
A Szűzanya, 1961-ben, Garabandálban adott jövendölése ”A LELKIISMERET ÁTVILÁGÍTÁSÁ”-ról, hamarosan meg fog történni a 

világ megmentése érdekében. 

A  NAGYFIGYELMEZTETÉS  

Az Európai Látnoknő által kapott új próféciák, melyek olyan globális eseményeket nyilatkoztatnak ki, amelyek Jézus Második 

Eljöveteléig bekövetkeznek.  

MIÉRT TÖRTÉNIK A NAGYFIGYELMEZTETÉS?   

 Azért, hogy bizonyítsa mindenkinek: Isten létezik.  

 Azért, hogy mindenkit visszavezessen Jézushoz és az igazság útjára. 

 Azért, hogy meggyengítse a világban a bűn és a gonosz hatását, a megtérések által. 

 Azért, hogy megmentsen bennünket még az utolsó ítélet napja előtt, lehetőséget adva a bocsánatkérésre az elkövetett 

bűneinkért. 

 Azért, hogy  megtérítse a hitetleneket, akiknek - az irgalmasság ezen nagy cselekedete nélkül - nem lenne esélyük a 

megmenekülésre.  

 Azért, hogy megerősítse a hívők hitét.  

 

MI FOG TÖRTÉNNI A NAGYFIGYELMEZTETÉS ALATT? 

 Minden 7 évesnél idősebb ember, egy személyes misztikus találkozást fog Jézus Krisztussal megtapasztalni, amely akár 

15 percig is eltarthat.  

 Ez a Mennyei Atya ajándéka, hogy visszatérítse az embereket az igazsághoz. Hasonlítani fog az Utolsó Ítélethez, csak ez 

alkalommal nem lesztek megítélve. Ehelyett esélyt kaptok a bocsánatkérésre. 

 Két üstökös össze fog ütközni az égen. 

 Az emberek, egy földrengésnél is rosszabb katasztrófának fogják hinni. De ez nem az – ez annak a jele lesz, hogy Jézus 

eljött.  

 Az ég vörössé fog válni, mintha lángba borult volna, és akkor egy nagy keresztet fogtok látni az égen, hogy először 

felkészítsen benneteket.  

 Az ateisták azt fogják mondani, hogy ez egy globális, az egész világra kiterjedő illúzió (szemfényvesztés). A tudósok 

logikus magyarázatot fognak keresni, de nem lesz rá.  

 Látványos lesz, és nem fog senki megsérülni, mert ez Jézustól jön, Irgalmának és Szeretetének cselekedeteként.  

 Látni fogjuk bűneinket, és hatalmas szomorúságot és szégyent fogunk érezni, amikor bűneink feltárulnak előttünk.  

Mások annyira megbetegednek, és olyan sokkos állapotban lesznek attól, ahogyan bűneiket fogják látni, hogy holtan 

fognak összeesni, mielőtt még esélyük lenne a bocsánatkérésre. 

 Mindenki látni fogja lelke állapotát Isten előtt – a jócselekedeteket, amelyeket életükben tettek, a bánatot, amit 

másoknak okoztak és minden mulasztásukat. 

 Sokan fognak térdre borulni, és a megkönnyebbülés könnyeit sírni. Az öröm és boldogság könnyeit. A csodálat és a 

szeretet könnyeit. 

  Mert végre lehetőséget fogunk kapni arra, hogy új életet élhessünk, miután megismertük a teljes igazságot.  

 Jézus most mindenkit arra kér, hogy imádkozzon azokért a lelkekért, akik majd a sokkhatástól meg fognak halni, és talán 

halálos bűnben vannak. Mindenkinek fel kell készülnie most. 

 Jézus azt kéri, hogy mindenki kérje bűnei bocsánatát még a Nagyfigyelmeztetés előtt.  

 

  További információ: 

Angol nyelven: www.TheWarningSecondComing.com 
Magyar nyelven: nagyfigyelmeztetes.hu 

 

 

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

