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Ridicarea grupurilor sataniste și controlul lumii

Sâmbătă, 20 noiembrie 2010 la ora 07:20
Fiica Mea, spune-le copiilor Mei că șarpele stă gata să sară. Ei nu-și pot permite să cadă în capcana lui
haină, de unde nu mai există cale de întoarcere. Șarpele are multe fețe. Discipolii lui - pe care i-a supus
spălării creierului, promițându-le putere și lux - acum țes un complot împreună și pregătesc pentru lumea
întreagă o serie de evenimente, care vor provoca peste tot o nemăsurată tristețe, durere și nenorocire.
Copiii Mei nu vor fi cu nimic mai deștepți. Acei cărora li s-a arătat adevărul și pe care Eu îi voi conduce,
sunt suflete curajoase. Ei încearcă cu disperare să atenționeze lumea asupra acestor grupări îngrozitoare,
care s-au răspândit în toate direcțiile, având în fața ochilor același țel. În toate țările unde sunt răspândiți,
sunt prezenți la toate nivelele puterii și complotează în secret.
Există și membri nevinovați în societățile acestea malefice, care nu își dau seama de realitatea
adevărului. Ei fac fapte bune fără să înțeleagă faptele celui rău pe care seniorii lor le fac în secret. Să nu
cădeți în eroare, acești seniori, conducători, îl urmează cu fidelitate pe satana și, prin ritualuri de adorație,
se obligă să-i fie fideli. Alții, dacă ar fi martori la toate acestea, ar vomita de scârbă, văzând faptele
obscene ale adorației satanice și fidelitatea arătată pentru promisiunile celui rău, care stau în centrul
organizațiilor lor.
Toți cei care, chiar și dintre voi, găsiți amuzante cuvintele rostite de sufletele Mele curajoase, fiți acum
atenți la Mine: refuzul de a înțelege adevărul și neascultarea acestor voci curajoase, vă vor distruge viața,
credința și traiul. Acești oameni au complotat de foarte mult timp să vă controleze. Activitatea lor este
evidentă în multe-multe țări, dar este planificată să se desfășoare astfel încât oamenii care își văd de
treabă zi de zi, să nu observe ce se întâmplă.
Șarpele stă gata să sară ACUM
Când spun că șarpele e gata să sară, prin asta înțeleg că ACUM. El și armata sa vicleană de bestii,
mândre și înfometate, pătrund rapid și hotărât în toate domeniile vieții. Ei vă dirijează viețile astfel încât să
nici nu vă dați seama de asta. Fiind conduși de amăgitor, ei sunt șireți, eleganți, plini de farmec, buni
oratori, nemiloși și au în față doar un singur țel. Prin bănci, sisteme moderne de comunicare, armată,
instituții religioase și guverne, vor să vă domine pe voi toți. Fiți vigilenți și ascultați-Mă acum.
Nu sunt teorii ale conspirației.
Avertismentul Meu și al copiilor Mei va fi refuzat ca fiind o teorie a conspirației. Din păcate, nu este așa.
Fiica Mea, această situație nu s-a format dintr-o dată. Acest grup - și acum mă refer doar la unul singur complotează și uneltește de sute de ani, recrutând membrii dintre oamenii cei mai de vază ai societății. Ei
i-au ucis pe aceia care în trecut i-au demascat. De-a lungul secolelor au ucis șefi de guverne și de state și
printre ei au fost personalități renumite și talentate. Ei sunt frați de sânge și devorează trupul societății.
Moaște sataniste
Ei cinstesc moaște obscene și semne perverse, pentru că aceasta este dorința șarpelui. Să nu cădeți în
eroare, acesta este un uriaș grup înfiorător. Sunt atât de puternici încât va fi greu de scăpat din ghearele
lor, atunci când li se vor încredința traiul, alimentele și banii voștri.
Copii Mei, mulți oameni la putere din guverne, bănci, din industria alimentară și din organizațiile de
ajutorare nu știu ce se întâmplă și nici nu vor ști până la sfârșitul Marii Strâmtorări, care e gata să se
desfășoare. Atunci vor vedea că se ivește “bestia” care va aduce schimbări rapide și va trebui ca toți să
luptați așa cum nu ați mai făcut-o niciodată până acum, ca să vă ascundeți de guvernarea sa infamă.
Când “bestia” și acoliții ei vor exercita controlul asupra banilor voștri, atunci ei vor controla totul, cu o
singura excepție. Nu pot și nici nu trebuie să încerce să vă fure sufletul. Totuși, exact asta vor încerca să
facă.
Toți cei care pun la îndoială acest mesaj - pe care vi-l trimit din marea Mea dorință de a vă ajuta și
călăuzi, descoperindu-vă Adevărul - ascultați-Mă. Dacă nu dați crezare acestui mesaj, atunci Eu prin
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rugăciunile pe care le cer prin discipolii Mei, Mă voi ruga ca voi să vedeți lumina. Vă rog, fiți atenți și
vigilenți la semnele acestor fiare avide de putere, care deja salivează după planul și falsa glorie pe care o
vor obține.
Să nu vă înselați, căci controlând posibilitatea voastră de a face bani nu se vor mulțumi doar să
controleze accesul vostru la acești bani. Nu, ei vor să controleze ce mâncați, ce beți și unde trăiți. Acum
trebuie să faceți următorii pași necesari pentru a vă proteja.
Căutați adăposturi
Vă rog, căutați-vă adăposturi ca grupuri de credincioși. Vă voi trimite lumina ca să vă ajute să
supraviețuiți. Începeți să vă produceți singuri alimentele. Adunați alimente, cât de multe puteți, și puneți-le
deoparte. Începeți să planificați ca și când ați aștepta o furtună. Să știți că întunericul se va lăsa în așa
mare măsură, încât trebuie să vă pregătiți pentru a putea supraviețui.
Ascultați-i pe profeți. Nu faceți greșeala pe care a făcut-o poporul Meu când nu a vrut să asculte de
profetul Meu Noe. Oamenii i-au întors spatele, n-au vrut să-l asculte. Ei și-au trăit viața de zi cu zi,
mâncând și râzând și ignorând total soarta îngrozitoare care-i aștepta.
Ridicați-vă acum. Adresați-vă Tatălui Veșnic, lui Dumnezeu cel Atotputernic, pentru îndrumare.
Pregătiți-i pe cei din familie pentru întunericul ce se coboară și a cărui adâncime nu o puteți măsura acum.
Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă pentru curajul de a nu accepta semnul “fiarei”. El, prin armata lui infamă, va
încerca să vă pună pecetea, care pentru început va părea o marcă de identificare. Ea vă va fi dată și vor
pretinde că este foarte important să o aveți pentru ca să puteți scoate bani, ca să cumpărați alimente, ca
să puteți călători, să puteți locui în casele voastre, să puteți încheia afaceri. Acesta va fi controlul suprem.
Voi și conducătorii voștri politici veți fi neputincioși.
Fac apel la cei din mass-media, cei încă necontaminați de acest grup viclean, să fie atenți și să vadă ce
se petrece. Demascați-i pe toți cei care îl susțin pe șarpe și armata lui, dar s-o faceți cu prudență.
Copiii Mei, temeți-vă de acest grup și recunoașteți că el cu adevărat există și că afirmațiile oamenilor
curajoși și puternici care încearcă să-l demaște, sunt adevărate.
Tuturor celor care poate se întreabă cum dintr-un mesaj dumnezeiesc, poate reieși o asemenea
“inepție” senzațională, le spun: Mai gândiți-vă ! Duceți-vă și citiți Scriptura. Ea vă spune încă din timpuri de
demult trecute, ce evenimente vor veni. Ea vă dă mărturie despre Adevăr, pentru a vă aduce mai aproape
de Dumnezeu. Cuvintele profeților Mei de atunci și de acum arată întreg adevărul despre timpurile ce vor
veni.
Avertismentul care se găsește în Cartea lui Ioan - deși mulți oameni o consideră greu de descifrat - se
bazează pe evenimentele care acum se vor desfășura.
Cartea Apocalipsei profețește cu exactitate șirul evenimentelor care vor fi declanșate de satana pe
măsură ce sfârșitul timpului se apropie. El cunoaște adevărul, știe că zilele lui sunt numărate. Însă le spune
acelor sărmani copii ai Mei care-l adoră, despre un paradis diferit de cel promis de Dumnezeu și mai
atractiv, care îi așteaptă. De aceea în ultima luptă cu Tatăl Meu Veșnic va face totul ca să fure cât mai
multe suflete înainte ca mânia Tatălui Meu să lovească.
Satana se grăbește foarte tare. Alergați în direcția opusă. Îndepărtați-l pe el din apropierea familiei
voastre și rugați-vă așa cum nu ați făcut-o de mult timp. Rugăciunea vă apără pe toți. Reînnoiți credința
voastră, iar atunci când vor coborî cele trei zile de întuneric pe Pământ, ei, discipolii Mei, vor putea ușor săși lumineze casele. Acel întuneric îngrozitor, pe care nici un om nu și-l poate închipui, va fi mai negru decât
noaptea.
Necredincioșii și aceia care cântă osanale bestiei: în acel moment ei vor recunoaște adevărul, pentru că
nu vor scăpa de întuneric, când acesta se va coborî.
Sculați-vă copiii Mei și luptați. Creați planuri pentru supraviețuirea trupului și a sufletului, acum când în
fața ochilor voștri se desfășoară faptele rele ale acestor oameni.
Mântuitorul vostru iubitor, Isus Cristos


Ultimul mesaj în cartea „Marelui avertisment”

Sâmbătă, 19 februarie 2011 la ora 15:00
Preaiubita Mea fiică, tu acum te străduiești mult să asculți Dispozițiile Mele, pentru ca să se sfințească
sufletul tău, și aceasta e o mare bucurie pentru Mine. Te rog, rezervă pentru Mine o oră întreagă din ziua
ta, pe care să o petreci cu Mine în liniște, și permite-Mi să te aduc mai aproape de Inima Mea Sfântă.
Te vei simți cu mult mai puternică dacă vei face aceasta. Începe încă de azi să petreci acest timp în
compania Mea, ca să pot să-ți luminez inima și să-ți pot ușura povara.
Aș vrea astăzi ca prin tine să dezvălui omenirii dorința Mea: să înceapă să-și evalueze viața, ca o
pregătire pentru Marele Avertisment. Fiica Mea, toți aceia dintre voi care omit să se pregătească, au
nevoie de rugăciune, de multă rugăciune.
Marele Avertisment, acest mare dar, va fi revelat acum lumii. Toată lumea va avea șansa să savureze
bucuria atunci când în sfârșit va recunoaște Adevărul. Adevărul Existenței Mele. Rugați-vă pentru toată
lumea, copila Mea, pentru a avea suficient curaj să caute iertarea Mea.
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În sfârșit, fiica Mea, copiii Mei de pretutindeni încep să-și deschidă ochii. Încep să realizeze faptul că
lumea trece printr-o schimbare. Acea lume pe care ați cunoscut-o cândva, a ajuns într-o nouă fază.
Această nouă fază va trece prin mai multe etape înainte ca ei, copiii Mei, să fie pregătiți pentru Noul
Paradis.
Paraziții înșelătorului vor lupta, din păcate, cu încăpățânare până la capăt. Rugați-vă acum pentru
aceste sărmane suflete rătăcite, ca să fie inundate și ele de o scânteie de lumină atunci când vor lua
legătura cu discipolii Mei fideli. Voi, discipolii Mei, veți primi harurile care vor ajuta la convertirea tuturor
acelor suflete care s-au pierdut în sălbăticie și a căror tulburare sufletească a fost provocată de satana.
Acum se vor împlini profețiile de la La Salette, Fatima și Garabandal.
Toate profețiile de până acum care au fost primite de vizionarii binecuvântați de la La Salette, Fatima și
Garabandal, acum se vor împlini, în văzul tuturor. Pe toate miile de credincioși care cunosc și acceptă
aceste profeții, să știți că Eu, Mântuitorul vostru, vă chem acum pe fiecare dintre voi să vă rugați pentru
sufletele lumii întregi. Deschideți-vă sufletele încă o dată în fața acestor noi mesaje, sunt ultimele mesaje
de acest fel pe care le dau tuturor copiilor Mei, înainte de a mă întoarce ca să-i judec.
Chemare pentru toți slujitorii Bisericii
Apelez la fiecare slujitor al fiecărui cult, la aceia care îl cinstesc pe Tatăl Veșnic, ca acum să Mă asculte.
Nu permiteți înșelătorului să vă inducă în eroare prin profetul lui fals și astfel să vă determine să dați
crezare minciunilor lui, ce vor fi răspândite în numele său în scurt timp.
Aceasta va fi o perioada foarte grea pentru aceia dintre voi care Mă iubesc, căci veți fi foarte
dezorientați.
Profetul fals și Anticristul
Fiți atenți cum va încerca profetul fals să conducă Biserica Mea, deși el nu este din casa Tatălui Meu.
Va părea că este de acolo, dar nu va fi adevărat. Fiți atenți la prietenia pe care o va lega cu Anticristul în
mod vizibil pentru că ei doi vor fi cei mai mari mincinoși ai satanei, dar îmbrăcați în piele de oaie. Vor
dispune de puterea de a face minuni asemănătoare cu cele din vremurile de demult, dar această putere o
vor avea de la satana. Voi trebuie să fiți tot timpul în stare de har, ca să vă puteți apăra credința voastră.
Rugați-vă pentru slujitorii Mei consacrați, care au credința lâncedă și care vor fi aruncați în brațele
înșelătorului.
Acesta le va plăcea, pentru că le va oferi exaltare, patimă și așa numita “iubire” care va fi condusă de
egoul lor, și cu greu vor putea rezista prezenței sale carismatice.
Slujitorilor Mei sfințiți, mergeți dar pe această cărare care duce în jos, și atunci pentru Mine veți fi
pierduți pentru totdeauna.
Poate vă veți întreba de ce trebuie ca aceste evenimente să fie de o greutate atât de mare. Vă veți mira
de ce permit Eu să se întâmple toate acestea. “Cu siguranță, Isus - în milostivirea Lui - nu ar permite
asemenea piedici!” Însă Eu trebuie să permit acestea deoarece doar datorită acestor provocări poate avea
loc lupta finală dintre cel rău și Tatăl Veșnic. Fără această bătălie finală, nu ar fi posibil să-l împingă pe
satana în abisul iadului veșnic.
Fiți vigilenți cu această înșelăciune. Nu permiteți ca astfel să se piardă sufletul vostru, rugați-vă, rugațivă, rugați-vă pentru harul discernământului, ca să-l vedeți pe acest profet fals așa cum este în realitate, un
demon care a fost trimis din fundul iadului, ca să vă deruteze. Fiți recunoscători că voi sunteți țintele lui.
Datorită fidelității voastre față de Mine, veți fi supuși unei ultime încercări, o ultimă probă - proba credinței
voastre.
Niciodată nu va mai trebui să faceți față unei asemenea provocări. Așadar, fiți pregătiți. Întoarceți-vă la
Mine, voi toți slujitorii Mei sfințiți, înainte să fie prea târziu.
Mântuitorul vostru iubit, Isus Cristos


666 va fi integrat ca un număr ascuns într-un cip, pe care veți fi obligați să-l acceptați, la fel
ca pe o orice altă vaccinare

Vineri, 01 iunie 2012 la ora 20:15
Draga Mea fiică iubită, anticristul deja pregătește planul său de pace, pe care-l va prezenta în
curând, după ce războaiele se vor extinde în Orientul Mijlociu și când durerea și suferința cumplită vor lăsa
să se creadă că nu există niciun semn de speranță.
Atunci el va apărea deodată și se va arăta lumii ca un om al păcii, o bijuterie sclipitoare, care va
scânteia în mijlocul întunericului.
Când va apărea, el va fi văzut ca unul dintre cei mai carismatici politicieni din toate timpurile.
Personalitatea sa atrăgătoare, plăcută și grijulie va păcăli pe majoritatea oamenilor. El va emana
dragoste și compasiune și va părea un bun Creștin. Cu timpul el va atrage mulți adepți, care vor crește în
număr, astfel încât el va deveni asemenea Mie, Mesia. Va fi văzut ca promotorul unității între toate
națiunile și va fi iubit în aproape fiecare țară din lume. Apoi el va demonstra că are capacități
supranaturale. Mulți vor crede că a fost trimis de Tatăl Meu și că el este Eu, Isus Cristos, Mântuitorul lumii.
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Ei se vor ruga lui, îl vor iubi, își vor da viața pentru el iar el va râde și își va bate joc de ei, atunci când nu
va fi văzut.
Aceasta va fi cea mai mare înșelătorie a tuturor timpurilor și planul său este de a fura sufletele voastre,
de a vă lua de la Mine.
El și Falsul Profet, care va sta ca un Rege în Scaunul lui Petru, vor concepe în secret o unică
religie mondială. Aceasta va apărea ca o religie de tip Creștin care promovează iubirea. Ea nu va
promova totuși iubirea față de aproapele, iubire care vine de la Dumnezeu. În schimb, va promova iubirea
și supunerea față de anticrist și dragostea de sine.
Perversitatea lor nu se oprește aici, pentru că după ce îi vor seduce pe copiii lui Dumnezeu, va începe
atacul. Dintr-o dată vor cere tuturor să accepte Semnul de Supunere față de ordinea mondială unică,
Pecetea Loialității. O lume unită, din care trebuie să facă parte toți oamenii.
Vă vor controla banii, accesul la alimente și modul în care trăiți.
Regulile, multe dintre ele, vor arăta că veți deveni prizonieri. Cheia celulei, care vă va ține sub
controlul lor, va fi Semnul Fiarei.
666 va fi integrat ca un număr ascuns într-un cip, pe care veți fi obligați să-l acceptați, la fel ca pe
orice altă vaccinare.
Odată integrat vă va otrăvi nu numai mintea și sufletul, ci și trupul vostru, deoarece va provoca o
epidemie concepută să șteargă o mare parte din populația lumii de pe pământ.
Voi nu trebuie să acceptați Semnul. În schimb, Eu vă voi instrui ce trebuie să faceți. Mulți vor accepta
semnul deoarece se vor simți neajutorați.
Salvarea voastră va fi Pecetea Dumnezeului celui Viu; rugăciunea Mea numărul 33 din Cruciada
de Rugăciune, va fi colacul de salvare pentru voi. Dacă veți primi Pecetea Mea de Protecție, dată
vouă de către Tatăl Veșnic, nu va trebui să acceptați semnul. Nu veți fi atinși. Casele voastre nu vor
fi văzute, percheziționate și nu vor fi ținta lor, pentru că vor fi invizibile în ochii armatei satanei.
Va trebui să ascundeți alimentele care trebuie să vă ajungă pentru câțiva ani. Va trebui să
cultivați recolte proprii, să faceți rezerve de apă și să țineți în jurul vostru Obiecte Sfințite.
Biserica Mea rămasă se va răspândi și voi veți primi adăpost dacă va fi nevoie de aceasta.
E nevoie de multe planuri acum.
Celor care vor râde de voi pentru ceea ce faceți sau vor spune că Isus sigur nu ar cere toate
acestea, le spun: oare nu îi ajută El pe credincioșii Săi când este nevoie?
Chiar și o pâine și un pește pot fi înmulțite. Deci nu contează dacă aveți mâncare puțină, pentru
că Eu vă voi apăra și veți fi în siguranță.
Rugați-vă mult pentru acele suflete care nu vor fi în stare să refuze semnul.
Toate sufletele nevinovate care vor fi în stare de har atunci când vor fi silite să accepte cipul vor fi
salvate.
Voi, restul, trebuie să plănuiți salvarea famiilor voastre și trebuie să rămâneți credincioși față de
Sfânta Euharistie și de Sfânta Liturghie.
Când anticristul va devora toate religiile, atunci singurele arme în fața cărora va fi neputincios vor fi
Sfânta Liturghie și transformarea pâinii și a vinului în Trupul și Sângele Meu în Sfânta Euharistie.
Liturghiile Mele trebuie să continue. Toți aceia dintre voi care știți acestea trebuie să vă adunați acum în
număr mare și să începeți pregătirile.
Cu cât mai repede vă veți pregăti, cu atât mai multe haruri veți primi ca să măriți rândurile voastre în
toată lumea.
Stânca va fi împovărată cu o nouă clădire căreia ei îi vor spune că e Noua Mea Biserică. Acest
lucru nu este adevărat.
Însă când va lua sfârșit persecuția, rămășița Bisericii Mele va reconstrui Biserica și Ierusalimul cel
Nou va coborî pe Pamânt.
El se va coborî în glorie. Trâmbițele se vor auzi în același timp în Cer și pe Pamânt.
Atunci voi veni Eu. Tu, fiica Mea, vei vesti venirea Mea și mulți vor cădea cu fața la pământ și vor
plânge cu ușurare, dragoste și bucurie, în extaz.
Pentru că în sfârșit va sosi clipa pe care o așteptau. Se vor lumina cerurile, tunetul va bubui și corurile
de îngeri vor cânta în dulce unison în timp ce toți copiii lui Dumnezeu îl vor saluta pe Adevăratul Mesia.
Eu, Isus Cristos, voi veni să judec. Pământul și Cerul se vor uni.
Noua Splendoare Glorioasă, Pământul reînnoit, se va ridica și Noul Paradis îi va îmbrățișa pe toți aceia
al căror nume este scris în Cartea Vieții și care se vor uni ca unul.
Când vechiul Pământ murdărit de păcat se va sfârși, va începe Era Nouă.
Pentru aceasta trebuie să vă străduiți. La aceasta aveți dreptul ca moștenitori de drept.
Trebuie doar să vă concentrați pentru salvarea tuturor sufletelor.
De aceea voi trebuie să ignorați obstacolele care apar în calea voastră: prigonirea, durerea, groaza de
răul primit prin mâinile celorlalți.
Tot ceea ce contează este mântuirea sufletelor.
Mântuitorul Vostru, Isus Cristos
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În curând, îi va fi prezentată lumii cea mai perfidă minciună, care va fi imposibil de înțeles de
către omenire în stadiul în care ea se află

Vineri, 20 iulie 2012 la ora 17:46
Draga Mea fiică iubită, cei trei ani și jumătate rămași din Perioada Strâmtorării, vor începe în decembrie
2012.
Aceasta este perioada în care Anticrist va apărea, ca un erou militar. Sufletul lui aparține deja
Satanei, care deține fiecare parte din el. Puterile de care el dispune vor face ca, în timp, să fie văzut de
oameni nu doar ca om al păcii, ci și chiar ca fiind Eu, Isus Cristos, Salvatorul Omenirii.
Cu timpul, ei vor crede de asemenea că el, anticristul, a fost trimis să aducă A Doua Venire.
Prin urmare, numeroase suflete sărmane vor accepta de bună voie semnul său, al Fiarei. El este fiara în
toate sensurile, datorită felului în care Satana se va manifesta în trupul său.
El va face minuni pe cer. El va vindeca oameni.
El va fi conducătorul Noii Religii a Lumii și, împreună cu falsul profet care va conduce carapacea
Bisericii Catolice pe pământ, vor lucra împreună pentru a-i înșela pe toți copiii lui Dumnezeu.
În curând, lumii îi va fi prezentată cea mai perfidă minciună, care va fi imposibil de înțeles de către
omenire în stadiul în care ea se află.
Aceia dintre voi cărora li s-a dat Cartea Adevărului, aceste Sfinte mesaje ale Mele, în legătură cu
avertizarea omenirii, să știe aceasta.
Atât de sofisticat va fi planul lor, încât mulți vor fi păcăliți de învelișul umanist și iubitor pe care ei il vor
prezenta lumii, ca ambalaj al planului lor malefic.
Anticristul și falsul profet, împreună, au terminat deja planurile domniei lor nelegiuite și prima lor
realizare va fi amplificarea războiului în Orientul Mijlociu.
Anticristul va fi principalul om care va trage sforile în culise. Apoi el va veni în față și va fi văzut drept
un negociator al păcii.
Atunci va fi momentul în care lumea va cădea sub vraja lui.
Între timp, falsul profet va acapara puterea în interiorul Bisericii Catolice.
Foarte repede, ea va fi absorbită în Noua Religie a Lumii, ce va fi o manifestare a cultului satanic. Cultul
persoanei va fi obiectivul fundamental al acestei grozăvii, precum și introducerea unor legi care se referă la
două lucruri: eliminarea sacramentelor și desființarea păcatelor.
Sacramentele vor fi disponibile, cu adevărat, doar acelor preoți și respectiv clerici creștini care rămân
loiali față de Mine. Ei vor oferi aceste sacramente în locuri speciale, în biserici-refugii.
Eliminarea păcatului se va realiza prin introducerea legilor care vor face apel la toleranță.
Acestea vor include avortul, eutanasia și căsătoria între persoane de același sex. Bisericile vor fi
obligate să permită căsătoriile între persoane de același sex, iar preoții vor fi forțați să-i binecuvânteze în
Ochii Mei.
În tot acest timp ei vor spune varianta lor de Sfântă Liturghie. În Bisericile Catolice va fi celebrată jertfa
Sfintei Euharistii, dar Ostia va fi pângărită.
Prezența Mea nu numai că va lipsi din asemenea Liturghii, dar ea va lipsi și din toate bisericile în
care ei Mă vor dezonora.
Toate aceste aspecte vor fi înfricoșătoare pentru urmașii Mei. Nu veți mai putea beneficia de
Sacramente, decât dacă le primiți de la preoții Rămășiței Bisericii Mele pe Pământ.
Acesta este motivul pentru care vă ofer acum daruri, precum Indulgența Plenară, pentru iertarea
păcatelor voastre. Aceasta, totuși, nu are rolul de a înlocui Actul Mărturisirii (Spovedania) la catolici.
Acesta va fi un mod prin care veți putea rămâne în starea de har.
Deși miliarde de oameni se vor converti în timpul Avertismentului, aceste profeții se vor desfășura în
continuare. Dar multe dintre ele vor putea fi diminuate prin rugăciune, pentru reducerea suferinței și a
persecuției.
Voi, cei ce mă urmați, să nu uitați că sunteți protejați tot timpul de Pecetea Dumnezeului Cel Viu.
Voi trebuie să distribuiți Pecetea și să-o dați cât mai multor oameni posibil.
Vă rog să înțelegeți că vă spun toate acestea pentru a vă pregăti, astfel încât să puteți preveni cât mai
multe suflete, ca ele să nu accepte semnul Fiarei.
Satana va folosi puterea de a poseda sufletele celor care iau semnul și va fi foarte dificil ca ele
să mai fie salvate.
Urmașii Mei, veți fi instruiți la fiecare pas pe care-l faceți pe acest drum, prin această misiune. Nu
trebuie să permiteți fricii să vă pătrundă în suflet deoarece Eu vă voi umple cu curaj, putere, rezistență și
încredere, ca să țineți capul sus în timp ce mărșăluiți în armata Mea.
Amintiți-vă că Satana nu poate câștiga această luptă, fiindcă asta nu e cu putință.
Doar cei ce poartă Peceta Dumnezeului Cel Viu, care rămân loiali și statornici față de Dumnezeu, pot
câștiga.
Al vostru, Isus
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Cei care urmează legile lui Dumnezeu vor fi considerați diabolici și vor fi persecutați

Duminică, 25 noiembrie 2012 la ora 18:45
Mult iubita Mea fiică, discipolii Mei trebuie să înțeleagă că încercările pe care le îndură în Numele Meu îi
vor face mai puternici.
Tuturor celor care iau aminte la aceste mesaje Sfinte: nu trebuie să permiteți niciodată ca atacurile din
partea altor oameni să vă doboare.
Chiar și atunci când ei fac asta, atunci când vă calcă și apoi vă lovesc cu picioarele, în timp ce voi zăceți
fără apărare, să știți că Eu vă voi ridica. Veți deveni, de fiecare dată, mai puternici și atunci frica vi se va
micșora.
Rugați-vă pentru acei oameni, fiindcă nu este vina lor. Ei sunt folosiți de cel viclean pentru a vă întoarce
de la această Misiune.
Acum trebuie să aflați că Milostivirea Mea se va revărsa în curând asupra întregii omeniri precum o
vâlvătaie de foc, și va cuprinde sufletul fiecărui om. Când acest lucru se va întâmpla, lumea se va liniști.
Foarte mulți oameni se vor converti, iar asta este bine. Însă precum furtuna în noapte, anticristul va sosi și
va nărui acest sentiment de pace.
El va schimba cursul vieții oamenilor, chiar dacă ei la început nu își vor da seama. Va deveni un
conducător foarte puternic al lumii, iar voi nu trebuie să îl priviți niciodată în ochi. Țineți-vă privirea în jos.
Puneți-vă încrederea în Mine și rugați-vă ca aceia pe care el îi infestează să poată fi mântuiți.
Întocmai ca și atunci când știți că vine o furtună, trebuie să vă pregătiți temeinic. Nu lăsați nicio parte a
casei voastre fără apărare. Trageți obloanele. Izolați-vă pe voi și familia voastră de stricăciune. Acestui om
i s-au dat atâtea puteri de către fiară, încât trebuie să vă protejați de el, căci altfel va reuși să vă întineze
sufletul.
Ticăloșia sa va fi ascunsă cu grijă de ochii voștri și, dacă nu sunteți pregătiți, ați putea să cădeți în
capcana lui.
Bătălia dintre bine și rău va avea loc deopotrivă pe pământ și în afara lui, în același timp.
Problema în acest război este că aceia care vor fi de partea anticristului și a profetului mincinos vor
părea că fac mult bine în lume.
Cei care urmează Legile lui Dumnezeu vor fi considerați diabolici și vor fi persecutați.
Refugiul Meu este locul către care trebuie să fugiți. Inima Mea Sfântă, cu fiecare picătură din Sângele
Meu, se va revărsa asupra voastră, pentru a vă ocroti.
Să nu vă simțiți vreodată dezamăgiți. Să nu vă simțiți niciodată singuri. V-am adus pe toți împreună prin
această misiune și prin altele de acest fel. În timp, toți cei care urmează îndrumările date de Mine prin toți
profeții și vizionarii adevărați vor ajuta la salvarea a miliarde de suflete.
Chiar și douăzeci de milioane dintre voi, prin stăruință, încercări, suferințe și rugăciuni, pot salva cea
mai mare parte a omenirii.
Aceasta este promisiunea Mea către voi.
Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă pentru toți frații și surorile voastre, deoarece uniți vom deveni parte a Noii
Mele Împărății și totul va fi bine.
Totuși, să nu vă îndoiți că este necesară multă muncă pentru a converti rasa umană.
Nu va fi o realizare ușoară, însă puterea și harurile pe care le voi dărui acestei Misiuni vor face ca Voia
Sfântă a Tatălui Meu să se împlinească așa cum trebuie să fie.
Isus al vostru


Va fi un aliat apropiat al profetului fals și nu e nici o îndoială cine este el – fiul satanei

Luni, 25 februarie 2013 la ora 23:00
Fiica Mea preaiubită, timpurile care vin vor zgudui lumea din toropeala ei, indiferent de religia pe care o
urmează oamenii – dacă aceștia urmează vreuna – căci vocea micului corn va cere atenția întregii lumi.
Așezat în Scaunul lui Petru, acest impostor va striga cu voce tare și va proclama, mândru, soluția sa de a
uni toate bisericile într-una singură. Aclamat ca un inovator modern, va fi aplaudat de lumea seculară,
pentru că va tolera păcatul.
Va introduce legi noi care nu doar că vor contrazice Învățăturile Bisericii Catolice, ci vor și încălca toate
legile Creștine. Preoții care se opun acestor Mesaje vor fi forțați să le reexamineze atunci când oribilul
adevăr va fi revelat. Aceștia vor conștientiza, în sfârșit, Adevărul Cuvântului Meu, dat ție, fiica Mea. Cum
vor mai plânge de durere atunci când își vor da seama că Eu, Isus Cristos, sunt Cel Care – cu
Binecuvântarea Tatălui Meu – vă dezvăluie profețiile ultimelor timpuri în cele mai mici amănunte!
Apoi, ei vor devora fiecare Cuvânt de pe Buzele Mele Sfinte, pe măsură ce voi revela tot mai multe
evenimente pe cale să apară, în scopul de a pregăti omenirea. Este esențial ca omul să asculte și să
răspundă Chemării Mele, ca să pot să-i salvez pe toți din strânsoarea fiarei.
Ocupat fiind cu ambițiile sale mărețe ca să-i impresioneze pe Catolicii din întreaga lume, falsul profet va
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fi dat de-o parte pentru un timp, deoarece acum, pe scena lumii, va intra anticristul, după cum a fost prezis.
Când veți auzi în știrile media despre noul negociator promițător și competent al păcii veți ști cine este.
Va fi un aliat apropiat al profetului fals și nu e nici o îndoială cine este el – fiul satanei.
Oricât ar fi de înspăimântătoare toate acestea, amintiți-vă că Eu, Isus Cristos, Sunt Rege. Niciun om și
niciun dușman nu are putere mai mare decât Dumnezeu. Dar bătălia pentru suflete trebuie purtată, așa
cum a fost prorocit. Răspândind Cuvântul Meu, Mesajele și Rugăciunile Mele, Mă veți ajuta să salvez
sufletele de care am nevoie, așa încât în Paradisul cel Nou să intre toți copiii lui Dumnezeu.
Aveți mereu încredere în Mine, Isus al vostru, căci Eu vă voi conduce și vă voi păzi în timpul acestei
urâciuni de pe pământ. Vă promit că acest timp va fi scurt.
Isus al vostru


Anticristul va veni din est, nu din vest

Vineri, 26 aprilie 2013 la ora 12:30
Preaiubita Mea fiică, lumea se pregătește ca anticristul să intre în scenă. El a fost instruit cu multă grijă
de către diverse forțe politice puternice pentru a-și face impresionanta apariție.
Anticristul va veni din Est, nu din Vest, dar va fi iubit, slăvit și venerat atât de Est cât și de Vest, în toate
colțurile pământului. Totul va începe dupa cum urmează.
Anticristul va cauza rapid, cu ajutorul dușmanilor lui Dumnezeu, un război între două națiuni ce sunt
conduse de către doi lideri puternici și încăpățânați. Acest război va escalada și se va răspândi și în alte
țări. În momentul în care amenințarea va deveni atât de mare încât chiar și cele mai puternice națiuni vor
începe să fie afectate, vor demara negocierile de pace.
Atunci, de nicăieri, va apărea fiara. Ea va reuși să pună capăt războaielor cu o măiestrie ce va
impresiona lumea. Anticristul va avea o voce puternică. Va fi foarte inteligent și își va crea o imagine
carismatică impresionantă. Înfățișarea plăcută, farmecul personal și simțul umorului vor funcționa ca un
puternic magnet cu efect hipnotic. Va fi adulat de către lideri globali cunoscuți și de către mass media și va
deveni o celebritate. Conduita sa va fi pe placul marilor oameni de afaceri care îl vor vedea ca pe o
persoană esențială pentru dezvoltarea bogației, pentru că economia va începe să crească.
Anticristul va fi o apariție atât de specială încât națiunile lumii vor face tot ce le stă în putință pentru a-l
determina să le viziteze țările. El va fi iubit și va imita pâna la ultimul detaliu fiecare moment al Misiunii
Mele de pe Pământ. Predicând despre importanța iubirii, a păcii și a unității dintre națiuni, el va fi văzut că
va face mari minuni, oriunde va merge. Acesta nu este un om ca oricare altul. Acesta nu este un om ca
oricare altă figură carismatică. Steaua sa va lumina și va străluci ca a nimanui altuia până atunci. El va fi
considerat drept ambasador al noii religii umaniste mondiale. Lui îi va fi atribuit așa-zisul succes al acestei
monstruozitati. Toți vor cădea la picioarele sale. Portretele sale vor fi expuse pretutindeni. El va fi văzut
împreună cu lideri ai multor grupări religioase. Se va ajunge în curând să se spună că oamenii se vindecă
pe loc dacă sunt în prezența sa. Prin puterea satanei, el va fi în stare să facă lucruri care îi vor șoca pe
mulți și de aceea vor fi considerate a fi miraculoase.
În același timp, neștiutorii și ignoranții îl vor vedea drept Mesia. Atunci el va lăsa să se înțeleagă că a
fost trimis de Dumnezeu pentru a salva lumea. Mulți, inclusiv cei care nu accepta Existența Mea, vor fi
convinși că el este Fiul omului, Isus Cristos. Cei care vor respecta și se vor supune la tot ceea ce cere el
de la ei, și care îl vor adora vor fi infestați cu un asemenea rău încât sufletele lor vor fi absorbite într-un vid
din care le va fi imposibil să scape.
Cei care cunosc Adevărul Învățăturilor Mele vor recunoaște înșelăciunea ce va fi prezentată rasei
umane și vor rezista în fața acestei monstruozități. Cei care susțin că-L cunosc pe Dumnezeu și sunt
creștini practicanți, nu vor reuși să înțeleagă Promisiunea Mea că Mă voi întoarce. Când Eu voi veni din
nou, va fi pentru a Judeca. Eu nu voi mai păși pe Pământ a doua oară. Cu toate cunoștințele lor despre
Învățăturile Mele, ei nu reușesc să înțeleagă ce am spus. Le reamintesc acum. Eu nu voi mai veni în carne
și oase. Orice om care va susține că el este Isus, este un mincinos.
Al vostru Isus


Dumnezeu Tatăl: Anticristul este acum gata să se arate lumii

Miercuri, 07 august 2013 la ora 18:50
Mult iubita Mea fiică, lumea trebuie să se pregătească pentru venirea celui mai mare dușman al
său de când copiii Mei au fost lăsați pe acest Pământ.
Anticristul este acum gata să se arate lumii și planul său este acesta. El va aștepta până când
războaiele vor face ravagii pretutindeni. Atunci el va apărea și va crea o falsă pace în statul Israel,
unindu-l cu Palestina într-o alianță surprinzătoare. Toată lumea îl va copleși cu laude. El nu se va opri
aici, ci va acționa cu o repeziciune care îi va uimi pe mulți și va negocia acorduri de pace în multe națiuni
sfâșiate de război. Din nou el va fi lăudat și apoi va fi venerat, cu o extraordinară devoțiune, de catre
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miliarde de oameni din întreaga lume.
Apoi totul va părea că este bine. Foarte curând el se va implica în opere de caritate și va lua legătura cu
principalele bănci ale lumii pentru a crea o nouă și puternică instituție financiară. Multe afaceri și mulți lideri
politici vor fi implicați în numeroasele sale planuri. Curând o nouă monstruozitate va fi creată, aparent
pentru a da un impuls economiei mondiale. Aceasta va fi noul Babilon, centrul întregii puteri, de
unde elita lumii și cei bogați își vor conduce afacerile. Va fi considerat o sursă de informații minunate,
de care oamenii vor beneficia în toate domeniile, de la locuri de muncă până la casele în care locuiesc și
hrana pe care o dau familiilor lor.
Întreaga glorie îi va fi atribuită anticristului. Apoi el, împreună cu falsul profet, vor crea un
parteneriat la nivel global, care va fi prezentat drept cea mai mare inițiativă umanitară. Lumea va
aplauda acest nou Babilon și cu toții se vor zbate zgomotos încercând să câștige un loc cât de mic în
centrul acestuia.
Noul Babilon, vi se va spune, este menit să îl glorifice pe cel măreț, să promoveze protecția mediului
înconjurător, să îmbrățișeze pământul-mamă și să scape lumea de sărăcie cu ajutorul resurselor, - toate
acestea se vor revărsa din gura sa vicleană.
Când acestea se vor întâmpla Mâna Mea va interveni și va răsuci pământul pe axa sa. Eu nu Voi
rămâne deoparte, fără a-i avertiza pe copiii Mei asupra consecințelor adoptării acestei urâciuni, create în
adâncurile Iadului și aruncate asupra omenirii. Marile Mele semne se vor arăta pentru a-i da în vileag pe
toți aceia care îmbrățișează și acceptă această insultă în Numele Meu Sfânt.
Eu Voi scutura lumea și ea se va înclina. Niciun om nu va putea să ignore intervenția Mea. Apoi voi
arunca foc peste o treime din întregul Pâmânt. Curând va apărea foametea, dar nu provocată de Mâna
Mea, ci prin contaminarea deliberată a Pământului de către anticrist. În timp ce el și cohortele lui vor
provoca suferințe oamenilor neștiutori din multe națiuni, eu voi riposta.
Deși această suferință va fi greu de îndurat, să nu aveți teamă, copii, pentru că ea va fi de scurtă
durată. Iubirea Mea pentru voi toți este enormă, dar Dreptatea Mea este fulgerătoare și pedeapsa Mea
este înfricoșătoare.
Nu trebuie să acceptați ceea ce vi se propune. Când îl veți vedea pe omul păcii, pe anticrist, primind
distincții și premii pentru mărețele sale lucrări în țările sfâșiate de război, să știți că Intervenția Mea
este aproape.
Trebuie să rămâneți mereu în uniune cu Fiul Meu, Isus Cristos, și să vă rugați pentru ca, prin preoții și
clerul loial, să vă fie date Sacramentele în timpul încercărilor care vă așteaptă.
Se va face Voia Mea !
Niminc nu poate și nici nu va împiedica împlinirea Legământului Final, prin care Fiul Meu va
Domni în Pace.
Tatăl vostru iubit, Dumnezeu Cel Preaînalt


Mama Mântuirii: Când se va anunța, anticristul va declara că este un creștin devotat

Vineri, 23 august 2013 la ora 14:09
Copila mea, cât de tare vor suferi Creștinii pe măsură ce boala păcatului înghite lumea peste tot sub
numeroase forme.
Acum se organizează o încercare de a șterge orice urmă a Creștinismului iar aceasta îmbracă multe
forme. Veți ști aceasta când creștinilor li se va refuza dreptul de a-și declara în mod public loialitatea față de
Dumnezeu, însă orice altă religie care nu provine de la Dumnezeu va avea acest drept. Acestor credințe li se
va acorda mult sprijin atunci când ele vor milita pentru dreptate, în numele drepturilor lor cetățenești. Acest
lucru va face să se răspândească și mai mult păcatele care îi sunt odioase Tatălui meu.
Oamenii vor fi obligați să accepte păcatul în țările lor iar când Creștinii vor obiecta în fața acestor
legi, aceasta se va considera un afront. Creștinii vor fi văzuți ca fiind de dreapta, lipsiți de caritate,
și fără interes față de drepturile umane ale altora. Fiecare trăsătură a sufletului, care ar fi de dorit,
precum a lăsat Tatăl Meu, va fi folosită ca paravan în eforturile lor de a justifica aceste răutăți în națiunile
voastre.
Atunci când boala trupului pune stăpânire pe o comunitate, ea omoară mulți. Dar după o perioadă de
mare suferintă și multe decese, comunitatea rămasă în viață devine imună la această boală. Păcatul va
cauza boala trupului în multe națiuni, pe măsură ce Mântuitorul omenirii va pronunța judecățile Peceților iar
acestea vor fi revărsate pe pământ de către îngerii Domnului. Mulți vor muri, ca ispășire pentru răutățile
omului. Această purificare va continua până când nu vor mai rămâne decât cei care sunt imuni față de
moarte, din pricina iubirii lor pentru Dumnezeu.
Creștinii vor suferi enorm în numeroase feluri. Credința lor le va fi luată, iar în locul acesteia ei
vor asista la o urâciune. Suferința lor, care a început deja, este aceeași cu cea resimțită de Fiul meu în
acest timp. Apoi ei vor trebui să asiste la o scenă uimitoare, căci atunci când anticristul se va
anunța, el va declara că este un Creștin devotat. El va folosi multe citate din Biblie în discursurile sale
către lume. Creștinii, obosiți de suferința lor de până atunci, se vor simți dintr-o dată ușurați. În sfârșit, se
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vor gândi ei, a sosit un om trimis de Sus ca răspuns la rugăciunile lor. Din gura lui el va scuipa multe
cuvinte dulci și reconfortante și va apărea ca fiind un trimis al lui Dumnezeu deoarece va fi văzut reparând
greșelile comise împotriva Creștinilor. El va construi cu grijă modul în care va fi perceput de către
Creștini, mai ales de către Romano-Catolici, care reprezintă de fapt ținta sa principală.
Cu toți îl vor admira pe anticrist iar faptele și gesturile sale așa-zis creștine, ca și iubirea sa pentru
Sfânta Scriptură, îl vor face dintr-o dată acceptabil în ochii multora. Va aduce toate națiunile împreună și va
organiza ceremonii pentru alte religii și, în mod deosebit, pentru organizații păgâne, pentru ca acestea să
conlucreze pentru a reinstaura pacea lumii. Va reuși să unească statele care până atunci se dușmăniseră.
În țările sfâșiate de război se va așterne liniștea iar imaginea sa va apărea peste tot. Ultima mare
realizare a sa va fi când va reuși să aducă toate națiunile pe care le unește sub auspiciul Bisericii
Catolice și a tuturor celorlalte confesiuni Creștine. Această unificare va forma noua religie
mondială unică. Începând cu acea zi, pe Pământ se va dezlănțui Iadul iar influența demonilor va fi la
cel mai înalt nivel de la marele potop încoace. Oamenii vor fi văzuți adorându-L pe Dumnezeu în noua
biserica a noii ordini mondiale unice și vor părea devotați în tot ce fac. Apoi, în afara bisericilor, ei se vor
deda la păcat în mod fățiș, căci nici un păcat nu îi va face să se rușineze. Sub conducerea hipnotică a
trinității false – treimea creată de Satana – ei vor pofti orice fel de păcat ca pe un mod de a-și satisface
noul apetit dobândit.
Aceste răutăți vor include păcate trupești în care goliciunea va fi acceptabilă, iar omul se va
implica în păcate trupești obscene, în locuri publice. Crimele vor fi la ordinea zilei și vor fi comise de
către mulți, inclusiv de copii.
In multe Biserici Catolice vor avea loc venerații sataniste și liturghii negre. Avortul va fi privit ca o soluție
pentru orice fel de problemă și va fi permis chiar până în ziua nașterii fătului.
Curând va deveni o infracțiune să manifești orice fel de devotament față de Isus Cristos. Dacă veți fi
văzuți cu o cruce adevărată veți afla că ați comis o infracțiune, pentru că ați încălcat legea. Legea din țările
voastre va deveni o lege duală – în care politica și religia se vor îngemăna în noua ordine mondială.
Această persecuție va însemna că mulți vor adora bestia fără să știe, și se vor infesta. Atât de tare se
vor infesta încât vor ajunge să-și dea fratele, sora, mama și tatăl pe mâna autorităților, dacă aceștia rămân
devotați Creștinismului. Copii, singura voastră speranță este rugăciunea, pentru a vă susține în această
perioadă.
Vă îndemn să păstrați toate obiectele sfinte, rozariile, lumânările binecuvântate, apa sfințită, o
copie a Bibliei și Liturghierul zilnic, ca și cartea cu Cruciada de Rugăciuni. Trebuie să țineți Pecetea
Dumnezeului celui Viu în casele voastre și, dacă este posibil, chiar asupra voastră. Medalia Mântuirii, pe
care v-am dat-o, îi va converti pe aceia care o poartă iar aceștia vor beneficia de Îndurare din partea
Fiului Meu. Acum îți cer, copila mea, să fie făcută Medalia Mântuirii și să fie confecționat Scapularul
Peceții Dumnezeului cel Viu.
Acest Mesaj este o avertizare din Ceruri cu privire la lucrurile ce au să vină. Trebuie să mă ascultați pe
mine, Mama Mântuirii, acum când trebuie să vă conduc la Adevăr, pentru ca voi să rămâneți cu adevărat
fideli Fiului Meu în toate timpurile.
Mergeți în pace, copilași, și stați liniștiți întrucât, din Îndurarea lui Dumnezeu, această încercare va fi
scurtă. Încredeți-vă în mine, Mama voastră, căci eu voi fi mereu cu voi pe parcursul încercărilor voastre. Nu
veți fi niciodată singuri.
Mama voastră, Mama Mântuirii


Dumnezeu Tatăl: Satana și demonii săi au recrutat o armată foarte numeroasă

Marți, 08 octombrie 2013 la ora 15:40
Mult iubita Mea fiică, Puterile Mele Divine sunt dăruite tuturor copiilor Mei care se întorc către Mine,
rugându-mă – prin Fiul Meu – să îi susțin în aceste vremuri de mari încercări pe Pământ.
Păcatul se manifestă atât de agresiv încât Fiul Meu suferă acum aceeași Agonie pe care a
îndurat-o pentru fiecare dintre voi pe Cruce. Atât de răspândit este păcatul încât cu toții ați devenit
indiferenți față de el și derăsuflarea malefică a celui rău. Copiii Mei, voi trebuie să veniți la Mine și să nu
renunțați niciodată să căutați pacea și iubirea. Să nu vă gândiți niciodată că Eu nu vă aud glasurile atunci
când Mă chemați, indiferent cât de mici sunteți.
A Doua Venire a Fiului Meu va crea un mare haos, dezbinare, neîncredere și tristețe, pentru că
Adevărul Cuvântului Meu Sfânt va fi aruncat deoparte. Satana și demonii săi au recrutat o armată foarte
numeroasă – o armată atât de mare și puternică încât nu v-ar veni să credeți dacă ați vedea cum s-a
format. Această armată controlează ceea ce vi se spune public, copiii Mei. De acum înainte, foarte
rar vi se va spune Adevărul. Mă refer la Adevărul care este în conformitate cu Prea Sfântul Meu
Legământ. Toate problemele legate de lumea în care voi trăiți nu vi se vor dezvălui cu adevărat atunci
când vor izbucni războaiele, deliberat create pentru a distruge poporul Meu. Niciunul dintre aceste războaie
nu va fi pentru binele omului și nici nu va fi drept. Cuvântul Meu, dăruit lumii începând cu primul profet care
a dezvăluit Dorințele Mele, nu va mai fi luat în serios. Cuvântul dat de Fiul Meu Isus Cristos, va fi
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abuzat și profanat pentru a justifica minciuni.
Este timpul ca toți aceia care sunt chemați în slujba Fiului Meu să rămână în alertă. Nu puteți
ignora această chemare a Mea către omenire. Eu, prin Fiul Meu, vă cer să stați împreună, în uniune cu El,
în permanență. Voi, copiii Mei, sunteți prima țintă a satanei, pentru că acesta nu se va odihni până când nu
va pune mai întâi stăpânire pe Biserica Fiului Meu pe Pământ. Fără Biserica Fiului Meu el nu va reuși să
atragă sufletele pe care le dorește cel mai mult. Voi, copiii Mei, veți fi răniți și chinuiți de fiară– de anticrist –
dacă cedați presiunilor care vă obligă să îmbrățișați noua doctrină falsă, care este acum pregătită atent și
fără scrupule.
Eu, Tatăl vostru al tuturor, Dumnezeu cel Preaînalt, doresc să fac cunoscut că anticrist este pe
punctul de a fi îmbrățișat de către dușmanii Mei, în ritualuri secrete. In spatele zidurilor ascunse, el
este acum confirmat ca lider, în locuri destinate pentru Adorarea Fiului Meu. Masoneria ecleziastică,
ce se va arăta acum, joacă un rol important în această nelegiuire. Din păcate, toate acestea trebuie să aibă
loc înainte să se împlinească Legământul Meu de a-i aduna pe toți copiii Mei înapoi în Paradisul pe care lam creat pentru ei de la început.
Depinde de voi, cei aleși de Mine, să mărturisiți mereu Adevărul, ca astfel să Îl ajutați pe Fiul Meu
să salveze celelalte suflete care vor depune un jurământ de credință fiarei.
Imaginea Fiului Meu, răspândită acum în toată lumea, va fi în curând înlocuită cu imaginea
falsului profet. Imaginea sa va fi adorată prima, în locul celei a Fiului Meu. Apoi ea va fi urmată de
portrete mari ale fiarei, în toate dimensiunile, iar semnul ei, 666, va fi incorporat în fiecare amprenta
pe care o va pune asupra omenirii care nu bănuiește nimic. Veți vedea acest semn ascuns în
obiecte malefice care vor fi folosite și purtate așa cum voi purtați obiecte sfinte. O nouă formă de
rozarii va fi creată pentru a slăvi noua unire a bisericilor lumii, care va fi declarată în curând. Noua religie
mondială va fi celebrată luând sfintele cărți de rugăciune, medaliile, scapularele, rozariile, Crucifixele și
profanându-le, transformându-le în talismane aducătoare de noroc.Toată lumea îl va iubi pe anticrist,
pentru că pe de o parte el va reprezenta lumea din afara religiei, dar, pentru că va fi îmbrățișat de către
impostorul din Biserica Fiului Meu pe Pământ, el va fi considerat reprezentantul a tot ceea ce este sacru în
lume.
Copiii Mei, nu lăsați ca veștile despre aceste evenimente să vă sfâșie inima, pentru că dacă Mă
ascultați și urmați Calea Fiului Meu, Eu vă voi scăpa de multă persecuție a spiritului, care urmează să vină.
Credința voastră în aceste Mesaje va slăbi din când în când datorită atacurilor lansate de satana. Unii
dintre voi vor renunța. Unii dintre voi vor avea îndoieli. Însă marea majoritate a voastră Îmi veți rămâne
credincioși și Eu vă voi acorda mari Daruri și Haruri pentru ascultarea voastră.
Eu vă iubesc, copii. Eu voi fi milostiv și voi răspunde la chemarea voastră, atunci când Mă veți chema
prin Fiul Meu, pentru a va alina inimile și a vă ajuta să vă păstrați pacea și să pășiți cu încredere către
Porțile Noului Meu Paradis.
Tatăl vostru iubitor, Dumnezeu cel Preaînalt


Planurile, în care tot ceea ce este adevărat va fi înlăturat, au fost elaborate de către treimea
nelegiuită

Marți, 15 octombrie 2013 la ora 15:45
Fiica Mea mult iubită, dorința Mea este ca toți preoții Mei, din fiecare confesiune Creștină, să
înceapă să păstreze Preasfintele Mele Sacramente. Cei din Biserica Catolică vor fi primii care vor
asista la distrugerea și desacralizarea Sacramentelor. Cei care Îmi sunt devotați Mie, Isus Cristos,
se vor pregăti conștiincios pentru această pustietate teribilă în care va fi cufundată Biserica Mea.
Trebuie să vă pregătiți acum, întrucât numai prin loialitatea voastră vor putea primi toți copiii lui
Dumnezeu Sacramentele în starea lor sfântă.
Tuturor celorlalte biserici Creștine le spun următoarele. Amintiți-vă de Făgăduința Mea de a reveni în
acea Zi Măreață și Glorioasă a celei de-a Doua Mea Veniri. Trebuie să mai știți și că în anii care o vor
preceda, toți aceia care Mă urmează vor trece prin încercări teribile. Cei care vor ajunge în noi poziții de
putere, în cadrul tuturor confesiunilor voastre, vor fi conduși de către falsul profet și cu toții vor
rosti cuvintele lui și îi vor copia acțiunile.
Vai de cei care se aliază cu falsul profet, căci el este antiteza lui Ioan Botezătorul și va fi
premergătorul anticristului care va domni peste voi toți.
Voi veți fi protejați de Mine, căci în curând Eu voi fi tot ceea ce veți mai avea ca să vă ghideze.
Numai în Mine puteți avea încredere că vă spun Adevărul atunci când veți fi bulversați de ereziile care vă
vor fi prezentate ca noua formă a teologiei moderne Creștine. Cât de viclean este satana, întrucât el nu vă
va șoca niciodată – în schimb, prin cei care îl slujesc, vă va atrage spre o nouă interpretare distorsionată și
răsturnată a Preasfântului Meu Cuvânt.
Planurile, în care tot ceea ce este Adevărat va fi înlăturat, au fost elaborate de către treimea nelegiuită.
Tot ceea ce place lumii laice, lăcomia umană și dorința de a ignora păcatul, va fi prezentat credincioșilor
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prin intermediul tuturor Bisericilor Creștine. Această zi a fost cioplită în piatră și va fi ultima insultă permisă
de Dumnezeu înainte de Mă trimite pe Mine, unicul Său Fiu, pentru a-i aduna pe toți cei care rămân
credincioși Cuvântului lui Dumnezeu. Când vi se vor prezenta minciunile, ele vor părea să fie un lucru
bun. Semne ale smereniei se vor regăsi în toate bisericile voastre, căci vor fi adoptate de acei
membri ai lor care vă vor înșela.
Fiecare trăsătură asociată cu Mine – Iubirea Mea pentru cei săraci, Iubirea Mea pentru cei slabi și
umili, dezaprobarea Mea față de lăcomie, avariție și plăceri – va fi folosită ca parte a argumentelor
prin care vă vor forța să acceptați această doctrină nouă – această nouă religie mondială unică,
pentru a pregăti lumea pentru domnia anticristului.
Ca un Dumnezeu iubitor, Eu vă dau aceste avertismente pentru a vă salva. Ascultați-Mă acum. Vă cer
un singur lucru. Rămâneți fideli Cuvântului Meu Sfânt. Cuvântul Meu Sfânt v-a fost dat în Sfânta Biblie. El
nu se va schimba niciodată. Dar dușmanii lui Dumnezeu îi vor răstălmăci semnificațiile. Atunci când se va
întâmpla acest lucru, respingeți-i pe cei care vă spun că Dumnezeu va aproba astfel de schimbări. Nimic
nu poate fi mai departe de Adevăr decât această afirmație.
Al vostru Isus


Șarpele îi dă anticristului mesaje speciale, pe care acesta le studiază cu grijă

Miercuri, 16 octombrie 2013 la ora 23:27
Mult iubita Mea fiică, treimea nelegiuită, formată din cei trei dușmani ai Mei, profetul fals, anticristul și
balaurul care este satana, se va ridica acum sfidând Preasfânta Treime. Să știți că ei au mii și mii de
discipoli fideli și pe măsură ce timpul se apropie, se vor ține multe ceremonii secrete nelegiuite, pentru a
onora șarpele.
Atât de atent este șarpele să nu-și dezvăluie identitatea reală, încât adevăratele sale intenții nelegiuite,
îndreptate împotriva fiecăruia dintre copiii lui Dumnezeu, sunt deghizate, iar el se prezintă în fața acelor
puțini aleși ai săi ca un prinț frumos și fermecător și se manifestă în cel mai seducător mod. La fel cum Eu
comunic cu profeții Mei aleși, tot așa îi dă șarpele anticristului mesaje speciale pe care el le studiază cu
grijă și apoi le comunică celor din ierarhia sa de pe pământ. Aceste mesaje conțin instrucțiuni despre cum
să fie pângărită Biserica Mea pregătind calea pentru ca anticristul să își preia tronul și să înșele oamenii
făcându-i să creadă că el este chiar Cristos, Mântuitorul lumii.
Ascultați acum, voi toți cei care nesocotiți acest avertisment. Curând, mulți dintre discipolii Mei care Mă
iubesc dar nu cred în aceste mesaje vor avea de înfruntat un mare pericol. A început planul prin care se
dorește îndepărtarea voastră de Mine, și dacă voi nu rămâneți precauți și vigilenți veți fi ademeniți în
vizuina întunericului. El, anticristul, va imita toate caracteristicile Divinitații Mele, care i-au fost făcute
cunoscute de către șarpe. Acesta, șarpele, a privit Răstignirea Mea și doar el cunoaște anumite detalii ale
acestui eveniment teribil. El Mă va maimuțări pe Mine instruindu-și discipolii devotați ca să recompună în
Biserica Mea ritualuri de-a-ndoaselea. Va fi luat Cuvantul Meu și i se vor adăuga părți noi, obscene, menite
să onoreze fiara, însă mulți nu vor înțelege semnificația lor.
Dacă cochetați cu diavolul și vă puneți la dispozitia lui, acest fapt vă va duce spre mari încercări. Dacă
repetați cuvintele nelegiuite pe care el le va sădi printre voi, vă veți deschide sufletele către el. Dacă îl veți
adora pe el, iubindu-l pe anticrist atunci când acesta arogant va sta țanțoș în fața voastră, atunci îl veți
pune pe el în inimile voastre, în locul Meu. Tot ceea ce Eu v-am învățat va fi de-a-ndoaselea, cu susul în
jos, întors pe dos. Însă voi nu vă veți da seama de aceasta din cauză că mulți dintre voi nu ați înțeles cu
adevărat Învățăturile Mele și puțini ați ascultat cu atenție Evangheliile cu privire la evenimentele ce conduc
la A Doua Mea Venire.
Oh, cum Mi se rupe inima când trebuie să vă dezvălui toate acestea. Cât de mult aș vrea să nu
trebuiască să suferiți astfel. Dar, vă promit, Eu vă voi ușura suferința iar domnia lui, când va avea loc, va fi
scurtă.
Sufletelor care în mod inocent sunt prinse în această parodiere a Divinității Mele li se va arăta
Milostivirea Mea. Din păcate, aceia care cred că vor domni într-un paradis care le-a fost promis de către
înșelător, se vor pomeni aruncați în lacul de foc, unde vor suferi pentru veșnicie. Nu va fi nimeni care să-i
ajute, pentru că ei vor fi inghițit deja minciunile care sunt destinate să le câștige încrederea, și care vor
duce la pierderea multor suflete ce vor urma orbește falsa doctrină.
Rugați-vă pentru Milostivire pentru cei care vor fi înșelați de regele întunericului.
Isus al vostru


Anticristul va crea subvenții pentru a încuraja companiile, organizațiile și asociațiile de
caritate să lucreze pentru noul său centru al comerțului mondial

Sâmbătă, 19 octombrie 2013 la ora 20:00
Mult iubita Mea fiică, îi chem pe toți discipolii Mei care M-au auzit și Mă recunosc în aceste Mesaje să
Mă asculte acum.
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Această Lucrare care v-a fost dată este Sfântă. În ciuda oricărui chin, abuz, a oricărei suferințe și
batjocuri pe care poate va trebui să le îndurați din cauza acestei Misiuni, să vă amintiți că această Lucrare
este a Mea. Misiunea Mea finală, dăruită lumii prin intermediul profetului lui Dumnezeu, este un mare Dar
pentru omenire. Ridicați-vă deasupra batjocurii la care veți asista și să știți că ea este creată de cel rău în
efortul său de a împiedica răspândirea Adevărului. Adevărul, Cuvântul Meu Sfânt, va fi călcat în picioare și
toți demonii, eliberați din adâncurile iadului, vor face tot ce este posibil pentru a reduce la tăcere Glasul
Meu.
Lucrând prin acele suflete care se lasă deschise infestării, operele malefice ale satanei vor fi în curând
mascate și prezentate lumii ca Sfântă Scriptură. Noua doctrină, vor spune ei, a fost inspirată în mod divin
de catre Mine, Isus Cristos. Atentia întregii lumi va fi captată, pe măsură ce noua doctrină va fi dezvăluită
treptat, etapă cu etapă, și aplaudată mai ales de lumea care s-a îndepărtat de credință. Aceia la care nu vați aștepta niciodată să se închine lui Dumnezeu vor fi primii care vor sta la rând ca să îmbrățișeze seria de
erezii – minciuni împotriva Mea – pe măsură ce acestea sunt dezvăluite.
Ca niciodată până acum, Biserica Catolică va primi o mare cinstire publică din partea mass media
mondiale și a elitei politice. Ca niciodată pana acum, ateii și toate religiile, inclusiv acelea care nu Mă
cinstesc pe Mine, îsi vor deschide brațele și vor cădea în genunchi pentru a-i onora pe aceia care spun că
sunt de la Dumnezeu.
Când Imaginea Mea va dispărea și nu va mai fi văzută și când Crucile Mele, Sfintele Biblii, micile
liturghiere pentru Sfânta Liturghie, rozariile, medaliile, scapularele și Crucile Benedictine nu se vor
mai găsi, veți ști atunci că domnia fiarei a început.
Lumea va cânta imnuri de laudă lui anticrist. De îndată ce va face pace – o pace falsă – creată din
cauza războaielor la izbucnirea cărora el a contribuit – el va face declarații uimitoare. El, anticristul,
va declara că a primit mesaje de la Dumnezeu Tatăl și ele vor părea autentice. Apoi, folosind
puterea ocultă, el va părea că vindecă pe mulți și va părea să aibă mari daruri spirituale. Mulți vor fi
uimiți de așa-zisele ”miracole” pe care el va părea că le face și lumea îl va adora și se va prosterna la
picioarele lui. Atunci el, anticristul, se va declara a fi Isus Cristos, Fiul omului, și va spune că a venit
timpul să își revendice lumea și să salveze întreaga omenire. Oricine va îndrăzni să se opună mizeriei
și obscenităților care vor curge din gura fiarei va fi pedepsit sever.
În acel moment, din cauza infestării lumii de către satana, păcatul va fi atât de răspândit încât
demnitatea umană va ajunge la cel mai jos nivel, unde necurăția, desfrâul, lăcomia și toate celelalte păcate
grave în Ochii lui Dumnezeu se vor vedea în toate spațiile publice. Pentru că păcatul va fi declarat un
defect omenesc natural și pentru că vi se va spune că Dumnezeu nu vă va judeca pentru o trăsătura ce
ține de slăbiciunea omenească, mulți vor îmbrățișa păcatul și nu vor avea rușine în sufletele lor.
Celebritățile lumii, artiștii, mass media, actorii cunoscuți, cu toții vor dori să fie văzuți cu anticristul și
imaginea sa va fi mai vizibilă decât a oricui altcuiva care a venit înaintea sa. El va fi fluent în mai multe
limbi; va fi frumos; va avea un deosebit simț al umorului și extraordinare aptitudini de comunicare.
El va fi foarte atent în legătură cu ceea ce spune despre Dumnezeu și nu se va referi niciodată la
Maica Domnului, pentru că se va considera că ea nu mai are niciun rol de jucat.
Interviurile lui anticrist la televizor vor fi un fapt obișnuit și oamenii vor sorbi fiecare cuvânt ce
iese din gura lui. El îi va influența pe politicienii din fiecare națiune și aceia care se află în compania
lui vor fi tratați ca membrii unei familii regale. Dar lucrurile nu se vor opri aici. Cuvintele lui vor fi
citate în predici în toate bisericile. I se va acorda o mare cinstire și o poziție înaltă în toate bisericile,
până când în sfârșit el se va așeza pe noul tron în noul templu al Babilonului. Influența lui se va
extinde asupra tuturor băncilor, legilor comerciale și a economiei mondiale. Anticristul va crea subvenții
pentru a încuraja companiile, organizațiile și asociațiile de caritate să lucreze pentru noul său centru al
comerțului mondial. Cei care vor dori să facă parte din imperiul anticristului se vor îmbogăți foarte mult.
Oricine îi jură credință lui, fie prin ceremonii religioase, fie prin acorduri de afaceri sau comerț, va
trebui să primească un semn. Aceia care acceptă semnul, care va fi sub forma unui card bancar și a
unui cip special care le va fi introdus în mâna, își vor pierde sufletele în favoarea lui. Toți cei care
poartă Pecetea Dumnezeului celui Viu vor scăpa de încleștarea anticristului și vor deveni imuni la
aceasta oroare. Nu ignorați avertismentul. Nu vă temeți, pentru că, dacă urmați instrucțiunile Mele, veți fi
protejați.
Am vărsat multe Lacrimi dându-ți acest Mesaj și de aceea Durerea Mea în tine, fiica Mea, este atât de
mare în acest moment. Mângâie-Mă cerând Milostivirea Mea și Protecția Mea.
Al vostru Isus


Ei vor urma calea distrugerii, precum mieii la tăiere

Luni, 21 octombrie 2013 la ora 10:56
Draga Mea fiică, cea mai mare trădare a iubiților Mei ucenici fideli - aceia care vor susține mereu cu
fermitate Adevărul - va veni din partea acelor discipoli din Biserica Mea care vor cădea pradă marii
înșelăciuni.
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Foarte mulți oameni, din cauza loialității lor greșit îndrumate, vor fi înșelați de către impostorul care va
prelua puterea în Bisericile Mele de pretutindeni. Deși uneori nu se vor simți în largul lor atunci când vor
auzi interpretările ciudate ale Cuvântului Meu Sfânt, care nu vor fi luate în contextul corect, ei vor urma
calea distrugerii, precum mieii la tăiere. Ei îl vor lăuda cu generozitate pe falsul profet și îl vor saluta ca pe
un mare dictator, si vor deveni ca unul pentru a crea o mare armată. Această armată va provoca cea mai
mare persecuție asupra fraților lor creștini. Fratele va lupta contra fratelui în această bătălie teribilă pentru
Adevăr. Numărul celor care vor urma Treimea nelegiuită formată din profetul mincinos, antichristul și
satana, va fi mult mai mare decât numărul celor care rămân fideli Cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu, așa
cum a fost el lăsat de la începuturi.
Voi, poporul Meu ales, care nu vă abateți de la Adevăr, veți găsi dificilă această călătorie. Nici o
clipă în viața voastră nu v-ați fi imaginat această teribilă înșelăciune, la care sunteți pe cale să
asistați. Dușmanii Mei sunt bine pregătiți, au o mare influență și au o finanțare solidă. Ei au multe
avantaje, însă nu au de partea lor Puterea lui Dumnezeu. Nu numai că ei nu posedă Puterea lui
Dumnezeu, Tatăl Meu Cel Atotputernic, dar în plus, ei pot fi doborâți în orice clipă de Voia Lui. Din
păcate, ei vor îndepărta de la Mine multe suflete iar Eu voi permite acest lucru, ca parte a purificării finale a
omenirii. Această perioadă de pe Pămant va separa binele de rău.
Ce vreau să spun prin asta? Veți spune, desigur, că vor fi păcăliti cei buni și că aceasta nu este vina lor.
Aveți dreptate. Însă atunci când cei care zic că sunt creștini adevărați acceptă erezia în locul Cuvântului
Meu Sfânt, ei hulesc împotriva Mea. Ei cunosc bine Adevărul și trebuie să fie atenți la Cuvântul Meu în
fiecare secundă. Mulți dintre voi sunteți adormiți. Foarte mulți nu Mă cunoasteți cu adevărat deoarece nu
aveți umilință în suflet, pentru că sunteți atât de mândri de cât de mult cunoașteți voi Sfânta Scriptură. Mulți
dintre voi nu ați reușit să citiți Evangheliile și nici nu înțelegeți ce se va întâmpla înainte de a doua Mea
Venire. Voi încă nu știți că Adevărul v-a fost deja dăruit în Preasfânta Biblie. De ce continuați să sfidați
Cuvântul lui Dumnezeu, să respingeți și să luptați împotriva Mâinii care v-a creat? Nu sunteți cu nimic mai
informați decât cei ce M-au răstignit. Nu aveți mai multe cunoștințe decât fariseii, care credeau că
interpretarea lor asupra Cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu era superioară celei date de Fiul omului.
Refuzând să acceptati profețiile finale, Mă veți nega. Toate serviciile aduse Mie nu vor mai însemna nimic,
deoarece voi îl veți urma pe cel trimis de satana ca să vă ia dreptul de a moșteni Paradisul Meu.
Cât de tare Mă faceti voi să plâng! Modul în care Mă veți trăda se va vedea în persecuțiile pe care voi le
veți aduce asupra celor pe care îi numiți, în numele Meu, frații și surorile voastre. Veți fi îndoctrinați cu
minciuni, la fel cum și alții dinaintea voastră au fost îndoctrinați în trecut, de către liderii șireți și dictatori.
Pentru că vă lipsește dragostea adevărată pentru Mine, care necesită mari sacrificii, voi Îmi veți aduce
multă durere și suferință. În timp ce dușmanii Bisericii Mele vă vor atrage într-o plasă a minciunii, voi le veți
cânta laude, îi veți adora și îi veti iubi pe toți aceia care Mă urăsc pe Mine, iar Eu voi fi uitat.
Amintiți-vă aceste cuvinte. Când puneți falși dumnezei înaintea Mea, veți provoca Mânia lui Dumnezeu.
Al vostru Isus


Dumnezeu Tatăl: Acesta este un apel pentru salvarea acelora dintre voi care nu vor pune la
îndoială ereziile care urmează să fie declarate

Joi, 24 octombrie 2013 la ora 19:45
Draga Mea fiică, Eu vin să spun lumii că inamicii care cutreieră pământul, deghizați în oameni
care afirmă că aduc lumii Cuvântul Fiului Meu, s-au unit acum ca unul. Ca unul, ei își unesc puterile și
vor desfigura pământul cu înșelătoria lor nelegiuită.
Eu sunt pregătit. Astept. De îndată ce ei vor introduce legile lor josnice, Eu voi lovi și lumea va fi
martora pedepselor Mele. Avertismentele Mele au ajuns la urechi surde și la cei prea mândri ca să
accepte Mâna Milostivirii Mele, dată vouă prin Mesajele Mele. Liderii celor care vă vor persecuta în numele
drepturilor omului, vor suferi de Mâna Mea. Ei se cred atotputernici și invincibili, însă vor afla în curând că
ei nu sunt nimic fără Puterea Creatorului lor.
Eu sunt Creatorul Vieții, iar cei care decid să își folosească puterea pentru a lua viața copiilor
Mei – și trupeasca și sufletească – să știe că vor pierde totul. Atunci când voi vă luptați cu copii Mei și
îl trădați pe Fiul Meu, Isus Cristos, puțină speranță mai e pentru voi. Eu nu revărs cu ușurință Harul Meu
asupra voastră pentru că voi Mi-ați provocat o Mare Supărare. Totuși Eu tânjesc după loialitatea voastră,
însă vă avertizez asupra pericolului de a cocheta cu cel rău. Eu vă voi da toate șansele să vă întoarceți din
lanțurile ce vă leagă de treimea nelegiuită. Trebuie să vă smulgeți din lanțurile satanei. Timpul vostru e
scurt.
Vă cer să vă uitați în Sfânta Mea Biblie, în Evanghelii, și să căutați semnele care v-au fost date legat de
apostazia prezisă, pentru că ea a înghițit lumea și se răspândește ca un virus mortal în fiecare zonă
imaginabilă din societatea voastră. Voi ați fost contaminați și acum Eu, Tatăl vostru, Vin să vă curăț de
acest groaznic flagel. Voi trebuie să Mă implorați să vă ajut înainte de a fi prea târziu pentru voi.
Voi trebuie să recitați această Rugaciune. Cereți-Mi să vă ajut.
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Rugăciunea (124) a Cruciadei de Rugăciune: Ascultă rugăciunea mea de eliberare
"O, Dumnezeule, Tatăl meu Milostiv, Creator a toate câte sunt, ascultă rugăciunea mea de
eliberare. Eliberează-mă din lanțurile sclaviei și protejează-mă de persecuția celui rău. Ajută-mă să
discern Adevărul și vino în ajutorul meu, chiar dacă eu sunt confuz și poate că mă îndoiesc de
Cuvântul Tău. Iartă-mă dacă Te-am ofensat și ia-mă în refugiul Noului Tău Paradis de pe Pământ.
Amin."
Timpul Meu pentru a declara a Doua Venire a Fiului Meu e aproape. Timpul va trece repede și domnia
dușmanilor Mei, chiar scurtă fiind, va părea o eternitate din cauza cruzimii pe care ei o vor arăta față de
copii Mei. Ei nu vor fi devotați nici acelor oameni fără minte care vor jura credință fiarei. Așa cum cel rău
Mă urăște pe Mine, tot așa îi urăște și pe copiii Mei, pe toți - pe cei buni și pe cei răi deopotrivă. Acesta
este un Apel pentru salvarea acelora dintre voi care nu vor pune la îndoială ereziile care urmează să fie
declarate. Voi trebuie să analizați întotdeauna orice îndoială care vă pătrunde în suflet, atunci când nu
sunteți mulțumiți de vreo formă nouă de doctrină, față de care simțiți în inimile voastre că e ceva în
neregulă.
Eu nu am acordat permisiunea ca, în Numele Meu Preasfânt, să fie introdusă vreo lege nouă sau
sacrament nou.
Preaiubitul vostru Tată, Dumnezeu cel Preaînalt


El, anticristul, va vorbi multe limbi, dar nici un cuvânt în limba latină nu va ieși de pe buzele
lui

Luni, 09 decembrie 2013 la ora 16:46
Fiica Mea preaiubită, Timpul Meu este aproape. Cu cât se apropie Ziua cea Mare, cu atât mai multe
semne se vor arăta în lume.
Omul care va fi arătat lumii ca ”omul păcii” se pregătește să Mă imite pe Mine în toate modurile
posibile. El cunoaște Sfânta Scriptură pe de rost și, din cauza originii sale, va rosti Cuvintele
inversat, astfel încât înțelesul lor să fie răstălmăcit. Din gura lui vor curge blasfemii, erezii, minciuni și
desacralizarea Cuvântului Meu. El îi va impresiona pe mulți prin cunoștințele sale despre toate lucrurile
sfinte. El va recita fragmente din Învățăturile Mele, pe care le va proclama cu patos la toate nivelele lumii
laice, până când oamenii ii vor acorda atenție și îl vor lua în considerare.
Mulți vor spune: ”Cine este acest om care vorbește cu atâta înțelepciune?" ”Cine este cel care cheamă
lumea cu atâta dragoste în inima lui pentru mase? Este el Domnul Dumnezeu, Isus Cristos?” vor întreba ei
atunci când multe minuni i se vor atribui lui. Iar când se va plimba pe la altare împreună cu alți dușmani ai
Mei, care vor fi îmbrăcați ca slujitorii sfinți ai lui Dumnezeu, atunci el va fi pe deplin acceptat de către cele
două diviziuni din lume – adevărații credincioși și păgânii.
El, anticristul, va răstălmăci Adevărul și va declara minciuna că el este Eu și că vine să vă aducă
mântuire. Va declara minciuna că el vine în trup. Nu va face niciodată aluzie la Isus Cristos, care a venit
în trup până la moartea Sa pe Cruce, - pentru că aceasta este imposibil. Nu, ci el va declara acest fapt
inversat. El va spune că în aceste timpuri, el a venit, în sfârșit, în trup. Mulți îl vor crede când va spune că
el este Cristos. El, anticristul, va vorbi multe limbi, dar nici un cuvânt în limba latină nu va ieși de pe
buzele lui.
Bestia va fi idolatrizată, în timp ce Eu, Adevăratul Mântuitor al lumii, voi fi dat uitării, iar Cuvântul Meu va
fi călcat în picioare. Nu trebuie niciodată să credeți minciunile care vor fi rostite de bestie, atunci când va
sta cu mândrie în templul ridicat în onoarea sa.
Al vostru Isus


Mama Mântuirii: Mulți vor crede că anticrist este un om sfânt

Vineri, 07 februarie 2014 la ora 15:50
Copila mea, dacă Fiul meu, Isus Cristos, ar trăi pe Pământ în acest timp, el ar fi omorât. Niciun
oficial al Bisericii Sale nu L-ar accepta. El ar deveni un obiect al batjocurii, apoi ar fi temut și într-atât de
disprețuit, încât L-ar răstigni, la fel ca prima dată.
De data aceasta Fiul meu va veni doar în Spirit și, din Porunca Tatălui meu, El nu va mai apărea
pe pământ ca om, în trup. Vă îndemn ca acest Mesaj să fie făcut cunoscut tuturor, întrucât mulți vor
veni în Numele Său, însă unul dintre ei se va face foarte cunoscut și va spune că este Fiul meu, dar
aceasta va fi o minciună.
Anticristul se va ridica și va deveni atât de puternic încât imaginea sa va fi văzută peste tot. Se vor
înălța statui după imaginea sa iar chipul său va apărea mereu la știri și pe ecranele de televiziune din toată
lumea. Va fi aplaudat de cei mai puternici conducători, însă își va exercita cu adevărat influența asupra
omenirii abia atunci când va fi primit în mod deschis și apoi susținut de către profetul mincinos.
Dacă Fiul meu S-ar face cunoscut din nou în trup și ar atrage atenția, ei L-ar distruge. În schimb,
anticristul va fi bine primit în lume și va fi luat drept Isus Cristos.
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Fiecare Cuvânt din Biblie, referitor la cea de-a Doua Venire a Fiului Meu, va fi adaptat și
răstălmăcit pentru a convinge lumea că tocmai asistă la întoarcerea lui Isus Cristos. Dușmanii Fiului
meu, care se amestecă printre slujitori inocenți ai Lui în Biserica Fiului meu de pretutindeni, vor fi induși
într-o eroare gravă. Conducătorii lor îl vor primi pe anticrist cu brațele deschise și vor încuraja sufletele să îl
idolatrizeze. Influența lui îi va șoca pe mulți dintre cei care rămân credincioși lui Dumnezeu și este important
ca voi să vă păziți sufletul de farmecul lui hipnotic.
Daca veți purta asupra voastră Medalia Mântuirii, ea, pe lângă celelalte Haruri pe care le conferă,
vă va proteja împotriva puterii anticristului. Să nu vă înșelați, căci anticristul îi va seduce pe mulți și va
fi văzut ca fiind cel mai puternic, mai faimos, mai carismatic și mai influent conducător al tuturor timpurilor.
Mulți vor crede că anticrist este un om foarte sfânt și, datorită numeroaselor sale legături în Biserica Fiului
Meu, milioane de oameni se vor converti la ceea ce ei cred că este Adevărul. Această imagine exterioară
falsă a sfințeniei va aduce lacrimi de bucurie pe chipurile tuturor celor care nu au avut nicio credință în
viața lor până în acel moment, sau nu au crezut în Dumnezeu. Aceștia îl vor adula pe acest om și vor
crede că el le va salva sufletele.
La început, anticristul va fi văzut drept un mare conducător cu o alură atrăgătoare, fermecătoare și
iubitoare. Apoi, în timp, el va începe să manifeste puteri tămăduitoare și mulți oameni vor ieși în față
pretinzând că au fost vindecați de el. De asemenea, multe suflete vor susține că au asistat la minuni în
prezența sa. După aceea se vor manifesta peste tot o serie de apariții false, în care va fi văzută imaginea
simbolului Duhului Sfânt.
Mass-media îi va crea o imagine de om evlavios și foarte puțini vor îndrăzni să-l mustre în public.
Deoarece va stăpâni multe limbi, el va păcăli milioane de oameni într-o perioadă foarte scurtă de timp.
Apoi se vor răspândi zvonurile cum că Isus Cristos a revenit. Ele vor fi alimentate de cei care vor lucra
neobosit pentru anticrist, răspândind minciuni, până când, într-un sfârșit, el va ajunge să fie luat drept Fiul
meu. Toate aceste evenimente vi se par acum exagerate, însă atunci când se vor derula înaintea voastră
vor părea ca o serie de evenimente normale pe care mulți le vor vedea ca fiind înălțătoare.
Apoi, la fel cum fiecare falsitate este prezentată lumii pe dos de către satana – prin ritualuri satanice,
anticristul va fi văzut suindu-se la Ceruri. Fiul Meu, când Se va întoarce, va fi văzut coborând pe norii
cerului – exact invers față de Înălțarea Sa la Ceruri – întocmai cum El a făgăduit.
Atunci, anticristul și toți aceia care l-au adorat ca niște sclavi vor fi azvârliți în iazul de foc iar pacea va fi
a voastră, dragi copilași. Toți aceia care rămân fideli Adevărului vor fi ridicați, într-o clipită, în Noul Paradis,
când Cerul și Pământul vor deveni una.
Mama voastră preaiubită, Mama Mântuirii


Mama Mântuirii: Anticristul își va folosi așa-zisul stigmat în scopul de a convinge lumea că
el este Isus Cristos

Sâmbătă, 15 februarie 2014 la ora 17:14
Copila mea. atunci când înșelătoria va cuprinde sufletele sub influența anticristului, oamenii vor fi prostiți
prin multe acțiuni, fapte și cuvinte care vor veni de la el. Dulce și liniștitor, cu un comportament calm, el va
justifica sigur de sine fiecare păcat împotriva lui Dumnezeu. Chiar și cel mai josnic păcat împotriva
umanității va fi explicat cu blândețe și minimalizat, ca și cum ar fi fără consecințe. El îi va convinge pe mulți
că suprimarea vieții este pentru binele celorlalți și este o parte importantă a drepturilor omului. Blasfemiile
care se vor revărsa din gura sa vor fi văzute ca fiind juste și corecte. El va justifica totul citând Sfânta
Scriptură de-a-ndoaselea. Cei care se vor agăța de fiecare cuvânt al său nu vor cunoaște destule despre
Cuvântul lui Dumnezeu pentru a fi în stare să-l contrazică. Apoi va da impresia că el se roagă permanent și
va declara ca el este înzestrat din punct de vedere spiritual.
Anticristul va căuta compania celor văzuți ca realizând acte mari de caritate și îi va curta pe cei
considerați a fi sfinți în Ochii lui Dumnezeu.
În timp, oamenii vor adera la ceea ce ei vor crede a fi cu adevărat o iluminată religie mondială unică, în
care antricristul va juca un rol important. Apoi, el va folosi toate puterile demonice, date lui de către
satana, pentru a convinge lumea că el are stigmatul asociat sfinților. Anticristul își va folosi așa-zisul
stigmat în scopul de a convinge lumea că el este Isus Cristos și că a venit ca să salveze lumea. Apoi, el va
zice că anunță a Doua Venire - însă cei care vor cădea în adorație la picioarele lui vor fi măturați
împreună cu el de către Îngerul Domnului, care îi va azvârli în lacul de foc.
Mama voastră, Mama Mântuirii


Doar atunci când Sfânta Euharistie va fi înlăturată complet, anticristul va intra în Biserica
Mea

Sâmbătă, 15 martie 2014 la ora 20:10
Prea iubita mea fiică, în timp ce apostazia se propagă în valuri în Biserica Mea, toți cei care îmi
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slujesc Mie vor fi supuși, din interior, la cea mai mare încercare. Crizele interne din Biserica Mea de
pe Pământ vor presupune, pentru mulți dintre preoții Mei, suferințe din cauza unei dileme îngrozitoare.
Credința multora dintre ei a fost deja zdruncinată și ei vor trebui să aleagă dacă doresc să urmeze o
nouă doctrina substitut care va înlocui Cuvântul, sau să rămână fideli Dreptei Credințe. Chiar și cei
mai credincioși dintre ei vor fi copleșiți de vocile puternice ale impostorilor și vor începe să pună la îndoială
semnificația Învățăturilor Mele în lumea de azi, când păcatul va fi declarat a nu mai avea nicio importanță
Se pregătește calea pentru ca semințele să fie semănate, iar fiul satanei va fi în curând gata să
îmbrățișeze noua biserică falsă. Biserica Mea va suferi o perioadă de teribilă întunecime iar
Crucificarea Mea va fi îndurată de fiecare suflet care Îmi rămâne loial Mie. Dușmanii Mei vor face
declarații zdrobitoare și radicale, cerând ca tot ceea ce insultă Numele Meu Sfânt să fie declarat acceptabil
în ochii Bisericii Mele. Din cauza păcatului lașității, foarte puțini dintre clerici vor lupta împotriva
desacralizării, dar să știți următoarele. Dacă ei vor lua parte la sacrificii false, sacramente false și
învățături false, pe care vor încerca apoi să le impună discipolilor Mei loiali, Eu îi voi declara ca nemaifiind
demni să stea înaintea Mea.
Mare parte a suferinței pe care o vor indura oamenii obișnuiți va veni din mâna celor care au intrat în
Biserica Mea prin mijloace false. Când vă vor spune că Trupul Meu înseamnă altceva decât Trupul
Meu fizic, să știți atunci că sfânta împărtășanie pe care o veți primi, nu va fi parte din Mine. Nu
trebuie să le permiteți niciodată să schimbe însemnătatea Sfintei Euharistii. Doar atunci când
Sfânta Euharistie va fi înlăturată complet, anticristul va intra în Biserica Mea și o va prelua. Aceasta
va fi ziua când veți ști că lumea politică va fuziona cu bisericile Creștine de pretutindeni și că Eu nu voi mai
fi Prezent în ele. Cu toate astea, Biserica Mea nu poate muri niciodată, și deci Rămășita Mea va fi cea care
va păstra aprinsă Lumina Mea și va păstra vie Prezența Mea, iar mulți vor trebui să caute Bisericile
ascunse și pe acei slujitori sfințiți ai Mei care, prin Harul lui Dumnezeu, reușesc să păstreze Biserica Mea
intactă.
Să nu presupuneți niciodată că fiul satanei, anticristul, va apărea într-un mod agresiv sau ca un
dictator malefic, deoarece nu acesta va fi stilul său. Dimpotrivă, el va avea mulți prieteni. El va fi iubit
de multe guverne, ca și de dușmanii Mei din interiorul Bisericii Mele, care vor aplauda zgomotos fiecare
mișcare a sa, până i se va oferi o poziție onorifică în Biserica Mea. Cardinali, episcopi și alți membri ai
Bisericii Mele vor vorbi constant despre el și îl vor lăuda în omiliile lor. Puterea lui de seducție va fi atât de
puternică încât va fi hipnotizantă. El, prin puterea supranaturală a satanei, îi va atrage pe toți aceia care iau
decizii în Biserica Mea, până când, cu timpul, ei vor face plecăciuni în fața lui ca și cum el ar fi Eu.
Prin membrii ambițioși ai clerului, care s-au depărtat de credința lor însă, cu toate acestea, încă au fost
binecuvântați cu Darul Sfintei Preoții, anticristul va câștiga un surplus de putere. Prin acești bieți trădători
rătăciți ai Mei, el va scoate și ultima fărâmă de putere din Biserica Mea, până când aceasta va fi pregătită
pentru ca el să intre în ea ca noul ei conducător. În toată această perioadă de întunecime, inamicii Mei vor
avea, într-un mod liniștitor și seducător, o extraordinară pricepere de a prezenta minciunile ca fiind
Adevărul. Doar aceia care vor continua să se roage pentru protecție și care îl vor demasca pe satana în
toate modurile în care au fost învățați, vor fi în măsură să scape din ghearele anticristului.
Al vostru, Isus


Mama Mântuirii: Cifra unu va fi folosită ca un simbol în noua carte

Vineri, 06 iunie 2014 la ora 23:15
Draga mea copilă, în curând îi va fi prezentată lumii, de către dușmanii Fiului meu, o carte nelegiuită
care va avea cifra unu încrustată în coperta sa, în roșu și negru, cu capul unui țap ascuns în designul său .
Cei care sunt încă nedumeriți să știe că această carte se va pretinde a fi o publicație importantă, care
va unifica omenirea. Va fi văzută ca fiind cea mai importantă sursă pentru realizarea unității lumii, și toți cei
care o vor citi vor fi încurajați să se adapteze unui nou mod de a gândi, unui nou mod de a crede în sine,
de a fi bun cu sine, ca astfel să se poată alătura, în uniune, celor care urmează această cale spre autopreamărire. Această carte va deveni o doctrină care să unească toate națiunile, toate religiile, toate
politicile, toate legile și aspectele economiei. Ea va fi folosită pentru a crea o nouă societate globală unică,
golită de religiile care Îl slăvesc pe Fiul meu, Isus Cristos. Va fi parte a programelor școlare și toate
guvernele vor fi îndemnate să adapteze această filosofie ca parte a constituțiilor țărilor lor.
Cifra unu va fi folosită ca un simbol în noua carte și oamenii vor purta insigne pentru a-și declara public
fidelitatea față de această alianță unică mondială. Totul va fi pregătit pentru ca atunci când apare
anticristul, cartea să fie văzută ca parte a dictaturii sale. Cartea va promova toate falsele doctrine, tot ceea
ce e greșit în Ochii lui Dumnezeu, neadevăruri și o filosofie periculoasă, care îi va conduce într-o gravă
eroare pe toți cei care îi acceptă conținutul. Din cauza ei, capacitatea oamenilor de a discerne binele de
rău va fi slăbită. Moralitatea lor va fi analizată în mod critic iar păgânismul, deghizat într-o religie care îi
primește pe toți, va fi întrețesut, în mod viclean, în fiecare paragraf.
Mulți oameni vor dori să cumpere această carte, pentru că ea va fi declarată a fi un progres uimitor în
lumea politicii. Ea va deveni o carte care promovează o formă de comunism, însă va fi văzută ca având o
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spiritualitate unică, ceea ce va atinge inimile multora. Ea va reprezenta tot ceea ce este opus Cuvântului
Adevărat al Lui Dumnezeu. Va fi o carte care își propune să evanghelizeze lumea spre a crede în
importanța umanismului. Va glorifica omenirea, inteligența umană, progresul uman, marea putere științifică
a omului și importanța de a controla toate țările în același mod.
Totul este planificat pentru a avea siguranța că anticristul va fi salutat în cadrul unor mari serbări. Dar să
nu va lăsați înșelați, căci această carte va fi concepută de el, cel care se va autoproclama rege al lumii. Și
toți oamenii vor fi încântați de o nouă lume, un nou început și un nou conducător. În timp, el va fi bine primit
în Biserica Fiului meu cu cartea ereziei. Și atunci când el se va așeza pe tron în noul templu, toți îl vor trata
pe el ca pe Cristos. La scurt timp după aceea, el va prosti lumea făcând-o să creadă că el este Fiul meu,
Isus Cristos.
Acela va fi timpul foarte multor lacrimi – lacrimi ce vor fi vărsate de Cer din cauza înșelăciunii în care vor
fi implicați foarte mulți oameni. Toate aceste pregătiri au început, așa că și Dumnezeu se pregătește să
lupte pentru aceia care cad sub influența anticristului. Pregătiți-vă temeinic, dragi copii, pentru că veți avea
nevoie de tot ajutorul din Cer ca să vă susțină în vremurile ce vor urma.
Mergeți înainte cu speranță, pentru că perioada va fi scurtă, căci Dumnezeu nu-i va permite fiarei să
domnească mai mult decât e necesar, conform Sfintei Scripturi. Încredeți-vă, sperați și fiți recunoscători
pentru că vi s-a dat Adevărul acum, pentru că astfel veți putea să vă pregătiți. Dați mereu mulțumire lui
Dumnezeu pentru astfel de Milostiviri, pentru că El este atât de Generos încât cu cât Îl chemați mai mult,
prin intermediul preaiubitul Său Fiu, cu atât mai tare El va micșora impactul acestor încercări.
Mult iubita voastră Mamă, Mama Mântuirii


Porțile au fost deschise pentru a permite păgânilor să profaneze Biserica Mea

Luni, 16 iunie 2014 la ora 17:27
Draga Mea fiică iubită, aceia dintre voi care nu doresc ca Eu să comunic cu voi, să știe următoarele.
Voința voastră liberă înseamnă că voi sunteți liberi să alegeți dacă vreți sau nu să acceptați ceea ce spun
și doresc Eu. Să credeți sau nu – aceasta e alegerea voastră și, indiferent ce decideți, Eu nu vă voi Judeca
niciodată pentru asta.
Însă voi niciodată nu trebuie să îi judecați pe alții în Numele Meu. Mă refer aici la judecarea celor
care Mă resping, ca și a celor care acceptă Intervenția Mea. Niciunul dintre voi nu are dreptul să
declare o altă persoană ca fiind rea sau vinovată de vreo fărădelege. Aceia dintre voi care îi judecați
aspru pe cei despre care credeți că greșesc și că se fac vinovați de fărădelegi sau erezie – nu aveți acest
drept. Voi trebuie să rămâneți tăcuți și să vă rugați pentru cei despre care credeți că sunt în situația
respectivă. Numai Eu, Isus Cristos, am Puterea de a Judeca umanitatea.
Atunci când umiliți o altă persoană în Numele Meu Sfânt, voi păcătuiți iar Eu vă voi considera
vinovați pentru aceasta. Atunci când îi răniți pe alții cu vorbele gurii voastre, Eu vă voi reduce la
tăcere. Când dăunați reputației altei persoane, propria voastră reputație va fi pusă sub semnul întrebării de
către ceilalți. Ipocrizia Mă dezgustă, iar când voi sunteți vinovați de calomnie făcută în Numele Meu,
atunci aduceți mare rușine nu numai asupra voastră înșivă, ci și asupra Numelui Meu Sfânt.
Orice om care cauzează suferință unei alte persoane și apoi declară deschis că vorbește în Numele lui
Dumnezeu, se minte pe sine. Cei care îi pedepsesc pe alții și afirmă că ei îndeplinesc pur și simplu
ordinele primite, din dedicație și devotament față de Dumnezeu, aceia nu sunt ai Mei. Rușine vouă, căci voi
nu Mă cunoașteți. Și în timp ce vă luptați între voi – Creștin împotriva Creștinului –păgânii aflați
printre voi invadează Biserica Mea. Dușmanul lucrează cu multă inteligență. Planul său viclean este să
creeze neînțelegeri în Biserica Mea și, pe măsură ce adevăratul devotament pentru Mine slăbește, porțile
au fost deschise pentru a-i lăsa pe păgâni să profaneze Bisericile Mele și Sfânta Euharistie.
Rușine acelora dintre voi care cunosc Adevărul – Sfântul Meu Cuvânt dat vouă în Preasfânta Scriptură.
Toate sacrificiile au fost făcute pentru voi; profeții lui Dumnezeu trimiși vouă au fost molestați,
persecutați și uciși; vizionarii, văzătorii și sfinții – toți venerați numai după moartea lor, dar în
timpul vieții batjocoriți atunci când răspândeau Cuvântul Meu; și apoi Propria Mea Jertfă – atunci
când M-ați crucificat. Acum ce faceți voi? Permiteți acelora care venerează dumnezei falși să li se
închine acestora pe Altarele Mele, care sunt destinate să Mă onoreze pe Mine. Acești păgâni v-ar
permite să faceți același lucru în templele lor?
Istoria se repetă. Păgânii au pus stăpânire pe Biserica Tatălui Meu și au fost aruncați în afară. Când
profanați Biserica Mea și Trupul Meu, nu mai sunteți potriviți pentru a Mă sluji, iar Eu voi arunca
afară pe toți slujitorii Mei sfințiți care Mă trădează în acest fel. Păcatele voastre sunt mai negre decât ale
acelora pe care îi slujiți în Numele Meu, pentru că voi veți lua cu voi sufletele pe care le-ați
îndepărtat de la Mine. Este timpul să alegeți. Fie Mă acceptați pe Mine, Isus Cristos, așa cum Sunt Eu și
nu așa cum vreți voi să fiu, fie vă deziceți de Mine. Nu există cale de mijloc.
Al vostru Isus
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Dumnezeu Tatăl: Ridicați-vă acum și primiți Pecetea Mea, Pecetea Dumnezeului celui
Viu

Luni, 20 februarie 2012 la ora 12:20
Prea iubita Mea fiică, Inima-Mi zvâcnește cu durere, datorită păcatelor copiilor Mei. Ca oricărui
Tată iubitor, Mi se frânge inima din cauza urii unora împotriva altora. Este ca o sabie care
străpunge Inima Mea și nu mai iese.
Eu sunt Dumnezeu cel Preaînalt, care datorită voinței libere dăruite copiilor Mei, trebuie să
îndur o durere continuă, până când nu se va realiza Noul Paradis de pe Pământ. Atunci, copiii
Mei, vă veți uni potrivit Voinței Mele Sfinte. Până când asta nu se va întâmpla, nu va fi pace pe
Pământ. Doar când cel Rău și toți cei care-l urmează ca și niște sclavi, vor fi distruși, lumea se va
liniști. Fiica Mea, spune-le copiilor Mei că Eu nu Mă bucur la gândul pedepsirii lor, deoarece îi
iubesc. Ei sunt ai Mei, creaturile Mele dragi. Să văd cum sufletele lor sunt corupte de satana,
pentru Mine ca Tată iubitor, este o suferință continuă. Doresc să vă iau pe voi toți, iubiții Mei copii,
care cunoașteți și înțelegeți Iubirea Mea pentru voi, și să vă conduc în frumusețea Noului Paradis
de pe Pământ.
Vă promit că prigoana va fi de scurtă durată și că voi veți fi ocrotiți.
Pentru că acum vă dăruiesc Pecetea Dragostei și a Ocrotirii Mele.
Prin asta veți scăpa neobservați de cei care vor provoca neajunsuri în țările voastre.
Pecetea Mea este Promisiunea Mântuirii. Cu această pecete, puterea Mea se va revărsa asupra
voastră și nu veți avea parte de nici un rău. Copiii Mei, asta este o minune și vor fi binecuvântați
cu acest dar divin numai cei care, ca și copiii mici, se vor prosterna cu iubire înaintea Mea,
Domnul lor, Creatorul Atotputernic.
Ridicați-vă acum și primiți Pecetea Mea, Pecetea Dumnezeului celui Viu.
Rugăciunea (33) a Cruciadei de Rugăciune:
Pentru a primi Pecetea Dumnezeului Celui Viu
"O, Dumnezeul meu, Tată iubitor, primesc cu bucurie și recunoștință Pecetea divină a
Protecției Tale. Dumnezeirea Ta cuprinde trupul și sufletul meu pentru veșnicie. Cu
recunoștință smerită mă plec, și-ți ofer Ție, iubitul meu Tată, iubirea mea profundă și
fidelitatea mea. Te implor ca prin această Pecete specială să mă aperi pe mine și pe cei
dragi mie, și eu Îți promit că-mi voi trăi viața în slujire pentru Tine, acum și-n vecii vecilor.
Te iubesc, Tată drag. În aceste timpuri, Te consolez, Tată scump. Îți ofer Trupul și Sângele,
Sufletul și Dumnezeirea Preaiubitului Tău Fiu, pentru ispășirea păcatelor lumii și mântuirea
fiecărui copil al Tău. Amin."
Mergeți acum copii și nu vă fie frică. Încredeți-vă în Mine, Tatăl vostru iubit, care din iubire v-a
creat pe fiecare dintre voi. Eu cunosc fiecare suflet, fiecare părticică a voastră îmi este cunoscută.
Nici unul nu este mai puțin iubit decât celălalt. Tocmai de aceea nu vreau să pierd nici un suflet.
Nici unul. Vă rog și pe mai departe să vă rugați în fiecare zi Rozariul Milostivirii Divine. Într-o bună
zi veți înțelege de ce este necesară această purificare.
Iubitul vostru Tată Ceresc, Dumnezeu cel Preaînalt
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