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Az Istentől származó próféciák általában figyelmeztetések, bátorítások. A bennük szereplő, jövőre vonatkozó ígéretek általában feltételesek, 
legtöbbször imádsághoz, életünk megváltoztatásához, a megtéréshez kötöttek. Az itt következő próféciák is ilyenek, és pap által átvizsgáltak. 
Akiken keresztül kaptuk ezeket, azoktól Isten egyelőre rejtettséget kíván. De prófétai nevet adott mindkettőjüknek. Egyiküket Mária 
Magdolnának hívja, ő egy középiskolás diák, másikuk, Veronika Márta, egy fiatal családanya. 
 

A szeretetláng 2011.03. 
Szűzanya bevezetett bennünket egy fehér lángoszlopba. Szűzanya: Ez a láng lesz gyermekeim, a ti életetek forrása! 
Tartsátok életben ezt a tüzet, melyből sok láng kerül át más és más gyermekekre. Jézus: szívünk együtt dobbanjon 
szeretetben, szenvedésben.  
A Szűzanya és az angyalokból álló hadsereg áll Magyarország fölött az egyik oldalon, a másik oldalon a gonosz egy 
hatalmas hadsereggel. Készülnek a harcra. A sátán a fekete kezét rátette Magyarország térképére, de a Szűzanya 
lábával rátaposott a kezére és azt mondta: nem engedem, hogy a gonosz rátegye kezét országomra. Ez az ország a 
Szűzanya védelme alatt áll. (Mária Magdolna) 
 

Mennyei Atya a magyarságnak 2011.03. 
Mennyei Atya: "Drága magyar gyermekeim! Ne kételkedjetek abban, hogy a Szűz Mária országa vagytok-e, vagy sem. 
Mert miután Szent István felajánlotta országotokat, azóta Égi Édesanyátok országa lettetek. Sok kegyelemmel árasztalak 
el benneteket nagy szeretetemben, hogy általa kitarthassatok az Irántam való hűségben és szeretetben. Legyetek 
gyermeki lelkületűek! Mert az ilyen lelkek kerülnek be egyenesen a Mennyek Országába. Bízzátok Égi Édesanyátokra 
lelketeket, aki megtanítja nektek, hogyan kell azon az úton haladni, melyet kijelöltem számotokra. Imádkozzatok azért, 
hogy egymással egységben legyetek! Mert az egység által egyek lesztek Velünk, Égiekkel, így a Szűzanya vezetésével 
győzelmet arathattok ellenségetek, a sátán felett, akinek nagy célja, hogy szétválasszon titeket. Sajnos még sok bűnös 
ember él ebben az országban. Ezért a ti feladatotok, engesztelő gyermekeim, hogy imádkozzatok testvéreitek 
megtéréséért. Égi Édesanyátok sokszor jár értetek közben Szent Színem előtt. Legyetek hálásak iránta, mert ha Ő nem 
imádkozna értetek, akkor elvesznétek! Legyetek kitartóak! Mert csakis a kitartó országok maradhatnak fenn a világon, 
akik minden hitüket és reményüket Belénk, Égiekbe vetik! Mutassatok példát más testvéreitek számára egységetek és 
szeretetetek által!" Ezután a Mennyei Atya a Szentlélekre mutatott, aki fényes emberi alakban jött el közénk, majd így 
folytatta: „Gyermekeim, Szentlelkem eljövetelekor mindannyian meg fogtok térni! Így hatalmas kegyelmem által, újból 
visszatérítem országotokat a Szűzanyához, aki nagy örömmel karjaiba vesz és elvezet benneteket az új világba, ahol 
nincs többé bűn, csak szeretet.” Utána mindannyian (több millió ember) egy fényes rózsafüzért alkottunk, melynek 
középpontjában a Szűzanya állt, fölötte pedig ott volt az Úr Jézus a kereszten.  
A Szűzanya előtt egy atya volt, a magyarországi engesztelők vezetője. Térden állva imádkozott Égi Édesanyánkhoz, aki 
imáját meghallgatva közbenjárt Szentfiánál. Az Úrjézus meghallgatván édesanyja kérését, nagy fájdalmaiban feltekintett 
az égre és a Mennyei Atyához imádkozott. A Mennyei Atya, hatalmas emberi alakban Szentfia keresztje felett állt és 
megáldotta országunkat, hogy mindvégig megmaradhassunk az Égiek kegyelmében és az irántuk való hűségben és 
egységben az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Utána felemelte előttem az Úrjézus Szent Testét, melyen ezt a 
feliratot láttam. „Engesztelő Magyarország.” (Mária Magdolna) 
 

Natália nővér üzenete a magyar engesztelőknek 2011.06.07:  
Drága magyar testvéreim! Jézussal együtt nagy szeretettel figyeljük országotok sorsát. Imádkozzatok állhatatosan, hogy 
az Úr megóvjon titeket minden nagyobb természetfeletti katasztrófától! Közel van Megváltótok második eljövetele. De 
előtte eljön a Szentlélek, aki megtisztítja lelketeket, és felkészít titeket mindarra, amit Isten prófétái által megjövendölt. 
Testvéreim, használjatok ki minden lehetőséget, amíg csak van rá időtök! Óvakodjatok a bűntől, végezzetek 
szentgyónást, járuljatok a szentségekhez tiszta lélekkel. Ezek a ti utolsó mentőövetek. A sátán egyre több lelket tart 
karmai között. Mentsétek ki onnan testvéreiteket! Ti is boldogok lennétek, ha hallanátok, hogy értetek imádkoznak. 
Kérjétek a Szűzanyát, hogy védelmezzen édesanyai szeretetével a gonosz minden támadásától és kísértésétől! A gonosz 
nem véletlenül akarja megszerezni a ti lelketeket is, mert higgyétek el, számára nagy ellenfelet jelentetek, mivel imáitok 
által milliónyi lelket raboltok el tőle, akik örökké hálásak nektek, hogy kiszabadítottátok őket a gonosz hatalmából. A 
Szűzanya, mint Győzedelmes Királynőtök édesanyai szeretetében egész országotokat betakarta kék palástjával. Így a 
sátán nem tudja nemzeteteket kiirtani a föld színéről. Testvéreim boldogok lehettek, mert nagy a ti közbenjárótok. 
Befejezésül elmondom nektek, hogy Jézus szent terve, hogy hazátokat kiemelje jelenlegi rossz állapotból, és a világ 
engesztelő központjává tegye, melynek hatalmas kegyelmét maga a Szűzanya esdette ki számotokra. Isten áldása legyen 
rajtatok, magyar testvéreim! (Mária Magdolna)  
 

Pünkösdi látomások 2011. 06.12. 
A Szentek Magyarország határain. Szűzanya: A magyar szenteket Nagy Magyarország határvonalaira állítom. 
Mögöttük, nekik háttal állnak a többi szentek, és ők a Földet ölelik körbe. Én, szerető Édesanyátok, Magyarország 
közepén helyezkedem el. A négy égtájra, védelmetekre szerető Fiam szentjeit helyezem: északra Szent István királyt, 
délre Boldog II. János Pál fiamat, Keletre Szent Györgyöt helyezem és őrző angyalaimat, nyugatra Szent Mihályt állítom 
az angyalok sokaságával. Felettem a Szentháromság helyezkedik el. A Szentlélek szorosan fölöttem van. Mennyei 
Atyámhoz könyörgök, és kérem segítségét elesett gyermekeim megmentésében. Arra kérem, egyesítse Szeretetlángom 
tüzét a Szentlélek tüzével. Így könyörgöm: „Mennyei Atyám, könnyeimmel kérlek, mentsd meg eleső magyar 
gyermekeimet! Mentsd meg őket a pusztulástól, az ellenség karmaiból! Kérlek, légy irgalmas és könyörületes szegény 



eleső gyermekeimhez!” A Mennyei Atya leányához lép, felsegíti, és így szól hozzá. „Szerető Leányom, könnyeid a 
szívemig hatolnak. Könnyeid legyenek eleső gyermekeim tisztulására. Forrjon össze a te Szeretetlángod a Szentlélek 
tüzével! Ez a láng legyen olyan tiszta, mint a kristály, és folyjon úgy, mint a tiszta vizű patak, és ez a patak legyen az 
életvíz forrása. Ez a láng égesse eleső gyermekeid lelkét, égesse és vakítsa meg az ellenséget! Ez a láng legyen életetek 
reménysége, megtisztulása és megváltása! Égesse és járja át minden gyermekedet! Szerető Fiam vérével megjelölöm ezt 
a földet, és innen indítom útjára engesztelő országodat. Innen induljanak útra az imák, az engesztelések és a böjtök. Én, 
Mennyei Atyád áldásomat és szeretetemet adom. Szívem pecsétje legyen ezen a kicsiny eleső országon. Menj leányom, 
tedd, amit tenned kell!” Szűzanya: „Mennyei Atyám, köszönöm végtelen irgalmas szeretetedet! Atyám, köszönöm 
áldásodat. Ez az áldás legyen eleső gyermekeim mentőöve.” Ezután a Szűzanya körbejárja az országot, és meggyújtja a 
Szentlélek tüzével egyesült Szeretetlángjával minden kis pontját, és ezt mondja: „Ez a két tűz égesse e földet és tisztítsa 
meg a fertőtől, a szennytől és a férgektől! Ez a láng gyújtsa lángra a sötét szíveket! Ez a láng állítsa helyre a békét, a 
szeretetet, és tartson egységet! Ne legyen több széthúzás, és ne legyen békétlenség és szeretetlenség! Ez az 
összeolvasztott láng teljesen járja át a Földet és gyermekeim szívét! Elég a vérontásokból, elég a sötétségből! Álljatok fel, 
nyissátok meg sötét és hideg szíveteket e láng felé! Álljatok fel, fogjatok össze és legyetek segítségemre, hogy újból az 
én szerető országom lehessetek! Ne zárjátok el magatoktól a szeretetet, és ezt a lángot! Engedjétek, hogy teljesen 
átjárjon, és vezessen benneteket! Arra buzdítalak titeket, eleső gyermekeim, hogy kezeteket összekulcsolva nyissátok 
ajkatokat imára! Jöjjetek, fogjátok meg kezemet, alkossunk egy nagy kört, és együtt könyörögjünk a Mennyei Atyánkhoz 
és Szerető Fiamhoz, hogy könyörüljenek, és mentsék meg eleső országomat a pusztulástól, mentsék meg hideg, rideg, 
sötét szíveteket az ellenség karmaiból! Ez az egyesült láng világosítsa meg lelketeket! Sötétségben járó gyermekeim, 
nyíljon meg a szemetek és lássatok! Süket fülek nyíljatok meg, és halljátok meg az égi szeretet szólításait! Vegyétek 
észre, eleső gyermekeim ezt az egyesítő lángot! Ez a láng olyan tiszta, mint egy hófehér galamb, úgy ontja a meleget, 
mint az én lángoló, szerető szívem. Ez a láng gyengéd és tiszta szeretettel van átitatva. Ha kitartotok, és buzgón 
imádkoztok, nem vesztek el, mert Szentfiam vére teljesen átitat benneteket, és egy gyermekemet sem hagyja elveszni. Mi 
égiek az utolsó percig küzdünk lelketek megmentéséért. Gyermekem, nézz az égre, az ellenség készülődik már! A dühtől 
toporzékol és tajtékzik, mert látja, hogy milyen burokban van az én kicsiny magyar engesztelő országom. Ez az egyesült 
láng égeti, vakítja és gyengíti az erejét és hatalmát. Gyermekem, mi így szeretünk benneteket! Nem kérek semmit tőletek, 
csak annyit, hogy buzgón, állhatatosan és szeretettel imádkozzatok, böjtöljetek, virrasszatok és hozzatok áldozatokat. A 
mi szeretetünk elfogadásával sok lélek megmenekülését segítitek. Kicsiny magyar engesztelő gyermekeim, nem 
veszhettek el, az égi szeretetbe vagytok burkolva. Ez oltalmaz benneteket az ellenség támadásaitól. Mi égiek -- szentek 
seregei, az angyalok sokasága, kerubok -- vonulunk ki az ellenség megállítására. Mi szállunk harcba vele. Nektek csak 
erős, kitartó hittel bízni kell bennünk. Remélnetek kell végtelen, irgalmas szeretetünkben! A mi égő, lángoló szeretetünkbe 
kell burkolóznotok! Fogjátok a kezünket, és soha ne engedjétek el! Ne hagyjátok kialudni a Szentlélekkel átitatott 
Szeretetlángomat! Legyetek kitartóak, és buzgók, kicsiny engesztelő magyar gyermekeim! Megáldalak benneteket ezzel 
az összeforrasztott lánggal. Anyai palástom oltalmazzon benneteket! Ne feledjétek, nagyon szeretünk, és a tenyerünkön 
hordozunk benneteket, kicsiny engesztelő országom. Megáldalak titeket égő szívem lángjával, az Atya, a Fiú és 
Szentlélek nevében. Amen.” (Veronika Márta) 
2011.06.13. A szentek Magyarország határára álltak, először a magyar szentek, majd a többi szent is felsorakozott az 
ország határaira. A középpontba a Szűzanya állt, felette a Szentlélek. Szűzanya letérdelt és a Szentléleknek mondta: 
„Drága Szentlélek, áraszd most rám magad, töltsd be most engem, hogy Szentlelked a földre tudjam árasztani, hogy 
betöltsem a földet, és betöltsem Magyarországot, mert ez az ország az enyém, és Fiam engesztelő országa!” A 
Szentlélek kitárja szívét, és hatalmas fény árad a Szűzanyára. Szűzanya is kitárja kezét, és ezt kéri a szentektől és az 
apostoloktól is, hogy tárják ki kezüket és szívüket. Egész országunkat beborítja a Szűzanya szeretetlángja és a Szentlélek 
tüze. Szűzanya: Engesztelő országom, Magyarország nem fog elveszni, csak imádkozzatok, böjtöljetek. A Nagy 
Figyelmeztetés nagyon közel van már! Amíg lehet, fogjunk össze, legyen köztünk egység, béke és szeretet. A Szentlélek 
tüze érezhetően beborít bennünket.” Közben egy képet látok: A templomok kinyílnak, az emberek összeszaladnak. 
Szűzanya egy hatalmas palástot terít ránk, hogy a tomboló sátán ne férjen közénk. Azt kéri, hogy fogjuk meg a kezét és 
bízzunk benne. A Szentlélek és az Ő Szeplőtelen Szívének a Szeretetlángja, amit országunkra bocsát, ez legyen a mi új 
pünkösdünk. (Veronika Márta): 
2011.06.14. Szűzanya: „Engesztelő országom északi határára Szent István király mellé állítom Mindszenty József bíboros 
fiamat. Ő nem szent és nem boldog a földön, de a mi égi hazánkban a szentek között van. Fiam sokat szenvedett, de 
mindig buzgón és alázatosan kitartott a mi szeretetünk mellett. Életével tett tanúbizonyságot. Megmutatta mély szeretetét 
felénk, amit Szentfiam ültetett belé. Gyermekeim, felszólítalak titeket, először egyházam tegyen tanúbizonyságot 
mellettünk, majd ti is, engesztelő gyermekeim. Azt akarom, hogy olyan sziklaszilárd legyen a hitetek, mint Mindszenty 
József fiamnak. (Veronika Márta) 
2011.06.26 Szűzanya: Őrangyalokat állítottam Nagy Magyarország határaira. Kört alkotnak, és kezükben egy réz kanna 
van, amely kifogyhatatlan olajjal van megtöltve. Ha kiürül engesztelő gyermekeim kannájából az olaj, oda tudnak menni az 
angyalokhoz, és kérhetik, hogy adjanak nekik ebből az olajból. Szeretetlángom ne aludjék ki! Őrizzétek a lángot, amit 
körétek vontam, és meggyújtottam anyai szívemből. Nagy Magyarország közepébe három kelyhet helyeztem. Az elsőbe 
könnyeiteket, a másodikba kéréseiteket, a harmadikba áldozataitokat gyűjtöm össze. Ha megtelnek, én szerető 
Édesanyátok, Mennyei Atyátokhoz viszem. Megkérem, alakítsa át kegyelemmé az eltévedt lelkek megmentésére. A 
három kehely felett egy kereszt van, és rajta a Szentháromság jele. A kereszt és a jel közepéből fény árad, hogy a 
sötétségben is utat tudjon mutatni az eltévedt lelkeknek. Imádkozzatok, terjesszétek szeretetlángomat, és mentsétek a 
lelkeket! Én anyai pártfogásommal vezetlek titeket és palástommal fedlek be. Ne féljetek, imádkozzatok, vezekeljetek, 
böjtöljetek és virrasszatok! Legyetek kitartóak, állhatatosak és éberek! Ne lankadjatok, ne szűnjenek buzgó imáitok! 
Egyesüljetek velünk, mentsétek a lelkeket velem, és vigyük együtt a lelkeket Fiamhoz, és a Mennyei Atya elé. Veletek 
vagyok a világ végezetéig. Megáldalak tiszta anyai szeretetemmel és oltalmammal. (Veronika Márta) 



 
Natália nővér üzenet a magyarokhoz 2011.08.01.  

Drága testvéreim, a mennyből szólok hozzátok, hogy segíthessek nektek. Nagyon közel van a Nagy Figyelmeztetés! 
Térjetek meg! Induljatok el az életszentség útján! Nagy megpróbáltatásban lesz részetek. Ne engedjétek a sátánnak, 
hogy megtévesszen titeket és elvegye életkedveteket és vele együtt lelketeket is, mely örök és halhatatlan! Higgyetek a 
túlvilág létezésében, mert valóban van pokol, tisztítóhely és mennyország! Akinek nincs hite, az nem tud rátalálni az örök 
életre. Jézus, nem véletlenül tanítja nektek a Szentírásban, hogy „aki hisz bennem, annak örök élete van”. Imádkozzatok 
a hit ajándékáért! Jézus minden imát türelmesen végig hallgat, és ha kéréseitek megegyeznek a Mennyei Atya akaratával, 
akkor meg is adja hozzá nektek a kegyelmet. Testvéreim, fogjatok össze egymással! Alkossatok egységet! Az ellenség 
hamarosan még több támadást fog indítani Magyarország ellen! Ezeket a támadásokat csakis imával és rengeteg 
önmegtagadással lehet elhárítani. A Szűzanya védelme alatt álltok, de ez nem jelenti azt, hogy nem kell tennetek semmit 
annak érdekében, hogy országotokat ne töröljék el a föld színéről. Nagy feladatot bízott rátok Jézus, a ti megváltótok. Ez 
a feladat a kitartó engesztelés, a világban élő testvéreitek megtéréséért. Engeszteljetek! A figyelmeztetés, hatalmas 
kegyelmi áradatként fogja érni az egész világot. Sokan fognak meghalni és megtérni. Kérlek titeket, egy nap se teljen el 
úgy, hogy ne imádkozzatok! Oly közel vannak az események, hogy minden imát felhasználnak az égiek arra a célra, hogy 
mindnyájatokat megmenthessenek, főként azokat, akik a rossz úton haladnak. Drága engesztelők, imáitok végzésénél ne 
feledkezzetek meg a fiatalokról sem! Nagy veszélyben vannak. A sátán elhiteti velük, hogy nincs szükségük Istenre, sem 
az ő szeretetére. Boldogságukat a világban keresik, az anyagiakban, és a kényelmes, bűnnel teli életben. A legféltettebb 
kincsüket is elveszi, mégpedig a tisztaság ajándékát. Nem imádkoznak. A szenvedésüket sem ajánlják fel. Óh, bárcsak 
tudhatnák, hogy imájukkal milyen sok lelket megmenthetnének! A bűn az, mely meggátolja őket abban, hogy mindezt 
megtegyék. A figyelmeztetés rájuk is nagy hatással lesz. Közülük is lesznek, akik nem tudják elkerülni a halált.  
Hozzátok is szólok, drága pap testvéreim. Éljetek szentül és mutassatok példát az embereknek! Ne gondoljátok, hogy 
nincs szükségetek a megtérésre! Az egész élet a megtérésből áll. A sátán a ti lelketeket is meg akarja kaparintani. 
Nagyobb győzelmet jelent számára egy istennek felszentelt lélek megszerzése, mint egy gyenge, vallását alig gyakoroló 
léleké. Isten titeket is mélyen számon fog kérni. Nagy a ti felelősségetek! Mentsétek a lelkeket! Kérjétek a kegyelmeket, 
szükségetek van rá! Engedjétek, hogy a Szentlélek vezesse minden gondolatotokat és cselekedeteket! Olvassátok 
gyakran a Szentírást! Elmélkedjetek a rózsafüzér alatt! Nyissátok ki szíveteket! Üresítsétek ki magatokat, hogy Jézus 
egészen ott élhessen bennetek! Ne zárjátok be szíveteket! A lelketek sorsa forog kockán, amit az ellenség azonnal 
kihasznál. Mindenféle eszközt felhasznál, hogy ti is a pokolra jussatok. Ez lenne számára a legnagyobb öröm. Készítsétek 
fel lelketeket, mert nem tudhatjátok, mikor kell megállnotok Isten szent színe előtt! Veletek vagyok és imádkozom értetek. 
Isten áldása legyen rajtatok magyar testvéreim! (Mária Magdolna) 
 
2011. 08.02. Magyarország térképét láttam, melynek közepén a Szűzanya térdelt és imádkozott. Jézus odament szent 
édesanyjához egy hatalmas fénykarddal a kezében. Ezt a kardot Jézus, Magyarország középpontjába helyezte. E kardra 
piros betűkkel ez volt ráírva: „Az Istenhez hűséges, engesztelő harcosok fegyvere”. A kard fénye belepte egész 
Magyarországot, melynek határait azok az angyalok őrizték, akik felvették a harcot az égben a bukott angyalok ellen. Az 
angyalok egymás kezét fogták, tekintetüket az égre emelték, ahol jelen volt a Mennyei Atya, aki fehér, ragyogó ruhát viselt 
és fején arany koronát. A Mennyei Atya levette az arany koronát és nagy szomorúsággal így szólt a magyarokhoz: „Drága 
magyar népem! Meddig várjak még a ti megtérésetekre? Már túl sok lehetőséget kínáltam fel nektek, hogy időben 
helyrehozhassátok lelketek állapotát. Aki a bűnös életet választja, az nem méltó az én országomra. Nem szolgálhattok két 
úrnak egyszerre! Döntsetek, de jól gondoljátok meg, kit választotok, mert utána már késő lesz! Hamarosan elküldöm 
Szentlelkemet a világra. Mindenkinek kivétel nélkül megmutatom kereszten függő Szentfiamat, és az ő sebeit, melyeket a 
sok bűn elkövetésével okoztatok neki. Bizony, bizony mondom nektek, éljetek halálra készen! Kevés az idő! Óvjátok 
lelketek tisztaságát, járuljatok szentségekhez, de ami a legfontosabb, hogy mentsétek a lelkeket addig, míg van rá időtök. 
Megáldalak titeket a jó felkészülés lelkületével, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.”  
Ez után láttam Szent Mihály arkangyalt, Szent István királlyal, aki így szólt a magyarokhoz: „Drága engesztelő harcosok! 
Nagy küzdelem vár rátok, mely sok mindenben nyilvánul majd meg. Fel kell vennetek a harcot a sátánnal! Ne engedjétek 
a gonosznak, hogy győzedelmeskedjen felettetek! Sose féljetek, csak bízzatok Isten szeretetében és irgalmában! 
Imádkozzatok a magyar egyházért, mert bizony, még oda is befészkelte magát az ellenség! Gyakoroljátok a bűnbánatot, 
és legyetek irgalmasak, mert akkor Isten is irgalmazni fog nektek! Segítsetek egymásnak! Ne engedjétek, hogy a bűn 
felemésszen titeket! Mint királyotok, mélyen szívemen viselem sorsotokat. Készüljetek! Veletek vagyok, és a magyar 
szentekkel együtt imádkozom értetek.” Utána Szent Mihály odament az engesztelők vezetőjéhez, és így szólt hozzá: „A 
legnagyobb feladatot bízták rád az égiek. Készítsd fel az embereket a harcra! Mondd meg nekik, hogy csakis 
szeretetegységgel tudjátok kivédeni a sátán támadásait!” Szent Mihály a fényes kardot az engesztelők vezetőjének adta, 
és azt mondta: „Segíteni fogok a harcban. Most pedig menj, és üzend meg harcostársaidnak, hogy fegyverkezzenek fel, 
és álljanak készen az idők végének legfontosabb küzdelmeire!” A Szűzanya megáldotta az engesztelők vezetőjét. (Mária 
Magdolna) 

 
Szent István üzenete a magyaroknak 2011.08.20.  

„Drága magyar népem! Szomorúan figyelem sorsotokat az égben. Mivé lettetek! Nem hisztek Istenben, erkölcstelen életet 
éltek. Nem jártok a templomba a hét egyetlen napján sem. Nem járultok a szentségekhez. Minden napotok arról szól, 
hogy folyamatosan vétkeztek. A gonoszt szolgáljátok anélkül, hogy észrevennétek. Teljesen átadjátok magatokat a 
sátánnak. Nem vagytok tudatában annak, hogy mit cselekedtek, mert az ellenség megzavarja értelmeteket, mert nincs 
bennetek szeretet. Nem törekedtek a jóra. Akkor megkérdezem tőletek, mi jót vártok az élettől, ha ti magatok nem akartok 
elindulni a megtérés útján? A Szentlélek kiáradása alatt, a bűnben élő emberekre nagyon komoly számonkérés vár Isten 
előtt. Ha nem akartok megváltozni, akkor közületek sokan, nem fogják túlélni a Nagy Figyelmeztetést. Amikor a földön 



éltem, sok szigorú törvényt hoztam, melyeket a tízparancsolathoz hasonlóan állítottam össze. Kötelezővé tettem a 
vasárnapi szentmisét, melyre ma már csak nagyon kevesen járnak. Szenteljétek meg az Úr napját azzal, hogy életetek 
egy kis idejét az Úr színe előtt töltitek el! Imádkozzatok a megtérés kegyelméért! Aki nem akar megtérni, az ne számítson 
semmi jóra! Gyermekeim, a gonosz köztetek van. A bűn által hatalmat adtok neki lelketek felett. Higgyetek a megváltóban, 
Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában! Jézus azt mondta, aki hisz bennem az örökké élni fog. Csak akkor nyerhetitek 
el az üdvösségeteket, ha megbánjátok vétkeiteket, és részesültök a szentségekben. Használjátok ki ezeket, a 
lehetőségeket! Bölcs ember az, aki nem hagyja, hogy lelke örökre elvesszen. Tegyetek meg mindent lelketek érdekében! 
Vezekeljétek le már itt a földön vétkeiteket! Odaát már késő lesz, mert ott nincs idő, csak örökkévalóság. Kivéve a 
Tisztítóhelyet, ahol a lelkek csak nagy szenvedések árán kapnak lehetőséget arra, hogy beléphessenek a 
Mennyországba. A külön ítéletet senki sem kerülheti el. Saját cselekedeteiteket fogjátok önmagatokon számon kérni. Ti 
választjátok meg, hova akartok kerülni a túlvilágon. A sátán azt akarja, hogy mindnyájan elkárhozzatok, Isten pedig azt, 
hogy mindenki megmeneküljön a pokol tüzétől és beléphessen az Ő országába. Amikor Isten engem magához szólított, 
csakis a szeretetről kérdezett. A Szűzanya segítségének köszönhetően juthattam egyenesen a Mennyországba, aki 
mindvégig mellettem állt és imádkozott értem. Ezért mondom nektek, a Szűzanya a ti mentsváratok, aki segít nektek 
elnyerni örök üdvösségeteket. A mennyben Atyám megmutatta nekem, mi a szent terve Magyarországgal. Engesztelő 
ország vagytok! Isten a ti imáitok által akarja megmenteni az egész emberiséget. Most gazdasági válság miatt 
szenvedtek. Ajánljátok fel szenvedéseiteket a világ bűneiért! Térjetek meg magyar gyermekeim! Ezek az utolsó 
figyelmeztetéseim. Szeretlek titeket, de Isten kegyelme által lássátok be, hogy rossz cselekedeteitekkel, mennyi kárt 
tesztek országotokban, és mennyi fájdalmat okoztok Jézusnak, aki életét adta értetek a keresztfán, hogy 
megmenekülhessetek. A magyar szentekkel együtt imádkozom Magyarország megtéréséért. Megáldalak benneteket az 
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Szeretettel, a ti magyar királyotok, Szent István király.  
Azt láttam, hogy a Szűzanya úgy tartotta a karjaiban Magyarországot, mint egy kisgyermeket, mely az összes magyar 
embert szimbolizálta. A sátán megjelent a Szűzanya előtt és azt mondta: „Add át nekem Magyarországot!” A Szűzanya 
azt felelte: „Magyarország, a mi kezünkben van! Nagy védelem alatt áll, így nem tehetsz semmit azért, hogy ezt az 
országot örökre megkaparintsd!” A sátán tombolt dühében, majd azt mondta: „sok magyar lelket fogok még megszerezni, 
és Isten ellen fordítani, mely ellen nem tehetsz semmit.” A Szűzanya azt felelte: „Tévedsz sátán, mert az imának olyan 
ereje van, mely sok embert meg tud menteni az örök kárhozattól!” Ez után a sátán megszámlálhatatlan gonosz lelket 
állított hadba, hogy megküzdjenek Magyarország megszerzéséért. Magyarország határain felsorakoztak a magyar férfi 
szentek, akiket maga Szent István király, Szent László király és Szent Mihály vezetett a csatába. A többi magyar női 
szentek, azért imádkoztak, hogy a gonosz ne tudja elpusztítani országunkat. A küzdelem alatt egyszer csak megjelent 
Jézus, aki megállította a harcot és így szólt a sátánhoz: „Távozz sátán, mert Magyarországot mélyen a szívembe véstem!” 
Az Úr szeretete elűzte a gonosz lelkeket, köztük a sátánt is, aki visszament a pokolba.  
Szentáldozásnál Pió atya azt mondta: „Gyermekem, Magyarország fenn fog maradni az Új Világban!” (Mária Magdolna) 
 

Szent László üzenete a magyaroknak, Nagyfalu 2011.09.03  
Szent László jelent meg előttem, fehér ruhában. Jobb kezében rózsafüzért, bal kezében pedig kardot tartott, majd így 
szólt hozzánk: „Szeretett testvéreim, Isten gondoskodott arról, hogy felismerjétek őt, a világ teremtő urát. Értelmet adott 
nektek, mely mintegy vevőkészülék, felfogja Isten igazságát. Az már rajtatok múlik, hogyan viselkedtek vele szemben: 
elismeritek vagy elutasítjátok. Mindkettő vallásos magatartás, kapcsolat Istennel, csak az egyik hódol Istennek, a másik 
lázad ellene, ahogy Lucifer is tette. Az emberek mindig törekedtek kapcsolatot teremteni Istennel, ezért sokféle vallás 
keletkezett. Ezek azonban tele vannak tévedésekkel, hibás elképzelésekkel, költészettel. Az igazi kapcsolat az, amelyet 
maga Isten létesít veletek, mégpedig úgy, hogy felismerhetitek és igazolni tudjátok. Isten ezt a kapcsolatot Egyszülött 
Fiában, Jézus Krisztusban valósította meg. Csak általa juthattok az Atyához. Jézus Krisztust viszont a keresztény vallás 
követi. Legyetek testetekben tiszták, lelketekben fényesek, szívetekben bátrak, miként a vad oroszlánok. Amikor tehetitek, 
vonuljatok félre és imádkozzatok! Istennek köszönhettem minden győzelmemet. Az emberek bátor Lászlóként emlegettek, 
így lettem a katonák védőszentje, akik a csatában így kiáltottak hozzám: Szent László, segíts! Ti is kiáltozzatok és 
kérjétek segítségemet! Szükségetek van rá. Kegyes királyként uralkodtam Magyarország felett. A megbocsátás volt az 
egyik legfőbb erényem. Bocsássatok meg egymásnak, éljetek békében! Ne engedjétek a gyűlöletet beköltözni szívetekbe! 
Isten megbocsát nektek, de előtte bocsánatot kell kérnetek és meg kell, hogy bánjátok vétkeiteket. Imádkozom értetek. 
Megáldalak titeket az irgalom lelkületével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.”  
Ezután Nagy Magyarország térképét láttam, melynek közepére Szent László király egy nagy keresztet rajzolt. A kereszt 
közepén a Szentlélek állt, aki a négy égtáj felé áldását adta Magyarországra. Országunk határain felsorakoztak a magyar 
szentek, akik égő gyertyát tartottak a kezükben és azt mondták nekünk. „Várjátok a vőlegényt, mert hamarosan eljön 
közétek! Készüljetek fel az isteni vőlegénnyel való találkozásra! Éljetek a megszentelő kegyelem állapotában, mert ha 
nem éltek úgy, akkor ki lesztek zárva az örök boldogságból, mint a balgák, akik a halálos bűn állapotában voltak. Jézus 
mondta, legyetek éberek gyermekeim, mert nem tudhatjátok sem a napot, sem az órát!” Jézus megmutatta, hogy második 
eljövetele előtt, egy természetfeletti jelenség történik majd, mint halálakor, és az angyalok az egész világon ezt fogják 
kiáltani: „Eljött közétek Megváltótok, áldjátok és dicsérjétek szent nevét minden jóságáért és irgalmáért, mellyel 
megajándékozott titeket!” Jézus Magyarországra is ellátogatott, ekkor országunk már egészen tiszta volt. A Mennyei Atya 
a Szűzanyát állította elénk, aki kezében égő gyertyát tartott és hófehér ruhát viselt. A Mennyei Atya így szólt hozzánk: 
Drága gyermekeim, vegyetek példát a Szűzanyáról, aki égő lámpása által boldogan várta a vőlegényt a nap minden 
órájában és percében!” (Mária Magdolna) 


