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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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IMÁDKOZZANAK HOZZÁM TISZTÁNLÁTÁSÉRT 

2012. ÁPRILIS 2. HÉTFŐ, 15.30 

Legdrágább, szeretett leányom, meg kell pihenned most, mert folytatódnak a támadások azok részéről, akik 

nem tudják elfogadni igaz Szavamat (Üzenetemet). 

Nem megengedett számodra, hogy megvédd Szavamat (Üzenetemet),  sőt most Én arra utasítalak téged, hogy 

ne foglalkozz azokkal, akik kételkednek Szavamban (Üzenetemben), mert ez nem a te felelősséged. 

Leányom, bármennyire is csábító bizonyítani  – az ezekben az időkben, az emberiséghez intézett – 

Legsztentebb Szavam (Üzenetem) hitelességét, nem szabad ezt tenned. 

Én soha nem feleltem a kivégzőimnek Keresztre feszítésem során.  Ne próbálj válaszolni azoknak, akik 

szeretnének üldözni Engem Üzeneteimen keresztül. 

Nem rád haragszanak, leányom, hanem Énrám. 

Én csak azt mondhatom el a világnak, hogy hogyan készüljön fel Második Eljövetelemre, de nem 

kényszeríthetem őket. 

Ne törődj az efféle gúnyolódásokkal. Sokan közülük őszinte, igaz lelkek, akik szükségét érzik annak, hogy 

kérdéseket tegyenek fel. De számodra nem engedélyezett, hogy így cselekedj. Imádkozzanak Hozzám 

tisztánlátásért. Csak Én vagyok felelős az ő lelkükért. Még akkor sem a te felelősséged, amikor felajánlod 

szenvedésedet a lelkek megmentéséért. 

Menj tehát, és mondd meg azoknak, akiknek kétségeik vannak, mint Tamás Apostolomnak, hogy Én voltam az, 

aki szembenéztem vele Feltámadásom után, amikor Én előtte álltam.  Csak amikor megérintette Sebemet, akkor 

hitt teljesen. 

Sajnos, a világban sok léleknek nem adatik meg ez a luxus. 

Tudniuk kell, hogy az idő rövid, hogy felkészítsék lelküket. Ez az ő saját szabad választásuk, hogy válaszolnak 

Hívásomra, vagy sem. 

Jézusotok 

 

CSAK A KÖZBENJÁRÓ IMÁK ÁLTAL LEHET A SÖTÉTSÉGBEN LÉVŐ LELKEKET MEGMENTENI 

2012. ÁPRILIS 3. KEDD, 20.00 

Drága, szeretett leányom, szeretném, ha Követőim megértenék azt az időszakot, amely mostantól a 

Nagyfigyelmeztetésig tart. 

Intenzív imáitokra van szükség azon lelkek megmentéséhez, akik nem tudnak segíteni saját magukon. Ezen 

lelkek közül sokan nem fogják túlélni a Nagyfigyelmeztetést, ezért fontos, hogy ők , illetve mindazok, akik a 

halálos bűn állapotában vannak, meg legyenek mentve az Isteni beavatkozás által. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/04/imadkozzanak-hozzam-tisztanlatasert/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/04/csak-a-kozbenjaro-imak-altal-lehet-a-sotetsegben-levo-lelkeket-megmenteni/
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Szükség van most imáitokra, mellyel könyörögtök az ő lelkük üdvösségéért. Ez kell, hogy legyen a prioritás 

most számotokra a Nagyhét alatt, mert ha az Én Szent Nevemben kéritek szeretett Atyámat, hogy mentse meg 

ezeket a bűnösöket, imáitok meghallgatásra találnak majd. 

Imahadjárat (43) „Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt” 

„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.” 

Imádkozzatok valamennyi bűnösért. Legnagyobb óhajom az, hogy megmentsem az egész emberiséget. 

Csak a közbenjáró imák által lehet a sötétségben levő lelkeket megmenteni. 

Szeretett Jézus Krisztusotok 

 

KÉRLEK, IMÁDKOZZÁTOK ISTENI IRGALMASSÁGOM RÓZSAFÜZÉRÉT, ÉS KEZDJÉTEK EL 

KILENCEDEMET NAGYPÉNTEKEN 

2012. ÁPRILIS 4., SZERDA 1.00 

Drága, szeretett leányom, az idő csaknem elérkezett az egész világ számára, hogy elmélkedjetek 

Kereszthalálomon. 

2012 az az idő, amikor Nekem sürgősen szükségem van imáitokra azokért, akik nem fognak felismeri Engem, és 

azokért, akik nem ismernek Engem. 

A ti feladatotok lesz, szeretett Követőim, hogy segítsetek Nekem megmenteni azokat a szegény lelkeket, akiket 

közel kell vonnom Magamhoz, hogy fel tudjam készíteni őket az Én Új Paradicsomomra. 

Gyermekek, szeretném, ha imádkoznátok az Isteni Irgalmasság Rózsafüzérét, és elkezdenétek az Isteni 

Irgalmasság kilenc napos Kilencedét Nagypénteken. 

Fontos, hogy közületek minél többen elvégezzék ezt a Kilencedet a többi lélekért. Ezért nagy kegyelmekben lesz 

részetek, és Én soha nem hagylak el titeket. Meg fogom menteni a lelketeket, amikor Elém járultok az Ítélet 

Napján. 

Sosem szabad belefáradnotok az imádkozásba, mellyel a többi lelket mentitek meg. Ti vagytok az Én 

Hadseregem, és az Általam adott kegyelmek révén ti Velem fogtok együttműködni a föld, Bűntől való 

megtisztításában (még) Második Eljövetelem előtt. 

Az imádkozás nem megy könnyen mindannyiatoknak. A legjobb módja ennek az, ha egyesítitek magatokat az 

Én Fájdalmas Kínszenvedésemmel, és elmélkedtek Szenvedésemről, különösen Haláltusámról a (Getszemáni) 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/04/kerlek-imadkozzatok-isteni-irgalmassagom-rozsafuzeret-es-kezdjetek-el-kilencedemet-nagypenteken/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/04/kerlek-imadkozzatok-isteni-irgalmassagom-rozsafuzeret-es-kezdjetek-el-kilencedemet-nagypenteken/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/isteni-irgalmassag-rozsafuzere/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/isteni-irgalmassag-rozsafuzere/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/isteni-irgalmassag-rozsafuzere/
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Kertben. Az Én Nagy Irgalmam ekkor a leghathatósabb. Pont a bűnösökért – köztük azokért a pogányokért, 

akiknek soha nem adatott meg a lehetőség, hogy megismerjenek Engem – álltam ki a legnagyobb kínokat. 

Ti, akik szerettek Engem, tudjátok ezt. 

Minél teljesebb a Belém vetett bizalmatok, annál erősebb az Én Irgalmam. Annál inkább meg tudok bocsátani. 

Irgalmam olyan hathatós, hogy ez az egész emberiség bűnét el tudja söpörni a föld színéről. 

Azok, akik hisznek Bennem, bíznak Bennem, az életszentség magas fokára juthatnak el azáltal, hogy – mintegy 

elsőbbségként- segítenek megmenteni felebarátaik lelkét. Irántam való szeretetből teszik ezt, mert tudják, hogy 

ez nagy vigaszt nyújt Nekem. 

Nektek, az Én tiszta és igaz Követőimnek, akik oly nagyon szerettek Engem, tudnotok kell, hogy szívetek 

nagylelkűsége által tudom megmenteni a bűnösöket. 

Meg kell értenetek, hogy a bűnösökért haltam meg, és őutánuk szomjazom a legjobban. Nagy könyörülettel 

vagyok a bűnösök iránt. 

De nektek, Követőim, akik szintén bűnösök vagytok, teljesen bíznotok kell Bennem. Ezáltal számos különleges 

kegyelemben részesültök. 

Minél inkább kéritek Segítségemet, annál inkább megkapjátok.  A köztetek és Köztem lévő kötelék miatt, ti 

segíteni tudtok Nekem megmenteni a többi lelket, hogy ne merüljenek el a kétségbeesésben és a 

reménytelenségben. 

Ne feledjétek az Isteni Irgalmasság Kilenced erejét, és azt a számos lelket, akiket megmentetek Nekem ebben az 

évben. 

Szeretett Jézusotok 

 

A NAGYPÉNTEK, KÜLÖNÖSEN AZ IDEI, AZ A NAP, AMELYRŐL VALÓDI JELENTÉSÉNEK 

MEGFELELŐEN SZERETNÉM, HA MEGEMLÉKEZNÉTEK 

2012. ÁPRILIS 5. CSÜTÖRTÖK; 08.00 

A Nagypéntek, különösen az idei, az a nap, amelyről valódi jelentésének megfelelően szeretném, ha 

megemlékeznétek. 

Atyám küldött Engem a világba, és felajánlott Engem váltságul, a világ megmentéséért a pokol tűzétől. 

Én azért jöttem, hogy szolgáljalak benneteket, gyermekek, nem azért, hogy elítéljelek titeket. Halálom egy 

különleges kegyelem volt, mely részetekről nem kíván egyéb kötelezettséget, mint elfogadni az Irgalom kezét, 

melyet Örök Atyám nyújtott nektek. 

Ez az ajándék azért volt felkínálva, hogy az emberiség megkaphassa a kiengesztelődés ajándékát, hogy ezáltal 

alkalmassá válhasson Atyám Királyságába belépni. 

Mielőtt keresztre feszítettek Engem, részt vettem egy nagyon fontos Húsvéti Vacsorán Apostolaimmal, a 

Kereszthalálom előtti éjszakán. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/04/a-nagypentek-kulonosen-az-idei-az-a-nap-amelyrol-valodi-jelentesenek-megfeleloen-szeretnem-ha-megemlekeznetek/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/04/a-nagypentek-kulonosen-az-idei-az-a-nap-amelyrol-valodi-jelentesenek-megfeleloen-szeretnem-ha-megemlekeznetek/
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Ez az Utolsó Vacsora egy másik különleges ajándékot biztosít. A Szent Eucharisztia ünneplésének ajándékát, 

mely a szeretet szentsége, hogy egy különleges ajándékkal szolgáljon nektek a Szentáldozásban, amelyben 

valóban magatokhoz vesztek Engem. 

Valóságos Jelenlétem a Szent Eucharisztiában, ma a világban, amikor ünnepelve van a Szentmise során, nagyon 

különleges kegyelmeket nyújt a kegyelem állapotában lévőknek, akik szeretnek Engem, akik magukhoz vesznek 

Engem. 

Jelenlétem oly módon érezhető, hogy megerősíti a hiteteket, amikor elfogadjátok, hogy Én valóságosan jelen 

vagyok a Szent Eucharisztiában. 

Ha elutasítjátok Jelenlétemet a Szent Eucharisztiában, akkor az egyik legjelentősebb ajándékot utasítjátok el, 

amit Én örökül hagytam, amikor a földre jöttem, hogy vezekeljek bűneitekért. 

Meghaltam, hogy megváltsalak benneteket, és ez már önmagában egy hatalmas ajándék. 

De hátrahagytam nektek egy nagyon különleges ajándékot, amelyben magatokhoz vehettek Engem testben és 

lélekben. 

Fogadjátok el Jelenlétemet, és akkor lelketek közelebb kerül Hozzám, a Velem való valóságos egyesülésben. 

Fogadjatok el Engem. 

Ne hagyjatok el Engem. 

Ne tagadjatok meg Engem. 

Higgyétek el, minden kétséget kizáróan szívetekben, hogy az Atyaisten, szeretetéből fakadóan ajándékozott 

meg benneteket ezekkel az ajándékokkal. 

Most elmélkedjetek Tanításaim valódi igazságán. 

Ne fogadjátok el Keresztre feszítésemet, anélkül, hogy elfogadnátok az ajándékokat, melyeket szintén 

felkínáltam nektek az Utolsó Vacsorán. Mert, ha így tesztek, akkor megvonjátok lelketektől az élet kenyerét. 

Szeretett Jézusotok 

Az Emberiség Megváltója 

 

HÚSVÉT AZ AZ IDŐSZAK, AMIKOR KERESZTHALÁLOMAT ILLŐEN SZEMLÉLIK 

2012. ÁPRILIS 6. PÉNTEK, 10.20 

Drága, szeretett leányom, mily nagyon megvigasztalsz Engem, Szomorúságom idején. Mily nagy szeretet adsz, 

és vigaszt nyújtasz Nekem, amire Én áhítozom a lelkek részéről. Ó, bárcsak minden lélek egyesítené és 

egybefonná a szívét az Enyémmel, akkor Isten Szent Családja teljes lenne. Csak akkor fog Atyám Isteni akarata 

beteljesedni, amikor minden lélek megmenekült. 

Húsvét az az időszak, amikor Kereszthalálomat illően szemlélik, és a halálból való Feltámadásomat teljes 

mértékben elismerik, mert ez a szabadságot hozza el az emberiségnek. 

Feltámadásom azt jelenti, hogy ti, valamennyien, akik szerettek Engem, és hirdetitek Szent Szavamat 

(Üzenetemet), ti is feltámadhattok a halálból. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/04/husvet-az-az-idoszak-amikor-kereszthalalomat-illoen-szemlelik/
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Mindazok, akik a kegyelem állapotában haltak meg és kegyeltek Atyám által, szintén fel fognak támadni 

dicsőségben a halálból azon a napon, amikor Én ítélni jövök. 

Ők csatlakozni fognak az élőkhöz, akik nemcsak testben élnek, hanem az Úr lelkében is, és elnyerték az örök 

életet. 

Sokan nem értik Ígéretemet. 

Mindazok, akiknek neve benne foglaltatik az Élet Könyvében, fel fognak támadni testben, szellemben és 

lélekben, testi romlástól mentesen, és a Velem való teljes egyesülésben. 

Valamennyi kiválasztott, Atyám Isteni Akarata szerint fog élni. 

Szeretetben, békességben és harmóniában fogtok élni az ezer évig tartó dicsőséges földi Uralkodásom alatt. 

Egyesülni fogtok dicsőségben az első, halálból való feltámadottakkal. Azokkal a lelkekkel – beleértve szeretett 

családotokat és barátaitokat – akik alkalmasnak ítéltettek arra, hogy belépjenek földi új Paradicsomomba. 

Ez az az élet, amit nektek mindannyiatoknak keresnetek kell. Ne legyenek kétségeitek. 

Azok a szegény lelkek, akik nem tudják elfogadni Létezésem igazságát, vagy azt az Ígéretemet, hogy megítélem 

az élőket és holtakat, a hajukat fogják tépni, amikor szembesülnek azzal a szörnyű sorssal, amely előttük áll, 

amikor feltárul az igazság. 

Nektek, hívőknek, szintén óvatosnak kell lennetek. 

Sokan közületek, akik nem szeretnek Engem eléggé, vagy akik biztosra vesznek Engem, elkövetitek azt a hibát, 

hogy elhiszitek, hogy Irgalmam figyelmen kívül hagyja a bűnöket, ahol nem létezik bűntudat és bűnbánat. 

Irgalmam kimeríthetetlen, el akarok halmozni Kegyelmeimmel minden bűnöst. De vannak olyanok, akik 

önelégültek abban a téves feltételezésben, hogy Tanításaimat illető tudásuk elég ahhoz, hogy megmentsem 

őket. Ők közömbösek Szeretetem iránt. Hiányzik belőlük a szerető szív, kevés alázat van lelkükben, és úgy 

gondolják, hogy bizonyos bűnöket nem érdemes megbánni. Ez a gondolkodás veszélyes, és csak arra szolgál, 

hogy még inkább eltávolítsa az ilyen lelkeket Tőlem. 

Nincs egy olyan kis bűn sem, amely figyelmen kívül hagyható. Feloldozás csak akkor adható, ha megbánjátok 

bűneiteket. Csak akkor tudjátok megbánni bűneiteket, ha mentesek vagytok a gőgtől, és alázatos szívűek 

vagytok. 

Örvendezzetek Gyermekeim ezen Húsvétkor. Csakúgy, mint az Én Kereszthalálom, amely a megváltás ajándékát 

adta nektek, a halálból való Feltámadásom az, amely szintén örök életet fog adni nektek, amelyet az Én Örök 

Atyám oly régóta tervez. 

Sok minden vár még rátok. Mert az örök élet, amelyet megígértem nektek csak ezt jelenti: örök életet testben, 

szellemben és lélekben. 

Fontos, hogy törekedjetek erre az új életre, és hogy felkészítsétek lelketeket. 

A sátán és az ő démonai minden erőfeszítést meg fognak tenni, hogy meggyőzzenek benneteket arról, hogy az 

Új Paradicsomomban való örök élet nem létezik, és hogy Második Eljövetelem is egy hazugság. 

A papok, az egyház tagjai és a buzgó keresztények lesznek azok, akiket elsőként vesz célba. 

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok Örök Atyámhoz, hogy védelmezzen benneteket drága Véremmel, 

hogy közületek senki ne tágítson az igazság mellől. 
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Szeretett Jézus Krisztusotok 

Az Emberiség Megváltója 

 

 

ÉN VAGYOK AZ EGYHÁZ. AZ EGYHÁZ, MELYET ÉN ALAPÍTOTTAM, ÉS AMELY NEM HALHAT MEG 

SOHA. 

2012. ÁPRILIS 7. SZOMBAT, 10.00 

Drága, szeretett leányom, az egyházszakadás, amelyről beszéltem, megkezdődött a Katolikus Egyházon 

belül. 

Tanításaim – melyek sosem változnak, amióta Szentírásom befejeződött a Jelenések Könyvével – most 

támadásnak vannak kitéve. 

Volt számos kihívás, vélemény és teológiai értekezés Szent Igémet illetően az évszázadok során. 

Sok jó ember megkérdőjelezte az útmutatásokat és a tanításokat, amelyeket Én közöltem az emberiségnek. 

Néhány Tanításomat ízekre szedték, elemezték, új értelmezéseket kerestek, és aztán elfogadták azokat. 

De ez már szükségtelen, mert az igazságot megkapta az emberiség a próféták által, akik Előttem jártak, 

aztán Általam, a földön töltött Időm során. 

Az igazság sosem változik. Az igazság egyszerű. 

A Szentírásban nem szereplő, egyéb információk, ajándékként adattak a világnak, választott lelkeim által, 

egyetlen egy céllal: hogy segítsenek nektek elmélkedni az emberiségért hozott Áldozatomon, és hogy 

megmutassa nektek, és emlékeztessen benneteket arra a szeretetre, amelyet Én a Szívemben érzek, Isten 

valamennyi gyermeke iránt. 

Bármilyen isteni kinyilatkoztatás azért adatik ma a világnak, hogy segítsenek benneteket felkészülni az 

Örök Életre. 

Most a Szent Katolikus és Apostoli Egyház által tisztelt Tanításaimat támadják a sok kihívás között elsőként, 

amely az Egyház szakadásához fog vezetni. 

Új törvényeket fognak bevezetni, hogy alkalmazkodjanak a modern nézetekhez, és annak érdekében, 

hogy elfogadhatónak tűnjenek azok számára, akik – gőggel lelkükben – szükségét érzik annak, hogy 

megbékítsék az emberiséget, ahelyett hogy engedelmesek lennének az Egyház tanításaihoz. 

Én vagyok az Egyház. Az Egyház, melyet Én alapítottam, és amely nem halhat meg soha.   

Sokan, az Egyházon belüliek és kívüliek egyaránt, megkísérlik majd lerombolni az Egyház rendszerét. 

Imádkozzatok, hogy Szent Helytartóm, XVI. Benedek pápa erős maradjon az ellenállás közepette, 

amellyel ő most szembenéz. 

Ez egy szándékos kísérlet – azok által, akik kapcsolatban állnak a Hamis Prófétával – arra, hogy egy új 

egyházat hozzanak létre. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/04/en-vagyok-az-egyhaz-az-egyhaz-melyet-en-alapitottam-es-amely-nem-halhat-meg-soha/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/04/en-vagyok-az-egyhaz-az-egyhaz-melyet-en-alapitottam-es-amely-nem-halhat-meg-soha/
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Ezek a ravasz emberek el fogják hitetni veletek, hogy ez ugyanaz az Egyház lesz, de nem lehet ugyanaz. 

Hogyan tud Egyházam – az új törvényekkel, az Általam, a világnak adott igazság elferdített verzióival – 

képviselni Engem? 

Nem tud. Ezért fogja Atyám, a Mennyekből irányítani az Ő Egyházát, az Ő igaz hűséges híveit. 

Atyámnál lesznek a kulcsok Második Eljövetelemig, amikor az Új Jeruzsálem, az egy igaz Katolikus Egyház 

feltámad majd hamvaiból, hogy azt egyként követelje vissza Isten valamennyi – minden vallású és hitű – 

gyermeke.  

Így kell ennek beteljesednie, teljes és végleges egyesülésben a Béke Új Korszakában a földön. 

Szeretett Jézus Krisztusotok 

 

AZ ÉG ÉS A FÖLD EGGYÉ FOG VÁLNI. AZ EGYIK NEM FOG LÉTEZNI A MÁSIK NÉLKÜL. 

2012. ÁPRILIS 8. VASÁRNAP, 15.30 

Drága, szeretett leányom földi Uralkodásom ideje egyre közeledik, és már csak annyi ideje van az 

emberiségnek, hogy megragadja Irgalmasságomat, és megbánja bűneit. 

Az is fontos, hogy Egyházam felkészítse nyáját az örök életre, és hogy minden lehetőséget megragadva 

buzdítson a kiengesztelődésre. 

Ez egy fontos időszaka az évnek, és nektek Felém, a ti Jézusotokhoz kell fordulnotok, és imádkoznotok kell a 

kegyelmekért, melyek megadják nektek, Követőim, a meggyőzés erejét, hogy terjesszétek Második Eljövetelem 

igazságát. 

Az emberiség szenvedése, és Örök Atyám valamint az Én, az Ő szeretett Fiának a szenvedése, végre a 

végéhez közeledik. 

A sátán uralma a földön meg fog szűnni, és Én átveszem az Engem megillető trónt. 

Noha Uralkodásom Egyházamon belül azt jelenti, hogy Lelkem jelen van  nagy kegyelmeket nyújtva az arra 

érdemes lelkeknek, amíg a sátán nincs megkötözve, addig Atyám akarata nem tud véglegesen beteljesedni. 

Senki sem érti igazán mi is az Örök Élet. 

Senki sem érti teljesen, mi fog történni Második Eljövetelemkor. 

Az emberi értelem korlátai miatt senki sem ismerheti az irányú Terveimet, hogy összegyűjtöm 12 

nemzetemet a földön. 

Oly sokan hiszik azt, hogy Második Eljövetelem egyenlő a világvégével. 

Ez lehet, hogy az idők vége, ahogyan azt ti tudjátok, de ez csak a kezdete egy csodálatos új jövőnek, amit 

Örök Atyám az Ő valamennyi gyermekének tervezett. 

Az Ég és a Föld eggyé fog válni. 

Egyik sem fog létezni a másik nélkül. Az igazak az Én Új Paradicsomomban fognak élni, és nagy bőség 

lesz mindenben.   

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/04/az-eg-es-a-fold-eggye-fog-valni-az-egyik-nem-fog-letezni-a-masik-nelkul/
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Oly sok csoda, melyeket nem lehet leírni emberi szavakkal. Nagy békességet és örömet fog érezni minden lélek, 

aki örökli a jogot, hogy részese legyen Atyám Királyságának. 

A Szívem szakad meg, amikor látom a félelmet szemetekben, gyermekek, amikor Én az utolsó időkre 

hivatkozom. 

Ehelyett azt kérem tőletek, hogy bízzatok az Én mindannyiatok iránt érzett nagy szeretetemben, és tudjátok, 

hogy Ígéretem az, hogy ti valóban otthon lesztek Velem, és bánatotok száműzve lesz az örökkévalóságig. 

Ígéretemnek megfelelően az Új Paradicsom hamarosan ki lesz nyilatkoztatva az emberiségnek. 

Ne vesztegessetek el egyetlen pillanatot sem félelemben töltve. Örvendezzetek. Örömmel várjátok a jövőtöket. 

Bízzatok Bennem teljesen, mert Én túlságosan is szeretlek benneteket ahhoz, mintsem, hogy valaha is 

cserbenhagyjalak titeket. 

Imádkozzatok, hogy Isten valamennyi gyermeke alázatos szívvel elfogadja majd a Paradicsom kulcsait. 

  

Jézusotok 

 

SZŰZ MÁRIA: A BÉKEKORSZAK, AMELYRŐL FATIMÁBAN BESZÉLTEM, FELEDÉSBE MERÜLT 

2012. ÁPRILIS 9. HÉTFŐ, 10.00 

Gyermekem, a világ hamarosan át fog menni a végső változásokon, ahogy a lelkekért folytatott küzdelem 

fokozódik. 

A sátán ártani fog a Katolikus Egyháznak, és én, az Isten Anyja, bele fogok keveredni az Egyház 

szétválásába. 

Szerepem, mint Társmegváltó, Közvetítő és Közbenjáró (Szószóló) nem elfogadott a megosztottság által 

a Katolikus Egyházon belül. 

Engem nem fogadnak el sok helyen, azt a szerepet illetően, amelyet a lelkek üdvözítésében kell 

betöltenem. 

Szegény Fiamat annyira bántja az a mód, ahogyan engem – az Isten Anyját – elutasítanak. 

Szerepemet – mint a kígyó elpusztítóját – nem értik. 

Engem megáldottak azokkal a kegyelmekkel, és azzal a hatalommal, amellyel legyőzöm és elpusztítom 

a gonoszt. 

A gonosznak nagyon sok követője van a Katolikus Egyházon belülről, akik szembe akarnak helyezkedni azzal a 

hatalommal, amit a Magasságos Isten adott nekem. 

A Békekorszak, amelyről beszéltem Fatimában, feledésbe merült. 

Ez a Békekorszak Fiam Második Eljövetele után következik be, és ezer évig fog tartani. 

Ez akkor fog eljönni, amikor majd az Ég és a Föld eggyé olvad egy dicsőséges Új Paradicsommá. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/04/szuz-maria-a-bekekorszak-amelyrol-fatimaban-beszeltem-feledesbe-merult/
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Gyermekeim hite és az irántam, az ő szeretett Édesanyjuk iránti odaadásuk révén sok lélek fog belépni az Új 

Paradicsomba. (*) 

A sátán most teljes erővel azon munkálkodik, hogy meggyőzze a Katolikus Egyház tagjait, hogy ez (*) 

nem így van. 

Szerepemet – mint az Üdvösség Anyja, és mint Társmegváltó Szeretett Fiam mellett munkálkodva, hogy 

beharangozzam a Második Eljövetelt – elutasítják. 

Gyermekek imádkozzatok, hogy azok a lelkek, akik a Katolikus Egyházon belül a csaló áldozatai, ne űzzék el 

gyermekeimet az üdvösségük pillanatától. 

Imádkozzatok, hogy Benedek pápa meg tudja akadályozni a gonoszt abban, hogy teljesen áthassa a Katolikus 

Egyházat. 

Soha ne adjátok fel gyermekek a harcot, amelyben kiálltok az igazságért. 

Fiam ígérete, hogy visszatér és elviszi az emberiséget az örök életbe, a Paradicsomba, hamarosan beteljesedik. 

De szembe fognak helyezkedni Vele az út minden egyes lépésénél azok a lelkek, akik engedtek a gonosz 

megtévesztésének, és elfordították a fejüket. 

A Fiam iránti hűség, az Egyházon belül meg fog gyengülni. 

Szerepem, mint Társmegváltó, Közvetítő és Közbenjáró (Szószóló) nem lesz elfogadva. 

Imádkozzatok, hogy Fiam papjai erősek maradjanak majd, és megvédjék az igazságot. 

Szeretett Édesanyátok 

Az Isten Anyja 

Az Üdvösség Anyja 

 

SZŰZ MÁRIA: AZ IDŐ EGYRE KÖZELEDIK SZÁMOMRA, HOGY ELTAPOSSAM A KÍGYÓT 

2012. ÁPRILIS 10. KEDD, 20.45 

Én vagyok a te szeretett Édesanyád, a Világ Királynője. Én vagyok Szűz Mária, a Szeplőtelen Fogantatás, 

Édesanyja Jézusnak, aki testben jött el. 

Gyermekem, Szeplőtelen Szívem győzelmének ideje közel van. 

Az idő egyre közeledik számomra, hogy eltapossam a kígyót. De addig a napig, amíg a sátán és az ő démonai a 

vadonba nem lesznek vetve, még sok zavar fog kitörni a földön. 

Azok számára, akik hisznek Fiamban, ez egy gyötrelmes időszak lesz. A Katolikus Egyház két különböző 

irányba fogja őket szakítani. 

Az egyik fele hinni fogja, kötelességből, hogy követnie kell a Hamis Prófétát, a Pápát, aki XVI. Benedek 

pápa utódja lesz. 

Ő, a fenevad, báránynak lesz öltözve, de ő nem Atyámtól, a Magasságos Istentől származik, és be fogja 

csapni a szegény lelkeket, köztük a papokat, a püspököket és a bíborosokat is. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/04/szuz-maria-az-ido-egyre-kozeledik-szamomra-hogy-eltapossam-a-kigyot/
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Sokan követni fogják őt, és hisznek neki, hogy őt Isten küldte azért, hogy uralkodjon az Ő földi Egyházán. 

Sajnos, sok lélek fogja követni az ő tanításait, amely sértő lesz Atyám számára. 

Mások – akiket betöltött a Szentlélek, és alázatos lelkek révén megkapták a megkülönböztetés kegyelmét –

tudni fogják azonnal, hogy egy csaló ül az Egyházban, Rómában. 

Az új hamis Pápa már azon mesterkedik, hogy – még mielőtt trónra lép és elfoglalja Péter Székét – 

bírálja Fiam tanításait. Aztán ő bírálni fog engem, a Boldogságos Istenanyát, és kigúnyolja Társmegváltó 

szerepemet.  

Gyermekem, szereped még az eddigieknél is nehezebb lesz, mert sok gyermekem nagyon össze van zavarodva. 

A sértegetések, amelyekkel nap, mint nap szembesülsz, és a gyötrelmek, amelyeket el kell viselned Fiam 

nevében, fokozódni fognak. 

Gyermekem, soha ne félj elmondani a világnak az igazságot. 

A Fiam nevében, a lelkek megmentéséért elfogadott testi és a lelki szenvedés erősebbé tesz téged. 

Minden erőfeszítést meg fognak tenni – különösen a Katolikus Egyház egyik részlege -, hogy elutasítsák 

a neked adott üzeneteimet. 

Irántam, és szeretett Fiam iránti hűséged és engedelmességed próbára lesz téve, mint eddig még soha. Lehet, 

hogy ennek következtében eltávolodsz, de ha ez meg is történik, nem fog sokáig tartani. 

Imádkozz, gyermekem, Isten valamennyi gyermekéért, akik önhibájukon kívül, belesodródnak a lelkekért 

folytatott végső küzdelembe. 

Mindennek meg kell történnie, mert ez Atyám Könyvében benne foglaltatik. 

Minden angyal a Mennyben oltalmaz téged, gyermekem, ebben a némiképp magányos küldetésben. 

Mindig gondolj arra, hogy milyen fontos az imádság. 

Imádkozz(atok), imádkozz(atok), imádkozz(atok), mert az imádság nélkül, különösen Szent 

Rózsafüzéremimádkozása nélkül, a sátán el tud távolítani téged (benneteket) Drága Fiam Szent Szavától. 

Szintén gondolj(atok) a böjt fontosságára, mert ez  távol tartja a csalót. 

Gyermekeim, rendszeres imádság nélkül nehéz lesz nektek Fiam közelében maradnotok. 

Soha ne féljetek a jövőtől, gyermekek, mert ha Fiam közelében maradtok, védelem alatt lesztek, és meg fogjátok 

kapni a szükséges kegyelmeket, hogy felkészítsétek lelketeket és családjaitok lelkét a Béke Új Korszakára, 

amely oly régen meg lett jövendölve. 

Szeretett Édesanyátok 

A Világ Királynője 

Az üdvösség Anyja 

 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/szent-rozsafuzerek/
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AZ IRÁNTAD VALÓ GYŰLÖLET NÖVEKEDNI FOG. AZT FOGJÁK MONDANI NEKED, HOGY EZ A MUNKA 

A SÁTÁNTÓL VALÓ 

2012. ÁPRILIS 11. SZERDA; 21.20 

Drága, szeretett leányom, miért van az, hogy időnként megkérdőjelezed a kegyelmeket, melyeket Én adok 

neked? 

A lélekbelátás ajándékát azért kaptad, hogy meg tudd különböztetni azon szegény lelkek szándékait, 

akik megpróbálják majd aláásni Szent Szavamat (Üzenetemet). 

Ez az ajándék képessé tesz téged arra, hogy könyörületet érezz az ilyen lelkek iránt, és segíts nekik megtalálni 

az örök élethez vezető igaz utat, és hogy megszabadítsd lelküket a kíntól, melyet elszenvednek. 

Ez az ajándék lehetővé teszi számodra, hogy felismerd a hamis prófétákat. 

Azonnal tudni fogod, ki az, aki az Én nevemben jön, és ki az, aki nem. 

Először a nyugtalanság és az aggódás szörnyű érzését fogod tapasztalni a félelemtől, mert fel fogod ismerni a 

sátán ténykedését. Azonnal tudni fogod, amikor ő jelen van másokban. 

Mikor ő másokon keresztül támad téged, úgy fogod érezni, mintha gyomorszájon vágtak volna. 

Émelyegni fogsz, ha olyasvalakivel kerülsz szemtől szembe, akinek lelkét ellopta a sátán, remegés és szédülés 

lesz úrrá rajtad. 

Mindamellett az ilyen lelkekhez az Én szavaimmal fogsz szólni, és olyan erővel, melyről tudni fogod, hogy nem a 

sajátod. 

Sokan, kik tiszta lélekkel jönnek hozzád, érezni fogják, amint a világosság és Jelenlétem átjárja testüket. 

Néhányan, akik Irántam alázatos szívvel és mély szeretettel vannak, nem fognak majd válaszolni a lelkedet 

betöltő Szentlelkemnek. 

Leányom, ez most egy nehéz szakasza a küldetésednek. 

A gyűlölet növekedni fog irányodba. 

Azt fogják mondani neked, hogy ez a munka a sátántól való. 

Hát nem tudod, hogyan dolgozik a sátán, a csaló? Hogy ő meggyőzi a jó lelkeket arról, hogy mikor az Én 

Szavamat hallják, az nem Tőlem való? 

A sátán megpróbál meggyőzni másokat, a tőle való félelmük révén, hogy a rá jellemző tulajdonságok 

jelen vannak bennük. 

Kételyeket ébreszt és gyötrelmet, kínt okoz a lelkekben, megtévesztvén őket. Vakká téve őket az igazságra, és 

meggátolva őket abban, hogy megkapják a Szándékaim szerinti kegyelmeket, melyekkel a lelküket szentelném 

meg. 

Azokat támadja a legjobban, akik a legközelebb állnak Hozzám. 

Ez nemcsak a látnokokra és prófétákra vonatkozik, de az igaz lelkekre is, akiknek segítségére Nekem 

szükségem van Hadseregem létrehozásához. 

Ez a hadsereg le fogja győzni a sátánt. A sátán tudja ezt, és sosem fogja feladni a lelkek utáni kutatását. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/04/az-irantad-valo-gyulolet-novekedni-fog-azt-fogjak-mondani-neked-hogy-ez-a-munka-a-satantol-valo/
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Ne feledjétek a következő gondolatot. A sátán nem rendelkezik azzal a hatalommal és erővel, amellyel Én 

rendelkezem. Ő nem tudja legyőzni a Szentháromságot. A sátán tehetetlen Édesanyámmal szemben, aki 

felhatalmazást kapott arra, hogy elpusztítsa őt.  A sátán fél tőle. 

Mindazok, akik kételkednek Szavamban, melyek ezen üzeneteken keresztül adatnak, kérlek, kérjétek szeretett 

Édesanyámat, hogy hozzon benneteket közelebb Szent Szívemhez. 

Kérjétek őt, hogy borítson be benneteket az ő szent palástjával, és adja meg számotokra a szükséges védelmet a 

gonosz ellen. 

Ne feledjétek, a gonosz tele van gyűlölettel. 

Ha bármilyen gyűlöletet éreztek szívetekben – különösképpen az Én szent hírnökeim iránt -, tudnotok 

kell, hogy a sátán kísért benneteket, hogy vétkezzetek. 

Ekkor kell kérnetek Tőlem a kegyelmeket, hogy megerősítsenek benneteket. 

Ne feledjétek, Én sosem fogok hátat fordítani egyikőtöknek sem, köztük azoknak sem, akik gyűlölik 

Hírnökeimet, és azoknak a lelkeknek sem, akik elutasítanak Engem. 

Szeretett Megváltótok 

Jézus Krisztus 

 

LEHET, HOGY A KÖVETKEZŐ PÁPÁT A KATOLIKUS EGYHÁZ TAGJAI FOGJÁK MEGVÁLASZTANI, DE Ő 

LESZ A HAMIS PRÓFÉTA 

2012. ÁPRILIS 12. CSÜTÖRTÖK, 11.27 

Drága leányom, sok ember még mindig elutasít Engem a világban, és ennek köze van a közvéleményhez. 

Oly nagy sötétség  ereszkedett le Isten valamennyi gyermekére, hogy csak nagyon keveseknek van meg a 

bátorsága ahhoz, hogy nyilvánosan hirdessék Szavam (Üzenetem). 

A hívők félnek a szóbeli gyalázkodástól, sértegetéstől, és a rosszindulatú gúnyolódástól, amit el kellene 

viselniük, ha nyíltan beszélnének Szent Szavamról (Üzenetemről). 

Még a buzgó követőknek sincs meg a bátorságuk, hogy felálljanak és harcoljanak az országaikban bevezetett 

gonosz törvények ellen, amelyek ellenszegülnek Atyám szavainak. 

A papok zavarban vannak attól, ha látják őket, hogy kiállnak Tanításaim igazsága mellett, mert félnek, 

hogy kiközösítik őket. 

Most ők még lehetetlenebbnek találják, mint valaha, hogy hangjukat hallassák, amiatt a szégyen miatt, amit el 

kell viselniük néhány rendbéli társuk gonosz bűneinek következtében. 

Amikor egy bátor felszentelt szolga úgy dönt, hogy feláll és megvédi Tanításaim igazságát, akkor ők 

rettenetesen szenvednek. Azzal vádolják őket, hogy hiányzik belőlük a tolerancia, az együttérzés, a 

szeretet és az emberi jogok tiszteletben tartása. 

Ti látjátok, gyermekek, hogy Tanításaim igazságát, mely az Én felszentelt szolgáim által kerül közlésre, úgy 

kezelik mintha hazugság lenne. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/04/lehet-hogy-a-kovetkezo-papat-a-katolikus-egyhaz-tagjai-fogjak-megvalasztani-de-o-lesz-a-hamis-profeta/
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Ehelyett a hazugságok – a Szentírásban foglalt igazság elferdített, kiforgatott változatai – kerülnek bemutatásra 

az igazság gyanánt. 

A sátán oly sok lelket nyert meg, Saját Egyházam vezetői közül is, ami azt jelenti, hogy sok ártatlan 

ember számára nehéz hűséget fogadni Szent Akaratomnak. 

Hogy elhagytak és eltaszítottak Engem, annak érdekében, hogy hagyják, hogy a többség elfogadja az Én 

felszentelt szolgáim elméjébe ültetett hazugságokat. 

Ezek a gonosz hazugságok messze túlmutatnak ezen. 

Szentírásom igazsága, melyet a Jelenések könyve tartalmaz, már sok Egyházam által értelmezésre került. Oly 

sok változatban, melyek mindegyike az emberi értelmezésen alapul. 

Az Én szeretett XVI. Benedek pápám az utolsó igaz Pápa a földön. 

Péter, a Római – avagy a Római Péter-, az Én Péterem, az eredeti apostol, aki kormányozni fogja Egyházamat a 

Mennyekből Örök Atyám irányításával. Aztán, amikor Én eljövök uralkodni, a Második Eljövetelkor, ő fog 

uralkodni Isten valamennyi gyermeke felett, amikor minden vallás az egy Szent Katolikus és Apostoli Egyházzá 

válik. 

Én csak az igazságot szólom, Leányom. 

Figyelmeztetnem kell benneteket, hogy sok új önjelölt próféta fog most megjelenni, akik majd ellentmondanak 

a neked, a végidők igaz prófétájának adott Szent Szavamnak (Üzenetemnek). 

Először ők meg fogják győzni a hívőket, hogy szavaik Tőlem származnak. 

Szavaikat gondosan megválogatják majd, jelentésük homályos lesz, és kissé összezavaró. Sokan ügyet sem 

vetnek majd erre a gyenge pontra, és elfogadják az üzeneteiket, mert a Szentírással megegyezőnek tűnnek. 

Amikor sok lelket elcsábítottak már, akkor megkezdődik a támadás. 

Leányom, őket azért küldik, hogy felkészítsék Isten gyermekeit, hogy elfogadják a következő Pápát, aki majd 

szeretett Helytartómat, Benedek pápát követi. Lehet, hogy ezt a Pápát a Katolikus Egyház tagjai fogják 

megválasztani, de ő lesz a Hamis Próféta. 

Az őt megválasztók báránybőrbe bújt farkasok, és a sátán által vezetett titkos Szabadkőműves és gonosz 

csoport tagjai. 

Így próbálja majd a sátán lerombolni Egyházamat. 

Sajnos, ez a Hamis Próféta számos követőt fog vonzani. Azokat, akik szembehelyezkednek vele és ellenállnak, 

üldözni fogják. 

Meneküljetek gyermekek, amíg tehetitek. Ítéljétek el a hazugságokat, melyeket azok adják majd elő, akik 

megpróbálnak meggyőzni benneteket a Hamis Próféta hitelességéről. 

Legyetek erősek. Maradjatok hűségesek Hozzám, a ti Jézusotokhoz. Soha ne kételkedjetek Szent Szavamban 

(Üzenetemben). 

A Jelenések Könyve, Isten igaz szava.  Nem hazudik. 



- A NAGYFIGYELMEZTETÉS - 

Forrás: thewarningsecondcoming.com +++ nagyfigyelmeztetes.hu  18  

 

Még nem minden, benne foglalt titok ismert számotokra. Én mindet ki fogom nyilatkoztatni Maria Divine 

Mercy-n (az Isteni Irgalmasságról nevezett Márián) keresztül, habár az igazságot vehemensen támadni fogják, 

és eretnekségként fogják kezelni. 

Ne feledjetek egy fontos tanítást. Az Én Igémet, mikor a földön voltam, eretnekségként kezelték, mikor először 

eljöttem. 

Az Én Szavamat (Üzenetemet), melyet most adok nektek, Második Eljövetelemkor szintén hasonlóképpen 

fogják kezelni a hívők, köztük az Én felszentelt szolgáim is, akik Egyházamat képviselik a földön. 

A sátán sok lelket fog feláldozni kielégítendő végső vágyát, hogy a legnagyobb szívfájdalmat okozza. 

Biztosak lehettek abban, hogy az Általam alapított, és szeretett Péter apostolom vezetése alá helyezett 

Katolikus Egyházam fog a legjobban szenvedni a végidőkben. 

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.” 

Az igazság meg van írva a Szentírásban. 

A Jelenések Könyve nem nyilatkoztat ki mindent, mert csak most jövök el Én, az Isten Báránya, hogy felnyissam 

a könyvet, hogy lássa a világ. 

Nem bízhattok semmilyen emberi értelmezésben az ezer évet illetően. 

Nektek csak Isten szavában szabad bíznotok. 

Szeretett Jézusotok 

 

IMAHADJÁRAT (44) ERŐ HITEM MEGVÉDÉSÉRE A HAMIS PRÓFÉTÁVAL SZEMBEN 

2012. ÁPRILIS 12. 

Legyetek elővigyázatosak minden időben. Kérlek, imádkozzátok az Imahadjárat (44)-es imáját: Erő hitem 

megvédésére a Hamis Prófétával szemben: 

„Drága Jézusom, adj erőt, hogy a Te tanításaidra összpontosítsak, és hogy a Te Szent Szavadat hirdessem 

minden időben 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/uj-imahadjarat-jezustol/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/04/imahadjarat-44-ero-hitem-megvedesere-a-hamis-profetaval-szemben/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/uj-imahadjarat-jezustol/
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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.” 

 

MEGANNYI, A POKOL LÉTEZÉSÉT TAGADÓ HAZUGSÁG LESZ A KERESZTÉNYEK VESZTE 

2012. ÁPRILIS 14. SZOMBAT; 15.27 

Drága, szeretett leányom, függetlenül attól, mennyire nehéz a fizikai szenvedésed, fel kell ismerned, hogy amint 

ez egyre intenzívebb lesz, ugyanúgy érzek Én is. 

A te szenvedésed csupán töredéke az Én saját szenvedésemnek. 

Egyesülve Velem tudni fogod, hogy az általad tapasztalt minden egyes fájdalommal és belső lelki sötétséggel 

meg fogod ismerni a kínt, melyet Én elszenvedek az emberek bűnei miatt. 

Sokan tévesen azt hiszik, hogy az Én szenvedésem a Kereszten kezdődött, és ott is ért véget. 

Szenvedésem addig nem fog véget érni, amíg Isten valamennyi gyermeke szeretetben és harmóniában nem 

egyesül Atyám Új Paradicsomában, ahol nem létezik majd bűn. 

Nem számít, hogy mennyi embernek  beszéltek  Létezésemről, Engem továbbra is gyűlölnek. 

A hívők között, habár elfogadnak Engem, Tanításaim csak az ő saját feltételük szerint elfogadottak. 

Sokan fognak szeretettel és kedvesen bánni másokkal, de csakis akkor, ha azok, akiknek felajánlják ezt 

az ajándékot, egyetértenek  az ő saját ideológiájukkal. 

Például sokan fogják elítélni a bűnösöket, miközben kedvességet kellene mutatniuk feléjük és imádkozniuk 

kellene értük. Ehelyett példát kell(ene) mutatniuk. 

Néhányan megvetést fognak zúdítani másokra, ahelyett, hogy szeretetet mutatnának, amint az elvárható tőlük, 

mint keresztényektől. 

Soha ne ítéljetek el másokat, még akkor sem, ha nem értetek velük egyet, mivel ehhez nincs jogotok. 

Csak Istennek van joga másokat megítélni, senki másnak nincs. 

Miközben sok hívő továbbra is tisztelettel adózik Nekem, ezt mégis saját feltételeik szerint fogják tenni. 

Néhányan szükségét fogják érezni annak, hogy testvéreiktől elkülönüljenek, megmutatván ezzel a világnak, 

mennyire szakavatottak is ők a spirituális dolgokban. Majd saját értelmezésüket fogják alkalmazni arra 

vonatkozóan, hogy valójában mit is jelent Irgalmasságom. 

Hányszor hallottátok már, hogy Isten mindenekfelett irgalmas? Hogy Ő olyannyira irgalmas, hogy mivel Ő 

mindenkit szeret, ezért sosem ítélné el őket? 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/04/megannyi-a-pokol-letezeset-tagado-hazugsag-lesz-a-keresztenyek-veszte/
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Hogy Ő sosem küldene egyetlen lelket sem a pokolba? 

Bizony ez hazugság. Megannyi, a pokol létezését tagadó hazugság lesz a keresztények veszte. 

Az emberek saját magukat ítélik pokolra. Nem Én helyezem őket oda. Ők választják azt, azzal, hogy nem 

hajlandók hátat fordítani a halálos bűnnek. 

Illetve, hogy nem fognak megbocsátást keresni, vagy bűnbánatot mutatni. Ez veszélyes gondolkodás, és minden 

kereszténynek kötelessége figyelmeztetni másokat a pokol veszélyeire. 

Oly sokan, köztük azok is, akik megtagadják gyermekeiktől a keresztség szentségét, úgy beszélnek, mintha a 

bűn már nem számítana. 

Ők azt hiszik, hogy minden bűn megbocsátást fog nyerni. Ez nem igaz. 

Minden bűn megbocsátást nyerhet, függetlenül attól, mennyire fekete az a bűn, de csak abban az esetben, ha a 

bűnös keresi a megbocsátást. 

Én most a Mennyekből szólok hozzátok, hogy felkészítsem Isten valamennyi gyermekét Második Eljövetelemre, 

és mit találok? 

Börtönfalak mögül Beszélek hozzátok,  egy cellából, ahová taszítottatok Engem, mert nem vagytok hajlandók 

hinni abban, hogy Én szólhatok hozzátok ily módon. 

Ó, mennyire megbántotok Engem! 

Ti, akik életeteket Nekem szentelve töltöttétek, és akik tájékozottak vagytok Szentírásomat illetően, ám 

akik most mégis elutasítotok Engem, nektek a következőt mondom. 

Rám vonatkozó elutasításotok gyötrelmet és nagy szomorúságot fog hagyni bennetek most, mikor majd 

az igazság feltárul előttetek. 

Mert akkor felismeritek majd a lelkeket, akiket eltaszítottatok, mikor szükségem volt segítségetekre, az 

ő megmentésükhöz. 

Milyen csalódott sírásra késztettek Engem vakságotokkal, melyet alázatosságotok hiánya okoz. 

Kételkedtek Szent Szavamban (Üzenetemben), mikor be  kellene fogadnotok, és meg kellene ragadnotok azt, 

mert fuldokló lelkek vagytok,  szívetekben nagylelkűség híján. 

Könyörögve kérlek benneteket, válaszoljatok Hívásomra. 

Szeretett Jézusotok 

Az Emberiség Megváltója 

 

A JELENÉSEK KÖNYVÉBEN EMLÍTETT MARADÉK EGYHÁZAM ÉS A KÉT TANÚ 

2012. ÁPRILIS 15. VASÁRNAP, 19.16 

Drága, szeretett leányom, tisztában vagyok azzal, hogy ezen üzenetek közül némelyiknek nem sok értelme van 

számodra (számotokra), de bíznod kell Bennem, és tudd, hogy Nekem ki kell nyilatkoztatnom a Jelenések 

Könyvének tartalmát azért, hogy a lelkek tudják, mire számítsanak ezekben az időkben. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/04/a-jelenesek-konyveben-emlitett-maradek-egyhazam-es-a-ket-tanu/
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Nektek, akiknek ugyan kevés a hite, de elfogadjátok a nektek, ezen próféta által adott Szavamat (Üzenetemet), 

tudnotok kell, hogy az Irántam való tiszta szeretetből fakadó alázatotok és vágyatok hoz közelebb benneteket 

Szent Szívemhez. 

Ti vagytok az Én Maradék Egyházam. Ti vagytok a Jelenések Könyvében említett Egyház. 

Ti vagytok az asszony szülötte, aki fiút szült, és akit kiűztek a pusztába, ahol elszigeteltek lesztek, mégis 

egységben, hogy hirdessétek Szent Szavamat (Üzenetemet) és az igaz Evangéliumot. 

Az asszony életet ad igaz Egyházamnak, az Én hűséges nyájamnak, akit nem fog félrevezetni a Hamis 

Próféta. 

Ti, az Én Egyházam, 1260 napra száműzve lesztek a pusztába, ahol menedékre leltek majd. De a 

Szentlélek ajándéka révén Szeretetem gyümölcseivel lesztek táplálva. 

Keresztény Egyházaim hűséges tagjai – beleértve az Én felszentelt szolgáimat, és azon Követőimet, akik 

elutasítják a Hamis Prófétát – lesznek azok, akiknek össze kell tartania majd Egyházamat. 

Titokban kell majd tisztelnetek Engem, mert a Szentmise a felismerhetetlenségig meg fog változni a 

Hamis Próféta uralma alatt. 

Ti vagytok az Én igaz követőim, és minden Égi kegyelem kiárad a ti drága lelketekre. 

Mennyire szeretlek benneteket, gyermekek, és mily nagyon enyhítitek Szenvedésemet. De mennyi fájdalom van 

Szívemben azon Követőim miatt, akik nem lesznek hajlandóak Rám hallgatni. 

Őket a Hamis Próféta fogja behálózni a sötétségbe, és Én nem tudom megmenteni őket. 

Ők önszántukból fognak arcul csapni Engem. 

Maradék Egyházamnak kell majd terjesztenie az igét az Én többi gyermekemnek, köztük azoknak is, akik 

egyáltalán nem ismernek Engem. 

Nektek, az Én Maradék Egyházamnak kell hirdetnetek majd Próféciáimat és Szent Igémet azoknak, akik 

nem keresztények, vagy azoknak, akik nem ismerik a Tízparancsolatot. 

A ti feladatotok lesz az, hogy biztosítsátok, hogy a Szent Bibliát olvassák és megértsék. 

A ti feladatotok lesz tájékoztatni a világot a Jelenések Könyvében szereplő pecsétek teljes jelentéséről, amelyet 

Én ki fogok nyilatkoztatni az Isteni Irgalmasságról nevezett Máriának. 

A Két Tanú a Jelenések Könyvében: 

Követőim, ti vagytok a Jelenések Könyvében említett Két Tanú közül az egyik, akik oltalmazva lesztek a 

Mennyből. 

Lehet, hogy félredobják, mint egy tetemet, a nektek – az Én Maradék Egyházamnak – adott Szavamat 

(Üzenetemet), de Szavam nem hal meg soha. 

A Két Tanú közül a másik tanú, a Zsidók lesznek. 

A két gyertyatartó: az Én Keresztény Egyházaim, a hagyományos igaz Egyház és azon Követőim, akik 

száműzve lesznek a Hamis Próféta által. 

A két Olajfa: az Ó-Jeruzsálem Izrael és az Új Izrael. 
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A Zsidók végre tudni fogják, hogy Én vagyok a Messiás, és a Hamis Próféta valamint az Antikrisztus félreveti 

majd és kidobja az igazságról szóló tanításukat, hogy elrothadjon, mint egy tetem. Ismételten, ez a választott 

nép nem fog meghalni. 

Mindkettő legyőzöttnek fogja érezni magát, de nem ez lesz a helyzet, mert ti meg fogjátok alakítani – minden 

más vallással együtt – az egy igaz Egyházat, az Új Jeruzsálemet, amely fel fog támadni Hamvaiból. 

Ti túl fogjátok élni a szörnyű gonosz egyeduralmat, amely a Hamis Próféta és az Antikrisztus kettős vezetése 

alatt fog felemelkedni, akik mindketten a tüzes tóba vettetnek majd, ami maga a pokol. 

Ez az üldöztetés nem fog sokáig tartani, és hatalmas erőt, valamint védelmet fogtok kapni. 

Segítséget fogtok kapni,  és sok vezető fog felemelkedni közületek, hogy átvezessenek benneteket ezen az 

időszakon. 

Közületek sokan szentek lesznek az Új Paradicsomban, és mert segítettetek felépíteni Maradék Egyházamat a 

földön, Velem fogtok uralkodni az Új Ég és az Új Földön, amely Második Eljövetelemkor fog létrejönni. 

Ti, akik nem Velem vagytok, egy nagyon rövid időt fogtok kapni, hogy válasszatok. 

Ti vagy a Hamis Prófétával – és egyben Ellenem – vagytok, vagy Velem vagytok. 

Ha az előbbit választjátok, akkor lelketeket el fogja lopni a csaló. Keményen hangzik, de ez az igazság. 

Jelenlétem bizonyítékát meg fogja kapni Isten minden gyermeke a Nagyfigyelmeztetés alatt. 

Imádkozzatok, hogy akkor majd elfogadjátok az igazságot, hogy Én vagyok az, a ti szeretett Jézusotok, aki hívlak 

benneteket a Mennyből, hogy nyissátok fel szemeteket, azért hogy lássatok, és figyeljetek, hogy meghalljatok 

majd, mielőtt még túl késő lenne. 

Szeretett Jézusotok 

 

ÉN, A TI SZERETETT JÉZUSOTOK, SOHA NEM TUDNÁM TÖNKRETENNI, ELPUSZTÍTANI AZ ÉN SAJÁT 

EGYHÁZAMAT 

2012. ÁPRILIS 16. HÉTFŐ, 18.00 

Drága, szeretett leányom, Én Isten minden gyermekéhez szólok, és biztosítalak bennetek, hogy Én, a ti szeretett 

Jézusotok, sosem tudnám tönkretenni, elpusztítani az Én saját Egyházamat. 

Én azonban nem fogom hátradőlve végignézni, ahogy Egyházam szétesik egy bizonyos szekta keze által, akinek 

nincs joga szerephez jutni a Szentszékben. 

Mert pontosan ez az, amit a Hamis Próféta és a sátánt bálványozó csalók próbálnak tenni. Ők le akarják 

dönteni, és apró darabokra akarják zúzni a Katolikus Egyházat. 

Gyermekeim, így fog a sátán részt venni Isten, a mindenség teremtője elleni végső lázadásban. 

Egyházam elpusztítására irányuló eme gonosz terv már száz éve folyamatban van, de 1967 óta 

fokozódik. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/04/en-a-ti-szeretett-jezusotok-soha-nem-tudnam-tonkretenni-elpusztitani-az-en-sajat-egyhazamat/
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Sok csaló, akik tagjai ennek a gonosz, sátánimádó szektának, beléptek a szemináriumokba, hogy megvessék 

a lábukat a Vatikánban. 

Hatalmuk, melyet Isten, az Atya enged meg, korlátozva volt mostanáig. Ahogy a végidők közelednek, ez 

változni fog. 

Ez a gonosz szekta most be fogja vetni minden hatalmát, hogy biztosítsa, hogy ők válasszanak majd egy új 

utódot Szent Helytartóm, XVI. Benedek pápa helyett. 

Mindazok, akik ismerik Tanításaimat, látni fogják a különbségeket a Szentmise szövegében. 

Új világi törvényeket fognak bevezetni, amelyek meggyalázzák Kereszthalálomat. 

Sok buzgó Követőm látni fogja ezt, és bántani fogja őket. Észrevételeiket el fogják utasítani, és sok szentség 

kiszolgáltatását megszüntetik majd. 

Ezért szükséges a nagyfokú előkészület. 

Azok a katolikusok, akiket ez bántani fog, és meg lesznek döbbenve, kérem ne feledjék, hogy Én itt vagyok. 

Kiáltsatok Hozzám, szeretett Jézusotokhoz, és tudjátok, hogy nem szabad félnetek hirdetni Tanításaim 

igazságát. 

Nem szabad félnetek hátat fordítani az eretnekségnek. 

Én majd vezetlek és oltalmazlak benneteket utatokon, és a Szentlélek ereje fog vezetni benneteket. 

  

Szeretett Megváltótok 

Jézus Krisztus 

 

ÜZENETEIM MINDEN VALLÁSNAK ÉS HITFELEKEZETNEK SZÓLNAK, BELEÉRTVE AZOKAT IS, AKIK 

NEM HISZNEK 

2012. ÁPRILIS 17. KEDD, 18.30 

Üzeneteim minden vallásnak és hitfelekezetnek szólnak, beleértve azokat is, akik nem hisznek. 

A pesszimizmust a sátán és az ő gonosz angyalai okozzák. Ez nem Istentől származik. Csak a béke és a 

szeretet jöhet Istentől. 

Drága, szeretett leányom, tudnod kell, hogy a neked adott Üzeneteim az egész világnak szólnak. 

Ezek minden vallásnak és hitfelekezetnek adatnak, még azoknak is, akik nem hisznek Isten, az Örök Atya, a 

világmindenség Teremtőjének létezésében. 

Gyermekek, tudnotok kell, hogy – mivel megkaptátok az Atyából, a Fiúból és a Szentlélekből álló Háromságos 

Egyisten, a Szentháromság Igazságát – kötelesek vagytok hirdetni Szent Szavamat (Üzenetemet) az egész 

világnak. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/04/uzeneteim-minden-vallasnak-es-hitfelekezetnek-szolnak-beleertve-azokat-is-akik-nem-hisznek/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/04/uzeneteim-minden-vallasnak-es-hitfelekezetnek-szolnak-beleertve-azokat-is-akik-nem-hisznek/


- A NAGYFIGYELMEZTETÉS - 

Forrás: thewarningsecondcoming.com +++ nagyfigyelmeztetes.hu  24  

 

Hiszitek vagy sem, hogy Én szólok hozzátok ezen üzeneteken keresztül, segítenetek kell azoknak a szegény 

lelkeknek, akiknek szükségük van Védelmemre, azért, hogy megmenekülhessenek. 

Sokan kérdezik, hogy ezek az üzenetek miért utalnak olyan sokszor a sátánra. Válaszom a következő. 

A sátán és az ő bukott angyalai körüljárnak a földön, keresve az embereket, hogy megfertőzzék őket.   

Ők az érzékeken keresztül támadják az embereket, főként a test bűneinek elkövetésére ösztönözve őket. 

Ők gondolatokat helyeznek el az emberek elméjében azért, hogy az emberek olyan szörnyűségeket kövessenek 

el, amelyek sértik Atyámat. 

A már bűnben levő lelkek esetében, ők meg tudják szállni a testet. Amikor ez történik, ezek a szegény 

megszállott lelkek* pusztítást végeznek maguk körül. 

Ha ők* hatalmi pozíciókban vannak, szörnyű igazságtalanságot okozhatnak azok között, akik felett 

uralkodnak.  

Új törvényeket fognak bevezetni, amelyek ellenszegülnek Isten, az Atya által lefektetett Tízparancsolatnak. 

Más esetekben hatalmas gyötrelmet fognak okozni az emberek életében. 

A pesszimizmust a sátán és az ő gonosz angyalai okozzák. Ez nem Istentől származik. 

Csak a béke és a szeretet jöhet Istentől. 

Mindazok számára, akik meg akarják szabadítani életüket a negatív gondolatoktól és érzésektől, mindössze az 

Irántam, az ő szeretett Jézus Krisztusuk iránti odaadás szükséges. 

Elég az ima, az egyszerű beszélgetés.  A saját szavaitokkal kérjetek Engem, hogy segítsek nektek. 

A szívből mondott imára azonnal válaszolni fogok, és segítek nektek közelebb jönni Szent Szívemhez. 

Kérlek, gyermekek, hadd öleljelek meg szorosan benneteket, és hadd nyújtsam azt a vigaszt, amire vágyakoztok 

ebben a boldogtalansággal, igazságtalansággal, kegyetlenséggel és gyűlölettel teli világban. 

Én vagyok a ti mentőköteletek. Csak Én segíthetek nektek. Kérlek, hívjatok Engem ebben 

azImahadjárat (45)-ös imájában: 

„Ó, Jézusom, oly keveset tudok Rólad. 

De kérlek, segíts megnyitnom szívemet, hogy beengedjelek a lelkembe, hogy meg tudj gyógyítani engem, 

hogy meg tudj vigasztalni engem, és hogy el tudj tölteni engem a Te békéddel. 

Segíts, hogy örömet érezzek, hogy legyőzzek minden negatív gondolatot, és segíts megtanulnom 

megérteni, hogyan szerezzek örömet Neked, azért, hogy beléphessek a Te Új Paradicsomodba, ahol a 

szeretet, az öröm és a csodák életét élhetem Veled örökkön örökké. Ámen.” 

Én mindannyiatokat szeretlek, drága gyermekek függetlenül attól, milyen hitvallásúak vagytok, függetlenül 

attól, mennyit vétkeztetek, mennyi sebet vagy kárt okoztatok másoknak. 

Csak Én tudom megváltoztatni azt, ahogyan éltek. 

Az egyetlen módja annak, hogy megszabadítsátok magatokat nehéz életviteletektől, ha Engem hívtok, így Én 

segíteni tudok nektek. 

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

 

IMAHADJÁRAT (45) IMA A NEGATÍV GONDOLATOK LEGYŐZÉSÉRE 

2012. ÁPRILIS 17. KEDD, 18.30 

Én vagyok a ti mentőköteletek. Csak Én segíthetek nektek. Kérlek, hívjatok Engem ebben 

azImahadjárat (45)-ös imájában: 

„Ó, Jézusom, oly keveset tudok Rólad. 

De kérlek, segíts megnyitnom szívemet, hogy beengedjelek a lelkembe, hogy meg tudj gyógyítani engem, 

hogy meg tudj vigasztalni engem, és hogy el tudj tölteni engem a Te békéddel. 

Segíts, hogy örömet érezzek, hogy legyőzzek minden negatív gondolatot, és segíts megtanulnom 

megérteni, hogyan szerezzek örömet Neked, azért, hogy beléphessek a Te Új Paradicsomodba, ahol a 

szeretet, az öröm és a csodák életét élhetem Veled örökkön örökké. Ámen.” 

 

SOHA NE HASZNÁLJATOK KI MÁSOKAT, MÉG AZ ÜZLETI ÉLETBEN, A POLITIKÁBAN VAGY AZ ÉLET 

MÁS TERÜLETEIN SEM 

2012. ÁPRILIS 19. CSÜTÖRTÖK; 20.00 

Legdrágább leányom, szeretném, ha elmondanád minden Követőmnek, hogy imáik meghallgatásra lelnek, és 

ennek eredményeként sok gonosz esemény kerül enyhítésre. 

Azt is szeretném tudatni, hogy szenvedésed eredményeként, Leányom, négymillió lelket állt módomban 

megmenteni. 

Irgalmasságom kiáradt Isten ezen gyermekeire, akik még ma is életben vannak ezen a világon. 

Egyéb áldozatokat (is) felajánlottak azon Követőim, akik imáik és böjtölésük által segítenek Nekem 

megmenteni az embereket egy szörnyű végzettől. 

A ti erőtök, szeretetetek, hűségetek és állhatatosságotok azt jelenti, hogy a sátán hatalma folyamatosan gyengül. 

Ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy a globális Egy-Világ-Csoport hatalma is gyengül. 

Tudnotok kell, hogy az ima gyengíti a gonoszt a világban. 

Minél több az ima, annál kevesebb hatalommal bír a sátán. 

Soha ne becsüljétek alá akárcsak egyetlen személy imáját és szenvedését sem, mert ez nagy haladékot ad azok 

számára, akik egyébként a pokol tüzével szembesülnének. 

Gyermekek, az általatok érzett szeretet egy tiszta dolog, melyet természetes ajándékként kaptatok 

születésetekkor. 

Ritkán lép be az életetekbe a gyűlölet, míg el nem értek egy bizonyos életkort. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/04/imahadjarat-45-ima-a-negativ-gondolatok-legyozesere/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/uj-imahadjarat-jezustol/
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A gyermekek ezen életkor alatt ártatlanok, tiszták és alázatosak Szememben, és egyszerűen, nem túlbonyolítva 

látják a dolgokat. Ezt az igaz szeretetet kell megpróbálnotok visszahozni életetekbe. 

Mikor az életet egyszerűen szemlélitek, tisztelitek Istent, az Atyát, a mindenség Teremtőjét, és 

engedelmeskedtek az Ő Parancsolatainak, akkor váltok újra olyanokká, mint a gyermekek. 

Ha tisztákká, szeretetteljesekké, egyszerű szívűekké és rosszakarattól mentessé váltok, akkor majd meg 

fogjátok kapni a Szentlélek erejét, hogy hitetek megingathatatlan legyen. 

Olyanokká váltok majd, mint egy gyermek, de fel lesztek fegyverezve majd, mint egy harcos, Isten 

Hadseregének egy igaz és tiszteletreméltó tagjaként. 

Ha eljön az ideje, Velem együtt fogtok uralkodni, egymás mellett, az Új Paradicsomban. 

Mások iránti szeretetetek maradjon egyszerű. Soha ne nyújtsatok szeretetet viszonzásért cserébe. 

Ehelyett adjatok feltétel nélküli szeretetet. Adjatok szeretetet másoknak, Istennek szánt ajándékként. 

Nézzetek mindenkit, akivel életetek során találkoztok, Isten szemén keresztül. 

Minden egyes embert Isten teremtett.  Mindenkit Isten szeretete hozott a világra. 

Annak ellenére, hogy bizonyos lelkek súlyos keresztek elviselésére születnek, ők is Isten szeretete által jönnek a 

világra. 

Szeressétek egymást, egymás hibái ellenére, Atyám iránti tiszteletből. 

Minden arcot úgy vizsgáljatok és szemléljetek, mintha azt a személyt Isten szemében látnátok. 

Csak így fogtok könnyedén tartózkodni mások megítélésétől. 

Próbáljátok meglelni mindenkiben a legjobbat és a jót. Mutassatok szeretetet és kedvességet egymás 

iránt. 

Soha ne használjatok ki másokat, még az üzleti életben, a politikában vagy az élet más területein sem. 

Ha véletlenül szembekerültök a másokban jelenlévő gonosszal, imádkozzatok állhatatosan az ő lelkükért, és 

ajánljatok fel egy kis jelképes áldozatot Nekem, a ti Jézusotoknak, engesztelésül bűneikért. 

Egy kis szenvedés, apró áldozathozatalok mások lelkéért, valamint az ima, enyhíthetik a megjövendölt, jövőbeli 

üldöztetés intenzitását. 

Ha ezt megteszitek, Atyám Irgalma kiáradhat a világra a kegyelmek özönével. 

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy imáitok segítsenek megfelelően felkészíteni az emberiséget, 

mielőtt a Nagyfigyelmeztetés bekövetkezik, hogy csak kevesek vesszenek el, mielőtt lehetőséget kapnak, hogy 

lássák, amint bemutatom nekik Ajándékomat, a szeretet, az irgalom és a kiengesztelődés nagy ajándékát. 

Szerető Jézusotok 

Az Emberiség Megváltója 

 

MÉG AZOKAT IS SZERETI ISTEN, AZ ATYA, AKIK SZÖRNYŰ BŰNT KÖVETNEK EL 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/04/meg-azokat-is-szereti-isten-az-atya-akik-szornyu-bunt-kovetnek-el/
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2012. ÁPRILIS 20. PÉNTEK, 15.45 

Drága, szeretett leányom, el kell mondani Gyermekeimnek azt a nagyfokú szeretet, amit Szent Szívemben érzek 

minden gyermek iránt, akik megszülettek ezen a földön. 

Még azokat is szereti Isten, az Atya, akik szörnyű bűnt követnek el. 

Mindannyian Isten gyermekei vagytok. 

Emiatt bánt, gyötör és okoz fájdalmat nektek a sátán, és az ő démonai. 

A sátán seregébe tartozó megátalkodott bűnösöknek – akik tudják, hogy Isten létezik, de azt választották, hogy 

a fenevadat bálványozzák – tudniuk kell a következőt. 

Mindegy mennyire tisztelitek a sátánt, ne felejtsétek el, hogy ő nem szeret titeket. 

Ő gyűlöl benneteket, és el fog pusztítani titeket. 

Ígéretei – melyben egy paradicsomot kínál nektek mind a földön, mind azon túl – üres hazugságok. 

Hamarosan meg fogjátok kapni az Irántatok érzett szeretetem bizonyítékát. Nem lesz kétség szívetekben, 

hogy Én, a ti szeretett Jézusotok, szeretnélek átölelni benneteket, megbocsátani nektek, és elhozni nektek az 

örök békét, szeretetet, örömet és boldogságot az Én Új Királyságomban, az Új Paradicsomban. 

Soha ne féljetek hátat fordítani az általatok élt életnek, amelyben bálványoztok minden állítólagos ajándékát a 

gazdagságnak, a szexnek és más anyagi kényelemnek, melyeket a sátán kínál nektek, akinek földi uralkodása 

hamarosan véget ér. 

Csak Én, a ti szeretett Jézusotok, tudlak megmenteni benneteket. 

Irgalmam oly hatalmas, hogy Én bármit megbocsátok majd nektek, ha bűnbánatot éreztek. 

Siessetek Hozzám most. 

Ne vesztegessetek el egyetlen másodpercet sem, mert jövőbeli boldogságotok forog kockán. 

Én örök életet, békét, szeretetet, örömet ígérek nektek, és egy gyönyörű Paradicsomot, ahol szeretve és 

dédelgetve lesztek, és ahol semmiben nem fogtok hiányt szenvedni. 

Ha nem tudjátok most elfogadni Irgalmas Kezemet, akkor – ha eljön az idő az utolsó napon – fogtok kapni még 

egy esélyt, hogy Irgalomért könyörögjetek Hozzám. 

Amikor eljön ez a nap, sokan fel fogjátok ismerni a hibákat, melyeket elkövettetek. 

De én még akkor is át foglak ölelni benneteket, mint egy rég elveszett, hőn szeretett gyermekét Istennek, 

függetlenül attól, hogy mennyire szenvedtetek a gonosz keze által. 

Minden, amit tennetek kell majd, hogy hívtok Engem és Irgalmamért könyörögtök. 

Ha most benne vagytok a megtévesztés és a gonoszság hálójában, ahonnan nem tudtok kiszabadulni, akkor Én 

arra kérlek benneteket, hogy hívjatok Engem a következő imádkozásával: 

Imahadjárat (46) Szabadíts meg engem a sátán kötelékeitől 

„Ó, Jézusom, elvesztem, össze vagyok zavarodva, és úgy érzem magam, mint akit foglyul ejtett egy háló, 

amelyből nem tudok szabadulni 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/uj-imahadjarat-jezustol/
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Bízom benned, Jézusom, hogy a segítségemre sietsz, és megszabadítasz a sátán, és az ő démonainak 

kötelékeitől 

Segíts nekem, mert elvesztem 

Szükségem van a Te szeretetedre, mely erőt ad nekem, hogy higgyek és bízzam Benned, azért, hogy 

megmenekülhessek ettől a gonosztól, és láthassam a világosságot, így végre megtalálhassam a békét, a 

szeretetet és a boldogságot. 

Ámen.” 

Szeretett Jézusotok 

 

IMAHADJÁRAT (46) SZABADÍTS MEG ENGEM A SÁTÁN KÖTELÉKEITŐL 

2012. ÁPRILIS 20. PÉNTEK, 15.45 

Ha most benne vagytok a megtévesztés és a gonoszság hálójában, ahonnan nem tudtok kiszabadulni, akkor Én 

arra kérlek benneteket, hogy hívjatok Engem a következő imádkozásával: 

Imahadjárat (46) Szabadíts meg engem a sátán kötelékeitől 

„Ó, Jézusom, elvesztem, össze vagyok zavarodva, és úgy érzem magam, mint akit foglyul ejtett egy háló, 

amelyből nem tudok szabadulni 

Bízom benned, Jézusom, hogy a segítségemre sietsz, és megszabadítasz a sátán, és az ő démonainak 

kötelékeitől 

Segíts nekem, mert elvesztem 

Szükségem van a Te szeretetedre, mely erőt ad nekem, hogy higgyek és bízzam Benned, azért, hogy 

megmenekülhessek ettől a gonosztól, és láthassam a világosságot, így végre megtalálhassam a békét, a 

szeretetet és a boldogságot. 

Ámen.” 

  

Szeretett Jézusotok 

 

NEM MILLIÓK, HANEM LELKEK MILLIÁRDJAI FOGNAK MEGTÉRNI 

2012. ÁPRILIS 21. SZOMBAT; 16.00 

Drága, szeretett leányom, Nekem vigaszt kell nyújtanom mindazok számára, akiket félelemmel tölthetnek el 

ezen üzenetek. 

Hadd nyugtassalak meg benneteket mind, drága, szeretett Követőim, azáltal, hogy biztosítalak 

benneteket az egész emberiség iránti Nagy Irgalmamról. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/04/imahadjarat-46-szabadits-meg-engem-a-satan-kotelekeitol/
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Dédelgetett követőim imáinak köszönhetően, melyek mindegyike meghallgatásra és válaszra lel Örök Atyám 

isteni időzítésének megfelelően, sok megtérés kezd kibontakozni. 

Soha ne adjátok fel a reményt. Ti alkotjátok földi Küldetésem gerincét, hogy segítségemre legyetek az egész 

emberiség megmentésében. Ezért mások bűneinek fájdalmát fogjátok elszenvedni. 

Soha ne feltételezzétek, hogy mások bűnei a Magasságos Isten világosságát oly mértékben 

befeketíthetik, hogy vége mindennek. 

Hamarosan mindenki tanúja lesz Isten Dicsőségének az Én Isteni Irgalmasságomon keresztül, mely a 

Nagyfigyelmeztetés során kerül bemutatásra. 

Nem milliók, hanem lelkek milliárdjai fognak megtérni. Ez azt fogja jelenteni, hogy a sátán hatalma 

csökkenni fog, mikor Isten Hadserege erőben feltámad, hogy legyőzze a fenevadat. 

Az egész emberiség tudni fogja létezésük igazságát hamarosan. Ez fordulópont lesz Isten gyermekei 

számára, akik egyesülni fognak az Új Békekorszakra való felkészülés során, ahol a bűn nem létezik majd. 

Az ima fontos, mert Isten, az Atya minden egyes személynek ezen a világon megadta a szabad akarat ajándékát, 

születésükkor. 

Emiatt – habár Neki megvan a hatalma, hogy bármit megtegyen, amit szeretne – Ő azt akarja, hogy Gyermekei 

szabad akaratukból jöjjenek Hozzá. 

Isten, az Atya nem akarja kényszeríteni Gyermekeit, hogy szeressék Őt. 

Ennek természetesen kell jönnie. De hogyan is szerethetnétek valakit, akit nem ismertek? 

Ez a probléma ma a világon. Nagyon kevesen ismerik Istent, az Atyát. Nagyon kevesen ismernek Engem, az Ő 

szeretett Fiát, Jézus Krisztust. 

Követőim, nektek imádkoznotok kell, hogy Atyám különleges ajándékokat tudjon adományozni azon lelkeknek, 

akik sötétségben vannak. 

Így ők meglátják majd az Atya Dicsőséges Fényét, és megmenekülnek. 

Imáitok ajándékán keresztül Isten, az Atya, alkalmazni fogja az isteni beavatkozást, hogy Szívéhez 

közelebb vigye azokat, akik nem ismerik Őt, vagy nem tudnak az Ő létezéséről. 

Ugyanakkor sok lélek, akik ismerik Atyámat, és akik szándékosan fordítanak hátat Neki, szörnyű 

büntetésekkel fognak szembenézni. 

Ők minden lehetőséget meg fognak kapni, de elutasítják majd Istent. 

Ezen lelkek számára – akik aljas tetteket cselekednek, melyek gyakoriak a világ egyes részein -, a büntetések 

földrengések formájában jelentkeznek majd. 

Azon globális csoportokat, amelyek folytatni fogják az általuk irányított és ellenőrzött országok 

elpusztítását, Atyám keze fogja megállítani, és szigorúan megbünteti. 

Ismétlem, imáitokra szükség van az ilyen bűnök és a későbbi büntetések enyhítésére. 

Még egy kis idő kell az Isteni Irgalmasságomra való felkészüléshez, hogy még több léleknek legyen lehetősége 

felkészülten várni ezt a nagy eseményt. 



- A NAGYFIGYELMEZTETÉS - 

Forrás: thewarningsecondcoming.com +++ nagyfigyelmeztetes.hu  30  

 

Fontos, hogy az emberiség nagy része megmenekülhessen, és hogy valamennyi lélek – beleértve a súlyos 

bűnösöket is-, esélyt kapjanak az újraegyesülésre Istennel. 

Leghőbb vágyam, hogy az emberiség nagy része felett uralkodjam majd az Új Paradicsomban. 

Imáitok segíteni fognak Nekem beteljesíteni nagy Vágyamat, hogy mindannyian egy családdá válhassunk, 

szeretetben és egységben, örökkön örökké. 

Szeretett Jézusotok 

 

SZŰZ MÁRIA: GYERMEKEK, AMIKOR NEHÉZNEK VAGY FÁJDALMASNAK TŰNŐ IDŐSZAKOK 

VANNAK, MINDIG HÍVJATOK ENGEM 

2012. ÁPRILIS 22. VASÁRNAP, 10.00 

Gyermekem, Fiam nagyon boldog azért, hogy az Ő szeretett hadserege Szent óhajának engedelmeskedve 

imádkozza Imahadjáratának imáit. 

Ezek a modern időkre szóló imák segítenek Isten minden gyermekének a szükséges védelemre lelni, hogy 

megbirkózzanak a nehéz időkkel, mellyel nagyon sok lélek néz most szembe. 

Gyermekek, amikor nehéznek vagy fájdalmasnak tűnő időszakok vannak, mindig hívjatok Engem, a ti Szeretett 

Édesanyátokat, hogy járjak közben Drága Fiamnál a nevetekben. 

Mindig emlékezzetek arra, hogy az Istennek felajánlott személyes áldozataitok nagyon sok lelket segítenek 

megmenteni a földön. 

Imáitok mindig meghallgatásra találnak. 

Soha nincsenek figyelmen kívül hagyva, hanem Atyámnak, az Ő Akarata szerint van gondja rájuk. 

Ezért türelmesnek kell lennetek, gyermekek. Mindig helyezzétek teljes bizalmatokat Fiamba. 

Adjátok át Neki minden félelmeteket és szenvedéseteket, aztán bíznotok kell abban, hogy Ő majd gondot visel 

mindenre. 

Közületek azon hívőknek, akik nehéznek találjátok az imádkozást, vagy Fiam iránti szereteteteket életben 

tartani, íme egy különleges ima, az Imahadjárat (47)-es imája, mely segít újraéleszteni Jézus iránti 

szereteteteket. 

Imahadjárat (47) Ima Jézus iránti szeretetetek újraélesztésére 

„Ó, áldott Édesanyám, az egész világ Üdvösségének Anyja, imádkozz, hogy Jézus iránti szeretetem 

újraéledhessen 

Segíts éreznem az Ő Szeretetének tüzét, hogy az eltöltse lelkemet 

Segíts nekem, hogy jobban szeressem Jézust 

Imádkozz, hogy hitem, Fiad iránti szeretetem és odaadásom erősebb legyen 

Oszlass el minden kételyt, mely kínoz engem, és 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/04/szuz-maria-gyermekek-amikor-neheznek-vagy-fajdalmasnak-tuno-idoszakok-vannak-mindig-hivjatok-engem/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/04/szuz-maria-gyermekek-amikor-neheznek-vagy-fajdalmasnak-tuno-idoszakok-vannak-mindig-hivjatok-engem/
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Segíts, hogy tisztán lássam az igazság Isteni Világosságát, mely szeretett Fiadból, az egész emberiség 

Megváltójából árad. 

 Ámen.”   

Menjetek békével, gyermekek. Ne feledjétek, amikor szívből kértek engem, hogy imádkozzam értetek, én, az 

Üdvösség Anyja, mutatom majd be kéréseteket szeretett Fiamnak. 

Én soha nem fogok figyelmen kívül hagyni egyetlen kérést sem, ha ezek megegyeznek Fiam óhajával, és 

az Atya Szent Akarata szerint valók. 

Tanuljatok meg jobban bízni, gyermekek. Amikor bíztok Drága Fiamban, azzal bizonyítjátok az Iránta való 

szereteteteket. 

Ha szeretetetek gyenge, akkor a Belé vetett bizalmatok is gyenge lesz. 

Közületek csak azok lesznek megáldva, a hitetek megerősítésére adott kegyelmekkel, akik megalázkodnak Fiam 

előtt. 

Soha ne adjátok fel, amikor kétségbeesettnek érzitek magatokat. 

A kétségbeesést a gonosz okozza. 

Csak forduljatok hozzám, és én imádkozni fogok, hogy a béke visszatérjen a lelketekbe. 

Ha ezt teszitek, akkor képesek lesztek ellene mondani a gonosz kísértésének, és szabadokká váltok. 

Áldott Édesanyátok 

Az Angyalok Királynője 

Az Üdvösség Anyja 

 

IMAHADJÁRAT (47) IMA JÉZUS IRÁNTI SZERETETETEK ÚJRAÉLESZTÉSÉRE 

2012. ÁPRILIS 22. VASÁRNAP, 10.00 

Imahadjárat (47) Ima Jézus iránti szeretetetek újraélesztésére 

„Ó, áldott Édesanyám, az egész világ Üdvösségének Anyja, imádkozz, hogy Jézus iránti szeretetem 

újraéledhessen 

Segíts éreznem az Ő Szeretetének tüzét, hogy az eltöltse lelkemet 

Segíts nekem, hogy jobban szeressem Jézust 

Imádkozz, hogy hitem, Fiad iránti szeretetem és odaadásom erősebb legyen 

Oszlass el minden kételyt, mely kínoz engem, és 

Segíts, hogy tisztán lássam az igazság Isteni Világosságát, mely szeretett Fiadból, az egész emberiség 

Megváltójából árad. 

 Ámen.” 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/04/imahadjarat-47-ima-jezus-iranti-szeretetetek-ujraelesztesere/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/rozsafuzerek/uj-imahadjarat-jezustol/
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SEGÍTSETEK NEKEM FELKÉSZÍTENI A VILÁGOT MÁSODIK ELJÖVETELEMRE 

2012. ÁPRILIS 22. VASÁRNAP, 15.30 

Drága, szeretett leányom, az emberiségnek tudnia kell, hogy már nincs messze az ideje annak, hogy 

bemutassam Magam egy hitetlen világnak. 

Isten valamennyi gyermekének, akik odaadó hívők – Irántam, az ő szeretett Jézusuk iránti hűségükből fakadóan 

– most segíteniük kell Nekem felkészíteni a világot Második Eljövetelemre. 

Oly sok időt szántam arra, hogy visszacsalogassam a lelkeket Szent Szívemhez. 

Ez fontos volt, mert e nélkül az idő nélkül, nagyon kevés lélek lenne képes belépni az Én Új 

Paradicsomomba. 

Szent Nevemben arra kérek mindenkit, hogy  engedjétek Nekem, hogy vezesselek benneteket és segítsek 

nektek hirdetni Tanításaim igazságát a világ minden szegletében. 

Először egyszerű Tanításaimról beszéljetek. Akik Követőimnek mondják magukat, azoktól mind elvárom a 

felebaráti szeretetet. 

Csak Második Eljövetelemről beszéljetek. 

Bárki, aki elítél benneteket, emlékeztessétek őket arra, hogy Ígéretemnek, miszerint újra eljövök 

dicsőségben ítélni élőket és holtakat, be kell teljesednie ennek a nemzedéknek az életében. 

Szentlelkem el fogja tölteni azok lelkét, akiknek átadjátok Szent Szavamat. 

De előbb kérnetek kell Tőlem ezt a különleges kegyelmet. Mielőtt Én jóváhagynám és megerősíteném, hogy ezt 

a legszentebb feladatot végezzétek, felszólítalak benneteket, hogy kérjétek Tőlem ezt a kegyelmet, az 

Imahadjárat (48)-as imájának imádkozásával. 

Imahadjárat (48) Ima a Kegyelemért Krisztus Második Eljövetelének Hirdetésére 

” Ó, Jézusom 

Add meg nekem a kegyelmet, hogy hirdessem Szent Szavadat az egész emberiségnek, hogy a lelkek 

megmenekülhessenek 

Áraszd rám Szentlelkedet, a Te alázatos szolgálódra, hogy Szent Szavad meghallgatásra és elfogadásra 

kerülhessen, különösen azon lelkek által, akik legjobban rászorulnak a Te irgalmadra 

Segíts nekem tisztelni a Te Szent Akaratodat minden időben, és segíts, hogy soha ne sértsem meg vagy 

ítéljem el azokat, akik elutasítják Irgalmasságod kezét. Ámen.” 

Menj most, Hadseregem, mert fel lettetek vértezve az emberiség megtérítéséhez szükséges fegyverzettel. 

Ki fognak gúnyolni benneteket küldetésetek során, sértegetni és támadni fognak titeket. 

Tudnotok kell, hogy amikor ez történik, akkor váltok igazán Isten gyermekévé. 

Ne féljetek, mert Én meg fogom adni nektek az erőt, hogy leküzdjétek az ilyen akadályokat. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/04/segitsetek-nekem-felkesziteni-a-vilagot-masodik-eljovetelemre/
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Vezetni foglak benneteket végig az úton. Menjetek békével és szeretettel. 

Szeretett Jézusotok 

 

IMAHADJÁRAT (48) IMA A KEGYELEMÉRT KRISZTUS MÁSODIK ELJÖVETELÉNEK HIRDETÉSÉRE 

2012. ÁPRILIS 22. VASÁRNAP, 15.30 

” Ó, Jézusom 

Add meg nekem a kegyelmet, hogy hirdessem Szent Szavadat az egész emberiségnek, hogy a lelkek 

megmenekülhessenek 

Áraszd rám Szentlelkedet, a Te alázatos szolgálódra, hogy Szent Szavad meghallgatásra és elfogadásra 

kerülhessen, különösen azon lelkek által, akik legjobban rászorulnak a Te irgalmadra 

Segíts nekem tisztelni a Te Szent Akaratodat minden időben, és segíts, hogy soha ne sértsem meg vagy 

ítéljem el azokat, akik elutasítják Irgalmasságod kezét. Ámen.” 

 

TÖBB NEMZET EGYESÜL, ÉS ISTEN TÖBB GYERMEKÉT EGY SZERVEZET FOGJA IRÁNYÍTANI 

2012. ÁPRILIS 23. HÉTFŐ, 20.00 

Drága, szeretett leányom, a változások ideje a küszöbön van a tekintetben, ahogyan a Kormányok uralkodnak 

országaik felett szerte az egész világon. 

Több nemzet egyesül, és Isten több gyermekét Egy Szervezet fogja irányítani. 

Itt az ideje, hogy tartsátok nyitva a szemeteket, és figyeljétek a törvényi változásokat, melyek el fognak 

szegényíteni benneteket. 

Harcoljatok azon törvények ellen, melyek irányítják és ellenőrzik az élelem ellátásotokat. 

Isten, az Én Örök Atyám meg fogja büntetni azokat a gonosz csoportokat, akik megpróbálják éheztetni az Ő 

gyermekeit. 

Követőim, itt az ideje a Harmadik Pecsét kinyilatkoztatásának. 

Habár ez még nem lesz felnyitva egy ideig, Én elmondom nektek ezt, azért, hogy megpróbálhassátok 

előkészíteni élelmeteket azáltal, hogy magatok termelitek meg, és úgy tároljátok az élelmiszereket, hogy ne 

romoljanak majd meg. 

Idővel korlátozni fogják élelmeteket, csakúgy, mint az ivóvízhez való hozzáféréseteket. 

Habár imáitok ereje révén folyamatosan gyengül ez a csoport, mégis feltett szándéka az, hogy éheztessen 

ésmegmérgezzen sok ártatlan embert, annak érdekében, hogy csökkentse a világ népességét. 

Kitartóan fognak harcolni azért, hogy ezt véghezvigyék. 

Miközben továbbra is szörnyűségeket okoznak Isten gyermekeinek, Örök Atyám ökológiai 

büntetéseket fog előidézni, és ezen gonosz emberek millióit fogja eltörölni a föld színéről. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/04/imahadjarat-48-ima-a-kegyelemert-krisztus-masodik-eljovetelenek-hirdetesere/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/04/tobb-nemzet-egyesul-es-isten-tobb-gyermeket-egy-szervezet-fogja-iranyitani/
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Időjárásotok továbbra is változni fog. Idővel ez hatással lesz a kereskedelemre, annak érdekében, hogy a 

globális hatalmak, gonosz terveikben, megállításra kerüljenek. 

Ezen válság során, nektek, az Én hadseregemnek, mindvégig imádkoznotok kell Istenhez, az Atyához, hogy 

oltalmazzon meg benneteket ezektől az emberektől, és azért, hogy ezek az emberek nyissák meg 

megkeményedett szívűket Isten Irgalmasságának igazságára. 

Én azért mondom el ezt nektek, hogy fel tudjatok készülni. 

Ezek az események nem azonnal fognak megtörténni, és ebből a tervből sok minden elhárítható és 

enyhíthető imáitok és áldozataitok révén. 

A gonoszság nem Istentől ered. Ez a kapzsiságból, az önimádatból, valamint a hatalom és irányítás (ellenőrzés) 

iránti vágyból fakad. Mindezen gyengeségek a sátántól erednek, aki a világ vezetői elé helyezi ezeket, hogy 

megkísértse őket, azért, hogy bánthassák Isten gyermekeit. 

Ne hagyjátok, hogy a sátáni hatalmak irányítsák és ellenőrizzék országaitokat. 

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy legyen erőtök ellenállni az intézkedéseknek, melyeknek 

célja, hogy szegénnyé és tőlük függővé tegyenek benneteket, valamint kiszolgáltatottá azoknak, akik irányítják 

országaitokat. Ők, az Egyesült Királyságot, az Amerikai Egyesült Államokat, az Európai Uniót, Kínát és 

Oroszországot magába foglaló globális hatalmak fennhatóságával uralkodnak. 

Én, a ti Jézusotok, segíteni fogok nektek elkerülni az üldöztetést, de ne feledjétek, az ima lesz a ti fő fegyveretek. 

Az ima meg tudja akadályozni ezeket a gonosz embereket abban, hogy elvegyék az evéshez, iváshoz, 

ruházkodáshoz való jogosultságotokat, valamint a Keresztény Egyházakhoz való tartozásotok jogát. 

Harcoljatok az Én nevemben, és Én ott fogok állni mellettetek minden időben. 

Szeretett Jézusotok 

 

 

FELSZENTELT SZOLGÁIMNAK A KÖVETKEZŐKET MONDOM: NE KÖVESSÉTEK EL ELŐDEITEK 

HIBÁJÁT, AKIK ELUTASÍTOTTAK ENGEM, AMIKOR ELSŐ ALKALOMMAL JÖTTEM EL. 

2012. ÁPRILIS 24. KEDD, 19.45 

Drága, szeretett leányom tudnod kell, hogy amikor egy küldetés – mint amit Én most örökül hagyok a világnak – 

olyan jelentőséggel bír, mint ez a küldetés, akkor sok ember megpróbálja majd megakadályozni ezt. 

Próbálnak majd támadni téged, és ócsárolni azokat, akik felismerik Hangomat, amint Én próbálom Üzeneteimet 

az egész világgal közölni. 

A gyűlölet mértéke továbbra is fokozódni fog ezen üzenetek iránt, melyeket rajtad, mint végidő prófétán 

keresztül közvetítek. 

Hallgassanak meg most Engem mindazok, akik azt mondják, hogy ismernek Engem. Most készítem fel 

az emberiséget Második Eljövetelemre. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/04/felszentelt-szolgaimnak-a-kovetkezoket-mondom-ne-kovessetek-el-elodeitek-hibajat-akik-elutasitottak-engem-amikor-elso-alkalommal-jottem-el/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/04/felszentelt-szolgaimnak-a-kovetkezoket-mondom-ne-kovessetek-el-elodeitek-hibajat-akik-elutasitottak-engem-amikor-elso-alkalommal-jottem-el/
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Ha ti hisztek Bennem, Tanításaimban, és azt mondjátok, hogy ismertek Engem, akkor tudnotok kell, hogy Én 

most azért küldöm az Én végidő prófétámat, más prófétákkal egyetemben, hogy méltóvá tegyelek 

benneteket arra, hogy belépjetek Királyságomba. 

Felszentelt Szolgáimnak a következőket mondom: ne kövessétek el elődeitek hibáját, akik elutasítottak 

Engem, amikor első alkalommal jöttem el. 

Figyeljetek és hallgassatok Hívásomra, mert szükségem van a ti segítségetekre, hogy felkészítsem a lelkeket 

Nyájamban, mielőtt a nagy csoda megörténik. 

Azt gondoltátok, hogy Én majd nem fogom elküldeni Prófétáimat, hogy figyelmeztessenek benneteket? 

Azt gondoltátok, hogy Én majd csak úgy bejelentem Visszatérésemet, anélkül, hogy felkészítenélek 

benneteket, és hagyom, hogy a lelkek elvesszenek? 

Ti, akik bíráljátok Második Eljövetelemet, (és) mégis azt állítjátok, hogy értitek az emberiségnek tett 

Ígéretemet, szégyelljétek magatokat. 

Ha nincs bennetek alázat, akkor nem tudtok megtisztulni a Szentlélek által. 

Kérnetek kell Tőlem a megkülönböztetés és tisztánlátás ajándékát, vagy távoznotok kell Tőlem. 

Cserbenhagytatok Engem. Sírok miattatok a csalódottságtól, mert ti vagytok az Én szolgálóim, 

felruházva a lelkek üdvösségének felelősségével, amely a ti feladatotok. 

Most, hogy Én a Mennyekből szólítalak benneteket, könyörgök, válaszoljatok Hívásomra. 

Sok választott lelkem van, akik együttműködnek Velem abban, hogy Hozzám hozzák a lelkeket, akikért 

Én szomjazom. 

A ti kötelességetek az, hogy felébredjetek álmotokból, és éberen figyeljétek Hívásomat. 

Közületek csak azok fogják felismerni Hangomat, akik igazán szeretnek Engem. 

Mint egy anyát, akit felismer saját csecsemője, ugyanígy nektek is, szeretett szolgáim, hívnotok kell 

Engem, mint egy csecsemőnek, aki keresi a megnyugtatást, ami Én vagyok, a ti szeretett Jézusotok, aki 

hívlak benneteket, hogy fogjátok meg a Kezem. 

Én át foglak vezetni benneteket a tövisek dzsungelén, amelyen végig kell mennetek majd, hogy elérjétek az Én 

Új Paradicsomom kapuit. 

Hát nem megmondtam nektek, hogy Én újra el fogok jönni? Ítélni élőket és holtakat? 

Nos, Én hamarosan eljövök, és szükségem van a ti segítségetekre, hogy egybeegyűjtsem Isten 

valamennyi gyermekét. 

Manapság nagyon kevesen ismernek fel Engem a csalás leple miatt, amely ráborult az egész világra. Sokan nem 

hisznek, Istenben, az Atyában. 

Kevesen fogadják el azt, hogy Én, Jézus Krisztus az Ő egyetlen Fia meghaltam azért, hogy megváltsam 

őket.Ennek ellenére azokban a hamis istenekben hajlandók hinni, és azokat hajlandók bálványozni, 

amelyek nem léteznek. 

Mély szomorúsággal sírok, amikor látom a fiatalokat nevetni Nevem említésekor, és gúnyolódni másokon, akik 

nyilvánosan elismerik, hogy Én létezem. 
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Keresztre feszítésem kínját szenvedem el, amikor látom azokat, akik kereszténynek vallva magukat 

nem hajlandóak nyilvánosan hirdetni Tanításaimat, mert félnek a gúnyolódástól. 

A hazugságok királya megtévesztette a világot. Jelenleg csak Én tudok reményt hozni, és Én tudom csak 

megmenteni Isten gyermekeit attól a szörnyű sorstól, amelyet azért terveznek, hogy rémületet keltsenek 

minden nemzetben a világhatalmi csoportok seregei, beleértve a Hamis Próféta és az Antikrisztus uralma 

alatt állókat is. 

Minden – végidő prófétámnak, Maria Divine Mercy-nek (az Isteni Irgalmasság Máriájának) adott – 

Figyelmeztetésem be fog következni. 

Amíg ez meg nem történik meg, sose feledjétek, hogy a hűségetek Nekem szól, a ti Megváltótoknak, Jézus 

Krisztusnak.  Szeretetem és Iránymutatásom, Vezetésem nélkül lehetetlen lesz számotokra megmozdítani a 

hajót, amely az Én Szent Egyházam a földön. 

Ébredjetek! Ne utasítsátok el Isten prófétáit. 

Manapság sokan állítják azt, hogy az Én nevemben jönnek, ahogy a Szentírás megjövendöli, de nem 

kínálják azt a szellemi táplálékot, amely csak Tőlem jöhet. 

Sokan fognak előjönni most, azért, hogy az Én legfontosabb, nyilvánosságnak szánt megszólalásom a világ felé, 

melyet ezen üzenetek tartalmaznak ezekben az utolsó időkben, elutasításra kerüljön. 

Az ima a ti utatok vissza az Én karjaimba. 

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok a kegyelmekért, melyek megnyitják szeme(i)teket, hogy 

felismerhessetek Engem, mielőtt még túl késő lenne. 

Szükségem van a segítségetekre, a szeretetetekre és a hűségetekre. 

Ne feledjétek, Miattam tettetek szent fogadalmat. Most, hogy hívlak benneteket, ne utasítsatok el Engem. 

Öleljetek át Engem, és engedjétek Nekem, hogy vezesselek benneteket, hogy ti vezetni tudjátok Maradék 

Egyházamat, és a lelkek mentését. 

Nektek adom az Én különleges áldásomat, és várom, hogy válaszoljatok Hívásomra, így ebben azImahadjárat 

(49)-es imájában: Hűségeskü a Keresztény Papság részére 

„Ó, Jézus, Én, a Te alázatos szolgálód 

Szeretetet és hűséget fogadok Neked 

Kérlek, adj nekem jelet, hogy felismerjem Hívásodat 

Segíts felnyitnom szemem, és meglátnom a Te ígéretedet 

Áldj meg a Szentlélek kegyelmével, hogy ne tévesszenek majd meg azok, akik azt állítják, hogy a Te 

nevedben jönnek, és nem az igazságot fogják beszélni 

Mutasd meg nekem az igazságot 

Engedd, hogy érezzem a Te szeretetedet, hogy teljesíteni tudjam a Te Legszentebb Akaratodat 

Alázatos szívvel kérlek, mutasd meg nekem, hogyan tudok segíteni Neked megmenteni az emberiség 

lelkét. 
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Ámen.” 

Ne hagyjátok figyelmen kívül Hívásomat. Ne utasítsatok el Engem, amikor Én újra eljövök. 

Ezúttal nemcsak azért jövök, hogy megmentsem az emberiséget még egyszer, hanem, hogy 

beteljesítsem szeretett Atyám, a Magasságos Isten Isteni Akaratát. 

Menjetek békével. 

Szeretett Jézusotok 

 

IMAHADJÁRAT (49) HŰSÉGESKÜ A KERESZTÉNY PAPSÁG RÉSZÉRE 

2012. ÁPRILIS 24. KEDD, 19.45 

„Ó, Jézus, Én, a Te alázatos szolgálód 

Szeretetet és hűséget fogadok Neked 

Kérlek, adj nekem jelet, hogy felismerjem Hívásodat 

Segíts felnyitnom szemem, és meglátnom a Te ígéretedet 

Áldj meg a Szentlélek kegyelmével, hogy ne tévesszenek majd meg azok, akik azt állítják, hogy a Te 

nevedben jönnek, és nem az igazságot fogják beszélni 

Mutasd meg nekem az igazságot 

Engedd, hogy érezzem a Te szeretetedet, hogy teljesíteni tudjam a Te Legszentebb Akaratodat 

Alázatos szívvel kérlek, mutasd meg nekem, hogyan tudok segíteni Neked megmenteni az emberiség 

lelkét. 

Ámen.” 

 

AZ EGÉSZ EMBERISÉG MINDADDIG RENDELKEZNI FOG A SZABAD AKARATTAL, MÍG AKARATUK 

EGYESÜLNI NEM FOG AZ ATYA ISTENI AKARATÁVAL 

2012. ÁPRILIS 25. SZERDA; 15.50 

Drága, szeretett leányom, sok lélek nem ismer el Engem, pusztán azért, mert nem akarnak. 

Ők tudják, ki vagyok Én. 

Ők tudják, hogy a semmiből lettek teremtve Isten, az Atya által, mégis Isten semmibe vételét választják. 

Nevemet a leghétköznapibb módon használják, számtalan esetben, és Nevem káromkodások közepette hagyja 

el a démonok által megszállottak száját. 

Csak amikor az embereket tragédia sújtja, akkor állnak meg és gondolkodnak el a halálon, vagy bármilyen 

jövőbeli életen, melyről azt hiszik, előttük állhat. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/04/imahadjarat-49-husegesku-a-kereszteny-papsag-reszere/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/04/az-egesz-emberiseg-mindaddig-rendelkezni-fog-a-szabad-akarattal-mig-akaratuk-egyesulni-nem-fog-az-atya-isteni-akarataval/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/04/az-egesz-emberiseg-mindaddig-rendelkezni-fog-a-szabad-akarattal-mig-akaratuk-egyesulni-nem-fog-az-atya-isteni-akarataval/
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Ezért van az, hogy Én időnként megbüntetem az ilyen lelkeket, Irgalmamnál fogva, hogy észhez térítsem 

őket, így meg tudom őket menteni. 

A szenvedés által, mindaz az anyagi vonzerő, melyet az érzékeinkkel kutattunk, értelmetlenné fog válni, és 

annak látszik majd, ami valójában: múlandó újdonságok, amelyek rövid idő alatt elenyésznek. 

Sok lélek születik erre a földre a Menny küldötteként. Ők, köztük például az abortált gyermekek, a 

szenvedést választják, a bűnösök üdvözülésének eszközeként. 

Az emberi elmének nehéz megértenie az Isteni Királyságot, mivel senki sincs megáldva ezzel az ajándékkal. 

Mikor a bukott angyalok fellázadtak Atyám ellen, Ő – az Én Atyám – sosem vette vissza Gyermekeinek szabad 

akarathoz való jogát, mivel Ő sohasem veszi el az ajándékot, melyet az emberiségnek adott. 

Az egész emberiség mindaddig rendelkezni fog a szabad akarattal, míg akaratuk egyesülni nem fog az Atya 

Isteni Akaratával. 

A sátán kihasználja a szabad akaratot. De az ellen nem tud harcolni, amikor a választott lelkek 

lemondanak saját szabad akaratukról, és felajánlják azt Istennek. 

Meghozván ezt az áldozatot, a szenvedés elfogadásával, a sátán befolyása meggyengül. 

Így a bűnösök megmenekülhetnek, még ha nem is bánták meg bűneiket. Ez a szenvedés csodája. 

Szeretett Jézusotok 

 

AZOK, AKIK HŰSÉGESEK HOZZÁM, EGY SZEMPILLANTÁS ALATT, SZENVEDÉS NÉLKÜL LESZNEK 

ELVÍVE AZ ÚJ ÉG ÉS ÚJ FÖLDRE. 

2012. ÁPRILIS 26. KEDD, 20.30 

Drága, szeretett leányom, ismételten el kell mondanom Isten valamennyi gyermekének, hogy ne aggódjanak 

vagy féljenek az eljövendő események miatt. 

Az egész emberiség hamarosan tanúja lesz Irgalmasságomnak, és sokan – miközben bűnbánóak lesznek bűneik 

miatt -, nem fognak félni Tőlem. 

Ehelyett lelküket eltölti majd az Én Isteni Szeretetem. Világosságom járja majd át testüket, és örvendezni 

fognak. 

Az Új Béke Korszakának ideje hatalmas örömet és izgalmat hoz azoknak, akik elfogadják Irgalmas Kezem. 

Minden egyes bűnös meg van hívva az örök életre, és nem szabad odébbállniuk (csak) azért, mert össze vannak 

zavarodva. 

Békekorszakom egy új világ lesz, ahol tizenkét nemzet fog uralkodni Vezetésem, Irányításom alatt. 

Békében, szeretetben és harmóniában fogtok élni. A természetes környezet, amit láttok ma a földön, 

jelentéktelenné fog halványulni, amikor összehasonlítjátok az előttetek álló világgal. 

Azok, akik aggódnak családjaik és szeretteik miatt, vagy féltik őket, hozzátok őket magatokkal az Én 

csodálatos Új Paradicsomomba. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/04/azok-akik-husegesek-hozzam-egy-szempillantas-alatt-szenvedes-nelkul-lesznek-elvive-az-uj-eg-es-uj-foldre/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/04/azok-akik-husegesek-hozzam-egy-szempillantas-alatt-szenvedes-nelkul-lesznek-elvive-az-uj-eg-es-uj-foldre/
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Imádkozzatok értük, és Én különleges kegyelmeket fogok adni nekik azért, hogy megkapják majd Szeretetem 

felismerésének ajándékát. 

Ez Atyám leghőbb óhaja, látni a csodálatot, az örömet és a szeretetet amint átragyogja minden egyes gyermekét, 

amikor Ő bemutatja az Új Paradicsomot. 

Újraegyesültök majd szeretteitekkel, akik a kegyelem állapotában haltak meg, és fel fognak támadni a 

halálból. 

Miért ne hinnétek egy ilyen ajándékban? Ha hisztek abbéli Ígéretemben, hogy eljövök újra, akkor érezni 

fogjátok a békét. 

Csak annyit kérek, hogy készüljetek fel az ima által. Ha kegyelemért és másokért imádkoztok, akkor 

minden rendben lesz. 

Irgalmam oly hatalmas, hogy csak néhányan nem fogják felismerni Isteni Ígéretemet, hogy összegyűjtöm és 

hazaviszem Isten minden gyermekét, valamint, hogy elviszem őket a sátán és az ő démoni angyalainak 

satuszerű szorításából. 

Királyságom igazságát még az ateisták is látni fogják, akik le lesznek döbbenve. Mégis hitetlenségük a 

legtöbb esetben alázatos szeretetté és elfogadássá fog változni. 

Bár sok nehéz időszak elé néztek, egyik sem lesz olyan kemény, hogy ne tudjatok úrrá lenni rajtuk, Irántam, a ti 

Jézusotok iránti szeretetek révén. 

Kérlek, ne engedjétek, hogy a félelem útját állja annak, hogy örömmel fogadjátok el az Új 

Paradicsomom ajándékát. 

Azok, akik hűségesek Hozzám, egy szempillantás alatt, szenvedés nélkül lesznek elvíve az Új Ég és Új Földre. 

Azok miatt a megátalkodott bűnösök miatt kellene aggódnotok, akik nem fognak kérni Engem, hogy bocsássak 

meg nekik, akik vissza fogják utasítani Kezem, és akik inkább ragaszkodnak majd gonosz útjaikhoz. 

Nekik szükségük van a ti imáitokra. 

Imádkozzatok állhatatosan az ő lelkük üdvösségéért. 

Szeretett Jézusotok 

 

ISTEN, AZ ATYA: MINT AZ EGÉSZ EMBERISÉG ATYJA, KÉSZEN ÁLLOK ELKÜLDENI FIAMAT, HOGY 

VISSZASZEREZZE AZ ŐT MEGILLETŐ TRÓNT 

2012. ÁPRILIS 28. SZOMBAT; 15.40 

Leányom, ezek a hónapok nemcsak számodra voltak nehezek, hanem valamennyi szeretett Gyermekem 

számára is. 

Én vagyok a Teremtés és a szeretet Atyja, mély szenvedéllyel minden egyes gyermekem iránt, függetlenül attól, 

mennyire bántanak meg Engem. 

Nagyon sok előkészületet igényel, a lelkek felkészítésének segítése, szeretett Fiam, Jézus Krisztus 

eljövetelére. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/04/isten-az-atya-mint-az-egesz-emberiseg-atyja-keszen-allok-elkuldeni-fiamat-hogy-visszaszerezze-az-ot-megilleto-tront/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/04/isten-az-atya-mint-az-egesz-emberiseg-atyja-keszen-allok-elkuldeni-fiamat-hogy-visszaszerezze-az-ot-megilleto-tront/
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Az emberiség nagy része most szenved az üldöztetés miatt. Ez az üldöztetés nemcsak a nyomort és a 

pénztelenséget foglalja magába, hanem a lélek éhezését is. 

Mint az egész emberiség Atyja, készen állok visszaküldeni Fiamat, hogy visszaszerezze az Őt megillető 

trónt. 

Csak Én ismerem ennek az idejét. Még Fiam sincs tisztában az időponttal. 

Elmondhatom nektek, hogy ez hamarosan megtörténik, és hogy ennek, a jelenleg a földön élő 

generációnak a többsége meg fogja érni a napot, mikor Fiam visszatér nagy dicsőségében. 

Én most készülök összegyűjteni valamennyi Gyermekemet, azáltal, hogy kivezetem őket a szenvedés szörnyű 

mélységéből, melyet el kellett viselniük a vadonban. 

Ez a vadon Lucifer és az ő bukott angyalainak keze által jött létre, akik körüljárnak a világban Ádám és Éva 

bűnbeesése óta. 

Gyermekeim közül sokan ma lehetetlennek találják, hogy higgyenek Bennem, Istenben, az ő Teremtőjükben és 

Atyjukban. 

Megáldottam Gyermekeimet intelligenciával és önálló szabad akarattal, melynek során bármilyen 

módját választhatják annak, hogy hogyan élik az életüket. 

Királyságom felé vezetendő őket, nekik adtam a Tízparancsolatot, mely kőbe van vésve. 

Ez (a Tízparancsolat) sosem változott, mégis Gyermekeim okosabbnak gondolják magukat, mint amilyenek 

valójában, és új jelentéseket kreáltak, melyek elfogadhatatlanok Számomra. 

Valamennyi démon – akik szétszóródtak és elözönlötték a földet – uralkodásának az ideje csaknem lejárt. 

Kérem valamennyi Gyermekemet, hogy figyeljen. Az időtök a földön, mint azt tudjátok, a végéhez 

közeledik. 

Ugyanakkor van egy új világ, egy Új Paradicsom vár rátok. 

Ez felülmúl majd mindent, amit valaha is el tudtatok képzelni, és már egy ideje elkészült, szeretettel, minden 

egyes férfi, nő és gyermek számára. 

Végre egyesíteni fogom valamennyi drága Családomat, és mindannyian harmóniában, szeretetben és 

boldogságban fogunk élni az örökkévalóságig. 

Értetek, akik nem vagytok hajlandóak belépni az Új Paradicsomba, mindent meg fogok tenni, ami Hatalmamban 

áll, hogy megakadályozzalak benneteket abban, hogy hátat fordítsatok a benneteket megillető örökségnek. 

A szabad akaratotok ajándéka miatt, melyet Én sosem fogok megvonni tőletek, a választás a tiétek. 

Csak annyit kell tennetek, hogy idefordítjátok a fejeteket, és megnyitjátok a szíveteket. 

Aztán Karjaimba kell futnotok, így haza tudlak vinni benneteket. 

Ez az Én legdrágább és legbecsesebb óhajom, hogy valamennyi dédelgetett Gyermekemet hazavigyem, az őket 

megillető helyre, ahová tartoznak. 

Szeretett Atyátok 

A Magasságos Isten 
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SZŰZ MÁRIA: GYERMEKEM, AZOKRA NEM VÁR HALÁL, AKIK SZERETIK FIAMAT 

2012. ÁPRILIS 29. VASÁRNAP; 10.00 

Gyermekem, sosem szabad azt gondolnod, hogy ezen különleges  és magányos elhívás  miatt, a megtérésre nem 

kerül sor. 

Az a te küldetésed – melyre Örök Atyám áldását adta -, hogy Fiam Második Eljövetelének igazságát terjeszd 

Isten minden Gyermekének. 

Fontos, hogy azon gyermekeknek, akik nem szánnak időt a Fiam iránti tiszteletre és hódolatra, elmondják, hogy 

mi vár rájuk. 

Isten valamennyi gyermekét minden imátokba bele kell foglalnotok, mert Ő, az én Atyám, mindenkit szeret. 

Még  akik megkeményítették szívüket Atyám iránt, és nem akarják elismerni Fiamat, azoknak is örök életet kell 

kapniuk. 

Mikor a Nagyfigyelmeztetés ajándéka bekövetkezik, sok bűnös fog megvilágosodni, és Fiamhoz fordulni, 

Irgalmáért könyörögve. 

Csak akkor akarja majd az emberiség meghallgatni a fontos üzeneteket, melyeket Fiam általad ad. 

Mikor felismerik az igazságot, hogy az Ő Új Uralkodásának ideje kezdetét veszi, inni fogják az ŐSzent 

Szavát (Üzenetét). 

Isten gyermekei közül sokan vannak összezavarodva a Menny és a föld létezését illetően. Sokan 

túlságosan félnek gondolkodni a halál utáni életről. 

Gyermekem, azokra nem vár halál, akik szeretik Fiamat. 

Ehelyett az Új Békekorszakba és Paradicsomba vitetnek majd, melyet Atyám ígért meg valamennyi 

Gyermekének. 

Imádkoznotok kell, hogy minden tévelygő és elveszett lélek visszataláljon drága Fiam szerető karjaiba, 

máskülönben nem lesznek alkalmasak arra, hogy belépjenek az Új Paradicsom kapuin. 

Szeretett Édesanyátok 

Az Üdvösség Anyja 

 

AZ IGAZSÁG KÖNYVÉNEK ELSŐ TITKA KINYILATKOZTATJA A SZABADKŐMŰVES CSOPORTOK 

EGYHÁZ ELLENI ÖSSZEESKÜVÉSÉT 

2012. ÁPRILIS 29. VASÁRNAP, 15.33 

Drága, szeretett leányom, te egy olyan ajándékot kaptál, amit sokan félelmükből fakadóan visszautasítanának. 

A neked adott kegyelmek, a kapott erő és a Szentlélek tüze révén teljesen fel vagy fegyverkezve, hogy hirdesd a 

világnak oly régen megígért próféciákat. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/05/szuz-maria-gyermekem-azokra-nem-var-halal-akik-szeretik-fiamat/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/05/az-igazsag-konyvenek-elso-titka-kinyilatkoztatja-a-szabadkomuves-csoportok-egyaz-elleni-osszeeskuveset/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/05/az-igazsag-konyvenek-elso-titka-kinyilatkoztatja-a-szabadkomuves-csoportok-egyaz-elleni-osszeeskuveset/
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A Dánielnek adott jövendölés, mikor is azt mondták neki, hogy zárja le az Igazság Könyvét a végidőkig – 

amikor ennek tartalma majd napvilágra kerül -, most elérkezett. 

János evangélistának is adattak kinyilatkoztatások, melyek részlegesek voltak, de néhány titok meg lett 

mutatva neki a Hét Pecséttel lepecsételt Könyvtekercsben. 

Ő nem volt felhatalmazva arra, hogy nyilvánosságra hozza annak tartalmát. Ehelyett azt az utasítást kapta, hogy 

tegye le a tekercset, és nyelje le annak érdekében, hogy a pecséteket ne lehessen feltörni majd, sem annak 

tartalmát feltárni eddig a korszakig. A tekercsek lenyelésével a megfejtés kulcsa az emberiséghez került. 

Keserű megízlelni az igazságot, mely félelmet kelt. 

Ez bánthatja azokat is, akik azt vallják, hogy ismerik Isten minden, emberiségre vonatkozó tervét. Mégis az 

igazság, hogy Isten hatalmas szeretettel bír minden egyes személy iránt ezen a földön, édes azok számára, akik 

elismerik az igazságot. 

Édes az igazság, melyet csak Én, Jézus Krisztus nyilatkoztathatok ki, amint ez benne foglaltatik a János 

evangélistának adott titkokban. Szeretettel fogják üdvözölni azok, akik követik Isten tanításait. 

Ez félelmet kelthet, de Isten ereje győzedelmeskedni fog minden gonosz és minden üldöztetés felett, 

mert Ő bármit megtehet.  

Az első titok abban rejlik, hogy a középkorban megalakult Szabadkőműves csoportok összeesküdtek 

Isten és az Ő összes műve ellen. 

Ők a gonoszhoz hűségesek. A sátán az ő istenük, és büszkék arra, hogy neki hódolnak a fekete miséken.   

Aztán itt van a Szentszék, amely 1967 óta heves támadásoknak van kitéve ezen csoport által. 

Lassan beszivárogtak Egyházamba, nemcsak a Vatikánba, hanem (ezen kívül) további helyekre is, minden 

országban. 

Egyházam általuk történő szándékos beszennyezése, ártatlan áldozatokon elkövetett gonosz rémtettekhez 

vezetett. 

Pénz és hatalomimádatuk semmi ahhoz a visszataszító hűséghez képest, amit a hazugságok királyának, 

magának a sátánnak mutatnak.  Őszintén imádják őt csoportokban és titokban. A papok és más felszentelt 

szolgák – beleértve a püspököket, a bíborosokat is – szövetségre léptek bizonyos helyeken ezzel a csoporttal. 

A gonosz cselekedetek, amelyekben részt vesznek, túl komolyak ahhoz, hogy felfedjem nektek, de 

tudnotok kell, hogy emberáldozatokat mutatnak be a gonosznak, olyan templomokban, amelyeket a 

Szentmise Szent Eucharisztiájának bemutatására állítottak. 

Aljas tetteket követ el ez a csoport, mely gondosan elrejti valódi tevékenységét azon hiteles és szent 

papok, szent püspökök, szent bíborosok és más felszentelt szolga elől. 

Ez a csoport oly kegyetlenül gyűlöli Istent, hogy az sokkolna benneteket. A sátán által nekik adott erő és 

hatalom azt jelenti, hogy gonoszságukat, kapzsiságukat, bujaságukat és szexuális devianciájukat követőik 

minden országban üdvözlik. 

Titkos jelekkel üdvözlik egymást, amelyekkel kifejezik egymás iránti hűségüket. 
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Egy dolog biztos. Gonosz tetteik véget érnek majd, és – hacsak nem fordulnak Felém a Nagyfigyelmeztetés alatt 

– kevés idejük lesz, mielőtt a tüzes tóba vettetnek, ahol szörnyű üldöztetést fognak elszenvedni az 

örökkévalóságig. 

Ők generálták és szították a hittagadást (az aposztáziát), amely az egész világon jelen van. 

Azáltal érték ezt el, hogy beszivárogtak Egyházamba. 

Szeretett Jézusotok 

Az Isten Báránya 

 

SZÓLÍTALAK MINDANNYIATOKAT, AKIK NEM ISMERTEK ENGEM 

2012. ÁPRILIS 30. HÉTFŐ; 17.45 

Legdrágább, szeretett leányom, magyarázatot kell adnom azoknak az embereknek, akik hisznek Istenben, 

de nem járnak templomba, vagy nem imádkoznak. 

Sokan nem tudják, hogyan kell imádkozni. Kicsit olyan ez, mint ahogyan te is nehéznek találtad ezt, leányom. 

Az ima kérést jelent. 

Az ima beszélgetést jelent. 

Az ima a szeretet kimutatását és hálaadást jelent. 

Sok jó szándékú és nagylelkű ember ma nem tudja, hogyan kell imádkozni. Néhányaknak nem lesz ínyére, és 

kínosnak fogják érezni. 

Mások úgy fogják érezni, hogy imáik nem is számítanak. 

Ó, mennyire szeretem ezeket a különleges lelkeket.  Oly messzire eltávolodtak, és Én mégis mennyire vágyom 

arra, hogy megmutassam nekik mély Szeretetemet. 

Szólítalak mindannyiatokat, akik nem ismertek Engem. Nem kell félnetek Tőlem.  Mindössze annyit kell 

tennetek, hogy kéritek, vegyelek védelmembe benneteket, és nyújtsak vigaszt nektek. 

Hadd bizonyítsam Szeretetemet! Beszéljetek Hozzám saját egyszerű szavaitokkal. Semmi sem fog 

megbotránkoztatni Engem. 

Mondjátok el Nekem bizalommal aggodalmaitokat, Én meg fogom nyugtatni szíveteket. Hadd segítsek nektek 

megérezni az igazi békét. 

Kérjetek Engem, hogy eloszlassam kétségeiteket. Én meg fogom mutatni nektek az igazságot, azért, hogy 

gondjaitok már ne tűnjenek olyan rossznak. 

Honnan fogjátok tudni, hogy Én hallak benneteket? Hogyan lehettek majd biztosak abban, hogy Én válaszolni 

fogok nektek? 

Csak üljetek le csendben, és kérjetek Engem, hogy segítsek nektek ezzel az imával,  amely segít nektek 

megnyitni a szíveteket Felém, és segít nektek, Segítségemet kérni. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/05/szolitalak-mindannyiatokat-akik-nem-ismertek-engem/
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Imahadjárat (50) Jézusom segíts, hogy megtudjam, ki vagy Te 

„Ó, Drága Jézusom, segíts, hogy megismerjelek Téged 

Bocsásd meg, hogy ezidáig nem beszélgettem Veled 

Segíts békére lelnem ebben az életben, és segíts, hogy meglássam az örök élet igazságát 

  

Nyugtasd meg szívemet 

Enyhítsd aggodalmaimat 

Adj nekem békét 

Nyisd meg most szívemet, hogy betölthesd lelkemet a Te szereteteddel. 

Ámen.” 

Sokan közületek most még nem fognak eljönni Hozzám. De ez rendben van. 

A nehézségek, az összezavarodottság és a félelem idejében jönni fogtok. 

Minden nap mellettetek állok, még ha ezt nem is veszitek észre. 

De hamarosan látni fogtok Engem, és tudni fogjátok Ígéretem igazságát, az örök élet adományát 

Testben, Szellemben és Lélekben. 

Várom hívásotokat. Akkor vihetlek el benneteket az Új Békekorszak és az Új földi Paradicsomom kapuihoz, ha 

eljött az ideje. 

Barátotok 

Szeretett Jézusotok 

 

 

  

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

http://www.thewarningsecondcoming.com/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/
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azon szegény gyermekek megmentéséért, akiket gyötörnek a saját országbeli vezetőik, 

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

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

gyermekeidet a globális hatalmak által kitervelt üldöztetéstől, az ártatlan 

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

nehézségeknek az okozói, azért hogy ők visszatérjenek Hozzád alázatos és 

töredelmes szívvel.  

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

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

Ámen.”  

Megváltótok 

Jézus Krisztus 

† 

(3)  Szabadítsd meg a világot a félelemtől 

2011. november 19. 

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

félelemtől: 

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

félelemtől, mely elválasztja a lelkeket a Te szerető szívedtől.  

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

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

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

úgy, ahogy szeretniük kellene Téged.”  

Szerető Megváltótok 

Jézus Krisztus 

† 

(4)  Egyesíts minden Családot 

2011. november 20. 

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

maradhassanak az Én Új Paradicsomi Királyságomban a földön. 

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

örök üdvösséget. 

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

így örökölhessék a Te Földi Új Paradicsomod.” 

Ámen. 

Szerető Megváltótok 

Az Emberiség Megváltója 

Jézus Krisztus 
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† 

(5)  A Magasságos Isten dicsőítése 

2011. november 21. hétfő; 19.00  

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

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

„Ó Örök Atya, felajánljuk imáinkat örömteli hálaadással Irgalmasságod drága 

ajándékáért, melyet az egész emberiségnek adsz.  

Örvendünk és felajánljuk Neked, legdicsőségesebb Királyunknak, dicsőítésünket 

és imádásunkat szerető és gyengéd irgalmadért.  

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

szolgaságban ezért az ajándékodért, melyet most hozol el nekünk.  

Kérünk Istenünk, légy irgalmas valamennyi gyermekedhez.”  

A ti Jézusotok 

Jézus Krisztus 

† 

(6)  Ima az Antikrisztus megállítására 

2011. november 22. kedd; 11.00  

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

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

okozzanak a Te gyermekeidnek. 

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

kerüljön el bennünket a Nagyfigyelmeztetés során bekövetkezõ megtérések 

által.” 

† 

(7)  Ima azokért, akik visszautasítják az Irgalmasságot 

2011. november 22. kedd; 20.00 

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

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

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

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

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

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

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

sötétségben van, hogy vissza fogják utasítani irgalmasságod fényét.  

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

a bűnökből, melyektől saját maguk oly nehezen szabadulnak.  

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

hogy visszatérhessenek a Te nyájadhoz.”  

Szeretett Jézusotok 

† 
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(8)  A Gyónás 

2011. november 22. kedd, 22:30  

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

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

Nagyfigyelmeztetés alatt és után. 

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

sértésekért, amiket másoknak okoztam. 

Alázatosan imádkozom a kegyelmekért, hogy elkerüljem, hogy újra megbántsalak 

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

Könyörögve kérlek, hogy bocsáss meg bármely jövőbeli bűnért, melyet 

elkövethetek, és amellyel fájdalmat és szenvedést okozok majd Neked. 

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

válhassak mindörökre. 

Szeretlek téged Jézusom. 

Szükségem van Rád. 

Tisztelet Neked, és mindenért, amit Te képviselsz. 

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

Királyságodba.” 

Megváltótok 

Jézus Krisztus 

† 

(9)  Szenvedés felajánlása ajándékként 

2011. november 28. 

“Ó Jézus Legszentebb Szíve 

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

szavadat hirdetem alázatos hálaadással. 

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

visz közelebb engem a Te Szent Szívedhez. 

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

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

† 

(10)  Szeretetlángod hordozása 

2011. november 29. kedd, 15.35 

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

Szeretetlángod minden nemzeten át.  

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

gyalázkodásokkal, amelyekkel szembe fogunk kerülni mindazok között, akik 

nem hisznek igazán a Te Irgalmadban. Ámen.”  

† 

(11)  A látnokokkal szembeni gyűlölet megállítása 

2011. november 30. szerda, 20.00  

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

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

† 

(12)  Ima a gőg bűnének elkerülésére 

2011. december 3. szombat; 19.40  

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

lelkeket.  Sokan olyannyira telve vannak gőggel, Tanításaim ismeretével való 

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

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

Kérd meg őket, hogy imádkozzák ezt az imát: 

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

beszélek. 

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

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

Szentlelkeddel, hogy meg tudjam különböztetni Szavad igazságát, amikor az 

emberiséghez szólsz.  Ámen.” 

† 

(13)  Ima a védettség kérésére 

2011. december 11. vasárnap 15.33  

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

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

Nagyfigyelmeztetés során megmutatkozik. 

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

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

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

utasítani az irgalmasságot, melyet Fiam fog megmutatni nekik. 

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

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

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

teljes hónapnyi imádságot ajánlotok fel lelkeikért. Kérésemnek megfelelően az alábbi 

imát mondjátok: 

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

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

akik még mindig elutasítják az Ő Irgalmas Kezét. 

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

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

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

Béke Új Korszakába a Földön. Ámen.” 

Mennyei Atyátok 

A Magasságos Isten 

† 

(14) Ima Istenhez, az Atyához, egy nukleáris háború elleni védelemért 
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2011. december 14. szerda, 19.15  

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

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

védelemért, és hogy kérjük az Üdvösséget. 

 „Ó Mindenható Atya, Magasságos Isten, 

Kérünk, légy irgalmas minden bűnöshöz. 

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

özönét. 

Hallgasd meg kéréseimet saját családomért, és add, hogy mindegyikünk 

kegyelmet találjon majd a Te szerető szívedben. 

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

háborútól, és minden cselekedettől, melyet gyermekeid elpusztítására terveznek. 

Tarts távol minket minden ártalomtól, és védelmezz meg minket. 

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

elfogadjuk megváltásunk igazságát, félelem nélkül lelkünkben.” 

Menjetek békével. 

Szerető Megváltótok 

Jézus Krisztus 

† 

(15)  Hála az Isteni Irgalmasság ajándékáért 

2011. december 19. hétfő, 19.30 

Legdrágább leányom mennyire szeretném, hogy a keresztények mindenütt szívük 

mélyéről jövő mély tiszteletet tanúsítanának Születésem iránt. 

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

most. 

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

hogy Megváltásom ajándékát tisztelitek Születésemben. 

Ezért küldött Engem Atyám első alkalommal. 

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

megváltásra. 

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

Karácsonyra: 

„ Ó Mennyei Atyám, 

Őszinte csodálattal tisztelünk Téged az Általad hozott áldozatért, amikor 

Megváltót küldtél a világba. 

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

Irgalmasság ajándékáért, mellyel most megajándékozod gyermekeidet. 

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 

† 
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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 K atolikus 

Egyház ismét feltámadjon dicsőségben, hogy örömmel fogadjon Téged, drága 

Jézus, amikor újra eljössz.  

Ámen.” 

Szeretett Megváltótok 

Jézus Krisztus 

Az egész Emberiség Királya 

† 

(23)  Ima Benedek pápa biztonságáért 

2012. január 28. 

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

melyeket elviselt, hogy megmentse a világot a bűntől 

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

Egyházad földi Vezetőjét, 

Hogy ő is segíthessen megmenteni gyermekeidet és minden felszentelt szolgádat a 

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

világban 

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

Paradicsomod felé vezető igaz úton.  Ámen.” 

† 

(24)  Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

2012. január 31. 

“Ó, Jézusom, Te  vagy a világ világossága 

Te vagy a ragyogó fényesség, mely megérint minden lelket  

Irgalmad és szereteted végtelen  

Nem vagyunk méltók a Te kereszthalálod által hozott áldozatra 

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 le lkek 

megmentésére 

Szeretünk téged Jézus  

Légy Irgalmas minden gyermekedhez, bárhol is legyenek.  

Ámen.“ 

† 

(25)  Ima az egész világon lévő látnokok védelméért 

2012. február 4. szombat; 10.09  

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

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

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

“Ó, Magasságos Isten 

Könyörögve kérlek, nyújts oltalmat a világban levő valamennyi szent hírnöködnek 

Kérlek, hogy védd meg őket a mások gyűlöletétől 

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

Védelmezd hírnökeidet a rágalmazástól, a gyalázkodástól, a hazugságoktól és 

minden veszedelemtől 

Védd meg családjaikat, és borítsd be őket Szentlelkeddel minden időben  

Hogy a világ számára általuk közvetített üzenetek töredelmes és alázatos szívvel 

találjanak meghallgatásra 

Ámen.” 

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

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

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

melyet a világnak ad ma, az Ő hírnökein keresztül. 

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

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

az arroganciától. 

Szeretett Édesanyátok 

Az Üdvösség Anyja 

† 

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

2012. február 5. vasárnap, 13.15 

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

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

Rózsafüzérét, ezáltal segítsünk megmenteni a nemzeteinket. 

„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 
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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 szíveiket Szereteted 

igazságára. 

Ámen.” 

A ti szeretett Jézusotok 

† 

(32)  Ima az abortusz megállításáért Írországban 

2012. február 17. péntek, 15.30  

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

 

„Ó, Üdvösség Anyja,  

Könyörögj írországi gyermekeidért, hogy megakadályozzák a gonosz abortusz – 

törvény rájuk erőszakolását  

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

kétségbeesésbe, és a sötétségtől, amely beborítja országukat  

Szabadítsd meg őket a gonosztól, aki el akarja pusztítani születendő 

gyermekeidet  
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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 elestek a 

kegyelemtől. 

Ámen.” 

  

Szeretett Jézusotok 

† 

 

(35)  
Ima a lelkeknek a Paradicsomba való belépéshez 

2012. március 1. 

Imádkozzatok, és egyesüljetek, hogy segítsetek Nekem minden egyes lelket 

egybegyűjteni, amikor belépünk az Új Paradicsom kapuin. 

”Ó, Jézusom 

Segíts nekem, hogy segíthessek Neked megmenteni gyermekeid maradékát a 

földön 

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

Fogadd el életem megpróbáltatásait, szenvedéseit és fájdalmait a lelkek 

megmentésére a pokol tűzétől  

Tölts el engem a kegyelmekkel, hogy felajánljam neked ezeket a szenvedéseket 

szeretettel és örömmel szívemben, hogy mi mindannyian egy emberként 

egyesüljünk a Szentháromság iránti szeretetben, és Veled éljünk, mint egy szent 

család a Paradicsomban.  

Ámen.” 

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 tisztelésével, 

amelyek egyike sem az igaz Isten  

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

engem lelkem sötétségétől  

Segíts nekem Irgalmasságod fényébe jutnom  

Ámen.” 

† 

 

(37)  Ima Isten valamennyi gyermekének egyesítésére 

2012. március 14. 

”Ó, drága Jézusom 

Egyesítsd szeretetben valamennyi szeretett követődet, hogy az egész világon 

terjeszthessük az örök üdvösségre tett Ígéreted igazságát  

Kérünk, hogy azok a langyos lelkűek, akik félnek felajánlani magukat – 

értelmüket, testüket és lelküket – Neked 

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

szent családod tagjai legyenek a földön  

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

szeretetünk felemelje őket a vadonból, és engedd, hogy magunkkal vigyük őket a 

Szentháromság keblére, szeretetébe és fényébe  

A Te szent kezedbe helyezzük minden reményünket, bizodalmunkat  és 

szeretetünket  

Könyörögve kérünk, növeld odaadásunkat, hogy segíthessünk még több lelket 

megmenteni 

Ámen.” 

† 

(38) Ima a Katolikus Egyház megmentéséért 

2012. március 20 . 

„Ó, Üdvösség Áldott Anyja  

Kérlek, imádkozz a Katolikus Egyházért ezekben a nehéz időkben, és szeretett 

XVI. Benedek pápánkért, hogy enyhüljenek az ő szenvedései  

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

felszentelt szolgáit, hogy megkapják a kegyelmeket, hogy erősek, hűségesek és 

bátrak legyenek a megpróbáltatások alatt, amelyekkel szembenéznek  

Imádkozz azért is, hogy a Katolikus Egyház igaz tanításainak 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 követőitől 

azon igyekezetükben, hogy megoltalmazzák lelküket, hogy alkalmasak legyenek 

belépni az Új Földi Paradicsom kapuin.  

Ámen.” 

Mária, az Üdvösség Anyja 

† 

(39) Segítség a lelkek felkészítésére, az Új Paradicsomra 

2012. március 21. 

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

járva, segítsetek nekik felkészíteni lelküket az Új Paradicsomra és Második 

Eljövetelemre. 

„Ó Jézusom, szeretett Megváltóm  

Kérlek, áraszd rám Szentlelkedet, hogy Legszentebb Szavadról meggyőződéssel 

tudjak beszélni, hogy felkészítsem Isten valamennyi gyermekét Második 

Eljöveteledre  

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

valamennyi vallásnak, felekezetnek és nemzetiségnek, bármerre járok  

  

Segíts a Te nyelveden szólnom,    

segíts megnyugtatnom a szegény lelkeket a Te ajkaid által,   

és segíts szeretnem valamennyi lelket, azzal a különleges isteni szeretettel, mely 

a Te Szent Szívedből árad  

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

nyújtsak Neked, drága Jézusom, mikor az elveszett lelkek továbbra is elutasítják 

Irgalmadat  

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

fogok a Nevedben, hogy segítsek megmenteni az egész emberiséget.  

Ámen.” 

† 

(40) Ima a Papságnak, a lelkek – Második eljövetelre való – felkészítésére 

2012. március 24.  

Forduljatok Hozzám útmutatásért ezzel az Imahadjárat (40) imájával: Ima a 

Papságnak, a lelkek – Második Eljövetelre való – felkészítésére 

 

„Ó Jézusom 

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

Hogy fel tudjam készíteni a lelkeket a Te Dicsőséges Második Eljöveteledre  

Segíts nekem megtéríteni és felkészíteni a lelkeket  

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

és az Új Földre, melyet megígértél az egész emberiségnek Kereszthalálod által.  

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.  

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

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

be az Új Paradicsom Kapuin  

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

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

Ámen.” 

† 

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

2012. március 27. 

“Ó, Magasságos Isten  

Felajánlom Neked böjtölésem ajándékát, hogy megszüntesd   a gonosz szorítását 

a világban, melyet azért terveznek, hogy megvonják hazámtól az élelmet, 

beleértve az élet kenyerét is 

Fogadd el felajánlásomat, és hallgasd meg kéréseimet más nemzetekért, hogy 

megakadályozzam az ő szenvedésüket, melyet az Antikrisztus tervez  

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

hitünket, hogy azzal a szabadsággal tisztelhessünk Téged, melyre szükségünk 

van, hogy örökkön örökké szerethessünk és imádhassunk Téged. Ámen.”  

† 

(43) „Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt” 

2012. április 3.  

„Ó, Mindenható Atyaisten  

Szeretett Fiad, Jézus Krisztus nevében, és az Ő kereszthalálának, bűneink 

megváltásának emlékére  

Könyörögve kérlek, mentsd meg a lelkeket, akik nem tudják megmenteni saját 

magukat, és lehet, hogy halálos bűnben halnak meg a Nagyfigyelmeztetés alatt  

Engesztelésül szeretett Fiad szenvedéseiért, arra kérlek Téged, bocsáss meg 

azoknak, akik nem képesek keresni az üdvösséget, mert nem fognak elég sokáig 

élni ahhoz, hogy Irgalomért esedezzenek Jézushoz, a Te Fiadhoz, hogy 

szabadítsa meg őket a bűntől.  

Ámen.” 
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(44)  Erő hitem megvédésére a Hamis Prófétával szemben 

2012. április 12. 

Legyetek elővigyázatosak minden időben. Kérlek, imádkozzátok az Imahadjárat (44)-

es imáját: Erő hitem megvédésére a Hamis Prófétával szemben: 

 

„Drága Jézusom, adj erőt, hogy a Te tanításaidra összpontosítsak, és hogy a Te 

Szent Szavadat hirdessem minden időben  

Soha ne engedj engem ama kísértésbe, hogy bálványozzam a Hamis Prófétát, aki 

megpróbál majd úgy fellépni, mint Te  

Erősítsd meg az Irántad való szeretetemet  

Add nekem a megkülönböztetés és a tisztánlátás kegyelmét, hogy soha ne 

tagadjam meg a Szent Bibliában lévő igazságot, függetlenül attól, hogy mennyi 

hazugságot mutatnak be nekem, arra buzdítva, hogy fordítsak hátat a Te igaz 

szavadnak 

Ámen.” 

† 

(45) Ima a negatív gondolatok legyőzésére 

2012. április 17. 

Én vagyok a ti mentőköteletek. Csak Én segíthetek nektek. Kérlek, hívjatok 

Engem ebben az Imahadjárat (45)-ös imájában: 

 

„Ó, Jézusom, oly keveset tudok Rólad.  

De kérlek, segíts megnyitnom szívemet, hogy beengedjelek a lelkembe, hogy meg 

tudj gyógyítani engem, hogy meg tudj vigasztalni engem, és hogy el tudj tölteni 

engem a Te békéddel.  

Segíts, hogy örömet érezzek, hogy legyőzzek  minden negatív gondolatot, és 

segíts megtanulnom megérteni, hogyan szerezzek örömet Neked, azért, hogy 

beléphessek a Te Új Paradicsomodba, ahol a szeretet, az öröm és a csodák életét 

élhetem Veled örökkön örökké. Ámen.”  

 

 

(46) Szabadíts meg engem a sátán kötelékeitől 

2012. április 20. 

„Ó, Jézusom, elvesztem, össze vagyok zavarodva, és úgy érzem magam, mint akit 

foglyul ejtett egy háló, amelyből nem tudok szabadulni  

Bízom benned, Jézusom, hogy a segítségemre sietsz, és megszabadítasz a sátán, 

és az ő démonainak kötelékeitől 

Segíts nekem, mert elvesztem  

Szükségem van a Te szeretetedre, mely erőt ad nekem, hogy higgyek és bízzam 

Benned, azért, hogy megmenekülhessek ettől a gonosztól, és láthassam a 

világosságot, így végre megtalálhassam a békét, a szeretetet és a boldogságot.  

Ámen.” 

† 
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(47) Ima Jézus iránti szeretetetek újraélesztésére 

2012. április 22. 

„Ó, áldott Édesanyám, az egész világ Üdvösségének Anyja, imádkozz, hogy Jézus 

iránti szeretetem újraéledhessen  

Segíts éreznem az Ő Szeretetének tüzét, hogy az eltöltse lelkemet  

Segíts nekem, hogy jobban szeressem Jézust  

Imádkozz, hogy hitem, Fiad iránti szeretetem és odaadásom erősebb legyen  

Oszlass el minden kételyt, mely kínoz engem, és  

Segíts, hogy tisztán lássam az igazság Isteni Világosságát, mely szeretett 

Fiadból, az egész emberiség Megváltójából árad.  

 Ámen.”  

†  

 

(48) Ima a Kegyelemért Krisztus Második Eljövetelének Hirdetésére 

2012. április 22.  

” Ó, Jézusom 

Add meg nekem a kegyelmet, hogy hirdessem Szent Szavadat az egész 

emberiségnek, hogy a lelkek megmenekülhessenek  

Áraszd rám Szentlelkedet, a Te alázatos szolgálódra, hogy Szent Szavad 

meghallgatásra és elfogadásra kerülhessen, különösen azon lelkek által, akik 

legjobban rászorulnak a Te irgalmadra  

Segíts nekem tisztelni a Te Szent Akaratodat minden időben, és segíts, hogy soha 

ne sértsem meg vagy ítéljem el azokat, akik elutasítják Irgalmasságod kezét. 

Ámen.” 

† 

 

(49) Hűségeskü a Keresztény Papság részére 

2012. április 24. 

„Ó, Jézus, Én, a Te alázatos szolgálód  

Szeretetet és hűséget fogadok Neked 

Kérlek, adj nekem jelet, hogy felismerjem Hívásodat  

Segíts felnyitnom szemem, és meglátnom a Te ígéretedet  

Áldj meg a Szentlélek kegyelmével, hogy ne tévesszenek majd meg azok, akik azt 

állítják, hogy a Te nevedben jönnek, és nem az igazságot fogják beszélni 

Mutasd meg nekem az igazságot  

Engedd, hogy érezzem a Te szeretetedet, hogy teljesíteni tudjam a Te 

Legszentebb Akaratodat 

Alázatos szívvel kérlek, mutasd meg nekem, hogyan tudok segíteni Neked 

megmenteni az emberiség lelkét.  

Ámen.” 

† 

 

 
(50)  Jézusom segíts, hogy megismerjelek Téged 

2012. április 30. 

„Ó, Drága Jézusom, segíts, hogy megismerjelek Téged  
Bocsásd meg, hogy ezidáig nem beszélgettem Veled  
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Segíts békére lelnem ebben az életben, és segíts, hogy meglássam az örök élet 
igazságát 
Nyugtasd meg szívemet 
Enyhítsd aggodalmaimat 
Adj nekem békét 
Nyisd meg most szívemet, hogy betölthesd lelkemet a Te szereteteddel.  
Ámen.” 
† 

 

 


