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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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HALLJÁTOK MEG HÍVÁSOMAT, ÉS KÉSZÜLJETEK FEL SZENTLELKEM KIÁRADÁSÁRA 
2012. május 1. kedd; 20.00 

Drága, szeretett leányom, mindannyiatok iránti Szeretetem azt jelenti, hogy most kiárasztom Szentlelkemet, 

még egyszer az emberiségre, hogy szívük megnyitására csábítsam őket. 

Sok lélek fogja érezni a Szentlélek erejét, amint az eltölti őket hamarosan szellemükben, testükben és lelkükben. 

Ez azért nélkülözhetetlen, hogy Isten valamennyi gyermekét ráébressze az igazságra. 

Néhányan most másképpen fogják látni a világot. 

Aztán elkezdenek megkérdőjelezni mindent. Többé már nem lesznek hajlandóak szolgának maradni a mesterek 

mellett, akiknek egyetlen céljuk, hogy személyes haszonszerzés érdekében kontrollálják őket. 

Senki sem lesz képes figyelmen kívül hagyni a Szentlélek ezen  vonzását. 

Az egész Menny várakozással van tele, hogy a megvilágosodás pillanata egy új hajnalt, egy új kezdetet 

teremtsen. 

A hazugságok, melyekkel szembesültök,  egy mesteri tervet lepleznek, mely egy világszövetség által született, 

valamennyi országotok irányításának és ellenőrzésének céljával. 

Azzal, hogy országotokat a hatalmasoktól teszik függővé, hogy etessétek családjaikat, szolgákká fogtok válni. 

Már folyamatosan vesznek is el mindent, amit birtokoltok, de vakok vagytok erre. 

Most a Szentlélek ajándékával milliók fognak átlátni a csalás ezen álarcán, és szembehelyezkednek 

ezekkel a gonosz szabadkőművesek irányította csoportokkal. 

Ez az ajándék megadja nektek a szükséges fegyverzetet, hogy letérítsétek ezt a hadsereget arról az útról, hogy 

elpusztítson benneteket. 

Halljátok meg Hívásomat, és készüljetek fel Szentlelkem kiáradására. 

Szeretett Jézusotok 

A SZENTLÉLEK LE FOG SZÁLLNI EZEN A VASÁRNAPON. A MÁSODIK KIÁRADÁS A SZENTLÉLEK 

EREJÉVEL 

2012. MÁJUS 4. PÉNTEK; 21.05 

Drága, szeretett leányom, amikor nehéznek találod ezt a küldetést, hogy Isten valamennyi gyermekét meggyőzd 

a Második Eljövetel elismeréséről, és hogy ezt jó hírként fogadja Isten valamennyi gyermeke, akkor csak 

emlékezz a következőre. 

Mint ahogy minden egyes embert a saját képmására teremtett Isten, az Én Örök Atyám, úgy Atyám Világossága 

ragyogja át valamilyen módon minden lelket. 

Nézzetek az arcára mindenkinek, akivel találkoztok, és Isten, az Atya egy pillantását fogjátok látni. 

Lehet ez csak egy pillantás, egy mosoly, egy gesztus vagy egy gyengédség, de ott van. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/05/halljatok-meg-hivasomat-es-keszuljetek-fel-szentlelkem-kiaradasara/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/05/a-szentlelek-le-fog-szallni-ezen-a-vasarnapon-a-masodik-kiaradas-a-szentlelek-erejevel/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/05/a-szentlelek-le-fog-szallni-ezen-a-vasarnapon-a-masodik-kiaradas-a-szentlelek-erejevel/
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Mindenkiben jelen van a jó, még a megátalkodott bűnösökben is. Némelyeket ez a jóság teljesen beburkol, és az 

ezzel az ajándékkal megáldott személy mágnesként vonzza magához az embereket. Másokban ez csak pislákol, 

de ugyanúgy jelen van. 

Mikor olyasvalaki szemébe néztek, aki kegyetlenül viselkedik másokkal szemben, akkor is láthattok egy 

reménysugarat, Isten Világosságának jelenléte miatt. 

Ez az Isten gyermekeinek lelkében lévő Világosság, amit újra kell éleszteni, szeretetet és reményt hordozó 

Üzeneteim által. Minél erősebb a Világosság, annál megtisztultabb a személy. 

Minél több az Isten Világossága által megtisztult ember, annál megtisztultabb lesz a világ. 

Ahogyan Isten Fénye erősödik a hívők lelkében, úgy fog gyengülni a gonosz munkálkodása, mert a sötétség nem 

állhatja a Világosságot. 

Emiatt fog most újra a Szentlélek kiáradásának adományában részesülni az egész világ. 

Ez 2011. május 10. óta a Szentlélek erejének második kiáradása. 

Ez megelőzi Nagy Isteni Irgalmasságomat, és biztosítani fogja, hogy a Világosság új értelmezést nyerjen 

a hívők lelkében. 

A Szentlélek 2012. május 6-án, ezen a vasárnapon fog leszállni az egész világra. 

Sokan fognak békét és szeretetet érezni. Mindenkit arra buzdítok, hogy imádkozzon ezért az ajándékért, 

hogy ez az ajándék átitassa lelküket, hogy (meg)érezzék Isten Szeretetét, és válaszoljanak Hívására. 

Imahadjárat (51) Ima a Szentlélek ajándékáért 

„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.” 

Menjetek Szeretetben, Világosságban és Békében. 

Legyetek nyugodtak, és engedjétek, hogy Szentlelkem leszálljon rátok. 

Szeretlek benneteket. 

Drága Jézusotok 

IMAHADJÁRAT (51) IMA A SZENTLÉLEK AJÁNDÉKÁÉRT 

2012. MÁJUS 4. PÉNTEK; 21.05 

  

„Ó jöjj, Szentlélek 

Áraszd ki alázatos lelkemre Szereteted, Bölcsességed és Tudásod Ajándékát 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/uj-imahadjarat-jezustol/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/05/imahadjarat-51-ima-a-szentlelek-ajandekaert/


- A NAGYFIGYELMEZTETÉS - 

Forrás: thewarningsecondcoming.com +++ nagyfigyelmeztetes.hu  7  

 

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.” 

ISTEN, AZ ATYA: FOGADJÁTOK SZENTLELKEMET CSODÁLATTAL ÉS HÁLÁVAL 

2012. MÁJUS 5. SZOMBAT; 12.00 

Leányom, milyen nagyszerű nap, mikor a Szentlélek, Szeretetem Fénye ki fog áradni a világra. 

Ez egy nagyon különleges ajándék. Sokak szívét fogja megnyitni, és sok lelket felkészít a 

Nagyfigyelmeztetésre. 

Szeretetem végtelen. 

Nincs egyetlen férfi, nő vagy gyermek sem, akit kizárnék az irányú óhajomból, hogy mindenkit szorosan 

Karjaimban tartsak. Egyetlen bűnös sincs kizárva. 

Bőkezű vagyok az emberiségnek szánt Ajándékaimat illetően, és folytatni fogom Ajándékaim ontását, 

válaszként azoknak, akik a neked adott Imahadjárat imáit mondják, leányom. 

Ezen imák a Mennyből valók, és nem egy ember tollából származnak. 

Ezen imák a mostani időkre szólnak, és hathatós fegyverek az üldöztetés ellen. 

Ezen imák meghallgatásra találnak mindig, amikor elhagyják ajkatokat, Gyermekeim. 

Nagy jutalmakat hoznak nektek. 

Fogadjátok Szentlelkemet csodálattal és hálával. 

Ez egy csoda, és mindannyiatok iránt érzett Szeretetemmel küldöm, valamennyiőtöknek. 

Menjetek most békében és szeretetben. 

Atyátok 

A Magasságos Isten 

MAI TANÍTVÁNYAIM EGY HATALMAS KÜLDETÉST KAPNAK 

2012. MÁJUS 6. VASÁRNAP, 10.00 

Drága, szeretett leányom, Isten sok gyermeke azt hiszi, hogy azok kegyeltek Atyám által, akik szent életet élnek. 

Az igazság az, hogy ezeknek a szent és ájtatos lelkeknek dolgozniuk kell a többi lélek üdvösségéért. 

A többi lélek olyan hétköznapi férfi, nő és gyermek, akik elfoglalt életet élnek, és kevés időt töltenek 

imádságban. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/05/isten-az-atya-fogadjatok-szentlelkemet-csodalattal-es-halaval/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/uj-imahadjarat-jezustol/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/05/mai-tanitvanyaim-egy-hatalmas-kuldetest-kapnak/
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Sokan nem imádkoznak, és nem beszélgetnek Velem. Némelyek nem hisznek Istenben, némelyek meg igen. 

Számos ilyen lélek rendes életet él. 

Szeretettel és jóságos szívvel törődnek másokkal. Mások szükségleteit a sajátjuk elé helyezik. Jótékonykodnak. 

Szeretik egymást. De mégsem járnak Templomba, hogy a Szentségeket magukhoz vegyék, vagy mégsem 

fogadják el, hogy Én, Jézus Krisztus, létezem. 

Ezért azt gondolnátok, hogy ők elveszett lelkek. Valójában nem azok. 

Ők Isten gyermekei, és az Ő világossága ragyogja át őket. Nem elveszettek. Szeretve vannak. 

Idővel, amikor meglátják Létezésem igazságát, azonnal át fognak ölelni Engem. 

Csak azok a lelkek elveszettek, akik tisztában vannak Atyám elleni sértéseikkel, és élvezik a gonosz és rossz 

bűnök gyönyörűségét. 

Akik nem tudnak anélkül élni, hogy halálos bűnt követnének el, és akiknek lelke annyira megfeketedett, mert 

megszállta őket a sátán, azoknak van szükségük arra, hogy kimeneküljenek ebből a szörnyű sötétségből. 

Ők nem lesznek elég erősek ahhoz, hogy ezt megtegyék. 

Majdnem, hogy lehetetlen lesz számukra, hogy Segítségemet kérjék. Ők csak a szent és ájtatos Követőim 

imái által tudnak megmenekülni.  

Mai tanítványaim egy hatalmas küldetést kapnak, egyenértékűt, de sürgetőbbet annál, mint, amit Apostolaim 

kaptak, amikor felmentem a Mennybe. 

Követőim, a ti szerepetek az, hogy imáitokkal felkészítsétek ezeket a lelkeket az Új Paradicsomomra. Az imák 

megtéríthetik őket. 

Irgalmam oly hatalmas, hogy Én meg fogok bocsátani az ilyen bűnösöknek más hűséges Szolgám nagylelkűsége 

révén, szenvedéseik és imáik által. 

Sose felejtkezzetek meg, hogy imáitoknak mekkora ereje és hatalma van. Ez az erő és hatalom ajándék 

számotokra, hogy meg tudjátok menteni felebarátaitok, testvéreitek lelkét. 

Ne feledjétek, Örök Atyám minden bűnöst szeret. De hatalmas a boldogság, és örömkönnyek hullnak minden 

egyes megfeketedett és elveszett bűnösért, aki megmenekül a pokol tűzétől. 

Szeretett Jézusotok 

SÚLYOS FÁJDALMAT ÉS GYÖTRELMET OKOZNAK NEKEM AZOK A SZEKTÁK, AKIK TITOKBAN AZON 

MUNKÁLKODNAK, HOGY MEGDÖNTSÉK A SZENTSZÉKET 

2012. MÁJUS 6. VASÁRNAP, 19.30 

Drága, szeretett leányom, azért jövök, hogy könyörögve kérjem Követőimet, enyhítsék Szenvedésemet. 

Súlyos fájdalmat és gyötrelmet okoznak Nekem azok a szekták, akik titokban azon munkálkodnak, hogy 

megdöntsék a Szentszéket. 

Mily nagyon bántanak Engem. 

Nehéz elviselni az általuk, Ellenem szőtt összeesküvés csalárdságát és kegyetlenségét. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/05/sulyos-fajdalmat-es-gyotrelmet-okoznak-nekem-azok-a-szektak-akik-titokban-azon-munkalkodnak-hogy-megdontsek-a-szentszeket/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/05/sulyos-fajdalmat-es-gyotrelmet-okoznak-nekem-azok-a-szektak-akik-titokban-azon-munkalkodnak-hogy-megdontsek-a-szentszeket/
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Reszketek, amikor látom azt a totális gyűlöletet, amit Irántam éreznek a szívükben. 

A sátán ellopta az ő lelküket, értelmüket, szellemüket és testüket. Ők továbbra is Isten gyermekei, de nem 

akarják, hogy bármi közük legyen Atyámhoz. 

Terveik épp most valósulnak meg, szemetek előtt, sőt Felszentelt Szolgáim szeme láttára, bár ők nem 

látják ezt.  

Meghasad a Szívem attól, hogy milyen gonosz módon rejtőzködnek, és mégis sikerül irányítaniuk 

Egyházamat. 

Én bármit meg fogok tenni annak érdekében, hogy megállítsam őket, de a lelkük nagyon fekete. 

Leányom, szenvedésed fel lesz használva azon lelkek üdvösségének segítésére, akikben még talán van egy 

szikra szeretet, és válaszolni fognak Hívásomra. 

Arra buzdítalak benneteket, hogy imádkozzatok – mintegy elkötelezett hadseregként munkálkodva – ezekért a 

lelkekért, akiknek kevés szeretet van a szívében Isten iránt. 

Még jelen van a világosság, Atyám Isteni Világossága, a lelkükben. Csak az ima és a szenvedés segíthet rajtuk. 

Ők nem fogják, és nem is tudják legyőzni Egyházamat, mert Én vagyok az Egyház. 

Követőim, ti vagytok az Egyház. Nem tudnak küzdeni a Világosságban levők ellen, mert a Világosság 

megvakítaná őket. 

Idővel rájönnek majd, hogy csak másodperceik vannak, hogy meghozzák a végső választást. 

Imádkozzatok, hogy ők elfogadják majd Irgalmas Kezem, ahelyett, hogy hagynák, hogy elnyelje őket a tüzes tó 

az örökkévalóságig. 

Ezen lelkek miatt, akik bemocskolják Egyházamat, Én a nap minden másodpercében újra átélem az Oszlopnál 

történt ostoroztatást. 

Addig nem fogok megpihenni, amíg meg nem tudom menteni őket. 

Segítsetek Nekem. Arra kérem valamennyi Követőmet, hogy imádkozzatok az ilyen bűnösökért. 

Szeretett Jézusotok 

SOK PÁPA ÉLT RABKÉNT A SZENTSZÉKBEN, SZABADKŐMŰVES CSOPORTOKKAL KÖRÜLVÉVE 

2012. MÁJUS 7. HÉTFŐ; 18.19 

Drága, szeretett leányom, Egyházaimnak a világban, a következőket mondom. 

Tudnotok kell, hogy Én mindig mellettetek leszek, míg az Én Legszentebb Szavamat hirdetitek. 

Katolikus Egyházam, annak ellenére, hogy a gonosz bűn eredményeként gyötrelmet okoztatok, 

tudnotok kell, hogy sosem foglak elhagyni benneteket, annak ellenére, hogy bűnt követtetek el. De 

tudnotok kell a következőt. 

Belém vetett hitetek nem olyan erős, mint annak lennie kellene. Nem szerettek Engem annyira, 

amennyire valaha szerettetek. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/05/sok-papa-elt-rabkent-a-szentszekben-szabadkomuves-csoportokkal-korulveve/
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Minden vagyon, melyet felhalmoztatok, távolságot ékelt Személyem – Krisztusotok és Megváltótok -, és Isten 

egyszerű gyermekei közé. 

Olyan fennkölt magasságokba emelkedtetek, hogy nem tudtalak elérni benneteket és Kezemet nyújtani 

nektek, hogy megmentselek benneteket a belső rothadástól. 

Megtanította nektek az igazságot az Én Péterem, kinek sziklájára lettetek építve. És ti mit tettetek? 

Vastag kőfalakat építettetek magatok köré. 

Ez a kommunikáció hiányához vezetett, azokkal, akiket táplálnotok kellett volna az Én Testemmel és Véremmel, 

hogy lelkük is táplálva lehessen. 

Az Én Legszentebb Eucharisztiám kiszolgáltatása során tőletek elvárt tisztelet elveszett, amikor 

lealacsonyítottátok Létezésemet. 

Mikor a II. Vatikáni zsinat új szabályokat jelentett be, azokat a folyosóitokon belül lévő Szabadkőműves 

erők vezették be. 

Ők ügyesen és ravaszul mutatták be Szent Eucharisztiám kiszolgáltatásának új módjait, melyek sértenek 

Engem. 

A ti úgynevezett toleráns tanításaitok hazugságok sorát hirdették, köztük Szent Mihály arkangyal hatalma 

elismerésének az elutasítását. 

Ő az Egyház védelmezője a sátán ellen. Azok, a köztetek lévő erők tudták ezt. Ezért szüntettétek meg a 

Szentmise előtt lévő valamennyi imádságot, melyek az ő (Szent Mihály arkangyal) segítségét kérik. 

Majd elkövettétek a legnagyobb hazugságot, miszerint a pokoltól nem kell félni, mivel az csak egy metafora 

(hasonlat) volt.  Ez a hazugság, melyet Isten sok gyermeke igazságként fogadott el, lelkek milliárdjainak 

elvesztését jelentette. 

Mennyire megbántotok Engem. A köztetek lévő alázatos és szent szolgáimat arra kérem, hogy térjetek vissza 

Tanításaimhoz. 

Soha ne hagyjátok, hogy vagyon halmozódjon fel közöttetek, és soha ne gondoljátok, hogy ez elfogadható az Én 

Szememben. 

Az Én nevemben felhalmozott vagyon, az arany és a hatalom lesz a ti vesztetek. Nem tehettek szert 

nyereségre az Én Szent Szavamból. 

Amiatt a mód miatt szenvedtetek, ahogyan megbántottatok Engem. 

Soha ne gondoljátok, hogy Én hibáztatom a sok Szent Pápát, akik Péter székében ültek. Az ő küldetésük mindig 

védelem alatt állt. 

Sok Pápa élt rabként a Szentszékben, körülvéve Szabadkőműves csoportokkal, akik nem Istent 

képviselik. 

Ők gyűlölik Istent, és 50 évet töltöttek hazugságok terjesztésével Isten Irgalmasságát illetően. 

Az ő munkálkodásuk a Katolikus Egyház összeomlásához vezetett. 

Ez nem volt véletlen. Szándékosan és ravasz módon tervelték ki, hogy az Egyház hitét lerombolják. Hogy az 

egyszerű katolikusoknak az egy igaz Isten iránti tiszteletét elpusztítsák. 
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Ezért most ti a vadonba lesztek vetve. Benedek Pápát követően Általam lesztek vezetve a Mennyekből. 

Ó, mily sírásra késztettek Engem. 

Hívom valamennyi felszentelt Szolgámat, akik ismerik az igazságot, hogy álljatok fel és kövessetek Engem, a ti 

Jézusotokat, hogy alázatos szolgálattal terjesszétek Tanításaim igazságát. Meg kell lelnetek a bátorságot és az 

erőt, hogy a hamvakból feltámadjatok. 

Mindenekfelett utasítsátok el a hazugságokat, melyeket hamarosan be fog mutatni nektek a Hamis Próféta. 

Ő egyesíteni fogja a Katolikus Egyházat más egyházakkal, beleértve a pogány egyházakat is, hogy egy 

förtelemmé váljon. 

A lélek nélküli egy – világ – egyházzá. 

Jézusotok 

SZŰZ MÁRIA: A MAGASSÁGOS ISTEN MEGVÁLTOZTATHATJA A VILÁG SORSÁT 

2012. MÁJUS 8. KEDD, 12.30 

Gyermekem, ez a küldetés lelkek millióit téríti meg, akik máskülönben elvesznének. 

Sosem szabad azt érezned, hogy az eléd állított akadályok megállíthatják a Szentlélek terjedését. 

Fiam nagyon elégedett mindazokkal, akik követik az Ő Szavát, melyet a világhoz intéz ezekben az időkben. 

Gyermekek, imáitok általi odaadásotok nagyon sok elveszett lelket ment meg. Sose feledjétek az ima erejét és 

hatalmát. Nagyon sok gonoszság meghiúsult már imáitok révén. 

Az egy-világ-csoport munkáját most szétrombolják, és terveiket összezavarják. 

Isten Irgalmassága oly hatalmas, hogy az ima képes enyhíteni bármiféle gonoszságot a világban. 

A Szentlélek világossága most erőteljesebbé válik, hogy még több lélek meglássa majd az Úr igazságát, amint az 

újraéled mindenütt. 

Gyermekek, továbbra is beszélnetek kell Atyámhoz, és növelnetek kell az Iránta való odaadásotokat. 

Azáltal, hogy hívjátok az Atyát, a Magasságos Istent – az Ő drága Fia nevében -, Ő meg fogja hallgatni imáitokat 

és válaszolni fog. 

Többször kellene hívnotok az Atyát, mert Ő – a Magasságos Isten – az, aki megváltoztathatja a világ sorsát. 

Csak Fiam, Jézus Krisztus által közelíthetitek meg az Atyát. Ezért a következőt kell mondanotok: 

Imahadjárat (52) Ima az Atyához 

„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 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/05/szuz-maria-a-magassagos-isten-megvaltoztathatja-a-vilag-sorsat/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/uj-imahadjarat-jezustol/
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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 (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 

HÉNOCH (ÉNOK) PRÓFÉTA ÁLTAL IHLETETT MARADÉK EGYHÁZAM GYŰLÖLETET KELT MAJD 

MINDENÜTT, AHOL SZENT SZAVAMAT HALLATJÁK 

2012. MÁJUS 8. KEDD, 19.00 

Drága, szeretett leányom, ma este azért jövök, hogy elmondjam neked, hogy Szeretetem és Irgalmam nagy jele 

most meg fog mutatkozni a hívők szívében, az egész világon. 

Olyan módon fogják érezni Jelenlétemet szívükben, amit nem lesznek képesek megmagyarázni, és egyesíteni 

fogják szívüket az Én szívemmel. 

Ez az ajándék erőssé teszi majd őket az Irántam való Hitben, és vágyódni fognak Jelenlétem után, 

minden nap. 

Arra buzdítom Isten minden gyermekét – akik érzik, hogy Szeretetem lángja elárasztotta lelküket -, hogy minél 

gyakrabban vegyék magukhoz Testemet és Véremet, a Szent Eucharisztiában. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/05/imahadjarat-52-ima-az-atyahoz/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/05/henoch-enok-profeta-altal-ihletett-maradek-egyhazam-gyuloletet-kelt-majd-mindenutt-ahol-szent-szavamat-hallatjak/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/05/henoch-enok-profeta-altal-ihletett-maradek-egyhazam-gyuloletet-kelt-majd-mindenutt-ahol-szent-szavamat-hallatjak/


- A NAGYFIGYELMEZTETÉS - 

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

 

Nektek, az Én szeretett tanítványaimnak, szükségetek lesz Testem ajándékára a Szent Eucharisztiában, hogy 

erőt adjon nektek. 

Mert nektek szükségetek lesz minden csepp erőre, amikor látjátok, hogy darabokra hullik az Én Szent 

és Apostoli Katolikus Egyházam. 

Szent Eucharisztiámat megszentségtelenítik majd, ahogy azt Én előre megmondtam, nem is olyan régen. 

Ürügyet találnak majd arra, hogy ezt a Legszentebb Ajándékot egyszerűen egy gesztusként mutassák be 

Kereszthalálom emlékére. 

Hamarosan tagadni fogják Valóságos Jelenlétemet egy új és modern Katolikus Egyház részeként, amely 

magában foglal majd más vallási Egyházakat is. 

Ha ez bekövetkezik, a Szentháromság iránti szeretet és hűség alábbhagy, megcsappan. 

Ehelyett a hamis istenek veszik át ennek a helyét. Habár ez nehéz lesz, de nem szabad elfelednetek, hogy Én 

soha nem veszítem el földi Egyházamat. 

Hűségem az Egyházé, melyet Én alapítottam, mielőtt felmentem a Mennybe. 

A szeretett Péterem által alapított, sziklán levő Egyház, nem tud, és nem is fog soha meghalni.  

Mert Én fogom most vezetni Egyházamat az utolsó időkben, és meg fogom újítani a régen megjövendölt 

próféciákat. 

Evangéliumomat Maradék Egyházam fogja hirdetni, tanítani a Föld minden szegletében. 

Hénoch (Énok) Próféta által ihletett Maradék Egyházam gyűlöletet kelt majd mindenütt, ahol Szent 

Szavamat hallatják. 

A Szentlélek lángra lobbantja majd Maradék Egyházam hitét, akik soha nem fogják feladni az Evangélium 

igazságának hirdetését, az utolsó leheletükig sem. 

Most menjetek, és készítsétek fel Maradék Egyházamat, Útmutatásaimat követve. 

Bízzatok Bennem mindig, mert minden rendben lesz. 

Szeretett Jézusotok 

A VILÁGOTOKBAN LÉVŐ SZABADKŐMŰVES CSOPORTOK TEVÉKENYSÉGE MÁR FOLYAMATOSAN 

GYENGÜL 

2012. MÁJUS 9. SZERDA, 21.00 

Drága, szeretett leányom, azok közül, akik ismerik Tanításaimat, végül egyre többen elfogadják, hogy Én 

kommunikálok most a világgal, ezeken, a neked adott üzeneteken keresztül. 

A Szentlélek ereje rá fogja ébreszteni azokat, akiknek Atyám iránti szeretete halott, hogy ízleljék meg az Ő 

Szeretett Fiának Szavát (Üzenetét). 

Én, Jézus Krisztus, szeretnék bátorítást adni nektek a szenvedésben és a megpróbáltatásokban, amelyet talán 

éppen most tapasztaltok. 

Ez a szenvedés nem fog sokáig tartani. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/05/a-vilagotokban-a-szabadkomuves-csoportok-tevekenysege-mar-folyamatosan-gyengul/
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Irántatok érzett Szeretetem olyan erős, és Irgalmam oly hatalmas, hogy Én nem fogom engedni, hogy 

elszenvedjétek azokat a gyötrelmeket, melyeket azok okoznak nektek, akik irányítani és ellenőrizni 

akarják nemzeteteket. 

A világotokban lévő szabadkőműves csoportok tevékenysége már folyamatosan gyengül. 

Imáitok enyhítették az ő gonosz tetteiket, és eredménytelenné tették azokat.   

Ők megpróbálják lerombolni hiteteket, de ti – Maradék Egyházam – fogjátok életben tartani az igazság lángját. 

Nem szabad félnetek, ha bíztok Bennem. 

Csak azáltal érezhetitek magatokat békességben, ha bíztok Bennem, a ti Jézusotokban. 

Kérlek, maradjatok Szent Szívemhez közel, és ne engedjétek, hogy a félelem tönkretegye az életeteket. 

Ha szerettek Engem és úgy éltek, ahogyan azt ti tudjátok, hogy Én elvárom tőletek, akkor szeretetben, imában 

és elégedettségben kell élnetek életeteket. 

Amikor szenvedtek, ajánljátok fel Nekem szenvedéseteket, és lépjetek tovább. 

Ne hagyjátok, hogy bármi is elfordítsa szíveteket Tőlem. 

Maradjatok a Közelemben, és Én majd megvédelek, irányítalak benneteket, és elvezetlek titeket a biztonságba. 

Szeretett Jézusotok 

Az Emberiség Megváltója 

SZŰZ MÁRIA: A BÁNAT KÖNNYEIT HULLATOM AZOKÉRT A KATOLIKUS PAPOKÉRT, AKIK 

SZÖRNYEN SZENVEDNEK MOST 

2012. MÁJUS 10. CSÜTÖRTÖK, 15.45 

Gyermekem, Fiam, Jézus Krisztus most készül megmenteni Isten minél több gyermekét, még a 

Nagyfigyelmeztetés előtt. Mert a Nagyfigyelmeztetés után már nem marad sok idő Fiam Dicsőséges 

visszatéréséig. 

A bánat könnyeit hullatom azokért a katolikus papokért, akik szörnyen szenvednek most. 

Ezek a tiszta, elveszett és tévelygő szolgák a zűrzavar közepébe kerültek, ahonnan nem tudnak kiszabadulni. 

Mások bűnei miatt ők elszenvedik azt a kínt, hogy látják, amint a szeretett Fiam iránti hűség félre lett dobva. 

Ezek, a szabadkőműves csoportok által okozott gonosz csoportosulások szándékosan jöttek létre. Az ártatlan 

lelkek ellen elkövetett sérelmekben bűnösök bűneit, mintegy ürügyként arra használják, hogy megváltoztassák 

az Egyházat kormányzó törvényeket. 

Sokakat félrevezettek az Isten gyermekei iránti hűségnek egy hamis értelmezése révén. 

Mennyire szenvedek, amikor látom, ahogy a Katolikus Egyház falait téglánként darabokra szedik, hogy utat 

engedjenek egy új Egyháznak. 

A hamarosan megjelenő új Egyházat nem fogja Fiam elfogadni. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/05/szuz-maria-a-banat-konnyeit-hullatom-azokert-a-katolikus-papokert-akik-szornyen-szenvednek-most/
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Az új egyház inkább megszünteti majd a Szent Eucharisztia jelenlétét, és Fiam újra el fogja szenvedni 

Keresztre feszítésének kínját. 

Az Általa hozott Áldozatot – hogy megajándékozza a világot ezzel az Ajándékkal – hamarosan mellőzni fogják és 

elutasítják. 

Ők, az új Egyház, inkább nem mondják majd el Isten gyermekeinek, hogy az Oltáriszentség Fiam, Jézus 

valóságos Jelenléte. 

A Szent Eucharisztiának új értelmezést fognak adni, és nem fogják lehívni Fiam Jelenlétét. Az élet 

kenyere meg fog halni. 

Isten gyermekei nem lesznek táplálva Fiam valóságos Testével és Vérével. 

Lelkük sivárrá válik, és nélkülözni fogják Fiam jelenlétét, és azokat a kegyelmeket, amelyeket azoknak ad, akik 

magukhoz veszik Őt. 

A papok kötelessége, hogy megvédjék a Szent Eucharisztiát. Nekik erősnek kell lenniük, és soha nem 

szabad felhígítaniuk ezt a drága és Szent Ajándékot. 

Fiam szereti a Katolikus Egyházat, és tudja, hogy jelenleg mennyire szenved. Fiam érzi a Katolikus 

Egyház fájdalmát. 

Szeplőtelen Szívemet kettészakítja a fájdalom, látva ezt a Szent Templomot, ahogyan szándékosan lerombolják. 

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok az Atyához, Szeretett Fiam Nevében, hogy irgalmazzon azoknak a 

Szentszékben, akik el akarják süllyeszteni az Egyházat, és Isten gyermekeit az elhagyatottság szakadékába 

akarják szórni. 

Kérlek, imádkozzátok az Imahadjárat (53)-as imáját a Katolikus Egyházért 

Imahadjárat (53) Ima a Katolikus Egyházért 

„Ó, Atyaisten 

Szeretett Fiad nevében könyörgök Hozzád, hogy add meg az erőt és a szükséges kegyelmeket papjaidnak, 

hogy kiállják  az üldöztetést, melyet elszenvednek 

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 (53) IMA A KATOLIKUS EGYHÁZÉRT 

2012. MÁJUS 10. 

„Ó, Atyaisten 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/uj-imahadjarat-jezustol/
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Szeretett Fiad nevében könyörgök Hozzád, hogy add meg az erőt és a szükséges kegyelmeket papjaidnak, 

hogy kiállják az üldöztetést, melyet elszenvednek 

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 

MÁSODIK ELJÖVETELEM ELŐKÉSZÜLETEI MÁR MEGLEHETŐSEN ELŐREHALADOTTAK 

2012. MÁJUS 10. CSÜTÖRTÖK; 20.38 

Második Eljövetelem előkészületei már meglehetősen előrehaladottak. 

A világon sok ember megmenekülhet, és meg is fog menekülni most, szeretett Követőim és a kiválasztott lelkek 

imáinak köszönhetően. Sokkal többen, mint ahányan a Hozzám közelállók áldozathozatala nélkül lennének. 

Arra vágyom, hogy mindannyiatokat elvigyelek az Új Béke – Korszakba, a földi Új Paradicsomba. 

Bárcsak meghallgatnának azok a konok, makacs lelkek, akik visszautasítják Irgalmas Hívásom, és 

akiknek meg kell menteniük saját magukat a Szememben. 

Sok a langyos hívő, akik nem alkalmasak arra, hogy belépjenek Új Királyságomba. Az ő zárt és megkeményedett 

szívük elutasít Engem most, amint Beszélek. 

Ők képmutatóak Velem szemben a Templomokban, mégis azt állítják, hogy követnek Engem. 

Most, hogy kinyújtom és kitárom Irgalmas Kezem, hogy megfogjam a kezüket, ők félrelöknek Engem. 

Nagyon gyanakvók, meglehetősen híján vannak a valódi megértésnek, hogy miként is kommunikálok a világgal 

a Mennyből, mégis azt állítják, hisznek Istenségemben. 

Ugyanakkor nem fogadják el, hogy Nekem hatalmamban áll Isteni Kinyilatkoztatásokon keresztül szólni a 

világhoz. 

Elmulasztják az esélyt, hogy megragadják a rendkívüli kegyelmeket, melyeket nekik óhajtok adni, hogy Szent 

Szívemhez vonjam őket. 

Ez majdhogynem olyan, mint egy éhségtől szenvedő falu, melynek nincs mit ennie, miközben lassan 

éhen hal. 

Ugyanakkor Én ott állok mellettük, és fel tudom nekik kínálni az Örök Élethez szükséges valamennyi 

táplálékot és élelmet, de ők nem látnak Engem. 

Sokan nem akarnak (meg)látni Engem, mert kétségeik vannak afelől, hogy Én beszélni tudnék most velük. 

Követőim, segítenetek kell Nekem megmenteni és megvédeni a világban azokat, akik nem hisznek az ezen a 

világon kívüli világban, vagy akiket nem érdekel az. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/05/masodik-eljovetelem-elokeszuletei-mar-meglehetosen-elorehaladottak/
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Hamarosan meg fogják érteni, hogy nekik van egy lelkük. Majd akkor foglak megkérni mindannyiatokat, hogy 

hirdessétek Szavamat, hogy az egész emberiség az Új Paradicsomomban élhessen. 

Kérlek, terjesszétek Szavamat, Imáimat, Üzeneteimet és Figyelmeztetéseimet minden léleknek, különösen 

azoknak, kiknek nincs hitük vagy tudomásuk Ígéretemről, miszerint visszatérek ítélni, élőket és holtakat. 

Nekik nincs már sok idejük, ezért arra buzdítalak benneteket, imádkozzatok az ő lelkükért. 

Jézusotok 

SZŰZ MÁRIA: MENJETEK ÉS NYISSÁTOK KI SZEMETEKET, GYERMEKEK, ÉS FIGYELJETEK, 

KÉRDŐJELEZZETEK MEG ÉS SZEMLÉLJETEK MEG MINDENT, AMIT ISTEN NEVÉBEN MUTATNAK BE 

NEKTEK 

2012. MÁJUS 12. SZOMBAT, 10.00 

Gyermekem – ahogy a sátán és az ő démonainak ordítása egyre hangosabb, és fülsiketítő üvöltéseik a 

Mennyekben is hallatszanak -, nekem figyelmeztetnem kell Isten gyermekeit, hogy nyissák ki szemeiket. 

Nézzetek szét magatok körül, mit láttok? 

Nyugtalanságot, viszályokat, kétségbeesést és harcot. Mindezt, az emberiséget körülvevő gonosz 

szellemek lobbantották be. 

Kieresztették őket a pokolból, és sokan vannak. Egyetlen pillanatra sem fogják enyhíteni az általuk történő 

gyötrést, melyet Isten valamennyi gyermeke iránt érzett gyűlöletből okádnak ki. 

Ezek a bukott angyalok féltékenyek voltak, amikor Atyám, a Magasságos Isten, megteremtette az 

emberiséget és a világmindenséget. 

Gőgjük és utálatuk vezetett bukásukhoz, és a pokolba vettettek. 

A sátán által vezetve, gyűlöletük megmutatkozott, amikor világra hoztam az Ember Fiát, a világ 

Megváltóját. Irántam való gyűlöletük felülmúl bármilyen, az emberiség által ismert gyűlöletet. 

Mint az Angyalok Királynője, ez (a tény) összezavarodottságba vezette őket. Ők tudták, hogy nem lesz visszaút 

ebbe az Isteni Hierarchiába. 

Ők el akarják pusztítani azt, amit Isten az Ő szívébe zárt, az Ő drága és szeretett gyermekeit, azért, hogy ezzel 

(meg)bántsák Istent, szeretett Atyámat. 

Azáltal, hogy a bűn kísértései által elcsábítják az Ő gyermekeit, ellopják a lelkeket. 

Atyám nem fogja tűrni ezt a gonoszságot, és már közel az idő, hogy ezek a bukott angyalok végleg a pokol 

kemencéjébe legyenek vetve. Ők tudják ezt. 

A sátán irányításával most fokozzák terveiket, és a nap minden egyes másodpercében pusztítást 

okoznak a világban. 

Isten gyermekeinek tudniuk kell, hogy az ő tervük az, hogy megkaparintsanak mindent, ami értékes az 

Istennek, a Mindenható Atyának. 

Ezért veszik elsőként célba az Ő Szent Egyházait a földön. 
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Amikor ők behatolnak Isten Egyházaiba, ők Isten Gyermekeibe hatolnak be. 

Ébredjetek rá gyermekek, hogy mi is történik a szemetek előtt. Ébernek kell maradnotok minden időben. 

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy meg legyetek áldva azokkal a kegyelmekkel, mellyel 

felismeritek a gonoszt, amikor azt Isten terveinek részeként mutatják be nektek, holott nem is az. 

Ez erős hitet igényel majd, valamint ezen, a Mennyekből való üzenetekben foglalt igazság elfogadását, hogy az 

örök élethez vezető igaz úton maradjatok. 

Gyermekek, üdvözölnötök kell az örök életet, és soha nem szabad elutasítanotok a hamis ígéretekkel 

szemben. 

Ezek a hamis ígéretek, amelyeket ezekben az időkben a világnak mutatnak be azok, akik vezetik 

nemzeteteket és azok, akik lehet, hogy a hazugságok királyának befolyása alatt állnak. 

Menjetek és nyissátok ki szemeteket, gyermekek, és figyeljetek, kérdőjelezzetek meg és szemléljetek meg 

mindent, amit Isten nevében mutatnak be nektek. 

A ti szeretett Királynőtök, a Béke Királynője 

Az Üdvösség Anyja 

AZ ÚJ KIRÁLYSÁGOM: EL LESZTEK HALMOZVA IGEN BŐSÉGESEN, ÉS SEMMIBEN SEM FOGTOK 

HIÁNYT SZENVEDNI 

2012. MÁJUS 13. VASÁRNAP; 16.00 

Drága, szeretett leányom, ideje megérteni, hogy Üzeneteimnek nem az a céljuk, hogy félelmet keltsenek. 

Azért vannak, hogy szeretetet hozzanak. Azt a célt is szolgálják, hogy elmondják azoknak, akik bűnt követnek el, 

vagy rosszat cselekednek, hogy jóvá kell azt tenniük az Én szememben, máskülönben örökre elvesznek 

Számomra. 

Hogyan is tudnám nem elmondani az igazságot az emberiségnek? 

Úgy látom leányom, hogy te, aki ezen Isteni Üzeneteket kapod, időről időre ezt teherként éled meg. Soha nem 

engedheted, hogy félelem költözzön a szívedbe, mivel az nem Tőlem jön. 

Hát nem elmondtam neked (nektek), hogy egy csodálatos Új Béke – Korszak vár mindazokra, aki 

szeretnek Engem? 

Mi az, ami félelmet kelthet ott? 

Talán a jövőtök, a családotok miatti aggodalom, vagy az előttetek álló ismeretlen? Ha így van, akkor tudnotok 

kell a következőt. 

Szeretlek mindannyiatokat. Isten valamennyi gyermekét egy Szent Családként akarom egyesíteni, szeretetben 

együtt. 

Emiatt kommunikálok most, rengeteg időt fordítva erre, hogy mindannyiatokat közelebb vonzzam 

Magamhoz. 
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Annak érdekében, hogy ti mindannyian afelé a szeretet felé  fordítsátok és nyissátok  meg a szíveteket, melyet 

minden egyes lélek iránt érzek ezen a világon, figyelmeztetnem kell az emberiséget azokra a veszélyekre, 

melyekkel szembenéznek. 

Ha nem szeretnélek olyannyira, akkor nem figyelmeztetnélek benneteket. 

Szeretetem oly erős és hatalmas, amilyen szeretetet egyetlen emberi lény sem ismer. Mert egyikőtök sem képes 

olyan szeretetet érezni, amilyet Én érzek irántatok. 

Szeretetem azt jelenti, hogy nem akarom, hogy Isten gyermekei szenvedjenek. 

Elviszem majd mindegyikőtöket, aki a Nagyfigyelmeztetést követően meglátja az Igazságot, és meg 

fogom mutatni nektek a Bennem lévő szeretetet. 

Ti, és mindazok, akik Hozzám tartoznak szellemben, testben és lélekben, meg fogjátok kapni a legtökéletesebb, 

– képzeleteteket is felülmúló – ajándékot. 

Az Új Paradicsom vár rátok, és a világ, – melyről most talán azt képzelitek, hogy majd vágyni fogtok 

utána – nem fog jelenteni semmit, amint meglátjátok az elkészített Királyságot. 

Gyermekek, oly sok minden vár rátok. Szükségtelen félni. 

Inkább gondoljatok arra, hogy örök életet fogtok kapni. 

El lesztek halmozva igen bőségesen, és semmiben sem fogtok hiányt szenvedni. 

 

A színek, az illatok, a szeretet, melyet érezni fogtok a körülöttetek lévők iránt, a családotokban lévő 

béke, a félelem hiánya, az Isten szeretetével eltelt lelketek és tökéletes testetek – hogyan is tudnátok 

nem vágyni Királyságomra? 

Királyságom új otthonotokká fog válni, amikor a Menny és a föld eggyé válik, és a holtak, akik elfogadtak Engem 

Megváltójukként, feltámadnak, hogy egyesüljenek családjaikkal, testvéreikkel, szeretetben és boldogságban. 

Megkönnyebbülést fogtok érezni, amikor a bűn világa, melyben most éltek, már nem fog örömet, 

nyugalmat és elégedettséget nyújtani. 

Nem lesz több(é) aggodalom, félelem, szorongás vagy bűn. 

Továbbra is meglesz a szabad akaratotok, de ez más lesz.  Teljes egységben fogtok élni Velem, Atyám Szent 

Isteni Akarata szerint. Ő türelmesen várja ezt a pillanatot. 

Én türelmesen készítem fel Isten valamennyi gyermekét, hogy egyetlen lélek se vesszen el. 

Tehát, legdrágább leányom, ne félj. 

A szenvedés nem fog sokáig tartani. Ehelyett ez az otthonává válik Isten minden gyermekének. 

Ez az Én ígéretem mindannyiatok számára. Ne legyetek szomorúak, ne féljetek vagy aggódjatok, mert ez 

teljességgel felesleges. 

Csak tanuljatok meg jobban szeretni Engem. Minél jobban szerettek Engem, annál jobban fogtok bízni Bennem. 

Csak ekkor fog elhagyni benneteket a félelem. 

Csak ekkor lesztek valóban szabadok. 
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Szeretlek mindannyiatokat. Erre mindig emlékezzetek, különösképpen akkor, ha a jövő miatt aggódnátok. 

Szeretett Megváltótok 

Jézus Krisztus 

IMAKÉRÉSEK: MENJ MOST ÉS HIRDESD EZT A KÉRÉST - "KIÁLTÁSOM JÉZUSHOZ" 

2012. MÁJUS 14. HÉTFŐ; 18.00 

Legdrágább, szeretett leányom, a Nekem szánt ajándékodat elfogadtam, és ennek eredményeképpen további 5 

millió lélek* fog megmenekülni. 

Az a legbecsesebb Óhajom, hogy véget vessek szenvedésednek, de ez, a Nekem adott drága ajándékod most azt 

fogja jelenteni, hogy Isten még több gyermekét tudom megmenteni. 

Soha ne feledd, hogy ennek a küldetésnek a célja: az emberiség pokoltól való megmentése. Szükségem van a te 

segítségedre, és mások segítségére, ennek véghezviteléhez. 

Soha ne érezd magad egyedül, mert Én szeretlek, és folyamatosan veled vagyok.  Isten gyermekei közül egyre 

többen kezdik (meg)hallani Hangomat végre. 

A Szentlélek munkálkodása gyümölcsöt fog teremni, és hamarosan Isten szeretetét fogják érezni még a 

legsivárabb szívűek is. 

Azok az elveszett, üres és sivár lelkek érezni fogják a Szeretet egy lángját, és tapasztalni fognak egy ismerős 

vágyakozást, hogy földi Új Királyságom részévé váljanak. Sokan nem fogják érteni, miért, de képtelenek lesznek 

tagadni érzéseiket: a melegség, a szeretet és a béke érzését. 

Oly sokan fognak meglepődni, és Velem akarnak majd beszélni. Egyesítened kell most az embereket az egész 

világon, hogy kérjék Szeretetem ajándékát. Nekik kérniük kell a különleges kegyelmek adományát. 

Leányom, neked hetente egy napot ennek kell szentelned. Minden elveszett léleknek kérnie kell Segítségemet. 

Ha kérésük megegyezik Szent Akaratommal, akkor válaszolni fogok imáikra. Ez meg fogja bennük erősíteni 

Szent Szívemhez és Nagy Irgalmamhoz való kötődésüket. 

Menj most és hirdesd ezt a kérést „Kiáltásom Jézushoz”. 

Leányom, tedd meg ezt, amilyen gyorsan csak tudod, mert biztosítani szeretném, hogy ezek a lelkek, különösen 

azok, akik eddig ezt nem fogadták el, most beszéljenek. Végre ők meg fogják érteni, hogy Én milyen közel állok 

minden egyes lélekhez. 

Mondd el nekik, hogy Én mindenkit szeretek, és nem zárok ki egyetlen bűnöst sem, nem számít, mennyire 

súlyos is a bűnük. 

Csak arra kérem őket, jöjjenek Hozzám, és kérjék a Segítségem. 

Jézusotok 

  

* Az első mondatban lévő hivatkozás az Isteni Irgalmasságról nevezett Mária látnoknő személyes szenvedéseinek 

felajánlásával kapcsolatos lelkekre vonatkozik, nem pedig az egész világra, mert jelenleg lelkek milliárdjai 

menekülnek meg az imák által. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/05/imakeresek-menj-most-es-hirdesd-ezt-a-kerest-kialtasom-jezushoz/
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HÍR: IMAKÉRÉS (KIEGÉSZÍTÉS A 2012.MÁJUS 14-I ÜZENETHEZ) 
A www.TheWarningSecondComing.com oldalon a 2012. május 14-i, „Imakérések: Menj most és hirdesd ezt a 

kérést – Kiáltásom Jézushoz” című üzenettel kapcsolatban a következő kiegészítés jelent meg: 

Imakérés 

Jézus azt az utasítást adta, hogy kerüljön felajánlásra mindenki számára egy különleges imakérés, melynek 

legyen a megnevezése: „Kiáltásom Jézushoz”. 

Jézus azt mondta, hogy minden kérés, ha az az Ő Szent Akarata szerint való, megválaszolásra kerül. 

Mit is kell tennetek: 

Küldjétek el e-mailben imakéréseteket, mely ne legyen több 250 szónál. 

Nem számít, hány kérést tartalmaz, Jézus Krisztusnál minden kérés meghallgatásra talál, és Szent Akaratának 

megfelelően válaszol rájuk. 

Minden egyes hetet követően, a beérkezett és Jézus által meghallgatott kérések törlésre kerülnek. 

Kérlek, értsétek meg, hogy egyetlen e-mailre sem fog válaszolni Maria Divine Mercy (az Isteni Irgalmasságról 

nevezett Mária látnoknő). Nektek csak bíznotok kell Jézusban, hogy meghallja imátokat. 

A fenti szöveg a következő linkre kattintva a www.TheWarningSecondComing.com oldalon angol nyelven 

olvasható: 

http://www.thewarningsecondcoming.com/prayer-request/ 

 

majd alatta az alábbi interaktív ablak található (szintén angol nyelven), melynek – bármilyen nyelven való! – 

kitöltésével imaszándékaitokat eljuttathatjátok a látnoknőn keresztül Jézushoz: 

  

(Az alábbi kép csak illusztráció! Kérünk benneteket, hogy a fenti linkre kattintva, az imakéréshez tartozó 

interaktív mezők kitöltésével, a látnoknő felé továbbítsátok imaszándékaitokat.) 

 

MÁSODIK PECSÉT: A III. VILÁGHÁBORÚ 

2012. MÁJUS 16. SZERDA, 03.10 

Drága, szeretett leányom, tájékoztatnom kell téged, hogy a III. Világháború kibontakozóban van a világban. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/05/hir-imakeres-kiegeszites-a-2012-majus-14-i-uzenethez/
http://www.thewarningsecondcoming.com/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/05/imakeresek-menj-most-es-hirdesd-ezt-a-kerest-kialtasom-jezushoz/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/05/imakeresek-menj-most-es-hirdesd-ezt-a-kerest-kialtasom-jezushoz/
http://www.thewarningsecondcoming.com/
http://www.thewarningsecondcoming.com/prayer-request/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/05/masodik-pecset-a-iii-vilaghaboru/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/05/hir-imakeres-kiegeszites-a-2012-majus-14-i-uzenethez/prayer-request/
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Folynak a könnyeim ma reggel, ahogy te is láthatod. * 

A Második Pecsét kibontakozóban van, amint az előre meg volt jövendölve János evangélistának a Jelenések 

Könyvében. 

Európában fog kezdődni. 

Bankrendszeretek lesz ennek  az okozója, és Németország ismételten benne lesz ebben a tragédiában, 

ahogy az elmúlt két alkalommal is. 

Amikor ez elkezdődik, ezt nagyban a gazdaság megmentésére irányuló törekvések fogják kiváltani, és 

katasztrófa fogja sújtani Görögországot, súlyos következményekkel Franciaországban. 

A Közel-Kelet – Izrael és Irán részvételével – szintén érintett lesz a háborúban, és Szíria komoly 

szerepet játszik majd Egyiptom bukásában. 

Leányom, nem azért ébresztettelek fel, hogy félelmet keltsek benned, hanem hogy ezt elmondjam neked, 

és még több imára buzdítsak Európáért, ezekben az időkben. 

A háború és a pénzhiány miatt a termés nagy része elvész, és ez fog a Harmadik Pecsét felnyitásához 

vezetni, amely maga az éhínség. 

Ezért buzdítom most Isten minden gyermekét arra, hogy próbáljatok meg szárazárut és nem romlandó 

élelmiszereket készletezni, hogy etetni tudjátok családjaitokat. Fontos megtermelnetek a saját 

betevőtöket, ha ez lehetséges. 

Ugyanakkor ne feledjétek, hogy az ima enyhíteni tudja ezen szenvedés nagy részét. 

Ennek a háborúnak a hatása az lesz, hogy földi Katolikus Egyházamat majd bekebelezi az egy-világ-egyház, 

az (egyház)egyesítés nevében.  

Ez az egyesítés – azaz a hamis béke –meg fog valósulni, miután megjelenik az Antikrisztus, hogy egy hamis 

békét hozzon létre, és úgymond véget vessen a háborúnak. 

Ez a békés megállapodás kiterjed majd a nyugati világra, amíg Kína és Oroszország részt nem vesz a 

világ kérdéseiben. 

Ők megfenyegetik majd a ’Tízszarvú Fenevadat’, Európát, és le fogják győzni őket, hogy bevezessék a 

kommunizmust. 

A ’Vörös Sárkány’, Kína, már erősen megvetette a lábát a világban, azáltal, hogy a világ pénzügyeit irányítja. 

A Vörös Sárkány és „ A Medve”, azaz Oroszország, nem szeretik az Istent. 

Őket az Antkrisztus vezeti, aki (a) keletről származik, és a zárt ajtók mögött rejtőzködik. 

Amikor ezek a próféciák kibontakoznak, az egész világ hinni fog ezekben az üzenetekben. Akkor már nem 

lesznek kétségek (az üzeneteket illetően). 

Kérlek, imádkozzátok az Imahadjárat ezen imáját, mely segíteni fog enyhíteni ezen események hatását. 

Imahadjárat (54) Ima az Atyához a III. Világháború hatásának enyhítéséért 

“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 

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

Leányom, tisztában vagyok vele, hogy ezek a hírek sokként érhetnek, de ne feledd, hogy az ima és az 

Imahadjárat (33)-as imája: az Élő Isten Pecsétje megvédelmezi majd minden Követőmet. 

Ti, Gyermekeim – Maradék Egyházam – túl fogjátok élni, habár nem lesz könnyű. 

Meg fognak félemlíteni benneteket keresztény voltotok miatt, de ti soha nem fogtok elhagyni  vagy elutasítani 

Engem. 

Ezért ajándékokat fogtok kapni. Ajándékom, az Élő Isten Pecsétjének ajándéka, láthatatlanná fog tenni 

benneteket ellenségeitekkel szemben. 

Imádkozzátok a (33)-as imát minden nap, mostantól kezdve. Tegyétek ki otthonaitokban, és áldassátok 

meg egy pappal. 

Kezdjétek el felkészüléseteket már most, mert Európa összeomlásának napja már nincs messze. 

Jézusotok 

  

*Megjegyzés: Miközben az Isteni Irgalmasságról nevezett Mária látnoknő ezen üzenetet kapta, egy nedves 

könnycsepp gördült le az előtte lévő Jézus-képről 

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 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/02/imahadjarat-33/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/05/imahadjarat-54-ima-az-atyahoz-a-iii-vilaghaboru-hatasanak-enyhiteseert/
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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 

 

SZŰZ MÁRIA: A VILÁGBAN LÉVŐ LÁTNOKAIMAT ARRA FOGJÁK KÉRNI, HOGY IMÁDKOZZANAK 

ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY EGY VILÁGHÁBORÚVAL JÁRÓ VESZÉLYEK ELHÁRULJANAK 

2012. MÁJUS 16. SZERDA, 09.00 

Gyermekem, kérlek, próbálj erős maradni, ebben a Fiamnak végzett munkában. 

Fontos, hogy mindazok, akik hisznek a – jelenleg a világnak adott – Szent Szó (Üzenet) igazságában, 

maradjanak higgadtak. 

A ti feladatotok az, hogy válaszoljatok szeretett Fiam kéréseire. Az ima és a Fiamba vetett bizalom fogja 

eredményezni a ti üdvösségeteket. 

Az Élő Isten Pecsétjének ajándéka lesz a ti legnagyobb védelmetek háború vagy viszály idején. 

Azáltal, hogy – ezen ingyenes ajándék elfogadásával – hűséget fogadtok Istennek, az Atyának, szabadok 

maradtok. 

Sose felejtsétek el az ima erejét, hatalmát, és hogy ez enyhíteni tudja az ilyen események hatását. 

Sajnos, sok ilyen eseménynek be kell következnie, mert ezeket már megjövendölték. 

Gyermekek, Én szólítalak mindannyiatokat, akik tiszteltek engem, a ti Áldott Édesanyátokat, hogy értsétek 

meg,  ez egy Mennyből jövő hívás. 

A világban lévő valamennyi látnokomat arra fogják kérni, hogy imádkozzanak annak érdekében, hogy 

elháruljanak egy világháborúval járó veszélyek. 

Ki kell tartanotok a szenvedésben, és fel kell ajánlanotok ezt ajándékként Istennek, az Atyának. 

Rózsafüzérem naponta való imádkozása nagyon fontos, mindegy milyen keresztény felekezethez 

tartoztok. 

Imádkoznotok kell a rózsafüzért, mert védelmet nyújt azon nemzeteknek, akik ezt naponta és sokan 

imádkozzák. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/05/szuz-maria-a-vilagban-levo-latnokaimat-arra-fogjak-kerni-hogy-imadkozzanak-annak-erdekeben-hogy-egy-vilaghaboruval-jaro-veszelyek-elharuljanak/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/05/szuz-maria-a-vilagban-levo-latnokaimat-arra-fogjak-kerni-hogy-imadkozzanak-annak-erdekeben-hogy-egy-vilaghaboruval-jaro-veszelyek-elharuljanak/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/szent-rozsafuzerek/
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Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok most Európáért, és forduljatok Fiamhoz, kérjétek Tőle a szükséges 

erőt, bátorságot és kitartást, hogy megmaradjon az Istenbe vetett bizalmatok. 

Szeretett Édesanyátok 

A Menny és a Föld Királynője 

Az Üdvösség Anyja 

ALAKÍTSATOK IMACSOPORTOKAT A „JÉZUS AZ EMBERISÉGHEZ” ÜZENETEKNEK SZENTELVE 

2012. MÁJUS 16. SZERDA; 17.38 

Drága, szeretett leányom, nyomatékosítanom kell mindazoknak, akik hisznek Bennem, hogyimádkoznotok 

kell nemzeteitekért. 

Ahhoz, hogy ezt hatékonyan tegyétek, imacsoportokat kell alakítanotok a „Jézus az Emberiséghez” 

üzeneteknek szentelve. 

Használjátok fel ezt a Csoportot arra, hogy a nektek adott Imahadjárat minden imáját imádkozzátok. 

Leányom, Mária *, meg fogja szervezni, hogy olyan formában legyenek az imák összeállítva, amely 

lehetővé teszi számotokra, hogy kinyomtathassátok azokat, bárhol a világon. 

Kérlek, terjesszétek Szent Szavamat (Üzenetemet) a papság minden tagja felé. 

Néhányuk el fogja utasítani Üzeneteimet. 

Mások szeretettel fogadják majd szívükbe azokat. 

Ugyanakkor a legtöbb helyen kigúnyolnak és elutasítanak majd benneteket az Én Szent Nevemben. 

Úgy fogtok szenvedni, mint ahogyan Apostolaim szenvedtek, és nevetség tárgyává lesztek téve földi 

Egyházam bizonyos köreiben. 

Ezek a szóbeli és gyalázkodó támadások fokozódni és erősödni fognak, és bántani fognak benneteket. De Én a 

következőt mondom. 

Ne feledjétek, hogy az irántatok mutatott gyűlölet bizonyítani fogja, hogy valóban Én, a Ti Jézusotok szólok 

hozzátok a Mennyből. 

Emiatt a szenvedés miatt, Én újra és újra felemellek benneteket, minden egyes alkalommal, amikor a földre 

löknek titeket. 

Felemellek és erősebbé Teszlek benneteket, mint valaha voltatok. 

Hogy miért teszem Én ezt? Azért Teszem, hogy alkalmassá és erősebbé váljatok Szent Szavam (Üzenetem) 

terjesztésére. 

Mert csak ekkor fogtok nagyobb Ajándékokat kapni, melyeket Szentlelkem által fogok megadni nektek. 

Hát, keljetek fel, és készítsétek fel jobban nemzeteteket, hogy ők megkapják majd a Fenevad Bélyegének 

elkerüléséhez szükséges védőpajzsot. 

Soha ne feledjétek el az Élő Isten Pecsétjének fontosságát. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/05/alakitsatok-imacsoportokat-a-%e2%80%9ejezus-az-emberiseghez-uzeneteknek-szentelve/
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Ez nemcsak lelki, de fizikai védelmet is fog nyújtani nektek és családotoknak. 

Áldottak vagytok, hogy megkapjátok a Pecsétet, és a ti feladatotok az, hogy biztosítsátok, hogy Isten 

minél több gyermeke megkapja azt, mindenütt. 

Ne feledjétek, Én ott állok minden Követőm mellett, minden percben, és amikor ők az Általam adott munkát 

végzik, akkor különleges Kegyelmekben részesülnek, mely bátorrá, erőssé és elszánttá teszi őket, a világon 

minden férfi, nő és gyermek lelkének megmentésére. 

Szeretett Megváltótok 

  

* Maria Divine Mercy, az Isteni Irgalmasságról nevezett Mária látnoknő 

SZŰZ MÁRIA: EZ A PECSÉT MEG VOLT JÖVENDÖLVE JÁNOS KÖNYVÉBEN 

2012. MÁJUS 17. CSÜTÖRTÖK; 8.50 

Gyermekem, Isten gyermekei képesek lesznek megvédeni hitüket, bátorságukat és biztonságukat bármilyen 

háború során, amennyiben továbbra is imádkozzák az Imahadjárat „Az Élő Isten Pecsétje”imáját. 

Ez az egyik utolsó, és egyben legnagyobb Védelmi Pecsét, a Mennyből, az emberiségnek küldött valamennyi ima 

közül. 

Ez segít kibírni mindent, bármely eljövendő üldöztetés során, különösképpen elnyomás és háború idején. 

Ez a Pecsét meg volt jövendölve János Könyvében, és sok isteni erő társul hozzá. 

Tartsátok becsben, és ne csak saját magatok, de családotok védelmére is használjátok. 

Szükség van most erre az emlékeztetőre. 

Menjetek békével. 

Szeretett Édesanyátok 

Az Üdvösség Anyja 

AZ EGY-MARADÉK-EGYHÁZ, MELY ÁLLNI FOG, LEGYŐZETLENÜL, AZ ÚJ JERUZSÁLEM 

FELTÁMADÁSÁIG 

2012. MÁJUS 18. PÉNTEK, 10.48 

Drága, szeretett leányom, mostanra már tudnod kell, hogy Szentlelkem kezd fokozottan elterjedni a világban. 

Az Igazság Lángja el fogja ragadtatni a világot, és eltölti majd sokak lelkét Nagy Irgalmasságom iránti egyszerű 

csodálattal. 

Sok megbeszélés (vita) fog folyni, és ekkor Maradék Hadseregem fel fog emelkedni, hogy hatalmas 

erővé váljon az Antikrisztus elleni küzdelemben. 

Maradék Keresztény Egyházam el fogja juttatni a Szent Evangéliumot a világ minden szegletébe. 

Tűz fog kiáradni mindazokra, akik megpróbálnak ártani Maradék Egyházamnak. Mert csak kevesen lesznek 

képesek ellenállni Szent Szavam Igazságának, amikor azt megmutatják nekik. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/05/szuz-maria-ez-a-pecset-meg-volt-jovendolve-janos-konyveben/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/02/imahadjarat-33/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/05/az-egy-maradek-egyhaz-mely-allni-fog-legyozetlenul-az-uj-jeruzsalem-feltamadasaig/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/05/az-egy-maradek-egyhaz-mely-allni-fog-legyozetlenul-az-uj-jeruzsalem-feltamadasaig/
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Olyan sokan lesznek, hogy több mint 20 milliót fognak számlálni. 

Vezetők fognak kiemelkedni közületek, és bizonyos helyeken hiteteket titokban kell gyakorolnotok majd. 

Ti fogjátok vezetni Tanításaim Hadjáratát, és Imahadjáratom lesz a ti fegyvereket az ellenség legyőzéséhez. 

Az idegenek közel kerülnek majd egymáshoz, a különböző országokból származó emberek egybegyűlnek majd, 

és a múltban, a különbözőségek miatt szétszakadt vallások mind egyesülni fognak. 

Az Egy-Maradék-Egyház, mely állni fog, legyőzetlenül, az Új Jeruzsálem feltámadásáig. 

Ez Második Eljövetelemkor fog bekövetkezni. 

Akkor majd Új Jeruzsálemem feltámad hamvaiból, azon hamvakból,  amelyről a Velem ellenségesek  azt 

gondolták, hogy földi Egyházam porig lett égetve. 

És akkor ez következik: 

Az Új Kezdet. 

Az Új Korszak. 

Az Új Ég és az Új Föld. 

Az ideje annak, hogy Atyám Isteni Akarata végre megvalósuljon. 

Kelj fel most, Hadseregem. Terjeszkedjetek és terjesszétek ki szárnyaitokat. Soha ne térjetek el a Szent 

Bibliában levő Igazságtól. 

Soha ne kételkedjetek a Szentírás szavaiban. 

Közületek azoknak – beleértve földi Egyházam tagjait is-, akik kételkednek, meg kell nyitnotok szíveteket az 

Igazságra. 

A Biblia Isten Szent Igéjét tartalmazza. A Biblia a teljes Igazságot tartalmazza.  

Az nem hazudik. 

Ha tagadjátok a benne foglalt Igazságot, akkor Isten Igéjét tagadjátok. 

Megváltótok 

Jézus Krisztus 

ISTEN, AZ ATYA: NE AZ ÉN KEZEMTŐL FÉLJETEK, HANEM ELLENSÉGEITEK KEZÉTŐL 

2012. MÁJUS 18. PÉNTEK; 15.20 

Ma azért beszélek veled, drága leányom, hogy megvigasztaljam azokat, akik félnek a jövőtől. 

Drága gyermekek, a jövő az Én Szent Kezemben nyugszik. 

Elérkezett az idő, hogy megvalósuljon az új Királyság, az a Királyság, amelyben Szeretett Fiam fog uralkodni. 

Ez az utolsó szakasza a föld felkészítésének arra, hogy megsokszorozódjon azok száma, akik szeretik Fiamat, és 

egyúttal Engem is. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/05/isten-az-atya-ne-az-en-kezemtol-feljetek-hanem-ellensegeitek-kezetol/
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Sok mindennek meg kell történnie, mert Isteni Akaratomnak be kell teljesednie, és ehhez ima, türelem 

és bátorság szükségeltetik. 

Ne az Én kezemtől féljetek, hanem ellenségeitek kezétől. 

A sok gonoszság elburjánzott a világban, és elérkezett az idő Számomra, hogy megbüntessem azokat a 

nemzeteket, akik gyötrik és kínozzák az Én gyermekeimet a földön. 

Amint megkezdődik a küzdelem, azon Házak, akik tisztelnek Engem, Istent, az Atyát, meg lesznek újítva. 

Hamarosan rá fognak döbbenni, hogy miként utasították el az egy Igaz Messiást, akit Én küldtem a 

világba, Fiam, Jézus Krisztus személyében, hogy üdvözítse a világot. 

Akkor azok, akik hisznek Fiamban és Bennem, Istenben, az Atyában, egyként fognak felkelni, hogy felkészítsék a 

földet, hogy Fiam Második Eljövetele bekövetkezhessen. 

Csak akkor fog Fiam visszatérni, amikor a megtisztulás befejeződött. 

A megtisztulás – amelyről beszélek – az, amikor a jók el lesznek különítve a gonoszoktól. Még mindig van idejük 

megbánni bűneiket azoknak, akik a sátán által a lelkükbe plántált hazugságokkal telve élik életüket. 

Én mindent meg fogok tenni, hogy megmentsem őket a fenevadtól, mert Én nem mondok le olyan 

könnyen Gyermekeimről. 

Az Általam jóváhagyott különböző Isteni Beavatkozások révén, Én megpróbálom majd Irgalmas Karjaimba 

venni őket, hogy megmentsem őket. 

A Bennem való hit és bizalom az út az Örök Élethez. 

Csak Fiam – a Világ Megváltója – által jöhettek Hozzám, a Világmindenség Atyjához. 

Mert, ha Hozzám jöttök, akkor bizonyára megmenekültök a Bűntől. 

Hogy megmeneküljetek a Bűntől, meg kell mentenetek magatokat Fiam Szemében. 

Ahogy Én elküldtem Fiamat első alkalommal, hogy megszerezze nektek az üdvösséget, ugyanúgy elküldöm Őt 

újra, hogy megmentsen benneteket még utoljára, mielőtt az Új Ég és az Új Föld eggyé olvad. 

Azok, akik nem hajlandók elfogadni Fiam Nagy Irgalmasságát – ezután az utolsó Hadjárat után, hogy elvigye 

valamennyi Gyermekemet a Paradicsomba, ami az ő jogos örökségük – örökre elvesznek. 

Utána már nem lehet visszakozni. 

Sose felejtsétek el, hogy ki vagyok Én. 

Én Vagyok Isten, az Atya, és Én teremtettelek titeket. 

Szeretlek benneteket. 

Vágyom arra, hogy hazavigyelek mindannyiatokat, de mily nagyon folynak Könnyeim. 

Azért, mert oly sokan lesznek azok, akiket Én nem fogok tudni megmenteni, hacsak nem fordulnak Felém, és 

nem kérik Segítségemet. 

Ez a Mennyekből jövő hívás meg volt jövendölve. 



- A NAGYFIGYELMEZTETÉS - 

Forrás: thewarningsecondcoming.com +++ nagyfigyelmeztetes.hu  29  

 

Csak az Isten Bárányának, Fiamnak van hatalma kinyilatkoztatni nektek az előttetek álló eseményeket. 

Csak Ő nyithatja fel a Pecséteket. 

Ő épp most teszi ezt, a Hetedik Angyal, a Hetedik Hírnök segítségével. 

Nyissátok ki szemeteket és fogadjátok el végre, hogy a megjövendölt Igazság Könyve most szemetek 

láttára, fejezetről fejezetre tárul fel. 

Fogadjátok ezt úgy, mint egy Ajándékot, mert ez hozza el majd nektek az örök életet. 

Szeretett Mennyei Atyátok 

A Magasságos Isten 

SZŰZ MÁRIA: A GONOSZ AZOKAT TÁMADJA, AKIK A LEGJOBBAN SZERETIK ISTENT 

2012. MÁJUS 20. VASÁRNAP; 12.15 

Gyermekem, ahogy egyre többen elfogadják Isten gyermekei közül ezen Szent Üzeneteket, úgy egyre többen 

fogják azokat elutasítani is. 

A gonosz mindazokat kísérteni fogja, akik a legközelebb állnak Fiamhoz, hogy fordítsanak hátat Neki. 

Ők fognak a legjobban szenvedni, és kételyeik elzárják elméjüket az igazság elől. 

A gonosz azokat támadja, akik a legjobban szeretik Istent. 

Ha a gonosz vakká teszi őket az igazságra, akkor ő győz. 

Azok, akik tisztelnek engem, az Isten Anyját, ők is célpontjaivá válnak a gonosznak, mikor is eltávolítja őket az 

Igazság Könyvétől. 

Ő, a gonosz, sosem adja fel. Olyan szörnyű gyötrelmet okoz a szerető lelkeknek, hogy ők meg fogják tagadni 

Isten Igéjét. 

Kérem mindazokat, akik szeretik Fiamat, hogy hallják meg hívásomat. Meg kell hallgatnotok, mikor 

Fiam szól hozzátok. 

Ne szalasszátok el a lehetőséget, hogy segítsetek testvéreiteknek elnyerni a nekik megígért örök életet. 

Ne engedjétek, hogy a csaló által elültetett kétségek megakadályozzák lelkek millióinak a megmentését. 

Ez az a heves ellenzék, amely támadásokat fog intézni ellenetek mától. 

Engem kell, hogy hívjatok, Édesanyátokat, hogy segítsek, vezesselek és irányítsalak benneteket az igaz úton. 

Szeretett Édesanyátok 

Az Üdvösség Anyja 

IMÁDKOZZATOK, HOGY MEG TUDJÁTOK KÜLÖNBÖZTETNI AZ IGAZ PRÓFÉTÁKAT AZOKTÓL, AKIK 

NEM AZ ÉN SZENT NEVEMBEN BESZÉLNEK 

2012. MÁJUS 20. VASÁRNAP, 18.10 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/05/szuz-maria-a-gonosz-azokat-tamadja-akik-a-legjobban-szeretik-istent/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/05/imadkozzatok-hogy-meg-tudjatok-kulonboztetni-az-igaz-profetakat-azoktol-akik-nem-az-en-szent-nevemben-beszelnek/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/05/imadkozzatok-hogy-meg-tudjatok-kulonboztetni-az-igaz-profetakat-azoktol-akik-nem-az-en-szent-nevemben-beszelnek/
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Drága, szeretett leányom, mondd el Isten gyermekeinek, hogy ma, a világban levő Prófétáimat ugyanúgy 

elutasítják, mint a kezdetekben. 

Azokat akik ma azt állítják, hogy az Én Nevemben jönnek, de nem kapnak üzeneteket Istentől, őket 

majd befogadják és elfogadják. 

Azok, akik Szent Szavamat hirdetik, és Atyám Nevében prófétálnak, ők fogják elszenvedni a legnagyobb 

elutasítást. 

A papok és a papság támadni fogják jelenkori Prófétáimat, mert a sátán vakká teszi őket Szent 

Szavamra. 

Bárkinek, aki megpróbálja megállítani Isten igaz prófétáit, tudnia kell, hogy súlyos bűnt követ el Isten 

szemében. 

Felszentelt szolgáim, és azok, akik hirdetik Tanításaim igazságát, meg lesznek büntetve, ha megpróbálják 

meghiúsítani ezt a Szent Küldetést. 

Nektek, akik nem hisztek – ma, a világnak adott – Szent Szavamban, csendben kell maradnotok. 

Mert, ha nem maradtok csendben, és bíráltok Engem, akkor felelősségre lesztek vonva, és sírni fogtok, meg 

könyörögni Hozzám, hogy bocsássak meg nektek. 

De akkorra már az általatok okozott kár érezhető lesz ott, ahol a lelkek elveszettek lesznek. 

Soha ne utasítsátok el – a prófétákon keresztül, nektek adott – Szent Szavamat. 

Fogadjátok be és fogadjátok el, mert sok munkára van szükség az emberiségnek, az Új Királyságomra való 

felkészítéséhez. 

Ne feledjétek ezt. 

Amikor az Emberiség elutasítja Szavamat az akkorra várható, amikor a sátán körüljár a földön. 

Amikor Isten egy hithű Szolgája elutasít Engem, ez olyan, mintha tőr járna át Engem. 

Ez a legfájdalmasabb minden elutasítás közül.  

Jöjjetek Hozzám, ti mindannyian. Ha nem hisztek, akkor imádkozzatok, hogy hamarosan meglássátok az 

igazságot. 

Ha bármilyen kétely van bennetek, forduljatok Hozzám, és kérjetek Engem, hogy nyissam meg szíveteket. 

Hadd töltselek el benneteket kegyelmekkel, hogy segítsetek Nekem időben összeegyűjteni a lelkeket a világ 

minden részén. 

Ne higgyétek azt, hogy Második Eljövetelem meg tud vagy meg fog valósulni Prófétáim segítsége nélkül, akiket 

azért küldtem, hogy felkészítsenek benneteket, hogy alkalmassá váljatok belépni Királyságomba. 

Imádkozzatok, hogy meg tudjátok különböztetni az igaz prófétákat, azoktól, akik nem az Én Szent 

Nevemben beszélnek. 

Jaj azoknak, akik ízekre szedik Prófétáimat, mert felelniük kell majd Szent Atyám, a Magasságos Isten 

ellen elkövetett vétkeikért. 

Rajta, nyissátok ki szemeteket. 
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Figyeljetek és vegyétek észre, amikor Én kinyilatkoztatom nektek az igazságot.   

Ne fordítsátok el fejeteket. 

Ne csukjátok be szemeteket. 

Itt az idő, hogy válasszatok. 

Kövessetek Engem, és segítsetek elvezetni Gyermekeimet az Örök Életre. 

Ha hátat fordítotok, megvonjátok a lehetőséget a lelkektől, hogy megmentsék magukat az Én 

szememben. 

Jézusotok 

EGYRE KÖZELEDIK A NAGYFIGYELMEZTETÉS BEKÖVETKEZÉSÉNEK IDEJE 

2012. MÁJUS 21. HÉTFŐ, 20.15 

Drága, szeretett leányom, egyre közeledik a Nagyfigyelmeztetés bekövetkezésének ideje. 

De még mindig nagyok sok a teendő, a lelkek, Nagy Irgalmasságomra való  felkészítésében. 

Hívom mindazokat, akik szeretnek Engem, hogy imádkozzanak állhatatosan az Általam áhított globális 

megtérésért. 

Nagyon sokan fognak Karjaimba futni, lelküket elárasztja a megkönnyebbülés, mert tudni fogják, hogy Én 

vagyok az, az ő Szeretett Jézusuk, aki hívom őket. 

Nagyon sokan fognak harcolni az Igazság ellen, amikor az feltárul előttük. A bizonyíték, amit Én fel fogok tárni, 

nem lesz elég ahhoz, hogy lángra lobbantsa a szeretetet lelkükben. 

Őket már ellopták Tőlem, és mégsem akarnak szabadulni az őket foglyul ejtő fenevadtól, aki elnyelte az ő 

lelküket. 

Leányom, terjesszétek Szavamat, amilyen gyorsan csak tudjátok. 

Ne törődjetek azok gúnyolódásaival, akik próbálnak megállítani benneteket. 

Keljetek fel, és hirdessétek az Én Legszentebb Szavam, bármi áron. 

Azok, akik azt állítják, hogy az Én Nevemben beszélnek, és megpróbálnak megalázni benneteket, ők 

folyamatosan keresztre feszítenek Engem. Ők nem titeket, hanem Engem, az ő Szeretett Megváltójukat 

kínozzák. 

Az emberi vélemény nem számít. Csak a lelkek számítanak, akiket Én szeretnék megmenteni. 

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 

Engedd, hogy alázatossá váljanak Előtted, és bűneik bocsánatáért esedezzenek, hogy a Te Dicsőséges 

Királyságod részévé válhassanak. Ámen.” 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/05/egyre-kozeledik-a-nagyfigyelmeztetes-bekovetkezesenek-ideje/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/uj-imahadjarat-jezustol/
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A világban hamarosan sok millióan fogják meghallani Hívásomat, és több lélek tud és fog megmenekülni. 

Sose feledjétek Isteni Irgalmasságom Rózsafüzérének naponta történő imádkozását a lelkek 

megmentéséért. 

Menjetek békével és szeretettel. 

Szeretett  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 

Engedd, hogy alázatossá váljanak Előtted, és bűneik bocsánatáért esedezzenek, hogy a Te Dicsőséges 

Királyságod részévé válhassanak. Ámen.” 

IGAZSÁGOM KÖNYVE TŰZKÉNT FOG TERJEDNI, GYORSAN AZ EGÉSZ VILÁGON 

2012. MÁJUS 22. KEDD; 15.20 

Drága, szeretett leányom, hamarosan kibontakozik ezen Szent Küldetés következő szakasza. 

Igazságom Könyve tűzként fog terjedni, gyorsan az egész világon. 

A megtérés gyors lesz, és Szent Szavam minden nyelven hallatszik majd. 

Isten minden gyermeke, egytől-egyig, terjeszteni fogja Üzeneteimet, és el fogja őket tölteni a Szentlélek. 

Ajkaik tudtul adják majd az Igazságot, mindannyian nyelveken prófétálnak majd, hogy az Igazság 

gyorsan hallhatóvá váljon. 

Nem szomjaznak majd többé Isten gyermekei, akik összezavarodott állapotban tévelyegnek lelkük üressége 

miatt. 

A Jelenlétem iránti kínzó éhség csillapítva lesz, mikor táplálékot Hozok azon lelkeknek, akiknek égető 

szükségük van rá. 

Amikor ez megtörténik, a világon csak nagyon kevés lélek nem lesz tudatában Nagy Irgalmasságomnak. 

Fogadjátok el Ajándékomat, Szent Szavamat (Üzenetemet), Igazságom Könyvét, és tegyétek azt a magatokévá, 

mert anélkül olyanok lesztek, mint a lélek nélküli test. 

Ha  befogadjátok Bölcsességem Szavait (Üzeneteit), akkor újra teljessé váltok. 

Mikor újra teljessé váltok, készen álltok majd arra, hogy Velem tartsatok a Béke Új Korszakába a 

földön. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/isteni-irgalmassag-rozsafuzere/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/05/imahadjarat-55-felkeszules-a-nagyfigyelmeztetesre/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/uj-imahadjarat-jezustol/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/05/igazsagom-konyve-tuzkent-fog-terjedni-gyorsan-az-egesz-vilagon/
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Várakozzatok most, szeretett Követőim, mert Írott Szavam hamarosan veletek lesz, és lelketekben szeretettel és 

békével fogtok örvendezni. 

Menjetek hát, Követőim, ti mindannyian. 

Ti, a szeretteitek és valamennyi hívő: prófétáljatok a Nevemben. 

Jöjjetek Velem, miközben az Örök Életre vezetlek benneteket. 

Szeretett Jézusotok 

Az egész Emberiség Megváltója 

ISTEN, AZ ATYA: A VILÁGBAN LÉVŐ SZENVEDÉS MOST EGYESÍTVE LETT FIAM, JÉZUS 

SZENVEDÉSÉVEL 

2012. MÁJUS 23. SZERDA; 15.38 

Drága leányom, beszélj minden Gyermekemnek a szeretetről és védelemről, melyet Felajánlok azoknak, akik 

hívnak Engem. 

Végre Szent Szavam meghallgatásra talál a földön, és sok lélek áll készen arra, hogy megtegye a legnagyobb 

előrelépést, hitüket illetően, hogy befogadják Fiam, Jézus Krisztus Isteni Irgalmasságát. 

Keveset tudnak arról, hogy az Új Paradicsomba, a Béke Új Korszakába való belépés, valójában egy egyszerű 

dolog. 

Nézzetek fel, és fogadjátok el, hogy ti, elsődlegesen, az Én gyermekeim vagytok. 

Ismerjétek el, hogy mindegyikőtöket Én teremtettem, egyikőtöket sem véletlenül, és hogy ti az Én 

gyermekeim vagytok. Az Én Családom. A Szeretteim. 

Szívem telve van gyengéd szeretettel mindannyiatok iránt. 

Sokan azt gondolják, hogy mivel Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, ezért Hatalmam 

büszkeséggel tölt el Engem. 

Ez, természetesen, sosem történhet meg. 

Hogyan is homályosíthatja el egy szülő, gyermeke iránt érzett őszinte szeretetét a büszkeség? 

Én mindannyiatokért szenvedek. Sírok azokért, akik elvesztek Számomra. Minden hatalmat fel fogok 

használni, hogy elveszett Gyermekeimet visszavezessem Családomhoz, Királyságomba. 

Gondoljatok egy szülőre, akit elutasít a gyermeke. A fájdalom, melyet Én érzek, nem  Magam iránt, az ő Atyjuk 

iránt érzem, hanem irántuk, és amiatt a gyötrelem miatt, melyet elszenvednek majd, ha Én nem tudom őket 

megmenteni. 

A világban lévő szenvedés most egyesítve lett Fiam, Jézus szenvedésével. 

Hogy miért teszem Én ezt? Miért engedem meg a szenvedést? A bűn miatt. 

Azok a bűnösök, akik nem önszántukból jönnek Hozzám, csak mások szenvedése által menthetőek meg. 

Azok, akik ebben az életben szenvednek, meg lesznek jutalmazva Ajándékaimmal a következő életben. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/05/isten-az-atya-a-vilagban-levo-szenvedes-most-egyesitve-lett-fiam-jezus-szenvedesevel/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/05/isten-az-atya-a-vilagban-levo-szenvedes-most-egyesitve-lett-fiam-jezus-szenvedesevel/
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Az Engem szerető gyermekeim részéről önként felajánlott segítség, hathatós fegyver a sátánnak tulajdonított 

hatalommal szemben. 

Akik Fiam oldalán harcolnak mások lelkének a megmentéséért, azok az egész emberiséget képesek 

megmenteni. 

A sátán csak azzal a hatalommal rendelkezik, amit kapott – egy hatalommal, mely nem vehető vissza az 

Ítélet Napjáig. 

Drága gyermekek, sokan közületek nem értik az Isteni törvényeket, melyek megengedik ezeket a dolgokat. De 

bízzatok Bennem, mert Én felfedem ezt. 

A sátán el fogja lopni azon Gyermekeim lelkét, akik nem hisznek Bennem, vagy abban a jóságban, melyet 

Gyermekeimnek nyújtok. 

A sátán tehetetlenné válik, mikor a bűnösök szenvedéseik által áldozatokat hoznak, hogy megmentsék 

testvéreiket a pokolra jutástól. 

A sátánt tehetetlenné teszi, mikor Gyermekeim azon bűnösökért imádkoznak, akiket meg kell menteni. 

Az ima a védőpajzs Gyermekeimnek, akik segíteni akarnak Nekem megmenteni az egész emberiséget. 

Gyermekeim, fogjatok össze Fiammal, és segítsetek Nekem végre egyesíteni Családomat. 

Segítsetek Nekem, hogy mindannyiatokat elvihesselek az új, csodálatos Béke Korszakba. 

Csak akkor teljesedhet be Akaratom a földön, amint az a Mennyben van. 

Menjetek gyermekek. Egyesüljetek imában. * 

Működjetek együtt Velem, Atyátokkal, Családom megmentésében segédkezve. 

Szeretett Atyátok 

A Magasságos Isten 

  

* Kedves Testvérek! Szeretettel emlékeztetünk benneteket a Mennyei Atya által adott imára: Isten, az Atya arra 

kéri Gyermekeit, hogy egyesüljenek Imában (2011. november 15.)  

A szerkesztők 

MINDAZOK, AKIK MEGMENTETTÉK MAGUKAT (*) AZ ÉN SZEMEMBEN, AZOK NEM FOGJÁK 

ELSZENVEDNI A NAGYFIGYELMEZTETÉS ALATT A TISZTÍTÓTŰZ KÍNJÁT 

2012. MÁJUS 24. CSÜTÖRTÖK; 18.30 

Mikor eljön a Nagyfigyelmeztetés ideje, drága, szeretett leányom, számos jel lesz látható. 

Azért mondom ezt el nektek, hogy Isten valamennyi gyermekét emlékeztessem, előre fel kell készülniük. 

Két csillag fog összeütközni, és sokan fognak rettegni. 

Nincs mitől félni, mert ez a legnagyobb ajándék, melyet azért hozok, hogy egyetlen lélek se jusson a pokol 

tüzére. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2011/11/isten-az-atya-arra-keri-gyermekeit-hogy-egyesuljenek-imaban/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2011/11/isten-az-atya-arra-keri-gyermekeit-hogy-egyesuljenek-imaban/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/05/mindazok-akik-megmentettek-magukat-az-en-szememben-azok-nem-fogjak-elszenvedni-a-nagyfigyelmeztetes-alatt-a-tisztitotuz-kinjat/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/05/mindazok-akik-megmentettek-magukat-az-en-szememben-azok-nem-fogjak-elszenvedni-a-nagyfigyelmeztetes-alatt-a-tisztitotuz-kinjat/
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Majd Keresztem fog megjelenni az égen, és mindenki észre fogja venni. 

Sokan fognak félelmükben összeesni, és egy földrengésszerű nagy rázkódást lehet majd érezni. 

Aztán beáll a csend. 

Mindig úgy készüljetek erre a napra, mintha ez holnap lenne. Keressétek most az üdvösséget, és tárjátok fel 

Nekem bűneiteket. 

Aki katolikus, annak el kell mennie gyónni. 

Azoknak, akik nem katolikusok, az Imahadjárat (24)-es imáját kell imádkozniuk, melyet a világ többi 

részének adok, Teljes Bűnbocsánatom elnyeréséért. 

Teljes Bűnbocsánatom ajándéka, Isten összes, valamennyi hitvallású gyermekének szól, és nagy megtisztulást 

kínál. Ne utasítsátok vissza ezt az Ajándékot. Fogadjátok azt el. 

Azon katolikusoknak, akik megkérdőjelezik Ajándékomat, és akik irigykedve bírálják Ajándékomat, a 

következőt mondom. 

Azt hiszitek, hogy Én nem adományoznám ezt a Szentséget Isten valamennyi gyermekének? 

Legyetek nagylelkűek, nemes szívűek, és boldogok, hogy ezt Teszem. Azt gondoljátok, hogy nekik nem kellene 

ilyen Ajándékot kapniuk? Ha azt gondoljátok, akkor ti nem szeretettek Engem igazán. 

Boruljatok térdre, és dicsőítsétek Istent ezért a csodálatos Ajándékért, mely az emberiségnek adatik lelkük 

megmentésére. 

Aztán, a Nagyfigyelmeztetés alatt, mindazok, akik megmentették magukat (*) az Én Szememben, nem 

fogják elszenvedni a Tisztítótűz kínját. 

Azok, akik felfedvén előttük, meglátják saját bűneiket az Én Szememen keresztül, ez sokként fogja érni őket. 

Sokak számára nehéz lesz elfogadni, mennyire megfeketedett a lelkük. 

Azok, akikkel ez történik, és bűnbánatot fognak mutatni, megbocsátást fognak kérni Tőlem. És Én meg fogok 

bocsátani. 

De néhányan nem fognak megbánást mutatni, és szívükben mentegetőzni fognak az általuk elkövetett 

szörnyűségekért, ahogy azok Szemeim előtt megjelennek. Ők nem fogják megbánni bűneiket, és arcul ütnek 

majd Engem. 

Mindkét esetben a megtisztulás tüzét és szenvedést fog érezni minden bűnös. 

Bűneik súlyától függ majd, hogy meddig fog ez tartani. 

Azoknak, akik eltávolodtak Tőlem, szükségük van imáitokra. Ők kapni fognak még időt, hogy visszatérjenek 

Hozzám, és Bocsánatomat kérjék. 

De az az idő lehet olyan rövid, mint egy nap, vagy olyan hosszú, mint pár év. Atyámat kivéve senki sem tudja 

Második Eljövetelem időpontját. 

A két esemény közötti időszak nem lesz olyan hosszú, ahogyan azt talán gondoljátok. 

Gyermekeim végül felismerik majd, milyen időkben is élnek, és elfogadják az Igazságot. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/02/imahadjarat-24-teljes-bucsu-a-teljes-bunbocsanatert/
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Ti, akik már ismeritek az Igazságot, és akik hisztek Bennem, nektek kötelességetek imádkozni azokért a 

lelkekért, akik nem fogják elfogadni Nagy Irgalmasságomat. 

Leányom, leghőbb Óhajom, hogy megmentsem az egész világot, köztük azokat is, akik Számomra elvesztek. 

Követőim minden imája – akik egyetlen hangként egyesülnek -, segíthet Nekem ezt megtenni. 

Menjetek szeretetben. Mindig bízzatok Bennem, mert az idő rövid, és az emberiség megmentésének tervei Örök 

Atyám kezében nyugszanak. 

Szeretett Jézusotok 

  

* Akik megbánást tanúsítanak, és igyekeznek jóvátenni elkövetett vétkeiket (A szerkesztők) 

FONDORLATOS ESZKÖZÖKKEL EL AKARJÁK ŰZNI XVI. BENEDEK PÁPÁT PÉTER SZÉKÉBŐL 

2012. MÁJUS 26. SZOMBAT; 16.00 

Örömmel tölt el, hogy újból itt vagy Velem. Fontos, hogy a Közelemben maradj most, leányom. Az idő rövid, és 

sok teendőd van még. 

Ma azt kérem Követőimtől, legdrágább leányom, hogy állhatatosan imádkozzanak az Én szeretett 

Helytartómért, XVI. Benedek pápáért. Ő, az Én Szent Szolgám, rettenetes üldöztetést áll ki, zárt ajtók 

mögött a Szentszékben. 

Már mondtam nektek korábban, hogy a Szabadkőműves Csoportok, melyeknek a Vatikánon belül satuszerű 

szorításuk van, ki akarják tenni Szeretett Pápámat. 

És ők azt tervezik, hogy fondorlatos eszközökkel elűzik őt (XVI. Benedek Pápát) Péter Székéből. 

Ő kénytelen lesz (el)menekülni – amint azt már korábban mondtam nektek -, mivel nemigen lesz más 

választása. 

Soha nem szabad elfogadnotok semmit, ami nem az Igazság. 

Soha nem szabad elfogadnotok a Szentszékem falain belülről eredő eretnekséget. Ha mégis ezt teszitek, azzal 

eltávolítjátok magatokat Tőlem. 

Sokatoknak majd titokban kell a Szentmisét bemutatnotok, és minden bátorságotokra szükségetek lesz, amit 

megkaphattok, ha Hozzám imádkoztok, és kéritek, hogy tegyelek benneteket erőssé. 

A változások magában a Szent Eucharisztiában veszik majd kezdetüket. Hamarosan azt mondják majd 

nektek, hogy a Szentáldozás, az Én Valóságos Jelenlétem, valójában, valami más. 

Azt mondják majd nektek, ez más dolgokat jelent. De ez egy szörnyű hazugság. 

A Szent Eucharisztia az Én Testem és Vérem, mely azért adatott nektek, hogy lehetővé tegye Számomra, hogy 

Szentlelkemmel eltöltselek benneteket, hogy a lelketeknek szükséges táplálékot megadjam nektek. 

Mikor eljön az idő, és nektek, Felszentelt Szolgáim, bemutatják az új, modern értelmezést, akkor tudni fogjátok, 

hogy a megfertőzés már elkezdődött. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/05/fondorlatos-eszkozokkel-el-akarjak-uzni-xvi-benedek-papat-peter-szekebol/
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Ekkor kell majd nektek felkészülni. Fogjatok össze, és védjétek meg Keresztre feszítésem Igazságát. Ne 

fogadjátok el a hazugságokat, a Szentmisében és a Szent Eucharisztiában való változtatásokat. Mert, ha 

elfogadjátok, akkor Jelenlétem el fog veszni Isten valamennyi gyermeke számára. 

Kövessetek Engem. Ez a legnagyobb kihívás, amivel valaha is szembe kell majd néznetek, de Én meg 

fogom adni nektek a Kegyelmeket, hogy megkülönböztessétek az igazságot attól a szentségtörő 

kitalációtól, melynek az elfogadását fogják kérni tőletek az Én Szent Nevemben.  

 

Ez az idő közel van. Állhatatosan kell imádkoznotok, hogy ő addig maradhasson, ameddig csak lehetséges, 

mert amint ő távozik, a csaló, azaz a Hamis Próféta, elfoglalja az ő helyét. 

Ó mennyire ömlenek most könnyeim az Én Szeretett földi Egyházamért. Mindazon felszentelt szolgáim, akik 

elfogadjátok Szent Szavamat (Üzenetemet) úgy, ahogyan az most nektek adatik, figyeljetek most Rám. 

Hűségeseknek kell maradnotok a Szentmiséhez, és fenn kell tartanotok a napi Áldozatbemutatást. Mert 

hamarosan egy hazugság elfogadására lesztek kényszerítve. 

A Keresztre feszítésem iránti tiszteletből bemutatott napi Áldozatot, valamint a Bor Véremmé, a Kenyér 

Testemmé való átváltoztatását meg fogják változtatni, ki fogják forgatni, és a Hamis Próféta által bevezetésre 

kerülő új törvények által rágalmazni, becsmérelni fognak Engem. 

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.” 

Kérlek, tudjátok, Szeretett Felszentelt Szolgáim, hogy Én mindennap veletek vagyok. 

Én támogatlak benneteket. Hagyatkozzatok Rám, és Én Szent Szívem közelében tartalak benneteket, ezekben, a 

Katolikus Egyházon belüli rettenetes gyötrelmes időkben. 

Szeretett Jézusotok 

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 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/uj-imahadjarat-jezustol/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/05/imahadjarat-56/
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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.” 

A SÁTÁN MEG AKAR GYŐZNI BENNETEKET, HOGY ÜZENETEIM TŐLE VALÓK 

2012. MÁJUS 27. VASÁRNAP; 18.00 

Leányom, Követőim közül sokan megkérdezik, hogy ezen próféciák közül oly sok, vajon miért kelt félelmet 

szívükben. 

Sokan vélik úgy, hogy Én félelmet keltek. De ez nem egészen igaz. 

A sokak lelkét elöntő félelem a megtestesülése annak, hogy amit Én mondok, az maga az Igazság. 

Ahogyan bármely jó szülő is figyelmeztet egy gyermeket az élet veszélyeire. 

Időnként a veszélyek, melyekre egy szülő figyelmeztet, félelmet kelthetnek.  De a félelmet – melynek 

elébe nézünk, és amely a gonoszsággal függ össze – az ember okozza.  

Ugyanez igaz a világban lévő gonoszságra.  Azt is az ember okozza, akit viszont a csaló, a sátán befolyásol. 

Az Isten által az emberi fajnak adott próféciák az idők kezdete óta félelmet keltettek némelyek 

szívében. 

Ugyanakkor más helyeken nagy nevetség tárgyává váltak. Ez történt, mielőtt Noé elkezdte megépíteni a Bárkát. 

Miközben őt kinevették, kigúnyolták és nevetségessé tették, azok, akik félelemben voltak, azt tették, amire 

kérték őket. Ők építették a Bárkát, hogy megmentsék saját magukat. 

Azok, akik Noét kinevették, nevetségessé tették és elutasították, el lettek pusztítva. 

Az Istentől jövő valamennyi prófécia tartalmaz figyelmeztetéseket, hogy az ilyen eseményekre való 

felkészülésre buzdítsák az emberiséget. 

Csak a lelketek felkészítése által tudjátok elviselni azt az előttetek álló kínzó gyötrelmet, melyet az ember bűnei 

okoznak. 

Azoknak a Követőimnek, akik azt kérdezik, hogy miért kelthetnek esetleg félelmet Üzeneteim, a következőt 

mondom. 

Ne higgyetek a hazugságoknak, melyeket a sátán ültetett a szívetekbe, hogy az Isten sosem adna a világnak 

olyan üzeneteket, melyek félelmet keltenek az Ő Gyermekei szívében. 

Sokan közületek, különösképpen azok, akik szeretnek Engem, el lesznek fordítva Szent Szavamtól 

(Üzenetemtől). 

A sátán egyik kedvenc gúnyolódása, hogy meggyőz bennetek arról, hogy az Isteni Üzenetek nem 

tartalmaznak félelmet keltő próféciákat. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/05/a-satan-meg-akar-gyozni-benneteket-hogy-uzeneteim-tole-valok/
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Biztos, hogy az ilyen üzenetek csakis a gonosztól valók lehetnek? 

Ó mennyire nevet a sátán saját ravasz megtévesztésén. 

A sátán meg akar győzni benneteket arról, hogy Üzeneteim tőle (a sátántól) valók, ő nagyon elszánt, 

hogy meggyőzzön benneteket, hogy ne kövessétek Útmutatásaimat. 

Nektek, Követőim, el kell mondani az Igazságot. 

Fel kell, hogy készítselek benneteket, és ez azt jelenti, hogy előre figyelmeztetlek benneteket az eljövendő 

dolgokat illetően, csakis a ti védelmetekben. A megmentésetek érdekében. 

Soha ne hallgassatok az ilyen hazugságra. 

Üzeneteim az egész teremtés iránti Isteni Szeretetemből adatnak nektek. Engedjétek meg Nekem, hogy jó 

szülőként vezesselek benneteket. 

Ha Rám hallgattok, és követitek az imádkozásra vonatkozó Útmutatásaimat, Én meg foglak védeni benneteket. 

A félelem nem Tőlem való. Ha hisztek Bennem, és bíztok Bennem, nem lesz bennetek félelem, nem számít, hogy 

a gonosz mennyire mutatkozik meg nektek az emberiség bűnein keresztül. 

Egyetlen dolgot nem tehettek meg soha: nem rejtőzhettek el azt feltételezve, hogy minden rendben lesz. 

Mert ha ezt teszitek, elutasítjátok a gonosz létezését a világban. 

Fogadjátok el, hogy a sátán létezik. Higgyetek abban, hogy az imádság enyhítheti, és enyhíteni is fogja az ő 

hatalmát. 

Majd álljatok fel, és vállaljatok felelősséget, az Én, Jézus Krisztus követőjeként. 

Amikor az igazsággal szembesültök, engedjétek, hogy Én vezesselek benneteket, és akkor nem fog félelem 

költözni a szívetekbe. 

Szeretett Jézusotok 

TUDNOTOK KELL, HOGY A JELENÉSEK KÖNYVÉBEN EMLÍTETT EZER ÉV, PONTOSAN AZT JELENTI 

2012. MÁJUS 28. HÉTFŐ, 20.45 

Drága, szeretett leányom, amikor az ember megkérdőjelezi a Szent Bibliában lévő tanításokat, az természetes 

emberi reakció. 

Amikor az ember elferdíti és kiforgatja a Szent Biblia tanításait, hogy azok illeszkedjenek az ő terveihez, ez sért 

Engem. 

De amikor Felszentelt Szolgáim bírálják a Szent Biblia egyes részeit, és félredobják azokat, mintha 

azoknak semmi jelentőségük sem lenne, akkor ők megtagadnak Engem, az Emberfiát. 

Minden, amit a Szent Biblia tartalmaz, Örök Atyámtól való, aki minden egyes szót szentesített az Ő 

felkentjei által. 

Higgyétek el, hogy Atyám Könyve Isten Szent Igéjét tartalmazza, egyetlen szava sem hazugság. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/05/tudnotok-kell-hogy-a-jelenesek-konyveben-emlitett-ezer-ev-pontosan-azt-jelenti/
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Akkor azok, akik azt állítják, hogy tudósai és szakértői a Szent Bibliában lévő Igazságnak, miért kérdőjelezik 

meg Szent Szavamat, ahogyan Én azt ezekben az üzenetekben mutatom be nektek? 

Igazságom most újra megadatik nektek, emlékeiteket felfrissítendő, hogy emlékeztesselek benneteket a benne 

foglalt tanításokra. 

Nektek, Gyermekeim a földön, tudnotok kell, hogy a Dániel Könyvében és a Jelenések Könyvében szereplő 

próféciáknak még be kell következniük. 

Tudnotok kell, hogy a Jelenések Könyvében említett ezer év, az pontosan azt jelenti. 

Ha ez valami mást akarna jelenteni, akkor egy más időtartam lett volna megadva. 

Egyházam, a Katolikus Egyház, még nem deklarálta ebbéli meggyőződését, mert még nem győződött 

meg erről. 

Maradék Egyházam – a földi Katolikus Egyházam megmaradó sarjai – meg fogja érteni az Én földi Béke-

Korszakom valódi jelentését. 

Ti az utolsó időkben éltek, de a föld meg lesz újítva. 

Mindannyiatokat hívlak, Felszentelt Szolgáim. Már rekedt a Hangom, ahogy könyörögve kérlek benneteket, 

hogy válaszoljatok az Én Mennyből jövő, Szent Hívásomra. 

Én, a ti szeretett Megváltótok, sok látnokot küldtem nektek, mostanáig. Ezek a látnokok segítettek felnyitni az 

elméteket ezekre az eljövendő eseményekre. 

Eddig vártam, hogy kihirdessem a világnak a végső kinyilatkoztatásokat. Én most elküldöm Utolsó Hírnökömet, 

Maria Divine Mercy-t, az Isteni Irgalmasságról nevezett Máriát, a hetedik hírnököt, hogy elkészítse az utolsó 

fejezetet, úgy, ahogyan az fel van fedve számotokra. 

Hangom, mint a mennydörgés, mely továbbra is hallatszani fog az egész világon. Ez nem szűnik meg 

addig a napig, amíg Én el nem jövök ítélni. 

Lehet, hogy most nem figyeltek Rám. Sokan közületek el fogják utasítani Szavamat, olyan arroganciával, amely 

mélyen megsebez Engem. 

Mások, félelmükből fakadóan, figyelmen kívül hagynak majd Engem, mert így könnyebb. De hamarosan 

bekövetkeznek azok a változások, amelyekről beszélek. Akkor kezd majd derengeni nektek az Igazság. 

Hívlak most benneteket, és a következőket mondom nektek. Akár válaszoltok, akár nem, most vagy a jövőben, 

Én várom válaszotokat. 

Én várok. És várni is fogok, türelmesen, egészen addig a napig, amikor futva jöttök Hozzám Védelmemet 

keresvén. 

Soha nem mondok le az Én választott szolgáimról, akiket Én elsősorban hívtam. 

Emlékeztek az első alkalomra, amikor hívtalak benneteket? Éreztétek, hogy Hangom lelketekhez szól, 

buzdítván benneteket, hogy egyesüljetek Velem. Most hallotok Engem? 

Kérjétek, hogy kinyilatkoztassam most nektek, hogy Én vagyok, a ti Jézusotok, aki könyörög nektek, hogy 

jöjjetek, keljetek fel, és kövessetek Engem, ezen az Örök Életre vezető, utolsó, fáradságos és nehéz úton. Ne 

féljetek Hívásomtól. Bízzatok Bennem, és mondjátok ezt az imát, kérvén Engem, hogy meghallhassátok 

Hívásomat. 
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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.” 

Ne feledjétek, hogy Én, Jézus Krisztus, soha nem fogom hagyni, hogy Felszentelt Szolgáim letérjenek az Igazság 

Útjáról.  Én ott fogok állni minden saroknál, minden úton, és mutatom majd nektek a helyes irányt. 

Lehet, hogy ezt időnként frusztrálónak találjátok. Lehet, hogy össze vagytok zavarodva. Lehet, hogy nem 

akarjátok meghallani az Igazságot.  Lehet, hogy féltek. De tudnotok kell: 

Én örökké szeretni foglak benneteket.  Én mindig mellettetek fogok állni. 

Soha nem foglak cserbenhagyni, vagy elhagyni benneteket. 

Szeretett Jézusotok 

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.” 

AZ IMÁK EL TUDJÁK HÁRÍTANI AZOKAT A TERVBE VETT SZÖRNYŰSÉGEKET, MELYEK 

ATOMBOMBÁK BEVETÉSÉT SZORGALMAZZÁK 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/uj-imahadjarat-jezustol/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/05/imahadjarat-57-ima-a-papsagnak-jezus-hadd-halljam-meg-hivasodat/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/uj-imahadjarat-jezustol/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/05/az-imak-el-tudjak-haritani-azokat-a-tervbe-vett-szornyusegeket-melyek-atombombak-beveteset-szorgalmazzak/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/05/az-imak-el-tudjak-haritani-azokat-a-tervbe-vett-szornyusegeket-melyek-atombombak-beveteset-szorgalmazzak/
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2012. MÁJUS 29. KEDD, 17. 42 

Drága, szeretett leányom, Prófétáim, Hírnökeim és valamennyi igaz látnokom a világban, most lélekben 

egyesülnek, hogy hirdessék Szent Szavamat (Üzenetemet) ebben az időben. 

Akik nehéz küldetésre választattak, miszerint biztosítsák az egész emberiség lelkének felkészítését Második 

Eljövetelemre, azokat jelenleg arra kérik, hogy szóljanak a világnak. 

Ők hamarosan sürgős imára fognak buzdítani, hogy segítsünk azoknak, akik szenvedni fognak a 

közelgő háborúkban. 

A háborúk kitörésének ideje közel van, és sok ártatlan lélek esik majd áldozatául ezeknek, az Isten gyermekei 

ellen intézett, gyűlölettel teli borzalmaknak. 

Ezekben a háborúkban sokan elszakadnak majd egymástól, különböző irányokba,  és nagy lesz a zűrzavar a 

Közel-Keleten. 

Annyi kis háború fog nagyméretűvé válni. 

Eleinte, mindenütt nagyon sok, különböző álláspontot képviselő csoport lesz, amelyek egyesülni 

fognak, és ezáltal csak néhány csoport lesz. 

Aztán a nagyobb hadseregek kerülnek majd bevonásra, sok nemzet csatlakozásával. 

Mily nagyon hullatom Könnyeimet, efelett a sátán befolyása által vezetett szörnyű gonoszság felett, aki meg 

akarja ölni a lehető legtöbb embert, a lehető leggyorsabban. 

Imádkozzatok azért, hogy ezek a háborúk enyhüljenek. 

Imádkozzatok, hogy Isten gyermekei, imáik révén el tudják hárítani azokat a tervbe vett 

szörnyűségeket, melyek atombombák bevetését szorgalmazzák. 

Drága leányom, a sátán mindent, ami hatalmában áll, meg fog tenni most, hogy arra sarkallja a 

Katolikus Egyházat, hogy elítéljen téged, és eretnekségnek nyilvánítsa ezeket az üzeneteket. 

Nem szabad törődnöd ezekkel a támadásokkal. Mindazoknak, akik követik Tanításaimat, csak a szívüket kell 

követniük, mert könnyen meg fogják különböztetni az igazságot. 

Ha Prófétáim nem kapnának Mennyei kegyelmeket, hogy kiállják az ilyen üldöztetést, akkor Szent Szavam 

(Üzenetem), Isten valamennyi gyermekének, Második Eljövetelemre való felkészítésére vonatkozó 

Útmutatásaim nem kerülnének meghallgatásra. 

Ha nem lenne az idők kezdete óta Isten valamennyi prófétájának és hírnökének makacs kitartása, 

akkor Isten gyermekei tudatlanok maradnának. 

Ha már egyszer megkaptátok a tudást, drága Követőim, akkor soha nem szabad félnetek, hiszen ti követitek az 

Örök Élethez vezető utat. Semmilyen más út – függetlenül a dicsőséges, de haszontalan kísértésektől, melyek a 

világi csábítások felé vonzanak benneteket – nem fog benneteket elvezetni Hozzám. 

Mert, ha és amikor, a hazugságok, Szent Eucharisztiámról, elkezdenek megjelenni, bátornak kell lennetek, és 

odébb kell állnotok. 

Imádkozzatok az erőért, elszántságért és bátorságért, hogy követni tudjatok Engem az Üdvösségre vezető végső 

Úton. 

Szeretett Jézusotok 
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ÉN ÚJRA ÉS ÚJRA ÁTÉLEM A KERTBÉLI HALÁLTUSÁMAT, ÉS KÉTRÉT GÖRNYEDEK A SZENVEDÉS 

FÁJDALMÁTÓL 

2012. MÁJUS 30. SZERDA; 15.30 

Drága, szeretett leányom, most intenzívebbé fog válni az a gyötrelem, melyet azok mérnek rád, akik híján 

vannak a valódi alázatosságnak, mégis azt állítják, hogy az Én Nevemben beszélnek. 

Ne figyelj másra, csak az Én hangomra. Ne foglalkozz azokkal, és ne válaszolj azoknak, akik sértegetnek Engem. 

Ők hagyták, hogy az emberi gőg kizárjon Engem, majd, mintha ez nem lenne elég, még gyötörnek is 

Engem. 

Második Eljövetelem hasonlatos lesz azon eseményekhez, melyek az első alkalommal, a földön töltött Időm 

során történtek. 

Szent Szavamat (Üzenetemet) megkérdőjelezik, kritizálják, visszautasítják és elvetik majd. 

Elsőként az Enyéim fognak elutasítani Engem, azok a lelkek, akik a legjobban szeretnek Engem. Ők az 

első sorban fognak állni, hogy az első követ vessék Rám. 

Én újra és újra átélem Kertbéli Haláltusámat, és kétrét görnyedek a szenvedés fájdalmától. 

Elszenvedtem az emberiség bűneit, nemcsak az akkoriban élőkét, hanem azokét is, akik ma elutasítanak Engem. 

Akik ma elutasítanak Engem, azok jobban bántanak Engem, mert Én meghaltam az ő bűneikért. Ők semmit sem 

tanultak. 

Aztán azok, akik kigúnyoltak Engem, és a Töviskorona leghegyesebb töviseivel szúrták át a Szememet, 

ők az Én Földi Egyházam képviselői. 

Ők nem akarják elfogadni Második Eljövetelemet, sem a figyelmeztetéseket, melyeket most nyilatkoztatok ki 

nekik. 

Azok az alázatos lelkek, akik olyanok, mint az éhező gyermekek, isszák minden szavamat, melyek Ajkamról 

fakadnak. 

Ugyanakkor azok, akik Tanításaim Igazságának ismeretével táplálkoznak, elfordítják fejüket, és inkább 

másfelé néznek. 

Követőim közül sokakban már nincs jelen az alázat, ezért ők nem fognak tudni élni Különleges Kegyelmeimmel. 

Amíg nem váltok kicsinyekké az Isten szemében, addig nem hallotok Engem. 

Amíg nem adjátok fel a gőgöt és az arroganciát, addig nem fogjátok érezni a Szentlélek erejét. 

Amikor ma elutasítotok Engem, akkor veritek az első szeget a Csuklómba. 

Amikor ti, Felszentelt Szolgáim, elutasítjátok a most nektek adott Szent Szavamat (Üzenetemet), a második 

szeget veritek a másik Csuklómba. 

Azoknak a szegény lelkeknek, akik nem érdeklődnek Tanításaim, vagy a Kereszthalálom által, a világnak adott 

Megváltás iránt, nekik nincs senkijük, aki vezetné őket. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/06/meg-egyszer-ujra-atelem-a-kertbeli-halaltusamat-es-ketret-gornyedek-a-szenvedes-fajdalmatol/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/06/meg-egyszer-ujra-atelem-a-kertbeli-halaltusamat-es-ketret-gornyedek-a-szenvedes-fajdalmatol/
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Itt ők az áldozatok. Őket nem vezetik Felém. Tőlük megvonták a lehetőséget, hogy felkészüljenek 

Második Eljövetelemre. 

Most valamennyi Követőmet hívom, hogy készüljetek fel. A hívek között a csata hamarosan megkezdődik. A 

hívek fele nemcsak, hogy elutasítja majd ezeket az üzeneteket, de megpróbálják majd be is tiltani ezeket. 

A hívek másik fele majd mások megtérítésére fogja ezeket használni. 

Azok az egyszerű elveszett lelkek, akik egyáltalán nem ismernek Engem, majd megismernek Engem, 

amint feltárom előttük az Igazságot a Nagyfigyelmeztetés során. 

Könnyebb lesz nekik meglátniuk az Igazságot, mint azoknak, akik azt mondják, szeretnek Engem, mégis 

megtagadnak most Engem. 

Ezért kell imádkoznotok a kegyelmekért, hogy láthassatok Engem, hallhassatok Engem, és hogy 

felkészíthesselek benneteket Második Eljövetelemre. 

Soha ne gondoljátok, hogy könnyű lesz Engem igazán követni, különösképpen ezekben a Végidőkben. 

Ezennel nem lesz elég a Szent Szavam iránti csendes hódolat. 

Olyanok lesztek, mint egy újonc, bármely hadseregben. Szükségetek lesz oktatásra, lelketek megújítására, és 

hogy Hozzám jöjjetek a Szentségeken keresztül, mielőtt elég erősekké és bátrakká nem váltok Szent Szavam 

(Üzenetem) terjesztésére. 

Imahadjáratom imáinak terjesztése lesz az elsődleges feladatotok. 

Ti, az Én Hadseregem, fogjátok az Én Szent Küldetésem mindenkori legnagyobb Keresztes hadjáratát vezetni a 

földön. Kevesen lesztek a kezdetekkor, de számotok 20 millióra fog növekedni. 

Maradék Egyházam imái és szenvedése elegendő lehet az egész emberiség megmentéséhez. Soha ne feledjétek, 

hogy imáitok a legsúlyosabb bűnösök lelkét is megmenthetik, oly hathatós az ima. Hát készüljetek fel, hogy 

összegyűljetek. Készüljetek fel megfelelően, mert erőfeszítéseket fognak tenni a megállításotokra. Fogadjátok 

el, hogy gyalázkodó sértéseket vágnak majd hozzátok. 

Tudnotok kell, hogy mindenféle érvet fel fognak hozni nektek, hogy megállítsanak benneteket 

küldetésetekben. De tudnotok kell, hogy Én vezetlek és irányítalak benneteket, és erősekké teszlek 

titeket. 

Azt is tudnotok kell, hogy nektek – az Én Hadseregemnek – lesz a felelősségetek lelkek millióinak a 

megmentése. Olyan lelkeké, akiknek semmi reményük sem lenne. 

Engedjétek, hogy Szeretetem megérintse a lelketeket, és egyként kössön össze benneteket, Velem, a ti 

Jézusotokkal egységben. 

Engedjétek, hogy Drága Véremmel borítsalak be benneteket, és Ajándékaimat nektek adományozzam, hogy 

segítsenek hűségeseknek maradnotok Hozzám, hogy legyen bármilyen erős is a kísértés, ti soha többé ne 

utasítsátok vissza a most hozzátok intézett Hívásomat. 

Megáldalak benneteket mind, Én erős Hadseregem. 

Vezetni foglak benneteket, amint a Béke Új Korszakába meneteltek, minden lépéseteknél az úton. 

Szeretett Megváltótok 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/uj-imahadjarat-jezustol/
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Az Emberiség Megmentője 

Jézus Krisztus 

 

SZŰZ MÁRIA: JÚNIUS – A KERESZTES HADJÁRAT HÓNAPJA A MEGTÉRÉSEKÉRT 

2012. MÁJUS 31. CSÜTÖRTÖK; 21.00 

Gyermekem, a sátán és az általa megfertőzött lelkek, minden erőfeszítést megtesznek azért, hogy aláássák Fiam 

Legszentebb Szavát (Üzenetét). 

Soha ne feledjétek, hogy a sátán a kételyek első csíráit a kiválasztott lelkek szívébe ülteti el. 

A legrosszabb ítéletet azok fogják rázúdítani ezen Szent Üzenetekre, akik bensőséges kapcsolatban állnak Drága 

Fiammal. 

Amikor a sátán megteszi ezt, azzal lelkeket nyer meg. 

Ne hagyjátok, hogy ezt tegye, Gyermekem. Álljatok odébb, és ne foglalkozzatok vele. 

Fiam sosem védte az Ő Szent Szavát (Üzenetét), nektek sem szabad ebbe a kísértésbe esnetek. 

A sátáni befolyás mértéke növekszik és terjed az egész világban. 

Szegény gyermekeim nagyon szenvednek, és én a bánat könnyeit hullatom, mikor látom rémületüket, 

aggodalmukat és szomorúságukat. 

Imádkozzatok gyermekeim ebben az időben a békéért, hogy Isten gyermekei mindenütt forduljanak erőért 

Fiamhoz. 

Csak az imáitok révén elnyert kegyelmek által jött isteni beavatkozás képes enyhíteni fájdalmatokat és 

szenvedéseteket. 

Fiam arra áhítozik, hogy Maga felé fordítsa a lelkeket, mivel csak Ő tudja megadni nekik, a számukra szükséges 

vigaszt. Semmi más nem fog enyhülést nyújtani az általatok jelenleg átélt szenvedéssel és kínnal szemben. 

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 

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 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/06/szuz-maria-junius-a-keresztes-hadjarat-honapja-a-megteresekert/
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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.” 

Gyermekek, böjtölnötök kell minden héten egy napot június hónapban. 

Szent Rózsafüzéremet és az Isteni Irgalmasság Rózsafüzérét naponta el kell imádkoznotok. 

Ennek megtételével, gyermekek, lelkek millióit fogjátok megmenteni Fiam, Jézus Krisztus Irgalma által. 

Szeretett Édesanyátok 

Az Üdvösség Anyja 

 

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 

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) 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/szent-rozsafuzerek/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/isteni-irgalmassag-rozsafuzere/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/06/imahadjarat-58-a-keresztes-hadjarat-imaja-a-megteresekert/
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Irgalomért esedezem Hozzád, és felajánlom Neked a heti egy nap böjt ajándékát június hónapban, 

engesztelésül minden bűnért. 

Ámen.” 
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† ÚJ IMAHADJÁRAT JÉZUSTÓL 
 

Maria Divine Mercy (az Isteni Irgalmasság Máriájának nevezett látnoknő) 

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

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

világnak adott imákból, azok naponta történő elimádkozásával. Maria 

minden nap fog kapni imákat és 

a www.TheWarningSecondComing.com (magyarul 

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

november 18-tól. Az első ima ezen a napon lesz közzétéve, majd naponta 

kerülnek fel az újabbak, Jézus kérésének megfelelően. 

2011. november 17. csütörtök; 21.00 

 

 

(1)  „ Ajándékom Jézusnak a lelkek mentésére” 

2011. november 17. csütörtök; 21.00 

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

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

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

első ima: 

Ajándékom Jézusnak a Lelkek Mentésére 

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

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

függetlenül attól, hogy mennyire súlyosan bántanak meg Téged. 

Engedd, hogy imám és szenvedésem által segíthessek megmenteni azokat a 

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

Melletted, a Te Országodban. 

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

akik után epekedsz. 

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

időben.” 

Megváltótok 

Jézus Krisztus 

† 

(2)  Ima a Globális Uralkodókért 

2011. november 18. péntek, 21:00  

http://www.thewarningsecondcoming.com/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/
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Drága, szeretett leányom ma sürgetve kérem Követőimet, hogy ajánlják fel ezt az imát 

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

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

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

gyermekeidet a globális hatalmak által kitervelt üldöztetéstől, az ártatlan 

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

nehézségeknek az okozói, azért hogy ők visszatérjenek Hozzád alázatos és 

töredelmes szívvel.  

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

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

Ámen.”  

Megváltótok 

Jézus Krisztus 

† 

(3)  Szabadítsd meg a világot a félelemtől 

2011. november 19. 

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

félelemtől: 

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

félelemtől, mely elválasztja a lelkeket a Te szerető szívedtől.  

Imádkozom, hogy azok a lelkek, akik valós félelmet fognak érezni a 

Nagyfigyelmeztetés alatt, azokban szűnjön majd meg a félelem és engedjék, 

hogy a Te Irgalmad elárassza lelküket, hogy szabadon szerethessenek Téged, 

úgy, ahogy szeretniük kellene Téged.” 

Szerető Megváltótok 

Jézus Krisztus 

† 

(4)  Egyesíts minden Családot 

2011. november 20. 

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

maradhassanak az Én Új Paradicsomi Királyságomban a földön. 

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

örök üdvösséget. 

Imádkozom, hogy minden család együtt maradjon, egységben Veled Jézus, hogy 

így örökölhessék a Te Földi Új Paradicsomod.” 

Ámen. 

Szerető Megváltótok 

Az Emberiség Megváltója 



- A NAGYFIGYELMEZTETÉS - 

Forrás: thewarningsecondcoming.com +++ nagyfigyelmeztetes.hu  50  

 

Jézus Krisztus 

† 

(5)  A Magasságos Isten dicsőítése 

2011. november 21. hétfő; 19.00  

Leányom, a világnak fel kell ajánlania ezt a különleges imát dicsőítésként és 

hálaadásként Istennek, az Atyának, az Ő irgalmasságáért, melyet az egész világnak ad. 

„Ó Örök Atya, felajánljuk imáinkat örömteli hálaadással Irgalmasságod drága 

ajándékáért, melyet az egész emberiségnek adsz.  

Örvendünk és felajánljuk Neked, legdicsőségesebb Királyunknak, dicsőítésünket 

és imádásunkat szerető és gyengéd irgalmadért.  

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

szolgaságban ezért az ajándékodért, melyet most hozol el nekünk.  

Kérünk Istenünk, légy irgalmas valamennyi gyermekedhez.”  

A ti Jézusotok 

Jézus Krisztus 

† 

(6)  Ima az Antikrisztus megállítására 

2011. november 22. kedd; 11.00  

„Ó Jézusom, kérlek, hogy Isten, az   Õ irgalmasságában akadályozza meg az 

Antikrisztust, és annak aljas hadseregét, hogy rémületet keltsenek és nehézséget 

okozzanak a Te gyermekeidnek.  

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

kerüljön el bennünket a Nagyfigyelmeztetés során bekövetkezõ megtérések 

által.” 

† 

(7)  Ima azokért, akik visszautasítják az Irgalmasságot 

2011. november 22. kedd; 20.00  

Drága, szeretett leányom, Érkezésem, hogy az emberiséget ismételten megmentsem a 

végső ítélet előtt, már nagyon közel van. Örömömet beárnyékolja a mély szenvedés, 

azok miatt a lelkek miatt, akik vissza fogják utasítani Irgalmasságomat. 

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

gyermekeimből  - álló Hadseregemmel, ezen lelkek megmentéséért. Ez az az ima, 

melyet mondaniuk kell, könyörögve irgalomért a sötétségben lévő lelkek számára. 

„Jézus, esedezve kérlek, bocsáss meg azoknak a bűnösöknek, kiknek lelke oly 

sötétségben van, hogy vissza fogják utasítani irgalmasságod fényét.  

Könyörögve kérlek, bocsáss meg nekik Jézusom, hogy megválthasd őket azokból 

a bűnökből, melyektől saját maguk oly nehezen szabadulnak.  

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

hogy visszatérhessenek a Te nyájadhoz.”  

Szeretett Jézusotok 
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† 

(8)  A Gyónás 

2011. november 22. kedd, 22:30  

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

Ezt az imát kell imádkozni könyörögve az irgalomért, a bűnök bocsánatára a 

Nagyfigyelmeztetés alatt és után. 

„Legdrágább Jézusom, bocsánatot kérek minden bűnömért, a bántásokért és 

sértésekért, amiket másoknak okoztam. 

Alázatosan imádkozom a kegyelmekért, hogy elkerüljem, hogy újra megbántsalak 

Téged, és hogy felajánljam a Te legszentebb akaratod szerinti vezeklést. 

Könyörögve kérlek, hogy bocsáss meg bármely jövőbeli bűnért, melyet 

elkövethetek, és amellyel fájdalmat és szenvedést okozok majd Neked. 

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

válhassak mindörökre. 

Szeretlek téged Jézusom. 

Szükségem van Rád. 

Tisztelet Neked, és mindenért, amit Te képviselsz. 

Segíts nekem Jézusom, hogy méltó legyek arra, hogy beléphessek a Te 

Királyságodba.” 

Megváltótok 

Jézus Krisztus 

† 

(9)  Szenvedés felajánlása ajándékként 

2011. november 28. 

“Ó Jézus Legszentebb Szíve 

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

szavadat hirdetem alázatos hálaadással. 

Taníts meg megértenem, hogy a megaláztatás, a fájdalom és a szenvedés hogyan 

visz közelebb engem a Te Szent Szívedhez. 

Add, hogy az ilyen megpróbáltatásokat szeretettel és nagylelkűen fogadjam, hogy 

ezeket Számodra oly drága ajándékként mutathassam be, a lelkek mentésére.”  

† 

(10)  Szeretetlángod hordozása 

2011. november 29. kedd, 15.35 

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

Szeretetlángod minden nemzeten át.  

Add meg nekünk, gyermekeidnek, az erőt, hogy szembenézzünk a 

gyalázkodásokkal, amelyekkel szembe fogunk kerülni mindazok között, akik 

nem hisznek igazán a Te Irgalmadban. Ámen.”  

† 

(11)  A látnokokkal szembeni gyűlölet megállítása 

2011. november 30. szerda, 20.00  

“ Ó Jézus Szent Szíve, kérlek, állítsd meg a gyűlöletet és féltékenységet, amely 
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jelen van követőid között az igaz látnokok iránt ezekben az időkben.  

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

hirdetni tudják a Te Legszentebb Szavad egy hitetlen világnak. Ámen.”  

† 

(12)  Ima a gőg bűnének elkerülésére 

2011. december 3. szombat; 19.40  

Leányom, szükségem van minden hívő imájára, hogy meg tudják menteni a gonosz 

lelkeket.  Sokan olyannyira telve vannak gőggel, Tanításaim ismeretével való 

kérkedésük folytán, hogy alázatuk hiánya fájdalmat okoz nekem. Nekik imádkozniuk 

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

Kérd meg őket, hogy imádkozzák ezt az imát: 

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

beszélek. 

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

Segíts meghallanom, Jézusom, amikor Hangod szól, és tölts el engem 

Szentlelkeddel, hogy meg tudjam különböztetni Szavad igazságát, amikor az 

emberiséghez szólsz.  Ámen.” 

† 

(13)  Ima a védettség kérésére 

2011. december 11. vasárnap 15.33 

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

az imádságot azon lelkekért, akik visszautasítják Jézus Irgalmát, mely a 

Nagyfigyelmeztetés során megmutatkozik. 

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

megtörténik, akkor imáitokra igazán nagy szükség lesz. Imáitok, gyermekek, segíteni 

fognak megmenteni azokat az embereket, akik továbbra is fennhangon el fogják 

utasítani az irgalmasságot, melyet Fiam fog megmutatni nekik. 

Gyermekek, ünnepélyes Ígéretem az, hogy mindazok, akik szeretett Fiam, Jézus 

Krisztus nevében hívnak Engem, hogy mentsem meg testvéreiteket, meg fogják kapni 

az azonnali védettséget. Különleges kegyelmeket kaptok ti mindannyian, akik egy 

teljes hónapnyi imádságot ajánlotok fel lelkeikért. Kérésemnek megfelelően az alábbi 

imát mondjátok: 

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

kereszthalála megmentett bennünket a bűntől, kérlek, mentsd meg mindazokat, 

akik még mindig elutasítják az Ő Irgalmas Kezét. 

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

Atya, hallgasd meg imám, és mentsd meg ezeket a lelkeket az örök 

kárhozattól.  Irgalmasságod által add meg nekik, hogy elsőként léphessenek be a 

Béke Új Korszakába a Földön. Ámen.” 

Mennyei Atyátok 

A Magasságos Isten 
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† 

(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.” 

Menjetek békével. 

Szerető Megváltótok 

Jézus Krisztus 

† 

(15)  Hála az Isteni Irgalmasság ajándékáért 

2011. december 19. hétfő, 19.30 

Legdrágább leányom mennyire szeretném, hogy a keresztények mindenütt szívük 

mélyéről jövő mély tiszteletet tanúsítanának Születésem iránt. 

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

most. 

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

hogy Megváltásom ajándékát tisztelitek Születésemben. 

Ezért küldött Engem Atyám első alkalommal. 

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

megváltásra. 

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

Karácsonyra: 

„ Ó Mennyei Atyám, 

Őszinte csodálattal tisztelünk Téged az Általad hozott áldozatért, amikor 

Megváltót küldtél a világba. 

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

Irgalmasság ajándékáért, mellyel most megajándékozod gyermekeidet. 



- A NAGYFIGYELMEZTETÉS - 

Forrás: thewarningsecondcoming.com +++ nagyfigyelmeztetes.hu  54  

 

Ó Magasságos Isten, tégy minket méltóvá Nagy Irgalmasságod hálával teli 

elfogadására. Ámen.” 

Szeretett Megváltótok 

Jézus Krisztus 

† 

(16)  Ima a Nagyfigyelmeztetés során felkínált kegyelmek elfogadására 

2011. december 31. 

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

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

Nyisd meg szemem a Te Örök Üdvösségre tett ígéreted igazságára. 

Bocsásd meg bűneimet, és mutasd meg nekem a Te szeretetedet és a Te baráti 

kezedet. 

Végy engem a Szent Család ölelő karjaiba, hogy ismét eggyé válhassunk. 

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

Szent Szavad, félelem nélkül szívemben és tiszta lélekkel mindörökkön örökké. 

Ámen.” 

† 

(17)  Az Üdvösség Anyjának imája a sötét lelkekért 

2012. január 1. 

„Ó Mária szeplőtelen szíve 

Az Üdvösség Anyja és Minden Kegyelmek Közvetítője 

Te, aki részt veszel az emberiség megmentésében a sátán gonoszságától 

Imádkozz érettünk 

  

Üdvösség Anyja, imádkozz, hogy minden lélek megmenekülhessen, 

és elfogadja a te Fiad, a Mi Urunk Jézus Krisztus  által bemutatott szeretetet  

és irgalmat, aki újra eljön, hogy megmentse az Emberiséget, és hogy esélyt  

adjon számunkra az örök  üdvösségre. Ámen.” 

† 

(18)  Állítsd meg az Antikrisztust és az ő csoportját 

2012. január 11. szerda; 15.00 

Imádkozzátok az Imahadjárat (18). imáját, hogy segítsetek megállítani az Antikrisztust 

és az ő csoportját, akikről beszélek. 

„Ó drága Jézus, mentsd meg a világot az Antikrisztustól 

Védj meg minket a sátán gonosz csapdáitól 

Mentsd meg egyházad utolsó maradványait a gonosztól 

Add meg valamennyi egyházadnak a szükséges erőt és kegyelmeket, hogy 

megvédjük magunkat a háborúktól, valamint a sátán és annak terrorista-

hadserege által tervezett üldöztetéstől. 

Ámen.” 

Szeretett Jézusotok 

Az egész emberiség Megmentője és Megváltója 
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† 

(19)  Ima a fiatalokért 

2012. január 13. 

“Üdvösség Anyja, kérlek, imádkozz irgalomért azon fiatalok számára, akik 

szörnyű sötétségben vannak, hogy felismerjék a te Szeretett Fiadat, mikor Eljön 

megmenteni az egész emberiséget. 

Ne engedd, hogy egyetlen lélek is elvesszen az úton, 

Ne engedd, hogy egyetlen lélek is visszautasítsa az Ő Nagy Irgalmát, 

Kérlek Édesanyám, ments meg mindenkit, és kérlek, borítsd be ezeket a lelkeket 

Szent Palástoddal, hogy megadd nekik a szükséges védelmet a csalóval szemben.” 

† 

(20)  Akadályozd meg az Antikrisztust abban, hogy elpusztítsa a világot 

2012. január 19. 

Íme az Imahadjárat (20) imája, ami segít megakadályozni az Antikrisztust abban, hogy 

elpusztítsa gyermekeimet: 

“Ó Mennyei Atyám, drága Fiad nevében kérlek, akadályozd meg, hogy az 

Antikrisztus elcsábítsa gyermekeid lelkét  

Könyörögve kérlek, Mindenható Atyám, akadályozd meg az Antikrisztust, hogy 

rettegésben tartsa gyermekeidet 

Könyörögve kérlek, akadályozd meg az Antikrisztust, hogy megfertőzze és 

beszennyezze teremtményedet, és kérlek, irgalmazz azoknak a szegény lelkeknek, 

akik tehetetlenek lesznek vele szemben 

Hallgasd meg imám drága Atyám, és mentsd meg minden gyermekedet ettől a 

szörnyű gonosztól.” 

Szeretett Jézusotok 

† 

(21) Hálaadó ima Istennek, az Atyának az üdvösség ajándékáért 

2012. január 24.  

Imádkozzatok most hálaadással ezért a különleges ajándékért, melyet Atyám most az 

emberiségnek ad, ebben, az Imahadjárat 21-es számú imájában: 

  

„Magasztalunk Téged és hálát adunk Neked Ó Szent Isten, az emberiség 

Mindenható Teremtőjének, az emberiség iránti szeretetedért és irgalmadért 

Köszönjük Neked az üdvösség ajándékát, mellyel megajándékozod szegény 

gyermekeidet 

Könyörgünk Hozzád, ó Urunk, mentsd meg azokat, akik a gonoszt követik, és nyisd 

meg szívüket örök életük igazságára. 

Ámen.” 

Örüljetek gyermekek ennek a nagy ajándéknak. 

De még mindig sok a tennivalótok, hogy segítsetek a lelkeknek, mert felebarátaitok 

közül sokan továbbra is makacsul ellenezni fogják Szent Szavam (Üzenetem) igazságát. 

Szeretett Jézusotok 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/uj-imahadjarat-jezustol/
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Az egész Emberiség Megváltója 

† 

(22)  Ima a Katolikus Papság részére 

2012. január 27.  

Leányom, a világnak adom az Imahadjárat (22) imáját a Katolikus Papság részére, hogy 

imádkozzák: 

“Ó, szeretett Jézusom,  

Add, hogy erős legyek és add, hogy irántad való szeretetem lángoljon a napom 

minden pillanatában  

Soha ne hagyd, hogy az irántad való szeretetem lángja pislákoljon vagy 

kialudjon 

Soha ne engedd, hogy elgyengüljek a kísértés jelenlétében  

Add meg nekem a szükséges kegyelmeket, hogy tisztelni tudjam 

elhivatottságomat, önfeláldozásomat és hűségemet  

És, hogy fenn tudjam tartani a Hagyományos Katolikus Egyház tanításait  

Felajánlom Neked hűségemet minden időben  

Elkötelezettséget fogadok, hogy harcolok a te hadseregedben, hogy a K atolikus 

Egyház ismét feltámadjon dicsőségben, hogy örömmel fogadjon Téged, drága 

Jézus, amikor újra eljössz.  

Ámen.” 

Szeretett Megváltótok 

Jézus Krisztus 

Az egész Emberiség Királya 

† 

(23)  Ima Benedek pápa biztonságáért 

2012. január 28. 

“Ó, Örök Atyám, szeretett Fiad, Jézus Krisztus nevében, és az Ő szenvedéseiért, 

melyeket elviselt, hogy megmentse a világot a bűntől 

Arra kérlek most Téged, hogy védd meg a Te Szent Helytartódat, Benedek pápát, 

Egyházad földi Vezetőjét, 

Hogy ő is segíthessen megmenteni gyermekeidet és minden felszentelt szolgádat a 

sátán és az ő bukott angyalainak csapásaitól, akik a lelkek vesztére körüljárnak a 

világban 

Ó, Atyám, védd meg Pápádat, hogy gyermekeidet kormányozhassa a Te földi Új 

Paradicsomod felé vezető igaz úton.  Ámen.” 

† 

(24)  Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

2012. január 31. 

“Ó, Jézusom, Te  vagy a világ világossága 

Te vagy a ragyogó fényesség, mely megérint minden lelket  

Irgalmad és szereteted végtelen  

Nem vagyunk méltók a Te kereszthalálod által hozott áldozatra 
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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 le lkek 

megmentésére 

Szeretünk téged Jézus  

Légy Irgalmas minden gyermekedhez, bárhol is legyenek.  

Ámen.“ 

† 

(25)  Ima az egész világon lévő látnokok védelméért 

2012. február 4. szombat; 10.09  

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

valamennyi látnokom részére, és azon lelkek részére, akiket Isten, az Atya arra 

választott, hogy terjesszék az Ő legszentebb szavát a földön ezekben az időkben. 

“Ó, Magasságos Isten 

Könyörögve kérlek, nyújts oltalmat a világban levő valamennyi szent hírnöködnek 

Kérlek, hogy védd meg őket a mások gyűlöletétől 

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

Védelmezd hírnökeidet a rágalmazástól, a gyalázkodástól, a hazugságoktól és 

minden veszedelemtől 

Védd meg családjaikat, és borítsd be őket Szentlelkeddel minden időben  

Hogy a világ számára általuk közvetített üzenetek töredelmes és alázatos szívvel 

találjanak meghallgatásra 

Ámen.” 

Gyermekem, a gőg egy olyan tulajdonság, amely a legkevésbé kedves Atyám 

szemében.  Még sokkal fájdalmasabb számára, amikor a gőg bűne hatalmába keríti az 

ájtatos és szent lelkeket, azáltal, hogy nem fogadják el az Ő szent Szavának igazságát, 

melyet a világnak ad ma, az Ő hírnökein keresztül. 

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

által adatik meg az alázatos lelkeknek, akiknek szíve tiszta és mentes a gőgtől és 

az arroganciától. 

Szeretett Édesanyátok 

Az Üdvösség Anyja 

† 

(26)  Imádkozzatok a rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket 

2012. február 5. vasárnap, 13.15 

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

üzenetben, a Miasszonyunk kéri az embereket, hogy imádkozzuk az ő Szent 

Rózsafüzérét, ezáltal segítsünk megmenteni a nemzeteinket. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/uj-imahadjarat-jezustol/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/szent-rozsafuzerek/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/szent-rozsafuzerek/
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„Sose felejtsétek el az én legszentebb Rózsafüzérem fontosságát, mert ha 

ezt imádkozzátok naponta, segíteni tudtok nemzetetek megmentésében.  

A sátán hatalma meggyengül, amikor Rózsafüzéremet imádkozzátok. Ő 

nagy kínjában elmenekül, és tehetetlenné válik. Az a legfontosabb, hogy a 

rózsafüzért imádkozzátok legalább naponta egyszer, függetlenül attól, 

hogy milyen keresztény felekezethez tartoztok.” 

 

Rózsafüzér bevezető imája 

Szent Rózsafüzér Királynője, Te, aki méltóztattál eljönni Fatimába, hogy 

kinyilatkoztasd a három pásztorgyermeknek a kegyelem kincseit, melyek a 

Rózsafüzérben elrejtve vannak, ébressz őszinte szeretet szívemben ehhez az 

ájtatossághoz, hogy  Megváltásunk Misztériumáról való elmélkedés által, melyre ez 

emlékeztet,   gazdagodhassak ennek gyümölcseivel és elnyerhessem a békét a világ 

számára, a megtérést a bűnösök és Oroszország számára, valamint azokat a 

kegyelmeket, melyeket kérek Tőled ebben a Rózsafüzérben.  (Itt említsük meg 

kérésünket.) Ezt Isten nagyobb dicsőségére, a Te tiszteletedre, és a lelkek javára 

kérem, különösen a magam javára. Ámen. 

Link: Szent Rózsafüzérek 

† 

(27)  Ima a Békéért a Világban 

2012. február 6. hétfő, 20.15 

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

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

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

igazságára 

Kérlek, borítsd be ezeket a nemzeteket Szentlelked erejével, hogy ők 

felhagyjanak az ártatlan lelkek feletti hatalmi törekvésükkel  

Légy irgalmas valamennyi országodhoz, akik tehetetlenek a gonosz rémtettekkel 

szemben, melyek az egész világra kiterjednek.  

Ámen.” 

Leányom, arra kérlek benneteket, hogy legyetek türelmesek, mert már nincs messze a 

Gyónás. Ha ez megtörténik, minden nyugodtabbá válik majd. 

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

Jézusodba. 

Megváltótok 

Jézus Krisztus 

† 

(28)  Ima Szűz Máriától valamennyi Keresztény Egyház egyesítésére  

2012. február 8. szerda; 20.30 

Nektek mindannyiatoknak, Fiam iránti odaadásotok révén,  félre kell tennetek 

nézetkülönbségeiteket, és egymással összefogva kell harcolnotok az Antikrisztus ellen. 

Imádkozzatok Isten valamennyi gyermekének egyesüléséért az Imahadjárat (28) ezen 

különleges imájával. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/szent-rozsafuzerek/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/uj-imahadjarat-jezustol/
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„Ó, Magasságos Isten  

Térdre borulunk Előtted és könyörögve kérünk, egyesítsd valamennyi 

gyermekedet a harcban, hogy megőrizzük Keresztény Egyházaidat a földön  

Add, hogy nézetkülönbségeink ne osszanak meg bennünket a nagy hittagadás 

ezen idejében a világban, az Irántad, drága Atyánk iránt érzett szeretetünkben  

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

mi Megváltónk, Jézus Krisztus nevében szeressük egymást  

Imádunk Téged 

Szeretünk Téged 

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

Egyházaidat a földön a megpróbáltatások idején, melyekkel szembesülhetünk az 

előttünk álló években. 

Ámen.” 

Bízzatok bennem gyermekek, hogy az Új Paradicsom felé vezetlek benneteket, és 

bízzatok Fiam uralmában a földön, ahogyan az elrendeltetett. 

Szerető Édesanyátok 

Az Üdvösség Anyja 

† 

(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 

† 
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(30)  Isten, az Atya: Imahadjárat (30) Ima a háború, az éhínség és a vallási üldözés 

elhárítására 

2012. február 14. kedd, 18.00 

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

az Imahadjárat (30) imájával: 

 

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

add, hogy jobban szeressünk Téged  

Segíts nekünk, hogy bátrak, rettenthetetlenek és erősek legyünk a nehézségek 

közepette 

Fogadd el áldozatainkat, szenvedéseinket és megpróbáltatásainkat, mint trónod 

elé helyezett ajándékot, hogy megmentsd gyermekeidet a földön  

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

igazságára, hogy egyesülhessenek valamennyi Gyermekeddel a földi 

Paradicsomban, melyet szeretettel teremtettél számunkra, Isteni Akaratod 

szerint. 

Ámen.“ 

† 

(31)  Védelmi imalánc 

2012. február 16. 20.00  

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

az európai vezetőket, akik közül néhánynak lényeges szerepe van abban, hogy az ő 

gonosz módjukon borzalmas nehézségeket okozzanak az ártatlan embereknek. 

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

megállítsátok őket. 

„ Ó, Jézusom 

Engedd, hogy imám segítségül hívja Szentlelkedet  

Hogy szálljon le azokra a vezetőkre, akiket a hatalomvágy, a mohóság, a 

kapzsiság és a gőg vezet 

Hogy megállítsa ártatlan gyermekeid üldözését  

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

elpusztítsák gyermekeidet  

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

igazságára. 

Ámen.” 

A ti szeretett Jézusotok 

† 

(32)  Ima az abortusz megállításáért Írországban 

2012. február 17. péntek, 15.30  

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

 

„Ó, Üdvösség Anyja,  

Könyörögj írországi gyermekeidért, hogy megakadályozzák a gonosz abortusz – 

törvény rájuk erőszakolását  

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

† 

(33)  Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét 

2012. február 20. hétfő 00.20 

 

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

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

hogy szeretettel, örömmel és hálával fogadjátok el azt. 

 

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

Isteni Pecsétjét  

Istenséged körbeöleli testemet és lelkemet az örökkévalóságig  

Alázatos hálával leborulok és felajánlom Neked az Irántad, Szeretett Atyám 

iránti mérhetetlen szeretetemet és hűségemet  

Könyörgök, oltalmazz meg engem és szeretteimet ezzel a különleges Pecséttel, és 

én felajánlom életemet a Te szolgálatodra örökkön örökké   

Szeretlek Drága Atyám,   

Vigasztallak Téged, Drága Atyám ezekben az időkben  

Felajánlom Neked drága szeretett Fiadnak Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét, 

engesztelésül a világ bűneiért és valamennyi gyermeked üdvösségéért.   

Ámen.” 

 

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

szeretettel teremtett mindannyiatokat. 

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

szeretem kevésbé a másiknál. 

Ezért Én nem szeretnék elveszíteni egyetlen lelket sem. Senkit. 

Kérlek továbbra is imádkozzátok Isteni Irgalmasságom rózsafüzérét minden nap. 
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Egy nap majd meg fogjátok érteni, miért szükséges ez a megtisztulás. 

 Szerető Mennyei Atyátok, 

A Magasságos Isten 

† 

(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 

† 

 

(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.” 
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Szeretett Jézus Krisztusotok 

† 

 

(36) Azoknak, akiknek segítségre van szükségük, hogy tisztelni tudják az egy igaz 

Istent 

2012. március 7.  

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.” 

† 

 

(37)  Ima Isten valamennyi gyermekének egyesítésére 

2012. március 14. 

”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.” 

† 

(38) Ima a Katolikus Egyház megmentéséért 

2012. március 20 . 

„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 
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bátrak legyenek a megpróbáltatások alatt, amelyekkel szembenéznek  

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 

† 

(39) Segítség a lelkek felkészítésére, az Új Paradicsomra 

2012. március 21. 

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.” 

† 

(40) Ima a Papságnak, a lelkek – Második eljövetelre való – felkészítésére 

2012. március 24.  

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.” 

† 

(41) Ima a Hitetlenek lelkéért 

2012. március 25.  

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 ker essenek 

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.” 

† 

(42) Böjti ima az Egy-Világ-Pénznem megakadályozására 

2012. március 27. 

“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.”  

† 

(43) „Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt” 

2012. április 3.  

„Ó, Mindenható Atyaisten  

Szeretett Fiad, Jézus Krisztus nevében, és az Ő kereszthalálának, bűneink 

megváltásának emlékére  

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.  
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Ámen.” 

 

 

(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.” 

† 

(45) Ima a negatív gondolatok legyőzésére 

2012. április 17. 

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.”  

 

 

(46) Szabadíts meg engem a sátán kötelékeitől 

2012. április 20. 

„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.” 

† 
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(47) Ima Jézus iránti szeretetetek újraélesztésére 

2012. április 22. 

„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.”  

†  

 

(48) Ima a Kegyelemért Krisztus Második Eljövetelének Hirdetésére 

2012. április 22.  

” Ó, Jézusom 

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.” 

† 

 

(49) Hűségeskü a Keresztény Papság részére 

2012. április 24. 

„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.” 

† 

 

 

 



- A NAGYFIGYELMEZTETÉS - 

Forrás: thewarningsecondcoming.com +++ nagyfigyelmeztetes.hu  68  

 

(50)  Jézusom segíts, hogy megismerjelek Téged 
2012. április 30. 

„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.” 
† 

 

(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.” 
 

(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.” 
 

(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 

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.” 
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(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.” 

 

(55) 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 

Engedd, hogy alázatossá váljanak Előtted, és bűneik bocsánatáért esedezzenek, hogy a 

Te Dicsőséges Királyságod részévé válhassanak. Ámen.” 

 

(56) Ima a Papoknak, akik Védelmet keresnek a Szent Eucharisztiának 

2012. május 26. szombat, 16.00 

 

 „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.” 
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(57) Ima a Papságnak – Jézus, hadd halljam meg Hívásodat 

2012. május 28. hétfő, 20.45 

 

 „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.” 

 

(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.” 

 
 


