PECETEA DUMNEZEULUI CELUI VIU

Selecții din mesajele date Mariei Divinei Milostiviri
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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
1

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
Copiii Mei, promisiunea Mea este următoarea: Am să-i ocrotesc pe toți copiii Mei care au imprimată
pecetea iubirii Mele în sufletele lor. Veți fi scutiți de persecuție, pentru a putea rămâne puternici în
rugăciunea pentru acești oameni răi. Aceasta va ajuta la diminuarea terorii, prevenirea războiului, a
foametei și a persecuției religioase. Rugăciunea către Mine, Tatăl Vostru, trebuie să fie inclusă în
rugăciunile voastre zilnice prin Rugăciunea speciala (30) a Cruciadei de Rugăciune, rugăciune care
previne războiul, foametea și persecuțiile religioase.
Rugăciunea (30) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru a evita războiul, foametea și persecuția religioasă
"O, Tată Veșnic, Dumnezeule, Creatorul Universului, în numele iubitului Tău Fiu, Te rugăm, fă-ne
să Te iubim tot mai mult. Ajută-ne să rămânem curajoși, fără de teamă și puternici în încercări.
Acceptă suferințele și sacrificiile noastre și du-le în fața Tronului Tău Dumnezeiesc, în dar pentru
salvarea copiilor Tăi. Înmoaie sufletele împietrite și necurate. Deschide-le ochii spre adevărul
despre bunătatea și iubirea Ta, ca ei să se poată uni cu restul copiilor Tăi, în Paradisul de pe
pământ, pe care l-ai creat pentru noi potrivit Voinței Tale Divine. Amin." (Extras din mesajul primit
în 14 februarie 2012.)
Dumnezeu Tatăl: Ori sunteți cu Mine ori împotriva Mea. Decizia vă aparține
Marți, 21 februarie 2012 la ora 12:30
Eu sunt Dumnezeu Tatăl, Creatorul tuturor lucrurilor. Vă vorbesc în această seară în numele Sfintei
Treimi. Fiica Mea, a sosit timpul pentru a fi rupt primul sigiliu, și cât de tare Mă întristează aceasta. Am
promis că înainte ca asta să se întâmple, Voi oferi Pecetea Protecției Mele tuturor celor care cred în
Mine. Acum, copii, vă dau ultima șansă pentru a vă ridica și a decide. Ori sunteți cu Mine, ori
împotriva Mea. Alegerea este a voastră. Cei care respingeți Cuvântul Meu Sfânt, dat prin acești profeți
ai timpurilor de urmă, trebuie să Mă ascultați acum ce spun. Vă trimit profeți să vă îndrume. De ce
respingeți iubirea Mea? De ce permiteți îndoielii să vă orbească în fața adevărului? Oricât de mult vă
iubesc, o să aveți numai câteva secunde pentru a vă decide propria soartă. În timp, răbdarea Mea
se termină. Nesocotiți chemarea Mea și va fi greu să Mă găsiți în pustietatea care vă stă în față. Dacă
acceptați Pecetea Iubirii, veți fi sub ocrotirea Mea tot timpul. Această ocrotire se va răsfrânge și
asupra familiei voastre. Aceasta este ultima Mea chemare ca să vă ofer Pecetea Iubirii. După asta va
trebui să faceți față întunericului Marii Strâmtorări, singuri și fără nici un sprijin. Niciodată nu Vă voi
forța să Mă iubiți, copiii Mei, aceasta este decizia voastră și iubirea trebuie să vină din inimă. Întind
acum Mâna Iubirii. Dacă Mă cunoașteți, atunci Mă veți recunoaște. Dacă spuneți că Mă iubiți și refuzați
semnul iubirii și ocrotirea Mea, înseamnă că nu Mă cunoașteți. Copii, rămâneți lângă Mine acum, când
primul sigiliu a fost rupt în sfârșit. Pământul se va cutremura în diferitele zone ale lumii și atunci
nu veți mai avea îndoieli. Pentru că vă iubesc, voi aștepta răspunsul vostru după aceea. Niciodată să
nu-i respingeți profeții Mei pentru că Mă respingeți pe Mine. Dacă îi răniți sau calomniați pe profeții Mei,
pe Mine Mă răniți. Pentru că astfel, vocea Mea din Ceruri este insultată. Ar fi mult mai bine să tăceți
dacă aveți îndoieli. Este timpul ca profețiile să se adeverească. Mulți vor cădea în genunchi, cu rușine
și părere de rău, când vor vedea cum prin respingerea mesajelor Mele date prin profeții timpurilor de pe
urmă, M-au sfâșiat în două. Prin condamnarea și ridiculizarea Cuvântului Meu Sfânt, M-au batjocorit.
Întrucât adevărul era prea amar, au preferat să înghită cuvântul profeților falși și al ghicitorilor care le-au
dat mângâierea și promisiunile căutate. Cât de departe au căzut copiii Mei față de Mine. Cât de
nerecunoscători sunt. Toți cei care Mă cunosc și Îmi acceptă Pecetea de ocrotire, vor trăi veșnic.
Tu niciodată nu te-ai îndoit de cuvântul Meu, pentru că smerenia și iubirea pură față de Mine nu au
permis ca raționamentul intelectual să-ți închidă urechile în fața adevărului. Prea mulți profeții trimiși
de Mine în ultimii douăzeci de ani au fost batjocoriți, abuzați, chinuiți și aruncați în pustiu. Tuturor
celor care ați calomniat mesajele Mele, trebuie să vă fie rușine. Cu toate acestea, voi ați idolatrizat
profeții falși și v-ați înclinat în fața lor. Vă întreb, în fața cărui Dumnezeu v-ați închinat? Voi știți cine
sunteți. Este timpul să înfruntați adevărul. Ori sunteți cu Mine ori împotriva Mea. Dacă nu Mă puteți
recunoaște, sunteți pierduți. Voi, cei care auziți Glasul Meu, urmați-Mă și ajutați-Mă să reconstruiesc
Biserica Mea pe pământ. Vă voi conduce prin haosul care va fi creat de anticrist. Nu veți suferi chinul
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care se va abate asupra celor care refuză să respingă idolii falși, lăcomia, materialismul și setea
de putere. Vă chem acum, Copiii Mei, să Mă ascultați. Vă rog să deschideți ochii până nu e prea târziu.
Tatăl Vostru mult iubit, Dumnezeu Atotputernicul
Copii, nu lăsați ca frica să încețoșeze speranța vieții veșnice. Purificarea va fi rapidă. Voi, discipolii Mei,
care primiți Pecetea Dumnezeului celui Viu, sunteți binecuvântați. Nu trebuie să vă îngrijorați. Trebuie
să fiți puternici. Trebuie să fiți încrezători și să vă concentrați tot timpul asupra Mea. Doar atunci vă veți
ridica și veți merge până la capăt fără ezitări pe acest drum plin de spini. Vă voi îndruma și vă voi
conduce în toate zilele voastre, la fiecare pas al acestui drum. (Extras din mesajul primit în 22 februarie
2012.)
Știați că Duhul Sfânt nu poate și nu va intra în sufletele împietrite?
Miercuri, 29 februarie 2012 la ora 05:30
Prea iubita Mea fiică, calendarul Tatălui Meu nu este spre cunoașterea voastră. Discipolii Mei trebuie să
aibă răbdare, totul se va împlini după cum a fost prevestit în Cartea Tatălui Meu. Toate acestea vor fi
conform calendarului Tatălui Meu și efectului pe care îl va avea rugăciunea pentru evitarea războiului
global. Nu mai e mult până la îndeplinirea promisiunilor Mele. Voi, discipolii Mei, trebuie să aveți
încredere în Mine, Isus al vostru. Rugați-vă pentru suflete și lăsați restul în Mâinile Mele. Nu uitați
niciodată să vă rugați la Tatăl Meu, cât mai mult posibil, pentru Pecetea Dumnezeului celui Viu, pentru
ocrotirea familiilor voastre.
Rugăciunea Cruciadei de rugăciune 33, pentru a cere Pecetea Dumnezeului celui Viu și
acceptarea ei cu bucurie și iubire.
”Dumnezeul meu, Tată iubitor, primesc cu bucurie și recunoștință Pecetea divină a Protecției
tale. Dumnezeirea ta cuprinde trupul și sulfetul meu pentru veșnicie. Cu recunoștiță smerită, mă
plec și îți ofer Ție, iubitului 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 îmi 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”
Să-i încurajați și pe alții să se roage rugăciunea Cruciadei de rugăciune, 24, pentru iertarea păcatelor.
„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. Dăne, 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.”
Cei care contestă acest dar special al rugăciunii în care ofer absolvirea totală a păcatelor, trebuie să știe
următoarele. Eu sunt Isus Cristos, Fiul Omului, și Mie Mi s-a dat puterea de a ierta toate păcatele.
Preoților Mei sfințiți li s-a dat și lor această putere de a ierta păcatele prin Sfânta Taină a Spovezii. Cer
acceptarea acestor daruri în folosul celor care nu pot participa la Sacramentul Spovedaniei sau nu sunt
membri ai Bisericii Romano - Catolice. Vreți să negați acestor suflete prețioase dreptul la darul Meu? De
ce încercați să descurajați de la primirea iertării, aceste suflete care acceptă Sfântul Meu Cuvânt? Vreți
mai degrabă să nu fie salvați în ochii Mei? Trebuie să arătați iubire surorilor și fraților voștri și să fiți
fericiți că li s-a dat acest dar special din partea Mea, Isus al lor cel iubit. Chiar dacă nu citește mesajele
Mele, date ție fiica Mea, fiecare păcătos are dreptul să-Mi ceară iertare, dacă arată o părere de rău
sinceră, în sufletul său. Deschideți-vă inimile și rugați-vă pentru darul umilinței. Nu știți că Duhul Sfânt nu
poate și nu va intra în sufletele împietrite? Salvatorul Vostru Divin, Isus Hristos
Sigiliul protecției Mele a fost prezis când s-a rupt a doua pecete
Joi, 08 martie 2012 la ora 19:52
Fiica Mea dragă, lumea a așteptat acest moment de două mii de ani. Unii cu frică în inimile lor, alții stând
în așteptare și întrebându-se când va veni acest moment și acum a venit. Acesta este timpul în care Eu
te trimit pe tine, profetul Meu, Maria, pentru a face în sfârșit cunoscută Cartea Adevărului care dezvăluie
conținutul Cărții Apocalipsei. Eu sunt Dumnezeul către care strigă toți copiii Mei în aceste vremuri
teribile. Eu sunt Acela la care trebuie să apeleze acum copiii Mei care se află în dificultate. În acest
timp Eu adun laolaltă familia Mea, astfel încât să ne putem uni în bătălia finală ca să-l omorâm pe
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dragonul care chinuiește pământul de atâta vreme. Copii, nu vă fie frică. Nici un rău nu li se va
întâmpla acelora care poartă Pecetea Mea, Pecetea Dumnezeului Cel Viu. Satana și îngerii săi
căzuți, care au împânzit lumea acum, nu au nicio putere asupra celor care au semnul Dumnezeului
Cel Viu. Trebuie să Mă ascultați, copii, și să acceptați Pecetea Mea pentru că aceasta vă va salva
nu doar viețile voastre, ci și sufletele voastre. Rugați-vă rugăciunea de a primi pecetea Mea, în
fiecare zi. Asigurați-vă că fiecare membru al familiei voastre și toți cei dragi înțeleg semnificația Peceții
Mele. Dragostea voastră pentru Mine, Tatăl vostru Ceresc, va fi harul vostru de salvare și vă va da
puterea de care aveți nevoie. Sigiliul protecției Mele a fost prezis când se rupe a doua pecete. Călărețul
de pe calul roșu este îngerul întunecat al răzbunării, care îi va omorî pe copiii Mei, în multitudinea de
războaie care vor avea loc. Dar el îi va cruța pe aceia dintre copiii Mei care au pecetea pe frunțile lor.
Pregătiți-vă acum pentru că aceste războaie sunt deja în desfășurare și tot mai multe sunt planificate în
fiecare colț al pământului, și în special în Orientul Mijlociu și în acele ținuturi pe unde dragul Meu Fiu,
Isus Cristos a umblat în timpul Său de pe pământ. Tatăl vostru iubit, Dumnezeu Cel Preaînalt
În seara aceasta am venit la tine, scumpa Mea fiică, ca să spun omenirii că de-acum totul se află în
mâinile Mele Preasfinte. Mă refer la planurile grupării globale care vrea să controleze monedele
naționale, sistemele voastre de sănătate și suveranitatea voastră. Nu le va fi permis să vă controleze
pe voi, copii, iar mâna Tatălui Meu va lovi repede, dacă vor încerca să vă rănească. Pe toți
credincioșii care poartă Pecetea de Protecție a Tatălui Meu Veșnic, Pecetea Dumnezeului celui
Viu, nu-i va atinge nici un rău. De aceea tu, fiica Mea, trebuie să te asiguri că tot mai mulți copii ai lui
Dumnezeu au acces la această pecete imediat, în toate colțurile lumii. Copii, rugăciunile voastre au fost
foarte puternice, în special ale celor care se roagă zilnic rugăciunile Cruciadelor de Rugăciune, Rozarul
Divinei Milostiviri, și Sfântul Rozariu. Astfel ei au amânat și prevenit un război nuclear, au salvat
milioane de suflete din focurile iadului, și au prevenit multe cutremure. Niciodată să nu uitați că
rugăciunile voastre sunt cele mai puternice arme împotriva celui rău. (Extras din mesjaul primit în 21
martie 2012.)
A doua Pecete: Al treilea Război Mondial
Miercuri, 16 mai 2012 la ora 03:30
Fiica Mea preaiubită, trebuie să-ți spun că un al Treilea Război Mondial este pe cale să se manifeste în
lume. Îmi curg lacrimile în dimineața asta, așa cum vezi. A Doua Pecete este pe cale să se manifeste,
așa cum a fost prezis lui Ioan Evanghelistul în Cartea Revelației. Acesta va începe în Europa.
Sistemul vostru bancar va fi cauza, și Germania, încă odată, va fi implicată în această tragedie,
precum a fost și în ultimele două cazuri. Când va începe, economia nu se va mai putea salva, și
catastrofa va afecta Grecia, cu multe repercusiuni asupra Franței. Orientul Mijlociu va fi de
asemenea implicat în război cu Israel și Iran, iar Siria va juca un rol important în căderea
Egiptului. Fiica Mea, te-am trezit ca să-ți spun asta, nu ca să te înspăimânt, ci ca să vă îndemn la mai
multă rugăciune pentru Europa în aceste timpuri. Datorită războiului și a lipsei de bani, cea mai mare
parte a recoltei se va distruge, ceea ce va duce la deschiderea celei de-a Treia Peceți, care
înseamnă foamete. De aceea Îi îndemn pe toți copiii lui Dumnezeu să încerce să stocheze hrană
uscată și neperisabilă pentru a vă hrăni familiile. Este important pe cât posibil să vă produceți
propria hrană. Amintiți-vă totuși că rugăciunea poate diminua mare parte a acestor suferințe.
Efectul acestui război va fi că Biserica Mea Catolică de pe pământ va fi înglobată într-o biserică
mondială, în numele unificării. Această unificare, sau pace falsă, va deveni realitate după ce va
apărea anticristul să creeze pacea falsă pentru un așa-zis sfârșit al războiului. Acest pact de pace va
implica lumea occidentală, până când China și Rusia devin implicate în problemele mondiale. Vor
amenința ”Fiara cu zece coarne”, Europa, și o vor birui ca să introducă comunismul. ”Dragonul
Roșu”, China, câștigă deja o poziție puternică în lume, deoarece controlează finanțele mondiale.
Dragonul Roșu și Ursul, care este Rusia, nu-L iubesc pe Dumnezeu. Ele sunt conduse de anticrist,
care provine din est și care se ascunde în spatele ușilor închise. Atunci când aceste profeții se vor
desfășura, întreaga lume va crede în aceste mesaje. Atunci nu vor mai fi îndoieli. Vă rog să vă rugați
Cruciada (54), care va ajuta la diminuarea impactului acestor evenimente.
Rugăciunea (54) a Cruciadei de Rugăciune: Rugăciune către Tatăl pentru diminuarea impactului
celui de-al III-lea Război Mondial
"O, Tată Ceresc, în numele Fiului Tău Preaiubit Isus Cristos, care a suferit cumplit pentru
păcatele omenirii, Te rugăm, ajută-ne în aceste timpuri grele care ne stau în față. Ajută-ne să
supraviețuim persecuției puse la cale de către conducătorii lacomi și de către cei care vor să
distrugă Bisericile Tale și pe copiii Tăi. Te implorăm, Tată Preaiubit, ajută-ne să ne hrănim
familiile și salvează viața celor care sunt obligați, în ciuda voinței lor, să intre în acest război. Te
iubim, Părinte drag; Te implorăm să ne ajuți în aceste timpuri de mare nevoie. Salvează-ne de
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strânsoarea anticristului, ajută-ne să supraviețuim semnului ei, semnul bestiei, refuzând să îl
acceptăm. Ajută-le celor care Te iubesc să rămână fideli Cuvântului Tău Sfânt în toate timpurile,
ca să le poți dărui harurile supraviețuirii în trup și suflet. Amin."
Fiica Mea, Îmi dau seama că această veste ar putea veni ca un șoc, dar amintiți-vă de rugăciunea
Cruciadei (33), Pecetea Dumnezeului Celui Viu, îi va proteja pe cei care Mă urmează. Voi, copiii Mei,
Rămășița Bisericii Mele, veți supraviețui, deși nu va fi ușor. Veți fi hărțuiți pentru Creștinismul vostru, dar
voi niciodată nu Mă veți părăsi și respinge pe Mine. Pentru aceasta veți primi haruri. Darul Peceții
Dumnezeului Celui Viu vă va face invizibili dușmanilor voștri. De acum înainte, rugați-vă zilnic
rugăciunea (33). Să o aveți acasă și să o binecuvântați cu un preot. Începeți pregătirile în curând
deoarece ziua căderii Europei nu este departe. Al vostru Isus
Creați grupuri de rugăciuni dedicate „Isus pentru omenire”
Miercuri, 16 mai 2012 la ora 17:38
Fiica Mea prea iubită, trebuie să insist la toți aceia care cred în Mine, că este important să se roage
pentru toate națiunile. Pentru a face acest lucru în mod eficient, trebuie să instituiți grupuri de
rugăciune, cu dedicația "Isus pentru omenire". Folosiți acest grup pentru a recita toate Rugăciunile
Cruciadei, date vouă. Fiica Mea Maria, le va aranja într-un mod care vă va permite să le imprimați,
oriunde vă aflați în lume. Vă rog să răspândiți Cuvântul Meu Sfânt printre toți membri clerului.
Unii vor respinge mesajele Mele. Alții le vor îmbrățișa cu dragoste în inimile lor. Cu toate acestea, în
majoritatea cazurilor veți fi ridiculizați și respinși în Numele Meu Sfânt. Veți suferi așa cum au
suferit și apostolii Mei și veți fi ridiculizați în unele cercuri din Biserica Mea de pe pământ. Aceste
insulte verbale, abuzive, vor fi intense și vă vor răni. Dar Eu spun următoarele: Amintiți-vă că ura arătată
vouă, va dovedi că într-adevăr sunt Eu, Isus al vostru, cel care vă vorbește, din Ceruri. Pentru această
suferință, voi face să vă ridicați de fiecare dată când veți fi doborați la pământ. Eu vă voi ridica și
vă voi face mai puternici decât înainte. De ce fac asta? O fac pentru ca să deveniți mai potriviți și mai
puternici pentru răspândirea Cuvântul Meu Sfânt. Pentru ca doar așa veți primi Darurile mai mari, pe
care Eu vi le voi oferi vouă, prin Duhul Meu Sfânt. Ridicați-vă deci, și porniți ca să pregătiți națiunile să
primească armura de care au nevoie ca să evite Semnul Fiarei. Să nu uitați niciodată cât de
importantă este Pecetea Dumnezeului cel Viu. Vă va oferi protecție vouă și familiilor voastre, nu doar
spiritual ci și fizic. Voi sunteți binecuvântați pentru că ați primit Pecetea și este de datoria voastră
să vă asigurați că o primesc cât mai mulți copii ai lui Dumnezeu de pretutindeni. Amintiți-vă mereu
că Eu stau lângă fiecare dintre discipolii Mei în fiecare minut, și atunci când împliniți ceea ce vă cer,
primiți haruri deosebite pentru a deveni curajoși, puternici și hotărâți pentru ca să salvați pe fiecare
femeie, bărbat și copil din lume. Iubitul vostru Mântuitor
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. 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. Aceasta 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
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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, din Cruciada de Rugăciune
numărul (33), 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
O treime din pământ va fi distrus când îngeri vor revărsa foc asupra lui din cele patru colțuri ale
cerului
Vineri, 06 iulie 2012 la ora 16:15
Draga Mea fiică mult iubită, timpul a fost pregătit pentru ca Sfintele Mele Mesaje, pe care le dau lumii, să
fie auzite de fiecare suflet, tânăr sau bătrân, din fiecare națiune. Dacă vor avea acces la mesajele Mele,
mulți dintre copiii lui Dumnezeu se vor ridica și vor asculta instrucțiunile Mele. Trebuie să știți că
schimbările au început deja, așa cum au fost profețite, iar culturile nu vor mai da roade ca înainte și nici
anotimpurile nu vor mai fi cum au fost. Aceste schimbări vin prin Mâna Veșnicului Meu Tată, pe măsură
ce va introduce noile legi ale Pământului, legi care este imposibil să rămână neobservate de fiecare om.
Nimic pe acest pământ nu va mai funcționa după vechile legi ale naturii, așa ca altădată. Va crește
nivelul mărilor, apele se vor revărsa, pământul se va cutremura, iar solul va deveni sterp. Tatăl Meu va
impune o mare pedeapsă, cu scopul de a opri răspândirea păcatului, care pentru El constituie un
motiv de profundă tristețe. Națiunile care sfidează Legile Lui vor suferi enorm. Ele vor înțelege în
curând că păcatele lor nu vor mai fi tolerate și că vor fi pedepsite. Pedepsirea va fi cu scopul de a-i
împiedica să infesteze și alte suflete, iar dacă nu-și vor schimba căile rele, vor fi forțați să o facă prin
intervenția divină. Fiica Mea, tu trebuie să răspândești Cuvântul Meu cât mai urgent, pentru că
Avertismentul e din ce în ce mai aproape. Cartea Adevărului trebuie să fie dată la cât mai multe națiuni,
ca ele să se poată pregăti pentru A Doua Mea Venire. Timpul pentru A Doua Mea Venire va veni
după Avertisment. Pedepsele care vor fi transmise de către îngeri la porunca Tatălui Meu, au început
în etape. Pe măsură ce păcatul crește în ritm galopant, se vor intensifica și ele. Bătălia a început, iar
primele ei etape pot fi observate deja în multe țări. Veți fi martorii distrugerii climei, ce se va răspândi
pe pământul care va geme de durere din cauza degradării cauzate de păcat. Cutremurarea va
crește, și națiune după națiune, fiecare va suferi în funcție de tipul de păcat care a corupt-o la bază.
Conducătorii care îl urmează pe anticrist nu vor scăpa privirii Tatălui Meu și vor fi distruși. Tatăl Meu îi
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pedepsește pe cei care conduc acum guverne nelegiuite, ca să-Și salveze copiii de sub stăpânirea lor
înrăită. El nu va sta să privească fără a interveni, cum acești lideri, care îl urmează pe anticrist care a
rămas ascuns până acum, Îi vor distruge copiii. O treime din Pământ va fi distrusă pentru că îngerii vor
revărsa foc asupra lui din cele patru colțuri ale Cerului. Atunci mulți vor ști că ceva este în neregulă și că
totul este cauzat de mânia Tatălui Meu. Însă mulți nu vor învăța nimic din asta. Mulți se vor converti
după Avertisment. Totuși, mulți nu se vor converti nici măcar atunci când li se va da dovada stării lor
sufletești. Ei în continuare vor idolatriza niște seducătoare amăgiri, considerând că ele fac parte din ceea
ce pământul le oferă. Doar că de această dată, poftele lor și idolii materiali pe care îi venerează își vor
accentua obscenitatea și ticăloșia. Toate păcatele lor, vizibile pentru cei care le pot vedea așa cum sunt
ele cu adevărat, vor deveni atât de urâte încât puțini copii ai Lui Dumnezeu vor suporta să le vadă.
Fiecare păcat dezgustător va fi expus în public, cu desconsiderare față de Dumnezeu. Fiecare faptă îi
va degrada pe păcătoși până într-atât încât aceștia se vor comporta precum animalele. Orice
respect pentru corpul uman va dispărea complet și fiecare poftă trupească va fi etalată în fața lumii, fără
urmă de rușine în suflete. Aceștia sunt prizonieri ai satanei. Cu toții sunt copiii lui Dumnezeu, dar ei își
vor pierde sufletele în favoarea fiarei. Pedepsele fac parte din planul Lui Dumnezeu de a curăța
pământul, cu scopul de a-i purifica atât pe păcătoși cât și pământul pe care voi umblați. Doar când
pământul va fi purificat va putea avea loc A Doua Mea Venire. Rugați-vă, discipolii Mei, ca să aveți
curajul și tăria necesară pentru a face față pedepselor. Niciodată să nu vă temeți de ele, pentru că voi,
Armata Mea, vă veți ruga pentru națiunile acestea și veți ajuta la purificarea de care este atâta nevoie în
procesul convertirii omenirii. Pecetea Dumnezeului Celui Viu vă va proteja pe fiecare dintre voi. Tatăl
Meu, datorită iubirii pe care o are față de toți copiii Săi, e nevoit să-i pedepsească, pentru că dacă nu ar
face-o, ei ar înainta în marș involuntar spre porțile iadului. Al vostru, Isus
Luați aminte! Noua religie mondială va fi în aparență o organizație bună și sfântă, plină de iubire
și de compasiune
Duminică, 08 iulie 2012 la ora 17:17
Draga Mea fiică mult iubită, marea apostazie despre care am vorbit se va accelera acum în lume. Acum
se întinde ca un văl asupra Bisericii Mele de pe pământ și, precum ceața, întunecă vederea ei. Acesta
este timpul marii scindări a Bisericii Mele, care va fi împăr țită în două tabere. Pe de-o parte vor fi
slujitorii Mei sfințiți credincioși, care urmează Învățăturile Mele și care nu se abat niciodată de la ele. De
cealaltă parte vor fi preoții și alți conducători în Bisericile Mele Creștine, care sunt sub influența lumii
moderne și vor profana Legile Mele. Ei se înclină sub presiunea oamenilor care le cer să dovedească
toleranță în numele Lui Dumnezeu, modificând Legile lui Dumnezeu după pretențiile omenești. Sunt plini
de mândrie, aroganță și ambiții lumești. Pentru ei nu va însemna nimic dacă vor modifica Sfintele
Sacramente doar ca să fie conforme agendei lor păcătoase. Nu, ei vor înlesni ca în Biserica Tatălui
Meu să fie comise fapte abominabile, și toate acestea în numele drepturilor civile și al toleranței.
Vor fi toleranți față de păcat și prin afișarea unor astfel de păcate în fața Locașului Meu Sfânt Mă vor
îndurera, așteptând de la Mine să înghit aceste fapte josnice. În curând ei vor șterge Sacramentele
pentru ca asta să fie pe placul tuturor. În locul lor vor fi organizate petreceri de celebrare și alte
feluri de divertisment. Aceasta va fi o nouă biserică mondială care se va mândri cu o clădire
impunătoare la Roma, dar care nu Îl va slăvi pe Dumnezeu. Această clădire, în văzul tuturor, va fi
construită cu simboluri satanice secrete și va adula fiara. Toate păcatele, care sunt scârboase în
fața Tatălui Meu, vor fi cinstite public și milioane de oameni vor accepta aceste legi alterate ca și cum ele
ar fi demne în Ochii lui Dumnezeu. Slujitorii Mei sfințiți care vor rămâne credincioși și pe mai departe, vor
trebui să celebreze în secret Sfânta Liturghie sau vor risca să fie închiși. Ei se vor aduna în forță și, plini
de Duhul Sfânt, vor continua să îi hrănească pe copiii lui Dumnezeu cu Hrana Vieții. Ei trebuie să
asigure ca Pecetea Dumnezeului celui Viu să fie oferită tuturor acelora pe care îi conduc. Acum
timpul pentru construirea Noii Biserici în cinstea bestiei, este deja foarte aproape. Ea va fi construită în
timpul dictaturii anticristului care va apărea în curând pe scena lumii, ca omul păcii. Adunați-i pe
toți discipolii Mei cât mai repede posibil. Preoților Mei, voi care recunoașteți Glasul Meu, trebuie să
începeți pregătirea ca să puteți asigura Bisericii Mele de pe pământ puterea de a rezista în timpul
prigonirii. În timp vor fi gata pentru folosul vostru locurile de refugiu, deoarece Eu, deja de câtva timp iam instruit pe discipolii Mei, ca să se asigure că ele vor servi scopurilor voastre. Această prigonire va fi
scurtă și voi veți supraviețui, deși va fi dureros pentru voi. Luați aminte! Noua religie mondială va fi
în aparență o organizație sfântă, plină de iubire și compasiune. Ea va proiecta o imagine minunată
despre toleranță și va preamări toate păcatele cunoscute Lui Dumnezeu. Va răstălmăci toate păcatele
ca ele să pară că sunt acceptabile în Ochii lui Dumnezeu. Dar voi trebuie să știți că astfel de fapte
abominabile Îmi stârnesc dezgustul și vai de aceia care vor urma această cărare periculoasă ce duce la
pieirea veșnică. Păcatul va fi mereu păcat în Ochii Mei. Timpul nu poate schimba asta. Regulile noi,
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doar pentru a servi împlinirii dorințelor păcătoase ale omului, nu vor fi acceptate niciodată de Mine.
Pregătiți-vă pentru aceasta mare înșelăciune pentru că este iminentă. Isus al vostru
Dumnezeu Tatăl: Voi face să dispară de pe fața Pământului falsele lor biserici, cultele lor
nelegiuite, idolii lor falși, orașele și națiunile lor
Duminică, 15 iulie 2012 la ora 17:45
Draga Mea fiică, e greu pentru copiii Mei să rămână nepătați de păcat din cauza blestemului aruncat
asupra lor de către șarpe. Niciodată nu mă aștept ca ei, copiii Mei, să fie pe deplin și în permanență fără
păcate, asta e imposibil. Este important ca oricine cunoaște învățăturile Bisericii Fiului Meu pe pământ,
să caute să se căiască pentru păcatele sale, cât mai des posibil. Prin această căință va fi mai ușor să
rămâneți în starea de har, iar astfel se va crea o barieră în calea viitoarelor ispite. Copiii Mei, voi
sunteți acum pe cale de a fi martorii unor schimbări mari și definitive în lume. Acestea se vor
întâmpla după ce va avea loc Avertismentul. În timp ce mulți vor ignora aceste mesaje venite din Cer,
este important ca cei care le acceptă ca fiind Cuvântul Lui Dumnezeu, să se pregătească. Voi sunteți
zalele armurii Mele împotriva inamicului și prin credința voastră vă voi înălța și proteja împotriva
persecuției. Prin iubirea voastră pentru Fiul Meu, Isus Cristos, Salvatorul Universului, voi putea să îi
salvez pe acei copii care nu pot suporta Lumina Lui Dumnezeu. Consacrarea iubirii voastre, a suferinței
și a rugăciunilor va constitui pentru ei harul salvator de la flăcările Iadului. Nu vă temeți pentru voi, ci
pentru cei care nu numai că nu pot vedea dar și refuză să vadă vremurile pe care le trăiți acum.
Pregătirile sunt terminate și a sosit timpul ca schimbările să înceapă, pentru că Eu nu-i Voi permite
Bestiei să fure suflete. Intervenția, promisă de multă vreme omenirii, va avea loc foarte curând și apoi va
începe bătălia pentru salvarea copiilor Mei. Să nu vă temeți de Mâna Mea atunci când va cădea
asupra voastră, Ea va lovi doar ca să-i pedepsească pe cei care încearcă să-i distrugă pe copiii
Mei. Îi voi opri din a înșela sufletele. Îi voi opri din intențiile lor criminale și le voi șterge de pe fața
pământului falsele biserici, cultele nelegiuite, idolii falși, orașele și națiunile lor, dacă vor
continua să respingă Mâna care îi hrănește. Ei au fost avertizați. Voi, copiii Mei iubiți, îl veți ajuta pe
Fiul Meu să-i salveze. Să nu vă fie frică niciodată pentru că cei care poartă Pecetea Dumnezeului Celui
Viu nu numai că sunt protejați, ci primesc și harurile necesare protejării Cuvântului Lui Dumnezeu, astfel
încât Harul Vieții să poată fi primit de cât mai multe suflete. Iubitul vostru Tată, Dumnezeu Cel Preaînalt
Odată ce Avertismentul va avea loc, va fi multă multă confuzie
Marți, 17 iulie 2012 la ora 23:18
Prea iubita Mea fiică, acum timpul trece repede. V-am pregătit pe toți de ceva vreme. Voi, discipolii Mei,
știți ce aveți de făcut. Propria spovadă este importantă și trebuie să vă spovediți în fiecare
săptămână de acum încolo. Fiți în pace. Sunt mulțumit de modul cum Mi-ați urmat instrucțiunile. Vă rog
întoarceți-vă în continuare la Cruciadele de Rugăciune și concentrați-vă pe rugăciuni pentru a salva
sufletele altora. Când Avertismentul va avea loc, va fi multă confuzie. Oamenii de pretutindeni vor fi
smeriți așa cum nu au mai fost. Mulți vor fi prea tulburați ca să se mai ducă imediat la locurile lor de
muncă. Oameni cu funcții înalte, în guverne, vor pune la îndoială propriile legi. Ucigașii și
criminalii din comunitățile voastre vor simți o mare părere de rău și disperare, dar și mulți dintre
ei își vor ispăși pedepsele pentru păcatele lor. Preoții Mei și ceilalți slujitori sfințiți ai Mei vor ști
imediat că aceste mesaje vin direct de pe Buzele Mele Sfinte. Atunci ei se vor ridica și îi vor urma pe
discipolii Mei spre a Mă ajuta să pregătesc lumea pentru a Doua Mea Venire. Câțiva dintre ei vor ști că
Eu le vorbesc, însă nu vor avea curajul să proclame deschis Cuvântul Meu Cel Sfânt. Cu timpul, ei vor
primi harurile necesare pentru a susține Sacramentele Mele, atunci când vor realiza că vor fi
desacralizate. Atunci li se va da dovada acestor profeții. De atunci încolo, mulți părinți vor simți nevoia să
insufle în copiii lor de peste 7 ani, importanța rugăciunii și a căinței. Părinți, aveți datoria să îi învățați pe
copii Adevărul. După Avertisment inimile lor vor fi deschise iubirii Mele, iar voi trebuie să-i ghidați în
continuare spre lucrurile spirituale. Asigurați-vă ca de acum încolo să aveți mereu în casă Apă Sfințită și
o Cruce a Sfântului Benedict, împreună cu Pecetea Atotputernicului Dumnezeu Cel Viu atârnată în casa
voastră. Toate acestea vă vor proteja familia. Urmați-Mi instrucțiunile și totul va fi bine. Fiica Mea, tu
acum trebuie să mergi să te asiguri că această Carte a Adevărului va fi publicată cât de curând posibil.
Este important ca acele suflete care nu au acces la calculatoare, să primească și ele aceste învățături.
Fiți fără frică, pentru că Eu vă voi îndruma și voi trimite ajutor pentru ca această carte să fie răspândită în
toată lumea. Mergeți în pace. Mergeți în iubire. Eu sunt cu voi întotdeauna. Eu stau cu voi în fiecare
moment al zilei călăuzindu-vă, chiar și atunci când nu vă dați seama. Sunt în inimile voastre. Preaiubitul
vostru Isus
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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 va 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 Anticristul 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 vestească 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-l 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 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. Va fi ținută jertfirea Sfintei Euharistii în Bisericile
Catolice, deși vor pângări Ostia. 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 e 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 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
Dumnezeu Tatăl: Ierarhia tuturor îngerilor din Ceruri se adună acum în cele patru colțuri ale
pământului
Marți, 06 noiembrie 2012 la ora 22:45
Mult iubita Mea fiică, ierarhia tuturor îngerilor din Ceruri se adună acum în cele patru colțuri ale
pământului. Ei se pregătesc acum pentru măcelul pedepselor care va fi dezlănțuit asupra umanității.
Toate aceste lucruri trebuie să se întâmple pe pământ – furtuni, războaie, foamete și dictatură – ele vor
avea loc, căci lupta începe, așa cum a fost prezis. Pământul se va cutremura în toate cele patru colțuri
ale sale și mulți vor fi șocați, pentru că nu au mai văzut asemenea tulburări înainte. Voi, copiii Mei,
sunteți în vremurile din urmă și perioada care vă așteaptă va fi una dificilă. Aceia dintre voi care Îmi
sunteți loiali și care își pun toată încrederea în Mine vor rezista acestor dezastre. Mari schimbări se vor
petrece acum în întreaga lume și aceia dintre voi care cunosc Adevărul, fiți recunoscători. Veți înțelege
că, deși aceasta înseamnă sfârșitul timpurilor așa cum le-ați cunoscut până acum, este în același timp o
perioadă ce vestește un nou început, așa cum a fost prezis. Un început de drum. Un Nou Paradis, pe
pământ. Acesta va însemna libertate, copii. Veți fi luați într-o clipă în Brațele Mele pentru a aștepta noua
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locuință pe care am creat-o cu grijă pentru voi toți. Pentru mulți, vremurile vor fi greu de îndurat, însă
doar aceia care acceptă Adevărul vor persevera și vor învinge, pentru că ei vor fi protejați. Pecetea Mea
trebuie distribuită. Iubirea Mea trebuie să fie făcută cunoscută fiecărui copil al Meu, de orice religie, crez,
și în special celor care nu Mă cunosc, precum și celor care resping Existența Mea. Îmi pregătesc armata
din Ceruri, la fel cum Îmi pregătesc armata pe pământ. Împreună vom lupta împotriva răului cu care se
va confrunta populația neajutorată din toate națiunile. Dacă vă ridicați și refuzați să acceptați Semnul
Bestiei, Eu vă voi apăra. Centre, organizate de profeții Mei de-a lungul anilor, vor răsări, fiecare ca o
oază în deșert. Acolo îmi veți jura credință Mie, Tatălui vostru. Acolo vă veți putea aduna să vă rugați
pentru sufletele acelora care vor fi pierduți sub puterea anticristului. Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă.
Timpul se apropie de sfârșit și cea de-A Doua Venire a Fiului Meu va avea loc în curând. Doar Eu, Tatăl
vostru Preaiubit, știu acea dată. Nici măcar iubitul Meu Fiu, Isus Cristos, nu o cunoaște. Dar să știți
aceasta. Deși sunteți pregătiți prin această Misiune și prin altele, acel moment va fi anunțat dintr-o dată,
când pentru mulți va fi prea târziu să se întoarcă. În loc de asta, ei vor fugi. Fiți puternici, copiii Mei.
Planul Meu este să distrug fiara și să salvez pe fiecare copil al Meu. Rugăciunile voastre Mă pot ajuta să
salvez fiecare suflet drag. Dumnezeu cel Preaînalt
O jumătate nu se va abate de la Adevăr. Cealaltă jumătate va falsifica Adevărul
Miercuri, 21 noiembrie 2012 la ora 23:30
Mult iubita Mea fiică, odată cu fiecare Mesaj sever pe care-l transmit tuturor copiilor lui Dumnezeu, să-ți
aduci mereu aminte că Iubirea Mea este a toate Milostivă. Răbdarea Mea îndură toate și voi salva pe
fiecare persoană care cheamă Milostivirea Mea, indiferent de gravitatea păcatelor ei. Cât de mult tânjesc
să-i eliberez pe toți de sub stăpânirea înșelătorului care strânge din ce în ce mai tare în încleștarea sa
fiecare suflet pe care l-a sedus, astfel încât mulți sunt neputincioși în fața puterii sale. Fiecare om să
înțeleagă aceasta: când de bună voie ți-ai vândut sufletul satanei, el nu-ți va mai da drumul. Doar Eu vă
pot elibera. Atunci când sufletele, care M-au pierdut datorită vieții păcătoase pe care au dus-o, încearcă
să-și schimbe felul în care-și trăiesc viața, se vor lupta și ele cu fiara. Pentru că aceasta este o fiară
mâniată și înveninată. Pentru mulți, chiar și pentru cei care sunt devotați față de Mine, Isus al lor, fiara le
va fi uneori ca un spin în coastă. Nimic nu o va satisface până când nu veți ceda ispitei sale, ispită ce
diferă de la persoană la persoană. Pentru că sunteți cu toții păcătoși și veți continua să fiți astfel până
când veți fi curățați de păcat, acceptați că păcatul există, dar luptați împotriva lui. Voi, cei care Mă
cunoașteți îndeaproape, știți că puteți întotdeauna să aveți încredere în Milostivirea Mea. Voi știți cât de
important este să comunicați zilnic cu Mine. Puteți face aceasta într-un mod foarte simplu, cum ar fi să
stați de vorbă cu Mine în timp ce lucrați. Acesta este timpul perfect pentru a-Mi oferi mici sacrificii. Dacă
cineva vă jignește, oferiți-Mi Mie această încercare dureroasă, pentru a putea salva suflete cu
ajutorul ei. Dacă sunteți tulburați din cauza greutăților pe care le îndurați și asupra cărora nu
aveți niciun control, lăsați-Mă să vă ridic povara. Multă lume lucrează perioade lungi și grele atât în
casă cât și în afara ei. Tot ce vă cer este să vă întoarceți în gând către Mine atunci când aveți nevoie de
sprijin și ajutor și Eu vă voi asculta rugăciunea. Să nu comiteți niciodată greșeala să credeți că puteți
comunica cu Mine doar în timpul petrecut de voi în Biserică sau doar înainte și după primirea Sfintelor
Sacramente. Eu sunt cu voi în fiecare moment al zilei. Răspund la fiecare cerere dacă este în acord cu
Voința Mea Sfântă. Preaiubiții Mei discipoli, voi toți sunteți copiii lui Dumnezeu. Eu vă unesc, națiune cu
națiune, pentru ca să vă pot aduce pacea și unitatea în mijlocul haosului care va urma. Lăsați-Mă să vă
aduc în sânul Sfintei Mele Familii și veți fi întăriți. Atunci vă veți ridica și veți păși hotărâți înainte, înnoiți
și cu o nouă misiune, aceea de a-Mi conduce oastea care încă nu s-a format în multe țări. Să respectați
cu loialitate îndrumările Mele. Vă rog să răspândiți pretutindeni Pecetea Dumnezeului Cel Viu.
Această Pecete nu se vinde. Ea trebuie să fie disponibilă tuturor. Împărțiți cópii ale acesteia
tuturor acelora care au nevoie de protecție. Divizarea între discipolii mei loiali, cei care acceptă
Cartea Tatălui Meu, Preasfânta Biblie și cei care vor să schimbe Adevărul, este pe punctul de a crește.
O jumătate nu se va abate de la Adevăr. Cealaltă jumătate va falsifica Adevărul. Vor face aceasta pentru
ca el să corespundă cu motivațiile lor personale și politice, care vor fi ascunse în spatele unui limbaj
studiat. Adevărul va fi declarat în curând ca fiind minciună iar Dumnezeu va fi învinuit pentru
aceasta. Cu o totală lipsă de respect, ei vor declara că legile instituite de Sfântul Meu vicar sunt
demodate și nu se mai potrivesc societății moderne de astăzi. Toate argumentele pline de viclenie vor
intra în conflict direct cu Legile lui Dumnezeu și totul se rezumă la faptul că acești oameni vor să
introducă legi care legalizează păcatul. Ei nu-L iubesc pe Dumnezeu. Ei declară că-L iubesc, deși
mulți dintre cei care promovează astfel de legi sunt atei, dar nu-și dezvăluie adevăratele
convingeri. Multe dintre planurile lor includ și intenția de a interzice legile creștine. Pe de-o parte,
aceștia tolerează legile care permit femeilor să avorteze copii, ca urmare a stilului de viață ales. Ei
argumentează că ele au dreptul de a alege, dar de fapt această alegere se aplică nevoilor mamei și nu
ale copilului. Multe femei vor suferi după ce vor distruge viața în acest fel. Multe vor simți că au pierdut
ceva pentru că în inimile lor vor ști că viața pe care au distrus-o a fost creația lui Dumnezeu. Vor fi
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folosite cele mai puternice și convingătoare argumente pentru a favoriza adoptarea legislației în favoarea
avortului. Se vor folosi de orice truc pentru a primi sprijin și aceasta se va încheia cu introducerea
dreptului la avort pentru toată lumea. Din cauza acestui păcat, Eu voi distruge țările lor. Păcatul avortului
îi cauzează o mare durere Tatălui Meu și El nu va permite ca acest lucru să continue. Națiunile care
încearcă încontinuu să facă accesibil avortul tot mai multor femei și care îl promovează ca fiind un lucru
bun vor fi eliminate și li se va da o pedeapsă din care nu-și vor mai reveni. Ele vor fi vinovate de păcatul
uciderii și vor fi unul din primele grupuri care vor suferi durere în timpul Avertismentului. Dumnezeu nu
vă va permite să vă atingeți de viețile pe care El le-a creat. Pedeapsa Sa se va manifesta asupra voastră
sub formă de cutremure și multor națiuni va continua să le fie administrată pedeapsă după pedeapsă
până în Ziua Domnului. Avortul și crima vor fi cele două păcate pentru care Tatăl Meu va abate asupra
lumii o pedeapsă severă. Discipolii Mei, păcatul este ca o pată care vă înnegrește sufletul în fiecare zi.
Dar când sunteți în stare de har, atunci păcatul scade. Cu cât veți primiți mai des Sacramentele Sfintei
Împărtășanii și ale Sfintei Spovedanii, cu atât veți primi mai multe haruri. Acelora dintre voi care participă
zilnic la Sfânta Liturghie li se acordă haruri cu totul speciale. Pentru că voi, discipolii Mei devotați, veți
trece repede prin Porțile Paradisului Meu. Mergeți acum și petreceți un pic mai mult timp împreună cu
Mine. Vorbiți cu Mine. Îmi place conversația personală cu voi pentru că Mă aduce mai aproape de voi.
Mi-e dor de voi. Mi-e dor de intimitatea după care tânjesc ca să vă pot aduce mai aproape de Mine.
Puteți construi foarte ușor o relație minunată cu Mine prin simplul fapt de a deveni mai întâi prieteni. Apoi
dragostea dintre noi va crește într-atât încât la un moment dat inima voastră și inima Mea vor deborda
de dragoste una pentru cealaltă. Nu este deloc complicat să faceți un nou început, să vă pregătiți pentru
Împărăția Mea. Chemați-Mă. Dacă Mă iubiți, vă veți încrede în Mine curând, iar acest lucru vă va
conduce la curățirea sufletelor voastre. Veți fi mai fericiți, în pace și nimic din lumea exterioară nu va
avea vreo importanță pentru voi decât durerea provocată de păcatul pe care îl vedeți. Sunt chiar aici. Vă
aștept. Doresc ca omenirea să poată să Mă cunoască așa cum se cuvine. Vă iubesc. Al vostru Isus
Dumnezeu Tatăl: Vă ofer cel mai perfect viitor
Joi, 22 noiembrie 2012 la ora 19:00
Scumpa Mea fiică, Lumina Iubirii Mele se pogoară astăzi pe pământ, în speranța că inimile copiilor Mei
pot fi mișcate. Pentru cei care nu Mă cunosc, și sunt mulți cărora le este frică să se apropie de Mine,
trebuie să știți că Eu doresc să vă duc în Împărăția Fiului Meu. Eu sunt Dumnezeul Iubirii și Dumnezeul
care v-a oferit Darul Salvării. Nu trebuie să respingeți acest Dar, căci a fost dat oamenilor pentru ca ei să
se reunească și să se bucure de Paradisul pe care Eu l-am creat pentru ei de la început. Ziua Domnului
este aproape iar voi, copiii Mei, sunteți acum pregătiți pentru această zi măreață. Intervenția Mea
Divină, pentru ca voi să puteți fi salvați și să intrați pe porțile Împărăției Fiului Meu, va avea loc în
curând. Când profețiile prezise în Sfânta Mea Carte vor începe să se realizeze, veți accepta în sfârșit
Adevărul. Adevărul pe care L-am promis umanității pentru aceste vremuri vă este dat acum. Ați putea să
vă întrebați, de ce Eu le dau din nou copiilor Mei Adevărul Sfântului Meu Cuvânt? De ce? Deoarece atât
de puțini mai cred în existența Mea în lumea de astăzi. Ei nu mai păzesc Cele Zece Porunci ale Mele.
Aroganța a înlocuit smerenia printre copiii Mei, inclusiv pentru mulți dintre slujitorii Mei sfințiți, a căror
misiune este să împărtășească Adevărul. Mulți nu iau în seamă Adevărul Cuvântului Meu, și mai mulți
încă nu au fost niciodată învățați despre scopul existenței lor pe pământ. Atât de multe suflete pot fi
mântuite acum datorită Iubirii Mele și de aceea v-am dat îndrumări prin iubitul Meu Fiu despre ceea ce
se așteaptă de la voi. Îmbrățișați Adevărul. Amintiți-le celor apropiați vouă de Marea Mea Iubire pentru
copiii Mei. Ca orice Tată bun, Eu îi voi avertiza pe copiii Mei despre pericolele cărora trebuie să le facă
față. Nu voi permite niciodată ca ei să cadă în plasa minciunilor, care s-a întins peste omenire ca
năvodul unui pescar asupra unui un banc de pești luați prin surprindere. Nu îi voi lăsa pe cei care
încearcă să împiedice Sfântul Meu Cuvânt să fie auzit, să pună piedici Cuvintelor Fiului Meu. Și nici nu
voi da greș în datoria Mea de a-i avertiza pe copiii Mei asupra pedepselor pe care le vor îndura dacă ei
continuă să Mă jignească prin modul în care îi tratează pe alții. Eu sunt Tatăl vostru. Eu sunt responsabil
să îi adun din nou pe copiii Mei și voi folosi toate mijloacele necesare pentru a-i salva de rău. Satana și
discipolii lui fideli vor folosi orice tactică și orice șiretlic pentru a vă împiedica să auziți Adevărul. Vă
promit solemn aceasta. Veți fi luați degrabă în Brațele Mele și sub protecția Marii Milostiviri a
Fiului Meu. Bătălia pentru suflete a început, deși mulți dintre voi nu observă aceasta. Pentru a vă
bucura de Noul Meu Paradis pe pământ, trebuie să acceptați Mâna Mea, pe care v-o întind. Nu vă
temeți, căci vă protejez cu Pecetea Mea pe toți cei care Mă onorați pe Mine, Tatăl vostru Veșnic, și pe
Fiul Meu Drag. Luați în seamă Chemarea Mea. Fiți puternici. Astupați-vă urechile la șoaptele fiarei, căci
ea folosește acele suflete care sunt pătate de păcatul mândriei pentru a vă îndepărta de Mine. Vă ofer
cel mai perfect viitor. Nu trebuie să respingeți acest Paradis, deoarece este moștenirea voastră. Câți
dintre voi ar respinge în lume o moștenire de o mare bogăție? Foarte puțini. Nu faceți greșeala să
întoarceți spatele acestui Dar. Oricine încearcă să vă oprească are nevoie de rugăciunile voastre, căci
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Eu îi iubesc pe toți copiii Mei. Eu, Tatăl Vostru, voi face ca marele Meu plan de a anunța A Doua
Venire A Fiului Meu să nu fie întârziat. Veniți la Mine, prin Fiul Meu, și nu veți mai avea nevoie de
nimic. Vă iubesc. Plâng pentru mulți dintre voi, care sunt prea încăpățânați să vadă că aceasta este întradevăr chemarea din Cer, promisă ca să vă pregătească pentru Noua Eră a Păcii. Tatăl Vostru
Preaiubit, Dumnezeu Cel Preaînalt
Numai aceia care au Pecetea Dumnezeului celui Viu vor scăpa de această formă de genocid a
sufletului
Joi, 04 aprilie 2013 la ora 19:45
Multiubita Mea fiică, nu trebuie să-i asculți pe aceia care pun la îndoială, provoacă sau disprețuiesc
Mesajele Mele. Nu este necesar să aperi Cuvântul Meu Preasfânt. Cuvântul Meu este final și niciun om
nu are autoritatea de a-l pune la îndoială. Fie Mă acceptați, fie nu. Când Creștinii se luptă între ei în
legătură cu aceste Mesaje, care au fost profețite cu multă vreme în urmă, ei se poartă unii cu alții ca și
cum ar fi dușmani. Nu puteți fi dușmanul fratelui sau al surorii voastre și să vă numiți discipolul Meu. În
timp ce sunteți ocupați să strigați unii la alții, cel mai mare dușman, armatele satanei, plănuiește cele mai
îngrozitoare atrocități suferite vreodată de către omenire de la crearea lui Adam și a Evei. Războaiele
despre care am vorbit sunt pe punctul de a începe și planul este acela de a șterge de pe fața pământului
populații întregi. Poate veți crede că aceste războaie au loc între o națiune și alta, dar greșiți. Armele vor
veni dintr-o singură sursă. Bieții Mei copii ai lui Dumnezeu, cât de puține știți despre aceste acte teribile
care sunt puse la cale de secte masonice la cel mai înalt nivel împotriva copiiilor lui Dumnezeu. V-ar fi
imposibil să vă imaginați răutatea lor, dar recunoașteți aceste semne. Când băncile vă vor lua libertatea,
casele și abilitatea de a vă hrăni familiile, aceasta va fi doar o parte a planului lor întreptat împotriva
omenirii. Veți deveni sclavi, dar aceia care Îmi vor jura credință Mie și Învățăturilor Mele și Îmi vor
rămâne loiali, nu trebuie să uite niciodată de Milostivirea Mea. Deși aceste revelații pot fi înfricoșătoare,
ele sunt Adevărul. Fiind pregătiți pentru aceste acte îndreptate împotriva Creației lui Dumnezeu, veți
ajuta, prin rugăciunile voastre, la îmblânzirea unei mari părți a suferinței pe care aceste secte malefice vo vor provoca. Pe lângă faptul că rugăciunile voastre vor diminua impactul acestor atrocități, ele vor fi
folosite, dacă Îmi sunt dăruite cu dragoste în inimile voastre, pentru a-i salva pe aceia care sunt vinovați
de astfel de teribile fapte. Și deși aceste suflete înșelate și reci vor continua să Mă sfideze, încercând să
distrugă populațiile lumii, Eu voi încerca să le luminez inimile pentru ca ei să rupă această teribilă
legătură cu satana. Mulți sunt complet posedați de către cel rău și pentru unii există puțină speranță.
Numai un miracol acordat de Milostivirea Mea, în uniune cu aceia care Îmi oferă darul suferinței, îi poate
salva. Aceia dintre voi care Mă blestemă, respingându-Mă cu cruzime, vor implora Mila Mea când aceste
evenimente vor avea loc. Când veți fi obligați să suferiți și să acceptați semnul fiarei sau când veți muri
veți striga către Mine. Atunci veți căuta cu înfrigurare Pecetea Dumnezeului celui Viu, pe care o dau
lumii prin Tatăl Meu în aceste Mesaje – dar atunci va fi prea târziu. Numai cei care acceptă Pecetea, o
păstrează în casele lor, sau o poartă cu ei vor fi protejați. Numai aceia care au Pecetea Dumnezeului
celui Viu vor scăpa de această formă de genocid al sufletului. Să nu vă îndoiți nici pentru o clipă de
Mesajele Mele, pe care vi le dăruiesc acum. Bătălia pentru suflete este de o așa amploare încât dacă nu
aș interveni, prin profeți, mulți dintre voi ați fi de partea fiarei și a discipolilor săi, care vi se înfățișează ca
lupii în blană de oaie. Satana este extrem de viclean și nu și-ar prezenta niciodată faptele malefice ca
ceea ce sunt într-adevăr. Nu, în schimb el le va prezenta ca fiind bune, inspirate și foarte mult în
interesul vostru. Aceasta este capcana pe care el v-o întinde. În acest fel el atrage suflete inocente, bine
intenționate, în vizuina sa. Felul în care satana se va dezvălui, prin aceste biete suflete pe care reușește
să le câștige, va fi păcatul mândriei. Păcatul va putea fi observat, în forma sa cea mai dezgustătoare, la
oamenii aflați în poziții înalte, care îi vor distruge pe alții pentru câștigul lor personal. La baza scării,
păcatul mândriei se va vedea printre voi atunci când îi judecați pe alții, îi vorbiți de rău și încercați să le
distrugeți caracterul, să le stricați reputația, în Numele Meu. Vă spun aceste lucruri triste ca să vă
pregătesc, înarmați-vă cu Protecția Mea Iubitoare, ca să pot ajuta la salvarea chiar și a acelora care vor
traversa pământul ca să îl devoreze. Al vostru Isus
Când va veni timpul ca bestia să-l dezvăluie pe anticrist, mari semne se vor vedea
Marți, 21 mai 2013 la ora 16:30
Fiica Mea multiubită, când va veni timpul ca bestia să-l dezvăluie pe anticrist, mari semne se vor vedea.
Tunetul, așa cum nu s-a mai auzit niciodată până acum, se va resimți în multe părți ale lumii, dar
mai ales acolo unde s-a născut anticristul. Atunci Spiritul Meu Sfânt, revărsat deja asupra
discipolilor Mei din toate Bisericile Mele Creștine, se va asigura că aceștia sunt pregătiți. Aceștia,
împreună cu discipolii Mei din această Misiune, vor forma Rămășița Bisericii. Puterea lor va fi mare iar
cei cu Pecetea Dumnezeului Celui Viu nu vor fi vătămați. Puterea lor va veni din Rugăciunile date
lor de către Mama Mea și din Rugăciunile Cruciadei. Anticristul își va începe domnia lin. Nimeni nu-i
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va bănui intențiile, deoarece un fel de pace va coborî asupra pământului. Acest timp va fi foarte
important pentru voi, Armata Mea, ca să vă adunați în Grupuri de Rugăciune. Promit solemn că aceste
Rugăciuni vor diminua mult din faptele îngrozitoare pe care el, anticristul, le va abate asupra națiunilor
din toate cele patru colțuri ale pământului. Eu voi fi milostiv față de toate acele națiuni în care sunt
organizate Grupuri de Rugăciune. Prin devoțiunea voastră către Mine, preaiubitul vostru Isus, eu voi
salva suflete și voi revărsa asupra omenirii mai multe Daruri, pentru a-i proteja pe copiii lui Dumnezeu de
suferința pe care o pune la cale bestia. Încredeți-vă în Mine. Fiți în pace, știind că sunteți călăuziți și
protejați. Al vostru Isus
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 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. În 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
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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: Copii, mai este puțin timp până la măreața zi
Vineri, 23 august 2013 la ora 15:00
Mult iubita Mea fiică, în timp ce oamenii se străduiesc să găsească un sens în disperarea la care
sunt martori, să știți că toate aceste frământări trebuie să aibă loc înainte ca Eu să îi aduc pe toți
cei care Mă iubesc la Locul Meu de Refugiu. În curând veți ști Cine Sunt Eu, copii. Aceia dintre voi
care nu sunt siguri în privința Mea vor vedea Adevărul în sfârșit și aceasta le va aduce o mare pace.
Răul din lume sporește acum și treptat se așterne înșelăciunea. Trebuie să fiți puternici, vă implor, căci
Eu aștept acum ziua când reînnoirea va începe și toți copiii Mei vor găsi pacea în Ziua în care iubitul
Meu Fiu Se va dezvălui pe Sine. Ceea ce trăiți acum este o bătălie între Ierarhia Mea Cerească și
satana cu toți demonii săi. Este înfricoșător și foarte trist pentru mulți dintre voi, însă să știți că Eu voi
interveni pentru a vă ușura durerea. Să știți că voi sunteți ai Mei și Eu voi aduce pace lumii, după ce o
voi scăpa de infestare. Copii, mai este puțin timp până la Măreața Zi și, deși mai trebuie să se întâmple
încă multe lucruri, dacă Numele Sfânt al Fiului Meu va fi sfâșiat în bucăți, acestea se vor desfășura cu
repeziciune. Trebuie să priviți cu încredere în viitor, pentru că el este o bijuterie strălucitoare de o
asemenea măreție încât, în Ziua când veți intra în Noua Eră de Pace, veți fi uitat de persecuția pe care
lumea a suferit-o din partea celui rău. Voi trebuie să faceți așa cum Fiul Meu vă instruiește. Trebuie să
rămâneți calmi pe măsură ce Pecețile vi se dezvăluie, căci este spre binele vostru și al acelora pentru
ale căror suflete vă rog să cereți Milostivirea Mea. Dacă rămâneți credincioși Poruncilor Mele și vă trăiți
viețile în uniune cu Fiul Meu, veți fi străbătut deja jumătate din drum. Dacă rămâneți ferm credincioși
Sacramentelor și refuzați să participați la ritualuri păgâne care onorează fiara, atunci vă veți bucura de
multe privilegii din partea Mea. Mergeți acum și țineți minte că Eu Sunt Cel Atotputernic și că Puterea
este a Mea. În curând voi distruge răul și vă voi dezvălui Noul Meu Paradis. Fiți răbdători. Aveți
încredere în Mine. Urmați-l pe Fiul Meu și acceptați Darurile pe care El și iubita Sa Mamă,
Preacurata Fecioară Maria, vi le aduc sub forma Rugăciunilor Cruciadei și a Medaliei Mântuirii. În
sfârșit, acceptați Pecetea Mea ca pe unul dintre cele mai mari Daruri pe care le-am oferit
umanității de când i-am dăruit Viața. Eu dau Viață din nou cu Harurile Mele Speciale când țineți
aproape de voi Pecetea Dumnezeului celui Viu. Toți cei care au Pecetea primesc un loc în Noul
Paradis. Vă iubesc, copii, dar Eu Sunt Tatăl vostru și trebuie să permit aceste încercări pentru că
acestea Mă ajută să îi stârpesc pe cei care nu vor părăsi niciodată tabăra fiarei. In timpul pe care Mi-l
petrec încercând să câștig inimile lor, se duce o bătălie îngrozitoare și plină de ură de către milioane de
demoni și îngeri căzuți, chiar și pentru un singur suflet. Mângâiați-vă cu faptul că Eu vă binecuvântez pe
voi toți cei care sunteți puri și smeriți cu inima. Vă iubesc pe toți, deci nu trebuie să renunțați niciodată
atunci când totul pare fără de speranță, pentru că Puterea Mea înseamnă că distrugerea răului se află
sub Controlul Meu. Trebuie să vă puneți toată încrederea în Mine, în special în aceste timpuri, în care
simțiți că Dreptatea Mea este aspră. Tatăl vostru iubit, Dumnezeu cel Preaînalt
Va fi mare bucurie peste tot. Aceasta va dura 100 de zile
Vineri, 30 august 2013 la ora 20:24
Prea iubita Mea fiică, te rog asigură-te că toate națiunile aud Profețiile Mele, pentru ca să se poată
pregăti pentru minunatul Pământ reînnoit – Noul Paradis. Fiecare copil al Lui Dumnezeu are drept la
moștenirea sa și la fel cum s-ar pregăti pentru o nuntă extraordinară, trebuie să înceapă pregătirile
pentru această Zi Măreață. Îi chem pe evrei, musulmani și creștini, dar și pe cei de oricare altă
credință, să Mă asculte acum. Nici unul dintre voi nu va rămâne neatins de răutățile anticristului.
Însă dacă vă pregătiți de acum, veți deveni imuni la suferința pe care el o va pricinui lumii, dacă
luați Pecetea Dumnezeului Cel Viu și o păstrați în casele voastre. Când vi se face cunoscut
Cuvântul Lui Dumnezeu, Cuvântul cel Adevărat, trebuie să vă opriți și să ascultați, căci acesta vă va
conduce către Porțile Noului Paradis și către Noul Pământ. Acest Nou Paradis vă așteaptă și va deveni
casă pentru miliarde de suflete, inclusiv pentru cele care așteaptă în Purgatoriu și în Ceruri. Eu îi voi uni
pe toți cei care au inimile deschise spre Poruncile Lui Dumnezeu și ei vor simți Dragostea Milostivirii
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Mele. Vă rog, nu vă temeți de această Zi, căci ea vă va aduce multă fericire, pace și bucurie. Împărăția
Mea vă va uimi prin frumusețea ei uluitoare. Mulți dintre voi se tem de Mesajele Mele, deoarece ei cred
că A Doua Venire înseamnă moartea – sfârșitul. Însă aceasta este o presupunere greșită. Aceia dintre
voi care vin la Mine de bunăvoie, necondiționat, cu smerenie și iubire, nu vor trece prin durerea
morții fizice. Ci, într-o clipită, vă veți afla în noul vostru mediu. La început veți fi șocați și veți privi
repede în jur ca să-i găsiți pe cei dragi vouă. Voi salva atât de multe suflete încât voi veți fi cu familiile
voastre, inclusiv cu cei pe care îi iubiți și care sunt deja cu Mine în Ceruri, și cu cei pe care îi voi elibera
din focurile Purgatoriului. Va fi mare bucurie peste tot. Aceasta va dura 100 de zile. Noul Meu Paradis
va avea doar o religie, Noul Ierusalim, unde Eu voi fi adorat zilnic. Toate vor fi în uniune cu Voia
Sfântă a Tatălui Meu. Vor fi douăsprezece națiuni, dar numai o singură limbă, căci nu voi permite
diviziunea. Voi numi lideri și în nicio națiune nu va fi lipsă de hrană, apă, locuințe sau viață. Nu va fi
moarte, căci Eu le voi da Viată Veșnică tuturor celor care intră aici. Toate națiunile vor conlucra pentru a
răspândi Cuvântul Lui Dumnezeu, iar fericirea, care e imposibil de obținut azi pe Pământ, va fi una din
cele mai Mari Daruri pe care Eu vi le voi oferi. Veți fi foarte iubiți și Mă veți iubi așa cum vă iubesc Eu.
Mulți dintre voi vă veți întâlni cu generații ale familiilor voastre din secolele trecute. Generațiile vor
continua și voi îi veți vedea pe fiii și fiicele voastre căsătorindu-se și având copii perfecți ai Lui
Dumnezeu – fiecare binecuvântat cu Haruri deosebite. Va fi numit un Cap al Bisericii Mele iar numele
său este Petru, căci am promis că el va forma Biserica Mea pe Pământ. Și astfel, în Noul Paradis
el va conduce Biserica Mea. O, de aș putea să vă arăt ceea ce vă așteaptă ați plânge cu lacrimi de
bucurie și v-ați zbate să ajungeți la aceste Porți. Așadar vă rog pe toți, ignorați tentativele care vor să vă
oprească din drumul spre Viața Veșnică. Ignorați-i pe cei care vă spun că Eu nu exist. Nu le dați crezare
celor care folosesc Sfântul Meu Cuvânt pentru a vă convinge că nu Eu vă vorbesc acum prin aceste
Mesaje. Trebuie să luptați pentru ca tuturor să vă fie dată aceasta moștenire glorioasă, căci niciun om nu
are dreptul să îi nege altuia această măreață moștenire care aparține absolut fiecărui om, oricât de
înnegrit i-ar fi sufletul. Eu vă dau uneltele prin care să Îmi aduceți sufletele de oriunde, pentru ca
împreună să putem distruge lucrarea satanei și să ne mutăm repede în Noua Lume. Pacea Mea să fie
cu voi. Al vostru Isus
Astăzi vă cer vouă, tuturor celor care acceptați că Eu vorbesc acum întregii lumi prin Cartea Adevărului,
să vă pregătiți. Niciodată să nu permiteți ca Mesajele Mele să vă provoace îngrijorare, neliniște sau
panică. Niciodată să nu credeți că v-aș cere să fugiți din casele voastre în refugii, pentru că
această solicitare nu vine de la Mine. Refugiile despre care Eu vorbesc sunt acele locuri unde va
trebui să mergeți la Liturghie și ca să primiți Sacramentele. Peste tot în lume, slujitorii Mei loiali se
pregătesc acum, pentru venirea acelei zile în care Jertfa zilnică a Liturghiei nu va mai fi. Trebuie să
păstrați mereu Pecetea Binecuvântată a Dumnezeului Celui Viu în casele voastre, în orice format
puteți, pentru ca să o și purtați cu voi. Acest lucru vă va proteja față de orice fel de persecuție și
veți obține puterea necesară pentru a rămâne credincioși față de Dumnezeu și față de tot ce este
stabilit în mod clar în Preasfânta Biblie. Liniștiți-vă cu toții și să știți că Dumnezeu este Atotputernic și
nici o acțiune, oricât de rea ar fi, nu se poate să nu fie nimicită de El. Aceia dintre voi care aleg să
răspundă la Chemarea Mea sunt binecuvântați. Voi, la rândul vostru, prin actul vostru de
dragoste față de aproapele, veți răspândi Pecetea Dumnezeului celui Viu peste tot pe unde
mergeți. (Extras din mesajul primit în11 octombrie 2013.)
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. 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. Atenția 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 v-ați 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
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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
La ce îmi folosește dacă un om este adus înaintea mea forțat și zbătându-se? Este inutil
Duminică, 23 martie 2014 la ora 11:30
Fiica Mea mult iubită, este important să răspândiți, dincolo de casele voastre, iubirea pe care fiecare
dintre voi o are pentru familia sa. Vă îndemn să priviți spre cei pe care îi cunoașteți sau nu, spre
dușmanii voștri, precum și spre cei apropiați vouă, ca și cum ar fi frații voștri de sânge. Atât de mulți
oameni au uitat cum să-i iubească pe ceilalți așa cum v-am iubit Eu. Nu este ușor să îi iubești pe străini,
dar Eu vă spun – fiți buni cu ceilalți și arătați-le respect, chiar și atunci când ei vă resping. Mai presus de
toate trebuie să le arătați bunăvoință. Trebuie să vă îngrijiți de nevoile celorlalți ca și cum chiar Eu v-aș
trimite direct ca să vă îngrijiți de ei. Când v-am dat Cuvântul Meu, Dorința Mea a fost ca toate sufletele
să fie salvate. Pentru a fi salvați, nu trebuie să fiți egoiști îngrijindu- vă doar de sufletele voastre proprii.
Voi, iubiții mei discipoli, aveți datoria de a împărtăși și altora Darurile pe care vi le aduc acum
prin aceste Mesaje. Împărtășiți Iubirea Mea cu ceilalți și mai ales cu dușmanii voștri. Rugați-vă pentru
toți aceia care au nevoie de Intervenția Mea. Aveți răbdare cu ei. După ce le oferiți Darurile Mele,
Rugăciunile Mele și Pecetea Dumnezeului celui Viu, trebuie să vă retrageți, oferindu-le timp
pentru a se întoarce la Mine. Eu nu vă învăț să-i forțați pe oameni să accepte Cartea Adevărului. Prin
libera lor voință, va fi alegerea lor dacă vor vrea sau nu să Mă asculte. Asigurați-i pe acești oameni că
eu, Isus Cristos, voi face orice Intervenție pentru a le câștiga sufletele. Cei mai slabi dintre ei vor
răspunde într-un fel chemării Mele. Cei care au ură pentru Mine în sufletele lor vor descoperi într-un
moment anume, o pace în inimile lor, și nu vor înțelege de unde vine aceasta. Mereu trebuie să aduceți
sufletele la Mine, prin iubire și răbdare. La ce îmi folosește dacă un om este adus în fața Mea forțat și
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zbătându-se? Este inutil. Rugăciunile Cruciadei, pe care le-am dat lumii, sunt atât de puternice
încât prin Iubirea lui Dumnezeu, Eu voi arăta sufletelor celor pentru care vă rugați mare Iubire,
Compasiune și Milostivire. Tot ceea ce trebuie să faceți este să le dați Rugăciunile și apoi să-mi cereți
să aduc aceste suflete la Mine. Eu nu resping niciodată păcătosul care are cel mai mult nevoie de
Milostivirea Mea. Al vostru Isus
Cartea Adevărului va fi antiteza noii cărți false
Luni, 05 mai 2014 la ora 16:10
Mult iubita Mea fiică, toți cei care urmează Glasul Meu prin intermediul acestor Mesaje vor primi și
în continuare mari binecuvântări, pe măsură ce rezistența lor va fi testată în moduri pe care
Creștinii nu le-au mai suferit din Evul Mediu. Fiecare dintre ei va fi batjocorit de către cel rău, care se
folosește de sufletele slabe și orgolioase pentru a lansa atacuri asupra celor care sunt aproape de Mine.
Va fi făcută orice încercare vizibilă sau invizibilă de a ponegri aceasta măreață Lucrare a Mea. Pe
măsură ce persecuția se intensifică, să știți că puterea satanei scade, și tot ce poate face el este
să continue să arunce cu pietre, să răspândească minciuni și să încerce să îndepărteze sufletele
de Mine. El va reuși să îndepărteze sufletele de la această Misiune prin diferite mijloace. Va folosi
vizionari pentru a ataca Misiunea, și aceasta va crea o mare confuzie. Când omul continuă să cadă
și Cuvântul lui Dumnezeu nu mai este acceptat în întregime atunci Cerul intervine întotdeauna. CredețiMă acum când vă spun – aceasta este Misiunea Mea, și dacă vi se spune altceva atunci puteți fi
siguri că sunteți conduși pe căi greșite. Promisiunea Mea este de a rămâne loial copiilor lui
Dumnezeu până la capăt și până când sufletul respinge complet Mâna lui Dumnezeu. Eu voi
merge înainte și vă voi oferi toate Darurile ce vă sunt hărăzite, pentru a vă ocroti împotriva dușmanilor
Mei care vin la voi ca lupi îmbrăcați în piei de oaie. Darurile Mele vor deveni antiteza a ceea ce vor da
lumii dușmanii lui Dumnezeu. Cartea Adevărului va fi antiteza noii cărți false pline de doctrine eronate,
născocite de om, care vor justifica păcatul, și care în curând va fi impusă lumii. Pecetea Dumnezeului
Celui Viu vă va ocroti împotriva semnului fiarei iar Medalia Mântuirii vă va proteja de erezia ce va
țâșni din gura dușmanilor Mei care vor acapara Biserica Mea de pe Pământ. Firește că această
Misiune este disprețuită de către satana și el se va folosi chiar și de sufletele bune, care - dintr-un
sentiment de loialitate greșit înțeleasă față de acei slujitori sfințiți ai Mei care și-au pierdut credința și nu
Mă mai slujesc pe Mine cu adevărat, pentru că nu mai știu cum să o facă – vor terfeli Sfântul Meu
Cuvânt. Nu trebuie să vă lăsați influențați. Nu fiți asemeni celor dinaintea voastră, care M-au respins
atunci când am umblat pe Pământ. Vă dau Cuvântul Meu că în curând veți primi toate dovezile pe care
le doriți. Vă promit că Eu acum vin doar pentru a vă aduce Mântuire, într-un timp în care dușmanii Mei
vor face toate încercările ca să tăgăduiască dreptul vostru la Mântuire dat de Dumnezeu vouă, ca și
copii ai Lui. Nu Mă părăsiți, atunci când știți în inima voastră că Eu, Isus Cristos, sunt cel care vă
vorbește acum. Nu încercați să îndepărtați sufletele de Mine atunci când aveți îndoieli cu privire la cine
Sunt Eu. Nu-i răniți pe profeții lui Dumnezeu, altminteri veți suferi foarte mult. Nu luptați împotriva
Planului Tatălui Meu care pregătește lumea pentru cea de-a Doua Mea Venire, altminteri va trebui să
îndurați Mânia Tatălui Meu. Fiți recunoscători. Fiți generoși și acceptați cu iubire și bucurie acest
Dar al Intervenției, care este prezentat lumii spre binele vostru și de dragul fiecărui suflet viu. Al
vostru Isus
Dumnezeu Tatăl: Iubirea Mea va învinge răul și ura
Luni, 29 septembrie 2014 la ora 20:50
Preaiubita Mea fiică, Iubirea Mea, când este acceptată de către voi, poate produce roade mărețe. Dar,
când este respinsă de către om, rezultatul va fi un pământ veștejit. Fără Iubirea Mea nu este viață, nu
este bucurie, nu este pace. Când omul simte Iubirea Mea, ea crează o mare uimire, minunare și un
sentiment de profundă recunoștință în sufletul persoanei căreia i-a fost dăruit acest Dar. Iubiții Mei copii,
când voi experimentați iubirea, sub orice formă, față de o altă ființă umană, este Iubirea Mea cea pe care
o simțiți. Ea nu poate veni decât de la Mine, pentru că Eu Sunt Iubirea. Iubirea este un dar și voi trebuie
să o cuprindeți atunci când simțiți că vă mișcă inimile. Cei care acceptați Iubirea Mea: aflați că Eu vă
umplu și mai mult cu Darul Meu atunci când îl împărțiți cu cei cărora nu li s-a acordat această
favoare. Iubirea Mea va învinge răul și ura. Iubirea șterge ura, întrucât cel rău, spinul din coasta
omenirii, nu este capabil de iubire. Dacă spuneți că Mă iubiți, atunci trebuie să luptați din greu pentru
ca ura, de orice fel, să nu vă prihănească sufletele. Dacă Mă iubiți, vă veți ierta dușmanii, pentru că îi
veți vedea așa cum îi văd Eu. Aceasta cere din partea voastră perseverență și disciplină, care vă va opri
să răniți, verbal sau fizic, o altă persoană. Când permiteți Iubirii Mele să curgă prin venele voastre, veți
simți pace și libertate deplină. Aceasta deoarece nu veți mai simți nici un fel de răutate, mânie,
răzbunare ori ranchiună împotriva altui copil al Meu. Acesta este Darul Iubirii Mele în forma sa cea mai
pură. Acceptați-l din partea Mea, spunând această rugăciune:
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Rugăciunea (168) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru Darul Iubirii lui Dumnezeu
“O, Tată Preaiubit. O, Cel Veșnic, Dumnezeule Preaînalt, fă-mă vrednic de Iubirea Ta. Te rog,
iartă-mă pentru că i-am rănit pe alții și pentru orice altă greșeală care a produs suferință vreunui
copil al Tău. Deschide-mi inima pentru a Te primi în sufletul meu și curăță-mă de orice ură pe
care aș putea-o simți față de altă persoană. Ajută-mă să-mi iert dușmanii și să semăn semințele
Iubirii Tale oriunde mă duc și printre cei cu care mă întâlnesc în fiecare zi. Dăruiește-mi, Tată
Drag, Darul Perseverenței și al Încrederii, așa încât să pot susține Cuvântul Tău cel Sfânt și astfel
să țin în viață, într-o lume întunecată, flacăra Măreței Tale Iubiri și Milostiviri. Amin.”
Copii, vă rog să vă liniștiți cu gândul că Eu îl iubesc pe fiecare dintre voi, oricine ar fi, orice păcate ar fi
comis și indiferent dacă M-a hulit sau nu. Iubirea Mea pentru voi este necondiționată. Eu trebuie, totuși,
să-i separ pe cei care încearcă să-i orbească pe copiii Mei în fața adevărului despre salvarea lor, de cei
care sunt ai Mei. Dacă Eu nu aș interveni, mulți ar fi pierduți pentru Mine, iar Eu nu sunt pregătit să
sacrific suflete din cauza celor care, în ciuda oricărui efort din Partea Mea, Mă vor respinge în ziua
finală. Vă cer să vă puneți toată încrederea în Mine și să țineți aproape de voi Pecetea Protecției
Mele, sub orice formă. Bătălia a început deja și Eu îmi voi vărsa dreptatea pedepsindu-i pe cei care
încearcă să-i distrugă pe copiii Mei. Nu uitați nici un moment Cine Sunt Eu. Eu sunt începutul și sfârșitul.
Toți cei care vin la Mine vor afla Viața Veșnică. Permiteți-Mi să vă conduc spre siguranță și spre o viață
glorioasă în uniune cu Voia Mea. La Timpul Meu, Eu voi dezvălui Noul Paradis și doresc ca voi să
aveți răbdare. Trăiți-vă viața în armonie cu ceilalți. Aveți grijă de familiile voastre ca și până acum.
Veniți la Mine, în bisericile voastre, ca și până acum. Dar, întotdeauna amintiți-vă că Adevărul,
Adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu, nu se poate schimba pentru că Eu Sunt Adevărul. Eu nu Mă
pot schimba pentru că aceasta nu e cu putință. Vă iubesc. Vă binecuvântez. Vă apăr. Al vostru Tată
Iubitor, Dumnezeu Cel PreaÎnalt
Eu voi salva 5 miliarde de suflete mulțumită acestei Misiuni
Duminică, 09 noiembrie 2014 la ora 15:20
Mult iubita Mea fiică, ceea ce am vrut Eu să fac dintotdeauna a fost să salvez sufletele copiilor lui
Dumnezeu. Tot ceea ce a dorit Tatăl Meu a fost să Îl iubească copiii Lui pe El așa cum El îi iubește pe
ei. Chiar și atunci când primul Său copil i-a respins Iubirea, Scumpul Meu Tată a întocmit Cele Zece
Porunci, pentru a-i înlesni omului să trăiască după Regulile Sale. Dorința omului trebuie întotdeauna să
fie cea de a sluji Domnului său, iar pentru aceasta omul trebuie să arate iubire fraților și surorilor sale.
Respectând Legile lui Dumnezeu, omul Îi va rămâne fidel Lui și va deveni mai apropiat de El. Dar,
respingând Cele Zece Porunci, omul creează o mare distanță între el și Dumnezeu. Misiunea Mea
de pe urmă, aceea de a-i aduce omului fructele mântuirii sale, a adus multe Daruri. Doresc acum ca
începând din această zi, fiecare dintre voi să recitați în fiecare zi Rugăciunea 33 a Cruciadei de
Rugăciune, și să păstrați aproape de voi o copie a Peceții Dumnezeului Celui Viu. Mulți oameni
care poate nu au cunoștință de această Misiune pot să primească Protecția dată de Pecete dacă
vă rugați voi pentru ei recitând această rugăciune. Toți copiii lui Dumnezeu care au Pecetea
Dumnezeului Celui Viu vor fi imuni la necazurile care vor veni pe măsură ce se desfășoară Marea
Strâmtorare. Vă cer să faceți asta azi, pentru că vă promit o mare protecție împotriva celor ce persecută
Credința Creștină, și împotriva frământărilor care vor fi văzute în cele patru colțuri ale pământului. Vă cer
să nu permiteți ca teama, de niciun fel, să vă tulbure inima. Deoarece doresc, din Milostivirea Mea, să
salvez întreaga lume, Eu declar acum că voi salva cinci miliarde de suflete mulțumită acestei
Misiuni. Declar că aceasta este una dintre cele mai mari Milostiviri pe care Eu le-am revărsat
vreodată în istoria omenirii. Să mai știți de asemenea că într-atât de mare este Îndurarea Mea încât
Eu voi scurta suferința care va fi impusă omenirii de către fiară. Dar întâi va avea loc Pedeapsa lui
Dumnezeu, pentru că așa a fost profețit și pentru că ea este o parte necesară a purificării finale a
omului. Încredeți-vă în Mine. Înălțați-vă inima și nu vă temeți niciodată de răul și de nelegiuirea la care
veți fi în curând martori. Dacă voi credeți în Mine, atunci permiteți bucuriei să vă umple sufletul. Eu îi voi
mântui pe toți cei pentru care, prin recitarea rugăciunilor Cruciadei, implorați voi Milostivirea Mea. Unicul
păcat care nu poate fi iertat este păcatul veșnic al hulirii Duhului Sfânt (blasfemia împotriva Duhului
Sfânt n.tr.). Astăzi este ziua în care Eu promit în mod solemn să aduc omenirii iubirea, pacea și
bucuria Împărăției Mele prin mântuirea a cinci miliarde de suflete. Eu vă iubesc și vă prețuiesc pe
toți. Nu e nimic ce nu aș face Eu pentru voi dacă este conform cu Voia lui Dumnezeu. Tot ceea ce
trebuie să faceți este să cereți. Isus al vostru
Mama Mântuirii: Am un mesaj pentru Clerul Romano-Catolic
Vineri, 21 noiembrie 2014 la ora 16:15
Eu sunt Imaculata Fecioara Maria, Mama lui Dumnezeu – Mama Mântuirii. Astăzi eu am un mesaj
pentru Clerul Romano-Catolic și vin la voi din partea Preaiubitului meu Fiu, Isus Cristos. Eu fac apel la
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toți slujitori sfințiți ai Fiului meu, care Îl servesc pe El în aceste timpuri de mari încercări în Biserică. Voi
sunteți avangarda Preasfintelor Sale Sacramente și ați fost chemați de Fiul meu ca să-L slujiți pe El în
salvarea tuturor sufletelor și din acest motiv voi aveți o mare responsabilitate față de El. Datoria voastră
trebuie să fie întotdeauna aceea de a-L sluji pe Fiul meu și Trupul Său – Biserica Sa – și de a
asigura loialitatea față de Preasfântul Său Cuvânt în toate timpurile. De acum încolo vor urma
timpuri de mare suferință și persecuție iar voi trebuie să vă pregătiți pentru acest lucru acum. În
viitor credința voastră va fi testată până la limitele ei și veți fi obligați să fiți de acord să depuneți
un nou jurământ, în care vi se va cere să arătați supunere față de o doctrină nouă, care nu va fi
de la Fiul meu. Aceia dintre voi care vor recunoaște falsa doctrină, atunci când aceasta vă va fi
prezentată, nu trebuie să i se supună. Când sunteți instruiți să adaptați și să modificați Preasfintele
Sacramente voi trebuie să fugiți. Biserica Fiului meu urmează să fie testată peste limita ei de rezistență.
Aceia dintre voi care s-ar putea debarasa de Adevăr în favoarea noii doctrine modificate – despre care ei
vă vor spune că e necesar să urmeze nevoile omului – să știți că aceasta va fi o mare trădare a
Cuvântului lui Dumnezeu. Ca urmare a Sfintelor voturi pe care voi le-ați depus ca să-L slujiți pe Fiul
meu, voi aveți o datorie față de copiii lui Dumnezeu, aceea de a-i hrăni cu Trupul și Sângele Fiului
meu, Isus Cristos. Cu toate acestea, va veni o vreme când veți fi obligați să modificați Sfânta
Jertfă a Liturghiei. Unii dintre voi veți ști pe loc că se comite o mare greșeală și de aceea trebuie
să întoarceți spatele. Voi trebuie să continuați să hrăniți sufletele celor care se bazează pe voi ca să-i
hrăniți cu Preasfânta Euharistie. Dacă rămâneți loiali Fiului meu și continuați să îi seviți pe copiii lui
Dumnezeu, conform datoriei voastre, voi Îl veți sluji pe El cu mare demnitate. Eu vă cer să vă rugați
Preasfântul Meu Rozar zilnic ca să vă dea puterea de care aveți nevoie și să vă protejeze
împotriva satanei, fiindcă acele timpuri care urmează și aproape că sunt asupra voastră, vor
deveni insuportabile. Păstrând în permanență Pecetea Dumnezeului celui Viu apoape de voi, veți
primi o Protecție suplimentară împotriva celui rău. Vor fi mulți preoți dintre voi care nu vor găsi
curajul de a susține Cuvântul lui Dumnezeu, însă voi niciodată nu trebuie să vă temeți să arătați loialitate
Fiului meu. Pentru că dacă voi Îl trădați pe Fiul meu voi veți trage după voi suflete inocente care
involuntar se vor trezi induse în eroare și duse într-o teribilă întunecime. Satana a pătruns în Biserica
Fiului meu de ceva vreme dar de fiecare dată când haosul și confuzia pe care le-a provocat au devenit
insuportabile, acestea au fost risipite datorită credinței prea iubiților slujitori sfințiți ai Fiului meu. Acum
când credința multor preoți a fost slăbită și în unele cazuri complet distrusă, porțile iadului s-au deschis
și vă paște un mare pericol. Niciodată să nu fiți tentați să renunțați la ceea ce Fiul meu v-a învățat. Fiul
meu nu s-a schimbat. Cuvintele Lui rămân săpate în Stânca pe care a fost construită Biserica Sa.
Sacramentele Sale aduc sufletelor Lumina de care acestea au nevoie pentru a susține viața. Dacă voi Îl
trădați pe Fiul meu, voi distrugeți însăși viața, pentru că fără Prezența Fiului meu lumea nu ar mai
exista astăzi. Binecuvântați sunt cei care Îl iubesc pe Fiul meu cu adevărat, pentru că ei vor fi cei care
vor conduce prin exemplul lor. Preaiubita voastră Mamă, Mama Mântuirii

”1 După aceea, am văzut patru îngeri stând în picioare la cele patru unghiuri ale pământului. Ei țineau [în
frâu] cele patru vânturi ale pământului ca să nu sufle nici un vânt nici peste pământ, nici pe mare și nici
peste vreun copac.
2
Și am văzut un alt înger ridicându-se de la răsăritul soarelui și având sigiliul Dumnezeului celui viu. El a
strigat cu glas puternic către cei patru îngeri cărora le fusese dat să dăuneze pământului și mării,
3
spunând: „Nu dăunați pământului, nici mării și nici copacilor până când nu vom pune sigiliul pe fruntea
slujitorilor Dumnezeului nostru”.”
(Apocalipsa 7:1, 3)

Mai multe informații găsiți pe siteul http://profetieavertisment.ro/
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