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Üdvösség Anyja: Ki fogják forgatni az Igazságot, és Isten Igéjének az 
ellenkezőjét fogják mondani 

nagyfigyelmeztetes.hu 
2014. január 1. szerda, 13.44 

 
Gyermekem, kérlek, bátorítsd Isten minden gyermekét, hogy tartsanak ki az 
elközelgő megpróbáltatások idején. Nagyon sok kihívással fognak szembenézni 
mindazok a Keresztények, akik tanúi kell, hogy legyenek a gonosz hitehagyásnak, 
melyet azok fognak felvonultatni előttük, akiknél ők a vezetést keresik majd, annak 
érdekében, hogy teljes keresztényi életet éljenek. 

Azok, akiket rövidesen ki fognak nevezni Fiam földi Egyházának 
legmagasabb köreiben, nem Istentől valók lesznek. Ők nem fogják Fiamat 
szolgálni, és meg fognak változtatni számos tanítást és törvényt az 
Egyházon belül. Olyan gyorsan véghezviszik majd ezeket a változtatásokat, a 
sok új könyv, misekönyv és levél bevezetésével, hogy rögtön tudni fogjátok, 
hogy az ilyen művek elkészítése évekbe tellett volna. Lehetetlenség lenne 
bevezetni ilyen radikális változtatásokat ilyen sok formátumban, ha nem ez lenne a 
helyzet. Ez lesz az egyik első jel, melynél biztosak lehettek abban, hogy ezt a 
hamarosan bevezetésre kerülő, elferdített tant nagy gonddal készítették. 

Sokan nem fogják felismerni ezeket a változásokat az Egyházban, akik viszont 
igen, azok tetszéssel fogják fogadni, mert ezek enyhíteni fogják a bűntudatot, amit 
bűneik miatt éreznek majd. Végre meg fognak könnyebbülni, mert ez most azt 
fogja jelenteni, hogy ők nyíltan hirdethetik majd mindazon dolognak a részükről 
történő elfogadását, amik sértik Istent. Mert, ha az Egyház természetes dolognak 
és az emberi természet velejárójának nyilvánítja a bűnt, márpedig akkor ez azt 
jelenti, hogy a bűnnek nincs többé jelentősége. Majd a világ szegényeiről és 
éhezőiről való gondoskodás fontosságának hirdetésével, szenteknek fogják tartani 
magukat Isten Szemében. 

Amikor nyilvánosan megtagadják Fiamat, és amikor kiforgatják az Ő Szavát, 
nagy gondot fognak fordítani a nagyszabású nyilvános jótékonysági 
akciókra. Ez el fogja terelni a figyelmet a valóságról. Ez el fogja vonni a 
figyelmet, és végül már nem kerül szóba többé Isten Igaz Igéje. Amikor minden 
vallást egy fedél alá hoznak, és ahol a pogányok nézeteit nagy tisztelet fogja 
övezni, akkor az emberek félnek majd felállni, és hirdetni az Igazságot. Ha és 
amennyiben, meg merik ezt tenni, istenkáromlással fogják vádolni őket. 

Gyorsan elközeleg az a nap, hogy eretnekséggel fognak vádolni benneteket, 
amikor is igaz Keresztényeknek valljátok magatokat, és emlékeztetitek az 
embereket Isten Igéjére. Ki fogják forgatni az Igazságot, és Isten Igéjének az 
ellenkezőjét fogják mondani. Semmi sem lesz logikus. Semminek sem lesz 
értelme a Fiam Egyházában hamarosan bevezetésre kerülő új előírásokat illetően. 
A lényeg az, hogy nem számít, milyen népszerűtlenek lesztek is esetleg, nektek 
mindenkoron hűnek kell maradnotok Isten Igéjéhez. 

Szeretett Édesanyátok 
Az Üdvösség Anyja 

 Négyből hárman meg fognak tagadni Engem 

nagyfigyelmeztetes.hu 
2014. január 2. csütörtök, 20.40 

Leányom, már nyakatokon van az az időszak, amikor minden nyilvános 
elismerés azt illetően, hogy Ki Vagyok Én, nem lesz más, csak egy gyertya 
halvány pislákolása.  

Azok, akik azt mondják, hogy ők Tőlem valók, keveset fognak szólni Rólam. Azok, 
akik hűségesek Hozzám, meg fognak döbbenni, amikor látják, hogy milyen sokan 
vannak azok, akik meg fognak tagadni Engem. Már a nyakatokon van az az idő, 
amikor a hűségesek el fognak határolódni azoktól, akik súlyos tévedésbe 
sodródtak. Ezekben az eljövendő napokban, a vakok, a süketek, és azok, akiknek 
nem sikerült ébernek maradniuk Isten Igaz Szavára, több milliárdan összegyűlnek 
majd, és el fognak fogadni egy tévtant – mely nem Tőlem való. 

Amikor halljátok szóba hozni a hitfogadalom (Apostoli Hitvallás) újbóli 
megújítását, mely a Bérmálás Szentségének egy formája lesz, akkor legyetek 
tudatában, hogy az ember alkotta lesz. Ez semmitmondó lesz az Én 
Szememben. Ezt a hamis próféta fogja ismertetni, ama globális tervének 
részeként, hogy egyesítse a világban lévő összes vallást. Istenségem félre 
lesz söpörve. Igémet elfeledik és eltemetik, miközben Tanításaimat kiforgatják, 
hogy arra kényszerítsék a hűségeseket, hogy fogadják el az úgynevezett 
evangelizáció egy új formáját. 

De Igém továbbra is élni fog, annak köszönhetően, hogy azok, akik továbbra is 
megmaradnak Egyházamban, ahogyan az a kezdetektől alapítva lett, nem fognak 
megtagadni Engem. Négyből hárman viszont meg fognak tagadni Engem. Csak 
Maradék Egyházam fog ragaszkodni Hozzám, és őrzi meg Igémet, és sokuk meg 
lesz rémülve. Azoknak a szegény lelkeknek, akik azután is Egyházam tagjai 
maradnak, hogy azt már hatalmába kerítette az új tan, nem lesz hová fordulniuk. 
Nekik a következőt mondom. Legyetek erősek. Legyetek szilárdak. Ne tagadjatok 
meg Engem. Imádkozzatok Vezetésemért, és továbbra is szolgáljatok Engem, 
ahogy mindig is tettétek. Ha arra kérnek benneteket, hogy tagadjatok meg Engem, 
azok, akik azt állítják, hogy mindenki – minden vallás – érdekében cselekednek, 
fordítsatok hátat, mert arra fognak kérni benneteket, hogy fogadjátok el a 
pogányságot, mely Kereszténységnek lesz álcázva. 

Ahogy ezek a csaló szélhámosok, Isten ellenségei, megszállják Egyházamat, 
annak hierarchiáján belül, Atyám szörnyű Büntetést fog leküldeni. Atyám fel fogja 
borítani a világot, és sem férfi, sem nő, sem gyermek nem lesz képes figyelmen 
kívül hagyni ezeket a megbolydulásokat. Amikor ellenségeim megtámadják 
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Titokzatos Testem, sok kárt, nagy zűrzavart fognak okozni, és sokakat el 
fognak téríteni az Igazságtól. De soha nem fogják elpusztítani Egyházamat, 
mert Maradék Hadseregem soha nem fogja elhagyni az Igazságot, vagy 
hagyni, hogy a sátán és annak megbízottjai iránti hűségesküre 
kényszerítsék. 

Most sok háború el fog mérgesedni, viharok és földrengések támadnak majd, 
egészen addig, amíg Atyám Haragjának Dörgedelme érezhető nem lesz 
mindenütt.  

Ellenségeimnek, akik közöttetek járnak, és félrevezetik Egyházamat, tudniuk kell a 
következőt. Soha nem fogom engedni, hogy megnyerjétek magatoknak azokat a 
lelkeket, akikért Én az Életemet adtam. Önteltségetek rövid életű lesz, gonosz 
tetteitek meg lesznek fékezve, és azon próbálkozásotoknak, hogy ártsatok 
azoknak a lelkeknek, akiket megjelöltetek, hirtelen vége szakad. Nem lázadhattok 
fel soha Isten Igéje ellen, anélkül, hogy le ne sújtana rátok az Isteni Beavatkozás. 
A gonosz iránti hűségetek katasztrófával fog végződni számotokra, és mindazok 
számára, akiket sikerül megtévesztenetek. Ha azért próbáltok közeledni a 
Mennyország kapui felé, hogy hencegjetek a sátán iránti hűségetekkel, akkor le 
lesz sújtva rátok, megkötöztettek, és a mélységbe vettettek, anélkül, hogy 
bármiféle Irgalom mutatkozna irányotokba. 

Most menjetek, ti mind, akik tanúi vagytok ezeknek az elközelgő dolgoknak, és 
folyamatosan legyetek éberek. Továbbra is szolgáljatok Engem, mert csak egy 
Mester lehet. 

Jézusotok 
 
Még sok minden ki lesz nyilatkoztatva Isten gyermekeinek az Úr nagy Napja 
előtt 

nagyfigyelmeztetes.hu 
2014. január 3. péntek, 21.45 

Hőn szeretett leányom, amikor a régi idők prófétái hívást kaptak Istentől az 
Igazság hirdetésére, egyikük sem volt túlzottan lelkes azért, hogy át lett nyújtva 
nekik Isten Igaz Igéjének Kelyhe. Annyira nyomasztó volt mindegyikük számára az 
– akiknek többsége nem volt jártas a Szentírás Szavaiban –, hogy amit 
(kinyilatkoztatásként) kaptak, annak nagy részét nem értették. Ugyanakkor 
vonzotta őket a Szentlélek Ereje, és ez képessé tette őket arra, hogy pontosan úgy 
adják tovább Isten Szavát, ahogyan az nekik adatott. Sokan meglapultak 
félelmükben. Néhányan elmentek. Azok, akik elmentek, visszajöttek. Amikor Isten 
küld egy prófétát, akkor ez azt jelenti, hogy Ő valami nagy jelentőségű dolgot 
tervez. A próféták, Isten hírnökei, csak azt tárják föl a világ előtt, ami a lelkek 
üdvössége érdekében szükséges. 

Leányom, add tudtára mindenkinek, hogy ez a Küldetés lesz az a küldetés, 
melynek során Isten Hangja úgy lesz hallható, mintha az mennydörgés 
lenne, mely a Föld minden részén érezhető lesz. Még sok minden ki lesz 
nyilatkoztatva Isten gyermekeinek az Úr nagy Napja előtt. Ennek végbe kell 
mennie, mert ha Ő nem figyelmeztetné az emberiséget, akkor Ő nem tudná 
beteljesíteni a prófétáknak – Mózesnek, Dánielnek és Jánosnak – tett 
Ígéretét. Amikor Isten tesz egy Ígéretet, az mindig teljesül. 

Soha ne féljetek egy igaz prófétától, mert ők azokat a Szavakat közlik, amiket Isten 
ad a szájukba, a ti érdeketekben. 

Félelmet kelthet hallani Isten napjainkban közölt Szavát. Nyomasztó lehet, és némi 
aggodalomra adhat okot. Viszont Isten Igéjének felelevenítése nélkül, azért hogy 
azt újra magatokba szívjátok, és közöttetek éljen, túl szélesnek találnátok a 
szakadékot – a távolságot Isten és köztetek. A szakadék bezárul most, ahogy 
Szavaim, mely Atyámnak köszönhetően adatik nektek, vigasztalást – több örömet, 
mint bánatot, több bátorságot, mint félelmet, és több vigaszt, mint sírást – fognak 
nyújtani nektek. 

Hallgassátok figyelmesen a következőt, leányom. Soha ne próbáljatok ellökni 
magatoktól Engem, amikor Én mindössze annyit akarok, hogy Szent Karommal 
átöleljelek benneteket, és Szívemre öleljelek titeket. Szavam komor lehet, 
Próféciáimat nehéz lehet meghallgatni, és az ember gonosz tetteit felkavaró lehet 
látni, de sose felejtsétek el azt, hogy mindezek a dolgok elmúlnak majd. Ezek 
feledésbe fognak merülni. Alig lesz jelentőségük. Mert a világ, az előttetek álló 
élet, nagy örömet és vidámságot fog magával hozni, amikor mindenütt, minden 
otthonban, minden lélekben és minden szívben, az Isten Szeretete lesz érezhető. 

Ez a befejező része azon Tervemnek, hogy megmentsem a Földet, és az 
összes élő teremtményt. Ez sok nehézséget és megpróbáltatást fog jelenteni. Az 
emberi kegyetlenséget lesz a legrettenetesebb elviselni, valamint az Engem, 
Jézus Krisztust való elutasítást, ami Atyám Szemében már az utolsó csepp a 
pohárban. De ez a végső összecsapás nem fog sokáig tartani, ami után az ember 
megszabadul majd a világban jelenlévő rettenetes gyűlölettől. 

A Menny Erejét nem szabad alábecsülni, mert Atyám Beavatkozása túl 
erőteljes lesz ellenségeinek ahhoz, hogy ellenálljanak annak. Ezért hát 
legyetek nyugodtak. Fogadjátok el Isten Beavatkozását – az Ő Nagy 
Szeretetcselekedetét, mely a Prófétái ajkáról fakadó Szó által adatik nektek. 
Mindezek a dolgok azért vannak, hogy megoltalmazzanak benneteket, hogy 
közelebb hozzanak bennetek Hozzám, és hogy egy Új Kezdetet teremtsenek, 
melynek nem lesz vége. 

Jézusotok 
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Én mindig válaszolni fogok nektek, akik Irgalomért könyörögtök más lelkek 
számára 

nagyfigyelmeztetes.hu 
2014. január 4. szombat, 13.40 

Hőn szeretett leányom, habár Igazságosságomat félni kell, Én mindig válaszolni 
fogok nektek, akik Irgalomért könyörögtök más lelkek számára. Megígérem 
nektek, hogy Imahadjárati Imáim és más imák imádkozása során, melyekben 
arra kértek Engem, hogy mutassak Könyörületet, Én meg fogom hallgatni, és 
aszerint fogok cselekedni. 

Irgalmam határtalan, és beborít minden bűnöst, amikor ők és mások a szabadulást 
keresik. Szeretetem végtelen. Könyörületem véget nem érő. Senki se kételkedjen 
soha Ígéretemben és Óhajomban, miszerint megmentek mindenkit, még 
ellenségeimet is.Arra buzdítalak benneteket, szeretett Követőim, szerte az egész 
világon – sőt még azokat is, akik nem ismerik ezeket az Üzeneteket -, hogy 
imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok saját magatok és mások lelkéért. Ez 
vonatkozik a hívőkre, nem hívőkre egyaránt, és azokra is, akik nem ismerik az 
Igazságot. 

Irántatok való Szeretetem mindannyiatokért van, hogy lássátok, érezzétek és 
éljétek. Csak annyit kell tennetek, hogy válaszoltok, ahogyan tanítottalak titeket. 
Úgy szeressétek egymást, ahogy Én szeretek. Legyetek irgalmasok, amikor 
ostoroznak benneteket, azáltal, hogy imádkoztok értük. Legyetek nagylelkűek 
időtöket illetően, azáltal, hogy állhatatosan dolgoztok és imádkoztok azok lelkének 
megmentéséért, akik messzire távolodtak Tőlem. 

Ez az Én leghőbb Óhajom. Menjetek békével. 

Jézusotok 
 
Üdvösség Anyja: Először Júdeába mentünk, majd aztán Fiam elkerült 
Indiába, Perzsiába, Görögországba, és Angliába 

nagyfigyelmeztetes.hu 
2014. január 4. szombat, 13.50 
 
Gyermekem, Fiam születését megelőzően, tagadhatatlanok voltak a gyötrelmek 
mindazt illetően, amik velünk történtek.  Erzsébethez futottam vigaszért, tudván, 
hogy ő meg van áldva a tisztánlátással, melyet a Szentlélek által kapott. Szeretett 
hitvesemmel felkerestük eme békés menedéket, akkor, amikor annyira 
megrendített bennünket az a tudat, hogy mi fog történni. 

Amikor közeledett az én időm, a gonoszlélek által elhelyezett akadályok 
gördültek elénk, minden egyes lépésünknél. Ajtók csapódtak be az orrunk 
előtt; az emberek, akiket ismertünk, kerültek minket, és kiűzettünk a 

pusztába. És így arra a sorsra jutottunk, hogy nem volt tető a fejünk felett, és 
végül egy olyan hajlékban kötöttünk ki, ami csak az állatok számára volt alkalmas, 
és mindeközben a Szent Messiás, mint egy koldus jött a világra. Nem voltak 
ünnepségek, nem volt koronázás, nem voltak elismerések. Csak egy pár ember 
maradt ott, hogy vigasztaljon engem egyedüllétemben. De aztán, amikor Fiam 
megszületett, minden nyugtalanító érzés elillant belőlem. Kizárólag a Legistenibb 
Jelenlét szeretetét éreztem. Végre béke uralkodott a Szívemben. 

A Szentlélek Ereje által, segítség és vigasztalás küldetett nekünk, bár csak csekély 
számban. Habár Jézus Krisztus születése egy szerény és alázatos esemény volt – 
melynek során csak néhány ember volt jelen -, mégis elterjedt a hír. Így működik a 
Szentlélek. Sokan várták a születést. Sokan hallottak az eseményről, és sokan 
beszéltek róla azután. Amikor híre ment, hogy megszületett Jézus Krisztus, az 
emberiségnek megígért Messiás, az ellenállás fokozódni kezdett. Heródes és 
szolgáinak gonosz támadása azt bizonyította, hogy Isten Jelenléte mekkora 
félelmet kelt a gonosz emberek szívében. 

Attól a naptól fogva én lettem Fiam védelmezője, és attól kezdve számos 
alkalommal szeretett hitvesem, József szervezte meg a biztonságunkat. Sok 
éven át egyik helyről a másikra mentünk. Nagy ellenállással, megannyi 
félelemmel és gyűlölettel találtuk szembe magunkat. Ez volt a mi 
osztályrészünk. Attól a pillanattól fogva, amikor megtaláltuk Fiamat, amint 
tizenkét évesen a templomban tanít, elrejtettük Őt a szemek elől. 

József családja is részt vett a kicsempészésünkben, és sok éven át 
utazgattunk. Először Júdeába mentünk, majd aztán Fiam elkerült Indiába, 
Perzsiába, Görögországba, és Angliába. Bármerre mentünk, Fiam Jelenléte sok 
csodát eredményezett, habár Ő sohasem mutatkozott nyilvánosan a Messiásként. 
Jól gondját viseltük, és gyakran láttuk Őt. Békében, szeretetben és harmóniában 
éltünk, és ha nem lett volna hitvesem, József, nem lett volna hová mennünk, hogy 
megóvjuk Fiamat, amíg nyilvános Küldetése kezdetét nem vette. 

És most, hogy Második Eljövetele a küszöbön áll, mindenféle akadály gördül 
majd Érkezése elé. Minden Szót, mely Prófétája ajkáról fakad, ízekre szednek, és 
kigúnyolnak. Csak egy maroknyi embernek lesz tudomása az eme Küldetést 
körüllengő Igazságról, és sok ajtó fog becsapódni azok orra előtt, akik az Ő 
útmutatásait követik. Ez a Küldetés egy magányos küldetés a számodra, 
gyermekem, és azt kérem tőled, hogy továbbra is maradj engedelmes mindabban, 
amit Isten tudatott veled. 

Érkezni fog a segítség. De meg is szűnhet a segítség, ha Fiam úgy Kívánja. Habár 
csak kevesen tűnnek úgy, hogy követik ezt a Küldetést, milliókkal többen hisznek 
benne teljes mértékben. Mert Isten Szava mindig is vonzani fogja az Övéit, a 
Szentlélek Ereje által. 
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http://nagyfigyelmeztetes.hu/2014/02/udvosseg-anyja-eloszor-judeaba-mentunk-majd-aztan-fiam-elkerult-indiaba-perzsiaba-gorogorszagba-es-angliaba/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2014/01/en-mindig-valaszolni-fogok-nektek-akik-irgalomert-konyorogtok-mas-lelkek-szamara/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2014/02/udvosseg-anyja-eloszor-judeaba-mentunk-majd-aztan-fiam-elkerult-indiaba-perzsiaba-gorogorszagba-es-angliaba/
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A szülési fájdalmak már megkezdődtek, de nem fog nagyon sokáig tartani a 
vajúdás. Hamarosan felvirrad az új kezdet születése, és végre elérkezik az Úr 
Napja. Gyermekek, nyugodjatok meg, mert mindezeknek a dolgoknak be kell 
következniük, mielőtt a Föld megtisztul a bűntől. 
 
Szeretett Édesanyátok 
Az Üdvösség Anyja 
 
Ha csak egy szemernyi gőg is van a lélekben, a Szentlélek soha nem fog 
betérni oda 

nagyfigyelmeztetes.hu 
2014. január 5. vasárnap, 19.34 

Hőn szeretett leányom, amikor a Szentlélek Tüze betér egy ember lelkébe, az 
első reakció az illető könnyei. A második reakció az illető megdöbbenése. A 
harmadik reakció annak felismerése, hogy valami csodálatos dolog – egy 
belső megértés Isten Igazságát, és mindazt illetően, amit Ő óhajt – kerítette 
hatalmába azt az adott lelket. Hirtelen béke szállja meg, és egy átható megértés 
Isten Létezésének – Isten Szeretetének titkát illetően. Minden, ami Isten Igéjével 
kapcsolatos, világossá válik. 

Csak azok képesek befogadni a Szentlélek eme Ajándékát, akik átadták 
akaratukat Istennek, és levetettek minden emberi gőgöt és gondolkodást, és 
átadták ezeket Neki. Ha csak egy szemernyi gőg is van a lélekben, a Szentlélek 
soha nem fog betérni oda. 

Csak azok tudják átadni akaratukat, akik őszintén hiszik, hogy Isten 
Mindenható, és hogy az ember semmi, és méltatlan arra, hogy az Ő Színe elé 
álljon. Csak azok – akik készek megtenni mindazt, amit elvárnak tőlük, készek 
megtenni Isten Szent Akaratát, az Ő Igéje szerint – kaphatják meg az Ajándékokat 
ahhoz, hogy úgy hirdessék az Igét, hogy annak bármilyen valódi hatása legyen. 

Bárki, aki azt állítja, hogy az Igazságot hirdeti, és azt mondja, hogy őt a 
Szentlélek vezeti, az sosem büszkélkedne nagyságával. Sosem hívná fel a 
figyelmet adományaira, képességeire, tudására, szentségességére, valamint 
alázatosságára. Mert amikor valaki így cselekszik, az Isten Szent Nevében, az 
nem lett megáldva a Tűz Lelkével – a Lánggal, mely lángra lobbantja az emberi 
szíveket, hogy szeretettel válaszoljanak Isten Igéjére. 

Földi Időmben világossá tettem mindenki számára, hogy aki felmagasztalja magát 
Előttem, az a pusztaságba lesz vetve. Aki viszont megalázza magát Előttem, az 
felmagasztaltatik. 

Jézusotok 

Hamarosan a legnagyobb megtévesztésnek lesztek tanúi, amivel valaha is 
sújtotta a sátán a világot 

nagyfigyelmeztetes.hu 
2014. január 7. kedd, 12.15 

Hőn szeretett leányom, Igém sértetlen fog maradni, mert szeretett, hűséges 
Követőim, szerte az egész világon, akik Egyházam Maradékát fogják alkotni, soha 
nem fognak eltérni az Igazságtól. 

Nagyon sok Követőm fog fellépni, hogy megalakítsák Maradék 
Hadseregemet a világ minden nemzetében, még a kommunista rezsimekben 
is. Éppen most küldetik a Szentlélek, hogy beborítsa ennek a parányi, ámbár 
erőteljes Hadseregemnek minden egyes kis töredékét. Tanítványaim 
hamarosan az egész világon terjeszteni fogják azon próféciák Szavait, melyek 
eme Küldetés által adatnak a világnak. Ők most a világba mennek, és hirdetni 
fogják az Evangéliumot, Igémet és Ígéreteimet, mely mindenkire vonatkozik. Soha 
nem fogom megengedni, hogy Követőim hite megfakuljon és elsorvadjon. 
Ugyanakkor csak néhányan lesznek azok a lelkek, akik hűek maradnak az Igéhez, 
ahogyan az az emberiségnek adatott a Bibliában. 

Fényem, mint a Nap, be fogja ragyogni mindazokat a helyeket, ahol szeretett 
Tanítványaim válaszolnak most Hívásomra. Ez egy Mennyei Hívás, mely arra 
hív benneteket, hogy vegyétek fel Keresztemet, és kövessetek Engem, 
Jézusotokat, akár a világ végére is. Azt szeretném, hogy azzal, hogy 
szétrajzotok, hogy hirdessétek a Legszentebb Háromság Igazságát, segítsetek 
majd Nekem összegyűjteni az elveszetteket, az összezavarodottakat, a 
tévelygőket, és azokat, akik nem ismernek Engem. 

Szólítsatok meg majd minden vallást, és adjátok tovább nekik Szavamat. Az 
imáknak köszönhetően, amiket Én adok nektek, ők áldottak lesznek. 
Örvendezzetek, ti, akik tudjátok, hogy Én, Jézus Krisztus vagyok az, Aki szólít 
benneteket most, a nagy változás idején. Ti tényleg áldottak vagytok. Tudjátok, 
hogy irántatok érzett Szeretetem olyan, hogy Én vezetni foglak benneteket, 
megerősítelek titeket, és az oroszlánok bátorságát adom nektek küldetésetek 
során. Szeretettel és ékesszólóan fogtok beszélni, és a Szentlélek Tüze 
áradni fog ajkatokról. Ez az Ajándék milliókat fog újra Hozzám vonzani. Most 
felkészítelek benneteket, mert a legnagyobb megtévesztésnek lesztek tanúi, 
amivel valaha is sújtotta a sátán a világot. 

Ha Énértem vagytok, akkor képesek lesztek megvédeni a világot attól, hogy 
elárassza gonoszságával a gonosz, még az utolsó napjaiban. Nem fogtok 
kudarcot vallani. Viszont szenvedni fogtok. Rosszallással, ellenállással, és az 
eretnekség vádjával találjátok majd szembe magatokat, pedig ti csak emlékeztetni 
fogjátok az embereket arra, ami már benne foglaltatik a Szent Evangéliumban. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2014/01/ha-csak-egy-szemernyi-gog-is-van-a-lelekben-a-szentlelek-soha-nem-fog-beterni-oda/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2014/02/hamarosan-a-legnagyobb-megtevesztesnek-lesztek-tanui-amivel-valaha-is-sujtotta-a-satan-a-vilagot/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2014/01/ha-csak-egy-szemernyi-gog-is-van-a-lelekben-a-szentlelek-soha-nem-fog-beterni-oda/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2014/02/hamarosan-a-legnagyobb-megtevesztesnek-lesztek-tanui-amivel-valaha-is-sujtotta-a-satan-a-vilagot/
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Nyugodjatok meg, mert Ajándékaim meg fognak tartani benneteket erőben 
ezen csata folyamán. Most már készen álltok, mert ellenségeim – akik arra 
várnak, hogy bátran leleplezzék magukat a világ előtt -, hamarosan ismertté 
válnak. Akkor jön el az ideje annak, hogy az emberiség üdvösségét szolgáló végső 
Tervem betejesedjen. 

Én bennetek és veletek vagyok, és mindig szívetekben, lelketekben lakozom. 

Szeretett Jézusotok 
 
Amikor azon Követőim, akik elhiszik a közelgő megtévesztést, megtagadnak 
Engem, akkor ez nem azt fogja jelenteni, hogy ők azt mondják: “Én nem 
hiszek Jézusban”. Nem, ez a következőt fogja jelenteni 

nagyfigyelmeztetes.hu 
2014. január 7. kedd, 23.15 

Hőn szeretett leányom, ahogy a hűségesek felkiáltanak: „Elég! Nem bírjuk 
tovább nézni a gonosz győzelmét a jó felett.” , úgy fog minden gyötrelemnek 
hirtelen vége szakadni. 

A gonosz kiirtásához az kell, hogy hagyni kell, hogy előbb elterjedjen. Ez egy 
teszt a gonosz szívű emberek számára, akiket elsőként fog vonzani. Ahogy 
belevesznek a gonosz légüres terébe, ők vagy ellen fognak állni a fájdalomnak, 
amit az kelt a lelkükben, vagy hagyják magukat, hogy újabb mélységekbe vigyék 
őket, egyre távolabb és távolabb Isten Országától. 

A hűségesek lelke a végsőkig próbára lesz téve, és meggyötörtek lesznek az 
előttük álló zűrzavar miatt. Sokan tudni fogják szívükben, hogy amit ők igaznak 
hittek, és amit ők szívükhöz közel állónak tartanak, azt többé már nem tekintik az 
Igazságnak. És így nem fogják tudni eldönteni, mi az, ami Tőlem való, és mi az, 
ami nem. Hitük darabokra fog törni, és sokan azon kapják majd magukat, hogy egy 
új, ember alkotta tanba keveredtek bele, amitől soha nem fogják nyugodtnak 
érezni magukat. Nyugtalanságot fognak érezni, és sokan nem fogják tudni 
bizalmasan megvallani félelmeiket azoknak, akik erre lettek kijelölve, mint 
felszentelt Szolgáim. Nem fogják tudni, hogy kihez forduljanak az Igazságért. 

Tanúi kell, hogy legyenek majd annak a nyilvános bejelentésnek, mely dicsőíteni 
fogja a bűnt, amikor is kijelentik, hogy az emberiség gyarló – Isten tudja, hogy a 
bűn által elgyengült ember nem más, csak áldozat. Ahelyett, hogy a bűnt annak 
teljes rútságában kellene nézniük, arra fogják kényszeríteni őket, hogy 
rábólintsanak, és elfogadják azokat az új törvényeket, melyeket be fognak 
vezetni az Egyházba. Azt várják majd tőlük, hogy tiszteljék az új törvényeket, 
melyek arra hívnak majd benneteket, hogy tiszteljétek az ember egyéniségét, és 
azon jogotokat, hogy azok legyetek, amik szeretnétek, és azt tegyétek, amit 
akartok. 

Amikor azon Követőim, akik elhiszik a közelgő megtévesztést, megtagadnak 
Engem, akkor ez nem azt fogja jelenteni, hogy ők azt mondják: “Én nem hiszek 
Jézusban”. Nem, ez a következőt fogja jelenteni. Ki fogják választani, hogy 
Tanításaim mely részében akarnak hinni. Aztán eldöntik, hogy mely 
részekkel nem értenek egyet. Majd azt fogják mondani, hogy ha ma Jézus a 
földön járna, akkor Ő egyetértene ezzel az új értelmezéssel. Ó mily keveset 
tanultak, és mennyire szét fogja cincálni őket a gőg. Amikor a büntetés lesújt 
körülöttük, és amikor rájönnek, hogy mennyire megbántottak Engem, sikoltozni 
fognak a rémülettől, amikor szemtől szembe kerülnek majd a rájuk mért 
igazsággal. 

Azon a napon, amikor feltárul az Igazság, csak Maradék Hadseregem imáinak 
köszönhetően fognak megmenekülni azok, akik szégyent hoztak magukra, és akik 
harcoltak Ellenem, szeretett Jézusuk ellen, Aki csak Irgalmat akartam hozni nekik. 

Jézusotok 
 
Amikor ezt az új Litániát imádkozzátok a nagy megpróbáltatások idején, Én 
enyhülést fogok adni nektek 

nagyfigyelmeztetes.hu 
2014. január 8. szerda, 21.15 

Hőn szeretett leányom, tudtotokra kell adni, hogy amikor Isten Igéjét védelmezitek 
a sötétség korszakában, minden Kegyelmemre szükségetek lesz, ha talpon 
akartok maradni. Ha hívtok Engem, hogy árasszam el lelketeket különleges 
Kegyelmeimmel, könnyebb lesz számotokra követni Engem. 

Most nektek adom, bátor és hűséges lelkeknek, ezeket a különleges kegyelmeket. 
Amikor ezt az új Litániát imádkozzátok a nagy megpróbáltatások idején, Én 
enyhülést fogok adni nektek. 

Litánia (6) Kegyelmek Ajándéka 

„Ó drága Jézus, szeretett Megváltóm,  
Tölts el engem Szereteteddel. 
Tölts el engem Erőddel.  
Tölts el engem Bölcsességeddel.  
Tölts el engem Állhatatosságoddal.  
Tölts el engem Alázatosságoddal. 
Tölts el engem Bátorságoddal.  
Tölts el engem Szenvedélyességeddel.  
Ámen.” 

Azoknak a lelkeknek, akik ezt imádkozzák az üldöztetés időszakában: 
legyetek biztosak abban, hogy Én rátok fogom árasztani ezeket a 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2014/01/amikor-ezt-az-uj-litaniat-imadkozzatok-a-nagy-megprobaltatasok-idejen-en-enyhulest-fogok-adni-nektek/
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Kegyelmeket. Nyugodtabbak, erősebbek és bátrabbak lesztek, ahogy 
hordozzátok nehéz keresztemet az Új Ég és az Új Föld kapui felé. És ami a 
legfontosabb, hogy nem fogtok engedni a megfélemlítésnek, mellyel lehet, 
hogy szembe kell néznetek az Én Szent Nevemben. 

Rendületlenül és méltósággal fogtok menni tovább, miközben továbbra is őrzitek 
Isten Igéjét. Mert mindannyian, akik válaszoltok erre a Hívásra, és imádkozzátok 
ezt a különleges Litániát, olyan örömet fogtok érezni a szívetekben, amit eddig 
még nem. Továbbá magabiztosak lesztek, abban a tudatban, hogy meg lettetek 
áldva a Szentlélek Erejével, és az Igazság fog uralkodni a szívetekben. 

Szeretlek, és megáldalak benneteket most – az Atya, a Fiú és a Szentlélek 
Nevében. 

Jézusotok 
 
Az emberiség iránti Szeretetem egyetemes. Én mindenkit szeretek, még 
azokat is, akik a leggonoszabb tetteket követik el 

nagyfigyelmeztetes.hu 
2014. január 9. csütörtök, 21.40 

Hőn szeretett leányom, nézz körül, mit látsz? Egy világot, tele ellentmondásokkal. 
Az egyik oldalon szeretetet, örömet és jóakaratot fogsz látni. Ezt viszont, a másik 
oldalon, ellensúlyozni fogja a gyűlölet, amit a gonosz érez az emberiség iránt. 

Minden nyugtalanság, szomorúság, zavar, bizalomhiány, gyűlölet, 
gyűlölködés és gonoszság, amit a világban láttok zajlani; legyetek 
tudatában, hogy mindezek kizárólag egy forrásból származhatnak. Az 
emberiség csapása, maga a sátán teremtett rettenetes boldogtalanságot 
Isten gyermekei körében. Gyötrelmük az Én gyötrelmemmé válik, és ezért 
végez a gonosz ilyen pusztítást – hogy bántson Engem. 

Leányom, mától kezdve, bármerre mész, és bárki arcát nézed, úgy fogod látni, 
ahogy Én látom őket – mindegyikük Isten gyermeke. Mennyire szeretem őket, és 
mennyire szeretném dédelgetni mindegyiküket – függetlenül vétkeiktől vagy 
bűneiktől. Mindegy, hogy mivel bántottak meg Engem; Én továbbra is szeretem 
őket – mindegyiküket. Nagy öröm tölt el, amikor látom, ahogy sugárzik belőlük a 
szeretet – az a szeretet, amit egyfajta Ajándékként kaptak Atyámtól, Aki 
megteremtette őket. Az ő szeretetük az Én Szeretetem, és az hozzájuk vonzza a 
többi lelket, és ettől terjed aztán az Isten Szeretete mindenütt. 

De amikor fájdalmat és szenvedést látok egy lélekben, akkor fájdalmuk az Én 
fájdalmammá válik. Fájdalmukat okozhatja rettenetes szenvedés, előidézheti a 
mások iránti szeretet hiánya, ami borzalmas elhagyatottság érzést szül. 

Magányukat és elszigeteltségüket Én is érzem, és ez tovább szítja 
Könyörületességemet. 

Aztán vannak azok a lelkek, akik minden idejüket olyan dolgok hajszolásával töltik, 
melyek nem Tőlem valók. Azok, akik elutasítanak Engem, teljesen összetörik a 
Szívemet. Mennyi Vérkönnyet hullatok ezekért a lelkekért, mert ők elvágták a 
köldökzsinórt, mely összekötötte őket Megváltójukkal – az egyetlen reményükkel 
az Üdvösségre. Amikor ránézel ezekre a lelkekre, leányom, rettenetes 
szomorúságot fogsz érezni a szívedben, pont úgy, ahogy Én is érzek irántuk. 

Végül vannak azok, akik azt állítják, hogy ők Engem képviselnek, de akik arra sem 
méltóak, hogy letöröljék Lábamat. Irántam való gyűlöletüket az önmaguk iránti 
szeretet okozza. Ennek ellenére nem számít, hogy milyen gyakran sértenek meg 
Engem, és vezetik félre Nyájamat, Én továbbra is vágyom a lelkük után. 

Az emberiség iránti Szeretetem egyetemes. Én mindenkit szeretek, még azokat is, 
akik a leggonoszabb tetteket követik el. És ez így lesz egészen a végsőkig. 
Karjaimban fogom tartani az összes lelket egészen az utolsó napig, amikor már 
minden lélekmentő erőfeszítésem kimerült, és csak azok fognak örökre elveszni a 
Számomra, akik a fenevad szakadékába rohannak, és akik elutasítanak Engem, 
annak ellenére, hogy tudják, hogy mennyire szeretem őket. 

Mindig úgy szeressétek egymást, a hibákkal együtt, mindenestül – ahogy Én 
szeretlek titeket. Amikor elítélnétek valakit, gondoljatok Szeretetemre, és ne 
szóljatok egy szót sem. Amikor megvetitek a másikat, legyetek tudatában, hogy ez 
a gyűlölet nem Tőlem jön. Ha ránéztek valakire, az Én Szemeimen keresztül 
lássátok őket. Egyikőjüket sem kellene kerülnötök. Inkább tanúsítsatok 
könyörületet azok iránt, akik bosszantanak benneteket, akik megbántanak titeket, 
vagy ártanak nektek, mert Én szeretem őket. Ha szerettek Engem, akkor 
szeretetet kell tanúsítanotok mindazok iránt, akikkel kapcsolatba kerültök. 

A szeretet ragadós, mert az Istentől származik. Csak jó származhat a 
szeretetből. 

Jézusotok 
 
A mai világban élő emberek semmiben sem különböznek azoktól, akik több 
ezer évvel ezelőtt éltek 

nagyfigyelmeztetes.hu 
2014. január 11. szombat, 10.48 

Hőn szeretett leányom, szeretném, ha tudná a világ, hogy mennyire szeretem 
az emberiséget, mert Én még a legegyszerűbbeket, a legelgyötörtebbeket, és 
a legméltatlanabbakat is szeretem.  Ha bárki is azt hiszi, hogy Én egyik embert a 
másik elé helyezem, az nem ismer Engem. Meglehet, hogy kivételezek bizonyos 
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lelkekkel, különösen a választott lelkekkel, de nem szeretem őket sem jobban, 
sem kevésbé, mint a nyomorult lelkeket. 

Szívem Szeretetével tekintek minden egyes lélekre. Én ragaszkodom 
mindegyikőtökhöz, mert az Enyéim vagytok – Atyáméi. Jóllehet, bántanak 
Engem gyarlóságaitok, és haragszom gonosz szándékaitok és vágyaitok 
miatt, de Szeretetem sosem hal meg irántatok. Isten az összes bűnöst szereti – 
mindegy mit tettek. Isten rendelkezik a végső Hatalommal minden lélek sorsa 
felett, és ez a Hatalom az Övé. 

Egyedül Nekem van Jogom ítélni. Közületek senkinek sem adatott meg ez a 
jog. Amikor valaki bűnösnek tart másvalakit, akkor az csak vezekléssel büntetheti 
azt az adott személyt, halállal nem. Senki, sem bíró, sem politikai vezető, sőt földi 
Egyházam tagja sem ítélhet halálra soha senkit bűnei miatt – mindegy mennyire 
gonoszak is legyenek ezek. Senki sem ítélhet másvalakit Pokolra, mert amikor 
valaki kijelenti egy lélekről, hogy az elkárhozik, akkor ő lesz az, aki el fog kárhozni, 
függetlenül attól, hogy mennyi szent cselekedetet vitt végbe az Én Nevemben. 

Milyen sok időt pazaroltok arra, hogy ítélkezzetek egymásról, ahelyett, hogy 
elfogadnátok a nektek adott Ajándékot – az egymás iránti szeretet Ajándékát. 
Szeressétek az Ajándékot, amit Istentől kaptatok, és amely azért adatott nektek, 
hogy továbbadjátok, úgy, ahogyan szeretnétek – amennyiben az megfelel Atyám 
Akaratának. Mégis nagyon sokan – akik szeretnek Engem, Jézus Krisztust – azt 
hiszik, hogy Én szemet hunyok minden olyan cselekedet felett, melyet az egymás 
iránti gyűlölet hajt. Viszont tudnotok kell, hogy Én egyszerűen csak azt akarom, 
hogy szeressétek egymást, és maradjatok állhatatosak Isten Igéjéhez, melyet az 
Ó-, és az Újszövetség tartalmaz. 

Az Ige örök – nem változik soha. A mai világban élő emberek semmiben sem 
különböznek azoktól, akik több ezer évvel ezelőtt éltek. Jóllehet, nektek nagyobb 
tudás és több információ van a birtokotokban, de nem vagytok nagyobbak, mint 
bármely másik generáció, akik előttetek jártak. Az emberiség halandó. E 
tekintetben nem fog változni semmi, amíg el nem hozom nektek az Örök Életet. 

Álljatok meg, és gondoljátok át. Útmutatásaim továbbra is ugyanazok, mint 
amiket földi Időm során adtam az emberiségnek. Az egyetlen különbség most 
csak az, hogy a tudomány fejlődése miatt sok ember hiszi azt, hogy ő nagyobb, 
mint Isten. Sokan olyannyira hisznek a halhatatlanságukban, hogy ők már úgy 
döntötték, hogy nem fogadják el azt, hogy őket Istent teremtette. Sokan azt 
képzelik, hogy rendelkeznek azzal a hatalommal, hogy átírják Isten Törvényeit. 

Sokan határoztak úgy, hogy felhúznak egy új Bábeli Tornyot, és ha ezt megteszik, 
akkor az le fog omlani, Atyám Kezének egyetlen egy suhintásától. Akkor végre rá 
fog jönni az ember, hogy az élet egyedül Istentől és Istenért létezhet, Isten 
Akaratával összhangban. Nincs élet Isten nélkül. 

Jézusotok 
 
Hamarosan a Poklot hivatalosan is egy nem létező helynek fogják 
nyilvánítani 

nagyfigyelmeztetes.hu 
2014. január 12. vasárnap, 20.28 

Hőn szeretett leányom, ha Én, Jézus Krisztus nem beszélnék ebben az időben a 
világhoz, sok lélek sosem lépné át a Paradicsom Kapuit. 

Oly sok hálátlan lélek nem engedelmeskedik többé Törvényeimnek, és így 
megteremtik saját értelmezésüket, amit Én visszataszítónak találok. A törvények 
az Igazsághoz kapcsolódóan adattak, mintegy Ajándékként az emberiségnek, 
mintegy eszközként arra, hogy az ember képes legyen elnyerni az üdvösséghez 
való jogot. Talán nem tudjátok, hogy nem élhettek a saját verziótok szerint, Isten 
Törvényeit illetően, és aztán meg elvárjátok, hogy a Paradicsomba jussatok? 

Az ember önteltsége felülmúlja az alázat lelkét. Az ember már nem úgy szolgálja 
Istent, ahogyan az meg lett hagyva neki. Hanem a saját fantáziája alapján egy 
elképzelést alkot arról, amit ő a Mennyországnak hisz. Manapság egyetlen 
szolgám sem – akik arra lettek kinevezve, hogy Engem szolgáljanak – utal 
soha a Pokol létezésére. Már a Pokol szó puszta említése is feszélyezi 
felszentelt Szolgáimat, mert félnek a nevetségességtől, mellyel szembe kellene 
nézniük egy már megtévesztett világi társadalom részéről. A Pokol sok szegény 
lélek lakhelye, és mennyire fáj látnom a gyanútlan lelkeket a rettegés 
mélységébe zuhanni, midőn utolsó lélegzetüket veszik. 

Isten gyermekeinek meg kell most mondani, hogy sürgősen imádkozzanak azokért 
a lelkekért, akik vakok az Igazságra. Hamarosan a Poklot hivatalosan is egy nem 
létező helynek fogják nyilvánítani. Azt fogják mondani a lelkeknek, hogy Isten 
minden gyermeke, amennyiben ésszerű és méltóságteljes életet élnek – 
függetlenül attól, hogy hisznek-e Istenben vagy sem -, el fogja nyerni az Örök 
Életet. De ez egy hazugság. Nincs visszaút a Pokolból. Az örökre szól. 

Sok olyan lélek, akik látszólag elutasítottak Engem, mind magukban, mind 
nyilvánosan, a Pokolban senyved. Keserű bánatukat tovább fokozza rettenetes 
gyötrelmes szenvedésük és a sátán általi gyűlölet. Miután már a Pokolban 
vannak, a sátán a maga összes gonosz és aljas formájában megmutatkozik 
előttük, és az irántuk érzett gyűlölete minden pillanatban átjárja őket. 
Ellenérzésük a sátán iránt – ugyanazon fenevad iránt, akinek tisztelettel 
adóztak földi életükben – már önmagában sok szenvedésüknek az okozója. 
De a legnagyobb kínszenvedést a Tőlem való különélés, és a sötétség 
gyötrelmének átélése okozza számukra. 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2014/02/hamarosan-a-poklot-hivatalosan-is-egy-nem-letezo-helynek-fogjak-nyilvanitani/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2014/02/hamarosan-a-poklot-hivatalosan-is-egy-nem-letezo-helynek-fogjak-nyilvanitani/
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Bárki, aki azt mondja nektek az Én Nevemben, hogy a Pokol nem létezik, annak 
nem érdeke segíteni nektek, lelketek megmentésében. Ha meg vagytok győződve 
arról, hogy a Pokol nem létezik, akkor helytelenül azt feltételezitek, hogy a bűn 
nem számít. 

Nem tudtok szolgálni Engem, ha azt hiszitek, hogy a bűn nem létezik. Nem tudtok 
örök, dicsőséges életet élni Királyságomban, ha nem kértek Engem, hogy 
bocsássam meg nektek bűneiteket. Ez a lényege annak a hamarosan 
bevezetésre kerülő új tannak, aminek elfogadására lesztek 
kényszerítve. Ekkor fognak fortéllyal rávenni bennetek, hogy ne törődjetek azzal, 
hogy felkészítitek lelketeket az Úr Nagy Napjára, amikor is eljövök, hogy jogot 
formáljak rátok, mint Enyéimre. 

Azért mondom ezt nektek, hogy figyelmeztesselek benneteket – nem azért, hogy 
megrémisszelek titeket. Könyörgök, fogadjátok el a bűnt, mint életetek részét, de 
arra buzdítalak benneteket, hogy továbbra is kerüljétek el a hét főbűnt, mert ha 
elkerülitek, Kegyeimben lesztek. Mindig meg kell gyónnotok bűneiteket. Tegyétek 
ezt meg minden nap. Beszéljetek Hozzám, és kérjetek Engem, hogy bocsássak 
meg nektek. Mert ti, akik nem részesülhettek a Gyónás Szentségében – akik más 
hitet és vallást követtek -, nektek akkor el kell fogadnotok az Ajándékot, amit Én 
adtam nektek, a Teljes Búcsú Ajándékát. 

Gondozzátok lelketeket, mert a lelketek fog örökké élni. Kizárólag e két hely 
valamelyikén – a Pokolban vagy Királyságomban – fogtok élni, örökké. 

Jézusotok 
 
Isten, az Atya: Hamarosan eljövök, hogy összegyűjtsem a hűségeseket. Az 
Én időm közel, mivel Fiam Irgalma szinte már elérkezett hozzátok 

nagyfigyelmeztetes.hu 
2014. január 13. hétfő, 16.56 

Én vagyok Isten, az Atya. Vagyok, Aki Vagyok. Én Vagyok a ti Teremtőtök – az 
Alfa és az Omega. 

Legdrágább leányom, hallgass meg, amint bejelentem, hogy Beavatkozásom, 
miszerint megakadályozom az emberi nem elpusztítását, hamarosan 
végbemegy. 

Ha nem hallotok a gonoszról – az még nem jelenti azt, hogy nem létezik. Egy 
gonosz cselekmény van terveződőben, miszerint háborút indítanak azzal az 
egyetlen céllal, hogy a lehető legtöbb embert elpusztítsák. Az ember azon 
képessége, hogy gonosz cselekedeteket rendeljen el Gyermekeim ellen, még 
soha nem volt ekkora. Az ember képessége, a gyártástechnológiát illetően, még 
soha nem volt ekkora, de ezzel a tudással nagymértékben visszaél, és azok a 

tervek, hogy életetek minden részét felügyeljék, már előrehaladott szakaszban 
vannak. 

Ők, az Én ellenségeim, felügyelni akarják, hogy mit esztek, mit isztok, és 
mindent, amit tesztek azért, hogy hirdessétek az Igazságot, ahogy Én azt 
meghagytam nektek. Nem fognak nyugodni addig a napig, míg országotok, 
pénzetek és egészségetek az ő kezükben nem lesz. Miközben ezek a tervek 
nyilvánvalóvá válnak, ők át fogják venni az irányítást az összes vallás felett. Mivel 
nagyon sokan nem hisznek Létezésemben, csekély ellenállás lesz fondorlatos 
tervükkel szemben, miszerint lelkeket lopnak Tőlem. 

Amikor valaki azt hiszi, hogy dacolhat Istennel, akkor az nem igazán tudja, 
hogy Ki Vagyok Én. Ha pedig nem tudja, hogy Ki Vagyok Én, akkor az 
semmit sem tud. Már megkeményedett a szíve, eltompult az értelme, és 
elnehezült a lelke. 

Az, aki eltávolodik Tőlem, az elvész. Az, aki harcol Ellenem, azzal a szándékkal, 
hogy ellopja Gyermekeim lelkét, az Számomra halott, és sorsa megpecsételődött. 

Én közbe fogok most lépni, hogy megakadályozzam ennek a szörnyű, 
gonosz rémtettnek az elkövetését. Aztán ha végeztem, felnyitom szemeteket, 
megérintem szíveteket, és csodálattal töltelek el benneteket. Hamarosan 
kinyilatkoztatom az Igazságot, mivel nagyon sokan nem hisztek már benne. 

Én Vagyok minden létező és leendő. Én vagyok a ti Atyátok, a Mindent Tudó, a 
Mindent Látó, a Csupa Szeretet és a Csupa Irgalom. Hamarosan eljövök, hogy 
összegyűjtsem a hűségeseket. Az Én időm közel, mivel Fiam Irgalma szinte már 
elérkezett hozzátok. 
 
Szeretett Atyátok  
A Magasságos Isten 
 
Amennyiben Egyházam megőrzi Isten Igéjét, engedelmesnek kell 
maradnotok Egyházamhoz 

nagyfigyelmeztetes.hu 
2014. január 14. kedd, 16.53 

Hőn szeretett leányom, amikor Szolgáim, Követőim, és mindazok, akik 
magukat Enyéimnek vallják, azt mondják, hogy szeretnek Engem, ez két 
dolgot jelent.  Szeretnek Engem, mert elfogadják Igémet, és tisztelnek Engem 
azáltal, hogy megvallják az Igazságot. 

Ha szerettek Engem, akkor hűnek kell maradnotok Szent Igémhez. Ez, az 
Igémhez való engedelmességet jelenti, mindenben, ami az Igazsággal 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2012/02/imahadjarat-24-teljes-bucsu-a-teljes-bunbocsanatert/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2014/01/isten-az-atya-hamarosan-eljovok-hogy-osszegyujtsem-a-husegeseket-az-en-idom-kozel-mivel-fiam-irgalma-szinte-mar-elerkezett-hozzatok/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2014/01/amennyiben-egyhazam-megorzi-isten-igejet-engedelmesnek-kell-maradnotok-egyhazamhoz/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2014/01/isten-az-atya-hamarosan-eljovok-hogy-osszegyujtsem-a-husegeseket-az-en-idom-kozel-mivel-fiam-irgalma-szinte-mar-elerkezett-hozzatok/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2014/01/amennyiben-egyhazam-megorzi-isten-igejet-engedelmesnek-kell-maradnotok-egyhazamhoz/
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kapcsolatos. Amikor Igém Igazságát hirdetitek, mint felszentelt Szolgáim, 
engedelmesnek kell maradnotok Isten Igéjéhez. 

Amennyiben Egyházam megőrzi Isten Igéjét, engedelmesnek kell 
maradnotok Egyházamhoz. De ha eljön az a nap, amikor azok, akik 
hatalommal rendelkeznek Egyházamban, többé már nem hirdetitek az 
Igazságot, onnantól kizárólag Hozzám kell engedelmesnek lennetek. Mert Én 
Vagyok az Egyház. Nélkülem, a ti Jézusotok nélkül, nincs Egyház. 

Amennyiben hozzányúlnak és megváltoztatják Igémet, az többé már nem az Én 
Igém. Csak Isten Igaz Igéjéhez lehettek engedelmesek. Ha egy új, ember alkotta 
tant követtek, mely szerte az egész világon Szent Igém helyébe lép majd 
Templomaimban, akkor azok, akik ezért a szentségtörésért felelősek, meg 
fognak tagadni Engem. Csak azokhoz maradjatok engedelmesek, akik Isten 
Igéjét hirdetik, mert ha az már nem az Én Igém, akkor az már nem Istentől való. 

Isten Igéje Szent és Sérthetetlen. Ezt soha senki nem változtathatja meg. Az 
Egyházamhoz való engedelmesség fontos. Az Isten Igéjéhez való engedelmesség 
határozza meg azt, hogy Keresztények vagytok-e. Az a nap, amikor Isten Igéjét 
egy ember alkotta változatra cserélitek, az a nap, amikor engedetlenek lesztek 
Isten Igéjével szemben. 

Csak akkor maradhattok engedelmesek az Én Szememben, földi Egyházamban, 
ha megőrzitek az Igazságot. Soha nem szabad félnetek hirdetni az Igazságot, mert 
csak az Igazság tehet szabaddá benneteket. 

Jézusotok 
 
Ez a gyorsan létrehozott új hierarchia át fogja venni Egyházam irányítását 

nagyfigyelmeztetes.hu 
2014. január 16. csütörtök, 19.41 

Hőn szeretett leányom, az Igazság megosztó. Mindig is az volt. Amikor valaki azt 
mondja, hogy ő tudja az igazságot, a másik tagadni fogja azt. De amikor Isten 
Igéjéből fakad az Igazság, az a legnagyobb megosztottságot fogja okozni. Sokan 
félnek az Igazságtól, mert az nem mindig kellemes, viszont az Igazság nélkül, 
tagadásban élnétek. Ha Isten Igéjének tagadásában éltek, akkor soha nem fogtok 
igaz békére lelni szívetekben. 

Ha tudjátok az Igazságot, melyet Atyám Könyve tartalmaz, akkor ismeritek az 
Úr Útját, és ezt az utat kell követnetek, egészen az utolsó leheletetekig. Ne 
térjetek el ettől. De ha Igémet megmásítanák, átírnák és lerombolnák, egészen 
biztosan nem fogadnátok el azt soha. Ez így rendben is van. De mit fogtok akkor 
csinálni, ha Templomaim falain belül Szent Igémtől eltérő új tanokat ismertetnek 
veletek? 

Elfogadtok majd egy hazugságot, az Igazság helyett? Elfogadtok majd egy új tant, 
mely szentségtelen lesz az Én Szememben? 

A válasz bizonyára az, hogy nem. Nem szabad megtagadnotok Igémet – senki 
kedvéért. Senki kedvéért sem, még ha azok az előkelők ruházatát öltik is magukra 
Egyházam hierarchiájában; egy koldus, egy király vagy egy herceg – bárki, aki azt 
kéri, hogy fogadjatok el egy új tant Igémre vonatkozóan, az nem Tőlem való. 

Egyházamat alig észrevehető módon belülről rombolják, és minden egyes 
részt lebontanak. Ahogy bontják le a szinteket, és bocsátják el a hűséges 
szolgákat – miután már nem minősülnek hasznavehetőknek –, úgy nyílik 
meg az út a Pokolból származó új tanok hirdetése előtt. 

Jaj azoknak a papoknak, püspököknek és bíborosoknak, akik védelmezni merik 
Isten Igéjét, mert ők fognak a legjobban szenvedni. Míg egyeseket ki fognak 
közösíteni, és eretnekséggel fognak vádolni – annak ellenére, hogy ők csak Isten 
Igaz Igéjéért fognak szót emelni -, addig mások túl gyengék lesznek. Sok szegény 
felszentelt szolga fog engedni annak a nyomásnak, hogy bírálja Isten 
Törvényeit. Amennyiben nem egyeznek bele abba, hogy magukévá tegyék a 
hazugságok tanát, a farkasok közé lesznek vetve.Azok, akiknek a hite már 
meggyengült, és akik szeretik a világi dolgokat, és akiknek ádáz törekvés van a 
lelkükben, ők lesznek az elsők a sorban, hogy hűségesküt tegyenek az új 
„fogadalmat” illetően. 

Ez a gyorsan létrehozott új hierarchia át fogja venni Egyházam irányítását. 
Hamisságokat fognak hirdetni Isten Nevében, és sok hithű ártatlan lelket 
fognak magukkal vinni. Az egyházközségeknek tudtukon kívül méregkelyhet 
fognak adni, amiben nem lesz más – csak kenyér. A Szent Eucharisztia többé már 
nem fogja táplálni lelküket. Nemsokára olyan szentbeszédekkel lesznek etetve, 
melyek ki fogják gúnyolni Isten Igéjét, amikor is az emberi jogokat a legfontosabb 
tannak fogják nyilvánítani. Majd aztán kihirdetik a legnagyobb eretnekséget, 
miszerint az embernek, akár megbánja bűneit, akár nem, akkor is Örök Élete lesz. 
Így pusztítanak el majd több millió lelket. 

Ahogy tovább folytatják Egyházam belülről történő szétszakítását, hűséges 
papjaim és hithű követőim újra fogják építeni Egyházamat, tégláról-téglára. 
Mint látjátok, Egyházam sosem halhat meg, mert Én nem fogom azt hagyni. 

Mindazok a papok, püspökök és bíborosok, akiket meg fognak fosztani trónjuktól, 
de akik hűségesek maradnak Hozzám, sosem fogják cserbenhagyni az igazakat, 
vagy azokat a Követőimet, akik meg vannak áldva a Bölcsesség Ajándékával. 
Akkor, habár a hamis tudás fogja betölteni a gyenge szolgák szívét Egyházamban, 
a Szentlélek Ajándéka nemcsak Maradék Egyházam lelkeit fogja megvilágítani, 
hanem magát a Világosságot fogja biztosítani egészen az Ajtómig, mindazok 
számára, akiknek neve benne van az Élet Könyvében. 
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Tanítványaim oly módon lesznek próbára téve a jövőben, mint még soha eddig. 
 Isteni Segítséget fognak kapni ahhoz, hogy fenn tudják tartani Isten 
Világosságának ragyogását egy olyan világban, mely lassan és 
kínszenvedések közepette belevész a sötétségbe, amit ellenségem, az 
antikrisztus érkezése vált ki. 

Jézusotok 
 
Minden szó, amit eme Küldetés során kiejtesz, Tőlem ered. Minden 
cselekedet, amit teszel, Tőlem ered 

nagyfigyelmeztetes.hu 
2014. január 17. péntek, 20.42 

Hőn szeretett leányom, légy nyugodt, ahányszor csak szembenézel azzal a 
sok akadállyal, amellyel te és minden Követőm szembenéz nap, mint nap 
eme lelkeket mentő Mű során. 

Mindig gondolj arra, hogy a sátán soha nem fog felhagyni azzal, hogy gyötörje ezt 
és minden más hiteles küldetést, mert ezek Istentől valók. A hiteles küldetések, 
melyekre áldásomat adom ma, illetve adtam az évszázadok során, mindig is 
kínlódtak az ellenállás miatt. 

Csak a valóban Istentől eredő küldetések vonzzák az ilyen gyűlöletet. Csak az 
igaz próféták vonzanak gyűlöletet. Mózes, Illés, Noé és Keresztelő János, valamint 
a hozzá hasonlóak, vonzották a gyűlöletet, a sátán gyenge lelkekre gyakorolt 
befolyása miatt. Egyedül Én, Jézus Krisztus – egyike a földi Időmben lévő több 
száz prófétának – vonzottam olyan fajta gyűlöletet, ami Engem ért. És most csak 
te, az Én utolsó prófétám, fogsz olyan gyűlöletet vonzani, mely már hosszú ideje 
nem volt tapasztalható – habár hozzád hasonlóan mások is sokat szenvedtek az 
elmúlt időkben. 

Amikor ellenállást kell elviselned Isten Nevében, tudd, hogy amikor a 
Szentháromság egy próféta által tálalja az Igét az emberiségnek, az a 
legrosszabb. Ha nem kapnál Isteni Segítséget, rémülten menekülnél. Atyám óv 
téged, kislányom, és ezért teljes gőzzel haladnod kell előre, mindig abban a 
tudatban, hogy Ő vágyik a lelkek után, minden egyes szóért, mely ajkadról 
elhangzik, minden egyes szóért, mely kezed által íródik, és minden egyes lélekért, 
akit elérsz. Mindezek a szenvedések még több lelket szereznek Nekem. 

Légy egészen nyugodt, közel van már az idő, hogy visszatérjek, hogy 
visszaköveteljem Trónomat, és ahogy egyre közeledik ez a Nap, számos 
cselt be fognak vetni, hogy elgáncsoljanak téged eme Küldetésben. 
Mindenféle hazugságokat fognak rád zúdítani, minden követ rád fognak 
vetni, mindenféle gyötrelem lesz osztályrészed, és Isten minden ellensége 
eléd fog kerülni, mindegyik úton, amelyre rátérsz. De Én, mint az emberiség 

Megváltója, gondoskodni fogok arról, hogy minden tüskebokor gondosan el legyen 
távolítva, minden kő félre legyen dobva, minden út meg legyen tisztítva, azért, 
hogy sikerüljön a világ elé tárnod Szavamat, akkor, amikor Én már szinte elfeledett 
leszek. 

Én kísérlek téged, leányom. Kezemet bal válladon nyugtatom, hogy 
megoltalmazzalak téged a gonosztól, és szüntelen vezetlek téged. Minden szó, 
amit eme Küldetés során kiejtesz, Tőlem ered. Minden cselekedet, amit teszel, 
Tőlem ered. Minden szenvedés, amit elhordozol, az Én szenvedésem. Az 
akaratod az Én akaratom, mivel átadtad Nekem, és most kizárólag Én lakozom 
benned. Amikor bántanak téged, Engem sértenek meg. Amikor gúnyolnak 
téged, tagadják az Igazságot. Ha megtagadják az Igét, Engem tagadnak meg, 
de ha elfogadják a neked adott Szavamat, akkor Részemmé válnak, és így ők 
is részesülni fognak Védelmemben.  

Menj most, leányom, és ne félj, amikor gyűlöletet tanúsítanak irántad eme 
Küldetés során, mert sem neked, sem azoknak, akik hallják Hívásomat, nem 
lesz kétsége afelől, hogy Ki ellen vannak ők. Ők nem téged taszítanak el, 
hanem Engem, Jézus Krisztust. Amikor Énértem, Velem és Bennem vagy, és az 
Én Szavamat szólod – akkor valóban Isten gyermeke vagy. 

Jézusod 
 
Ki lenne közületek elég erős ahhoz, hogy elfogadja Kelyhemet, a Szenvedés 
Kelyhét, mindazzal együtt, amit az magával vonz 

nagyfigyelmeztetes.hu 
2014. január 19. vasárnap, 14.35 

Hőn szeretett leányom, ki lesz az közületek – aki magát szent követőmnek tartja, 
és büszke erre a tényre -, aki veszi az Én Kelyhemet? 

Ki lenne közületek elég erős ahhoz, hogy elfogadja Kelyhemet, a Szenvedés 
Kelyhét, mindazzal együtt, amit az magával vonz? A válasz az, hogy csak 
nagyon kevesen. És ennek ellenére jogosnak érzitek, amikor ostoroztok 
Engem választott lelkeimen keresztül, akik önként elfogadták Kelyhemet. 

A választott lelkek, a látnokok és a próféták elfogadják Kelyhemet, mert ők 
átadták nekem szabad akaratukat, az Én feltételeim szerint – és nem a 
sajátjuk szerint. Amikor magatokat mindentudónak és jártasnak tartjátok 
Szent Igémet illetően, ugyanakkor nem fogadjátok el a szenvedést, amit 
szegény üldözött Prófétáim hordoznak, akkor ti nem ismertek Engem. Ha 
pedig nem ismertek Engem, akkor nem szerethettek Engem igazán. Ha pedig nem 
szerettek Engem, akkor nem hirdetitek az Igazságot. Ehelyett kiválogatjátok a 
nektek tetsző részeket a Legszentebb Evangéliumból, és mint mércét 
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alkalmazzátok Prófétáim, és minden olyan választott lélek megdöntésére, akik 
fájdalmas Keresztemet hordozzák. 

Amikor eltiportok más lelkeket, kegyetlenül bántok velük a Nevemben, akkor 
benneteket már megfertőzött a gyűlölet. A gyűlölet a sátántól ered. Nem Tőlem 
származik. Amikor Színem elé járultok a Nagyfigyelmeztetéskor – azaz a 
Lelkiismeret-Átvilágításkor – Én meg fogom mutatni nektek, hogy hogyan 
bántottatok meg Engem. Sokan közületek, akik vétkesek vagytok abban, hogy 
a Szeretetről szóló Szavaimat a Prófétáim elleni gyűlöletté ferdítettétek, 
továbbra is dacosan fogtok Előttem állni. Mert annyira el vagytok telve 
önszeretettel és gőggel, hogy még Nekem, Jézus Krisztusnak is nehéz lesz 
Magamhoz vonzani benneteket. 

A mások iránti gyűlöletetek elszakít benneteket Tőlem. 

Jézusotok 
 
Üdvösség Anyja: Ez az utolsó Érem, melyet Isten Irgalmának köszönhetően 
hoztam el nektek, lelkek milliárdjait fogja az Örök Élet felé terelni 

nagyfigyelmeztetes.hu 
2014. január 20. hétfő, 12.09 

Drága gyermekem, Isten meg akar menteni minden egyes embert, minden 
egyes valláshoz tartozóan, valamint azokat, akik tagadják az Ő és Fia, Jézus 
Krisztus Létezését. Ezért kell mindenféle korú, kultúrájú és felekezetű 
embernek kapnia egy Üdvösség-Érmet. 

Mindenki, aki kap egy ilyen Érmet, még ha nincs is megáldatva, egy 
rendkívüli Ajándékot fog kapni. Röviddel azután Isten Kegyelmet önt beléjük, 
betekintést saját tehetetlenségükbe, és felismerést Isten Mindenható 
Szeretetét illetően. Isten meg fogja világosítani még a legmegátalkodottabb 
lelkeket és a kőszívűeket is. Ezt követően ők keresni fogják az Igazságot, és 
Istenhez fognak kiáltani, könyörögvén Neki, hogy segítsen megkönnyíteni 
szívüket, és hogy árassza el őket Nagy irgalmával. 

Ne utasítástok el az Üdvösség-Érem Ajándékát, mert ez az utolsó Érem, melyet 
Isten Irgalmának köszönhetően hoztam el nektek, lelkek milliárdjait fogja az Örök 
Élet felé terelni. Amikor Atyám azt az utasítást adta nekem, hogy ajándékozzam 
meg a világot a Szent Domonkosnak adott Legszentebb Rózsafüzérrel, sokan 
elutasították azt. Ők a mai napig elutasítják, mert úgy gondolják, hogy ezt én 
kreáltam. Én azt azért kaptam, hogy mindenki, aki azt imádkozza, 
megvédelmezhesse magát a gonosztól. Közbenjárásomnak köszönhető, hogy 
rendkívüli Kegyelmeket és védelmet kaptak a lelkek, a gonosz befolyása ellen. 

Ne kövessétek el azt a hibát, hogy elutasítjátok ezt az Érmet, mert ez az 
egész világ számára adatik, és sok csoda fogja kísérni. Azok, akik elutasítják 
az Érmet, vagy próbálnak másokat megakadályozni annak elfogadásában, meg 
fogják tagadni az üdvösséget – különösen az ateisták, akiknek pedig a legnagyobb 
szükségük van az Isteni Beavatkozásra. Szüntelenül helyezzétek Atyám Trónja elé 
azokat az embereket, akik elutasítják Istent, és könyörögjetek Irgalomért lelkük 
számára. 

Kérlek, gondoskodjatok arról, hogy a lehető legtöbb ember kapjon 
Üdvösség-Érmet. 
 
Szeretett Édesanyátok 
Az Üdvösség Anyja 
 
Isten, az Atya: Az emberiségnek adott szabad akarat azt eredményezte, hogy 
sok gyermekem eltávolodott Tőlem 

nagyfigyelmeztetes.hu 
2014. január 21. kedd, 15.44 

Legdrágább leányom, legyen meg az Akaratom, lévén, hogy végéhez 
közeledik az ideje annak, amikor az ember szabadon dönthet arról, hogy azt 
tegye, amit önnön vágyai diktálnak. 

Én adtam az embernek szabad akaratot. Ez egy Ajándék. Én hagyományoztam 
ezt az Ajándékot, sok másikkal egyetemben, Gyermekeimre. Annak ellenére, hogy 
ők úgy döntenek, saját akaratukat követik, többször, mint azt Én szeretném, Én 
továbbra is tiszteletben tartom szabad akaratukat. 

Én feltétel nélkül szeretem Gyermekeimet. Én nem tudnám nem szeretni őket, 
annak ellenére, hogy nagyon sokféle módon megbántanak Engem. Az 
emberiségnek adott szabad akarat azt eredményezte, hogy sok gyermekem 
eltávolodott Tőlem, a csillogó ígéretek miatt, melyek naponta kísértik őket, amikor 
a szépség, a gazdagság, a hírnév és a hatalom után vágyakoznak, melyek mind 
eltávolítják őket Tőlem. 

Én vagyok az ő Menedékük, de ők nem fogják fel ezt. Bennem fogják 
megtalálni mindannak a kezdetét és a végét, ami örömet, békét és szeretetet 
adhat nekik. 

Annak ellenére, hogy a gonosz arra használja a szabad akaratot – amit Én 
adtam az embernek -, hogy elcsábítsa őket, Én vissza fogok fogadni 
Országomba minden bűnöst, amikor végre rájönnek, hogy mindazok, amiket 
azért kerestek, hogy attól majd békére lelnek, nem tudták beteljesíteni ezt 
számukra. Közel az idő, hogy Királyságom beteljesüljön. Ígérem nektek, hogy a 
lelkek erős késztetést fognak érezni, hogy futva jöjjenek Hozzám, az ő 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2014/01/isten-az-atya-az-emberisegnek-adott-szabad-akarat-azt-eredmenyezte-hogy-sok-gyermekem-eltavolodott-tolem/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2014/01/isten-az-atya-az-emberisegnek-adott-szabad-akarat-azt-eredmenyezte-hogy-sok-gyermekem-eltavolodott-tolem/
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szeretett Atyjukhoz, amikor ennek eljön az ideje. Akkor ők majd letörlik 
szemükről a pókhálót, levetik szívükről a megkeményedett kérget, valamint a 
lelkükben lévő sötétséget, és Engem fognak keresni. 

Gyermekeim, mindenkoron bízzatok irántatok érzett Nagy Szeretetemben, mert 
hogyan is lehetne ez másként? Ti Hozzám tartoztok, akár egy végtag, vagy 
Szívem egy darabja. Ha ellöknélek Magamtól benneteket, vagy száműznélek 
titeket, az olyan lenne, mintha elveszítenék Magamból egy darabot. Ezért hát, 
amikor megteszem a végső Hívást, majd ezt követően minden intézkedést, hogy 
megnyerjem szíveteket, siessetek. Én várni fogok. Elviszlek, és Szent 
Országomba ölellek majd benneteket, távol minden veszedelemtől. 

Azon a Napon el fogjátok felejteni akaratotokat, és összefonódtok az Enyémmel, 
mert az már nem fogja szolgálni sem hasznotokat, sem érdeketeket, mert amikor 
hazajöttök Hozzám, egyként fogunk egyesülni. 
 
Szeretett Atyátok 
A Magasságos Isten 
 
Üdvösség Anyja: Ezek a jelenések tavasszal veszik kezdetüket, Fiam 
rendelése szerint 

nagyfigyelmeztetes.hu 
2014. január 24. péntek, 20.05 

Drága gyermekem, szeretném tudtotokra adni, hogy még egyszer meg fogok 
jelenni az összes olyan Mária barlangnál, amit Fiam Egyháza elismert az 
évszázadok során. 

Szent helyeken fogok megmutatkozni, többek között Lourdes-ban, 
Fatimában, La Salette-ben és Guadalupe-ban. Továbbá meg fogok jelenni 
Garabandalban is. Ezek a jelenések tavasszal veszik kezdetüket, Fiam rendelése 
szerint. 

A választott lelkek látni fognak engem, fejem mögött a Nappal. Tizenkét csillag 
fogja övezni és körülfonni a fejemre helyezett töviskoronát – amit Fiam viselt a 
Keresztre feszítésekor -, mintegy jelzésként mindenki számára, hogy kövessék 
példámat. Szerepem az, hogy az Igazság Útján vezessem Isten valamennyi 
gyermekét, és hogy Fiamhoz vigyem őket. 

Amikor ezek a jelenések történnek, nem lesz kétség afelől – különösen azok 
körében, akik tisztelnek engem -, hogy én az Igazságot szólom, amikor azt 
mondom, hogy a végső Út, mely Fiamhoz visz benneteket ezekben a 
végidőkben, az Igazság Könyvén keresztül vezet. 

Ha követtek engem, a ti Édesanyátokat, én kézen foglak, és elvezetlek benneteket 
Fiamhoz. Fiam sok csodát ígért, hogy fel tudja nyitni a szemeteket azokra a 
próféciákra, amiket Ő adott a világnak az én Küldetésem által. Sokan nem 
fogadják el azt, hogy Én jelentem meg ezeken a rendkívüli jelenési helyeken, és 
elvetik ezek jelentőségét a lelkek üdvözítésében. 

Amikor még egyszer utoljára megjelenek ezeken a helyeken, úgy, mint az 
Üdvösség Anyja, akkor tudni fogjátok, hogy ez a Küldetés az utolsó 
küldetésem, és hogy minden jelenés eredője ez a végső jelenés, ami elhozza 
a világnak az Üdvösséget, mely minden egyes embernek a veleszületett joga. 

Örvendezzetek, mert ezek a napok már nincsenek messze, és amikor ezekről a 
dolgokról hallotok, akkor legyetek tudatában, hogy ez a prófécia – amikor 
beteljesedik- csak tőlem jöhetett, a ti szeretett Édesanyátoktól, az Üdvösség 
Anyjától, az Isten Anyjától. 
 
Szeretett Édesanyátok 
Az Üdvösség Anyja 
 
Édesanyám Társmegváltói szerepe végre teljes mértékben megértésre kerül 

nagyfigyelmeztetes.hu 
2014. január 24. péntek, 20.19 

Hőn szeretett leányom, amikor Édesanyám még egyszer utoljára megjelenik a 
Mária jelenési helyeken, szerte a világon, tudnod kell, hogy a világ végre meg 
fog térni, és Hozzám fog futni. Szeretett Édesanyámnak köszönhetően még több 
lélek vezetődik Hozzám. Az ő feladata mindig is az volt, hogy Engem 
szolgáljon, az emberiség érdekében. És most végre teljes mértékben 
megértésre kerül Édesanyám Társmegváltói szerepe. 

Én minden léleknek megadom a lehetőséget, hogy tanúja legyen Hathatós 
Beavatkozásomnak, azért hogy meg tudjam téríteni őket. A megtérés által 
milliókat tudok megmenteni. Az Üdvösség Ígéretét Én tettem, és Kereszthalálom 
által teljesedett be. Most össze fogom gyűjteni a lelkeket, akiket eme Küldetésnek 
köszönhetően Magamhoz vonzok, és hirdetni fogom Igém Igazságát szerte az 
egész világon. 

Azok, akiknek soha nem adatott meg az Igazság, életükben először meg 
lesznek ajándékozva ezzel. Azok, akiknek megadatott az Igazság, de elfelejtették 
azt, emlékeztetve lesznek Ígéretemre. Azok, akik ismerik az Igazságot, de 
megváltoztatták azt saját vágyaikhoz illeszkedően, emlékeztetve lesznek, hogy 
csak egy Igazság létezhet. 

Én elhozom az emberiségnek az Igazságot akkor, amikor elméjük össze lesz 
zavarodva, amikor lelküket kételyek gyötrik – de enyhíteni fogom félelmeiket. Csak 

http://nagyfigyelmeztetes.hu/2014/02/udvosseg-anyja-ezek-a-jelenesek-tavasszal-veszik-kezdetuket-fiam-rendelese-szerint/
http://nagyfigyelmeztetes.hu/2014/02/udvosseg-anyja-ezek-a-jelenesek-tavasszal-veszik-kezdetuket-fiam-rendelese-szerint/
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Nekem, Jézus Krisztusnak, az ő Megváltójuknak van Hatalmam ily módon 
beavatkozni. Csak Én rendelkezem azzal a Hatalommal, hogy békét hozzak nekik, 
és megszerezzem számukra az üdvösséget, mely jogosan az övék. 

Ezen Küldetés minden szála összefonódóban van, egy mintát alkotandó. 
Majd amikor a különböző részek – egy kirakós játék darabjaihoz hasonlóan -
összekapcsolódnak és összeillesztődnek, amikor minden darab kezd 
összeállni, akkor kirajzolódik a végleges kép. Akkor Jelenlétemet mindenütt 
megtaláljátok majd – az Atyám által a világnak adott minden egyes hiteles szent 
küldetéshez kapcsolódóan -, egészen addig, míg végül a teljes Igazság világossá 
nem válik mindenki számára. 

Atyám megígérte, hogy ki fogja nyilatkoztatni a világnak az Igazságot, az 
Igazság Könyvén keresztül, ami meg lett jövendölve Dániel és János 
Evangélista prófétáknak. Atyám elhozza nektek az Igazságot, most ebben az 
időben, de ezt Ő apránként teszi, amíg az utolsó részlet ki nem teszi az 
egészet. Csak akkor fog az Igazság Könyve értelmet nyerni. Csak akkor 
kerülnek leküzdésre a végső akadályok, amikor az emberiség többsége Második 
Eljövetelemet várva énekelni és örvendezni fog. Csak Küldetésem befejeztével 
fog beharangozódni a Nagy Nap a világnak. 

Menjetek békével, és legyetek tudatában, hogy ha minden bizodalmatokat Belém 
vetitek, akkor Én be tudom teljesíteni Atyám Szövetségének befejező részét, és el 
tudlak vinni benneteket az Ő Mindenható Királyságának Birodalmába. 

Jézusotok 
 
Kezdetét vette az a terv, hogy minden Nyomomat eltüntessék 

nagyfigyelmeztetes.hu 
2014. január 26. vasárnap, 15.00 

Hőn szeretett leányom, soha ne hagyd, hogy azok, akiknek keserűség van a 
szívében ezen Mű iránt, elbizonytalanítsanak téged a lelkekért folyó Küldetésemet 
illetően. 

Mit számít az, ha elutasítanak téged és szeretett hűséges lelkeimet, akik nem 
hajlandóak eltérni Isten Igéjétől? Vajon mit számít az, hogy megvetést zúdítanak-e 
rátok vagy sem? Emberi véleményüknek, melyek tagadják az Igét, nincs 
semmilyen jelentőségük az Örök Üdvösségre való törekvésetekben. Amikor 
dicsőítetek Engem, és amikor tisztelitek Szent Igémet, minden oldalról kísérteni 
fognak benneteket, hogy fordítsatok hátat Nekem. 

Nagyon sokan el fogják utasítani ezt a Küldetést egészen addig, amíg rá nem 
ébrednek a szörnyű igazságra, amikor tanúi lesznek a hamis próféta szájából 
tóduló istenkáromlásoknak. Amikor valaki, aki ellene mond a Szentháromság 

Létezésének, főpapi öltözetet merészel viselni Egyházam fedele alatt, majd 
aztán arról próbál meggyőzni benneteket, hogy amit egészen mostanáig 
igaznak ismertetek, többé már nem az, akkor tudni fogjátok, hogy a 
gonoszlélek elárasztotta Egyházamat belülről. 

Amikor új ideológiák, új tanok vesznek körül benneteket, és amikor azt 
mondják nektek, hogy az emberi nem ma igényli ezeket a változásokat, az 
lesz az az időszak, amikor Isten Óhajaira többé már nem reagálnak. Ehelyett, 
amikor az ember alkotta tanok, tele tévedéssel és hibával, nem létezőnek 
nyilvánítják a bűnt, akkor közel lesz az idő, hogy elpusztítsam ellenségeimet, 
amint az meg lett jövendölve. 

Sokkal többen fogtok ráébredni az Igazságra, és arra a szörnyű tiszteletlenségre, 
mellyel Engem, Jézus Krisztust fognak illetni földi Egyházamban. A hűséges 
szolgák fel fogják ismerni a gonoszságot, és sokuk el fog menekülni. De amikor 
elérkezik az idő, és elétek tárják ezt a döntést, sajnos sokan el fogtok hagyni 
Engem, és pogány gyakorlatokban fogtok részt venni. 

Kezdetét vette az a terv, hogy minden Nyomomat eltüntessék. Igém Igazságát 
száműzni fogják alkotmányaitokból, iskoláitokból, mígnem végül felhagynak 
vele Saját Egyházamban is. Ti, akik azt hiszitek, hogy ez nem történhet meg 
soha – hogy Isten sosem engedné meg ezeket a dolgokat -, tévedtek. Ezek a 
rémtettek meg lettek engedve az ember végső megtisztulásában, Második 
Eljövetelem előtt.  Ha nem maradtok éberek, függetlenül attól, hogy mennyire 
szerettek Engem, akkor egy sor olyan szertartáson való részvételbe visznek 
bele titeket, melyek nem Istennek hódolnak. Ha ezek nem Engem tisztelnek, 
akkor meg kell kérdeznetek magatoktól, hogy miért van ez? Miért történtek 
ezek a változások, és miért ily hirtelen? A válasz az idő – mert csak kevés 
van hátra. 

A lelkek megnyeréséért folyó verseny mindkét oldalon ádáz csatába fog torkollni. 
Az egyik oldal meg fog győzni benneteket arról, hogy utasítsátok el Isten Igéjét a 
gonosz gyakorlatok javára, melyek a sátánt fogják bálványozni. Olyan ravaszul 
fogják előadni tervüket, miszerint eltávolítanak Engem Egyházamból, hogy még 
azokat is meg fogják téveszteni, akik jól ismerik Igémet. A másik oldal szenvedni 
fog nemcsak egyedül ezen Üzenetekhez való hűségük miatt, hanem az Isten Igaz 
Igéjéhez való hűségük miatt is, mely Atyám Könyvében adatott a világnak. 

Jézusotok 
 
Isten, az Atya: Nagyon régóta türelmesen várok, hogy újra Szent Akaratom 
alá vonhassam Gyermekeimet 

nagyfigyelmeztetes.hu 
2014. január 27. hétfő, 17.18 
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Legdrágább leányom, mennyire félsz, pedig annyira felesleges. Amikor ilyen 
nagy horderejű Ajándékot adok a világnak, azt kötelességtudatból teszem, 
valamennyi Gyermekem iránti Nagy Szeretetemből fakadóan. 

Azért figyelmeztetlek benneteket, hogy megóvjalak titeket. Minden egyes 
Üzenetben, melyet a világ érdekében adok számotokra, feltárok nektek egy 
részt Magamból. Neked, leányom, megmutatom azon Nagy Vágyamat, hogy 
közelebb kerüljek Gyermekeimhez. Megmutatom neked Együttérzésemet, 
Örömömet, Rosszallásomat, Haragomat, Szeretetemet és Irgalmamat. Akkor hát 
miért féltek Tőlem, amikor így közeledem? Nem szabad félnetek egy Édesapától, 
Aki szereti minden utódát, különösen a bűnösöket, akik nyíltan meggyaláznak 
minden Törvényt, melyet Én adtam nektek, annak érdekében, hogy 
Gyengédségembe burkoljam az emberiséget. 

Gyermekek, legyetek készek elfogadni Nagy Irgalmamat. Nyissátok meg 
szíveteket, hogy örömmel tudjatok fogadni Engem, a ti szeretett Atyátokat. 
Készüljetek Üdvözlésemre, és Hozzám kiáltsatok minden alkalommal, amikor 
félelem kúszik be a gondolataitokba, amikor próbáltok megbékélni ezekkel az 
Üzenetekkel. Ezek az Üzenetek egyedülállóak. Ezeket a Szentháromság tárja 
a világ elé. Ezeket Én a legfontosabb Küldetésnek tartom azóta, hogy 
elküldtem Egyetlen Fiamat, hogy megváltson benneteket. 

Ezt, az Én Szavamat, kegyes és hálás szívvel kellene fogadni. Üdvözöljétek hát 
Szavaimat. Érjétek be azzal a tudattal, hogy minden, ami létezik, az Én 
Irányításomban van, és fog is maradni mindörökké. Én Vagyok minden létező és 
eljövendő.  Az emberiség jövőjét, és az eljövendő világ sorsát illetően minden 
döntés Nálam marad. Én soha nem rémítenélek meg benneteket szándékosan, 
gyermekek. Amit tenni fogok az az, hogy felkészítelek benneteket Új 
Királyságomra, hogy méltóak legyetek belépni oda – amikor nem lesz több 
fájdalom és bánat. 

Nyugodjatok meg, gyönyörű, bájos gyermekeim. Ti vagytok a Mindenem. Ebbe 
mindannyiatokat beleértem. Minden bűnöst. Mindazokat, akik nem ismernek el 
Engem. Mindazokat, akik a sátánt bálványozzák. Minden hűséges Gyermeket. 
Azokat, akiknek a lelkét megkaparintották. Ti kizárólag Hozzám tartoztok. Nem 
fogom hagyni, hogy egyetlen lélek is figyelmen kívül legyen hagyva ezen utolsó 
Próbálkozásom során, hogy felkészítsem a világot Szeretett Fiam Második 
Eljövetelére. 

Egyikőtök sem marad érintetlen Irgalmas Kezem által. Engedjétek, hogy 
megnyissam szíveteket, hogy megáldhasson benneteket Kezem. 

Mondjátok Nekem: „Drága Atya, nyújtsd ki Irgalmas Kezedet, és érintsd meg 
testemet és lelkemet. Ámen.” Azonnal válaszolni fogok hívásotokra. 

Menjetek, Kicsinyeim, és nyugodjatok meg, mert Beavatkozásom lesz a ti 
megmentő Kegyelmetek, függetlenül attól, hogy milyen nehéz lesz az 
elkövetkezendő időszak. Várni fogom, hogy kinyithassam Új Paradicsomom 
Ajtaját, Szeretettel Szívemben, miközben hívogatlak benneteket, hogy jöjjetek 
Hozzám, a ti Atyátokhoz. 

Nagyon régóta türelmesen várok, hogy újra Szent Akaratom alá vonhassam 
Gyermekeimet. Ez a Nap már közel van, és Szívem ujjongva várja a pillanatot, 
amikor az ember visszatér az ő jogos helyére, Mellém. 
 
Szerető Atyátok 
A Magasságos Isten 
 
Ma minden eddiginél kevesebben hisznek Isten Igéjében 

nagyfigyelmeztetes.hu 
2014. január 28. kedd, 23.15 

Hőn szeretett leányom, senkinek se legyen kétsége afelől, hogy mindenki 
megtalálhatja az Igazságot Atyám Könyvében, a Legszentebb Bibliában. Az Ige ott 
van, ahogy századokon át is ott volt, mindenki szeme láttára. A Szent Biblia 
tartalmazza az Igazságot, és mindaz, ami elvárás az emberiség felé, 
kendőzetlenül fel van tárva benne. 

Mindaz, ami a próféták és Tanítványaim ajkáról fakadt, akiket a Szentlélek 
vezetett, benne foglaltatik. Az Igazság benne van az Igében – ami maga az Én 
Atyám Könyve. Akkor hát miért kérdőjelezi meg az ember az Ige érvényességét? 
Mindaz, ami az embernek a lelke javára adatott, megtalálható a Szent Bibliában. 

A lelkek különbözőképpen dolgozzák fel az Igazságot. Vannak, akik alázatos 
lelkek, és kérdés nélkül elfogadják Isten Igéjét. Mások viszont fogják, és elvetik 
bizonyos részeit, míg az már nem hasonlít többé az Igazságra. Aztán vannak 
azok, akik soha nem fogják elfogadni az Igét, mert nem igazán érdekli az őket. Ők 
pusztán néphagyománynak tekintik a Szent Bibliába foglalt Igazságot. 

Ma minden eddiginél kevesebben hisznek Isten Igéjében. Azok, akik csak azokat a 
részeket veszik, melyek megfelelnek saját életvitelüknek, eltávolodnak Isten 
Törvényeitől, melyekhez nem éreznek vonzódást. Amit ma az Igazságként 
tanítanak, már csak árnyéka annak, ami a Bibliában szerepel. 

Három okból kifolyólag beszélek nektek most az Igazságról. Az első, hogy 
emlékeztesselek benneteket az Igazság Igéjére – mely benne foglaltatik Atyám 
Könyvében.  A második, hogy megerősítsem azt a tényt, hogy nem írhatjátok át az 
Isten Igéjét. A harmadik, hogy Isten gyermekeit táplálni tudjam Isten Igéjével egy 
olyan időszakban, amikor azt hamarosan meg fogják vonni tőletek. Ezt most az 
Igazság Könyvén keresztül teszem, mely a próféták által megígértetett nektek. Ha 
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nem tetszik nektek az Igazság, akkor nem fogadjátok el az Isten Igéjét. Ha pedig 
nem fogadjátok el az Isten Igéjét, akkor nem vihetlek el benneteket Új 
Királyságomba, és nem adhatom meg nektek az üdvösséget, melyet megígértem 
nektek, amikor meghaltam a Kereszten a ti bűneitekért. 

Jézusotok 
 
Még az Úr Nagy Napja előtt be kell avatkoznom, hogy megmentsem az 
emberiséget attól, hogy elpusztítsa saját magát 

nagyfigyelmeztetes.hu 
2014. január 29. szerda, 15.00 

Hőn szeretett leányom, ne magadat sirasd, hanem Engem, a te Jézusodat, Aki sír 
és szenved azon iram miatt, amivel beleveti magát az emberiség a züllött és 
bűnös életbe. 

Mivel Szavam sokak által régóta visszautasításra kerül, sokaknak nincs semmilyen 
útmutatása vagy hozzáértése, amikor döntéshozatalra kerül a sor életükben. 
Azokat a lelkeket, akik messzire sodródtak az Igazságtól, csak saját vágyaik és 
önbecsülésük vezeti. Önimádat, szexuális erkölcstelenség, élvhajhászat és az 
anyagi javak hajszolása tönkreteszi a lelküket. Semmi sem tudja, és fogja 
kielégíteni őket. Miután elérték a bűn mélységeit, buzgón keresnek fel más 
lelkeket, hogy elcsábítsák őket.  Azért, mert a sátán oly mértékben bekebelezte 
már a lelküket, hogy arra használja őket, hogy más lelkeket becsaljanak az ő 
gonosz csapdájába. 

Az emberiség erkölcse olyan mélyre süllyedt, hogy a gonoszlélek lelkek 
millióit nyeli el nap, mint nap. Ó, mily nagyon fokozódik az Én Fájdalmam, és 
milyen sok munkával jár kiirtani ezt a fertőzést! Eljön majd az idő, amikor az 
emberiség egyharmada meg fogja kapni a Kegyelmet ahhoz, hogy felfogja a 
jó és a rossz közti különbséget. 

Azok, akik örömmel fogadják a gonoszt, bármilyen formában is, jó dologként fogják 
azt tálalni. Hamarosan nagyon bátornak kell lennie annak, aki felszólal és 
kijelenti, hogy: „Ez bizony nem helyes.” , anélkül, hogy ne démonizálnák 
vagy ne vetnék meg, azért, amit értelmetlen kirohanásnak fognak tekinteni. 

Ó milyen mélyre fognak süllyedni Isten gyermekei! Gyarapodni fog azoknak a 
lelkeknek a száma, akiknek megkeményedett a szíve, akikben gyűlölet van mások 
iránt, akikben nincs együttérzés, akik kapzsik, és akikben erőszakvágy lakozik. 
Csodálni fogja őket a világ, holott évtizedekkel ezelőtt féltek volna tőlük. Emiatt kell 
még az Úr Nagy Napja előtt beavatkoznom, hogy megmentsem az emberiséget 
attól, hogy elpusztítsa saját magát. 

A sátán terve az, hogy a lehető legtöbb embert elpusztítsa. Az Én Tervem 
ellenben az, hogy megfékezzem ezt a fertőzést, és nem leszek rest megadni a 
szükséges jeleket, hogy ráébresszelek benneteket Isten Szeretetére, és arra, 
hogy megfelelően fel kell készülnötök az eljövendő világra. 

Soha ne utasítsátok el Isten Kezét. Soha ne hagyjátok figyelmen kívül Isten 
Szavát, mert ezek nélkül ti semmik vagytok. 

Jézusotok  
 
Üdvösség Anyja: Ne feledjétek, hogy a sátán gyűlöli ezt a Küldetést, mert 
emiatt lelkek milliárdjait fogja elveszíteni 

nagyfigyelmeztetes.hu 
2014. január 31. péntek, 15.27 

Drága gyermekeim, ne engedjétek, hogy a gyűlölet, eme Küldetés iránt, 
felzaklassa szíveteket. Inkább hajtsatok fejet, hálát rebegve az Igazság Könyvének 
Ajándékáért, ezekben az aggasztó időkben a Földön. 

Szeretett Fiamat, Jézus Krisztust, gyötörték, gúnyolták és korholták a földi Ideje 
alatti Küldetése során, amikor is hirdette az Igazságot. Azok, akik ismerték Isten 
Igéjét, nem voltak hajlandóak elismerni a megígért Messiást, amikor pedig ott állt 
előttük. Szavait ízekre szedték, de ennek ellenére nem hagyták figyelmen 
kívül. Amikor Isten az Ő prófétái által szól, és Fiam – az Igaz Messiás – 
esetében, lehetetlen az ember számára, hogy figyelmen kívül hagyja az 
Igét. Azok, akik nem fogadják el Isten Szavát, amikor Az a próféták ajkáról fakad, 
lehetetlennek fogják találni, hogy hátat fordítsanak. Viszont gyűlöletük gyötörni 
fogja őket, és egy pillanatra sem fognak békét érezni a szívükben. 

Fiamat Keresztre feszítésekor könyörtelenül bántak, kínozták Őt, olyan gonosz 
kegyetlenséggel, amit azoknak, akiket aznap Vele együtt keresztre feszítettek, 
nem kellett elviselniük. Pedig ők elítélt bűnözők voltak, míg Fiamnak az volt az 
egyetlen bűne, hogy az Igazságot szólta. Amikor az Igazság – az Isten Szava – a 
próféták által közlődik, az olyan, mint a kétélű kard. Egyeseknek örömet és 
különleges Kegyelmeket fog szerezni, míg másoknak félelmet fog okozni, 
ami viszont gyűlöletet eredményezhet. Ezért amikor látjátok a gyűlöletet, 
gonosz cselekedetek, hazugságok, illetve az Ige szándékos eltorzításának 
formájában, legyetek tudatában, hogy ez a Küldetés Istentől való. A sok hamis 
próféta, akik ebben az időben járják a világot, nem váltanak ki ilyen reakciót, mert 
ők nem Istentől valók. 

Ne feledjétek, hogy a sátán gyűlöli ezt a Küldetést, mert emiatt lelkek milliárdjait 
fogja elveszíteni. Ezért ez egy nagyon nehéz út lesz azok számára, akik követik 
ezt (a Küldetést). Nagyon kérlek benneteket, legyetek óvatosak azokkal, akik azt 
mondják, hogy ők Fiam Nevében jönnek, majd aztán azt állítják, hogy Isten ezen 
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Szavai a sátántól valók. Ők az egyik legsúlyosabb bűnt követik el, mégpedig a 
szentlélek elleni káromlást. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok ezekért a 
szegény lelkekért. Ne érezzetek haragot irántuk. Inkább könyörögjetek irgalomért 
lelkük számára. 

Annak érdekében, hogy megvédelmezzétek ezt a Küldetést a sátán 
gonoszságával szemben, arra kérlek benneteket, hogy kezdjétek el imádkozni 
ezt a hathatós Imát, hogy ellene tudjatok mondani a sátánnak. Ha legalább 
kétszer egy héten elimádkozzátok ezt az Imahadjárati Imát, segítetek 
megvédelmezni ezt a Megmentő Küldetést, és még több lelket hoztok Isten 
Királyságának Birodalmába. 

Imahadjárat (132) Ellenemondás a sátánnak, eme Küldetés megvédelmezése 
érdekében 

“Ó, Üdvösség Anyja, jöjj eme Küldetés segítségére. Segíts meg minket, Isten 
Maradék Hadseregét, hogy ellene tudjunk mondani a sátánnak. Könyörögve 
kérünk, taposd el sarkaddal a fenevad fejét, és távolíts el minden akadályt a 
lelkeket mentő Küldetésünk folyamán. Ámen.” 

Gyermekek, nem szabad elfelednetek, hogy az sosem könnyű, amikor segítetek 
Fiamnak hordozni az Ő Keresztjét. Az Ő szenvedése a tietekké válik, amikor 
megvalljátok Neki hűségeteket. Azáltal, hogy teljes mértékben bíztok Benne, és 
kitartotok azon küldetésekben, hogy segítetek Neki megmenteni a lelkeket, 
erősebbek lesztek. Bátorságot, erőt és méltóságot fogtok kapni, hogy felül tudjatok 
emelkedni a gúnyolódáson, az istenkáromláson és a kísértéseken, melyek napi 
szinten lesznek osztályrészetek, szeretett Fiam, Jézus Krisztus Második 
Eljövetelének Napjáig. 

Menjetek békével. Vessétek minden bizodalmatokat Fiamba, és mindig hívjatok 
engem, a ti szeretett Édesanyátokat, az Üdvösség Anyját, hogy jöjjek 
segítségetekre, azon Küldetésetekben, hogy elősegítsétek a lelkek üdvösségét. 
 
Szeretett Édesanyátok 
Üdvösség Anyja 
 
Szüntelen készüljetek, minden egyes nap, úgy, mintha holnap lenne a 
Nagyfigyelmeztetés, mert váratlanul fog érni benneteket 

nagyfigyelmeztetes.hu 
2014. január 31. péntek, 16.13 

Hőn szeretett leányom, hallgass meg most Engem, amint az elközelgő 
Nagyfigyelmeztetésről beszélek. Beavatkozásom nélkül a világ nagy része a 
fenevad mélységébe zuhanna, és soha nem látnák meg Isten Világosságát. E 
nélkül a Csoda nélkül lelkek milliárdjai mennének a Pokolba. 

Ezért hát emlékeztetnem kell benneteket arra, hogy fel kell készülnötök erre az 
Eseményre, mert ez borzasztó fájdalmat és szenvedést fog okozni sokaknak. 
Olyan lesz ez, mintha sokan a Purgatórium legalsó szintjére zuhantak volna, mely 
nagy erejű tűzzel tisztítja meg a lelket, és olyan rettenetes bűntudatérzést kelt, 
mely testi fájdalmat okoz. 

Sok lélek ujjongani fog. Azonban még azok is, akik közel állnak Hozzám, kínt 
fognak átélni, amikor Színem előtt kell szembesülniük bűneikkel. A szégyen, amit 
érezni fognak, gyorsan elfelejtődik, amikor Irgalmam Fénye elemészti őket, és 
betölti őket Kegyelmekkel. Azok a lelkek, akik egyáltalán nem ismernek Engem, 
megigéződnek, és sokan azt fogják hinni, hogy meghaltak, és Ítéletem alatt 
vannak éppen, az utolsó Napon. Ők is örvendezni fognak, amikor az Igazság 
feltárul előttük. Aztán azok a szegény nyomorult lelkek, akik élvezik bűnös 
életüket, nagyon fognak szenvedni. Lesznek, akik össze fognak roppanni, és 
Lábaim elé borulnak, védvén szemüket Fényemtől, mert az a kín, hogy Színem 
előtt állnak, egyedül és védtelenül, már túl sok lesz számukra, hogy elviseljék. 

Végül azok a lelkek, akik teljes mértékben megtagadtak Engem, és átadták 
magukat testestül-lelkestül a gonosznak, nagyobb kínt fognak elszenvedni, olyat, 
mintha a Pokol mélyére másztak volna. Sokuk nem lesz képes elviselni 
Jelenlétemet, és holtan fognak összeesni Színem előtt. Mások kiáltani próbálnak 
majd Hozzám, de a gonosz el fogja ragadni őket Tőlem. 

Miután megtörténik Általam ez a hathatós Beavatkozás, több milliárdan meg 
fognak térni, és ők is csatlakozni fognak Maradék Egyházamhoz, hogy 
vezekeljenek azokért a lelkekért, akik teljesen elszakították magukat 
Irgalmamtól, segítvén ezzel Nekem az ő lelkük megmentésében. 

Minden rendben lesz, mert végtére is Én Csupa Irgalom, Jóság és Szeretet 
vagyok. Azok, akik szeretnek Engem, bőségesen részesülni fognak Szeretetem 
Ajándékában. Szeretetem fel fogja eleveníteni bennük Kínszenvedésem Képét, és 
ez arra fogja bátorítani őket, hogy nagy áldozatokat hozzanak az elveszett lelkek 
bűneinek engeszteléséért, akik a legjobban rászorulnak Irgalmamra. 

Szüntelen készüljetek, minden egyes nap, úgy, mintha holnap lenne a 
Nagyfigyelmeztetés, mert váratlanul fog érni benneteket. 

Jézusotok 


