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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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EGYESÜLNI FOGUNK, AMINT BELÉPÜNK AZ ÚJ PARADICSOM KAPUIN 

2012. MÁRCIUS 1. CSÜTÖRTÖK, 19.55 

Drága, szeretett leányom, Gyermekeim közül sokan már megmenekültek az Én dédelgetett követőim imáinak és 

szenvedéseinek köszönhetően, akiknek Irántam való szeretete meghaladja az emberiség nagy része által vélt 

szeretetet. 

Ebben az intenzív időszakban kitartok, és Követőimre támaszkodom, hogy segítsenek Nekem a lelkek 

megmentésében. 

Ezen lelkek közül sokan nem fogják túlélni Isteni Irgalmasságom cselekedetét, és halálos bűnben 

fognak meghalni. 

Közületek oly sokan válaszoltatok Hívásomra, szívetek engedelmességével és nagylelkűségével. 

Nagy vigaszt nyújtotok Nekem. 

Megáldalak benneteket, drága Követőim, és arra kérlek benneteket, hogy továbbra is imádkozzatok a többiek 

lelkéért. 

Rövidesen az egész emberiség részesülni fog Irgalmasságom ajándékában. 

Mindenki érteni fogja Létezésem igazságát, de nem mindenki akar majd átölelni Engem, még akkor sem, 

amikor az igazság feltárul előttük. 

Ezekért a lelkekért sóvárgok. 

Ezekért az elveszett lelkekért hullajtja szeretett Édesanyám a könnyeit. 

Ezek azok a bűnösök, akiket segítenetek kell Nekem megmenteni, mert Én meg akarom menteni Isten 

valamennyi gyermekét. 

Imádkozzatok, és egyesüljetek, hogy segítsetek Nekem minden egyes lelket egybegyűjteni, amikor belépünk az 

Új Paradicsom kapuin. 

Imahadjárat (35) Ima a lelkeknek a Paradicsomba való belépéshez 

”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.” 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/03/egyesulni-fogunk-amint-belepunk-az-uj-paradicsom-kapuin/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/uj-imahadjarat-jezustol/
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Gyermekek, tudjátok, hogy mennyire szeretlek benneteket. 

Ti, akik ismertek Engem, meg fogjátok érteni Fájdalmam és Szenvedésem mélységeit, amiatt a sok ember miatt, 

akik visszautasítják Irgalmas Kezem. 

Csak ti tudtok, imáitok által segíteni ezeken a lelkeken, és így vigaszt nyújtotok Nekem, amelyre vágyom. 

Maradjatok Mellettem most. 

Nem fog sokáig tartani. 

Legyetek türelmesek és imádkozzatok. 

Nyugodjatok meg, és érezzétek Szeretetemet. 

Minden rendben lesz. 

Szeretett Jézus Krisztusotok 

 

IMAHADJÁRAT (35) IMA A LELKEKNEK A PARADICSOMBA VALÓ BELÉPÉSHEZ 

2012. MÁRCIUS 1. 

Imádkozzatok, és egyesüljetek, hogy segítsetek Nekem minden egyes lelket egybegyűjteni, amikor belépünk az 

Új Paradicsom kapuin. 

  

”Ó, Jézusom 

Segíts nekem, hogy segíthessek Neked megmenteni gyermekeid maradékát a földön 

Kérlek, hogy Irgalmad által mentsd majd meg a lelkeket a sötétség szellemétől 

Fogadd el életem megpróbáltatásait, szenvedéseit és fájdalmait a lelkek megmentésére a pokol tűzétől 

Tölts el engem a kegyelmekkel, hogy felajánljam neked ezeket a szenvedéseket szeretettel és örömmel 

szívemben, hogy mi mindannyian egy emberként egyesüljünk a Szentháromság iránti szeretetben, és 

Veled éljünk, mint egy szent család a Paradicsomban. 

Ámen.” 

  

Szeretett Jézus Krisztusotok 

 

ISTEN, AZ ATYA: FIGYELMEZTETÉS A SÁTÁNI KULTUSZOKAT ÉS A NEW AGE TANOKAT ILLETŐEN 

2012. MÁRCIUS 2. PÉNTEK 0.20 

Leányom, az emberiség megpróbáltatásai fokozódni fognak a végső megtisztulás során, mely 

szükségesszeretett Fiam, Jézus Krisztus Második Eljövetele előtt. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/03/imahadjarat-35-ima-a-lelkeknek-a-paradicsomba-valo-belepeshez/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/03/isten-az-atya-figyelmeztetes-a-satani-kultuszokat-es-a-new-age-tanokat-illetoen/
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A föld felkészülőben van erre a dicsőséges eseményre, mely Ígéretem szerint a legnagyobb ajándék a 

Paradicsom megteremtése óta. 

Várjátok ezt az eseményt nagy várakozással, mert ez az új Paradicsom az, amire minden férfi, nő és gyermek 

törekszik. 

Készüljetek fel, hogy ti, családjaitok és barátaitok alkalmassá váljatok arra, hogy Új Királyságom földjén 

járjatok, mely az Én drága, szeretett Fiam, Jézus Krisztus uralkodása alatt lesz. 

Ha figyelmen kívül hagyjátok ezt a kérést gyermekek, akkor el fogjátok veszíteni jogos örökségeteket. 

A bűnösök, ha csak egy pillantást vetnének erre a csodálatos teremtésre, a földre borulnának és irgalomért 

könyörögnének, hogy beléphessenek a kapuin. 

Csak azok lesznek képesek élvezni ezt az új, békés és dicsőséges létezést, akik egyszerű és tiszta szeretetet 

éreznek Irántam, az ő Mennyei Atyjuk iránt, és szeretett Fiam, Jézus Krisztus iránt. 

Sajnos, a sátán sok Gyermekem lelkét befeketítette, így ők nem képesek megkülönböztetni az igazságot a 

kitalációtól. 

Leányom, szörnyű hazugságokat követnek el a sátáni kultuszok és a new age tanok által. 

Szegény gyermekeim – kiket elcsábítottak a színes káprázatba rejtett hazugságok -, egy új bolygóban hisznek. 

Nekik egy másfajta paradicsomot ígérnek, de az nem létezik. 

Amikor a sátán elcsábítja és elnyeri azok szívét, akik hisznek benne, ő örökké gyötörni fogja őket. 

Ha látnátok a rettegést az arcukon, amikor ők, haláluk után, a sátán karmaiban találják magukat, az 

szétszakítaná szíveteket. 

Olyan nyomorultak ők, hogy fontos figyelmeztetnetek ezeket a lelkeket arra a gyötrelemre, ami majd rájuk vár. 

Imádkozzatok értük szüntelenül. Sok esetben csak az áldozatos lelkek szenvedése tudja megmenteni 

őket a pokol tűzétől. 

Azokat, akik hisznek Bennem, az Atyaistenben, arra kérlek most benneteket, hogy hagyjatok fel a hamis 

istenekkel, a hamis bálványokkal, a hamis tanokkal, a jósokkal és a new age tanokkal, amelyek összességében 

semmit sem érnek. 

Mindezeket a megtévesztés királya, a sátán, egy ravasz hazug hozta létre. 

Semmi nem állhat az útjába, hogy elvonjon benneteket Tőlem, drága Gyermekeim. 

Könyörögve kérlek benneteket, gyermekek, imádkozzatok ezekért a lelkekért, mintegy vigaszként Nekem, 

szeretett Atyátoknak. 

Vigasztaljatok meg Engem. Idővel meg fogjátok érteni Mennyei Királyságom misztériumát. 

Idővel Isteni Akaratom misztériuma is kinyilatkoztatásra kerül majd. 

Idővel, Irántam való szeretetetek és hűségetek által, ti majd segíteni fogtok Nekem végre egyesíteni Családomat 

a Királyságban, melyet kezdetben teremtettem valamennyi Gyermekemnek. 

Köszönöm neked, leányom, a szenvedésedet. Köszönöm nektek, Gyermekeim, hogy válaszoltatok Mennyei 

Hívásomra. 
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Én nektek adom minden Áldásomat most, de így kell kérnetek Engem: 

„Mennyei Atyám, segíts nekem, hogy kicsiny gyermekké váljak a Te szemedben. Kérlek, áraszd rám 

kegyelmeidet, hogy válaszolhassak a Te, valamennyi gyermeked megmentésére irányuló hívásodra. 

Ámen.” 

Szeretett Mennyei Atyátok 

A Magasságos Isten 

 

SZŰZ MÁRIA: ÉBREDJETEK, GYERMEKEK. BE KELL FOGADNOTOK AZ IGAZSÁGOT. 

2012. MÁRCIUS 3. SZOMBAT; 14.33 

Gyermekem, Fiam szenvedése ma megegyezik az Ő földi léte alatt átélt szenvedésével. 

A fájdalom, mely neki akkor a legnagyobb kínt okozta, nem keresztre feszítése volt, hanem a mód, ahogyan Őt 

elutasították. 

Az Ő szavát ma épp úgy elutasítják, mint akkoriban. 

A mód, ahogyan ma Őt kigúnyolják, nemcsak engem, az Ő szeretett Édesanyját készteti sírásra és 

szenvedésre, hanem az Ő odaadó követőit is a földön. 

Milyen fájdalmas látni, hogy Isten mennyi gyermeke fordított hátat a szentségeknek és az Egyház tanításainak. 

Oly sok lélek elveszett. Könyörögve kérlek benneteket, gyermekek, vegyétek fel Fiam keresztjét és mutassatok 

példát. 

Öleljétek át Fiamat a szív egyszerűségével. 

Fiamat szeretni, és Örök Atyámat tisztelni nagyon egyszerű, gyermekek. 

Soha ne elemezzétek Fiam szavát (üzenetét). 

Egyszerűen csak kövessétek Tanításait, melyek sosem változtak. 

Hallgassatok Fiam szavára, amint Ő hozzátok szól most a Mennyből. 

Ő hív benneteket, hogy készítsétek fel lelketeket az Ő Második Eljövetelére. 

Amikor Ő most veletek beszél, azt Ő az emberiség iránti szeretetéből teszi. 

Az Ő Szent Szava (Üzenete) táplálni fogja, és újra erőssé fogja tenni lelketeket. 

Ne utasítsátok el az Ő hozzátok intézett hívását most. 

Ő minden egyes lelket meg akar menteni. De annak érdekében, hogy ezt megtehesse, emlékeztetnie kell 

benneteket a helyes és a helytelen, a jó és a rossz közötti különbségre. 

Oly sokan közületek nem kapnak vezetést, illetve tájékoztatást a bűn súlyosságáról. 

A társadalmatokban és az Egyházakon belüli tolerancia azt jelenti, hogy az, amiről közületek sokan azt 

gondoljátok, hogy nincs jelentősége, az Isten szemében súlyos bűn lehet. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/03/szuz-maria-ebredjetek-gyermekek-be-kell-fogadnotok-az-igazsagot/
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Az Egyház nagy sötétségben van jelenleg, és sok éve a csaló célpontja. 

Fiamnak be kell most avatkoznia, és vezetnie kell benneteket, mivel az Egyházon belüli szakadás hamarosan 

kitör. 

Ébredjetek, gyermekek. Be kell fogadnotok az igazságot. 

A világ most a felismerhetetlenségig meg fog változni. 

Sok hírnök küldetett hozzátok a múltban, hogy felkészítsenek benneteket erre az eseményre. 

Ezek az emberiségnek adott utolsó figyelmeztetések, hogy lehetőséget kapjanak felkészülni Fiam Nagy 

Irgalmára. 

Az Ő Isteni Irgalmasságát követően, mikor az egész emberiség szemét fel fogja nyitni, hogy tanúi legyenek 

bűneiknek, Ő még egy kis időt fog adni nekik, hogy bűnbocsánatot keressenek. 

Ezt követően útmutatást fogtok kapni, hogy felkészítsétek lelketeket Krisztus, az Én Szeretett Fiam Második 

Eljövetelére, aki Dicsőségben jön el újra, amint az meg lett jövendölve. 

  

Az Üdvösség Anyja 

 

A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉS IZRAEL HÁZA ÜLDÖZTETÉSNEK LESZ KITÉVE 

2012. MÁRCIUS 4. VASÁRNAP; 15.30 

Drága, szeretett leányom, a pecsétek felnyitásának ideje, amely a hetedik pecsét általad való felnyitását fogja 

eredményezni, csaknem elérkezett. 

Imáitoknak köszönhetően sok zavargás elhárításra kerül. 

Ti, Követőim, elfogadjátok Keresztemet, és egyesülni fogtok Édesanyám Szeplőtelen Szívével, miközben az Én 

Dicsőséges Királyságom felé meneteltek. 

Ahogyan a világ csalárdságai és gonoszságai fokozódnak és terjednek, úgy fog erősödni és terjedni azok hite 

is, akik Hadseregemet vezetik. 

Az egyházak üldöztetésnek lesznek kitéve, nevezetesen a Katolikus Egyház és Izrael Háza. 

Sokan örülni fognak ennek. Ez a két vallás meg lesz hurcolva, és minden erőfeszítés – mind külső, mind belső -, 

meg lesz téve, hogy nyomuk se maradjon. 

Nagy öröm lesz világszerte, mikor ez a két vallás elbukik. 

Sokan úgy vélik majd, hogy ezt a két vallást meg kell semmisíteni. Az emberek tudomást sem vesznek majd ezek 

tetemeiről. 

De ez ostobaság lenne. Mivel ezek újra feltámadnak majd, hogy megalakítsák az Új Eget és az Új Földet, 

amint az Én Paradicsomom kapui megnyílnak. 

Senki sem tudja, és nem is fogja elpusztítani az Én választott népemet a földön. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/03/a-katolikus-egyhaz-es-izrael-haza-uldoztetesnek-lesz-kiteve/
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Okozhatnak nekik fájdalmat, szenvedést, halált és lerombolhatják magukat az épületeket és templomokat, 

melyeket ők építettek Atyám tiszteletére. 

Aztán növekednek, felemelkednek majd, és visszakövetelik jogos trónjaikat, mikor Velem együtt fognak 

uralkodni a Paradicsomban. 

Soha ne utasítsátok el Istent. 

Soha ne utasítsátok el az Ő Egyházait. 

Mert ha ezt teszitek, azzal a megtévesztés ösvényét követitek az örök kárhozatba. 

Megváltótok 

Jézus Krisztus 

 

AZ IGAZSÁG KÖNYVE KINYILATKOZTATÁS ALATT VAN NEKED, MINT A VÉGIDŐK 7. HÍRNÖKÉNEK 

2012. MÁRCIUS 5. HÉTFŐ, 15.30 

Drága szeretett leányom, ma azért jövök hozzád, hogy megvigasztaljalak a gyötrelem ezen idejében, amely 

minden oldalról támad téged. 

Tudnod kell, hogy János evangélista megkapta a felnyitott  könyvet – az igazság könyvét –, hogy a világ 

meghallja most ezekben az időkben. 

Ez a könyv, mely átadásra került János evangélistának, nem volt lezárva, mert a pecsétek már feltörettek. Aztán 

a pecséteket lezárták, és  nem fedhetőek fel a végsőkig. 

Elérkezett az idő számodra, hogy felnyisd az Igazság Könyvét, és feltárd a benne foglaltakat Isten 

valamennyi Gyermeke számára, hogy felkészítsék lelküket az örök életre. 

Az Igazság Könyve kinyilatkoztatás alatt van neked, mint a végidők 7. hírnökének. 

Azáltal, hogy hallatod hangod, az igazság fel fog tárulni, és a Jelenések Könyvében levő misztériumok 

bemutatásra kerülnek egy hitetlen világnak. 

De nem sokáig. A hitehagyottság ellenére, – amely nemcsak a hívőkre lesz hatással, hanem az egyházon belüli 

felszentelt szolgákra is -, a nagy gyónás ideje közel van. 

Amint ez megtörténik, nagy megtérés fog bekövetkezni az egész világon. 

Akkor éhezni fogják a felnyitott könyvben lévő, a világnak, az utolsó időkre megígért igazságot. 

Te vagy a hírnök, akinek nemcsak az a feladat adatott, hogy felkészítse a világot a lelkek üdvözülésére, hanem 

aki be fogja jelenteni Uralkodásomat. 

Szeretett Jézusotok 

 

FIGYELJÉTEK MOST, AHOGYAN A BÉKE EMBERE BE FOG MUTATKOZNI A VILÁGNAK 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/03/az-igazsag-konyve-kinyilatkoztatas-alatt-van-neked-mint-a-vegidok-7-hirnokenek/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/03/figyeljetek-most-ahogyan-a-beke-embere-be-fog-mutatkozni-a-vilagnak/
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2012. MÁRCIUS 6. KEDD; 15.20 

Drága, szeretett leányom, továbbra is teljesítened kell Szent utasításaimat, és ne engedd, hogy bárki is 

megállítson téged ebben a küldetésben, annak ellenére, hogy továbbra is minden oldalról támadni fognak. 

Soha ne kételkedj Szavamban, még akkor sem, ha nem érted, mit jelentenek Üzeneteim. 

Minden, amit kapsz a világ számára, hogy meghallja, előre meg volt jövendölve, leányom. 

Ez csak azért van, mert az emberiségnek meg kell értenie, mit is tartalmaz János Könyve. 

Mindennek, ami meg volt jövendölve, meg kell történnie. 

Figyeljétek most, ahogyan a béke embere be fog mutatkozni a világnak. 

Úgy fog tűnni, hogy ő békét teremt a Közel-Keleten. 

Ez egy hamis béke lesz, ezzel álcázva az általa előadott hazugságokat, annak érdekében, hogy elfedje a valódi 

okát ennek, a jelenleg elkövetett hazugságnak. 

Imádkozzatok Szent Helytartómért, XVI. Benedek pápáért, mert ő szörnyű üldöztetéssel fog 

szembenézni. Az idő már közel van. 

Imádkozzatok mindannyian, mert imáitok enyhíteni fogják ezen idők súlyos nehézségeit, melyek enyhíthetőek. 

Leányom, sok minden nem ismeretes, a végidőket illetően. 

Sokan félnek, és félhetnek is, de csak akkor, ha lelkük tisztátalan. 

Ti, akik Isten világosságában vagytok, sok mindenre kell örömteli várakozással tekintenetek, mert ez a 

bűn száműzetését fogja jelenteni a földről. 

Végre a világ egy új kezdetre ébred majd, mely Isteni világosságommal lesz eltöltve. 

Nincs sok idő, mielőtt mindezek megtörténnek. 

Csak az számít, hogy Isten valamennyi gyermeke meg fogja látni az igazságot a megfelelő időben, és meg fognak 

térni. 

Ellenkező esetben ők nem lesznek részesei az Új Földnek és az Új Égnek, melyek egybeolvadnak majd. 

Mert akkor Én ítélni jövök el. 

Így csak azoknak lesz életük, akik elismernek Engem, az ő Megváltójukat, Jézus Krisztust, és az Én Örök 

Atyámat. 

Imádkozzatok mindannyiatok lelkéért. Ez az egyetlen, amire most összpontosítanotok kell, és teljesen bízzatok 

meg Bennem. 

Jézusotok 

 

AZ ELSŐ PECSÉT, A HITTAGADÁS (APOSZTÁZIA*) 

2012. MÁRCIUS 7. SZERDA; 15.40 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/03/az-elso-pecset-a-hittagadas-aposztazia/
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Drága, szeretett leányom, mondd meg gyermekeimnek, hogy senki sem rendelkezik a tudással, vagy a 

jogosultsággal, hogy felfedje a Jelenések Könyvében lévő igazságot. 

Nem számít, mennyire tájékozottnak tartják magukat, csakis Nekem, Jézus Krisztusnak, az emberiség 

Megváltójának és Megmentőjének van jogom, hogy kinyilatkoztassam a világnak a Jelenések Könyvében 

foglaltakat. 

Kizárólag Nekem, az Isten Bárányának van jogom közvetíteni az igazságot ma a világnak, melyet 

tanítványomnak, János evangélistának, az igazság eszközének adtam. 

Az első pecsét a hittagadás, mely nemcsak a hitetlenek körében látható, hanem azok körében is, akik 

azt vallják, ismernek Engem, és akik nyilvánosan hirdetik az Irántam való szeretetüket. 

Ez az az idő, amikor az igaz hitet kiforgatják, mikor nektek, gyermekeim, egy felhígított tant mutatnak be, ami 

egy sértés Tanításaimmal szemben. 

Elmondom nektek gyermekek, hogy amikor új hamis vallások és vallási tanok keletkezését látjátok, akkor tudni 

fogjátok, hogy elérkezett az idő az első pecsét feltárására. 

Nézzetek körül. Mit láttok? Vallásokat, melyek olyan új isteneket tisztelnek, akikről sosem hallottatok. 

Tudományos-fantasztikus alapokon nyugvó vallásokat, amelyek összességében értelmetlenek, és tartalom 

nélküliek. Spirituális létezéseket, melyek nem evilágiak, mégis sokan hiszik, hogy Atyám Mennyei birodalmát 

képviselik. 

Vigyázzatok, mert fantáziavilágban éltek. 

A metafizikai** hiedelmek egyike sem az igazságot képviseli. 

Bármely tan, mely annak fontosságát tanítja, hogy helyezzétek saját magatokat minden más elé, az a tan 

a sátántól ered. 

Ne figyeljetek ezekre. Fordítsatok hátat ennek a kegyetlen megtévesztésnek. 

Azok, akik a hamis isteneket keresik, és életüket a hamis istenek bálványozásának szentelik, Számomra 

elvesztek. 

Ha nem hagytok fel ezzel, és ha nem imádkoztok Hozzám útmutatásért, nem tudlak megmenteni benneteket. 

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.” 

Csakis egy Isten van, az Atya, a Fiú és a Szentlélek, egyként a Szentháromság. 

Minden egyéb isten a sátántól jön, nem számít, mennyire vonzó köntösben. 

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


- A NAGYFIGYELMEZTETÉS - 

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

 

Kérlek, ne tékozoljátok el örök életeteket hűségetek elkötelezésével olyan hitek iránt, melyek a new 

age gyakorlatokat tisztelik, mint a Reiki, a Jóga, a new age meditáció, a tarot kártyák, a tisztánlátás 

(clairvoyance ***), a szellemi olvasmányok és az angyal-imádat, melyek a felemelkedett mesterekkel 

állnak kapcsolatban. 

Lassan, de biztosan ezek az okkult gyakorlatok elfogadásra kerültek, nemcsak a társadalmatok által, de 

a Katolikus és Keresztény Egyházak által is. 

Ezek a hamis vallási tanok oly gyorsan terjednek, hogy Isten gyermekeinek milliárdjait kebelezték be, akik oly 

sok hamis vigaszt találtak már ezekben, hogy már nem ismerik el az egy igaz Isten létezését. 

Jézusotok 

  

* aposztázia (gör. ‘elpártolás’): bűn a →hit erénye ellen. – 1. A katolikus hit teljes megtagadása, →hittagadás (~ a 

fide). – 2. A papság elhagyása (~ ab ordine) rendszerint nősüléssel. – Az 1394.k. szerint a →klerikus, aki akár csak 

polgárilag is →házassági kísérletet követ el, önmagától beálló →felfüggesztésbe esik. Ha figyelmeztetés után is 

folytatja a botránykeltést, fokozatos megfosztásokkal, sőt a klerikusi állapotból való elbocsátással is büntethető. – 

3. Szerzet elhagyása (~ a religione): ha örökfogadalmas szerz. jogtalanul, a vissza nem térés szándékával hagyja el 

a szerzetházat, v. jogos távozás után azért marad távol, hogy kivonja magát az engedelmesség alól. Ha ez a 

szándék nem állapítható meg, vélelmezhető, amennyiben egy hónapon belül nem tér vissza. Ha klerikus szerz. 

házasságot kísérel meg, büntetése azonos az előbbivel; a nem klerikus szerz. ilyen esetben önmagától beálló 

→egyházi tilalomba esik.        E.P. 

(Forrás: Magyar Katolikus Lexikon) 

** A metafizika átfogó tanulmányozása mindannak, ami a tudás, a magyarázat és a létezés rendjében alapvető 

jelentőségű, a valóság tanulmányozása. Tárgya mindaz, ami meghaladja a tapasztalatot, ami az emberi értelem 

külső határainál áll. 

*** Clairvoyance: “Szó szerint tisztánlátás. Az a látás, ami áthatol a fizikai fátyolon. Ha elemezzük, minden látás 

a rezgésekre való visszahatás.” 

 

IMAHADJÁRAT (36) AZOKNAK, AKIKNEK SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGÜK, HOGY TISZTELNI TUDJÁK 

AZ EGY IGAZ ISTENT 

2012. MÁRCIUS 7. SZERDA; 15.40 

Ti, és mindazok, akik most tudatosan elhagyjátok a sötétség királyát, meg fogjátok kapni a tisztánlátás 

ajándékát, ha kértek Engem ebben az Imahadjárat (36)-os imájában: Segíts nekem az igaz Istent tisztelni 

„Jézusom segíts nekem, mert elvesztem és összezavarodtam 

Nem ismerem a halál utáni élet igazságát 

Bocsáss meg nekem, ha megbántottalak Téged a hamis istenek tisztelésével, amelyek egyike sem az igaz 

Isten 

Ments meg és segíts nekem, hogy tisztán lássam az igazságot, és ments meg engem lelkem sötétségétől 

Segíts nekem Irgalmasságod fényébe jutnom 

Ámen.” 

 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/03/imahadjarat-36-azoknak-akiknek-segitsegre-van-szukseguk-hogy-tisztelni-tudjak-az-egy-igaz-istent/
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MÁSODIK ELJÖVETELEMET SEM MEGAKADÁLYOZNI, SEM MEGÁLLÍTANI NEM LEHET 

2012. MÁRCIUS 7. SZERDA, 20.30 

Drága, szeretett leányom, Én meg foglak védeni téged a szükséges különleges kegyelmekkel, megadva neked az 

erőt a küzdelemhez a gonosz erők ellen, amelyek úton vannak, hogy megállítsák ezt a szent küldetést. 

Fontos megérteni, hogy az emberi vélemény nem fontos. 

Csak az Én Legszentebb Szavam számít. 

Szavam az igazság. Én vagyok az igazság. Bárki, aki azt mondja neked, hogy ezek az üzenetek nem 

felelnek meg Tanításaimnak, az egy hazug. 

Ők nem ismernek Engem. Azt gondhaltják, hogy igen, de csak akkor ismerhetnek Engem, ha alázatos szívűek 

maradnak. 

Azok, akiknek véleménye cáfolja Szavamat, vétkesek a gőg bűnében. 

A gőg még az Én szent szolgáimat is vakká teszi az Én Szent Szavam igazságára. 

Be kell teljesednie az emberiségnek tett Ígéreteimnek, hogy eljövök újra dicsőségben megítélni az 

élőket és a holtakat. 

Ezt, Második Eljövetelemet, sem megakadályozni, sem megállítani nem lehet. 

Az emberiségnek, minden egyes lélek iránti Szeretetem miatt adott Figyelmeztetéseim, nagyon fontosak. 

Megfelelően kell felkészítenem Isten valamennyi Gyermekét erre a legdicsőségesebb eseményre. 

Sokan megpróbálnak majd gátolni téged. Sokan megpróbálják majd aláásni Szent Szavamat, és sokan 

megpróbálnak majd ártani neked annak érdekében, hogy megakadályozzák, hogy Szent Szavam meghallgatásra 

kerüljön. 

Mindezek a próbálkozások hiábavalók lesznek. 

Csak Nekem, Jézus Krisztusnak van hatalmam megadni az örök üdvösséget az egész emberiségnek. 

Csak Nekem van hatalmam felkészíteni az egész emberiség lelkét az ő örökségükre a Paradicsomban. 

Senki, még a sötétség királya, a sátán és az ő csatlósai sem tudják megakadályozni, hogy ez 

megtörténjen. 

Mindig emlékezzetek erre. Én meg fogom védeni mindazokat, akik betartják Szent Szavamat. 

Lehet, hogy megrémisztenek benneteket a globális események, amikor a sötétség erői bekerítik országaitokat. 

Az események aggasztani fognak benneteket, de sosem szabad félnetek, mert Én magammal viszlek majd 

benneteket az Én Új földi Királyságomba. 

Csak annyit kérek, hogy bízzatok Bennem. 

Hadd vezesselek benneteket. 

Engedjétek, hogy megmutassam nektek a módot lelketek megtisztítására az Imahadjárat imái által, melyeket 

Én adok nektek. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/03/masodik-eljovetelemet-sem-megakadalyozni-sem-megallitani-nem-lehet/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/uj-imahadjarat-jezustol/
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Aztán bízzatok mindent Rám. 

Ne feledjétek, hogy mindannyiatok iránt érzett Szeretetem olyan erős, hogy soha senki nem tudja gyengíteni ezt 

a tiszta szeretetet és irgalmat, amelyet Isten minden egyes gyermeke iránt érzek az Én Szent Szívemben. 

Szeretett Jézusotok 

Az Emberiség Megváltója 

 

VÉDELMEM PECSÉTJÉT MEGJÖVENDÖLTÉK, AMIKOR A MÁSODIK PECSÉT FELTÖRÉSRE KERÜLT 

2012. MÁRCIUS 8. CSÜTÖRTÖK, 19.52 

Legdrágább leányom, a világ kétezer éve várja ezt a pillanatot. 

Néhányan félelemmel a szívükben, mások várakozással és csodálattal, hogy mikor jön el majd ez a pillanat, és 

most elérkezett. 

Ez az az idő, amikor elküldöm az Én végidő-prófétámat, téged, Mária, hogy végre bemutasd az Igazság Könyvét, 

amely feltárja a Jelenések Könyvének tartalmát. 

Én vagyok az Isten, akihez valamennyi Gyermekem kiált ezekben a rettenetes időkben. 

Én vagyok az, akihez az Én csüggedt gyermekeimnek kiáltaniuk kell most. 

Most összegyűjtöm az Én családomat, hogy egyesülni tudjunk a végső csatában a sárkány megölésére, 

aki oly régóta gyötri a földet. 

Gyermekek, ne féljetek. Semmilyen bántódás nem fogja érni azokat, akik viselik Pecsétemet, az Élő 

Isten Pecsétjét. 

A sátánnak és az ő bukott angyalainak, akik megfertőzik a világot jelenleg, nincs hatalmuk azok felett, akik 

felvették az Élő Isten jelét. 

Rám kell hallgatnotok gyermekek, és el kell fogadnotok Pecsétemet, mert ez nemcsak az életeteket 

fogja megmenteni, hanem a lelketeket is. 

Minden nap imádkozzátok az imát Pecsétem elnyerésére*.  (lásd az üzenet végén) 

Biztosítsátok, hogy családotok minden tagja és szeretteitek megértsék Pecsétem fontosságát. 

Irántam, Mennyei Atyátok iránti szeretetek lesz a ti mentő kegyelmetek, és meg fogja adni nektek a szükséges 

erőt. 

Védelmem Pecsétjét megjövendölték, amikor a második pecsét feltörésre került. 

A vörös ló lovasa a bosszúálló sötét angyal, aki meg fogja ölni Gyermekeimet az eljövendő sok háborúban. De ő 

el fogja kerülni azon Gyermekeimet, akik homlokukon viselik a pecsétet. 

Készüljetek fel most, mert ezek a háborúk már zajlanak, és még többet terveznek a föld minden szegletében, 

különösen a Közel-Keleten, és azokon a területeken, ahol szeretett Fiam, Jézus Krisztus járt földi Idejében. 

Szeretett Atyátok 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/03/vedelmem-pecsetjet-megjovendoltek-amikor-a-masodik-pecset-feltoresre-kerult/
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A Magasságos Isten 

  

* A Védelem Pecsétje – Ima az Atyaistenhez (eredetileg az Isteni Irgalmasságról nevezett Mária kapta 2012. 

február 20-án) 

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.” 

 

SZŰZ MÁRIA: MINDEN NEMZET IMÁDKOZZA A RÓZSAFÜZÉRT MOSTANTÓL HÚSVÉT VASÁRNAPIG 

2012. MÁRCIUS 9. PÉNTEK 19.15 

Drága gyermekem, mennyire könnyezem, amikor látom a növekvő gyűlöletet nemcsak ellened, hanem szeretett 

Fiam, Jézus Krisztus Szent Szava ellen. 

Most már tudod mennyire szenvedett Ő a Getszemáni kertben, és hogy mennyire szenved még ma is, ahogyan 

minden Próbálkozását – hogy beavatkozzon megmenteni a lelkeket – meghiúsította a gonosz. 

Mivel háborúk szerveződnek most, fontos, hogy Szent Rózsafüzéremet imádkozzátok minden nap 

Húsvétig. 

Gyermekek, ha minden napot Szent Rózsafüzérem elimádkozásának, minden pénteket pedig a négy rózsafüzér 

elmondásának tudnátok szentelni, mostantól Húsvétig, akkor ez enyhíteni tudja és enyhíteni is fogja a világban 

levő legtöbb pusztítást. 

Fiam nagyon boldog azok által, akik szeretettel és tiszta szívvel elfogadják az Ő Szent Szavát. 

Nagy kegyelmek áradnak azokra a tiszta lelkekre, akik teljesen bíznak Benne, minden kétséget kizáróan 

szívükben. 

Gyermekeim, ti vagytok a maradék, a hívők kis magja, akik segítenek majd gyarapítani a 

hadsereget,amelyre most szükség van, hogy kipusztítsa a bűnt a világban. 

Imáitok, különösen Legszentebb Rózsafüzérem a fegyveretek, amely szükséges ahhoz, hogy megsemmisítsétek 

a gonoszt, és azokat, akiket ő megfertőz a föld minden szegletében. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/uj-imahadjarat-jezustol/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/03/szuz-maria-minden-nemzet-imadkozza-a-rozsafuzert-mostantol-husvet-vasarnapig/
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Menjetek most gyermekeim, és szervezzetek az egész világra kiterjedő imádságokat, hogy az én 

Rózsafüzéremet imádkozza minden nemzet mostantól Húsvét Vasárnapig. 

Menj békével gyermekem. A most kapott kegyelmek segíteni fognak neked, hogy megküzdj a sátántól jövő napi 

támadásokkal, ahogyan az ő dühe fokozódik emiatt a feladat miatt. 

Mennyei Édesanyátok 

Az Üdvösség Anyja 

 

A MÁSODIK PECSÉT FELNYITÁSÁNAK ITT AZ IDEJE, AMINT A HÁBORÚK FOKOZÓDNI FOGNAK 

2012. MÁRCIUS 10. SZOMBAT; 15.30 

Drága, szeretett leányom, elérkezett a második pecsét felnyitásának ideje, amint a háborúk fokozódni és 

terjedni fognak. 

Leányom, a bosszúálló sötét angyal egy forrásból ered, és ezek a háborúk mind összefüggésben vannak 

egymással. 

Nem helyi zavargások miatt történtek. A Nyugat tervezte azokat. 

Ezeket a háborúkat szándékosan szították, irányítási céllal, és sokan ezen nemzetek közül ördöginek vannak 

lefestve, hazugságokat terjesztve politikai vezetőikről. 

Gyermekek, ezeket a háborúkat ravasz módon készítették elő, mindet egyszerre, azzal a céllal, hogy 

eltávolítsák egyik vezetőt a másik után. 

Békés megoldásokat fognak bemutatni, melyeket megtapsolnak, de ezek hamisak. 

Gyermekeim, benneteket megtévesztenek. 

A háborúról szóló szóbeszéd, az csak – szóbeszéd. Hogyan indulnak a szóbeszédek? Ki indítja el azokat, és 

miért? 

Mit gondoltok, miért sodródott bele oly sok ország ezekbe a háborúkba, egyszerre? 

Ez nem véletlen egybeesés volt. 

Van egy terv, melyet az Antikrisztus szervezett, hogy irányítsa és leigázza azon nemzeteket, akik gazdag 

erőforrásokkal rendelkeznek. 

Ha ők irányítják ezeket az országokat, nagy hatalommal fognak bírni. 

Amint ezek a háborúk fokozódnak, és kimerítővé válnak, akkor az Antikrisztus úgy teszi ismertté magát, 

mint a béke közvetítője. 

Csak néhányatokhoz jut el az igazság, az irányítás és ellenőrzés miatt, melyet az Antikrisztus és szervezetei 

birtokolnak a kommunikáció világában. 

Imádkozzatok most, amint a háborúk fokozódni fognak, hogy terveiket hatástalanítsátok. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/03/a-masodik-pecset-felnyitasanak-itt-az-ideje-amint-a-haboruk-fokozodni-fognak/
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Tudnotok kell, hogy a Nyugat által olyannyira befolyásolt Izraelt el fogja utasítani, és cserben fogja hagyni az 

Egyesült Államok, amikor a legkevésbé számítotok erre. 

Akkor fog bekövetkezni a holocaust, melyről beszélek. 

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok Izrael népéért, akik bűneikért továbbra is szenvedni fognak 

Második Eljövetelemig. 

  

Szeretett Jézusotok 

 

SZŰZ MÁRIA: SOHA NEM VOLT MÉG ENNYI ELLENÁLLÁS AZ ISTENI KINYILATKOZTATÁSOKKAL 

SZEMBEN 

2012. MÁRCIUS 12. HÉTFŐ; 19.00 

Gyermekem, ez az az idő, amikor Isten valamennyi látnoka, prófétája, és választott lelke a legnagyobb 

üldöztetést fogja elszenvedni. 

A sátán napjai csaknem véget értek, és ő minden fegyvert fel fog használni, különösen egyes felszentelt papokat, 

hogy megpróbálja hiteltelenné tenni az én, azaz szeretett Édesanyátok szavát, és Drága Fiam, Jézus Krisztus 

szavát. 

Soha nem volt még ennyi ellenállás az isteni kinyilatkoztatásokkal szemben, mint napjainkban. 

A sötétség továbbra is folytatja az Egyház megszállását, és az Egyházon belül sokan megtesznek minden 

tőlük telhetőt, hogy lecsendesítsék a látnokok szavát. 

Ők nem akarják, hogy az igazság felszínre kerüljön, és gátolni fogják azon imák hirdetését, melyek a 

látnokoknak adatnak a lelkek mentésére. 

Imádkozzatok gyermekek, hogy erőfeszítéseik ne akadályozzák majd Fiam munkáját, és ne tegyék vakká a 

hívőket a Szentlélek ajándékára, mely továbbra is kiárad azon lelkekre, akik figyelik ezeket az üzeneteket. 

Imáitok és drága Fiam iránti hűségetek még sohasem volt ennyire fontos, mivel a sötétség ezen fellege 

továbbra is Fiam Egyházára vetül. 

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok Fiam mindent átragyogó világosságáért, hogy az elveszett lelkek 

megvilágosodhassanak az Ő Legszentebb Szava által. 

Köszönöm, hogy válaszoltál hívásomra gyermekem, különösen a jelenlegi  szomorúsággal lelkedben, melyet 

annak a gyötrelemnek az elviselése okozott, melyet azok kezei okoztak, akik azt állítják, Isten nevében 

beszélnek. 

Mennyei Édesanyátok 

Az Üdvösség Anyja 
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EGYHÁZAM EGY BIZONYOS RÉSZE MOST KÖZÖS ERŐFESZÍTÉST TESZ, HOGY ELHALLGATTASSON 

TÉGED 

2012. MÁRCIUS 13. KEDD; 18.30 

Drága, szeretett leányom, ma végül megtapasztaltad, hogy Legszentebb Szavamat nemcsak, hogy ellenzik, 

hanem el is utasítják Egyházam bizonyos tagjai. 

Azok, akik nem képesek Lábaim elé borulni és irgalomért esedezni, alkalmasnak tartják magukat arra, hogy 

megítéljék Szent Szavaimat (Üzeneteimet), melyeket az emberiségnek adok lelkük megmentésére. 

Én egy irgalommal teljes Isten vagyok, telve vággyal, hogy minden Gyermekemet megmentsem, és 

nehezen gerjedek haragra. 

Türelmem ma próbára lett téve, ez alkalommal egy olyan ember részéről, aki az vallja, hogy az Én nevemben 

beszél, mintegy újabb támadás gyanánt, hogy aláássa ezeket az üzeneteket. 

Leányom, te a mai naptól kezdve nem foglalkozhatsz senki hasonlóval, anélkül, hogy előtte ne kérnéd ki az 

Engedélyemet. 

Egyházam egy bizonyos része most közös erőfeszítést tesz, hogy elhallgattasson téged. 

Gyermekeim, ezek azok az idők, mikor a legbuzgóbb követőim –beleértve Egyházam tagjait –, hite oly módon 

lesz próbára téve, amire még nem volt példa Keresztre feszítésem óta. 

Amilyen gonoszul bántak Velem és ítéltek halálra, amiért merészeltem az igazságot hangoztatni első 

eljövetelemkor, ugyanebben a bánásmódban fognak részesülni Prófétáim is, Második Eljövetelemig.  

Gúnyolni fogják őket, kinevetik és bolondnak tüntetik fel majd őket, mikor Szavamat (Üzenetemet) terjesztik. 

Eretnekséggel fogják őket vádolni azok, akik ugyan Tanításaimat hirdetik, de nem ismerik fel ma a 

világnak adott Szavamat (Üzenetemet). 

Féljenek azok közületek, akik megkísérlik azt az ösvényt elállni, melyet most eléd fektetek, hogy megmentsd az 

emberiséget. 

Meg lesztek büntetve. 

Előttem kell majd felelnetek az igazságtalanságért, melyet azok ellen követtek el, akik Isten szavának 

hirdetésére küldettek ezekben a végidőkben. 

Ha elutasítjátok az Úr prófétáit, akkor az Úr szavát utasítjátok el. 

Arroganciátok vakká tesz benneteket az igazságra, és nektek nincs jogotok képviselni Engem. 

Nagyon megbántotok Engem, és Szent Szavam elutasításával mélyen megsebeztek Engem. 

Kegyetlen elutasításotok felett zokogok, miközben ti Tanításaim igazságának (fel)hígított változatát 

prédikáljátok. 

Szentségimádással kell töltenetek most az időt, mielőtt beszélhettek Velem, hogy lehetővé tegyétek Számomra, 

hogy a tisztánlátás ösvényén vezesselek benneteket. 

Vizsgáljátok meg az indokaitokat, melyekkel Szavaimat (Üzeneteimet) elutasítjátok. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/03/egyhazam-egy-bizonyos-resze-most-kozos-erofeszitest-tesz-hogy-elhallgattasson-teged/
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Vajon ez azért van, mert nem akarjátok meghallani az igazságot az egyházszakadásról, mely magával 

ragadja a Katolikus Egyházat? 

Vajon azért, mert nem fogadjátok el, hogy az Egyházba beszivárgott a csaló? 

Nem értitek, hogy mindez előre meg volt jövendölve? 

Imádkoznotok kell, hogy meglássátok az igazságot, és jöjjetek Hozzám útmutatásért, mielőtt túl késő lesz. 

Jézusotok 

Az egész Emberiség Megváltója 

 

A SZERETET ERŐSEBB, MINT A GYŰLÖLET 

2012. MÁRCIUS 14. SZERDA, 15.30 

Drága, szeretett leányom, szorosan Keblemre ölellek téged, mert elszenveded ezt a fájdalmat Velem egyesülve. 

Gyermekeim, és különösen Követőim, olyan gyengédséget éreznek egymás iránt, amit nem tudnak 

megmagyarázni. 

Lehetnek idegenek, akik a világ ellenkező felén laknak, mégis az általuk érzett szeretet, az Én szeretetem. 

Úgy szeretik egymást, mint bármely szerető családban a testvérek. 

Én vagyok a fény, amely létrehozza ezt a természetes szeretetet, amely összekovácsolja a lelkeket. 

Ez az Én Szentlelkem, amely Isten valamennyi gyermekét egy családdá egyesíti. 

Gyermekeim, ti vagytok az Én családom. 

A Szentháromság vezeti a családot, és amikor szeretetetek tiszta és alázatos, akkor automatikusan tagjai 

vagytok ennek a szent családnak. 

Az Atya Szeretetét Én közvetítem. 

Ha szeretettek Engem, elviszlek majd benneteket Atyám karjaiba, aki körétek és családotok köré 

helyezi majd a védelem pecsétjét. 

* (Lásd: Imahadjárat (33) A Védelem Pecsétje) 

Szívem ellágyul, amikor örömmel látom az egymás iránti szereteteteket. 

Vigaszt nyújtotok Nekem a gyötrelemben, amelyet el kell szenvednem, amikor szegény Gyermekeimet 

üldözik a háború sújtotta országokban.  

Egyesüljetek Velem most, hogy odaadó követőimből álló Családom majd egyesüljön – mindegy milyen hátérrel 

rendelkeznek, vagy milyen országból származnak – annak érdekében, hogy legyőzzék a gyűlöletet a világban. 

A szeretet erősebb, mint a gyűlölet. 

A gyűlölet gyengül, ha szeretettel válaszolnak rá. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/03/a-szeretet-erosebb-mint-a-gyulolet/
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Ha valaki igazságtalanul bánik veletek, nektek szeretettel kell viszonoznotok ezt, és a sátán gyáván meglapul 

majd kínjában. 

Ha kísértést éreztek arra, hogy bosszút álljatok azokon, akik megbántottak benneteket, akkor imádkozzatok 

értük, bocsássatok meg nekik, és inkább mutassatok szeretetet irántuk. 

A szeretet, amely átjárja a Családomat a földön, egy nagyon hatalmas erő. 

Sosem szabad elhinnetek, még egy pillanatra sem, hogy a gyűlölet képes legyőzni a szeretetet. 

A gyűlölet hatalma – bár undorító és fájdalmas azok számára, akik tanúi ennek – legyőzhető a szeretet erejével. 

Hogyan tudja a szeretet enyhíteni a gyűlöletet a világban ma? Az ima a válasz. 

Szeressetek Engem. 

Figyeljetek Rám. 

Válaszoljatok szeretett Édesanyám, és az Én, azaz az ő Fiának kéréseire, a különböző imák révén, melyeket 

kaptatok. 

Íme egy különleges ima – az Imahadjárat részeként – Isten gyermekeinek egyesítésére. 

Ez terjeszteni fogja a szeretetet a föld minden szegletében, és elűzi a napról napra egyre növekvő gyűlöletet. 

Ezt a gyűlöletet – melyet a sátán okoz az emberiség gyengeségén keresztül, és amely olyan kegyetlenségeket 

idéz elő, mint a kínzás, a gyilkosság, az abortusz és az öngyilkosság – el lehet hárítani ezen, 

az Imahadjárat (37) számú imája által, Isten valamennyi gyermekének egyesítéséért 

”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.” 

Szeretlek benneteket, gyermekek. 

Sosem szabad elcsüggednetek, amikor gonoszságot láttok magatok körül. 

Imáitok enyhíteni tudják ezt a gonoszságot. 

Szeretetetek le fogja győzni ezt. 

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

Jézus Krisztus 

 

IMAHADJÁRAT (37) IMA ISTEN VALAMENNYI GYERMEKÉNEK EGYESÍTÉSÉRE 

2012. MÁRCIUS 14. SZERDA, 15.30 

”Ó, drága Jézusom 

Egyesítsd szeretetben valamennyi szeretett követődet, hogy az egész világon terjeszthessük az örök 

üdvösségre tett Ígéreted igazságát 

Kérünk, hogy azok a langyos lelkűek, akik félnek felajánlani magukat – értelmüket, testüket és lelküket – 

Neked 

Vessék majd le gőgjük páncélját, nyissák meg szíveiket a Te szeretetedre, és a Te szent családod tagjai 

legyenek a földön 

Drága Jézus, öleld át mindezeket az elveszett lelkeket, és engedd, hogy testvéri szeretetünk felemelje őket 

a vadonból, és engedd, hogy magunkkal vigyük őket a Szentháromság keblére, szeretetébe és fényébe 

A Te szent kezedbe helyezzük minden reményünket, bizodalmunkat és szeretetünket 

Könyörögve kérünk, növeld odaadásunkat, hogy segíthessünk még több lelket megmenteni 

Ámen.” 

 

AZ AZONOS NEMŰEK KÖZÖTTI HÁZASSÁG HALÁLOS BŰN 

2012. MÁRCIUS 16. PÉNTEK; 22.20 

Drága szeretett leányom, szegény követőim  fájdalma és szenvedése - akiknek tehetetlenül kell nézniük, 

ahogyan az új törvények Tanításaimmal szemben állnak-, soha nem látott szintre emelkedett a világban. 

Gyermekek, nemcsak, hogy tanúi kell, hogy legyetek a bűnnek, de néznetek kell, amint a bűnt úgy állítják be 

nektek, hogy kényszerítenek benneteket annak humánus elfogadására. 

Egy bizonyos bűnre utalok, az azonos neműek házasságára, amelyet természetes jogként állítanak be. 

Majd azt várják tőletek, hogy fogadjátok el ezt a förtelmet, mivel ez egy templomban, Atyám trónja előtt 

köttetett. Ezeknek az embereknek nem elég, hogy a jog elnézi az azonos neműek házasságát, még Istent, az 

Atyát is arra akarják kényszeríteni, hogy adja Áldását rájuk. Ő ezt sosem tehetné meg, mert az Ő szemében ez 

halálos bűn. 

Hogy merészelik ezek az emberek azt gondolni, hogy elfogadható ezzel a visszataszító cselekedettel hivalkodni 

Atyám templomaiban? 

Gyermekek, Én minden lelket szeretek. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/03/imahadjarat-37-isten-valamennyi-gyermekenek-egyesitese/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/03/az-azonos-nemuek-kozotti-hazassag-halalos-bun/
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Szeretem a bűnösöket. 

Utálom a bűneiket, de szeretem a bűnöst. 

Az azonos neműek közötti szexuális cselekedetek nem elfogadhatóak Atyám szemében. 

Imádkozzatok ezekért a lelkekért, mert szeretem őket, de nem adhatom meg számukra a kegyelmeket, 

melyekre vágynak. 

Tudniuk kell, hogy nem számít, mennyire próbálják elfogadtatni az azonos neműek házasságát, nem illeti meg 

őket a házasság szentsége. 

A szentségnek Istentől kell jönnie. A szentségek vételének szabályai Atyám tanításaiból kell, hogy 

származzanak. 

Nem kényszeríthetitek Atyámat, a magasságos Istent, hogy Áldását adja, vagy hogy az Ő szentségeihez 

hozzájussatok, hacsak azok nincsenek oly módon tisztelve, ahogyan azokat tisztelni kell. 

A bűn ma úgy van beállítva a világban, mint valami jó dolog. 

Mint már említettem, a világ kifordult önmagából. 

A jó gonoszként van beállítva, és azokat az embereket, akik Isten, az Atya törvényei szerint próbálnak élni, 

kigúnyolják. 

Nem számít, milyen köntösbe öltöztetitek, a gonosz nem fordulhat át jócselekedetté Atyám szemében. 

Atyám meg fogja büntetni azokat, akik továbbra is fitogtatják bűneiket Előtte. 

Figyeljetek erre a figyelmeztetésre, mert azok a bűneitek, melyeket akkor követtek el, mikor nem 

engedelmeskedtek Istennek, azon bűneitek nem lesznek, és nem is lehetnek megbocsátva. 

Azért, mert nem fogadjátok el a bűnt bűnnek. 

Megváltótok 

Jézus Krisztus 

 

ÉN ELJÖVÖK MAJD A FELHŐKBEN AZ ÉG ÖSSZES ANGYALAIVAL ÉS SZENTJEIVEL ÖVEZVE 

2012. MÁRCIUS 18. VASÁRNAP, 16.00 

Drága, szeretett leányom, Gyermekeimnek tudniuk kell, hogy a világ lelki sivárságának oka az, hogy már nem 

tudják a különbséget jó és rossz között. 

Fényem nélkül – mely betölt minden lelket, még a bűnösöket is – a világ megszűnne létezni. 

Fényem az, amely életben tartja a világot. 

Sok követőm, akik a Velem egységben való szenvedésnek szentelik magukat, szintén segítenek életben tartani 

ezt a fényt. 

Épp mielőtt visszatérek, Fényem el fog tűnni a világban három napig. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/03/en-eljovok-majd-a-felhokben-az-eg-osszes-angyalaival-es-szentjeivel-ovezve/
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Ez majd a legvégén fog történni, és nem szabad ezt összekeverni a Nagyfigyelmeztetéssel. 

Ez alatt a három nap alatt lesz majd sírás és fogcsikorgatás, és az emberek majd tülekedve fogják keresni 

Fényemet, még akkor is, ha elutasítottak Engem. 

Ez lesz az igazság ideje. 

Követőim, nem szabad félnetek ez alatt a három nap alatt, amíg talán nem lesztek tudatában Jelenlétemnek, de 

Én veletek leszek. 

Aztán a három nap elteltével visszatérek majd a földre pontosan úgy, ahogyan felmentem a Mennybe. 

Én eljövök majd a felhőkben az Ég összes angyalaival és szentjeivel övezve, nagy dicsőségben. 

Mily gyönyörű és örömteli lesz az a nap, amikor Én eljövök, hogy uralkodjam a földön, Atyám Akarata szerint. 

Senki sem fog kételkedni abban, hogy ez Én vagyok. 

Senkinek sem lesz kétsége a jövőjét illetően. 

Ez lesz az a nap, amikor Ítélni jövök. 

Két részre osztom majd Népemet: azokra, akik szeretnek Engem, és azokra, akik gyűlölnek Engem. 

Azok, akik visszautasítanak Engem és hódolatot mutatnak az összes gonosz dolog iránt, száműzve lesznek a 

pokol örök tüzére. 

A többiek Velem jönnek, és Velem fognak élni a Paradicsomban, a feltámadt igazakkal. 

Ez az a cél, amelyet minden léleknek örömmel kell várnia, amikor újra eljövök, ahogy megígértem nektek. 

A keresztényeknek a következőket mondom. 

Tudnotok kell, hogy ez a nagy és dicsőséges esemény hamarosan megtörténik. 

A ti nemzedéketek tanúja lesz Dicsőséges Visszatérésemnek. 

Soha nem fogom kinyilatkoztatni ennek napját, mert csak Atyám tudja ezt, de biztosíthatlak benneteket, hogy 

Második Eljövetelem ideje közel van. 

Felszentelt Szolgáim, azt mondom nektek, hogy a ti kötelességetek felkészíteni Népemet, azokat a lelkeket, 

akikért ti feleltek, hogy benne foglaltassanak az élők könyvében. 

Kérlek benneteket, hogy dolgozzatok kitartóan a kommunikáció és az ima erejével, hogy felkészítsétek a világot 

Második Eljövetelemre. 

 Szerető Megváltótok 

Jézus Krisztus 

Az egész Emberiség Megmentője 
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SZŰZ MÁRIA: IMÁDKOZZATOK XVI. BENEDEK PÁPÁÉRT, AKIT AZ A VESZÉLY FENYEGET, HOGY 

SZÁMŰZNEK RÓMÁBÓL 

2012. MÁRCIUS 20. KEDD, 20.30 

Gyermekem, csend van, mint a vihar előtti csend, mivel a Katolikus Egyház hamarosan válságba kerül majd. 

Hívom valamennyi gyermekemet az egész világon, hogy imádkozzatok XVI. Benedek pápáért, akit az a 

veszély fenyeget, hogy száműznek Rómából. 

Őt, a Katolikus Egyház legszentebb Helytartóját a Vatikánon belül sok helyen gyűlölik. 

Több mint egy éve terveznek egy gonosz összeesküvést, amely hamarosan az egész világon látható lesz. 

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok Isten valamennyi, a Katolikus Egyházban levő szent szolgájáért, 

akiket üldözni fognak az Egyházon belüli nagy szakadás miatt, amely rövidesen bekövetkezik. 

Az egész világ tanúja lesz a nagy egyházszakadásnak, de nem lesz látható azonnal, hogy ez a helyzet. 

A hamis pápa arra vár, hogy felfedje magát a világnak. 

Gyermekek, ne hagyjátok magatokat megtéveszteni, mert ő nem Istentől való lesz. 

Róma kulcsai visszakerültek Atyámhoz, a Magasságos Istenhez, aki a Mennyekből fog uralkodni majd. 

Hatalmas felelősség hárul majd mindazokra a szent papokra, püspökökre és bíborosokra, akik nagyon-nagyon 

szeretik Fiamat. 

Nekik nagy bátorságra és lelkierőre lesz szükségük ahhoz, hogy elvezessék a lelkeket az Új Paradicsomba. 

Ezen szent szolgák által tett minden erőfeszítést – hogy felkészítsék a lelkeket drága, szeretett Fiam Második 

Eljövetelére – ellenezni fogja a másik, sötét oldal. 

Arra kérem valamennyi gyermekemet, hogy imádkozzatok a szükséges erőért, mivel az Antikrisztus és az ő 

társa, a hamis próféta az érdeklődés középpontjába fog kerülni. 

Imákat kell kérnetek tőlem, az Üdvösség Anyjától, melyek biztosítják majd a Katolikus Egyház megmenekülését, 

és Fiam igaz szavának megmentését. 

Fiam ígéretének igazságát, hogy nagy dicsőségben visszatér, meg fogják hamisítani. 

Ti, drága gyermekeim, egy sor hazugságot fogtok kapni, amelyeket illetően azt várják majd el tőletek, hogy 

tiszteljétek és fogadjátok el azokat Fiam szent nevében. 

Imámat, az Imahadjárat (38) imáját a következő egy hónapban, minden áldott nap el kell imádkoznotok annak 

érdekében, hogy biztosítsátok, hogy Isten szent papjai ne higgyenek a gonosz megtévesztésnek, amelyet a 

Hamis Próféta és az ő követői terveznek. 

„Ó, Üdvösség Áldott Anyja 

Kérlek, imádkozz a Katolikus Egyházért ezekben a nehéz időkben, és szeretett XVI. Benedek pápánkért, 

hogy enyhüljenek az ő szenvedései 

Arra kérünk téged, Üdvösség Anyja, hogy borítsd be a te szent palástoddal Isten felszentelt szolgáit, hogy 

megkapják a kegyelmeket, hogy erősek, hűségesek és bátrak legyenek a megpróbáltatások alatt, 

amelyekkel szembenéznek 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/03/szuz-maria-imadkozzatok-xvi-benedek-papaert-akit-az-a-veszely-fenyeget-hogy-szamuznek-romabol/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/03/szuz-maria-imadkozzatok-xvi-benedek-papaert-akit-az-a-veszely-fenyeget-hogy-szamuznek-romabol/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/uj-imahadjarat-jezustol/


- A NAGYFIGYELMEZTETÉS - 

Forrás: thewarningsecondcoming.com +++ nagyfigyelmeztetes.hu  26  

 

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.” 

Menjetek gyermekek, és imádkozzatok az Egyház megújulásáért, és azon felszentelt szolgák biztonságáért, akik 

hitükért fognak szenvedni a Hamis Próféta uralma alatt. 

Mária, az Üdvösség Anyja 

 

IMAHADJÁRAT (38) IMA A KATOLIKUS EGYHÁZ MEGMENTÉSÉÉRT 

2012. MÁRCIUS 20. KEDD, 20.30 

„Ó, Üdvösség Áldott Anyja 

Kérlek, imádkozz a Katolikus Egyházért ezekben a nehéz időkben, és szeretett XVI. Benedek pápánkért, 

hogy enyhüljenek az ő szenvedései 

Arra kérünk téged, Üdvösség Anyja, hogy borítsd be a te szent palástoddal Isten felszentelt szolgáit, hogy 

megkapják a kegyelmeket, hogy erősek, hűségesek és bátrak legyenek a megpróbáltatások alatt, 

amelyekkel szembenéznek 

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 

 

AZ EGYHÁZSZAKADÁS IDEJE CSAKNEM ELÉRKEZETT, ÉS NEKTEK FELKÉSZÜLTNEK KELL LENNETEK 

MOST 

2012. MÁRCIUS 20. KEDD, 21.20 

Drága, szeretett leányom, szeretném ebben a pillanatban Karjaimba ölelni valamennyi tanítványomat és 

követőmet mindenütt. 

Szükségem van a vigaszotokra, gyermekek. 

Szükségem van a vigasztalásotokra Szenvedésemben, amikor földi Egyházamért sírok könnyeket. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/03/imahadjarat-38-ima-a-katolikus-egyhaz-megmenteseert/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/03/az-egyhazszakadas-ideje-csaknem-elerkezett-es-nektek-felkeszultnek-kell-lennetek-most/
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Néhány felszentelt szolgám oly messzire eltávolodott, hogy sokan nem is hisznek Második Eljövetelemben. 

Azok a papok, püspökök és bíborosok, akik hisznek (Második Eljövetelemben), félre vannak állítva, és 

kénytelenek csendben maradni. 

Mennyire sírok ezekért a szegény, értékes tanítványaimért, akik életüket Nekem, és az emberiségnek szóló 

Tanításaim terjesztésének szentelték. 

Nemsokára már ügyelniük kell arra, mit mondanak Szent Szavamról, mert kénytelenek lesznek egy hazug 

tanításait hirdetni, akinek a lelke nem a világosságtól származik. 

Gyermekeim, szeretett papjaim és mindazok, akik szeretnek Engem, egyesüljetek most, és segítsetek Nekem 

megmenteni a lelkeket. 

Ahhoz, hogy ezt megtegyétek, egyetlen pillanatot sem szabad elvesztegetnetek. Beszélnetek kell másoknak a 

nagy dicsőségről, mely mindannyiatokra vár Második Eljövetelemkor. 

Ez a nagy és dicsőséges esemény az a pillanat lesz, amikor ti végül egyesülni fogtok Velem, a ti drága 

Jézusotokkal, aki oly nagyon szeret mindannyiatokat. 

Nektek, szeretett követőim, ébernek kell lennetek mindig. 

Rá akarnak majd venni benneteket, hogy hagyjatok el Engem, hogy kritizáljátok Igaz Tanításaimat, és 

arra kényszerítenek majd benneteket, hogy tiszteljétek és engedelmeskedjetek a báránybőrbe bújt 

farkasnak.  

Oly sok szegény lélek nemcsak, hogy a Hamis Pápa – a már régen megjövendölt Hamis Próféta – bűvkörébe esik 

majd, de ő még el is fogja hitetni veletek, hogy isteni hatalma van. 

Gyermekek, az egyházszakadás ideje csaknem elérkezett, és nektek felkészültnek kell lennetek most. 

Egyesüljetek. 

Kapaszkodjatok egymásba. 

Védelmezzétek meg egymást, és imádkozzatok azokért, akik a rossz utat fogják követni, és hódolni 

fognak a Hamis Próféta előtt. 

Még több imára van szükség, de ha azt teszitek, amit mondok, meg tudjátok menteni a lelkeket. 

Drága követőim, ti fogjátok képezni a maradék egyházat a földön, és azon bátor szent szolgák fognak vezetni 

benneteket, akik annak fogják felismerni a Hamis Prófétát, ami ő valójában. 

Ne féljetek, mert Én a bölcsesség, a nyugodtság és a tisztánlátás kegyelmét adományozom most 

mindannyiatoknak, akik kéritek ezt Tőlem ezzel az imával 

„Ó, Jézusom, segíts, hogy mindig meglássam Szent Szavad igazságát, és segíts, hogy hűséges maradjak a 

Te tanításaidhoz, nem számít mennyire fognak kényszeríteni arra, hogy elutasítsalak Téged.” 

Álljatok fel most, és legyetek bátrak ti, mindannyian, mert Én sosem foglak elhagyni benneteket. 

Én veletek megyek majd a tövises úton, és biztonságban elvezetlek majd benneteket az Új Paradicsom 

kapuihoz. 

Csak annyit kell tennetek, hogy teljesen Rám hagyatkoztok. 
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Szeretett Megváltótok 

Jézus Krisztus 

 

MONDD EL AZ EMBERISÉGNEK, HOGY MOST MÁR MINDENT AZ ÉN LEGSZENTEBB KEZEMBEN 

TARTOK 

2012. MÁRCIUS 21. SZERDA; 20.30 

Ma este azért jöttem hozzád, drága szeretett leányom, hogy elmondjam az emberiségnek, hogy most már 

mindent az Én Legszentebb Kezemben tartok. 

A globális csoport folyamatban lévő tervére utalok, amely kontrollálni akarja fizetőeszközeiteket, egészségügyi 

rendszereiteket és szuverenitásotokat (önállóságotokat). 

Nem lesz megengedve nekik, hogy kontrolláljanak benneteket, és Atyám keze gyorsan le fog sújtani, ha 

csak megpróbálnak bántani benneteket, gyermekek. 

Egyetlen olyan hívőt sem érhet bántalom majd, aki viseli Örök Atyám Védelmének Pecsétjét, az Élő 

Isten Pecsétjét. 

Ezért kell neked, drága leányom, biztosítanod, hogy Isten gyermekei közül minél többen azonnal hozzájussanak 

ehhez, a világ minden pontján. 

Gyermekek, a ti imáitok nagyon hathatósak voltak, különösképpen közületek azok imái, akik naponta 

imádkozzák Imahadjáratom imáit, Isteni Irgalmasságom Rózsafüzérét és a Szent Rózsafüzéreket. 

Ők már késleltettek és elhárítottak egy nukleáris háborút, lelkek millióit mentették meg a pokol 

tüzétől, ahogyan sok földrengést is meggátoltak. 

Soha ne feledjétek el, hogy imáitok a legnagyobb fegyveretek a gonosz ellen. 

Irántam, Jézus Krisztus iránti szeretetetek elterjedt az Irántam való hűségeteknek köszönhetően. 

Gyermekek, ti vagytok az Én modernkori tanítványaim, és most megkaptátok a felhatalmazást és a Szentlélek 

ajándékát, hogy terjesszétek Legszentebb Szavamat (Üzenetemet). 

Azért, hogy megkapjátok a Szentlélek erejét, segítségül kell hívnotok Engem, így mindig az igazságot fogjátok 

mondani, mikor Szent Szavamat (Üzenetemet) hirdetitek. 

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 

  

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/03/mondd-el-az-emberisegnek-hogy-most-mar-mindent-az-en-legszentebb-kezemben-tartok/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/03/mondd-el-az-emberisegnek-hogy-most-mar-mindent-az-en-legszentebb-kezemben-tartok/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/uj-imahadjarat-jezustol/
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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.” 

Ezen szent Üzeneteimből kiemelkedett Hadseregem már hétszázezer lelket számlál. 

Segítsetek Nekem Isten gyermekei közül még többet megtéríteni, hogy egyetlen lélek se vesszen el a sátán 

javára az Ítéletkor. 

Megerősítelek benneteket minden Nekem végzett munkátokban, gyermekek. 

Szeretlek benneteket, Én drága maradék egyházam. 

Szeretett Jézusotok 

 

IMAHADJÁRAT (39) SEGÍTSÉG A LELKEK FELKÉSZÍTÉSÉRE, AZ ÚJ PARADICSOMRA 

2012. MÁRCIUS 21. SZERDA; 20.30 

Az Imahadjárat (39) imája adatik most nektek, hogy Isten valamennyi gyermeke között járva, segítsetek nekik 

felkészíteni lelküket az Új Paradicsomra és Második Eljövetelemre. 

„Ó Jézusom, szeretett Megváltóm 

Kérlek, áraszd rám Szentlelkedet, hogy Legszentebb Szavadról meggyőződéssel tudjak beszélni, hogy 

felkészítsem Isten valamennyi gyermekét Második Eljöveteledre 

Könyörgök Hozzád, Uram Jézus, minden szükséges kegyelemért, hogy segíthessek valamennyi vallásnak, 

felekezetnek és nemzetiségnek, bármerre járok 

  

Segíts a Te nyelveden szólnom,   

segíts megnyugtatnom a szegény lelkeket a Te ajkaid által,  

és segíts szeretnem valamennyi lelket, azzal a különleges isteni szeretettel, mely a Te Szent Szívedből árad 

Segíts megmentenem a szívedhez oly közel álló lelkeket, és engedd, hogy vigaszt nyújtsak Neked, drága 

Jézusom, mikor az elveszett lelkek továbbra is elutasítják Irgalmadat 

Jézusom, nélküled semmi sem vagyok, de a Te nagylelkű segítségeddel harcolni fogok a Nevedben, hogy 

segítsek megmenteni az egész emberiséget. 

Ámen.” 

  

MÁSODIK ELJÖVETELEM TÉNYÉT HEVESEN ELLENEZNI FOGJÁK 

2012. MÁRCIUS 22. CSÜTÖRTÖK, 23.00 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/03/imahadjarat-39/
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Drága, szeretett leányom, Fájdalmam most a te fájdalmaddá vált a Velem való teljes egyesülés során. Bár ez 

nagyon nehéz lesz számodra, mégis sok örömet és sok új kegyelmet fog szerezni ez neked. 

Most neked adományozom a lélekolvasás képességének ajándékát. Két ok miatt hagyom rád ezt a különleges 

ajándékot. Az egyik, hogy megadja neked a szükséges védelmet, amikor elkezdesz majd vegyülni néhány 

követőmmel. 

A másik, hogy megtérítsd azokat a megkeményedett szívűeket, akik szembekerülnek majd veled, amikor 

támadják Legszentebb Szavamat (Üzenetemet). 

El kell fogadnod ezt az új szenvedést, amelyet jelenleg tapasztalsz, és tudnod kell, hogy ez folyamatosan 

fokozódik, a világban megnövekedett gonoszság miatt. 

Te, leányom, és sok más választott lelkem, most valamennyien egyaránt megtapasztaljátok egyidejűleg 

a fizikai és a belső szenvedést. 

Ez annak a szenvedésnek köszönhető, amelyet Legszentebb Helytartóm is tapasztal ezekben a 

napokban, amikor ő a legnagyobb megpróbáltatással fog szembenézni. 

Fogadd el Kelyhemet leányom azokért, akik elfogadják Szent Szavamat ezeken az üzeneteken keresztül, és tudd, 

hogy lelki nagylelkűséged lelkek millióit menti meg minden nap. Szenvedésed egyetlen perce sem vész kárba. 

Tisztában vagyok azzal, Gyermekeim, hogy amikor felveszitek Keresztemet, és követtek Engem, akkor 

szenvedni fogtok emiatt. 

De tudnotok kell, hogy azáltal, hogy ezt teszitek, ezzel segítetek Nekem megmenteni az emberiség nagy részét. 

Földi Uralkodásom alatt is segíteni fogtok Nekem, amikor a csaló száműzve lesz, és amikor Új Paradicsomom 

létrejön a földön. 

Azt is tudnotok kell, hogy ti – akik Velem szenvedtek azáltal, hogy követitek Utamat a Paradicsomba – ugyanazt 

az utat fogjátok megtenni a Kálváriára, mint amikor Én először jöttem. 

A keresztények ma azt hihetik, hogy ha eljönnék újra, egy második alkalommal, akkor az emberek soha nem 

bánnának Velem újra ilyen kegyetlenséggel. Nos, tévednek. 

Második Eljövetelem tényét hevesen ellenezni fogják. 

Szent Szavamat (Üzenetemet) ki fogják, sőt már ki is gúnyolják, és megkérdőjelezik. 

Gyermekeim, különösen a szilárd és határozott hittel rendelkezők nem értik, hogy Prófétáimat látszólag a 

többség elutasítja majd, ugyanúgy ahogy a múltban is. 

A jelenleg nektek adott Szavamat (Üzenetemet) már sok helyen figyelmen kívül hagyják az Egyházon 

belül, és éppúgy elutasítják, mint ahogy a Farizeusok tették az Én időmben a földön. 

Tanításaim igazságát, amely sosem változott, hazugságoknak fogják majd tekinteni. 

Miért van ez? Én megmondom nektek, azért, mert oly sokan olyan mértékben elferdítették és kiforgatták 

Tanításaim igazságát, hogy ők már nem hisznek a halálos bűnben. 

Oly sokan döntenek úgy, hogy figyelmen kívül hagyják a Szent Bibliában foglalt igazságot. 

Miért tagadjátok például az Új Ég és az Új Föld 1000 éves létezését? 

Ez egy nagyon különleges kinyilatkoztatás, és az igazság ott van benne, hogy mindenki láthassa. 
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Mégis, Szent Igémet támadják. 

A Jelenések Könyvét, csakúgy, mint a Dániel Könyvében foglalt próféciákat csak részletekben kaptátok 

meg. Sokan össze vagytok zavarodva. 

De ez azért van, mert ezek tartalma, mely ezen két prófétának került kinyilatkoztatásra, el volt zárva és 

el volt rejtve az idők végéig. 

Csak Nekem, Jézus Krisztusnak, az Isten Bárányának van jogom és hatalmam kinyilatkoztatni ezek 

tartalmát az emberiségnek. 

Hogyan állíthatjátok, hogy tudtok bármit is Második Eljövetelemről, amikor csak részleteket tudtok? 

Amikor ezek még nem kerültek nyilvánosságra?  

Hallgatnotok kell Szent Szavamra (Üzenetemre), mert ez azért adatik nektek, hogy megmentsétek lelketeket. 

Ha továbbra is elutasítjátok Szavamat (Üzenetemet) a Nagyfigyelmeztetés bekövetkezte után – amint ezen, a 

világnak adott Üzeneteim továbbra is ki fognak bontakozni – bűnösök lesztek Irgalmas Kezem 

visszautasításában. 

Függetlenül attól, hogy hisztek Bennem, vagy, hogy azt állítjátok, ismertek Engem, bűnösök lesztek abban, hogy 

megtagadtok Engem. Mint ilyenek el fogtok veszni Számomra, és nem fogtok alkalmassá válni, hogy belépjetek 

a Paradicsom kapuin. 

Ez az Én kötelességem, melyet tiszta szeretetből és könyörületből adok nektek, hogy Én most megpróbállak 

felkészíteni benneteket az utolsó időkre. 

Kérlek, ne utasítsatok el Engem, ezen második alkalommal, amikor Én eljövök megmenteni az emberiséget az 

örök kárhozattól, és felkínálom nektek az örök üdvösség kulcsait. 

Mert szeretlek benneteket, erősnek és határozottnak kell lennem, és el kell vezetnem benneteket az igazságra. 

Ne várjatok az Ítélet Napjáig, az igazság felfedezésével. 

Jöjjetek Velem most, és segítsetek Nekem megmenteni az egész emberiség lelkét. 

Tanítótok és Megváltótok 

Jézus Krisztus 

 

NINCS SOK IDŐTÖK, MIELŐTT ÉN ÍTÉLNI JÖVÖK 

2012. MÁRCIUS 24. SZOMBAT; 11.45 

Azért jövök ma hozzád, drága, szeretett leányom, hogy tájékoztassam a világot Nagy Irgalmasságomról. 

Szeretném a világot Igazságosságomról is tájékoztatni. 

Gyermekek, nincs sok időtök, mielőtt Én ítélni jövök. 

Ez az az időszak – a mai naptól Ítéletem Napjáig, amely Második Eljövetelemkor fog végbemenni – melyet 

bölcsen kell felhasználnotok lelketek felkészítésére. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/03/nincs-sok-idotok-mielott-en-itelni-jovok/
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Mint Isteni Megváltótoknak, az Én feladatom, hogy vezesselek benneteket, hogy útmutatást adjak nektek, és 

hogy felfedjem azokat az utakat és módszereket, melyekkel biztosítani tudjátok, hogy alkalmasak legyetek 

belépni az Én Paradicsomomba. 

Ne utasítsátok el Prófétáimat. Elsősorban Felszentelt Szolgáimnak szól ez. 

Nektek kérnetek kell Engem, hogy borítsalak be benneteket Szentlelkemmel, a tisztánlátáshoz, a lélek 

alázatosságával és tisztaságával. 

Ha megteszitek, felfedem majd előttetek Legszentebb Szavam (Üzenetem) igazságát, mely most ezen 

prófétámon keresztül adatik nektek. 

Ezt követően a ti kötelességetek lesz biztosítani, hogy valamennyi, útmutatásért hozzátok forduló lélek 

segítséget kapjon lelke felkészítésében Második Eljövetelemre. 

Soha ne féljetek kimondani ezt a kifejezést: Krisztus Második Eljövetele, mert sokan Nyájamból nem tudják, mit 

jelent ez. 

Közülük oly keveseket tanítottak erről a nagyszerű és dicsőséges eseményről, vagy lelkük 

felkészítésének fontosságáról, hogy a kegyelem állapotában legyenek. 

Soha ne féljetek a Tisztítótűz vagy a Pokol létezéséről prédikálni. Ez a ti felelősségetek, hogy elmondjátok 

Népemnek az igazságot. 

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 

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.” 

Menjetek most Felszentelt Szolgáim, és fogadjátok el azt a szerepet, melyre kiválasztattatok. 

A lelkek Második Eljövetelemre való felkészítése szolgálatotokban a valaha létező legnagyobb kihívás, 

és ezt szeretettel és örömmel szívetekben kell elfogadnotok. 

Fogadjátok el annak ajándékát is, hogy kiválasztattatok, mint ezen, a végidők felszentelt szolgái, amikor az Új Ég 

és az Új Föld kialakul, mint az Én Új Paradicsomom. 

Áldottak vagytok, hogy ezekben az időkben élhettek. 

De gyötörve és akadályoztatva lesztek utatok minden pontján a csaló és mindazok által, akiket ő megkísért, 

hogy szíveteket elfordítsák Tőlem, a ti Isteni Megváltótoktól, mikor az Én lelkeim megmentésében segédkeztek 

a földön. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/uj-imahadjarat-jezustol/
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Soha ne adjátok fel Szent Küldetéseteket, és tudnotok kell, hogy Én, a ti Jézusotok, az út minden egyes 

lépését veletek együtt teszem meg. 

  

Szeretett Jézusotok 

 

IMAHADJÁRAT (40) IMA A PAPSÁGNAK, A LELKEK – MÁSODIK ELJÖVETELRE VALÓ – 

FELKÉSZÍTÉSÉRE 

2012. MÁRCIUS 24. SZOMBAT, 11.45 

Forduljatok Hozzám útmutatásért ezzel az Imahadjárat (40) imájával: Ima a Papságnak, a lelkek, Második 

Eljövetelre való felkészítésére 

„Ó Jézusom 

Én csak egy alázatos szolgálód vagyok, és szükségem van a Te Vezetésedre 

Hogy fel tudjam készíteni a lelkeket a Te Dicsőséges Második Eljöveteledre 

Segíts nekem megtéríteni és felkészíteni a lelkeket 

A Te Szent Akaratodnak megfelelően, hogy alkalmasak legyenek belépni az Új Ég és az Új Földre, melyet 

megígértél az egész emberiségnek Kereszthalálod által 

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.” 

 

MÉG A NAGYFIGYELMEZTETÉS SEM FOG MEGTÉRÍTENI MINDEN HITETLENT 

2012. MÁRCIUS 25. VASÁRNAP, 15.30 

Drága, szeretett leányom, ma arra buzdítom valamennyi Követőmet, hogy szenteljék idejüket az imádkozásnak 

azokért, akik nem hisznek Bennem, Jézus Krisztusban, vagy az örök üdvösségben. 

Ezek a lelkek közel állnak Szívemhez, és meg kell őket téríteni, hogy elsőként lehessen őket megmenteni. 

Azok, akik vakok, nem látják, hogy az életük nem ér véget a földön. 

Sokan nem fogadják el, hogy az örökkévalóságig fognak létezni. 

Ezek a lelkek mélyen megsebeznek Engem, és elfog a rettegés, amikor látom őket, ahogy elpusztítják az életet 

lelkükben, földi életük során. 

Még a Nagyfigyelmeztetés sem fog megtéríteni közülük sokakat, akik ateistáknak vallják magukat. 

Egyedüli üdvösségük az áldozatos lelkek imája és szenvedése. 

Arra kérlek benneteket, hogy imádkozzatok ezekért a lelkekért, az Imahadjárat (41) imájával – Ima a Hitetlenek 

lelkéért 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/uj-imahadjarat-jezustol/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/uj-imahadjarat-jezustol/
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„Ó, Jézusom, segítsd meg a Te szegény gyermekeidet, akik vakok a Te üdvösségre tett ígéretedre 

Könyörögve kérlek, hogy imáim és szenvedésem segítségével nyisd fel a hitetlenek szemét, hogy 

megláthassák a Te gyengéd szeretetedet, és a Te szent karjaidba fussanak védelemért 

Segíts nekik, hogy meglássák az igazságot, és hogy megbocsátást keressenek valamennyi bűnükért, hogy 

meg lehessen őket menteni, és elsőként léphessenek be az Új Paradicsom Kapuin 

Könyörgök ezekért a szegény lelkekért, beleértve minden férfit, nőt és gyermeket, és arra kérlek, hogy 

oldozd fel őket bűneik alól. 

Ámen.” 

Most menjetek, drága Hadseregem, és összpontosítsatok az Én szegény elveszett gyermekeimre. Segítsetek 

Nekem, a ti Jézusotoknak, megmenteni az ő lelküket. 

Szeretett Megváltótok 

Jézus Krisztus 

 

IMAHADJÁRAT (41) IMA A HITETLENEK LELKÉÉRT 

2012. MÁRCIUS 25. VASÁRNAP, 15.30 

Arra kérlek benneteket, hogy imádkozzatok ezekért a lelkekért, az Imahadjárat (41) imájával – Ima a Hitetlenek 

lelkéért 

„Ó, Jézusom, segítsd meg a Te szegény gyermekeidet, akik vakok a Te üdvösségre tett ígéretedre 

Könyörögve kérlek, hogy imáim és szenvedésem segítségével nyisd fel a hitetlenek szemét, hogy 

megláthassák a Te gyengéd szeretetedet, és a Te szent karjaidba fussanak védelemért 

Segíts nekik, hogy meglássák az igazságot, és hogy megbocsátást keressenek valamennyi bűnükért, hogy 

meg lehessen őket menteni, és elsőként léphessenek be az Új Paradicsom Kapuin 

Könyörgök ezekért a szegény lelkekért, beleértve minden férfit, nőt és gyermeket, és arra kérlek, hogy 

oldozd fel őket bűneik alól. 

Ámen.” 

 

SZŰZ MÁRIA: KÉRD MEG GYERMEKEIMET, HOGY NAGYPÉNTEKEN EGY NAPOT BÖJTÖLJENEK, AZ 

EGY-VILÁG-PÉNZNEM BEVEZETÉSÉNEK MAGAKADÁLYOZÁSÁÉRT 

2012. MÁRCIUS 27. KEDD, 18.00 

Gyermekem, szenvedésed – más választott lelkekével együtt – fokozódni fog a Nagyhét alatt. 

Ez az a hét, amikor a csaló, Isten gyermekei közül a lehető legtöbbnek ártani fog, háborúk, üldöztetés és erőszak 

révén. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/uj-imahadjarat-jezustol/
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Ebben az időben a csaló nagy szenvedést okoz, ugyanolyat, mint amit drága Fiam elszenvedett Kereszthalála 

során. 

Gyermekem, el kell mondanod mindazoknak, akik arra buzdították a lelkeket az egész világon, hogy 

imádkozzák Szent Rózsafüzéremet minden pénteken, húsvétig, hogy nagyon megörvendeztettek 

engem. 

A lelkek – akiket ők folyamatosan mentenek együttesen saját nemzetük szenvedésével –, valamennyien, 

folyamatos segítséget kapnak ezen áhítatok által. 

Fiam szeretetét már egyre több ember érzi szerte az egész világon, a nagy szenvedés időszakában. 

Fiam az Ő különleges kegyelmeivel enyhíti fájdalmaikat, és megnyugtatja lelküket a Szentlélek ereje által. 

Gyermekek, az imáitok, melyek oly nagy szeretettel kerülnek bemutatásra általatok a Mennyekben 

meghallgatásra találnak. 

Minden időben keresnetek kell Fiam és Örök Atyám segítségét. Minden egyes ima, nem számít milyen rövid, 

meghallgatásra talál, és megválaszolásra kerül a Magasságos Isten akaratának megfelelően. 

Gyermekem, kérd meg gyermekeimet, hogy egy napot böjtöljenek Nagypénteken, azért, hogy 

megakadályozzák az egy-világ-pénznem bevezetését. 

Imáitok és böjtölésetek képes erre. 

Amint ezt az imát imádkozzátok Böjtölésetek alatt, Örök Atyám meg fogja akadályozni ezeket az embereket 

abban, hogy az általuk tervezett megszorításokat alkalmazzák annak érdekében, hogy ellenőrizni és irányítani 

tudjanak benneteket. 

Ugyanezek az emberek el akarják törölni a Kereszténységet, így fontos, hogy különleges áldozatok által 

megakadályozzátok, hogy ez megtörténjen. 

Imahadjárat (42) Böjti ima az Egy-Világ-Pénznem megakadályozására 

“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.” 

Gyermekem, egy nap böjtölés, Nagypénteken, nagy szabadságot fog hozni a nemzeteknek a sátántól, és azoktól, 

akik követik az ő – valamennyi nemzet pénzügyi irányítására és ellenőrzésére irányuló – gonosz vágyait. 

Szeretett Édesanyátok 

Az Üdvösség Anyja 

Isten Anyja 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/uj-imahadjarat-jezustol/
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IMAHADJÁRAT (42) BÖJTI IMA AZ EGY-VILÁG-PÉNZNEM MEGAKADÁLYOZÁSÁRA 

2012. MÁRCIUS 27. KEDD, 18.00 

 

“Ó, Magasságos Isten 

Felajánlom Neked böjtölésem ajándékát, hogy megszüntesd  a gonosz szorítását a világban, melyet azért 

terveznek, hogy megvonják hazámtól az élelmet, beleértve az élet kenyerét is 

Fogadd el felajánlásomat, és hallgasd meg kéréseimet más nemzetekért, hogy megakadályozzam az ő 

szenvedésüket, melyet az Antikrisztus tervez 

Ments meg minket, Drága Urunk, ettől a gonoszságtól, és oltalmazd meg a mi hitünket, hogy azzal a 

szabadsággal tisztelhessünk Téged, melyre szükségünk van, hogy örökkön örökké szerethessünk és 

imádhassunk Téged. Ámen.” 

 

JÉZUS KINYILATKOZTATJA KERESZTRE FESZÍTÉSE RÉSZLETEIT 

2012. MÁRCIUS 29. CSÜTÖRTÖK 13.15 

Drága, szeretett leányom, el fog jönni az Én időm a több szenvedésre, amint a Kereszthalálomról való 

megemlékezés közeleg. 

Senki sem érti Szenvedésem mértékét Keresztre feszítésem során, vagy ahogyan megostoroztak Engem. 

Ostoroztatásom volt a legrosszabb. Tíz férfi ütlegelt kegyetlenül, és Testemet tetőtől talpig 

felhasították. 

Hátamon a húst felszaggatták, és Lapockáim láthatóak voltak. 

Alig tudtam állva maradni, egyik Szememet összeverték és szétzúzták. 

Csak a Bal Szememen keresztül voltam képes látni. 

Mire Poncius Pilátus elé vittek, és Fejemre helyezték a töviskoronát, alig tudtam felállni. 

Aztán meztelenre vetkőztettek, majd egy rövid piros ruhadarabot adtak Rám Fejemen át, és egy pálmaágat 

tettek Jobb Kezembe. 

Minden egyes tövis, mint a tű, olyan éles volt. Az egyik tövis átszúrta a Jobb Szememet, amitől alig láttam. 

Oly sok vért veszítettem, hogy hánytam, és olyannyira szédültem, hogy amikor elkezdtem Utamat fel a 

Kálváriára, nem tudtam tartani a keresztet. 

Oly sokszor elestem, hogy órákig tartott mire felértem a hegytetőre. 

Az út minden egyes lépésénél ostoroztak és korbáccsal ütlegeltek. 

Egész Testem véres volt, és a perzselő naptól sűrű verejték borította. 
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Néhányszor elájultam. 

Bármennyire is fájdalmas és gyötrelmes volt ez, a legijesztőbb az Irántam mutatott gyűlölet volt, nemcsak a 

felnőttek részéről az út mentén, hanem a kisgyermekek részéről is, akik Belém rúgtak, mert követték 

szüleik példáját. 

A szájukból kitörő sikoly és a gyűlölet semmi sem volt, az ő Tőlem való félelmükhöz képest. 

Mert, a történtek ellenére, ők még mindig nem voltak biztosak abban, hogy vajon, valójában Én vagyok-e a 

Messiás, akit oly régóta vártak vagy sem. 

Ezért könnyebb volt gyűlölni és elítélni Engem, mint elfogadni Engem, mert ez azt jelentette volna, hogy 

meg kellett volna változniuk. 

A leggyötrelmesebb pillanat Számomra az volt, amikor a földön feküdtem az Oldalamon, ismét a hátamba 

rúgtak, és láttam szeretett Édesanyámat, ahogy Rám néz. 

Megszakadt a szíve, és két Tanítványomnak kellett támogatnia őt. 

Az egyetlen megmaradt szememmel láttam csak őt, és nem bírtam nézni az ő gyötrelmét. 

A több százas tömeg gúnyolódásait, sikoltozásait és üvöltéseit érezni lehetett a földön, ahogy ott feküdtem, 

éshatszáz katonának kellett megszerveznie és felügyelnie a Magam és hat másik keresztre feszítését. 

Én voltam a figyelmük középpontjában, és a többiek nem szenvedtek úgy, mint Én. 

Amikor Csuklóimat, a Hüvelykujjaim tövénél, felszegezték a keresztre, már nem éreztem semmit. 

Testem annyira összetörték és szétzúzták, hogy sokkos állapotba kerültem. 

Vállaimat kificamították, és Karjaimat kitépték a helyükről. 

A legrosszabb fizikai sérülést akkor okozták Testemen, mielőtt felszegeztek a keresztre. 

Egyetlen sikoly sem hagyta el Számat. 

Egyetlen tiltakozás sem. 

Csak egy sóhaj. 

Ez felbőszítette az Én hóhéraimat,akik olyan reakciót vártak, ami kielégíti az ő vágyaikat. 

Soha nem foglalkoztam velük, mert ha igen, akkor ez azt jelentette volna, hogy Én a sátánnal és az ő démonaival 

foglalkoztam volna, akik megfertőzték az ő  lelküket. 

Ezért volt olyan intenzív az ő gonoszságuk  Irántam. 

Öt órán át függtem a kereszten. 

A nap perzselően sütött, felhő nem volt az égen, amely enyhítette volna Bőröm égését. 

Amikor Utolsó Lélegzetemet vettem, Atyám fekete felhőket, valamint mennydörgést és villámlást bocsátott ki. 

A vihar, melyre sor került, olyan félelmetes erejű volt, és oly hirtelen, hogy azokban, akik Engem néztek, nem 

maradt semmi kétség ezen a ponton, hogy valóban Én vagyok a Megváltó, akit Isten, az Atya küldött. 
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Mintegy ajándékként nyilatkoztatom ki ezt neked, leányom, viszonzásul azért a hatalmas cselekedetért, a 

szenvedésért, amit felajánlottál Nekem. 

Mondd el Gyermekeimnek, hogy Én nem bánom Kereszthalálomat. 

Amit viszont bánok, az az, hogy Áldozatom feledésbe merült, és azt, hogy oly sokan tagadják, hogy Keresztre 

feszítésem megtörtént. 

Sokaknak fogalma sincs arról, hogy mit kellett elszenvednem, ahogy sok Tanítványom nem is látta, 

ahogy  felmentem a Kálváriára. 

Ami ma bánt Engem, az az, hogy még mindig oly sokan megtagadnak Engem. 

Követőim, az a Kérésem felétek, hogy ne hagyjátok, hogy Keresztre feszítésem kárba vesszen. 

Én VALAMENNYI bűnért haltam meg, beleértve a ma elkövetett bűnöket is. 

Én meg szeretném, és meg akarom menteni még azokat is, akik még ma is elutasítanak Engem. 

Szerett Megváltótok 

Jézus Krisztus 

 

KÖNYÖRÖGVE KÉRLEK BENNETEKET, NE FESZÍTSETEK ISMÉT KERESZTRE ENGEM 

2012. MÁRCIUS 30. PÉNTEK, 15.00 

Drága, szeretett leányom, nagyon fontos, hogy Isten valamennyi gyermeke megértse, miért haltam meg a világ – 

örök kárhozattól való – megmentése érdekében. 

A sátán – aki az emberiség szívében uralkodik Ádám és Éva bűnbeesése óta – úgy gondolja, hogy ő eredményes 

a lelkek elrablásában. 

Az emberiség nagy része nem akarta elfogadni Isten igéjét, különösen a Mózes által nekik adott 

Parancsolatokat. 

Ekkor Én elküldettem, hogy biztosítsam, hogy az emberiség megkapja az igazságot annak reményében, 

hogy a világ elfogadja majd ezt, és visszafordulnak az Atyához. 

Míg sokan elfogadták Legszentebb Igémet, a többség nem fogadott el Engem, mint a Messiást. 

Az igazság az, hogy ők senkit sem fogadtak volna el, még a prófétákat sem, mert ők hajlandóak voltak bűnben 

élni, amely rabul ejtette lelküket. 

Ha elfogadtak volna Engem, Én uralkodtam volna a földön, és az egész emberiség élvezhette volna az 

örök üdvösséget. 

Ehelyett elutasítottak Engem. 

A Zsidók, az Én saját népem, megvetett Engem. 

A Farizeusok lenéztek Engem, bár amikor hallották Szent Igémet, egyszerűen nem tudtak figyelmen kívül 

hagyni Engem. 
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Azért, mert Igéim fényt gyújtottak lelkükben, amelyet nehezen tudtak elutasítani. 

Így ők újra és újra visszajöttek Hozzám, hogy kérdezgessenek és megkérdőjelezzenek Engem. 

Ma ugyanez a helyzet. Közületek azok, akik azt állítjátok, hogy elutasítjátok Prófétámon keresztül 

hozzátok intézett Szavamat, nem tudtok csak úgy egyszerűen hátat fordítani ennek. 

Annak ellenére, hogy azt állítjátok, elutasítjátok, újra és újra visszajöttök. 

Idővel el fogjátok fogadni a ma hozzátok intézett Szavamat. 

Nem szabad elkövetnetek ugyanazt a hibát, amit azok követtek el, akik nemcsak elutasítottak Engem, de 

keresztre is feszítettek Engem. 

Könyörögve kérlek benneteket, ne feszítsetek ismét keresztre Engem. 

Hadd vezesselek el benneteket az üdvösségre, azáltal, hogy meghallgattok Engem most, amint szólítalak 

benneteket a mennyből, hogy felkészítselek benneteket az üdvösségre és az Én Új Paradicsomomra. 

Szeretett Jézusotok 

 

SZŰZ MÁRIA: ÉN VAGYOK A KÖZBENJÁRÓ. ÉN MAGAM FOGOM DRÁGA FIAM ELÉ VINNI 

IMÁITOKAT. 

2012. MÁRCIUS 30. PÉNTEK; 23.45 

Gyermekem, tudnod kell, hogy ahogy Fiam hozzátok intézett üzenetei változnak, és feltárják mind a múlt, mind 

pedig a jövő eseményeit, úgy egyre több támadás fog téged érni. 

Fiam Szent Szavát (Üzenetét) mindig is el fogják utasítani azok, akik  nem hajlandók meghallgatni Őt. 

Az emberi vélemény nem fontos. 

Fiam kommunikálása a világ felé most túl fontos ahhoz, mintsem hogy megengedje azoknak, akik 

szembehelyezkednek ezekkel az üzenetekkel, hogy késleltessenek téged, vagy eltérítsenek ettől a munkától. 

Most van itt az ideje a Fiam, Kereszten való Kínszenvedése feletti, alázatos elmélkedésnek. 

Gyermekeimnek meg kell tisztelniük az Általa, az egész emberiségért hozott áldozatot, a Neki szánt 

saját személyes áldozathozatalukkal a Nagyhét során. 

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok gyermekek a békéért a világban. 

Imádkozzatok a Pápa védelméért is, a Katolikus Egyházzal szembeni ádáz ellenállás ezen idejében. 

Az imádságra, az alázatosságra és a Fiam iránti egyszerű hűségre van szükség ahhoz, hogy Fiam szívéhez közel 

kerüljetek. 

Én vagyok a közbenjáró.  Én magam fogom drága Fiam elé vinni imáitokat. 

Én magam fogok segíteni nektek, hogy jobban szeressétek Őt, hogy a Számára szükséges vigaszt nyújtsátok 

Neki most, amikor a világ megemlékezik az Ő Kereszthaláláról. 
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Szeretett Édesanyátok 

Az Üdvösség Anyja 

 

ÚJ CSODÁIM BEMUTATÁSRA KERÜLNEK MAJD A VILÁG SZÁMÁRA 

2012. MÁRCIUS 31. VASÁRNAP, 11.00 

Legdrágább, szeretett leányom, bátornak kell maradnod szenvedésed során, és ne engedd, hogy félelem 

költözzön szívedbe. 

A Velem való igazi egyesülésben, szenvedésed egybeesik Kereszthalálom megemlékezésének hetével. 

Ez nem véletlen. Mert a szenvedés, amit te és más választott lélek elszenved ezen a héten, lelkek millióit 

fogja megmenteni a pokol tűzétől. 

Éppúgy, ahogy Én elszenvedtem a fájdalmat, a kínt és a halált, hogy megmentsem az emberiséget az örök 

kárhozattól, ugyanúgy szenvednek az áldozatos lelkek a többi lélek megmentése érdekében, hogy ők 

megkaphassák az örök élet ajándékát. 

Függetlenül attól, hogy milyen nehéz és ijesztő ez a szenvedés, gondolj mindig az emberiségnek szánt 

ajándékra, amelyet ez képvisel. 

Gyermekek, mivel a Nagyhét kezdődik, kérlek, elmélkedjetek Kereszthalálomon. 

Ne csak a szenvedésen, de a szabadság ajándékán is, amelyet Kereszthalálom nyújt az egész emberiségnek. 

Egyetlen egy lélek – beleértve a sátán befolyása alatt álló kegyetlen és megátalkodott bűnösöket is – sem lesz 

kizárva Irgalmasságomból. 

Az irgalom, mely szeretett Atyám ajándéka révén vált lehetségessé, melyet a világnak adományozott. 

Amikor Ő elküldött Engem, az Ő egyetlen Fiát, Ő a legnagyobb áldozatot hozta. 

Ez az áldozat – amely bizonyítja az Ő szenvedélyes szeretetét valamennyi Gyermeke iránt – azt jelentette, hogy 

elpusztítható a sátán egyszer és mindenkorra. 

Atyám által, az emberiségnek adott szabad akarat miatt, minden ember választás elé lesz állítva. 

Vagy Atyámmal lesztek, vagy Ellene. 

Vagy az Örök Élet Paradicsomát választjátok majd, vagy a Pokol borzalmait. 

A sátán, ahogy napjai csaknem végetérnek, nem ül ölbe tett kézzel, miközben Új Csodáim bemutatásra kerülnek 

világ számára ebben az időben. 

Nemcsak a sötét lelkeket fogja megtámadni, azért, hogy további sötétségbe és az ő csatlósaihoz közelebb 

csábítsa őket, hanem a hithű keresztényeket is célba veszi. 

A csodák, melyekről beszélek, először is a rajtad – az Én leányomon – keresztüli Kommunikációm. 

Hangom meghallgatásra kerül, és a megtérések megsokszorozódnak. 

Lelkek millióira tarthatok már igényt, ezen üzenetek által. 
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A többi csodát, köztük Irgalmasságom nagy ajándékát, bemutatom a világnak hamarosan, mikor a 

Nagyfigyelmeztetés megtörténik. 

Minden egyes férfi, nő és gyermek első alkalommal nyer bizonyítékot nemcsak arra vonatkozólag, hogy Isten, 

az Atya létezik, hanem arra is, hogy Én, Jézus Krisztus, az Ő egyetlen Fia, szintén létezem. 

Ez azt jelenti, hogy minden vallás – köztük a Zsidó nép is, az Én választott népem, akiktől Én származom – rá fog 

ébredni az igazságra. 

A globális megtérés csodája felbőszíti majd a sátánt, aki nem fogja feladni, még ezen a ponton sem. Azoknak a 

szegény lelkeknek, akik már szörnyű bűnben élnek, nekik nagyon nehéz lesz eltávolodni a sátántól. 

A további csodák között olyan globális események lesznek majd, mint az ökológiai csodák, amelyeket Atyám, 

az Ő két tanúja iránti – a keresztények és a zsidók iránti – szeretetéből ad majd. 

Ez a két vallás erőt fog kapni majd az üldöztetése során. 

Az ellenségeik szenvedni fognak majd, amikor szörnyű büntetést okoznak nekik. 

És akkor jön el Második Eljövetelem, a legnagyobb csoda Feltámadásom óta.  

Ez lesz az a nap, amikor Én eljövök ítélni élőket és holtakat. 

Ez az a nap, amikor Én eljövök, hogy összegyűjtsem Családomat, hogy egy családdá  váljunk. 

Ez lesz  az Én uralkodásomnak a kezdete, amikor a Föld és az Ég eggyé olvad ezer esztendőre. 

Ekkor mindenki, az Én Atyám Isteni Akarata szerint fog élni. 

  

Szeretett Jézusotok 
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† ÚJ IMAHADJÁRAT JÉZUSTÓL 
 

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

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

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

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

imákat és a www.TheWarningSecondComing.com (magyarul 

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

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

újabbak, Jézus kérésének megfelelően. 

2011. november 17. csütörtök; 21.00 

 

 

(1)  „ Ajándékom Jézusnak a lelkek mentésére” 

2011. november 17. csütörtök; 21.00  

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

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

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

első ima: 

Ajándékom Jézusnak a Lelkek Mentésére 

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

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

függetlenül attól, hogy mennyire súlyosan bántanak meg Téged. 

Engedd, hogy imám és szenvedésem által segíthessek megmenteni azokat a 

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

Melletted, a Te Országodban. 

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

akik után epekedsz. 

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

időben.” 

Megváltótok 

Jézus Krisztus 

† 

(2)  Ima a Globális Uralkodókért 

2011. november 18. péntek, 21:00  

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

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

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

http://www.thewarningsecondcoming.com/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/
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„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, ak ik 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 ált al. 

Ámen.”  

Megváltótok 

Jézus Krisztus 

† 

(3)  Szabadítsd meg a világot a félelemtől 

2011. november 19. 

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

félelemtől: 

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

félelemtől, mely elválasztja a lelkeket a Te szerető szívedtől.  

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

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

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

úgy, ahogy szeretniük kellene Téged.”  

Szerető Megváltótok 

Jézus Krisztus 

† 

(4)  Egyesíts minden Családot 

2011. november 20. 

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

maradhassanak az Én Új Paradicsomi Királyságomban a földön. 

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

örök üdvösséget. 

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

így örökölhessék a Te Földi Új Paradicsomod.” 

Ámen. 

Szerető Megváltótok 

Az Emberiség Megváltója 

Jézus Krisztus 

† 

(5)  A Magasságos Isten dicsőítése 



- A NAGYFIGYELMEZTETÉS - 

Forrás: thewarningsecondcoming.com +++ nagyfigyelmeztetes.hu  44  

 

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, dicsőít ésünket 

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 

† 

(8)  A Gyónás 

2011. november 22. kedd, 22:30  
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Én, Jézus, Királyotok és Megváltótok, most bemutatom a gyónásra szánt Imámat. 

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

Nagyfigyelmeztetés alatt és után. 

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

sértésekért, amiket másoknak okoztam. 

Alázatosan imádkozom a kegyelmekért, hogy elkerüljem, hogy újra megbántsalak 

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

Könyörögve kérlek, hogy bocsáss meg bármely jövőbeli bűnért, melyet 

elkövethetek, és amellyel fájdalmat és szenvedést okozok majd Neked. 

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

válhassak mindörökre. 

Szeretlek téged Jézusom. 

Szükségem van Rád. 

Tisztelet Neked, és mindenért, amit Te képviselsz. 

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

Királyságodba.” 

Megváltótok 

Jézus Krisztus 

† 

(9)  Szenvedés felajánlása ajándékként 

2011. november 28. 

“Ó Jézus Legszentebb Szíve 

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

szavadat hirdetem alázatos hálaadással. 

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

visz közelebb engem a Te Szent Szívedhez. 

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

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

† 

(10)  Szeretetlángod hordozása 

2011. november 29. kedd, 15.35 

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

Szeretetlángod minden nemzeten át.  

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

gyalázkodásokkal, amelyekkel szembe fogunk kerülni mindazok között, akik 

nem hisznek igazán a Te Irgalmadban. Ámen.” 

† 

(11)  A látnokokkal szembeni gyűlölet megállítása 

2011. november 30. szerda, 20.00  

“ Ó Jézus Szent Szíve, kérlek, állítsd meg a gyűlöletet és fél tékenységet, amely 

jelen van követőid között az igaz látnokok iránt ezekben az időkben.  

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

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

(12)  Ima a gőg bűnének elkerülésére 

2011. december 3. szombat; 19.40  

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

lelkeket.  Sokan olyannyira telve vannak gőggel, Tanításaim ismeretével való 

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

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

Kérd meg őket, hogy imádkozzák ezt az imát: 

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

beszélek. 

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

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

Szentlelkeddel, hogy meg tudjam különböztetni Szavad igazságát, amikor az 

emberiséghez szólsz.  Ámen.” 

† 

(13)  Ima a védettség kérésére 

2011. december 11. vasárnap 15.33  

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

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

Nagyfigyelmeztetés során megmutatkozik. 

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

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

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

utasítani az irgalmasságot, melyet Fiam fog megmutatni nekik. 

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

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

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

teljes hónapnyi imádságot ajánlotok fel lelkeikért. Kérésemnek megfelelően az alábbi 

imát mondjátok: 

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

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

akik még mindig elutasítják az Ő Irgalmas Kezét. 

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

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

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

Béke Új Korszakába a Földön. Ámen.” 

Mennyei Atyátok 

A Magasságos Isten 

† 

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

2011. december 14. szerda, 19.15  
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Ezt az imát az Isteni Irgalmasságról nevezett Márián keresztül adta Jézus mindenkinek, 

hogy imádkozzunk Istenhez, az Atyához, egy lehetséges nukleáris háború elleni 

védelemért, és hogy kérjük az Üdvösséget. 

 „Ó Mindenható Atya, Magasságos Isten, 

Kérünk, légy irgalmas minden bűnöshöz. 

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

özönét. 

Hallgasd meg kéréseimet saját családomért, és add, hogy mindegyikünk 

kegyelmet találjon majd a Te szerető szívedben. 

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

háborútól, és minden cselekedettől, melyet gyermekeid elpusztítására terveznek. 

Tarts távol minket minden ártalomtól, és védelmezz meg minket. 

Világosíts meg bennünket, így fel tudjuk nyitni szemeinket, hogy meghalljuk és 

elfogadjuk megváltásunk igazságát, félelem nélkül lelkünkben.” 

Menjetek békével. 

Szerető Megváltótok 

Jézus Krisztus 

† 

(15)  Hála az Isteni Irgalmasság ajándékáért 

2011. december 19. hétfő, 19.30 

Legdrágább leányom mennyire szeretném, hogy a keresztények mindenütt szívük 

mélyéről jövő mély tiszteletet tanúsítanának Születésem iránt. 

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

most. 

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

hogy Megváltásom ajándékát tisztelitek Születésemben. 

Ezért küldött Engem Atyám első alkalommal. 

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

megváltásra. 

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

Karácsonyra: 

„ Ó Mennyei Atyám, 

Őszinte csodálattal tisztelünk Téged az Általad hozott áldozatért, amikor 

Megváltót küldtél a világba. 

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

Irgalmasság ajándékáért, mellyel most megajándékozod gyermekeidet. 

Ó Magasságos Isten, tégy minket méltóvá Nagy Irgalmasságod hálával teli 

elfogadására. Ámen.” 

Szeretett Megváltótok 
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Jézus Krisztus 

† 

(16)  Ima a Nagyfigyelmeztetés során felkínált kegyelmek elfogadására 

2011. december 31. 

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

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

Nyisd meg szemem a Te Örök Üdvösségre tett ígéreted igazságára. 

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

kezedet. 

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

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

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

Ámen.” 

† 

(17)  Az Üdvösség Anyjának imája a sötét lelkekért 

2012. január 1. 

„Ó Mária szeplőtelen szíve 

Az Üdvösség Anyja és Minden Kegyelmek Közvetítője 

Te, aki részt veszel az emberiség megmentésében a sátán gonoszságától 

Imádkozz érettünk 

  

Üdvösség Anyja, imádkozz, hogy minden lélek megmenekülhessen, 

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

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

adjon számunkra az örök  üdvösségre. Ámen.” 

† 

(18)  Állítsd meg az Antikrisztust és az ő csoportját 

2012. január 11. szerda; 15.00 

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

és az ő csoportját, akikről beszélek. 

„Ó drága Jézus, mentsd meg a világot az Antikrisztustól 

Védj meg minket a sátán gonosz csapdáitól 

Mentsd meg egyházad utolsó maradványait a gonosztól 

Add meg valamennyi egyházadnak a szükséges erőt és kegyelmeket, hogy 

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

hadserege által tervezett üldöztetéstől. 

Ámen.” 

Szeretett Jézusotok 

Az egész emberiség Megmentője és Megváltója 

† 

(19)  Ima a fiatalokért 

2012. január 13. 
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“Üdvösség Anyja, kérlek, imádkozz irgalomért azon fiatalok számára, akik 

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

megmenteni az egész emberiséget. 

Ne engedd, hogy egyetlen lélek is elvesszen az úton, 

Ne engedd, hogy egyetlen lélek is visszautasítsa az Ő Nagy Irgalmát, 

Kérlek Édesanyám, ments meg mindenkit, és kérlek, borítsd be ezeket a lelkeket 

Szent Palástoddal, hogy megadd nekik a szükséges védelmet a csalóval szemben.” 

† 

(20)  Akadályozd meg az Antikrisztust abban, hogy elpusztítsa a világot 

2012. január 19. 

Íme az Imahadjárat (20) imája, ami segít megakadályozni az Antikrisztust abban, hogy 

elpusztítsa gyermekeimet: 

“Ó Mennyei Atyám, drága Fiad nevében kérlek, akadályozd meg, hogy az 

Antikrisztus elcsábítsa gyermekeid lelkét  

Könyörögve kérlek, Mindenható Atyám, akadályozd meg az Antikrisztust, hogy 

rettegésben tartsa gyermekeidet 

Könyörögve kérlek, akadályozd meg az Antikrisztust, hogy megfertőzze és 

beszennyezze teremtményedet, és kérlek, irgalmazz azoknak a szegény lelkeknek, 

akik tehetetlenek lesznek vele szemben 

Hallgasd meg imám drága Atyám, és mentsd meg minden gyermekedet ettől a 

szörnyű gonosztól.” 

Szeretett Jézusotok 

† 

(21) Hálaadó ima Istennek, az Atyának az üdvösség ajándékáért 

2012. január 24.  

Imádkozzatok most hálaadással ezért a különleges ajándékért, melyet Atyám most az 

emberiségnek ad, ebben, az Imahadjárat 21-es számú imájában: 

  

„Magasztalunk Téged és hálát adunk Neked Ó Szent Isten, az emberiség 

Mindenható Teremtőjének, az emberiség iránti szeretetedért és irgalmadért 

Köszönjük Neked az üdvösség ajándékát, mellyel megajándékozod szegény 

gyermekeidet 

Könyörgünk Hozzád, ó Urunk, mentsd meg azokat, akik a gonoszt követik, és nyisd 

meg szívüket örök életük igazságára. 

Ámen.” 

Örüljetek gyermekek ennek a nagy ajándéknak. 

De még mindig sok a tennivalótok, hogy segítsetek a lelkeknek, mert felebarátaitok 

közül sokan továbbra is makacsul ellenezni fogják Szent Szavam (Üzenetem) igazságát. 

Szeretett Jézusotok 

Az egész Emberiség Megváltója 

† 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/uj-imahadjarat-jezustol/
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(22)  Ima a Katolikus Papság részére 

2012. január 27.  

Leányom, a világnak adom az Imahadjárat (22) imáját a Katolikus Papság részére, hogy 

imádkozzák: 

“Ó, szeretett Jézusom,  

Add, hogy erős legyek és add, hogy irántad való szeretetem lángoljon a napom 

minden pillanatában  

Soha ne hagyd, hogy az irántad való szeretetem lángja pislákoljon vagy 

kialudjon 

Soha ne engedd, hogy elgyengüljek a kísértés jelenlétében  

Add meg nekem a szükséges kegyelmeket, hogy tisztelni tudjam 

elhivatottságomat, önfeláldozásomat és hűségemet  

És, hogy fenn tudjam tartani a Hagyományos Katolikus Egyház tanításait  

Felajánlom Neked hűségemet minden időben  

Elkötelezettséget fogadok, hogy harcolok a te hadseregedben, hogy a Katolikus 

Egyház ismét feltámadjon dicsőségben, hogy örömmel fogadjon Téged, drága 

Jézus, amikor újra eljössz. 

Ámen.” 

Szeretett Megváltótok 

Jézus Krisztus 

Az egész Emberiség Királya 

† 

(23)  Ima Benedek pápa biztonságáért 

2012. január 28. 

“Ó, Örök Atyám, szeretett Fiad, Jézus Krisztus nevében, és az Ő szenvedéseiért, 

melyeket elviselt, hogy megmentse a világot a bűntől 

Arra kérlek most Téged, hogy védd meg a Te Szent Helytartódat, Benedek pápát, 

Egyházad földi Vezetőjét, 

Hogy ő is segíthessen megmenteni gyermekeidet és minden felszentelt szolgádat a 

sátán és az ő bukott angyalainak csapásaitól, akik a lelkek vesztére körüljárnak a 

világban 

Ó, Atyám, védd meg Pápádat, hogy gyermekeidet kormányozhassa a Te földi Új 

Paradicsomod felé vezető igaz úton.  Ámen.” 

† 

(24)  Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

2012. január 31. 

“Ó, Jézusom, Te  vagy a világ világossága 

Te vagy a ragyogó fényesség, mely megérint minden lelket  

Irgalmad és szereteted végtelen  

Nem vagyunk méltók a Te kereszthalálod által hozott áldozatra  

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

szeretetünk, 

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

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

hadseregedet, hogy hirdessük a Te Szent Szavad igazságát és felkészítsük 

testvéreinket Dicsőséges Második Eljöveteledre a földön  

Magasztalunk Téged  

Dicsőítünk Téged  

Felajánljuk magunkat, bánatainkat, szenvedéseinket Neked ajándékként a lelkek 

megmentésére 

Szeretünk téged Jézus  

Légy Irgalmas minden gyermekedhez, bárhol is legyenek.  

Ámen.“ 

† 

(25)  Ima az egész világon lévő látnokok védelméért 

2012. február 4. szombat; 10.09  

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

valamennyi látnokom részére, és azon lelkek részére, akiket Isten, az Atya arra 

választott, hogy terjesszék az Ő legszentebb szavát a földön ezekben az időkben. 

“Ó, Magasságos Isten 

Könyörögve kérlek, nyújts oltalmat a világban levő valamennyi szent hírnöködnek 

Kérlek, hogy védd meg őket a mások gyűlöletétől 

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

Védelmezd hírnökeidet a rágalmazástól, a gyalázkodástól, a hazugságoktól és 

minden veszedelemtől 

Védd meg családjaikat, és borítsd be őket Szentlelkeddel minden időben  

Hogy a világ számára általuk közvetített üzenetek töredelmes és alázatos szívvel 

találjanak meghallgatásra 

Ámen.” 

Gyermekem, a gőg egy olyan tulajdonság, amely a legkevésbé kedves Atyám 

szemében.  Még sokkal fájdalmasabb számára, amikor a gőg bűne hatalmába keríti az 

ájtatos és szent lelkeket, azáltal, hogy nem fogadják el az Ő szent Szavának igazságát, 

melyet a világnak ad ma, az Ő hírnökein keresztül. 

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

által adatik meg az alázatos lelkeknek, akiknek szíve tiszta és mentes a gőgtől és 

az arroganciától. 

Szeretett Édesanyátok 

Az Üdvösség Anyja 

† 

(26)  Imádkozzatok a rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket 

2012. február 5. vasárnap, 13.15 

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

üzenetben, a Miasszonyunk kéri az embereket, hogy imádkozzuk az ő Szent 

Rózsafüzérét, ezáltal segítsünk megmenteni a nemzeteinket. 

„Sose felejtsétek el az én legszentebb Rózsafüzérem fontosságát, mert ha 

ezt imádkozzátok naponta, segíteni tudtok nemzetetek megmentésében.  

A sátán hatalma meggyengül, amikor Rózsafüzéremet imádkozzátok. Ő 

nagy kínjában elmenekül, és tehetetlenné válik. Az a legfontosabb, hogy a 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/uj-imahadjarat-jezustol/
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rózsafüzért imádkozzátok legalább naponta egyszer, függetlenül attól, 

hogy milyen keresztény felekezethez tartoztok.” 

 

Rózsafüzér bevezető imája 

Szent Rózsafüzér Királynője, Te, aki méltóztattál eljönni Fatimába, hogy 

kinyilatkoztasd a három pásztorgyermeknek a kegyelem kincseit, melyek a 

Rózsafüzérben elrejtve vannak, ébressz őszinte szeretet szívemben ehhez az 

ájtatossághoz, hogy  Megváltásunk Misztériumáról való elmélkedés által, melyre ez 

emlékeztet,   gazdagodhassak ennek gyümölcseivel és elnyerhessem a békét a világ 

számára, a megtérést a bűnösök és Oroszország számára, valamint azokat a 

kegyelmeket, melyeket kérek Tőled ebben a Rózsafüzérben.  (Itt említsük meg 

kérésünket.) Ezt Isten nagyobb dicsőségére, a Te tiszteletedre, és a lelkek javára 

kérem, különösen a magam javára. Ámen. 

Link: Szent Rózsafüzérek 

† 

(27)  Ima a Békéért a Világban 

2012. február 6. hétfő, 20.15 

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

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

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

igazságára 

Kérlek, borítsd be ezeket a nemzeteket Szentlelked erejével, hogy ők 

felhagyjanak az ártatlan lelkek feletti hatalmi törekvésükkel  

Légy irgalmas valamennyi országodhoz, akik tehetetlenek a gonosz rémtettekkel 

szemben, melyek az egész világra kiterjednek.  

Ámen.” 

Leányom, arra kérlek benneteket, hogy legyetek türelmesek, mert már nincs messze a 

Gyónás. Ha ez megtörténik, minden nyugodtabbá válik majd. 

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

Jézusodba. 

Megváltótok 

Jézus Krisztus 

† 

(28)  Ima Szűz Máriától valamennyi Keresztény Egyház egyesítésére  

2012. február 8. szerda; 20.30 

Nektek mindannyiatoknak, Fiam iránti odaadásotok révén,  félre kell tennetek 

nézetkülönbségeiteket, és egymással összefogva kell harcolnotok az Antikrisztus ellen. 

Imádkozzatok Isten valamennyi gyermekének egyesüléséért az Imahadjárat (28) ezen 

különleges imájával. 

„Ó, Magasságos Isten  

Térdre borulunk Előtted és könyörögve kérünk, egyesítsd valamennyi 

gyermekedet a harcban, hogy megőrizzük Keresztény Egyházaidat a földön  

Add, hogy nézetkülönbségeink ne osszanak meg bennünket a nagy hittagadás 
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ezen idejében a világban, az Irántad, drága Atyánk iránt érzett szeretetünkben  

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

mi Megváltónk, Jézus Krisztus nevében szeressük egymást  

Imádunk Téged 

Szeretünk Téged 

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

Egyházaidat a földön a megpróbáltatások idején, melyekkel szembesülhetünk az 

előttünk álló években. 

Ámen.” 

Bízzatok bennem gyermekek, hogy az Új Paradicsom felé vezetlek benneteket, és 

bízzatok Fiam uralmában a földön, ahogyan az elrendeltetett. 

Szerető Édesanyátok 

Az Üdvösség Anyja 

† 

(29)  Ima a kereszténység gyakorlásának megvédéséért 

2012. február 12. vasárnap; 10.30 

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

kereszténység gyakorlását: 

„Ó, Uram, Jézus Krisztus, 

Könyörgök, áraszd ki Szentlelkedet valamennyi gyermekedre 

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

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

Irgalmasságod alatt 

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

Téged, hogy felülemelkedjenek minden üldöztetésen 

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

felállhassanak, és vezethessék a Te hadseregedet a döntő csatába a sátán és az ő 

démonai ellen, valamint mindazon lélek ellen, akik rabjai az ő hamis 

ígéreteinek. 

Ámen.” 

                                                                       

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

nagy igazságtalanságra. 

Köszönöm, hogy válaszoltál hívásomra ma. 

Mária, minden angyalok Királynője 

Az Üdvösség Anyja 

† 

(30)  Isten, az Atya: Imahadjárat (30) Ima a háború, az éhínség és a vallási üldözés 

elhárítására 

2012. február 14. kedd, 18.00 

A Hozzám, a ti Atyátokhoz való imát most bele kell foglalnotok a napi imáitokba ezzel 
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az Imahadjárat (30) imájával: 

 

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

add, hogy jobban szeressünk Téged  

Segíts nekünk, hogy bátrak, rettenthetetlenek és erősek legyünk a nehézségek 

közepette 

Fogadd el áldozatainkat, szenvedéseinket és megpróbáltatásainkat, mint trónod 

elé helyezett ajándékot, hogy megmentsd gyermekeidet a földön  

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

igazságára, hogy egyesülhessenek valamennyi Gyermekeddel a földi 

Paradicsomban, melyet szeretettel teremtettél számunkra , Isteni Akaratod 

szerint. 

Ámen.“ 

† 

(31)  Védelmi imalánc 

2012. február 16. 20.00  

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

az európai vezetőket, akik közül néhánynak lényeges szerepe van abban, hogy az ő 

gonosz módjukon borzalmas nehézségeket okozzanak az ártatlan embereknek. 

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

megállítsátok őket. 

„ Ó, Jézusom 

Engedd, hogy imám segítségül hívja Szentlelkedet  

Hogy szálljon le azokra a vezetőkre, akiket a hatalomvágy, a mohóság, a 

kapzsiság és a gőg vezet  

Hogy megállítsa ártatlan gyermekeid üldözését  

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

elpusztítsák gyermekeidet  

És kérlek, hogy az európai vezetők nyissák majd meg szí veiket Szereteted 

igazságára. 

Ámen.” 

A ti szeretett Jézusotok 

† 

(32)  Ima az abortusz megállításáért Írországban 

2012. február 17. péntek, 15.30  

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

 

„Ó, Üdvösség Anyja,  

Könyörögj írországi gyermekeidért, hogy megakadályozzák a gonosz abortusz – 

törvény rájuk erőszakolását  

Védd meg ezt a szent nemzetet attól, hogy mélyebbre süllyedjen a 

kétségbeesésbe, és a sötétségtől, amely beborítja országukat  

Szabadítsd meg őket a gonosztól, aki el akarja pusztítani születendő 

gyermekeidet  
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Kérlek, hogy a vezetőknek legyen majd bátorságuk meghallgatni azokat, akik 

szeretik Fiadat, hogy ők kövessék majd a Mi Urunk, Jézus Krisztus tanításait.  

Ámen.” 

Most menj békével gyermekem, és mondd meg gyermekeimnek Írországban, hogy 

erősnek kell lenniük. Ki kell állniuk azért, ami a helyes. 

Sosem szabad félniük hirdetni az igazságot, Isten Szent Szavát, nem számít milyen 

nehéz is lehet ez. 

Szeretett Mennyei Királynőtök 

Az Üdvösség Anyja 

† 

(33)  Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét 

2012. február 20. hétfő 00.20 

 

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

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

hogy szeretettel, örömmel és hálával fogadjátok el azt. 

 

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

Isteni Pecsétjét  

Istenséged körbeöleli testemet és lelkemet az örökkévalóságig  

Alázatos hálával leborulok és felajánlom Neked az Irántad, Szeretett Atyám 

iránti mérhetetlen szeretetemet és hűségemet 

Könyörgök, oltalmazz meg engem és szeretteimet ezzel a különleges Pecséttel, és 

én felajánlom életemet a Te szolgálatodra örökkön örökké   

Szeretlek Drága Atyám,   

Vigasztallak Téged, Drága Atyám ezekben az időkben  

Felajánlom Neked drága szeretett Fiadnak Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét, 

engesztelésül a világ bűneiért és valamennyi gyermeked üdvösségéért.   

Ámen.” 

 

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

szeretettel teremtett mindannyiatokat. 

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

szeretem kevésbé a másiknál. 

Ezért Én nem szeretnék elveszíteni egyetlen lelket sem. Senkit. 

Kérlek továbbra is imádkozzátok Isteni Irgalmasságom rózsafüzérét minden nap. 

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

 Szerető Mennyei Atyátok, 
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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 elest ek 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.” 

Szeretett Jézus Krisztusotok 

† 
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(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 t isztelésével, 

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 

bátrak legyenek a megpróbáltatások alatt, amelyekkel szembenéznek  

Imádkozz azért is, hogy a Katolikus Egyház igaz tanítás ainak megfelelően 

törődjenek majd nyájukkal  
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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 köv etőitől 

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 szer etettel, 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.  

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.  
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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 keressenek 

valamennyi bűnükért, hogy meg lehessen őket menteni, és elsőként léphessenek 

be az Új Paradicsom Kapuin  

Könyörgök ezekért a szegény lelkekért, beleértve minden férfit, nőt és 

gyermeket, és arra kérlek, hogy oldozd fel őket bűneik alól.  

Ámen.” 

† 

(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.  

Ámen.” 

 

(44)  Erő hitem megvédésére a Hamis Prófétával szemben 
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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 é s a csodák életét 

élhetem Veled örökkön örökké. Ámen.” 
 

 

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

