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Aceste mesaje au fost date unei femei obişnuite, o mamă căsătorită, care trăiește în Europa și a fost 
chemată pentru a proclama Cuvântul Lui Dumnezeu. Ea a primit peste 1300 de mesaje din Cer, zi de zi, 
din noiembrie 2010, însă a dorit să nu fie cunoscută și nici faimoasă în vreun fel. Aceste mesaje traduse în 
limba română se găsesc pe siteul http://profetieavertisment.ro. 
Mesajele dezvăluie unei lumi muribunde Planul Divin al Lui Dumnezeu, în legătură cu tot ceea ce se va 
desfășura în vremurile de pe urmă până la a Doua Venire al lui Isus Cristos. Aceste viziuni, mesaje și 
rugăciuni au fost primite prin Duhul Sfânt și au fost dictate slujitoarei Lui Dumnezeu care figurează sub 
numele de Maria Divinei Milostiviri. 
Mesajele revelează un eveniment de maximă importanță pentru omenire, Marele Avertisment (Iluminarea 
Conștiinței), un act al Milostivirii Divine. 
Iluminarea Conștiinței, eveniment prezis de Sfânta Fecioară la Garabandal în 1961, va avea loc în curand.  
 
DE CE VA AVEA LOC AVERTISMENTUL? 
- pentru a demonstra tuturor că există Dumnezeu 
- pentru a-i aduce din nou pe oameni la Dumnezeu, pe Calea Adevărului 
- pentru a diminua, prin convertire, impactul pe care îl are în lume păcatul 
- pentru a ne ajuta să ne salvăm înainte de ziua Judecății Finale, dându-ne șansa de a cere iertare pentru 
păcatele noastre 
- pentru a-i converti pe necredincioși, care altfel nu ar avea nicio șansă de mântuire, fără acest act de 
Milostivire 
- pentru a întări credința celor credincioși 
 
Pe măsură ce citiți cele câteva mesaje consemnate în această broșură, deschideți-vă inima și rugați-vă ca 
Duhul Sfânt să vă vorbească, să vă ilumineze inima și să vă acorde harul de a discerne sursa cuvintelor 
conținute aici. 

 
 Marele Avertisment - un dar al milostivirii 

Luni, 22 noiembrie 2010 la ora 02:00 
Preai ubita Mea fiică, sunt foarte mulțumit pentru că urmezi Cuvintele Mele cu credință totală și ascultare. 

Iubirea Mea pentru de tine este mare. Și iubirea ta e la fel față de Mine. Acum simți că Eu sunt foarte 
aproape de inima ta. Fiica Mea, acum tu ești una cu Mine. Eu și Tatăl Veșnic, ca și Duhul Sfânt, Sfânta 
Treime, ne bucurăm de răspunsul tău la această importantă misiune. Noi și toți îngerii și sfinții suntem cu 
tine zilnic, ca să te apărăm în această lucrare sfântă. 

Fă-ți curaj și ține-Mă de mână și pe mai departe. Lasă-Mă să îți conduc cuvintele, pentru ca omenirea să 
aibă o șansă ca în sfârșit să înțeleagă adevărul înaintea Marelui Avertisment. Acest Mare Avertisment, din 
Milostivirea și Dragostea Mea, dat ca ultimul dar pentru Copiii Mei, va avea loc în curând. Fiecărui copil al 
Meu îi va fi arătată viața, păcatele, faptele incorecte și fiecare insultă de care se face responsabil față de 
frații și surorile lui, și toate acestea se vor întâmpla în timpul unui eveniment mistic. Nu va fi exclus nici un 
bărbat, nici o femeie, sau nici un copil pe acest pământ. 

Unii vor fi șocați și întristați de păcatele săvârșite de-a lungul vieții și imediat se vor întoarce la Mine, 
Judecătorul Drept și astfel se vor mântui. Ei, din iubire și părerea de rău, vor implora milostivire. 

Alții vor fi atât de șocați și de îngrețoșați de păcatele care li se vor arăta, încât vor cădea morți, înainte de 
a avea șansa să ceară iertare. 

Pe urmă, vor fi cei care-l urmează pe înșelător. Ei, îngroziți, când își vor vedea faptele rele făcute de-a 
lungul vieții, vor dori să fugă. Vor încerca să se ascundă, dar nu va fi unde. Ori vor accepta ceea ce au 
văzut și cu capul plecat vor cere iertare pe loc, ori vor întoarce spatele și deși se vor zvârcoli de rușine și 
groază, nu vor implora îndurare. 

Apoi mai sunt ultimii păcătoși. Când li se vor arăta păcatele, ei se vor justifica și vor nega că au făcut 
aceste păcate grave împotriva Poruncilor lui Dumnezeu. Pur și simplu vor nega adevărul și se vor întoarce 
spre întunericul veșnic al iadului. 

Îndurarea Mea nu va refuza pe nimeni 
De ce nu vor să înțeleagă aceasta copiii Mei? Dacă ei se căiesc sincer și dorința lor este de a trăi cu Mine 

pe noul Pământ, unde Cerul și Pământul se vor uni, atunci de ce nu cer iertare? Nimeni nu va fi întors de la 
milostivirea Mea, dacă arată remușcare (căință). Dar ei sunt atât de prinși în urmărirea propriilor țeluri 
egoiste, încât nu vor reuși să înțeleagă consecințele. 

Treziți-vă acum cu toții. Acceptați schimbările la care veți fi martori, cauzate de faptele rele ale omenirii, 
ca și semnele profețite, care preced reîntoarcerea Mea pe Pământ. 
Permiteți-Mi să vă conduc în Paradis 
Prin acest profet și prin Cartea Adevărului, prin iubirea pe care o simt pentru voi, vă mai rog o dată, 

întoarceți-vă la Mine, înainte ca timpul să se termine. Permiteți-Mi să vă țin în brațele Mele. Permiteți să 
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pătrundă în trupul, sufletul și în mintea voastră, iubirea Mea. Deschideți-vă inimile și permiteți-Mi să vă 
conduc în Paradis, unde veți savura Viața Veșnică. De ce ați vrea să alegeți poteca spre neant, tocmai 
acum când adevărul a fost revelat? 

Inima Mea tremură de îngrijorare și de tristețe când Mă gândesc la copiii care refuză adevărul promisiunii 
Mele. Încă o dată vă spun, întoarceți-vă la Mine și vorbiți cu Mine. Rugați-Mă să vin din nou în inimile 
voastre. Îmi voi face loc în sufletul vostru. Aceasta o promit chiar și celor mai împietrite suflete. Doar un 
singur cuvânt trebuie să spuneți. Cereți-Mi să vă arăt și vouă prezența Mea cu următoarele cuvinte: 

"Isuse mă simt pierdut. Deschide-mi inima, ca să pot primi iubirea Ta și arată-mi adevărul în așa 
fel, încât și eu să mă salvez. Amin" 

Cuvintele Mele despre Marele Avertisment nu sunt amenințări. Acest eveniment este cunoscut încă de la 
moartea Mea pe Cruce. De ce să credeți că nu se poate întâmpla? Adevărul e scris în Sfânta Scriptură, ca 
să îl înțeleagă toată lumea. Voi acționa ca Mântuitor al vostru până în ultima clipă, chiar înainte să vin ca 
Drept Judecător, pentru a-i conduce pe copiii Mei la familia Mea de mare iubire, bucurie și fericire, unde cu 
toții vom trăi veșnic în armonie. 

Satana și acoliții lui vor fi aruncați pentru totdeauna în întuneric. Familia Mea va participa la aceasta 
bucurie a Raiului Divin, la vederea căruia nici un om care l-ar întrezări, nu ar putea întoarce spatele 
promisiunii acestei curate fericiri în Împărăția Tatălui Meu. 

Rugați-vă, rugați-vă pentru iertare și pășiți cu slavă în Împărăția Tatălui Meu, unde voi și cei dragi ai voștri 
veți fi salutați în lumina iubirii curate. 
Mă voi lupta să vă recâștig pe toți 
Am murit pentru voi toți și mă voi lupta până în ultima clipă să vă recâștig, în ciuda întunericului existent în 

lume. 
Vă rog permiteți-Mi să vă arăt încă o dată cât de mult vă iubesc. Luați-Mă de mână, lăsați capul vostru pe 

umărul Meu și sufletul vostru fragil se va aprinde de o iubire pe care ați uitat-o de mult. 
Mântuitorul vostru iubit, Isus Cristos 

Cum va fi marele avertisment un dar pentru omenire 
Duminică, 02 ianuarie 2011 la ora 21:45 

De ce provoacă teamă aceste mesaje? 
Fiica Mea iubită, atunci când oamenii vor citi aceste mesaje le vor pune sub semnul întrebării și se vor 

îndoi de ele, sau le vor diseca mărunt. Chiar le vor ironiza și vor întreba de ce nu vestesc aceste mesaje 
bucurie și fericire? De ce aduc teamă ? Mai mult ca sigur că această abordare, în comunicarea cu lumea, 
nu provine de la Isus Cristos? Sigur că Isus Cristos predică despre iubire și nu despre teamă ? La aceste 
reproșuri am un răspuns simplu. Prin aceste mesaje Îmi arăt Milostivirea, pentru că Eu vă iubesc pe toți. 
Prima dată am venit la voi ca Mântuitor, ca să vă eliberez, și toată lumea să aibă parte de salvare. Prin 
moartea Mea pe Cruce vi s-a mai dat o șansă de a putea păși în Împărăția Tatălui Meu. Acum însă Mă 
întorc ca Judecător Drept. Prin iubirea Mea, în primul rând vă arăt Milostivire. Această Milostivire îmbracă 
forma unui avertisment prevenitor, pentru a vă ajuta să vă puneți viețile în ordine încă înaintea întoarcerii 
Mele din Ziua Judecății. 

Din compasiunea pe care o simt pentru fiecare dintre voi, vă dau o ultimă posibilitate să vă deschideți 
inimile și să vă trăiți viețile așa cum ar trebui. 

Bucuria de pe Pământ nu se poate compara cu cea din Rai 
Întoarceți spatele păcatelor voastre, căiți-vă pentru ele și aduceți înapoi rugăciunea în viețile voastre. Prin 

Milostivirea Mea vă avertizez despre adevăr. Dacă vă gândiți că lipsește bucuria din mesajele Mele, asta 
se datorează faptului că omenirea a întors spatele bucuriei adevărate. Nu se poate compara bucuria din 
Cer cu ceea ce voi considerați pe Pământ că este bucuria. Bucuria pe pământ care izvorăște din iubire 
adevărată este curată. Dar bucuria care este provocată de obținerea bunurilor materiale, nu are nici un 
sens. 

Copiii Mei, bucuria pe care ar trebui să o simt atunci când vă privesc, este din păcate foarte scurtă, din 
cauza a ceea ce văd acum în lume. Tot ce e prețios pentru voi nu izvorăște decât din posesiunile materiale 
sau din laudele și aprecierile celor din jur. Acordați prea puțin timp pregătirii pentru viața ce va veni. 

Marele Avertisment nu este altceva decât un dar 
Milostivirea Mea vă este dată ca un dar. Primiți-o. Bucurați-vă de ea. Ridicați-vă mâinile către Mine, voi 

toți. Eu sunt barca voastră de salvare pe marea sălbatică și plină de curenți periculoși și de erupții. Salvați-
vă acum, sau luați în calcul că un curent puternic vă poate atrage, și dacă în ultima clipă vă hotărâți totuși 
să acceptați să vă salvați, nu veți mai avea putere să urcați în barcă. 
Continuă purificarea lumii 
Am obosit copiii Mei. Oricât încerc să comunic cu voi, mulți dintre voi nu vor să mă asculte. Nici măcar 

preoților Mei nu le pasă de chemarea Mea prin care vreau să Îmi revelez Milostivirea. Pentru că în lume 
purificarea continuă și se tot accelerează, e timpul, dragii Mei copii, să Mă chemați. 
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Cutremure și alte catastrofe globale 
Nu vă temeți de furtuni, de cutremure, de tsunami, de erupțiile vulcanice și de valurile de căldură care vor 

veni peste pământ, pentru a-l opri pe Anticrist și lovitura mâinii lui. Discipolii Mei știu sigur ce-i așteaptă în 
Noul Paradis, atunci când Cerul și Pământul se vor uni. Aceste lucruri trebuie să se întâmple. Toate 
acestea sunt evenimente profețite și nu se pot opri. Însă ele vor dura o perioadă scurtă. 

Voi, credincioșii Mei, veți fi răsplătiți pentru credința și perseverența voastră în fața imensei opoziții. 
Bucuria de care vor avea parte copiii Mei atunci, va fi greu de ascuns. Ceea ce-i așteaptă pe copiii luminii 
este slava și iubirea de care vor fi înconjurați. Cei care sunt în întuneric, nu vor putea să suporte lumina. 
Poate și ei vor încerca să ajungă la lumină, dar asta le va pricinui o durere atât de mare încât vor trebui să 
se ascundă. Dar atunci nu vor mai avea unde să meargă, doar în peștera întunericului peste care 
domnește însuși Regele Întunericului, Satana. Asta este ceea ce doriți? 

Cum lucrează satana prin oameni 
Înțelegeți teroarea pe care o reprezintă Înșelătorul? Nu vă dați seama că el este în spatele tuturor faptelor 

egoiste, lacome și iubitoare de sine? În timp ce credeți că viața pe care voi o trăiți e emoționantă, 
palpitantă, distractivă, care constă în cumpărături, mâncare, îmbrăcăminte elegantă, trufașă și în căutarea 
permanentă a distracției, nu aveți de loc cunoștință despre ceea ce este de fapt în spatele acestor lucruri. 

De la cel rău vine vocea misterioasă pe care nu o puteți auzi, dar o puteți simți, care vă convinge să 
căutați tot mai multă și mai multă distracție, emoții și senzații tari. Nu contează că acțiunile voastre vă fac 
să râdeți și să aplaudați cu însuflețire. Ele nu înseamnă nimic. Aceste dorințe puternice sunt făcute pentru 
a vă îndemna să căutați permanent propria voastră satisfacere. La ce e bun acest lucru? După ce trece, vă 
lasă un sentiment plăcut? Bine înțeles că nu. De v-ați opri și v-ați întreba măcar: ce-ar fi dacă nu aș mai 
putea face toate astea? Ce-ar fi atunci? Are vreun rost? La început, da. Poate că este frustrant să nu aveți 
tot ceea ce aveți nevoie, dar numai când nu mai aveți nimic va trebui să vă concentrați să vă mențineți în 
viață. 

Alimentele vor fi mai importante decât plăcerile bunurilor materiale. Atunci când nu veți mai avea ce 
mânca și vă va fi foame, doar atunci veți vedea că nu mai contează nici una din aceste foste atracții. 
Această este purificarea care va avea loc în lume foarte repede. Prin aceasta purificare – o formă de 
curățire, veți deveni din nou întregi. Doar atunci veți fi gata să primiți adevărul. 

Cum ajunge satana să provoace în voi senzația de deșertăciune 
Copiii Mei, voi nu vedeți activitatea satanei. Nu-l vedeți, și totuși el își folosește tot timpul ca să vă fure de 

la Mine. El, copiii Mei, vă provoacă mari dureri. Toate tentațiile pe care vi le pune în cale, folosesc atracția 
lumească a banilor, a frumuseții, a averii și a talentului, pe care le înghițiți din cauza lăcomiei și a dorințelor. 
Vă considerați împliniți când adunați toate acestea. Din păcate nu este așa. Aceasta este minciuna pe care 
satana o folosește ca să vă prindă. Dacă cineva dintre voi, care a ajuns pe culmile bogăției mărețe, dar 
dintr-o dată s-a trezit că a pierdut totul, indiferent din ce cauză, atunci să fiți recunoscători. Doar atunci 
puteți să Mă primiți cu adevărat în inimile voastre, când vă dezbrăcați de bunurile materiale ale lumii. 

Mesaj pentru cei cu bunăstare 
Vă spun celor bogați - nu vă condamn. Doar pentru că aveți bunăstare materială, nu înseamnă că nu 

sunteți pe drumul cel bun. Dar voi aveți răspunderea de a împărți averea și de a vă îngriji de cei care sunt 
mai puțin norocoși ca voi. Aceasta este sarcina voastră. Nu averea sau siguranța materială este problema. 
Nu râsul sau bucuria pe care le trăiți savurând viața, sunt greșite. Ci doar când bogăția devine o obsesie și 
când dorința permanentă pentru viața luxoasă este pusă înaintea credinței și înaintea bunăstării altora, 
atunci devine o ofensă în ochii Tatălui Meu. 

Averea, casele, îmbrăcămintea și posesiunile sunt trecătoare, ca norii pe cer. În clipa asta sunt aici, în 
cealaltă s-au dus. Nu le puteți duce cu voi în cealaltă viață. Sufletul este cel care va veni cu voi. Aveți grijă 
de sufletele voastre, arătați iubire unii față de alții și față de cei care, în această viață, vă provoacă supărări. 
Urmați învățăturile Mele. Cereți Milostivirea Mea. Doar atunci vă veți uni cu Mine în Noul Cer și Pământ, 
care va fi Paradisul. Nu vă riscați moștenirea și locul vostru în Împărăția Tatălui Meu. 

Iubitorul vostru Isus Cristos 

Avertismentul - a doua venire este aproape - prilej de salvare a sufletelor 
Miercuri, 12 ianuarie 2011 la ora 15:00 

Fiica Mea, mesajul de ieri a fost sever. După ce vor citi acest mesaj, mulți vor spune: ”Domnul nu ne 
vorbește așa” . De unde știu ei asta? Din cauza suferinței pe care o trăiesc iubiții Mei copii care sunt 
exploatați de alții, Eu trebuie să vă spun aceste lucruri. Vă vorbesc din Milostivirea Mea Divină pentru a vă 
fi de ajutor în salvarea voastră, copiii Mei, astfel încât să ne putem uni ca o Familie Sfântă în Noul Paradis. 
Nu vreau să pierd nici un suflet în favoarea înșelătorului. Este important să auziți acum glasul Meu. 
Necredincioșilor le vine greu să creadă 
Înțeleg că multora dintre copiii Mei, mai ales celor necredincioși, le este greu să creadă în viața de după 

moarte. Ei sunt preocupați în mod exclusiv cu probleme lumești și în lupta lor pentru supraviețuire și-au 
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neglijat într-atât partea spirituală încât nu cred că există o altă viață. Ei acum trebuie să se reanalizeze. Ei 
cred că după moarte totul s-a sfârșit și că singura lume de care trebuie să se preocupe este cea în care 
trăiesc acum. Cât de disperat sunt pentru aceste suflete derutate! Dacă ar arunca o privire fugitivă spre 
ceea ce le oferă Paradisul, atunci și-ar petrece zilele în rugăciune și slăvire pentru Mine și pentru Tatăl 
Veșnic, cu laudă și recunoștință. 

Lumea Nouă pe care am promis-o tuturor este o realitate. Binecuvântați sunt toți aceia care nu au uitat 
această realitate și care, în fiecare zi își îndreaptă rugăciunile către Mine. Cât îi iubesc pe credincioșii Mei! 
Și totuși cât sufăr pentru ei! Acești credincioși blajini fac totul ca să-i convingă și pe alții despre existența 
Mea. Atunci sunt luați în derâdere și batjocoriți pentru Numele Meu. O, cât Mi se frânge Inima din această 
cauză! 

Sufletele din lumea cealaltă suferă pentru cei rămași care nu au credință 
Dacă ați ști cât suferă sufletele din cealaltă lume pentru voi toți cei de aici care nu aveți credință! Cei dragi 

ai voștri care sunt în pace în Împărăția Tatălui Meu, se roagă într-una spre a mijloci pentru voi. Cea ce nu 
știți este, că dacă vă faceți timp să vorbiți cu Mine – cu simple cuvinte ale voastre - și Mă rugați să vă 
călăuzesc, Eu vă voi răspunde chiar dacă aveți credința lâncedă. Iar voi veți ști când Eu v-am răspuns. 
Copiii Mei, veniți la Mine și rugați-Mă cu cuvintele voastre simple să vă întăresc credința. 

Gândiți-vă la învățăturile pe care vi le-am dat în aceste mesaje și la învățăturile Sfintei Scripturi și amintiți-
vă în ce mod ar trebui să trăiți. Prin Milostivirea Mea, foarte curând vă voi dezvălui toate ofensele aduse 
învățăturilor Mele și vă voi arăta păcatele pe care le-ați făcut de-a lungul vieții. 

Aceasta nu va fi Ziua Judecății, ci doar un exemplu despre cum va fi ea 
Acesta este un act de Milostivire din partea Mea. Vă veți vedea păcatele și veți înțelege imediat cum le 

văd Eu. Veți înțelege instantaneu de ce au fost greșite și jignitoare pentru Mine. Copiii Mei, aceasta este 
șansa voastră de a vă căi pentru ele. Aceasta nu va fi Ziua Judecății ci doar un exemplu despre cum va fi 
ea. 

Prin Milostivirea Mea veți primi cel mai mare dar înainte de Ziua Judecății - șansa de a vă căi pentru 
păcatele voastre și de a vă schimba viața înaintea Zilei Finale - Ziua când Eu voi Reveni pe pământ. După 
cum știți, atunci nu voi veni ca Mântuitor, ci ca Judecător Drept. Copiii Mei, acest timp este deja aproape. 
Nu vă temeți. Eu vă iubesc pe toți. Vă port în Inimă. Permiteți-Mi să intru în inima voastră și lăsați-Mă să vă 
conduc spre Împărăția Tatălui Meu. Nu vă temeți niciodată de moarte! Moartea este doar o poartă prin care 
veți păși într-o nouă viață de veșnicie fericită, plină de iubire, pace și bucurie. 
Viața pământească este un pasaj în timp 
Viața voastră pământeană nu este altceva decât un episod în timp. Ea poate să conțină iubire, bucurie, 

durere, refuz, teamă, mânie, disperare, frustrare sau tristețe. Dar numai dacă vă întoarceți la Mine, durerea 
vi se va diminua. Sunt binecuvântați cei care suferă, și mai ales cei care suferă în Numele Meu, pentru că 
ei vor fi preamăriți în Împărăția Tatălui Meu. Dar binecuvântați sunt și aceia care se convertesc, pentru că 
atunci în Cer e bucurie mare. 

Veți fi bineveniți În Noul Meu Paradis. Rugați-vă de pe acum pentru sufletul vostru și al celor din familiile 
voastre.Marele Avertisment va avea loc în curând. Atunci veți cunoaște adevărul. Atunci veți avea prilejul 
să vă mântuiți în ochii Mei. 

Vă iubesc pe toți. Mă bucur deoarece știu că mulți copii se vor întoarce la Mine și la Tatăl Ceresc pe 
măsură ce timpul Vremurilor din Urmă se apropie tot mai mult. Fiți pregătiți. 

Mântuitorul vostru iubit, Isus Cristos 

Pregătiți–vă pentru Avertisment – iluminarea conștiinței 
Vineri, 28 ianuarie 2011 la ora 00:15 

În noaptea asta, preaiubita Mea fiică, ți s-au dat harurile care să te facă mai puternică pentru a continua 
această lucrare. Prin rugăciunile credincioșilor Mei iubiți și pretuiți – care s-au rugat mult pentru tine - în 
curând vei putea termina Cartea Adevărului. Indiferent cât de mult ți se distrage atenția, îți este totuși dificil 
să respingi îndatoririle pe care le ai pentru Mine. Mă bucur, dar nu mai avem mult timp. 

Lumii i se dă acest dar special - Cartea Adevărului - ca să arate copiilor Mei, ce trebuie să facă acum 
pentru a se pregăti pentru Marele Avertisment, Iluminarea conștiinței, care este dat omenilor pentru a fi 
ajutați să se pregatească adecvat pentru A Doua Venire a Mea. 

Și cei care nu cred în Mine trebuie să primească șansa să citească Adevărul. Când acest eveniment va 
avea loc, dupa ce aceste mesaje au fost date lumii, oamenii vor recunoaște autenticitatea cuvintelor Mele 
date prin tine, fiica Mea, pentru salvarea omenirii. 

Evenimentul Mistic va fi trăit de toți cei care vor avea peste 7 ani 
Să nu te simți jignită cand oamenii refuză aceste mesaje, fiica Mea. Fii recunoscătoare că li se dă acest 

dar. Vor înțelege adevărul acestor profeții după ce va avea loc acest eveniment mistic pe care-l vor trăi în 
toată lumea, toți cei care au împlinit vârsta de 7 ani. Cei care vor trăi după acest eveniment vor judeca cu 
mai multă prudență conținutul acestei cărți. Nu vor putea s-o ignore chiar dacă ar avea credința slabă. Alții, 

http://profetieavertisment.ro/mesaje/43/pregatiti-va-pentru-avertisment-iluminarea-constiintei/
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care nu vor să cunoască adevărul, tot trebuie să știe de conținutul acestei cărți. 
Să nu renunți niciodată, copila Mea, când e vorba de salvarea sufletelor. Toți copiii Mei prețioși s-au 

născut din iubirea Tatălui Meu Veșnic. Tatăl Meu îl iubește fiecare copil al Său, chiar dacă unii s-au rătăcit 
de la drumul drept. 

Credința, copila Mea, poate fi reaprinsă prin credința altora binecuvântați cu Duh Sfânt. Copiii Mei aleși, 
trimiși să răspândască în lume cuvintele Mele, au capacitatea să aducă lacrimi de bucurie în acele biete 
suflete care strigă după călăuzirea vieții lor confuze și deșarte. 
Să vă uitați la toți prin ochii Mei 
Întotdeauna să vă uitați cu ochii Mei la prietenii voștri, la membrii familiei, la vecinii și la colegii voștri. 

Întotdeauna să căutați partea lor buna. Arătați-le iubire și vor simți prezența Mea. Vor fi atrași de voi, fără 
să cunoască motivul. 

Prin exemplul Meu, imitați-Ma și atunci veți ajuta la convertirea copiilor pierduți. Prin rugăciune stăruitoare 
îi puteți aduce mai aproape de Mine. Prin sacrificii și acceptarea suferinței, uniți împreună cu Mine, puteți 
salva suflete. Sunt incluse aici și sufletele care nu au părăsit încă Pământul, ca și acelea care așteaptă 
judecata în Purgatoriu. 

Dați-Mi voie să vă reamintesc că aveți două posibilități. Credeți în Mine, deschizându-vă inimile către 
Adevărul cuprins în Evanghelie. Dacă ați pierdut toată credința, atunci citiți câte o parte din Învățăturile 
Mele. Apoi cereți-Mi să vă arăt Adevărul în inimile voastre. Veți ști atunci care este calea care va duce către 
Mine, în Rai. Dar puteți și să tineți ochii închiși și să refuzați să ascultați. În acest caz, doar rugăciunile 
credincioșilor zeloși vă mai pot ajuta. Rugăciunile credincioșilor și Rozariul Milostivirii Divine pe care l-am 
dat în secolul XX Sorei Faustina, vă pot salva sufletele în clipa morții. 
Rugați-vă rugăciunea Milostivirii Divine 
Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă rugăciunea Milostivirii Divine atât pentru sufletele voastre cât și pentru 

sufletele necredincioșilor. Grupurile de rugăciune vor ajuta la răspândirea Adevărului, vor insufla credința în 
cei care au pierdut orice direcție. Ele vor fi instrumentul de răspândire a iluminării evanghelice care se 
simte acum peste tot în lume, pe măsură ce se apropie timpul ca profețiile despre A Doua Mea Venire pe 
Pământ să înceapă să se reveleze când se desfășoară o serie de evenimente globale. 

Copiii Mei, fiți tot timpul pregătiți. Rămâneți în stare de har și deschideți-vă inimile în fața învățăturilor 
Mele de iubirie și pace pe pământ. Dacă toți copiii Mei ar fi urmat până acum învățăturile Mele, în lume nu 
ar fi războaie, nici lăcomie, ură și sărăcie. Fiecare dintre voi trebuie să stea în liniște în fiecare zi măcar 
pentru o jumătate de oră. 

Citiți Psalmii și pildele și puneți-vă întrebarea: ”aceasta învățătură se aplică în viața mea în lumea de azi?” 
Stiți că răspunsul este, bineînțeles, Da. Rugați-vă pentru puterea de a vă schimba atitudinea și viziunea 
despre viața de după moarte. Amintiți-vă această importantă învățătură! Viața pe Pământ este doar un 
scurt episod în timp. Singura fericire adevărată și viața veșnică este cu Mine În Paradis, în Împărăția 
Tatălui Meu. 

Mântuitorul vostru iubit, Isus Cristos 

Ce veti experimenta în timpul Marelui Avertisment și rugăciune pentru iertarea imediată 
Sâmbătă, 16 aprilie 2011 la ora 10:00 

Fiica Mea iubita, străduiește-te ca să afle lumea despre Mesajele Mele deoarece timpul Marelui 
Avertisment aproape că a și sosit. Spune sufletelor care refuză rugăciunea să-și înlăture mândria și 
aversiunea și să se întoarcă la Mine, să-Mi ceară iertare. Fiți conștienți că foarte multe suflete nu vor reuși 
să supraviețuiască acestui eveniment care este aproape în prag. Multe dintre aceste suflete sunt doar 
comode și în timp ce în străfundul sufletului cred în Dumnezeu, Tatăl Veșnic, se gândesc că se vor ocupa 
de viața lor sufletească poate în viitorul apropiat. Dar atunci va fi deja prea târziu. 

Să spui lumii că acest eveniment o va salva. Mulți se vor căi în timpul acestui eveniment mistic. Vor simți 
o senzație arzătoare, asemănătoare cu cea pe care o simt sufletele în Purgator. Aceasta le va revela prin 
ce trăiri trebuie să treacă sufletele care nu sunt total curate, înainte ca să aibă dreptul să vadă lumina 
glorioasă a Raiului. Doar prin simpla acceptare a faptului că acest eveniment se va întâmpla, vor putea sa-i 
supraviețuiască. Întoarceți-vă la Mine și spuneți: “Te rog, Doamne, condu-mă la minunata Ta Lumină a 
Milostivirii și a Bunătății Tale și iartă-mi păcatele.” Iar Eu vă iert imediat. Apoi, imediat după Marele 
Avertisment veți simți o adâncă pace și bucurie în suflet. 

Tinerii se jenează să se roage 
Mulți oameni din lumea de azi refuză să se roage. În special mulți tineri simt rugăciunea ca jenantă și 

demodată. Consideră în mod greșit, că dacă doar își mențin credința în Dumnezeu, atunci rugăciunea nu 
mai este necesară. Nu este adevărat. Rugăciunea este un lucru esențial pentru a intra în Paradisul după 
care veți tânji puternic după moartea voastră. Dacă rămâneți în păcat, nu veți putea gusta această Mare 
Sărbătoare. În același fel în care unii dintre voi, pentru a-și îngriji trupul ca să rămână frumos, sănătos și 
plin de vigoare, își aleg cu grijă hrana, tot așa trebuie întreținut și sufletul. Dacă nu dedicați destul timp 



6 

îngrijirii sufletului atunci el va slăbi și-i va lipsi hrana ca să rămână într-o formă perfectă. 
Rugăciune de spus pentru convertirea altora 
 Față de persoanele credincioase din lume, care au credința slabă, aveți o răspundere enorma, voi cei cu 

credința puternică. Voi trebuie să vă rugați pentru ei cu următoarea rugăciune de convertire: 
“În Milostivirea Ta Divină, Isuse, te rog fierbinte, acoperă cu Sângele Tău Prețios, sufletele cu 

credința slabă, ca să se convertească.” Spune-ți această rugăciune pentru cei care considerați că au 
cea mai mare nevoie de ea. 

Nu uitați, copii, minunata Mea promisiune: în cele din urmă, Eu voi triumfa. Satana, înșelătorul, nu va 
putea supraviețui. Vă rog, lăsați-Mă să vă apăr și să vă iau cu Mine. Nu vă lăsați sufletele satanei. Vă 
iubesc pe toți. Chemați-Mă pe Mine în fiecare zi, rugându-Mă să vă întăresc credința.  

Mântuitorul vostru divin, Împăratul Milostivirii și al Îndurării, Isus Cristos 

Confuzie referitoare la ce va însemna A Doua Mea Venire 
Vineri, 20 mai 2011 la ora 10:00 

Iubita Mea fiică, mulți oameni se întreabă ce înseamnă cu adevărat A Doua Mea Venire. Așadar să vă 
explic.  

Prima dată am venit în lume să mântuiesc omenirea de întunericul veșnic, ca să aibă parte de Viața 
Veșnică. Dumnezeu, Tatăl Atotputernic, M-a trimis din Milostivirea Sa, pentru ca toți copiii Săi să primească 
viață. Fiindcă până atunci, din cauza păcatelor lui Adam și ale Evei, acest lucru nu ar fi fost posibil. De data 
aceasta vin să-i răsplătesc pe toți aceia care Mă urmează.  

În lume, confuzia legată de acest eveniment este mare. Mulți oameni cred că A Doua Mea Venire indică 
faptul că a venit sfârșitul lumii. Nu este așa, în loc de sfârșitul lumii va fi Sfârșitul Timpurilor, când satana și 
discipolii săi, care provoacă o nefericire de nespus, vor fi izgoniți de pe pământ timp de 1000 ani. 

Despre Noul Paradis pe Pământ 
Acest Nou Paradis promis de Mine va fi când Cerul și Pământul se vor uni. Viața nouă pe care le-o voi da 

tuturor discipolilor Mei fideli va fi plină de iubire și glorie. Voi, discipolii Mei, va trebui să suferiți mult până se 
va produce această transformare. Ca să ajut lumii să se pregătească pentru acest mare eveniment, vă 
aduc mai întâi darul Milostivirii Mele. Marele Avertisment, care va da fiecăruia șansa să-și vadă păcatele 
și modul în care Mă ofensează, vă va permite cunoașterea Adevărului. Numai atunci veți înțelege durerea 
pe care o simt, când veți realiza mizeria păcatului care este în voi. 

O privire asupra a ceea ce se va petrece la Judecata de Apoi 
Permițându-vă să fiți martorii acestui mare act al Milostivirii Mele, veți putea să aruncați o privire asupra a 

ceea ce se va petrece în ziua Judecății de Apoi. Astfel mai primiți încă o șansă echitabilă ca să reveniți la 
Mine. Precum vedeți, vă iubesc pe toți atât de profund și pătimaș încât fac tot posibilul să vă salvez din 
ghearele înșelătorului. 

Vă atrag atenția că satana își va înteți activitatea și se va folosi de frații voștri ca să vă convingă să Îmi 
întoarceți spatele, în pofida Marelui Avertisment. Acum trebuie să vă deschideți mintea, să lăsați deoparte 
orice raționament omenesc, ca să puteți accepta adevărul existenței voastre pe pământ. Toate minciunile 
formulate științific prin gândire logică omenească sunt folosite ca să vă împiedice să acceptați Adevărul.  

Copiii Mei, satana nu vrea ca voi să veniți la Mine. Trebuie zdrobită strânsoarea lui, însă aceasta nu se 
poate face decât cu ajutorul vostru. Nu-i permiteți să vă tulbure judecata cu minciunile lui. Vă va fi foarte 
greu să-i ignorați argumentele, batjocura și sarcasmul, acesta fiind modul lui de a opera. 

Satana va lucra prin ceilalți oameni ca să vă descurajeze  
Mulți dintre voi nu vor ști că satana va lucra împotriva voastră prin alți oameni de ale căror opinii voi țineți 

seama. Dar exact așa lucrează el. Va acționa folosindu-se de bietele suflete care sunt atrase de întuneric. 
El va face astfel încât mintea lor să fie blocată în fața adevărului măreției Mele și a vieții veșnice la care 
sunteți îndreptățiți. Niciodată să nu permiteți ca influența sa să afecteze iubirea voastră pentru Mine. Nu 
uitați că el nu va câștiga niciodată această bătălie, iar bietele suflete care-l urmează vor ajunge împreună 
cu el, în iad. Dacă năzuiți spre Viața Veșnică atunci folosiți acest timp, cât mai sunteți pe Pământ, ca să-l 
renegați pe satana. 

Voi domni 1000 de ani pe Pământ 
Fiica Mea, voi domni 1000 ani pe Pământ. Nu mai comiteți greșeli spunând că Eu sunt responsabil pentru 

faptele ce se întâmplă azi pe Pământ. Am pregătit acum calea către Împărăția Mea de pe Pământ și acest 
moment este aproape, mult mai aproape decât mulți dintre voi ar crede. Bucurați-vă pentru această veste, 
pentru că va fi salutată de toți. Suferința va înceta în întreaga lume. Atunci fântâna dragostei și a gloriei se 
va revărsa asupra tuturor copiilor Mei. 

Noul Paradis va depăși orice închipuire, dar ascultați-Mă: această nouă viață vă va oferi vouă, tuturor 
credincioșilor Mei devotați, un trai fără griji. Nu veți duce lipsă de nimic. Eu vă voi asigura totul. Oricine 
alege această Împărăție Glorioasă va fi uimit de Nestematele care-l așteaptă acolo. Rugați-vă acum pentru 
frații voștri, pentru ca și ei să-și deschidă ochii în fața adevărului promisiunilor Mele, pentru ca și ei să 

http://profetieavertisment.ro/mesaje/89/confuzie-referitoare-la-ce-va-insemna-a-doua-mea-venire/
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poată intra în această nouă viață de pe Pământ. 
Mântuitorul vostru iubitor, Isus Cristos 

Două comete se vor ciocni, pe cerul înroșit va apărea crucea Mea 
Duminică, 05 iunie 2011 la ora 16:30 

Iubita Mea fiică, timpul este aproape. Marele Avertisment se apropie. Trebuie să-ți spun cu mare tristețe 
că multe suflete nu vor fi atente la aceste mesaje despre Marele Avertisment. Cuvântul Meu nu este 
ascultat. De ce nu vor să audă? Le voi da nu numai marele dar al Milostivirii Mele atunci când voi revărsa 
asupra întregii lumi harurile Mele, ci și încerc să-i pregătesc acum pentru acest eveniment. Milioane de 
păcătoși se vor bucura când li se va arăta măreața Mea Milostivire. Alții nu vor avea șansa să se salveze, 
pentru că vor muri din cauza șocului. 

Fiica Mea, tu trebuie să faci tot ce poți ca să atenționezi lumea, pentru că acest mare eveniment îi va 
zgudui pe toți. Vor vedea semne mari pe cer înainte ca Avertismentul să aibă loc. Stele se vor ciocni cu 
un zgomot atât de puternic încât oamenii, dezorientați de priveliștea spectaculoasă, vor crede că este 
o catastrofă. După ciocnirea cometelor, cerul se va înroși șisemnul Crucii Mele se va vedea peste tot 
în lume. Multora le va fi teamă. Dar Eu vă spun: bucurați-vă, fiindcă pentru prima dată în viață veți vedea 
într-adevăr un Semn Divin, ce va reprezenta o veste bună pentru păcătoșii de pretutindeni. 

Atunci, scumpii Mei copii, priviți Crucea Mea și veți ști că Marea Mea Milostivire este dăruită tuturor. Din 
Iubirea Mea statornică și profundă pentru voi am murit de bunăvoie pe Cruce, ca să vă salvez. Când, în 
timpul Marelui Avertisment, veți vedea Crucea pe cer, veți ști că acesta este un semn al Iubirii Mele pentru 
voi. 

Rugați-vă, iubiții Mei discipoli, ca să se poată bucura și frații și surorile voastre atunci când li se va arăta 
dovada existenței Mele. Rugați-vă pentru ca ei să accepte că aceasta este șansa lor de a se răscumpăra 
în ochii Mei. Acest mare act al Milostivirii le va salva sufletele, dacă-Mi vor permite să-i ajut. 

Vi se va arăta cum este să mori în păcatul de moarte 
Marele Avertisment va fi o experiență de purificare pentru întreaga lume. Aceasta poate fi parțial 

neplăcută, în special pentru aceia care trăiesc în păcate grele. Deoarece pentru prima dată veți vedea 
cum este când dispare lumina Lui Dumnezeu din viața voastră. Sufletele voastre vor experimenta 
abandonul simțit de cei care mor în păcat de moarte, aceste sărmane sufletecare au amânat până când 
a fost deja prea târziu să ceară iertare de la Dumnezeu pentru păcatele lor. Rețineți că este important să 
permit tuturor să simtă acest gol în suflete, pentru că numai așa veți înțelege că fără lumina Lui Dumnezeu 
în suflet se stinge orice simțire. Sufletele și trupurile voastre ar fi doar vase goale. Chiar și păcătoșii simt 
lumina Lui Dumnezeu, pentru că El există în fiecare dintre copii Săi de pe Pământ. Dar când muriți în păcat 
de moarte, această lumină nu mai există. Pregătiți-vă acum pentru acest mare eveniment. Salvați-vă 
sufletele cât timp mai puteți, pentru că atunci când lumina Lui Dumnezeu vă va părăsi, atunci veți înțelege 
în sfârșit golul, pustiul și întunericul pe care satana vi-l oferă, plin de angoasă și teroare. 

Umpleți-vă sufletele. Bucurați-vă acum pentru că Marele Avertisment vă va salva și vă va duce mai 
aproape de Inima Mea Sfântă. 

Primiți cu bucurie Marele Avertisment, pentru că atunci vi se va da dovada Vieții Veșnice și veți ști cât de 
importantă este. 

Iubitul vostru Mântuitor, Isus Cristos, Împăratul Omenirii  

Pregătiți-vă familiile pentru momentul când Crucea Mea va apărea pe cer 
Miercuri, 08 iunie 2011 la ora 16:45 

Fiica Mea iubită, trebuie să-ți aduc la cunoștință sentimentele pe care le trăiesc acum. Primul este de 
bucurie pentru că în momentul Iluminării Conștiinței voi aduce atâta milostivire copiilor Mei. Apoi sunt 
lacrimile tristeții pentru aceia care ignoră acest eveniment și nu se pregătesc pentru el. Este foarte 
important ca ai Mei copii să le vorbească prietenilor și familiilor lor despre acest mare eveniment, în 
vederea salvării sufletelor lor. Nu contează dacă ei vor râde sau vor ridiculiza ceea ce le veți spune, pentru 
că mai târziu vă vor mulțumi. Spuneți-le Adevărul. Rugați-i să-și deschidă mintea. Ar trebuie să știe la ce 
vor fi martori, pentru ca să fie pregătiți, atunci când vor vedea Crucea pe cer. Asta e tot ce trebuie să 
înțeleagă și atunci vor accepta senzația neplăcută pe care o vor simți când vor vedea propria viață 
derulându-se în fața ochilor lor. Să le spui să-și reexamineze viața, să-și aducă aminte de răul cu care i-
au îndurerat pe frații și surorile lor. 
După Marele Avertisment, răspândiți Cuvântul Meu 
Copiii Mei, după ce Marele Avertisment a avut loc și lumea a început să se reîntoarcă la credință, atunci 

grăbiți-vă să răspândiți Sfântul Meu Cuvânt. Este foarte important, pentru că va fi o perioadă decisivă. Prin 
munca iubiților Mei discipoli de peste tot, copiii Mei vor rămâne pe calea Adevărului. Va fi timpul în care 
rugăciunea și reîntoarcerea la credință vor putea slăbi efectul prăpădului pe care-l va crea guvernarea 
lui anticrist și a falsului profet. 

http://profetieavertisment.ro/mesaje/105/doua-comete-se-vor-ciocni-pe-cerul-inrosit-va-aparea-crucea-mea/
http://profetieavertisment.ro/mesaje/109/pregatiti-va-familiile-pentru-momentul-cand-crucea-mea-va-aparea-pe-cer/
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Acum acceptați adevărul așa cum este el. Nu vă fie frică de adevăr. Îmbrățișați-L pentru că făcând asta, 
vă eliberați, iar încrederea în Mine vă va face capabili să-Mi apărați Cuvântul așa cum trebuie. Frica vă ține 
pe loc, copiii Mei. Curajul va salva suflete. Lupta voastră, în Numele Meu, Îmi va ușura suferința și va 
aduce Viața Veșnică atât de multor suflete care au nevoie disperată de ajutorul vostru. 

Iubirea Mea pentru voi este atotcuprinzătoare și nu scade în intensitate niciodată. Crucea Mea este grea, 
dar când o purtați cu iubire în inimi, povara ei devine ușoară. Voi, iubiții Mei credincioși, slujitori sfințiți și 
laici, sunteți armata Mea de viitor, care Mă va ajuta la înfrângerea satanei. Rugați-vă pentru puterea de a 
lupta pentru credința voastră. Puterea exemplului și harul pe care îl revărs asupra celor care îmi făgăduiesc 
credință, va conduce la convertire imediată, atunci când veți răspândi Învățăturile Mele Sfinte. Nu uitați, Eu 
voi fi cu voi în toate timpurile. Mulți dintre voi, care de o vreme au fost mai aproape de Mine, acum veți simți 
mai puternic revărsarea Duhului Sfânt și harul discernământului. Primiți acest lucru ca pe cel mai mare dar 
oferit azi omenirii. N-am revărsat atâtea haruri de când le-Am trimis Apostolilor cel mai prețios dar, pe 
Duhul Sfânt. 

Voi, cei care mă urmați, inclusiv slujitorii Mei sfințiți, sunteți Biserica Mea adevărată. Vreau să vă conduc, 
cu ajutorul lui Dumnezeu, Tatăl Veșnic, astfel ca împreună cu toți copiii Mei, să mărșăluiți spre Noul 
Paradis ce vă așteaptă. 

Iubitorul vostru Mântuitor, Isus Cristos 

 Marele Avertisment va demonstra că Dumnezeu există 
Miercuri, 22 iunie 2011 la ora 19:00 

Iubita Mea fiică, devenind mai puternică după ce ai îndurat cea mai grea încercare de până acum, va 
trebui să faci cunoscute întregii lumi, rugămințile Mele urgente. 

Copiii Mei trebuie să știe că atunci când Eu voi veni, vom fi față în față. Demult aș fi dorit să le arăt că Eu 
chiar exist și abia aștept să le văd fețele fericite când vor fi martori ai iubirii și îndurării Mele. 

Mulți dintre copiii Mei vor cădea în genunchi plângând ușurați, cu lacrimi de bucurie și fericire. Vor vărsa 
lacrimi de admirație și de iubire, pentru că în sfârșit vor avea posibilitatea să trăiască o viață nouă, în care 
toate vor urma adevărul învățăturilor Mele. 

Copiii Mei nu vor înțelege adevăratul sens al acestui Mare Act de Milostivire, cel mai mare dar revărsat 
vreodată asupra omenirii, de la răstignirea Mea încoace. Fiindcă, prin darul Marelui Avertisment, ochii 
oamenilor se vor deschide, în cele din urmă, în fața adevărului întregii lor existențe pe acest pământ 
și dincolo de el. 

Omenii, care trăiesc azi în lume, trebuie să înțeleagă cât sunt de privilegiați pentru că li se oferă dovada 
existentei Lui Dumnezeu, Tatăl Veșnic și cea a iubitul său Fiu, deși aceasta este dincolo de înțelegerea lor. 
Să nu reveniți la vechile voastre căi după Marele Avertisment. 
Vă îndemn pe toți, ca după ce ați văzut prezența Mea și ați înțeles că păcatul nu numai că mă ofensează, 

ci vă și împinge pe calea spre iad, să nu vă mai întoarceți la vechile voastre căi. 
Perioada de după Marea Avertisment este crucială pentru pacea lumii și pentru mântuirea voastră. 

Nu refuzați acest dar. Apucați-l cu ambele mâini. Lăsați ca Marele Avertisment să vă aducă uniți la Mine. 
Dacă veți proceda așa și vă veți ruga pentru a fi îndrumați, atunci veți fi răsplătiți cu Noul Paradis pe 
Pământ, unde nu veți duce lipsă de nimic. 

Bucurați-vă. Ascultați-Mă. Urmăriți atent mesajele Mele și permiteți-i Iubirii Mele să vă învăluie și să vă 
conducă spre Glorioasa Mea Împărăție. 

Vă iubesc pe toți. Data viitoare când veți simți un puternic imbold de iubire față de aproapele vostru, 
amintiți-vă că acest dar vine de la Mine. Fără Iubire nu există viață. 

Divinul vostru Rege al Milostivirii, Isus Cristos, 
 Fiul Lui Dumnezeu, Tatăl Veșnic 

Marele avertisment e o manifestare a divinei Mele milostiviri date sorei Faustina 
Duminică, 26 iunie 2011 la ora 18:00 

Iubita Mea fiică, timpul este aproape. A mai rămas puțin timp pentru a avertiza și a pregăti sărmanele 
sufletecare vor fi atât de șocate în timpul Avertismentului încât nu își vor da seama ce se petrece. Trebuie 
să li se spună, ca să știe la ce să se aștepte. Dacă își vor deschide inimile în acest măreț moment al Divinei 
Milostiviri, vor primi șansa la Viața Veșnică. 

Marele Avertisment este manifestarea Divinei Mele Milostiviri, dăruită sorei Faustina. Acest mare act al 
Milostivirii Mele a fost prezis, iar în timpul Avertismentului, Marea Mea Milostivire va cuprinde întreaga 
lume. Sângele Meu și Apa vor țâșni, astfel încât toți veți cunoaște, în sfârșit, adevărul. Spune-le celor care 
nu cred în Mine sau în Tatăl Meu Veșnic că acest eveniment va avea loc. Și apoi, când se va întâmpla, ei 
vor fi capabili să reziste la șocul Milostivirii Mele care va salva milioane de suflete din ghearele satanei în 
timpul Avertismentului. Adevărul, când va fi dezvăluit, va salva multe suflete de la flăcările iadului. 

Duhul Sfânt, care va fi prezent de atunci în copiii Mei pretutindeni, va ajuta la zădărnicirea muncii satanei. 

http://profetieavertisment.ro/mesaje/120/marele-avertisment-va-demonstra-ca-dumnezeu-exista/
http://profetieavertisment.ro/mesaje/125/marele-avertisment-e-o-manifestare-a-divinei-mele-milostiviri-date-sorei-faustina/
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Toți va trebui să răspândiți în lume modul în care omenirea trebuie să-și pregătească sufletele din timp. 
Pentru că, chiar și credincioșii trebuie să înțeleagă că și ei vor fi tulburați emoțional când își vor vedea 
trecutul păcătos așa cum îl văd Eu. 

Acum vă chem pe toți să căutați spovada. Ceilalți Creștini trebuie să îngenuncheze și să se roage pentru 
iertare. Celor care nu au certitudinea veridicității acestei profeții le spun: păstrați-vă inimile deschise, pentru 
că în momentul în care veți fi martorii acestui eveniment ecologic dar supranatural, va trebui să înțelegeți 
că acesta este cel mai mare miracol pe care-l veți vedea vreodată și este marele Meu dar pentru voi toți. 
Luați în considerare acest fapt. Va fi ca în Ultima Zi a Judecății, cu deosebirea că de data aceasta nu veți 
fi condamnați. Vi se va da șansa unui nou început, când sufletul vă va fi salvat pentru a vă permite să îl 
readuceți la nivelul pe care-l doresc. 

Credincioșii să se roage acum din toată inima lor pentru ca ceilalți să fie salvați. 
Mântuitorul vostru, Isus Cristos 

Ateii și savanții vor spune că Marele Avertisment a fost o iluzie 
Duminică, 03 iulie 2011 la ora 18:00 

Fiica Mea multiubită, trebuie să-ți continui drumul, privește drept înainte și urmează instrucțiunile Mele. Nu 
te lăsa descurajată când cel rău te atacă în fiecare minut al zilei. Concentrează-te doar asupra Mea. 
Trebuie să înveți a înțelege cât de important este timpul petrecut cu Mine, mai ales la Adorație, ca să poți 
rămâne la înălțimea misiunii tale. Timpul petrecut în rugăciune este la fel de important, deoarece cu cât vei 
petrece mai mult timp în dialog intim cu Mine, cu atât mai multe haruri vei primi. Dacă nu vei face asta, vei 
rămâne complet lipsită de apărare în fața atacurilor Înșelătorului. 

Fiica Mea, mulți ignoră Cuvântul Meu și nu vor să asculte. Aceasta are multe cauze. În prezent mulți copii 
închid ochii față de adevărul existenței lor spirituale. Ei îmbrățișează lumea și tot ceea ce ea le oferă ca 
un substitut pentru Pâinea Vieții. De asemenea mulți se feresc de falșii profeți, deoarece aceasta este 
epoca în care se ridică mulți astfel de profeți. Este confuzia pe care Satana vrea să o provoace, pentru ca 
adevărații Mei mesageri să treacă neobservați. Deoarece smerenia este o cerință pentru vizionarii Mei 
aleși, ei nu se pot lăuda în fața lumii, pentru că nu este în firea lor. Cei falși însă se pun în permanență în 
lumina reflectoarelor. Ei se vor concentra pe propria persoană. Mesajele lor pot părea reale și sunt pline 
de un limbaj măiestrit, presărate cu pasaje biblice, dar falsitatea mesajelor lor va fi dezvăluită prin două 
puncte esențiale care le sunt comune. Primul este că aceștia se vor situa în centrul atenției și se vor bucura 
de toată atenția pe care o primesc. Apoi aveți mesajele însele. Acestea vor fi confuze, greu de citit și nu vor 
avea un efect durabil asupra sufletului. Fiica Mea, din păcate Biserica înclină să îi ignore pe vizionarii 
adevărați, pentru că trebuie să arate responsabilitate în aceste cazuri. 

De aceea pentru Biserică este mult mai simplu să sprijine mesaje care conțin citate din Biblie și să le 
declare autentice. Nu le este ușor să accepte simplitatea învățăturilor Mele, mai ales în zilele noastre când, 
sub masca toleranței, multe dintre adevăruri sunt ascunse. Nu acceptă ușor nici când li se amintește de 
Sfârșitul Timpurilor, deoarece din cauza fricii și a ignoranței, slujitorii Mei sfințiți refuză să ia cupa Mea și 
să acționeze responsabil. 

Este cel mai important moment din istoria lumii. Toate semnele au fost dăruite vizionarilor Mei în secolul 
care a trecut, însă slujitorii Mei sfințiți nu le iau în seamă și își ascund capul în nisip. Tocmai în această 
perioadă predică mulți slujitori ai Mei despre importanța revenirii Mele pe Pamânt. Ei trebuie să 
pregătească sufletele, reamintindu-le consecințele care le așteaptă dacă nu vor reuși încă de aici de pe 
Pământ să se răscumpere. Pentru că nu pot cere iertare după moarte. Acum le vorbesc slujitorilor Mei 
sfințiți: de ce nu atrageți atenția credincioșilor în mod special asupra acestui fapt? De ce nu discutați activ 
despre ceea ce vor suferi copiii Mei în timpul marii Pedepse? Nu știți că mulți copii ai Mei își vor pierde 
sufletul din cauza Anticristului, care deja este pe Pământ și stă în culise gata de atac? Copiii Mei 
trebuie să înțeleagă că Marele Avertisment, cu toate că va fi un mare Act al Milostivirii, este totuși prima 
etapă a unui timp foarte dificil pentru toți copiii Mei. Pentru că după aceea, acei păcătoși înrăiți și discipoli ai 
Satanei, vor nega existența Mea. 

Ateii vor spune că a fost o iluzie la scară planetară. Savanții se vor strădui să dea o explicație logică, dar 
nu va fi niciuna. În timpul aceasta, discipolii Mei se vor despărți în două. Multe milioane de oameni se vor 
converti, dar vor fi dezorientați de minciunile răspândite de Grupul Răului, de organizația Noii Ordini 
Mondiale - aducătoare de moarte - al cărei țel va fi să-i distrugă pe oamenii obișnuiți pentru câștiguri 
financiare. 

Copiii Mei, dacă nu vor rămâne suficienți oameni pe calea cea bună, atunci va fi imposibil de înlăturat 
impactul Pedepsei. Pentru că acela va fi momentul când Dumnezeu Tatăl va interveni ca să-i oprească pe 
păcătoși de la distrugerea creației Sale și a copiilor Săi. El va permite cutremure de o forță nemaiîntâlnită 
până atunci, vulcani total ignorați înainte vor fi aruncați în sus ca vapoarele pe marea furtunoasă, fără nicio ancoră 
care să le țină pe loc. 

Vă rog, copiii Mei, lăsați ca Marele Avertisment să vă salveze pe toți. Acceptați că această minune va 

http://profetieavertisment.ro/mesaje/131/ateii-si-savantii-vor-spune-ca-marele-avertisment-a-fost-o-iluzie/
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ajuta la salvarea a milioane de oameni care altfel s-ar pierde. Dar aceia, cei care nu vor să-și schimbe 
viețile, aleg casa Satanei. Fără rugăciune nu este nici o speranță pentru ei, pentru că ei vor pierde cheia 
Noului Paradis pe pământ. În schimb vor arde în focul iadului. Dacă ar ști unde îi duce această Cale a 
Răului, credeți că atunci și-ar schimba felul de viață? 

Copii, vă rog să îi ajutați spunându-le adevărul. Dacă nu vor să vă audă, rugați-vă pentru salvarea 
sufletelor lor. Pentru că este tot ceea ce puteți face pentru ei. 

Mântuitorul vostru iubit, Drept Judecător și Rege al Milostivirii, Isus Cristos 
 
Perioada de după Marele Avertisment 

Joi, 29 septembrie 2011 la ora 20:45 
Multiubita Mea fiică, întrucât Marele Avertisment se tot apropie, cere discipolilor Mei, să se roage și să fie 

recunoscători cu bucurie pentru marele har pe care Tatăl Veșnic l-a acordat omenirii. 
În urma acestui măreț act de iubire pură, mare parte a omenirii poate fi salvată pentru a se bucura de 

noua eră de pace pe pământ. Fiți recunoscători pentru că trăiți în aceste vremuri, deoarece milioane dintre 
voi se vor salva, care, altfel, nu ar fi intrat niciodată prin Porțile Raiului. 

Pregătirile sunt gata. Pregătiți-vă căminele, cu lumânări sfințite și provizii de apă și mâncare pentru câteva 
săptămâni. Perioada de după va fi grea, dar nu trebuie să vă fie teamă. Mai degrabă simțiți-vă ușurați, 
pentru că suferința poate fi oferită în schimbul vieții veșnice, pe care o vor primi sufletele prețioase, care 
vor îmbrățișa acest mare dar. 

Fiți în pace. Aveți încredere în Mine, nu uitați că Eu sunt Mântuitorul vostru și voi proteja în fiecare clipă 
sufletele credincioase. Eu pășesc alături de voi. Vă călăuzesc. Vă țin de mână cu o iubire duioasă. Sunteți 
ai Mei și nu voi permite niciodată să vă îndepărtați de Inima Mea Preasfântă. Voi, cei care Mă urmați, 
sunteți înconjurați de harurile necesare pentru a supraviețui Avertismentului. 

Iubitul vostru Isus, Salvatorul și Mântuitorul întregii omenirii 

Sufletelelor împietrite nu li se va părea ușor Marele Avertisment 
Vineri, 30 septembrie 2011 la ora 21:15 

Fiica Mea iubită, sarcina Mea de salvare a sufletelor devine acum mai intensă. 
Te rog să avertizezi cât mai mulți oameni posibil ca să-și pregătească sufletele înaintea Marelui 

Avertisment. 
Informează-i pe preoți, călugări, episcopi și alte comunități, care cred în Tatăl Meu Veșnic, să asculte 

Cuvântul Meu. Atât de mulți copii ai Meii sunt într-un asemenea întuneric, încât lumina dumnezeiască a 
slavei Mele le va răni sufletele. Vor simți o durere reală, deoarece nu vor fi capabili să reziste acestui mare 
act al Milostivirii Mele. 

Unii zâmbesc amuzați de aceste Sfinte Mesaje. Acest fapt Mă întristează. Nu pentru că ei nu cred că Eu 
le vorbesc în acest mod, ci pentru că ei nu vor să creadă în Mine. Rugați-vă toți cei care sunteți îngrijorați 
pentru cei dragi vouă, ca purificarea, căreia vor trebui să-i facă față în timpul Marelui Avertisment, să-i 
conducă în final la Inima Mea. 

Îi rog acum pe toți cei care Mă urmează să se protejeze de satana. Trebuie să stropească în fiecare colț 
al căminului lor cu Apă Sfințită, să poarte medalia sfântului Benedict și întotdeauna să aibă la îndemână și 
un Rozar. Totodată rugați-vă și la Sfântul Arhanghel Mihail. Satana și armata acoliților lui vor face totul, 
ca să vă convingă că nu Eu sunt cel care vă vorbesc. Satana și demonii lui vor începe să vă chinuiască și 
vor semăna uriașe îndoieli în mintea voastră. Voi, copiii Mei, îl puteți opri urmând îndrumările Mele. Din 
păcate, el va suci mințile celor slabi, astfel încât aceștia Mă vor respinge în totalitate. 

Sufletelor împietrite nu li se va părea ușor Marele Avertisment. Ei vor polemiza, legat de modul in 
care M-au supărat pe Mine și nici chiar flăcările iadului – pe care le vor experimenta în timpul Marelui 
Avertisment - nu le vor alunga toate îndoielile legate de existența Mea. 

Mulți vor răspândi minciuni despre Marele Avertisment, după ce acesta va avea loc. Ei, păgânii, slujitori ai 
satanei, vor născoci o minciună pe care o vor răspândi peste tot. Vor veni cu argumente științifice, pentru a 
explica acest eveniment, nevrând să audă adevărul. Trebuie să vă rugați pentru ei. E atât de puternică 
strânsoarea satanei asupra lumii, încât nu vor îndrăzni nici măcar să murmure în public Numele Meu. 
Discuția despre existența Mea pe pământ este considerată a fi un subiect de conversație, jenant. 

Azi, Numele Meu este folosit mai ales în „limbajul vulgar”, sau mai rău, în blesteme. Dar ascultați-Mă 
acum: Numele Meu va fi din nou auzit și acceptat după Marele Avertisment, de către toți cei care se vor 
converti. După aceea, copiii Mei vor utiliza Numele Meu, atunci când se vor ruga către Mine. 

Iubitul vostru Isus 

Niciodată nu vă voi părăsi, copiii Mei. De aceea, voi veni din nou la voi 
Luni, 03 octombrie 2011 la ora 12:30 

Fiica Mea multiubită, azi vorbesc cu tine despre importanța înțelegerii Marelui Avertisment și pentru a 

http://profetieavertisment.ro/mesaje/207/perioada-de-dupa-marele-avertisment/
http://profetieavertisment.ro/mesaje/208/sufletelelor-impietrite-nu-li-se-va-parea-usor-marele-avertisment/
http://profetieavertisment.ro/mesaje/211/niciodata-nu-va-voi-parasi-copiii-mei-de-aceea-voi-veni-din-nou-la-voi/
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înlătura orice nelămurire în legătură cu acesta. Mulți oameni sunt speriați și cred că este vorba de Ziua 
Judecății. Dar nu este așa. Aceasta va fi ziua glorioasă a Milostivirii Divine, care va cuprinde lumea 
întreagă. Razele Milostivirii Mele se vor revărsa asupra fiecărui suflet, asupra fiecărui bărbat, femeie și 
copil. Nimeni nu va fi exclus. Nici măcar unul. 

Aceasta este întoarcerea Mea, menită să vă salveze ȋncă o dată. Nu știați oare că Eu sunt mereu 
milostiv? Că nu voi aștepta până la Ziua Judecății fără să mai încerc ȋncă o data să vă salvez? 

Aceasta este purificarea despre care am vorbit până acum. În așteptarea acestui mare eveniment, lumea 
a suferit un proces de purificare în ultimii câțiva ani. Am permis ca omenirea să sufere și să dobândească 
umilință prin căderea piețelor financiare globale, deși această cădere nu a fost provocată de Mine. Ea a 
fost pusă la cale din cauza unei lăcomii fără scrupule de către grupuri globalizate care dețin puterea chiar și 
la nivel guvernamental în lumea întreagă. Cu toate acestea, datorită suferinței, milioane de oameni sunt 
acum pregătiți să asculte Cuvântul Meu și să primească Milostivirea Mea. Altfel ei nu ar fi fost pregătiți. Nu 
aveți de ce să vă temeți dacă Mă iubiți și trăiți după Poruncile dăruite lumii prin Moise, de Părintele Meu 
Veșnic. 

Întoarcerea Mea s-o așteptați cu dragoste și să fiți recunoscători că trăiți în lumea de astăzi și puteți să 
primiți marele Meu dar al mântuirii. Niciodată nu vă voi părăsi, copii. De aceea voi veni din nou. Voi veni 
pentru că vă iubesc atât de mult. Am dat lumii mesajele Mele prin fiica Mea iubită, pentru că am vrut să vă 
pregătesc și să vă aduc mai aproape de Inima Mea. 

Aceste mesaje vor continua și după Marele Avertisment ca să primiți cât mai multe instrucțiuni legate de 
învățăturile Mele. Cuvântul Meu, conținut în această carte, pe care Eu o numesc Cartea Adevărului, va da 
naștere unei noi Armate Creștine care va apăra Numele Meu până la începerea Noii Ere de Pace. 

Fiți plini de bucurie acum, copiii Mei. Lăsați-Mă să vă consolez, pentru că aceasta va fi prima oară când 
veți fi față în față cu Mine. Pentru discipolii Mei, acesta va fi un moment de mare dragoste, pace și fericire. 
Ridicați-vă acum și fiți puternici. Pentru că sunteți privilegiați și trebuie să aduceți laudă lui Dumnezeu, 
Tatăl Atotputernic, care a permis ca acest lucru să se întâmple. 

Iubitul vostru Mântuitor, Isus Cristos 

 Dumnezeu Tatăl: Luați în seamă acum ultima chemare adresată omenirii 
Duminică, 09 octombrie 2011 la ora 15:30 

Fiica Mea, vorbește lumii despre iubirea pe care o simt pentru toate creațiile Mele de pretutindeni. 
Vorbește-le și despre faptul că acum voi pregăti cel mai important act al Intervenției Divine, petrecut pe 
pământ, de la Învierea Fiului Meu, Isus Cristos. 

Totul este pregătit pentru acest mare Act de Milostivire, pe care l-am îngăduit, pentru a ajuta la 
salvarea voastră, a tuturor. 

Pentru că vă iubesc, voi lupta cu încercările înșelătorului de a distruge omenirea și în același timp voi 
permite acest ultim Act de Milostivire, ca să vă convertiți. Prin acest ultim act, care vă va ajuta să vă 
răscumpărați în ochii Mei, omul va putea să afle încă o dată Adevărul existenței Mele. 

Copiii Mei, vă rog să vă plecați și să cereți milostivire pentru familiile voastre și pentru cei pe care îi iubiți. 
Dacă aceștia nu vor fi în stare de har, Marele Avertisment va fi pentru ei o experiență dificilă. Trebuie să-i 
informați despre importanța de a medita asupra Adevărului. 

Timpul este scurt, Marele Avertisment este aproape. După ce va avea loc, veți avea timp să vă decideți 
ce drum doriți să urmați. Drumul Luminii Divine sau calea înșelătorului. Alegerea va fi a voastră. 

După un timp, dacă oamenii nu întorc spatele căilor rele, voi distruge toate acele țări care se închină 
înșelătorului. Când Mâna Mea va cădea ca să pedepsească, ei vor încerca să se ascundă, însă nu vor 
avea unde. 

Răbdarea Mea a ajuns la capăt și acum doresc să îi unesc pe toți aceia care cred în Mine, Creatorul 
tuturor Lucrurilor, și să îi duc cu Mine în noua Eră a Păcii. Toți aceia care vor hotărî să aleagă cealaltă cale, 
vor fi aruncați în focul Iadului. 

Luați aminte la acest avertisment dat omenirii, acesta este timpul când puteți hotărî viitorul vostru. Rugați-
vă pentru aceia care sunt orbi față de Iubirea Mea pentru că mulți dintre aceștia, când li se va dezvălui 
Adevărul încă o dată, Mă vor sfida și Îmi vor întoarce spatele. 

Iubitul vostru Creator, Dumnezeu Tatăl, Împăratul Preaînalt 

Fără actul Meu de milostivire, națiunile se vor distruge între ele 
Sâmbătă, 31 decembrie 2011 la ora 12:00 

(Extras din mesajul privat, dezvăluit Mariei Milostivirii Divine, care include a 16-a rugăciune din Cruciada 
de Rugăciuni, dată pentru ca oamenii să accepte harurile oferite lor de Isus, în timpul Avertismentului și 
angajamentul pentru răspândirea  în lume  a Cuvântului Său Sfânt.) 

Fiica Mea, Marele Avertisment va dovedi tuturor autenticitatea acestor Sfinte Mesaje ale Mele, date lumii. 
Tu niciodată nu trebuie să le pui la îndoială. Nici unul dintre ele nu a fost contaminat în vreun fel. 

http://profetieavertisment.ro/mesaje/218/dumnezeu-tatal-luati-in-seama-acum-ultima-chemare-adresata-omenirii/
http://profetieavertisment.ro/mesaje/299/fara-actul-meu-de-milostivire-natiunile-se-vor-distruge-intre-ele/
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Pregătește-te pentru Marele Avertisment și spune familiei tale și copiilor tăi să spună o mică rugăciune 
pentru a solicita iertarea păcatelor lor. 

Îți dăruiesc acum o rugăciune specială pentru a ajuta sufletele să rămână puternice în timpul Marelui Act 
de Milostivire, revelat acum lumii. 
Rugăciunea (16) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru acceptarea harurilor oferite în timpul Marelui 

Avertisment 
"O, Isuse, păstrează-mă puternic în timpul acestei încercări a Marelui Tău Act de Milă. Dăruiește-

mi harurile necesare pentru a deveni mic în ochii Tăi. Deschide ochii mei în fața Adevărului 
promisiunilor mântuirii veșnice. Iartă păcatele mele și arată-mi dragostea Ta și Mâna prieteniei Tale. 
Cuprinde-ne pe toți în brațele Sfintei Tale Familii, ca să putem deveni din nou una. Te iubesc, Isuse, 
și promit că din această zi voi vesti mai departe Cuvântul Tău Sfânt, fără teamă în inima mea și cu 
suflet curat, în vecii vecilor. Amin." 

Niciodată să nu-ți fie teamă de acest mare act al Milostivirii Mele, care trebuie să aibă  loc deoarece altfel 
națiunile s-ar distruge între ele. 

Cea mai mare parte a omenirii se va converti, însă lupta pentru suflete se va intensifica acum. 
Iubitul vostru Isus Cristos, Mântuitorul întregii omeniri 

Deși nu trebuie să vă fie teamă de Marele Avertisment, totuși le va provoca durere celor care nu 
vor fi în stare de har 

Joi, 14 iunie 2012 la ora 18:15 
Eu, iubitul tău Isus, doresc ca tu, fiica Mea iubită, să-i rogi pe toți discipolii Mei să urmeze Instrucțiunile 

Mele. 
Fiți atenți la membrii familiei voastre, la aceia dintre voi care nu urmează Învățăturile Mele. Căutați printre 

voi acele suflete pierdute pentru Mine, care în mod vădit Mă resping. Apoi, vă cer să vă rugați foarte mult 
pentru ei în aceste timpuri. 

Voi trebuie să implorați Milă pentru sufletele lor. Rugăciunile și jertfele voastre îi pot scăpa de o teribilă 
suferință cauzată de Purificarea din timpul Marelui Avertisment. 

De și nu trebuie să vă temeți de Marele Avertisment, ci trebuie să-l salutați ca pe Darul Meu 
Deosebit, el va provoca durere acelora care nu sunt în stare de har. 

Pregătiți-vă din timp sufletele deoarece sufletele sănătoase vor percepe Marele Avertisment ca pe un 
Eveniment plin de Bucurie. 

Ele nu vor suferi deoarece vor fi în stare de har, mai ales dacă fac Sfânta Spovadă în mod regulat. 
Puterea lor îi va ajuta pe aceia care trebuie să treacă prin chinurile Purgatoriului după Marele 

Avertisment. 
Ajutați-i pe aceia care nu vor să asculte, prin rugăciunea zilnică a Rozariului Divinei Milostiviri. 
Oferiți-Mi Mie, Isus al vostru, o jertfă pentru păcatele familiilor voastre. 
Eu voi fi Milostiv față de toți aceia care acceptă starea întunecată a sufletelor lor, atunci când le 

vor fi revelate păcatele, în timpul Marelui Avertisment. 
Doar cei cu adevărat umili și curați cu inima vor primi iertare. 
Acei copii, inclusiv cei care M-au părăsit, au nevoie disperată de rugăciunile voastre. 
Aceasta este rugăciunea pe care trebuie s-o spuneți pentru convertirea lor în timpul Marelui Avertisment. 
Rugăciunea (60) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru convertirea familiilor în timpul Marelui Avertisment 
"O, Preaiubit și Dulce Isuse al meu, Mă rog pentru Milostivire față de sufletele familiei mele (aici îi 

numiți pe ei). Iți ofer Ție suferințele, încercările și rugăciunile mele, pentru ca sufletul lor să se 
salveze de duhul întunericului. Nu lăsa pe niciunul dintre copiii Tăi să Te renege sau să refuze Mâna 
Milostivirii Tale. Deschide-le inimile ca să se unească cu Inima Ta Preasfântă, pentru a ști să caute 
iertarea, spre a scăpa de focul iadului. Dăruiește-le șansa de a ispăși, astfel încât să se 
convertească prin Razele Milostivirii Tale Dumnezeiești. Amin." 

Copii ai lui Dumnezeu, pregătiți-vă zilnic pentru Marele Avertisment pentru că poate să se petreacă în 
orice moment. 

Isus al vostru 

Toți oamenii în viață pe pământ își vor vedea sufletele și unii abia atunci își vor da seama că au un 
suflet 

Luni, 09 iulie 2012 la ora 23:00 
Prea iubita Mea fiică, Vreau să-i pregătesc acum pentru Avertisment pe toți discipolii Mei într-un mod în 

care nu-i va ajuta doar pe ei, ci și pe cei dragi lor. 
Nu este de ajuns să vă căiți datorită fricii. Este necesară și ispășirea. 
Discipolii Mei, ascultați acum instrucțiunile Mele pentru a vă pregăti sufletele pentru Marele Avertisment. 
Trebuie să începeți meditând la toate lucrurile rele de care sunteți vinovați, împotriva propriei 

http://profetieavertisment.ro/mesaje/466/desi-nu-trebuie-sa-va-fie-teama-de-marele-avertisment-totusi-le-va-provoca-durere-celor-care-nu-vor-fi-in-stare-de-har/
http://profetieavertisment.ro/mesaje/466/desi-nu-trebuie-sa-va-fie-teama-de-marele-avertisment-totusi-le-va-provoca-durere-celor-care-nu-vor-fi-in-stare-de-har/
http://profetieavertisment.ro/mesaje/488/toti-oamenii-in-viata-pe-pamant-isi-vor-vedea-sufletele-si-unii-abia-atunci-isi-vor-da-seama-ca-au-un-suflet/
http://profetieavertisment.ro/mesaje/488/toti-oamenii-in-viata-pe-pamant-isi-vor-vedea-sufletele-si-unii-abia-atunci-isi-vor-da-seama-ca-au-un-suflet/
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persoane și a aproapelui. 
Aceia dintre voi care sunteți catolici trebuie să primiți Sacramentul Spovedaniei la fiecare două săptămâni, 

dacă vreți să rămâneți în starea de Har. 
Astfel, durerea voastră va fi blândă în timpul Marelui Avertisment și veți avea puterea să-i ajutați pe frații 

și surorile voastre care vor suferi o teribilă durere și vinovăție atunci când ei se vor confrunta cu iluminarea 
conștiinței lor. 

Pentru aceia dintre voi care sunt creștini sau de alte religii și cred în aceste mesaje, trebuie să recitați 
rugăciunea (24) ce v-am dat-o în Cruciada de Rugăciune: Indulgență Plenară pentru iertarea 
completă a păcatelor. 

Trebuie să spuneți această rugăciune timp de șapte zile consecutive și Eu, Isus al vostru, vă voi ierta. 
„O, Isuse, Tu ești lumina lumii, Tu ești lumina strălucitoare, care atinge fiecare suflet. Milostivirea 

și Iubirea Ta sunt nemărginite. Noi nu suntem vrednici de jertfa morții Tale pe Cruce, deși știm că 
Dragostea Ta pentru noi este mai mare decât dragostea pe care noi Ți-o purtăm. Dă-ne, Doamne, 
darul umilinței pentru a fi demni de Noua Ta Împărăție! Umple-ne cu Duhul Sfânt pentru a putea 
mărșălui în armata condusă de Tine, pentru mărturisirea Adevărului Cuvântului Tău Sfânt, ca să-i 
pregătim pe frații și surorile noastre pentru a Doua Ta Venire Glorioasă pe Pământ. Te lăudăm! Te 
slăvim! Ne jertfim pe noi înșine, durerile noastre și suferințele noastre, oferindu-Ți-le în dar pentru 
salvarea sufletelor. Te iubim, Isuse. Ai milă de toți copiii Tăi, oriunde s-ar afla. Amin.” 

Dau acum și o rugăciune specială pe care să o spuneți pentru acele biete suflete care poate vor muri din 
cauza șocului, în timpul Avertismentului, și care ar putea fi în păcate de moarte. 
Rugăciunea (65) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru cei în păcat de moarte 
"O, Preaiubite Isuse, Mântuitorul omenirii, prin Milostivirea Ta Dumnezeiască cer indulgență 

pentru toate sărmanele suflete, aflate în păcat, care ar putea fi răpite de pe pământ în timpul 
Avertismentului. Iartă-le păcatele și, în amintirea Pătimirii Tale, Te implor să-mi dai acest har special 
pentru ispășirea păcatelor lor. Îți ofer Ție mintea, trupul și sufletul meu ca ispășire pentru iertarea 
păcătoșilor și dobândirea Vieții Veșnice. Amin." 

Discipolii Mei, Avertismentul va fi un mare eveniment de Salvare, unde Eu voi demonstra lumii Milostivirea 
Mea Divină. 

Toți oamenii în viață pe pământ își vor vedea sufletele și unii abia atunci își vor da seama că au un suflet. 
Timpul este scurt și trebuie să vă pregătiți acum. 
Nu uitați instrucțiunile Mele de a vă procura hrană pentru zece zile, lumânări sfințite și obiecte sfinte în 

casele voastre. 
Încredeți-vă în Mine și bucurați-vă pentru că multe suflete vor fi salvate. 
Eu nu vă voi dezvălui data, dar voi trebuie să știți ce aveți de făcut. 
Când păcatele voastre vă vor fi revelate, trebuie să-Mi cereți să vă iert și plecați-vă cu smerită 

recunoștință pentru acest Dar Divin care este pașaportul vostru către viața veșnică în Noul Paradis de pe 
pământ. 

Amintiți-vă că nu este nici un păcat, oricât de grav, care să nu poată fi iertat dacă arătați o adevărată 
căință. 

Preaiubitul vostru Salvator, Isus Cristos  

Veți sta singuri înaintea Mea – și nimeni nu va fi lângă voi 
Vineri, 15 noiembrie 2013 la ora 20:00 

Fiica Mea mult iubită, prin Autoritatea Tatălui Meu, Dumnezeu cel Preaînalt, doresc să le spun 
tutoror celor care suferă în Numele Meu, că se apropie timpul pentru ca Marele Avertisment să aibă 
loc. 

Aceia dintre voi, cărora li s-a dat cunoștință despre această zi, Ziua cea Mare a Milostivirii Mele, 
vor vedea semnele în curând. Trebuie să vă mărturisiți păcatele în fața Mea, pentru ca să fiți 
pregătiți pentru acest eveniment, care va șoca lumea. 

Eu fac aceasta în curând, pentru a-i mai putea salva, înainte să fie prea târziu, pe acei oameni care și-au 
tăiat cordonul ombilical care îi leagă de Mine. Trebuie să aveți încredere în Mine și să vă adunați în 
rugăciune pentru ca sufletele aflate în întuneric să nu piară mai înainte ca Eu să le pot oferi iertarea 
păcatelor lor. Priviți acum în inimile și sufletele voastre și vedeți-le așa cum le văd eu. Ce vedeți? Veți 
fi în stare să stați înaintea Mea și să spuneți: ”Isuse, eu fac tot ceea ce Tu dorești de la mine pentru a trăi viața 
pe care Tu dorești să o trăiesc.”? Veți spune: ”Isuse, eu Te jignesc pentru că nu mă pot abține, de aceea te rog, 
ai Milă de sufletul meu.” Sau veți spune: ”Isuse, am păcătuit, dar am făcut-o doar pentru că trebuia să mă 
apăr.”? 

Veți sta singuri înaintea Mea – și nimeni nu va fi lângă voi. Vă voi arăta sufletul vostru. Veți vedea 
fiecare pată de pe el. Veți retrăi păcatul și atunci Eu vă voi da timp să Mă rugați să vă arăt 
Milostivirea Mea. Dar nu pentru că ați fi îndreptățiți să aveți parte de Milostivirea Mea – ci numai 

http://profetieavertisment.ro/mesaje/972/veti-sta-singuri-inaintea-mea-si-nimeni-nu-va-fi-langa-voi/


14 

pentru că Eu doresc să vă ofer acest Dar. Zorii Zilei Mele se vor ivi pe neașteptate, prin semnele care vi 
se vor arăta în prealabil. 

Am petrecut trei ani încercând să vă deschid ochii asupra Adevărului. Unii dintre voi l-au acceptat. Alții Mi 
l-au aruncat înapoi în Față. Acum a sosit timpul pentru Milostivirea Mea Divină și numai aceia care își 
deschid inimile către Mine și care Mă acceptă vor primi șansa de a se răscumpăra. 

Fiți recunoscători pentru Iubirea Mea necondiționată.  
Al vostru Isus 

 
Miliarde se vor converti și Îl vor recunoaște pe Dumnezeu, Treimea Sfântă, pentru prima dată 

Sâmbătă, 16 noiembrie 2013 la ora 22:17 
Draga Mea fiică mult iubită, atunci când voi veni peste lume prin Divina Mea Milostivire, oamenilor li se va 

da șansa să ceară Milostivirea Mea pentru că aceasta va fi, pentru mulți dintre ei, prima adevărată 
confesiune la care vor participa. 

Toți, indiferent cine sunt, vor experimenta această unică revelare a Mea, binecuvântată prin Autoritatea 
Tatălui Meu. Iluminarea Conștiinței va aduce cu ea multă suferință, căci tristețea pe care o vor trăi 
sufletele pierdute va fi atât de mare încât ei nu vor fi în stare să reziste șocului. Mulți vor leșina și se 
vor prăbuși copleșiți de durere. Însă ei vor înțelege cât de tare au nevoie ca mai întâi sa fie curățate 
sufletele lor, înainte de a fi gata să intre în Paradisul meu Veșnic. Acești oameni vor ști după aceea ce 
se așteaptă de la ei și vor suferi penitențe pentru câtva timp după Marele Eveniment. Mulți oameni 
vor crede că visează. Unii vor gândi că acesta e sfârșitul lumii, dar nu va fi așa. Acesta va fi însă 
Avertismentul Final care va fi dat omenirii pentru a o ajuta să se răscumpere în ochii lui Dumnezeu. 

Miliarde se vor converti și Îl vor recunoaște pe Dumnezeu, Treimea Sfântă, pentru prima dată și vor fi 
recunoscători pentru că au primit dovada Existenței Creatorului lor. Unii, pur și simplu se vor feri de 
Lumina Mea care le va aduce o incredibilă suferință, iar ei se vor ascunde și își vor întorce spatele 
fără urmă de remușcare în sufletele lor. Ei vor nega Intervenția Mea. Restul se vor bucura atunci 
când vor simți Razele Milostivirii Mele, pentru că aceste suflete vor fi atât de recunoscătoare să fie 
martore ale Prezenței Mele încât vor gravita spre Lumina Mea cu ușurințăși plini de dor după 
Prezența Mea, care încă nu le va fi accesibilă, deoarece încă nu va fi momentul pentru ca Porțile 
Noului Meu Paradis să fie deschise. Așa că ei, ca discipoli ai Mei, vor trebui să facă penitență pentru 
sufletele celor care vor respinge mâna Milostivirii Mele. 

După Marea Intervenție a Lui Dumnezeu, care va da omenirii șansa să se pregătească pentru A Doua 
Mea Venire, lumea va pune multe întrebări. Unii vor avea sufletele atât de schimbate încât ei vor petrece 
mult timp pentru a-i ajuta pe cei pe care vor să-i salveze de înșelăciune să se convertească. Alții vor fi plini 
de remușcare și le va lua ceva timp să înțeleagă pe deplin semnificația prezentării lor înaintea Mea și ei vor 
acorda multă atenție reconcilierii lor cu Mine. 
După aceasta, dușmanii lui Dumnezeu vor nega că Avertismentul a avut loc și ei vor prosti 

milioane de oameni, făcându-i să creadă că acesta a fost un eveniment cosmic, în care lumina 
soarelui a învăluit întreaga planetă datorită unei conjuncturi singulare determinată de mișcarea 
Pământului pe axa sa. Nimic mai neadevărat decât aceasta. Și în timp ce ei vor scoate în față toate 
aceste explicații vor nega că Dumnezeu Există și-i vor îndepărta pe mulți de Mine. Din nefericire mulți nu 
se vor mai întoarce la Mine și numai prin Intervenția lui Dumnezeu sufletele vor putea fi purificate, atunci 
când El va fi forțat să-și pedepsească dușmanii, pentru a-i face să devină conștienți. 
Fiți recunoscători pentru aceste Milostiviri, pentru că fără acest dar de la Dumnezeu foarte puțini 

oameni ar fi în stare să intre pe Porțile Paradisului.  
Al vostru Isus 

Mama Mântuirii: După Marele Avertisment va urma o mare dorință de a da slavă lui Dumnezeu 
Duminică, 09 martie 2014 la ora 17:25 

Copiii mei, voi veți fi mereu sub protecția mea atunci când mă chemați pe mine, Mama Mântuirii, pe 
parcursul acestei Misiuni. Eu sunt roaba lui Dumnezeu și rolul meu este să-L slujesc pe Fiul meu, Isus 
Cristos, și să-L ajut în căutarea de suflete pe întregul pământ. Nici o națiune nu va fi exclusă de El. 
Planul Fiului meu de a pregăti lumea  include toate rasele, națiunile și confesiunile, și toți bărbații, femeile și 
copiii vor fi conștienți de faptul că El vine să îi ajute. El face aceasta datorită Iubirii profunde pe care 
Dumnezeu o poartă în Inima Sa pentru copiii Săi. 

Mulți oameni care nu practică nici o religie, nu vor putea să ignore Intervenția în lume a Fiului 
meu, Isus Cristos. Ei vor fi copleșiți și, la început, nu vor fi în stare să înțeleagă experiența spirituală 
extraordinară pe care o vor simți în fiecare fibră a inimii și sufletului lor. Ce bucurie va fi, pentru mulți 
oameni, Avertismentul - căci el va aduce cu sine dovada Existenței Fiului meu. Prin acest Dar, mulți vor fi 
umpluți de o pace pe care nu au mai simțit-o niciodată până acum, precum și de un mare dor de a fi în 
tovărășia lui Isus. 

http://profetieavertisment.ro/mesaje/973/miliarde-se-vor-converti-si-il-vor-recunoaste-pe-dumnezeu-treimea-sfanta-pentru-prima-data/
http://profetieavertisment.ro/mesaje/1073/mama-mantuirii-dupa-marele-avertisment-va-urma-o-mare-dorinta-de-a-da-slava-lui-dumnezeu/
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Deși toate îndoielile despre Existența Fiului meu vor dispărea din mintea celor ce sunt orbi în fața 
Adevărului Cuvântului lui Dumnezeu, mulți vor avea nevoie de îndrumare spirituală odată ce le va fi 
dezvăluit Adevărul Avertismentului. După Marele Avertisment va urma o mare dorință de a da slavă lui 
Dumnezeu. Aceasta va fi o perioadă de mari încercări, pentru că dușmanii lui Dumnezeu vor face tot ce e 
posibil ca să convingă lumea că Avertismentul – Iluminarea Conștiinței – nu a avut loc. 

Când Dumnezeu se smerește pe Sine ca să-i cheme pe copiii Săi și când El îi imploră să-L asculte, 
acesta este unul dintre cele mai mari Acte de Generozitate din partea Sa. Copii, să acceptați cu bucurie 
Avertismentul, deoarece el va fi, pentru mulți, colacul de salvare de care au nevoie pentru a trăi în 
viața veșnică. Să nu respingeți niciodată marile fapte și miracole din Cer, pentru că ele sunt spre binele 
tuturor, astfel ca salvarea să fie asigurată pentru foarte mulți și nu doar pentru o mână de oameni. 

Să dați mereu mulțumire pentru Marea Milostivire a Fiului meu. Voi ați auzit cât este El de Generos și 
curând veți fi martori la amploarea Milostivirii Sale care va cuprinde lumea. 

Mama voastră preaiubită, Mama Mântuirii 


