így végre megtalálhassam a békét, a 

szeretetet és a boldogságot. 

Ámen.” 

  

Szeretett Jézusotok 

  

Imahadjárat (47) Ima Jézus iránti szeretetetek újraélesztésére  

2012. április 22. vasárnap, 10.00 

Imahadjárat (47) Ima Jézus iránti szeretetetek újraélesztésére 

„Ó, áldott Édesanyám, az egész világ Üdvösségének Anyja, imádkozz, hogy Jézus iránti szeretetem 

újraéledhessen 

Segíts éreznem az Ő Szeretetének tüzét, hogy az eltöltse lelkemet 

Segíts nekem, hogy jobban szeressem Jézust 

Imádkozz, hogy hitem, Fiad iránti szeretetem és odaadásom erősebb legyen 

Oszlass el minden kételyt, mely kínoz engem, és 

Segíts, hogy tisztán lássam az igazság Isteni Világosságát, mely szeretett Fiadból, az egész emberiség 

Megváltójából árad. 

 Ámen.”   

  

Imahadjárat (48) Ima a Kegyelemért Krisztus Második Eljövetelének Hirdetésére  

2012. április 22. vasárnap, 15.30 

” Ó, Jézusom 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/04/imahadjarat-46-szabadits-meg-engem-a-satan-kotelekeitol/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/uj-imahadjarat-jezustol/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/04/imahadjarat-47-ima-jezus-iranti-szeretetetek-ujraelesztesere/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/uj-imahadjarat-jezustol/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/04/imahadjarat-48-ima-a-kegyelemert-krisztus-masodik-eljovetelenek-hirdetesere/


- A NAGYFIGYELMEZTETÉS - 

Forrás: thewarningsecondcoming.com +++ nagyfigyelmeztetes.hu  67  

 

Add meg nekem a kegyelmet, hogy hirdessem Szent Szavadat az egész emberiségnek, hogy a lelkek 

megmenekülhessenek 

Áraszd rám Szentlelkedet, a Te alázatos szolgálódra, hogy Szent Szavad meghallgatásra és elfogadásra 

kerülhessen, különösen azon lelkek által, akik legjobban rászorulnak a Te irgalmadra 

Segíts nekem tisztelni a Te Szent Akaratodat minden időben, és segíts, hogy soha ne sértsem meg vagy 

ítéljem el azokat, akik elutasítják Irgalmasságod kezét. Ámen.” 

  

Imahadjárat (49) Hűségeskü a Keresztény Papság részére  

2012. április 24. kedd, 19.45 

„Ó, Jézus, Én, a Te alázatos szolgálód 

Szeretetet és hűséget fogadok Neked 

Kérlek, adj nekem jelet, hogy felismerjem Hívásodat 

Segíts felnyitnom szemem, és meglátnom a Te ígéretedet 

Áldj meg a Szentlélek kegyelmével, hogy ne tévesszenek majd meg azok, akik azt állítják, hogy a Te 

nevedben jönnek, és nem az igazságot fogják beszélni 

Mutasd meg nekem az igazságot 

Engedd, hogy érezzem a Te szeretetedet, hogy teljesíteni tudjam a Te Legszentebb Akaratodat 

Alázatos szívvel kérlek, mutasd meg nekem, hogyan tudok segíteni Neked megmenteni az emberiség 

lelkét. 

Ámen.” 

  

Imahadjárat (50) Jézusom segíts, hogy megismerjelek Téged  

2012. április 30. hétfő; 17.45 

„Ó, Drága Jézusom, segíts, hogy megismerjelek Téged 

Bocsásd meg, hogy ezidáig nem beszélgettem Veled 

Segíts békére lelnem ebben az életben, és segíts, hogy meglássam az örök élet igazságát 

  

Nyugtasd meg szívemet 

Enyhítsd aggodalmaimat 

Adj nekem békét 

Nyisd meg most szívemet, hogy betölthesd lelkemet a Te szereteteddel. 

Ámen.” 

  

Barátotok 

Szeretett Jézusotok 
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Imahadjárat (51) Ima a Szentlélek ajándékáért  

2012. május 4. péntek; 21.05 

  

„Ó jöjj, Szentlélek 

Áraszd ki alázatos lelkemre Szereteted, Bölcsességed és Tudásod Ajándékát 

Tölts el engem az Igazság Fényével, hogy meg tudjam különböztetni Isten igazságát a sátán és az ő 

angyalai által terjesztett hazugságoktól 

Segíts megragadnom a fáklyát, és terjesztenem a megértés lángját mindazok számára, akikkel 

találkozom 

Krisztus, a mi Urunk által 

 Ámen.” 

  

Imahadjárat (52) Ima az Atyához 

2012. május 8. kedd, 12.30 

„Drága Atyám 

A Te drága Fiad nevében, és az Ő Kereszten való Kínszenvedésére emlékezve kiáltok Hozzád 

Te, a Magasságos Isten, 

A Világmindenség Teremtője 

Tartsd a mi üdvösségünket a Te Szent Kezedben 

Öleld át valamennyi gyermekedet, azokat is, akik nem ismernek Téged, és azokat is, akik ismernek, 

mégsem törődnek Veled 

Bocsásd meg bűneinket, és ments meg minket a sátán és az ő seregének üldöztetésétől 

Végy minket Karjaidba, és tölts el bennünket a reménnyel, melyre szükségünk van, hogy meglássuk az 

igazság útját. Ámen.” 

Menjetek békével. 

Szeretett Édesanyátok 

Az Üdvösség Anyja 

  

Imahadjárat (53) Ima a Katolikus Egyházért  

2012. május 10. 

„Ó, Atyaisten 

Szeretett Fiad nevében könyörgök Hozzád, hogy add meg az erőt és a szükséges kegyelmeket papjaidnak, 

hogy kiállják az üldöztetést, melyet elszenvednek 
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Segítsd meg őket, hogy kitartsanak Fiad, Jézus Krisztus Tanításainak igazsága mellett, és soha ne adják 

fel, soha ne gyengüljenek el, vagy soha ne hódoljanak be a hazugságoknak a Szent Eucharisztia létezését 

illetően. Ámen.” 

  

Szerető Édesanyátok, a Világ Királynője 

Az Üdvösség Anyja 

  

Imahadjárat (54) Ima az Atyához a III. Világháború hatásának enyhítéséért  

2012. május 16. szerda, 03.10 

 

“Ó, Mennyei Atyám, Szeretett Fiad, Jézus Krisztus nevében, aki rettenetesen szenvedett az emberiség 

bűneiért, kérlek segíts meg minket ezekben a nehéz időkben, melyeknek elébe nézünk 

Segíts meg minket, hogy túléljük az üldözést, melyet a kapzsi uralkodók terveznek, és azok, akik el 

akarják pusztítani Egyházaidat és gyermekeidet 

Kérünk Téged, Drága Atyánk, segíts táplálni családjainkat, és oltalmazd meg azok életét, akiket 

akaratuk ellenére bele fognak kényszeríteni egy háborúba 

Szeretünk Téged, Drága Atyánk 

Könyörögve kérünk, segíts meg minket szükségünk idején 

Ments meg minket az Antikrisztus szorításától 

Segíts meg minket, hogy túléljük az Antikrisztus bélyegét – a fenevad bélyegét -, anélkül, hogy azt 

elfogadnánk 

Segítsd meg azokat, akik szeretnek Téged, hogy hűek maradjanak a Te Szent Szavadhoz minden időben, 

hogy nekik tudd ajándékozni a kegyelmeket, hogy túléljék Testben és Lélekben. Ámen.” 

  

Jézusotok 

  

Imahadjárat (55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre  

2012. május 21. hétfő, 20.15 

  

Imádkozzátok ezen, az Imahadjárat (55)-ös imáját: Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre 

“Ó, Drága Jézusom, kérlek nyisd meg Isten valamennyi gyermekének a szívét a Te Nagy Irgalmasságod 

ajándékára 

Segítsd meg őket, hogy elfogadják a Te Isteni Irgalmasságodat, szeretettel és hálával 
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Engedd, hogy alázatossá váljanak Előtted, és bűneik bocsánatáért esedezzenek, hogy a Te Dicsőséges 

Királyságod részévé válhassanak. Ámen.” 

  

Imahadjárat (56) Ima a Papoknak, akik Védelmet keresnek a Szent Eucharisztiának  

2012. május 26. szombat, 16.00 

Most kérnetek kell Segítségemet ezen, az Imahadjárat (56)-os imája által. Ez a Papoknak szól, akik 

Védelmet keresnek a Szent Eucharisztiának. 

„Ó, Drága Atyám, a Te Drága Fiad nevében, aki feláldozta Magát a Kereszten az egész emberiségért 

Segíts meg engem, hogy hűséges maradjak az Igazsághoz 

Boríts be engem a Te Fiad Drága Vérével, és add meg nekem a Kegyelmeket, hogy továbbra is hittel, 

bizalommal és becsülettel szolgáljalak Téged, papi szolgálatom hátralevő részében 

Soha ne engedd, hogy eltérjek a Szentmise-Áldozat valódi értelmétől vagy a Szent Eucharisztia, 

Gyermekeidnek való bemutatásától 

Add meg nekem az erőt, hogy Téged képviseljelek, és úgy tápláljam a Te nyájadat, ahogy táplálni kell 

őket, a Te Fiad, Jézus Krisztus, az Emberiség Megváltójának Testével, Vérével, Lelkével és Istenségével.  

Ámen.” 

  

Imahadjárat (57) Ima a Papságnak – Jézus, hadd halljam meg Hívásodat 

2012. május 28. hétfő, 20.45 

Imahadjárat (57) Ima a Papságnak – Jézus, hadd halljam meg Hívásodat 

„Ó, drága Jézusom, nyisd meg fülemet, hogy meghalljam a Te Hangodat 

Nyisd meg szívemet a Te szerető Hívásodra 

Töltsd el lelkemet a Te Szentlelkeddel, hogy fel tudjalak ismerni Téged ebben az időben 

  

Felajánlom Neked alázatos hűségemet minden iránt, amit kérsz tőlem 

Segíts, hogy megkülönböztessem az igazságot, felkeljek, válaszoljak és kövessem a Te Hangodat, hogy 

segíteni tudjak neked az egész emberiség lelkének megmentésében 

  

Akaratod számomra parancs 

Add meg nekem a bátorságot, hogy hagyjam, hogy Te vezess engem, hogy kellőképpen fel tudjam 

vértezni magam, hogy vezessem a Te Egyházadat, Új Királyságod felé. 

Ámen.” 

  

Imahadjárat (58) A Keresztes Hadjárat Imája a Megtérésekért  

2012. május 31. csütörtök; 21.00 

… Arra buzdítalak benneteket gyermekek, hogy június havát szenteljétek az emberiség megtérítésének, 

és annak biztosítására, hogy az üdvösséget keressék. 

Legyen ennek a hónapnak a neve: ’Keresztes Hadjárat a Megtérésekért’ hónap, és imádkozzatok egyként az 
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imacsoportokban, az egész világon. 

Íme, az Imahadjárat imája: Keresztes Hadjárat a Megtérésekért 

Imahadjárat (58) A  Keresztes Hadjárat Imája a Megtérésekért 

„Ó drága Jézusom, Hozzád kiáltok, hogy öleld Magadhoz Isten minden gyermekét,  

és borítsd be őket Drága Szent Véreddel 

A Te Véred minden egyes cseppje borítson be minden egyes lelket,  

védőpajzsként a gonosz ellen 

  

Nyisd meg minden ember szívét, különösképpen a megkeményedett lelkűek szívét, és azokét, akik 

ismernek Téged, de túl gőgösek ahhoz, hogy leboruljanak, és Szereteted – lelküket elárasztó – 

világosságáért könyörögjenek 

Nyisd fel szemüket az Igazságra, hogy Isteni Irgalmasságod hajnala hulljon rájuk, és Irgalmasságod 

Sugarai borítsák be őket. 

Drága Jézusom, kérlek most Téged, téríts meg minden lelket a kegyelmek által (személyes szándékok 

felsorolása) 

Irgalomért esedezem Hozzád, és felajánlom Neked a heti egy nap böjt ajándékát június hónapban, 

engesztelésül minden bűnért. 

Ámen.” 

 

Imahadjárat (59) Hűségeskü az Isteni Akaratnak  

 

"Ó, Magasságos Isten 

Ó, Mennyei Atya 

Felajánlom Neked kitartó hűségemet, Irántad való tiszteletből és engedelmességből mindenben, 

egységben a Te Isteni Akaratoddal a földön 

Felajánlom Neked, a Te egyetlen, szeretett Fiad, az Igaz Messiás Szent Vére által, értelmemet, testemet és 

lelkemet valamennyi lélek nevében, hogy egyesülhessünk a Te eljövendő Mennyei Királyságodban, hogy 

meglegyen a Te Isteni Akaratod, miképpen a Mennyben, azonképpen itt a földön is. 

Ámen.” 

 

 

 Imahadjárat (60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért 

2012. június 14. csütörtök, 18.15 

  

„Ó, Drága, Édes Jézusom 

Irgalomért esedezem családom minden tagjának lelkéért (NEVEZD MEG ŐKET ITT) 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/06/imahadjarat-60-ima-a-csaladok-nagyfigyelmeztetes-soran-torteno-megtereseert/
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Felajánlom Neked szenvedéseimet, megpróbáltatásaimat és imáimat lelkük megmentéséért a sötétség 

szellemétől 

Ne engedd, hogy ezen Gyermekeid közül akár egy is elítéljen Téged vagy elutasítsa Irgalmas Kezed 

Nyisd meg szíveiket, hogy egybefonódjanak a Te Szent Szíveddel, hogy így keresni tudják a megbocsátást, 

amely szükséges a Pokol tüzétől való megmentésükhöz 

Add meg nekik a lehetőséget a jóvátételre, hogy így megtérhessenek a Te Isteni Irgalmasságod Sugarai 

által. 

Ámen.” 

Isten Gyermekei, minden nap készüljetek a Nagyfigyelmeztetésre, mert bármikor bekövetkezhet. 

A ti Jézusotok 

  

Imahadjárat (61) Ima az Egyközpontú Világirányítás elhárítására  

2012. június 17. vasárnap, 20.15 

Imahadjárat (61) Ima az Egyközpontú Világirányítás elhárítására 

”Ó, Drága, Mennyei Atyám, a Te Szeretett Fiad, Jézus Krisztus Keresztre feszítésének emlékére, 

könyörögve kérlek oltalmazz meg minket, a Te gyermekeidet, a Keresztre feszítéstől, melyet az 

Antikrisztus és az ő követői azért terveznek, hogy elpusztítsák gyermekeidet. 

Add meg nekünk a szükséges kegyelmeket, hogy elutasítsuk a fenevad bélyegét, és add meg nekünk a 

kellő segítséget a gonosz elleni harchoz, mely a sátán útjának követői által terjed a világban. 

Könyörögve kérünk, Drága Atyánk, oltalmazd meg valamennyi gyermekedet ezekben a szörnyű időkben, 

és tégy minket kellőképpen erőssé ahhoz, hogy felálljunk és hirdessük a Te Szent Szavadat minden 

időben. 

Ámen.” 

  

Imahadjárat (62) Ima az Elveszett és Tehetetlen Bűnösöknek  

2012. június 21. csütörtök 0.15 

Imahadjárat (62) Ima az Elveszett és Tehetetlen Bűnösöknek 

„Ó, Jézusom, segíts, mert egy bűnös vagyok, aki elveszett, tehetetlen és sötétségben van 

Gyenge vagyok és bátortalan, hogy keresselek Téged 

Add meg nekem az erőt, hogy most Hozzád kiáltsak, hogy ki tudjak törni lelkem sötétségéből 

Drága Jézusom, vigyél el engem a Te világosságodba, és bocsáss meg nekem 

Segíts, hogy újra teljessé váljak, és vezess el engem a Te Szeretetedbe, a Te békédbe és az Örök Életbe. 

Mindenekfelett bízom Benned, és kérlek, vedd értelmemet, testemet és lelkemet, amint átadom magam a 

Te Isteni Irgalmasságodnak. 

Ámen.” 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/06/imahadjarat-61-ima-z-egykozpontu-vilagiranyitas-elharitasara/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/uj-imahadjarat-jezustol/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/06/imahadjarat-62-ima-az-elveszett-es-tehetetlen-bunosoknek/
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Imahadjárat (63) Őrizz meg engem ezen küldetés során 

2012. június 29. péntek; 9.20 

Íme, az Imahadjárat egy különleges imája, mely segít erősnek maradnotok küldetésetekben. 

Imahadjárat (63) Őrizz meg engem ezen küldetés során 

“Szeretett Édesanyám, Üdvösség Anyja, kérlek, imádkozz, hogy megkapjam az Élet Eledelét,  hogy az 

megőrizzen engem ezen küldetés során,  Isten  valamennyi Gyermekének megmentésében segédkezve. 

Kérlek, segítsd meg mindazokat, akiket megtévesztenek a hamis bálványok és a hamis istenek, 

felnyitván szemüket a te Fiad – Isten minden egyes gyermekét megváltó és mindenkinek örök életet 

szerző – Kereszthalálának Igazságára. 

Ámen” 

  

Szeretett Édesanyátok 

Az Üdvösség Anyja 

  

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/07/imahadjarat-63-orizz-meg-engem-ezen-kuldetes-soran/

