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SUFERINȚA 
 

selecții din mesajele primite de Maria Divinei Milostiviri 

(mai multe informații gasiți pe http://profetieavertisment.ro/) 
 
 
Despre suferință în general 
 

Suferința este un dar de la Dumnezeu și este permisă. Sufletele la a căror salvare ajutați prin aceasta, vă 
asigură un loc în Împărăția Tatălui Meu. 14 ianuarie 2011 

Mama Mântuirii: Acceptați Crucea cu demnitate. Nu vă plângeți. 
Joi, 30 octombrie 2014 la ora 17:30 
Dragii Mei copii, când îl slujiți pe Fiul Meu în această viață, aceasta este plină de dificultăți. A-L urma pe 
El este într-un fel o sarcină ușoară, dar atunci când purtați înlăuntrul vostru Darul Duhului Sfânt, aceasta 
va aduce peste voi mânia celui rău și a fiecărui dușman al Fiului Meu. Aceasta face ca parcursul vostru 
pe Calea Adevărului să fie extrem de dificil. Veți întâmpina opoziție la fiecare pas, chiar dacă voi rămâneți 
tăcuți în adorarea Fiului Meu. 
Mulți dintre cei care îl iubesc cu adevărat pe Fiul Meu nu pot să înțeleagă de ce sunt terorizați de alții fără 
nici un motiv clar. Sau, de ce sunt acuzați pe nedrept de fărădelegi. Aceasta se întâmplă deoarece Duhul 
Sfânt este Prezența reală a Lui Dumnezeu și de aceea, ea niciodată nu va fi trecută cu vederea de către 
cel rău, care nu se va da în lături de la nimic pentru a vă provoca durere și suferință. El, cel rău, vă va 
chinui neîncetat, și va face acest lucru fie în mod direct, fie prin sufletele acelora pe care el reușește să le 
infesteze. 
Toată această durere, pe care nu o veți înțelege, se datorează devoțiunii voastre pentru Isus Cristos. Așa 
cum El a îndurat ridiculizarea, batjocura și ura, tot așa va fi și cu voi, toți cei care îi slujiți Lui. Când suferiți 
în Numele Lui pe acest pământ, veți găsi în sfârșit în Împărăția Sa pacea, iubirea și bucuria trainică. 
Acceptați Crucea cu demnitate. Nu vă plângeți. Nu vă angajați în dispută cu cei care arată ură față de voi, 
căci altfel propriile voastre inimi se vor umple cu același venin. 
Ura naște ură dacă i se răspunde. Iubirea, care vine de la Dumnezeu, naște iubire. Arătați iubire față de 
dușmanii voștri; rugați-vă pentru ei; aveți milă de ei. Când faceți aceasta, satana nu are putere împotriva 
voastră. Mama voastră preaiubită, Mama Mântuirii 

Câteodată, ceea ce pare a fi nedrept este peste puterea voastră de înțelegere 
Duminică, 26 octombrie 2014 la ora 23:10 
Prea iubita Mea fiică, cei care Mă neagă o fac deoarece cred că dacă Eu aș exista, cu siguranță, un 
Dumnezeu al Iubirii nu ar permite niciodată ca suferința, tragediile neașteptate, bolile ori moartea 
prematură să aibă loc. 
Dumnezeu dăruiește viață și tot El o ia înapoi după dorința Sa, pentru că din orice Act al lui Dumnezeu 
întotdeauna izvorăște ceva bun, fie pentru lumea în care trăiți, fie pentru Împărăția Mea Cerească. Lipsa 
de încredere în Mine este cea care generează amărăciune în sufletele care Mă judecă pe Mine pentru 
acte pe care ele le consideră a fi crude și inutile. Ceea ce nu știu ele este că există un timp pentru orice – 
este un timp pentru a trăi și este un timp pentru a muri – și că Dumnezeu este Creatorul Vieții. Numai El 
poate decide când să o ia înapoi. 
A suferi din mâna altora este altceva, creat de către păcat, nu de către Dumnezeu. Când omul alege între 
diferitele căi ale vieții, este în întregime după voia lui pe care dintre acestea o alege. Unii aleg înțelept, 
urmându-și propria conștiință și înțelegând diferența dintre bine și rău. Alții vor alege calea despre care ei 
cred că le va aduce cele necesare pentru a trăi în lume. Dar, vor fi și din aceia care vor alege fără 
înțelepciune și se vor angaja pe o cale a egoismului, a răutății și lăcomiei. 
Toate lucrurile bune vin de la Dumnezeu. Câteodată, ceea ce pare a fi nedrept este peste puterea voastră 
de înțelegere, dar să știți că Dumnezeu alege cum să culeagă roadele pentru binele omului. Iar suferința 
este parte a Planului Său de Salvare a sufletelor. El nu găsește plăcere în suferință, ci aceasta este o 
formă de purificare. Când voi suferiți, Dumnezeu va încerca să folosească această suferință pentru binele 
propriului vostru suflet. Dar, El niciodată nu vă va forța să faceți nimic, deoarece El vă dăruiește liberă 
voință. Abuzul libertății de voință poate duce la păcate teribile și, totuși, Dumnezeu nu vă va lua niciodată 
această libertate. Libera voință este sacrosanctă (inviolabilă). Ea a fost dăruită în mod liber de către 
Dumnezeu omului și este singurul Dar pe care nu îl va lua niciodată înapoi de la voi. Cu toate acestea, 
tocmai prin libera sa voință omul cade din starea de Har în păcat. 
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Cel rău se joacă cu libera voință a omului prin intermediul ispitelor asupra simțurilor. Libera voință, când 
este folosită în mod corect, este un Dar care poate aduce mare Slavă lui Dumnezeu. Dar, când se 
abuzează de ea, comițându-se atrocități, este folosită de satana pentru a aduce blestemul asupra 
omenirii. 
Bătălia pentru suflete se va termina când libera voință a omului se va uni cu Voia lui Dumnezeu. Numai 
atunci va deveni omul liber de toate lucrurile care îi aduc tristețe și suferință de orice fel. 
Voia lui Dumnezeu va domni în lumea ce va veni, care nu are sfârșit. Al vostru, Isus  

Mult iubita Mea fiică, cu fiecare faptă bună și cu fiecare act de caritate, forțele celui rău se diminuează. Cu 
fiecare rugăciune și suferință oferite pentru sufletele celor în întuneric, ura și acțiunile rele sunt eradicate. 
Să știți că faptele bune care vin de la orice persoană atinsă de Puterea Duhului Sfânt distrug influența lui 
satana în lume. 23 octombrie 2014 

Mult iubita Mea fiică, oare omul cunoaște cu adevărat dimensiunea Iubirii Mele pentru copiii Mei? Oare 
știe el că odată cu iubirea poate veni și o îngrozitoare suferință? Iubirea care este pură poate produce o 
mare durere atunci când este refuzată. 24 august 2014  

Dacă voi Îi slujiți cu adevărat Fiului meu și veniți în ajutorul Său pentru ca El să aducă mântuirea fiecărui 
păcătos, atunci va trebui să acceptați povara Crucii. Când Îi slujiți Fiului meu dar mai târziu respingeți 
suferința pe care această slujire v-o aduce, faptul acesta va face să se spargă bariera care vă protejează 
de rău.Satana nu îi va supăra niciodată pe aceia care urmează falși vizionari sau pe discipolii lor, pentru 
că el știe că aceștia nu dau roade. Însă în cazul misiunilor autentice, atacurile lui vor fi de o mare cruzime. 
El se va folosi de sufletele slabe, atinse de păcatul mândriei, pentru a-i ataca pe adevărații discipoli ai 
Fiului meu. Pentru aceia care răspund la chemarea mea, a Maicii Mântuirii, ura lui se va vedea cel mai 
mult atunci când Medalia mea a Mântuirii va fi disponibilă în întreaga lume. 25 martie 2014 

Mult iubita Mea fiică, niciun om să nu se rușineze de persecuția pe care ar putea-o îndura apărându-Mă 
pe Mine ca un adevărat creștin. Niciodată nu trebuie să vă temeți de persecuție pentru Numele Meu 
Sfânt, fiindcă atunci când vedeți că sunteți criticați pentru că spuneți Adevărul, să stiți că sunteți adevărați 
slujitori ai Mei.Numai cei care sunt în Mine și cu Mine suferă batjocură și ură pentru Numele Meu. Aceia 
dintre voi care sunteți cu adevărat ai Mei și vă predați voința voastră liberă pentru a deveni Voia Mea, veți 
suferi cel mai mult. Întotdeauna trebuie să înțelegeți că atunci când ura împotriva oricăruia dintre 
discipolii Mei iubiți este la intensitate maximă, puteți fi siguri că acolo Prezența Mea este cea mai 
puternică. Este cu mult mai bine să îndurați durere în Numele Meu decât să fiți slăviți de către păcătoși 
făcând ceea ce este greșit în Ochii Mei. 18 martie 2014  

Mult iubita Mea fiică, există perioade de zbucium, când oamenii se pot simți neputincioși. Există perioade 
tragice, când îi cuprinde teama. Și există perioade când omul disperă și își pierde orice speranță pentru 
viața lui. Mai există și perioade de nefericire, când omul se separă de cei pe care îi iubește – când simte 
că viața este prea greu de îndurat. Eu le spun celor care îndură o astfel de durere să Mă cheme pe Mine 
și să Îmi ceară Mie, Isus al vostru, să iau toată suferința. Oferiți-Mi Mie toate încercările voastre, când ele 
devin prea greu de îndurat. În acel moment, când voi vă predați chinul îngrozitor, eu voi ridica norul care 
vă întunecă sufletul și vă încețoșează mintea. Să nu cedați niciodată în fața suferinței. Să nu simțiți 
niciodată că totul este fără speranță, pentru că dacă Mă aveți pe Mine, aveți totul. 02 martie 2014 

Dar când asist la durere și suferință, în orice suflet, atunci durerea lor devine a Mea. Durerea lor poate fi 
cauzată de o suferință îngrozitoare, adusă de lipsa de iubire față de alții, ceea ce provoacă un simțământ 
de dezolare disperată. Singurătatea și izolarea lor este simțită și de Mine iar aceasta aprinde și mai mult 
Compasiunea Mea. 09 ianuarie 2014 

Oamenii suferă astăzi în lume din cauza întunecimii sufletelor lor. Suferă chiar și cei care trăiesc vieți 
simple și care încearcă să urmeze Învățăturile Mele. Ei se simt uneori nefericiți când se străduiesc să se 
iubească unii pe alții.Suferă de asemenea din cauza îndoielilor pe care le simt în credința lor. 
Multe se vor schimba, dar toți cei care Mă urmează și care Mi se alătură în Noua Mea Eră de Pace, în 
care Eu voi stăpâni prin îndrumarea Mea spirituală, vor găsi pacea sufletului. 11 noiembrie 2012 

De aceea aceste suflete, pentru care simt o compasiune adâncă, suferă pierderea bogățiilor. Eu permit ca 
să fie dezgoliți de toate aceste bogății pentru ca să pot să îi purific... Pentru că numai atunci aceste 
suflete se întorc la mine pentru ajutor..... Timpul vostru pe pământ este întrețesut cu suferință, 
nemulțumire, ură și disperare, din cauza prezenței satanei.  28 noiembrie 2012  

Să țineți minte, a suferi reprezintă un har deosebit. Este foarte greu să pătimești și multe suflete se întorc 
de la Mine din această cauză. Însă trebuie să vă amintiți un lucru. Când suferiți în Numele Meu, Eu vă voi 
sprijini și voi revărsa asupra voastră Harurile Mele. În pofida suferințelor voastre, acest fapt vă va aduce 
pace în suflete. 30 octombrie 2012 

De ce fac asta? De ce permit suferința? Din cauza păcatului.Păcătoșii care nu vor veni la Mine de 
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bunăvoie pot fi salvați doar prin suferința altora.Cei care suferă în această viață vor fi răsplătiți cu darurile 
Mele în viața viitoare. Ajutorul oferit în mod liber de către acei copii care Mă iubesc, este o arma puternică 
împotriva puterii acordate lui Satan. 23 mai 2012 

Prin suferință, toate bunurile materiale cerute de simțuri, vor deveni lipsite de sens și vor fi văzute drept ceea 
ce sunt ele de fapt. Noutăți trecătoare, care vor dispărea după o scurtă perioadă de timp. 25 aprilie 2012 

Multe suflete care se nasc în această lume sunt trimise din Cer. Ei aleg suferința, inclusiv copiii avortați, 
ca o modalitate de mântuire pentru cei păcătoși.Pentru mintea umană este dificil a înțelege Împărăția 
Cerului, întrucât niciun om nu a fost binecuvântat cu acest dar. 25 aprilie 2012 

Un pic de suferință și asumarea unor mici sacrificii și rugăciuni pentru sufletele altora pot reduce 
intensitatea persecuțiilor profețite pentru viitor.19 aprilie 2012 

Semnificația suferinței în această viață: 
Când suferiți în aceasta viață, atunci duceți crucea Mea. Aveți două posibilități. Dacă refuzați crucea, vă 
plângeți și vă amărâți din cauza ei, atunci suferința crește negreșit. Dar dacă acceptați s-o purtați și vă 
oferiți suferințele pentru salvarea sufletelor, atunci acesta este cel mai prețios dar pentru Mine. Dacă 
acceptați suferințele, încercările și chinurile cu bucurie, atunci povara voastră va deveni mai ușoară. Eu 
vă voi ajuta să o duceți. Atunci durerea se va alina, iar pacea, iubirea, bucuria și fericirea pură vor domni 
în sufletul vostru. 16 ianuarie 2011 

Suferințele sunt un dar de la Dumnezeu 
Când vorbiți cu Mine ca un copil, să înțelegeți asta: dacă vă deschideți inimile și vă puneți toată 
încrederea în Mine, Eu vă voi ghida când suferiți pe acest pământ. Nu-Mi întoarceți spatele. Deși durerea 
poate fi insuportabilă, copilașilor, considerați suferința ca pe un dar de la Dumnezeu. O binecuvântare. 
Deoarece prin durere și suferință are loc purificarea. Oferiți-Mi Mie suferințele voastre. Făcând asta, Îmi 
ușurați chinurile pe care le suport Eu când retrăiesc durerile Pătimirilor Mele iar și iar, în fiecare zi, pe 
măsură ce sunt martorul ororilor din lumea de azi. 14 ianuarie 2011  
  
Suferința provocată de lipsa Prezenței lui Dumnezeu și a credinței în El 

Mult iubita Mea fiică, foamea de mâncarea care hrănește trupul este o suferință îngrozitoare. Dar foamea 
spirituală lasă sufletul golit, nefericit și pierdut. Când un suflet se depărtează de Mine, el va pribegi 
căutând orice fel de satisfacție. El va merge până la capătul pământului căutând calmul și ușurarea 
spirituală, însă nimic nu poate să umple acest gol, în afară de Mine. 16 octombrie 2014 

Mult iubita Mea fiică, atunci când omul, indiferent din ce motiv, rătăcește departe de Mine, el nu-și va găsi 
niciodată pacea adevărată. Când omul descoperă Cine Sunt Eu i se umple inima de iubire față de Mine. 
Un om care își pune toată încrederea în Mine va îndura orice fel de suferință, pentru că Eu îl voi elibera. 
18 ianuarie 2015 

Problema pe care o au sufletele care venerează falși dumnezei este aceea că rămân deschise spiritului 
răului, care are nevoie doar de o foarte mică fracțiune din liberul lor arbitru pentru a le infesta. Dumnezeii 
falși pun sufletele într-un pericol îngrozitor. Cel mai mare pericol cu care ele se confruntă este cel de a 
crede că aceste practici sunt normale, că sunt sănătoase pentru spiritul lor și că sunt o cale prin care ei 
pot găsi pacea și calmul în viețile lor. Tot ce vor găsi este durere și suferință. 14 iunie 2014 

Aceia dintre voi care suferă foarte mult și care poate și-au pierdut orice speranță în viață, să știe că sunt 
în Inima Mea și că Eu resimt profund durerea lor. Eu sufăr înăuntrul vostru. Nu trebuie să vă pierdeți 
niciodată speranța, pentru că Eu am pregătit pentru fiecare dintre voi un loc în Paradisul Meu. ....... Eu voi 
înlătura toate grijile voastre. Doar chemați-Mă și spuneți: "Isuse, îndepărtează de la mine toată durerea și 
suferința și ajută-mă să simt Dragostea Ta” iar Eu vă voi ridica povara, pe loc. 
Atunci când vă simțiți goi pe dinăuntru și credeți că nimeni nu vă iubește cu adevărat, să fiți siguri că Eu 
sunt acolo lângă voi pentru că Eu vă voi iubi întotdeauna, indiferent cât de departe vă veți fi rătăcit. Atunci 
când credeți că nu mai aveți pentru ce să trăiți, să știți că Noul Meu Paradis vă va dărui Viață Veșnică. 
Însă mai întâi trebuie să perseverați în suferință în această viață. Eu vă voi ușura suferința, dar tot ce 
trebuie să faceți este să vă rugați Mie pentru aceasta. 13 septembrie 2013 

Copila mea, motivul pentru care atât de mulți oameni se află în întuneric și într-o atât de mare suferință 
este acela că ei nu cred în Dumnezeu. Credința, care trebuia să fie insuflată în fiecare suflet de către cei 
desemnați să facă acest lucru, pare să se fi perimat. Atât de mulți au întors spatele lui Dumnezeu și acum 
își dau seama că viața lor este goală și lipsită de sens. Când un suflet întoarce spatele lui Dumnezeu nu-
și mai găsește odihna. Atunci el va umple acel gol cu o falsă iubire pentru lucruri, care însă nu îi va 
satisface niciodată dorința sa de pace. Adevărata pace nu poate fi găsită decât prin Inima Sfânta a Fiului 
meu. 03 ianuarie 2013 

Ateilor, care credeți pe patul de moarte, că suferința se termină cu ultima suflare, ascultați-Mă acum: cei 
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care pe acest pământ neagă existența lui Dumnezeu, în pofida faptului că pe parcursul vieții v-a fost 
revelat acest adevăr,suferința voastră în focul iadului, va fi doar începutul condamnării eterne. 24 
septembrie 2011 
  
 
Suferința lui Isus și a Tatalui 

Pe tot parcursul copilăriei Mele, Eu am știut Cine Eram și ce se aștepta de la Mine. Am fost totodată 
foarte speriat și copleșit, pentru că eram conștient de Cine Eram și ce se așteapta de la Mine. Deoarece 
am fost om, am suferit de teamă. Am fost ușor de rănit. I-am iubit pe toți cei care cu care veneam în 
contact și Mă încredeam în toți pentru că îi iubeam. Nu am știut că ei Mă vor ucide, căci am crezut că 
venise Împărăția Mea. Au fost anumite lucruri ascunse de Mine de către Tatăl Meu, care nu comunica cu 
Mine așa cum ați crede voi. În schimb, Eu primisem o anumită cunoaștere, după voia Tatălui Meu, legată 
de misiunea dată Mie de a aduce mântuirea tuturor. Eu am fost subiectul multor dispute, controverse și 
divergențe. Ei au răspândit minciuni groaznice despre Mine, inclusiv despre Moralitatea Mea, Integritatea 
Mea Mintală și Intențiile Mele – totuși nu au putut ignora ceea ce Eu am făcut, ce am zis și ce le-am spus 
despre Împărăția Tatălui Meu. Am fost trădat de cei care M-au iubit, însă cărora le-a lipsit curajul de a Mă 
urma. Prin Harul Tatălui Meu, Eu am îndurat toată aceasta Suferință până când în final totul Mi-a devenit 
limpede. Am știut atunci că ei nu Mă vor accepta. Spre sfârșit Am știut Adevărul, însă am știut în același 
timp că nu pot renunța. Și astfel, prin cel mai mare act de smerenie, Dumnezeu - prin Unicul Său Fiu - a 
devenit o Victimăși a permis omului săîi provoace o groaznică suferință, biciuire și moarte violentă. 
Acestea toate, care în ochii satanei păreau acte de lașitate din partea Mea, l-au făcut să se îndoiască că 
Eu aș fi de fapt, cu adevărat, Fiul omului. Și astfel, el a fost înșelat. Satana, prin urmare, nu a putut 
contracara acest mare act de smerenie pentru că nu a putut să Mă ispitească. Când Eu am acceptat 
moartea precum o victimă tăcută, plină de iubire pentru omenire, el, satana, nu a putut concura cu acest 
fapt, pentru că el nu are nici un pic de smerenie. Așa că Eu am mers la moarte de bună voie și cu o 
dorință arzătoare de a salva sufletele și de a lăsa lumii moștenirea Vieții Veșnice.12 dec 2013 

Am fost aruncat la pământ, pus cu Fața în noroi, lovit, biciuit și cu hainele sfâșiate - de către satana. El M-
a chinuit, dincolo de puterea Mea omenească de rezistență și până la limita maximă de suferință a 
trupului fizic. În ciuda acestui fapt, Mi s-a dat puterea de a continua să îndur inevitabila Mea Răstignire, 
care Mă îngrozea. Cu toate acestea, Iubirea Mea pentru om a înlocuit frica Mea omenească. 13 noi 2014 

Să nu uitați niciodată că El a fost Fiul omului, trimis să răscumpere fiecare suflet de pe pământ, inclusiv 
pe acelea care trăiesc în lumea de astăzi. A murit în groaznică agonie, pentru ca azi fiecare dintre voi să 
poată fi salvat.Suferința sa nu s-a sfârșit pe Calvar. Va fi îndurată de El, în continuare, până în Ziua Cea 
Mare a Celei de-a Doua Sa Veniri. 23 martie 2013 

Scumpa Mea fiică, este întotdeauna important de reținut că atunci când suferi, tu nu simți doar propria ta 
durere. Durerea Mea este cea pe care o înduri. Durerea despre care vorbesc nu este cea pe care am 
îndurat-o în timpul Răstignirii Mele, ci aceea pe care o trăiesc astăzi când privesc și simt durerea omenirii. 
11 noiembrie 2012 

Secretul pentru înțelegerea Noii Mele Împărății este misterul suferințelor Mele din Grădina Ghetsemani. 
Când am căzut la pământ, prosternat în fața Tatălui Meu, plângând cu durere, a fost din cauza pierderilor 
viitoare ale sufletelor care vor arde în flăcările iadului, în ciuda Jertfei Mele de pe Cruce. 26 octombrie 
2012  

Eu sunt o victimă în suferință și în asta constă puterea Mea asupra lui satana. 18 septembrie 2012 

Apoi, imaginați-vă oroarea pe care un părinte trebuie s-o îndure dacă copilul lui nu poate fi găsit. 
Dacă va fi pierdut pentru totdeauna? Aceasta este suferința îndurată de Tatăl Meu atunci când îi pierde 
pe copiii Săi. 25 iulie 2012 

Suferința ta reflectă doar o fracțiune din propria-Mi suferință. 14 apr 2012 

Rugăciunea nu e un lucru ușor pentru toată lumea. Cea mai bună cale este să vă uniți cu Patimile Mele 
dureroase și să meditați la suferința Mea, în special suferința Mea din grădina Ghetsimani. Marea Mea 
Milostivire se revarsă cel mai mult când faceți aceasta. Am suferit cel mai mult din cauza păcătoșilor, 
inclusiv pentru păgânii care nu au avut niciodată ocazia să Mă cunoască. 04 aprilie 2012 

Nimeni nu poate înțelege cât de mare a fost suferința Mea din timpul răstignirii și nici modul în care am 
fost biciuit. 29 martie 2012 

Spune copiilor Mei că nu-Mi pare rău pentru suferințele îndurate în timpul Răstignirii Mele. Ceea ce Mă 
doare este că jertfa Mea a fost dată uitării și că atât de mulți oameni neagă că răstignirea Mea s-a 
întâmplat cu adevărat. Mulți nu au habar cât a trebuit să sufăr, și mulți dintre apostolii Mei nu au fost 
martori când am urcat pe Calvar.29 martie 2012 
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Ce simți tu este doar o frântură din suferințele Mele, atunci când privesc cu tristețe, orbirea omenirii față 
de adevărul existenței Tatălui Meu Veșnic. Durerea și suferința pe care o simt când trebuie să asist la 
păcatele omenirii, inclusiv păcatele credincioșilor, sunt și mai intense. Acest chin încetează cu greu, dar 
este ușurat de suferința ispășitorilor. Este ușurat de asemenea și prin iubirea pe care Mi-o arată discipolii 
Mei, prin devotamentul lor față de Mine. 17 septembrie 2011  

 
Suferința încă de la începuturi  

Vedeți voi, tot ce a fost creat, de la începuturi până la sfârșit, a fost și va fi întotdeauna în conformitate cu 
Voia Sfântă al lui Dumnezeu. Deci, indiferent cine sunteți și indiferent de suferințele pe care le îndurați, 
indiferent de umilințele pe care trebuie să le suportați atunci când sunteți respinși de societate din cauza 
rasei, credinței, sexului sau culorii voastre – să știți că voi sunteți cu toții prețioși în ochii lui Dumnezeu. 
Păcatul este singurul lucru care vă separă de El. Dintre voi, aceia care invocă Iubirea Mea și Suferința 
Mea sunt cei persecutați. Suferința voastră este a Mea. Eu îi caut pe cei singuri și pe cei suferinzi, care 
îndură o discriminare îngrozitoare - proscrișii societăților voastre - iar pe aceștia îi atrag primii la Mine. Ei 
sunt cei asupra cărora revărs mai întâi Marea Mea Milostivire. Dacă sunteți respinși de ceilalți și tratați cu 
dispreț nemilos în această viață, atunci să știți că Eu sunt cu voi. Vouă v-a fost dată Crucea de pe 
Golgota și sunteți binecuvântați, în ciuda a ceea ce ați putea crede voi. Soarta voastră este și soarta Mea. 
Eu am îndurat discriminare în timpul Vieții Mele pe Pământ. Am fost batjocorit, defăimat și acuzat de a fi 
imoral, mincinos și eretic. Nu vă temeți, pentru că atunci când sunteți acuzați pe nedrept de astfel de 
infracțiuni, voi sunteți ai Mei – cu totul ai Mei. Iar Eu sunt al vostru. 28 iulie 2014 

Păcatul este încă blestemul vostru și numai prin lupta împotriva dușmanului - care vă aduce suferință și 
tristețe – veți fi în stare să acceptați Viața pe care am creat-o pentru voi. 03 iulie 2014  

Omul a suferit din cauza trădării lui Lucifer. El, Lucifer, a fost iubit și favorizat de către Mine. El a primit 
daruri și puteri extraordinare și mulți Îngeri i-au slujit lui. Când l-am creat pe om, Lucifer a avut o izbucnire 
violentă de gelozie. El nu a putut suporta faptul că Eu Îmi iubeam copiii atât de mult și astfel a plănuit să 
Mă despartă de copiii Mei. El i-a ispitit pe Adam și Eva și aceasta a însemnat că ei, prin voința lor liberă, 
nu au recunoscut Puterea Mea și s-au gândit – așa cum a făcut-o și Lucifer – că puteau obține Puterea 
Mea și puteau revendica o parte din Divinitatea Mea. 
Lucifer, împreună cu îngerii loiali lui – care au comis cu toții, atunci ca și acum, atrocități împotriva copiilor 
Mei - au fost aruncați în abis pentru veșnicie. Dar datorită voinței lor libere – pe care le-am dăruit-o liber și 
cu Dragoste față de omenire - Eu nu le-am retras niciodată acest dar. Prin urmare, am creat Legământul 
pentru a le recâștiga sufletele, prin Planurile Mele de a-i mântui. Ei au primit daruri uriașe din partea Mea. 
Am trimis profeți ca să îi avertizeze asupra pericolelor ce apar în cazul în care ei cedează ispitei 
diavolului. Le-am dat Cele Zece Porunci pentru a-i îndruma și a-i ajuta să trăiască potrivit Voinței Mele. 
Le-am trimis lor pe Fiul Meu, Carne din Carnea Mea, să le aducă libertate față de Iad. Ei nu au vrut să 
accepte aceasta, dar moartea Lui pe Cruce a fost momentul hotărâtor în Planul Meu pentru Legământul 
Final. 
Cartea Adevărului este ultima parte a Intervenției Mele, înainte de Ultima Zi, când îi voi aduna pe toți 
copiii Mei înapoi în Paradisul pe care l-am creat pentru ei de la început. Cei care ascultă Adevărul și 
rămân credincioși Cuvântului Meu Sfânt vor primi mult ajutor de la Mine. Cei care nu ascultă vor primi și 
ei ajutorul Meu prin viața pe care ei o duc, prin dragostea pe care o arată altora și prin puritatea sufletului 
lor. Eu îi voi primi, de îndată ce vor recunoaște că acceptă Mâna Milostivirii care le va fi întinsă de către 
Fiul Meu. 
Cea din urmă etapă a îndeplinirii Legământului Meu va fi una dureroasă. Din cauza influenței satanei și a 
demonilor săi, mulți oameni vor fi înșelați și se vor închina lui și tuturor servitorilor lui care se află printre 
voi. Eu voi tolera, însă numai pentru o perioadă scurtă, suferința sufletelor și greutățile care vor fi 
suportate de mulți oameni inocenți. Apoi Îi voi șterge pe dușmanii Mei de pe fața Pământului. 13 martie 
2014 

Multe vi s-au arătat, prin profeți și prin Învățăturile Mele. Totuși multe rămân un mister pentru voi. În timp, 
când misterele vi se vor revela, veți înțelege atunci motivele suferinței omenești....... După multă durere și 
suferință, cauzate de ura adusă pe pământ de către îngerii căzuți conduși de satana, acum totul se va 
rezolva. 08 decembrie 2012 

Suferiți datorită păcatelor lui Adam și Eva, proto-părinții  voștri. Puteți zâmbi, ridiculiza, sau amuza 
gândindu-vă că aceasta este o poveste, o ficțiune, dar Adevărul este că voi duceți o viață imperfectă. 
Această viață de suferință se datorează părinților voștri originari. Încărcați de păcatul lor, sunteți orbiți în 
fața Adevărului lui Dumnezeu de același șarpe care i-a înșelat și pe ei. 12 octombrie 2012 

În timp ce Dumnezeu permite suferința pe care vizionarii Lui o experimentează pe Pământ, pentru a 
asigura mântuirea sufletelor, El nu va tolera abuzurile față de profeții Lui aleși. 24 februarie 2012 
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Suferința în Biserică 

Când Mă trădați pe Mine, veți face acesta justificându-vă motivele pentru care veți accepta minciunile 
despre Cine Sunt Eu, Ce Sunt Eu și Ce spun Eu. Voi Mă veți da afară și veți aduce acuzații false 
împotriva Mea așa cum au făcut și strămoșii voștri înainte de voi. Veți folosi Cuvântul Meu în funcție de 
propriile voastre interpretări și apoi îi veți acuza pe cei drepți de lipsă de caritate. Mă veți chinui trădând 
Trupul Meu și veți aduce o teribilă durere șisuferință asupra celor pe care voi îi acuzați de erezie în 
Numele Meu Sfânt. 27 ianuarie 2015 

Tot ceea ce este considerat sacru în Împărăția Tatălui Meu din Cer este decimat de om, a cărui inimă nu 
mai simte iubirea pentru Creatorul Său, Dumnezeu cel Preaînalt. Cei care Îi rămân credincioși Lui și care 
Îl iubesc și Îl prețuiesc pe El, vor simți Suferința Sa în inimile lor ca pe o sabie care străpunge și produce 
o mare suferință, dar nu ucide. Cei cu adevărată iubire față de Dumnezeu nu vor putea să se separe de 
El deoarece ei sunt legați de El cu un cordon ombilical care nu poate fi rupt.  06 mai 2015 

Dacă voi vă respingeți conștiința atunci îl respingeți pe Dumnezeu. Dacă voi Îl respingeți pe Dumnezeu 
atunci vă respingeți propria moștenire. Niciodată să nu fabricați scuze pentru a accepta ceva despre care 
voi știți că nu vine de la Mine, pentru că dacă conștiința voastră vă indică o cale iar voi o luați în direcția 
opusă atunci voi nu ați reușit să acceptați Potirul Meu. Ce vreau Eu să spun prin Potirul Meu? Dacă voi 
sunteți Creștini atunci veți avea întotdeauna de-a face cu dușmanii Mei. Creștinii sunt disprețuiți de cei 
care nu vin de la Mine. Pot exista perioade în care să nu suferiți nici un prejudiciu însă întotdeauna va 
veni o vreme în care voi veți fi puși la încercare în Numele Meu. Atunci când acea zi va sosi, vă veți 
lepăda voi de Mine respingând Cuvântul Meu Sfânt? 
Acel om, care îi persecută pe copiii Mei, nu vine de la Mine. Să știți că fiecare suferință, durere și izolare 
pe care trebuie s-o îndurați voi, cei apropiați Mie, e cauzată de satana și de ierarhia sa de îngeri căzuți. 
Dorința lor cea mai mare este să vă îndepărteze de Mine și, din această cauză, voi veți suferi. 07 
decembrie 2014  

Deși oamenii sunt înspăimântați de teroarea în care Creștinii trebuie să-și trăiască viața de zi cu zi, fiind la 
mâna oamenilor nelegiuiți, ei trebuie să știe că aceasta nu este decât o formă de suferință pe care trebuie 
s-o îndure cei care proclamă Cuvântul lui Isus. 08 august 2014  

Slujitorii Mei sfințiți care vor refuza să Mă trădeze vor suferi o izolare similară. Ei vor cădea în 
dizgrație și vor fi dați deoparte. Izolarea lor nu va fi condamnată de Biserica Mea din cauza fricii care 
va sălășui în ea. Același lucru va fi adevărat despre Rămășița Bisericii Mele, ultimul refugiu al 
Trupului Meu. Ei vor mărșălui, așa cum am făcut și Eu, cu o cruce grea pe umeri, dar în c iuda durerii, 
abuzului, suferinței și pierderii de sânge, ei vor rezista până la sfârșit. Pentru că Sângele Meu Prețios 
se va revărsa peste sufletele lor împreună cu Propria Mea Suferință– Propria Mea Răstignire. Și, în 
ziua în care nu se vor mai ține Sacrificiile Zilnice ale Liturghiei, Prezența Mea se va stinge. Când va 
veni acea zi în care Trupul Meu – Biserica Mea pe pământ - va fi în cele din urmă distrusă, crucificată 
și profanată, totul se va schimba pentru totdeauna.  13 noiembrie 2014  

Trebuie să vă cer să îndurați suferința pe care o veți simți din cauza separării omenirii de Mine, Isus 
Cristos. Ea va fi provocată de schisma din Biseria Mea pe pământ. Dacă acceptați această suferință cu o 
totală supunere, Eu pot învinge strânsoarea pe care cel rău o exercită asupra celor care sunt prea slabi 
ca să proclame Adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu. 20 noiembrie 2013 

Cerurile se alătură în unire cu Fiul Meu, ca să vină în ajutorul acestor preoți sfinți care se vor afla în 
mijlocul unei mari bătălii. Foarte multe dintre aceste prețioase suflete vor avea de îndurat o cumplită 
durere și suferință atunci când vor fi martore la ereziile care vor țâșni din interiorul Bisericii. Ei vor fi 
confuzi, înspăimântați și mulți vor simți că nu au către cine să se întoarcă. 29 octombrie 2013 

Acei preoți care refuză să accepte doctrina cea falsă vor fi acuzați de erezie și mulți vor fi mustrați public 
pentru că nu vor să li se supună celor în fața cărora răspund. Mulți vor fi excomunicați. Alții vor fi 
martirizați. Apoi vor fi cei care conduc Biserica – Biserica dată lumii de către Fiul Meu – în secret. 
Va fi nevoie ca ei să găsească locuri de refugiu pentru a ține Liturghiile zilnice și Sfânta Euharistie. Ei vor 
fi conduși de Duhul Sfânt și vor fi urmați de Rămășița Armatei Fiului Meu, care va rămâne cu îndârjire 
loială Învățăturilor și Sacramentelor Lui, până în ultima zi. 17 august 2013 

Atât de mulți dintre voi veți găsi greu de acceptat suferința pe care va trebui să o îndurați în Numele Meu. 
Până acum, suferința voastră s-a limitat la durerea pe care ați simțit-o în suflete pentru păcatele 
oamenilor și pentru Sacrificiul pe care L-am făcut pentru a salva omenirea de răutatea proprie. Acum veți 
fi ridiculizați pentru Credința voastră și vă vor face să vă simțiți rușinați când preaslăviți Învățăturile Mele 
și Legile Lui Dumnezeu. 06 martie 2013 

În aceste timpuri, dezbinarea din interiorul Bisericii Mele va deveni mai adâncă. O parte suferă pentru a 
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proteja Evanghelia Mea, cealaltă încearcă să reinventeze Biserica Mea, să modernizeze Învățăturile Mele 
și să aducă legi rușinoase în Biserica Mea. 08 octombrie 2012 
  

 
 
Suferința creștinilor și a evreilor 

Enoh și Ilie nu vor fi prezenți în formă omenească, dar să știți aceasta. Ei vor fi prezenți în sufletul acestor 
doi martori, iar prin suferința lor Dumnezeu îi va mântui pe cei care sunt orbi față de Adevăr. 29 ian 2015 

Poporul Meu ales va suferi 
Evreii, care au respins Legea lui Dumnezeu scrisă de Moise, vor suferi așa cum au făcut-o timp de 
secole. Vor pierde stăpânirea asupra pământului strămoșilor lor și singura soluție va fi să semneze un 
tratat prin care vor deveni sclavii lui anticrist. Poporul Meu ales va suferi, așa cum am suferit și Eu, și nu li 
se va arăta milă. 
Ei vor fi tratați mai rău decât în timpul genocidului care a avut loc în cel de-al doilea război mondial. 
În Israel se va vedea cu claritate perioada de Încercare, așa cum a fost ea prezisă. Din cauza Israelului 
se vor înteți războaiele și va fi greu de stabilit cine este adevăratul dușman. 30 noiembrie 2012 
  
Suferința ca pedeapsă 

-       asupra celor care fură sufletele copiilor lui Dumnezeu 
Mult iubita Mea fiică, când omul Îmi întoarce spatele, Eu plâng cu lacrimi amare, însă Eu sunt răbdător și 
iertător. Când el respinge Cuvântul Meu și nu mai arată iubire față de ceilalți, așa cum ar trebui să facă 
dacă vrea să calce pe urmele Mele, atunci Îmi provoacă o mare suferință. Totuși Eu sunt răbdător, în 
speranța că el va veni înapoi la Mine. Însă dacă un om fură sufletele de la Mine și le conduce în 
întunericul veșnic, toată răzbunarea este a Mea și Voi arunca asupra lui o mare pedeapsă. Această 
pedeapsă poate fi sub forma unei suferințe care îl poate salva, dacă el din fericire o va accepta cu 
smerenie. 06 ianuarie 2015  

Pământul, infestat de răutățile lor, va geme de durere și aceasta se va manifesta prin mari dezastre. 
Fiecare act malefic de profanare pe care ei îl vor comite asupra Trupului Meu se va manifesta prin 
schimbări climatice, recolte compromise, schimbări în atmosferă și inundații atât de mari încât vor fi puține 
națiuni pe pământ care nu vor fi atinse de acțiunile lor. Tatăl Meu le va produce lor o mare suferință. 
Pentru fiecare suflet pe care îl condamnă în Numele Meu vor fi și ei condamnați la fel. Pentru fiecare 
durere pe care o provoacă acestor copii ai lui Dumnezeu și ei vor suferi aceeași durere. Iadul pe care ei îl 
vor aduce asupra a milioane de oameni va duce la o pedeapsă care va fi asemenea focurilor ce ard zilnic 
în abisul etern. 24 noiembrie 2014 

Pedeapsa Mea, care urmează să fie aruncată peste oameni, Mă doare. Ea îmi frânge Inima, însă este 
necesară. Toată această suferință va fi uitată și lumina va distruge întunericul. 05 noiembrie 2014 

Să știți că cei mândri și puternici, prin a căror influență răuvoitoare asupra altora am pierdut Eu sufletele 
pe care le doresc, vor avea de suferit. Ei vor tremura de frică înaintea Tronului Meu, și cu toate acestea, 
ei Mi se vor împotrivi și își vor apăra obiceiurile rele, crezând în mod greșit că Eu îi voi asculta. 
Blestemați sunt cei care Mă blestemă. Binecuvântați sunt cei care își trăiesc viața în dragoste pentru alții 
și care urmează Învățăturile Mele, chiar și atunci când acestea le provoacă durere. Eu îi voi înălța pe cei 
drepți, dar îi voi zdrobi pe cei răi care întorc spatele Cuvântului lui Dumnezeu. Oricine provoacă suferință 
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altora și în special în Numele Meu, va trebui să dea socoteală în fața Mea în Ziua de pe Urmă. 18 
octombrie 2014 

Eu aduc omenirii mari haruri în aceste timpuri. Aduc omului mari Daruri prin această misiune, iar omul ce 
face? Mă scuipă în Față, atât este el de plin de gelozie, răutate și ură în sufletul său. Cei care fac astfel, 
vor fi copleșiți de o durere adâncă, iscată dintr-o singurătate foarte mare, așa cum niciodată înainte nu au 
mai simțit. Ei vor suferi durerea separării de Dumnezeu în această viață de pe pământ, iar când aceasta 
se va întâmpla, ei vor ști că aceasta are loc din cauza trădării lor față de Mine, Isus Cristos, unicul și 
singurul lor Mântuitor. Totodată, ei vor înțelege și dimensiunea Marii Mele Milostiviri, deoarece, dându-le 
lor această suferință pe pământ, Eu le dau șansa de a se căi și de a deveni din nou întregi. Când ei 
acceptă Voia Mea cu demnitate, Eu le voi da viață în Noua Mea Împărăție. 14 august 2014 

Din cauza păcatului avortului, oamenii vor suferi cea mai grea pedeapsa. Nicio țară nu va scăpa de 
aceste pedepse. Numai cele care nu permit avortul vor fi cruțate de la teribilasuferință pe care o voi trimite 
asupra lumii. 04 iulie 2013 

Pe măsură ce dominația anticristului se va răspândi ca o pânză de păienjen, ea va fi însoțită de o serie de 
pedepse, revărsate peste cele patru colțuri ale lumii de Mâna Tatălui Meu. Intervenția divină va ajuta ca 
sufletele să nu mai fie furate de către fiară prin puterea anticristului. Adepții lui vor suferi o pedeapsă 
chinuitoare, care se va vedea pe fețele lor sub forma ciumei. Nici ei, și nici aceia care îndeplinesc 
înșelăciunea malefică ce va afecta Biserica Mea pe pământ, nu vor scăpa de această pedeapsă severă. 
07 mai 2013 

Țineți minte că Eu Sunt Alfa și Omega. Nimic nu Mă poate învinge. Eu Sunt Atotputernic și când veți simți 
că răutatea produsă de dușmanii Lui Dumnezeu în lume vă copleșește, să știți că Eu Sunt aici. Permit 
această suferință, această ultimă persecuție, pentru că este ultima armă împotriva bestiei. Fără aceasta, 
ea ar fura majoritatea sufletelor oamenilor din lume. 16 aprilie 2013 

 Vă voi găsi, vă voi lua și vă voi arunca în abis, unde fiara vă va ține companie eternă. Vă veți smulge 
ochii în suferință, din cauza atrocităților pe care le-ați comis împotriva copiilor Mei. 01 februarie 2013  

-       pentru purificarea omenirii 

Nu trebuie să vă temeți de a Doua Venire a Fiului Meu, pentru că ea este un Dar. Nu trebuie să vă temeți 
nici de vreo suferință pe care ați putea-o îndura înainte de acea zi, pentru că va fi de scurtă durată. 
Temeți-vă doar pentru sufletele celor pe care Eu nu pot să-i salvez și care nu vor avea nici o dorință de a 
se salva. Acestea sunt sufletele care știu că Eu exist, însă îl aleg în loc de Mine pe dușmanul Meu. 
Eu voi interveni în multe moduri ca să-i salvez pe cei care nu Mă cunosc deloc. Eu voi despuia sufletele 
celor care sfidează toate Legile pe care Eu le-am făcut iar ei vor îndura pe acest pământ suferințele 
Iadului și Purgatoriului. Astfel ei vor fi purificați și Îmi vor fi recunoscători pentru că le arăt acum această 
Milostivire. Cu mult mai bine este să îndure ei aceasta acum, decât să sufere o veșnicie în uniune cu cel 
rău. Voi, niciodată, nu trebuie să puneți sub semnul întrebării Căile Mele, pentru că tot ceea ce fac Eu 
este pentru binele copiilor Mei, astfel încât ei să poată fi cu Mine pentru o viață de Glorie Veșnică. 
Purificarea omului continuă, căci fără suferința sufletelor ispășitoare, mulți oameni ar fi pierduți. Numai 
atunci când toate vor părea insuportabile, cei care au Pecetea Dumnezeului Celui Viu vor primi ușurare 
de suferințele care vor distruge omenirea, incluzând păcatul, războiul, foametea și boala. 
Când toate atrocitățile teribile vor crește și omul își va da seama că nu are capacitatea de a lupta sau de 
a controla o astfel de teroare, atunci el trebuie să se întoarcă la Mine și să spună:”Isuse, izbăvește-ne pe 
noi, sărmanii păcătoși neajutorați, de dușmanii Tăi.” Numai atunci voi putea interveni Eu pentru a atenua 
impactul violenței, crimei, urii și războaielor cauzate de păcatul omului. Întoarceți-vă către Mine în fiecare 
zi și implorați Milostivirea Mea. Eu nu îi voi părăsi niciodată pe aceia care Mă cheamă. 23 august 2014 

Mult iubita Mea fiică, în timpul purificarii pe care rasa umană trebuie să o îndure, ar fi o greșeală ca 
suferința care va fi dată de persecuție să fie confundată cu deznădejdea. Mare parte a ceea ce omenirea 
crede că i se cuvine va fi întors pe dos și cu susul în jos, însă asta e ceva necesar. Atunci când 
Purificarea este înfăptuită, un nou răsărit va apărea brusc și fără avertizare și noua lume va fi prezentată 
copiilor lui Dumnezeu. De aceea vă cer ca nici unul dintre voi să nu creadă vreodată că nu ar mai fi nicio 
speranță, cu toate ca va fi îndurată multă durere, atât de cei care Mă iubesc cât și de cei care nu Mă 
iubesc. Mai bine bucurați-vă, pentru că doar iubirea, bucuria, pacea și fericirea există în Noul Meu 
Paradis. Când lumea va fi curățată de păcat și cât mai multe suflete posibil vor fi purificate, atunci Eu voi 
veni ca un Mire ca să vă întâmpin. Marea și Glorioasa Zi trebuie așteptată cu bucurie, entuziasm și mult 
dor pentru că Inima Mea va exploda și se va uni cu întreaga lume. Noul Început e la îndemâna voastră. 
Îndurați orice durere și suferință pe care o veți avea de înfruntat de acum înainte, pentru că ea nu va mai 
însemna nimic atunci când veți ajunge în Lumina Mea, atunci când am să vă copleșesc cu iubirea și 
fericirea pe care ați așteptat-o toată viața voastră, însă pe care până atunci n-ați putut-o obține cu 
adevărat. 01 februarie 2014 
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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. 09 noiembrie 2014  

Fiul meu plănuiește o mare reînnoire pe Pământ în acest timp, care va cauza multă suferință, deoarece 
va lua forma unei purificări. Aceasta înseamnă că mulți vor suferi pentru păcatele lor și că Pământul se 
pregătește acum pentru Isus Cristos, așa încât atunci când purificarea va fi completă să se facă anunțul. 
Este un lucru atât de mic atunci când suferiți pentru Fiul meu și este nesemnificativ în comparație cu ceea 
ce a trebuit să îndure El pentru fiecare dintre voi atunci când a murit pe Cruce pentru a vă salva. 23 
octombrie 2013 

Sufletele care au nevoie să fie purificate vor accepta Iubirea lui Dumnezeu dacă vor accepta suferința de 
care este nevoie pentru a le face din nou întregi. 09 august 2013 

Eu Voi scutura lumea și ea se va înclina. Niciun om nu va putea să ignore intervenția Mea. Apoi voi 
arunca foc peste o treime din întregul Pâmânt. Curând va apărea foametea, dar nu provocată de Mâna 
Mea, ci prin contaminarea deliberată a Pământului de către anticrist. În timp ce el și cohortele lui vor 
provoca suferințe oamenilor neștiutori din multe națiuni, eu voi riposta. Deși această suferință va fi greu 
de îndurat, să nu aveți teamă, copii, pentru că ea va fi de scurtă durată. 07 august 2013 

Suferința poate fi o formă de purificare a sufletului. Dacă o respingeți și luptați contra ei nu vă va oferi 
ajutor. Aceasta va deveni o povară mult mai grea. Când o oferiți cu dragoste veți fi eliberați de povara 
voastră și veți fi plini de bucurie. Niciodată să nu vă temeți de suferință, pentru că aceasta vă aduce mai 
aproape de Inima Sfântă a Fiului meu. 06 iunie 2012 

Purificarea care are loc atunci cânt voi acceptați durerile și suferințele, indiferent cât sunt de grele și când 
le oferiți cu bucurie pentru salvarea omenirii, nu poate fi cu adevărat înțeleasă de către voi, copiii Mei. Dar 
pe măsură ce vă apropiați de Mine deschizându-vă inimile și prin abandonarea voinței voastre, lăsându-
vă deplin în Mâna Mea, veți înțelege mai multe. Înțelegeți că numai făcând așa puteți să fiți în unitate cu 
Mine, iar când sunteți astfel, încercările și suferințele voastre pe Pământ se ușurează. Cu timpul, veți 
accepta suferința cu bucurie in inimă, în mod special când o și oferiți ca dar pentru Mine. 14 ianuarie 2011  
  
Suferința provocată de Anticrist și dușmanii lui Dumnezeu 

 lacrimile Mele în aceste timpuri curg în torente mari din cauza felului în care copiii lui Dumnezeu sunt 
răniți, abuzați, torturați, umiliți, flagelați și uciși de către dușmanii Celui Care a creat lumea. Cei care 
provoacă o astfel de suferință se află complet sub influența spiritelor rele, care le otrăvesc mintea cu 
minciuni, ură și dispreț față de viața umană. Nici un om nu poate să spună vreodată, nici măcar pentru o 
clipă, că atunci când ucide o altă ființă umană, el face o acțiune în Numele lui Dumnezeu. Cei care 
creează războaie și provoacă genocid, în orice mod, și care spun că lucrează pentru Gloria lui 
Dumnezeu, se induc în eroare nu numai pe ei înșiși, ci și pe cei pe care îi recrutează pentru a le duce la 
îndeplinire intențiile lor rele. 11 octombrie 2014 

Deoarece Lumina Mea va străluci în sufletul vostru, cei care Mă resping vor face tot ce pot ca să vă 
jignească, să își bată joc de voi, să vă provoace suferință și să vă facă viața un chin; căci, să nu vă 
înșelați, creștinii au fost întotdeauna disprețuiți și vor continua – așa cum am fost și Eu - să fie 
persecutați, până în Ultima Zi. 23 iulie 2014  

Fiica Mea multiubită, Inima Mea se tulbură pentru că trebuie să îndur infamia și suferința pe care 
umanitatea va trebui s-o îndure. Nu Mâna Mea, ci blestemul satanei va cauza acest lucru, pe măsură ce 
spiritul său rătăcește, devorând suflete în drumul său. Atât de nebănuitori sunt ei cu privire la această 
influență a răului, încât oamenii dau vina pe orice altceva pentru suferințele lor. Ei plasează vina 
greutăților lor pe umerii celorlalți și nu reușesc să priceapă că lipsa credinței în Dumnezeu este cea care 
provoacă astfel de dezastre în viețile lor. 17 aprilie 2013  

Ce 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. 30 august 2013 

Cel rău provoacă o suferință teribilă răspăndindu-și infestarea sa rea printre voi și mai ales împotriva 
vizionarilor și profeților aleși ai lui Dumnezeu. Când Dumnezeu este prezent într-o Misiune consimțită de 
El pe Pământ pentru a salva suflete, satana o va ataca întotdeauna. Îi veți recunoaște pe adevărații 
profeți ai lui Dumnezeu prin faptul că sunt supuși persecuției și urii din partea altora. Îi veți recunoaște prin 
faptul că misiunile lor vor fi respinse în mod public și prin lucrurile pline de cruzime pe care alții le vor 
săvârși față de ei. 08 noiembrie 2013 

Niciodată până acum, omul muritor nu a fost capabil să cauzeze atâta suferință, prin preluarea puterii cu 
scopul de a controla, așa cum se întâmplă în acest moment al istoriei. 24 septembrie 2013 
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Cum este posibil, vă puteți întreba, ca Eu să îi pot ierta pe cei care Mă rănesc cel mai mult? Pe cei care îi 
torturează pe alții și le produc durere și suferință? Este posibil, pentru că îi iubesc. Întotdeauna îi voi iubi 
pe păcătoși.Păcatele lor Mă dezgustă, dar voi aștepta mereu să îi îmbrățișez. 26 octombrie 2013 

Oh, cum Mi se rupe inima când trebuie să vă dezvălui toate acestea. Cât de mult aș vrea să nu 
trebuiască să suferiți astfel. Dar, vă promit, Eu vă voi ușura suferința iar domnia lui, când va avea loc, va 
fi scurtă. 16 octombrie 2013 

Suferința voastră, cauzată de mâna guvernelor corupte ce nu acceptă Legile Mele, va fi dificilă, dar nu va 
dura mult timp. 20 decembrie 2012 

Vă rog, de dragul Lui și din dragoste pentru El, să acceptați aceste încercări, căci în urma acestor 
suferințe îi veți da mare slavă lui Dumnezeu. Nicio parte din această suferință nu se pierde, deoarece 
atunci când ea este acceptată cu dragoste pentru Isus, îl învinge pe cel rău prin slăbirea planului său de a 
distruge omenirea. 28 august 2013 
  
Suferința celor ce rămân fideli lui Dumnezeu 

Cât de puternică este credința voastră sau iubirea voastră pentru Mine? Numai atunci când vă veți 
confrunta cu o mare adversitate veți ști cât de departe sunteți pregătiți să mergeți pentru a refuza să 
acceptați ceva rău ca fiind bun. Cei suficient de puternici, care refuză să accepte ceva ce neagă dogma 
lăsată în Preasfânta Biblie, vor accepta Potirul Meu. Potirul reprezintă Sângele meu împreună cu Cupa 
care îl conține. Potirul reprezintă suferința care inevitabil survine atunci când voi mărșăluiți cu mare 
încredere pentru a susține Cuvântul lui Dumnezeu. 13 decembrie 2014 

Mult iubita Mea fiică, perseverența în suferință aduce un suflet mai aproape de Mine, și datorită ei eu 
răsplătesc aceste încercări. Să nu credeți niciodată că Prezența Mea într-un suflet trece neobservată de 
cel rău, care este atras rapid de acele suflete unde Prezența Mea este cea mai puternică. Acceptați 
suferința în Numele Meu și înțelegeți că motivul ei sunt Eu. Dacă nu aș fi prezent, cel rău v-ar ignora. 
Printre Harurile pe care Eu le revărs asupra celor care Mă iubesc cel mai mult și care au îndepărtat de la 
ei orice formă de iubire de sine și de mândrie se numără Darul discernământului. Acesta este un Dar 
foarte special din Ceruri și sunt binecuvântați cei care au harul de a discerne Adevărul, pentru că ei sunt 
cei care nu vor fi niciodată influențați de minciuni. Aceia dintre voi care primesc acest Dar Îmi vor aduce 
suflete. Dar pentru fiecare suflet pe care Mi-l veți aduce, și datorită rugăciunilor și suferinței voastre, cel 
rău va încerca să vă oprească. Să știți că Gloria lui Dumnezeu, care este prezentă în jurul vostru, va 
atrage un teribil venin și veți fi blestemați în Numele Meu de către acele suflete slabe care sunt hrană 
pentru satana și pentru toți demonii pe care el i-a eliberat pentru a distruge sufletele de pe pământ. 
Păstrați-vă liniștea și să știți că, atunci când susțineți Adevărul – Cuvântul lui Dumnezeu – în fața celor ce 
i se opun, toată Puterea Mea este canalizată către salvarea sufletelor. Pentru fiecare suflet pe care Mi-l 
aduceți, Eu vă voi copleși cu și mai multe Haruri, și acest lucru va continua tot așa. 30 august 2014 

Permițându-Mi Mie, Isus Cristos, să locuiesc în voi, va presupune un mare sacrificiu din partea voastră. 
Trebuie să vă debarasați de orice gând de mărire, de orice slăbiciune și de orice gram de 
autocompătimire. Atunci când veniți la Mine și Mă rugați să vă conduc, orice suferință de care ați avut 
parte înainte va fi înlăturată. Nimic nu vă va tulbura. Nu veți mai fi în stare să simțiți ură pentru alții, 
inclusiv pentru cei vă pricinuiesc mult rău sau mâhnire. Veți ierta cu ușurință, nu veți ține ranchiună în 
inimile voastre indiferent de circumstanțele dificile în care v-ați afla și veți vedea lucrurile așa cum le văd 
Eu. 25 august 2014  

Pe măsură ce suferința Fiului meu se întețește, in aceste timpuri în care orice păcat împotriva lui 
Dumnezeu va fi tăgăduit, la fel vor crește și suferințele adevăraților creștini. 
Deși suferința este un lucru teribil, iar suferința celor care apără Cuvântul Său va deveni de nesuportat, 
ea poate fi, în același timp, o cale de a deveni mai apropiați de Fiul meu. Dacă acceptați suferința ca fiind 
mai degrabă o binecuvântare decât un blestem, veți înțelege modul în care Fiul meu o folosește pentru a 
înfrânge puterea celui rău. Când acceptați durerea de a fi abuzați și ridiculizați, lucruri la care vă puteți 
aștepta atunci când mergeți pe Calea Fiului meu, multe Haruri vă sunt dăruite. Nu numai că această 
suferință vă va face mai puternici, dar Fiul meu vă va descoperi Compasiunea Sa pentru ceilalți, ale căror 
păcate El le poate curăța datorită jertfelor voastre pentru El. 
Foarte mulți oameni nu înțeleg că, atunci când devin mai apropiați de Fiul meu și când El sălășluiește în 
anumite suflete, aceasta va avea întotdeauna ca rezultat suferința, pentru cei care acceptă să ducă 
Crucea Sa. 22 mai 2014  

Fiul meu își face simțită Prezența atunci când El este chemat. Cu cât este sufletul mai deschis la Iubirea 
Sa, cu atât persoana vor deveni mai aproape de Sfânta Sa Inimă. Cu toate acestea, dacă un suflet se 
înalță pe sine înaintea Fiului meu atunci când Îi cere ajutorul, nu va obține nimic de la El. Dumnezeu 
iubește sufletele smerite. El revarsă Haruri mari asupra lor cu dărnicie. Cu cât mai multe Haruri primesc 
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ei, cu atât El va fi mai Prezent în ei. Apoi, pe măsură ce Prezența Sa devine evidentă, acel suflet va 
deveni subiect al urii. Diavolul este atras de sufletele care sunt în Lumina lui Dumnezeu. El va folosi apoi 
toate mijloacele ca să umilească sufletul ales, și face de obicei aceasta înșelând un suflet slab, pe care îl 
folosește ca să provoace durere și suferință sufletului smerit. 17 mai 2014 

Iubiții Mei discipoli, micuții Mei dragi, vă rog să înțelegeți că Eu nu voi permite celor care vor veni în Noul 
Meu Paradis să sufere durerea morții trupului – acesta este Darul Meu pentru această binecuvântată 
generație. Trecerea din această lume în care trăiți astăzi în Noul Meu Paradis se va face într-o clipită; atât 
de Mare este Dragostea Mea pentru voi. ..... Lăsați-vă inimile să fie liniștite, încrederea voastră să fie 
precum a unui copil și doar iubiți-Mă, așa cum vă iubesc Eu. Să nu vă opuneți niciodată Milostivirii Mele, 
să nu vă temeți niciodată de Mine, să nu simțiți niciodată supărare față de Mine, în special atunci când 
suferiți în această viață. 23 aprilie 2014  

Dacă sunteți cu adevărat ai Mei, nu vă eschivați de la a-i ajuta pe alții, care sunt persecutați sau sunt în 
suferință. Dacă sunteți credincioși Învățăturilor Mele, nu vorbiți cu răutate sau cruzime despre un alt 
suflet. 
Pe de altă parte, veți putea să îi identificați clar pe cei care Mă cinstesc pe Mine, după roadele faptelor 
lor. Ei nu se vor teme niciodată să proclame Adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu. Ei vor spune 
întotdeauna Adevărul; nu vor vorbi niciodată de rău pe cineva și vor fi primii care le vor da mângâiere 
celor bolnavi, celor în nevoie și celor care caută Adevărul. Ei vor pune întotdeauna nevoile altora înaintea 
nevoilor lor personale; se vor arăta răbdători când sunt provocați în Numele Meu și vor rămâne tăcuți 
când vor suferi persecuții din cauza loialității lor pentru Mine. Ei se vor ruga întotdeauna pentru sufletele 
altora și vor implora Milostivire pentru întreaga omenire. Așadar, în timp ce aceste suflete Îmi aduc 
mângâiere și consolare, Eu Mă străduiesc să aduc în Milostivirea Mea sufletele care sunt acoperite de 
valul de înșelăciuni din cauza influenței lui satana în viața lor. 03 februarie 2014 

Copii, trebuie să vă amintiți că niciodată nu este ușor atunci când îl ajutați pe Fiul meu să-și poarte 
Crucea. Atunci când vă declarați fidelitatea față de El, suferința Lui devine suferința voastră. Dar, având o 
încredere deplină în El și perseverând în parcursul vostru de a-L ajuta să salveze sufletele, veți deveni 
mai puternici. Vi se va da curajul, forța și demnitatea de a vă ridica deasupra batjocurii, blasfemiei și 
ispitelor care vă vor încerca zilnic, până în Ziua Celei de-a Doua Veniri a Fiului meu iubit, Isus Cristos. 31 
ianuarie 2014 

Foarte mulți dintre cei care sunt aproape de Mine capătă o siguranță care îi face să creadă că nicio 
suferință, oricât de mare, nu îi va opri de la îndeplinirea Misiunii Mele, dar aceasta este posibil numai 
când Îmi cereți să vă îndrum. 07 mai 2013 

Vă rog să vă amintiți cum a urcat Fiul meu pe muntele Calvar. Acceptați crucea, cu dragoste și demnitate, 
pentru că Îi aduceți multă mulțumire Fiului meu atunci când Îi purtați povara. Prin sacrificiul și suferința 
voastră El va răscumpăra cele mai nevrednice suflete și atunci El va putea să îi unească pe toți copiii lui 
Dumnezeu. 19 august 2013 l 

Voi, copiii mei, nu suferiți decât o foarte mică parte din durerea Lui. Când suferiți dureri fizice, să știți că 
Fiul meu permite ca suferința Lui să fie simțită numai de cei pe care îi alege El. Aceasta Îl ajută să 
înfrunte, să învingă și să distrugă puterea răului, prin darul voinței voastre libere pentru prețiosul meu Fiu. 
Făcând astfel, voi îi consacrați sufletul dar și trupul vostru, și acesta este un dar foarte special - un dar 
care îi permite să-i salveze pe alții. 
Așa că vă rog să înțelegeți, atunci când Fiul meu vă mărește suferința, că și El suferă într-adevăr prin voi 
și că acesta este un Har pe care nu trebuie să-l respingeți. Îmbrățișați-l. Curând veți înțelege cât de 
puternic este. Când Fiul meu Își manifestă rănile în trupul unui suflet ales, acest lucru atrage o persecuție 
teribilă. Așa se întâmplă când cel rău atacă cu furie serioasă și violentă. Veți fi speriați la început, dar 
acum că înțelegeți veți accepta aceasta și vă veți proteja pur și simplu prin recitarea, de cel puțin trei ori 
pe zi, a Preasfântului Meu Rozariu. 01 iulie 2013 

Adevărul vă va salva sufletele, iar când răspândiți Adevărul aceasta Îmi va aduce mai multe suflete. Prin 
aceste mijlcoace voi înfrânge bestia. Veți fi protejați de tot răul, dar veți suferi umilița de a fi etichetați ca 
nebuni. Și toate acestea pentru că Mă iubiți. 30 iunie 2013 

Atunci când vă rugați pentru cei care-L ofensează pe Dumnezeu și care Îi rănesc copiii, să știți că îi 
cauzați lui satana o suferință groaznică, pentru că el e silit să slăbească strânsoarea asupra persoanei 
pentru care vă rugați. Umilința înseamnă mai mult decât acceptarea suferinței, ea reprezintă o modalitate 
puternică de a învinge răul. Rugându-vă pentru cei care vă chinuie, Îmi dăruiți un dar din dragoste 
adevărată. O dragoste specială pentru Mine, al vostru Isus. 13 decembrie 2012  

Aceste suflete, împreună cu profetul pe care Eu l-am ales să comunice Cuvântul Meu, vor trebui să 
accepte Cupa suferinței Mele. Vă cer să vă rupeți de atracțiile lumești și să vă consacrați Mie, pentru că 
este o cărare foarte anevoioasă și singuratică cea pe care Mă urmați. Când sunteți provocați în Numele 
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Meu sau când vocile profeților Mei adevărați sunt ridiculizate și se neagă faptul că ele sunt de la 
Dumnezeu, Eu vă spun aceasta. Nu onorați astfel de atacuri cu vreun răspuns de orice fel. Rămâneți 
tăcuți în suferința voastră. 12 decembrie 2012 

Acolo unde există o dorință din partea discipolilor Mei pentru a ajuta la salvarea sufletelor, Eu voi 
multiplica numărul acelor suflete de o mie de ori. Vă promit aceasta. Eforturile voastre nu vor fi în van. 
Fiecare fărâmă a suferinței voastre, pe care o îndurați în Numele Meu și pe care Mi-o oferiți de bunăvoie, 
va fi folosită pentru salvarea unei mai mari părți a umanității. 01 decembrie 2012 

Veți vedea valoarea fiecărei dureri, suferințe, a fiecărei rugăciuni, a fiecărui efort îndurat de voi pentru a 
aduna sufletele care au rămas în urmă și care luptă și se zbat de-a lungul drumului. 11 noiembrie 2012 

Suferința, fiica Mea, așa dificilă cum e, este un Dar pe care Eu îl folosesc ca să-l înmânez acelora în care 
Inima Mea se încrede, ca să pot salva sufletele. 04 septembrie 2012 

Pe măsură ce vă întăriți, datorită harurilor pe care vi le-am dat, vă va fi foarte ușor să-i identificați pe 
dușmanii voștri care urăsc tot ceea ce Eu reprezint. Acest fapt vă va provoca suferință, durere și mânie, 
însă trebuie să rămâneți demni, în Numele Meu, în tot acest timp. 02 iulie 2012 

Când suferiți, oferiți-Mi suferința și pășiți mai departe. 09 mai 2012 

Cei care-Mi sunt fideli vor fi luați într-o clipită, fără suferință, în Noul Cer și Pământ. 26 aprilie 2012 

Nu subestimați niciodată rugăciunea și suferința nici chiar a unei singure persoane, pentru că ele au 
puterea de a amâna sentința pentru cei care altfel s-ar afla deja în flăcările iadului. Niciun minut din 
suferința voastră nu se pierde. 22 martie 2012 

Propria ta suferință și suferința discipolilor Mei devotați ajută la salvarea sufletelor. Nici una dintre acestea 
nu este în zadar. De asemenea, acest sacrificiu este un dar pentru Mine. Ține minte, suferința voastră 
diminuează povara Mea. 02 decembrie 2011 

Fiica Mea, cu toate că am nevoie de suferință, ca să salvez și alte sărmane suflete nenorocite, totuși nu 
este ceva, care Îmi face plăcere. 17 septembrie 2011  
  
Suferința în spirit 

Mult iubita Mea fiică, o mare parte din suferința pe care o vor îndura oamenii în anii ce vor veni, va fi 
suferință în spirit. Suferința în spirit nu va fi simțită doar de către cei care Mă urmează și care rămân fideli 
Cuvântului lui Dumnezeu, ci de toți oamenii, indiferent de credința lor. Satana și demonii săi, de la cel mai 
mare în grad și până la cel mai mic, cutreieră pământul răspândind ura printre copiii lui Dumnezeu. Ura a 
cuprins rasa omenească și poate fi întâlnită sub multe forme. Când satana îl ispitește pe un om 
învăluindu-l cu un înveliș de ură, el face acest lucru creând în persoana vulnerabilă un sentiment de 
gelozie care curând se transformă în ură. Ura se răspândește și îi afectează pe oamenii de toate vârstele. 
27 noiembrie 2014  

Când trebuie să suporți o asemenea secetă a sufletului, trebuie să accepți și că se întâmplă cu un motiv. 
Acela al salvării sufletelor printr-o astfel de suferință.  Multe suflete care s-au oferit ca victime cred că 
suferința înseamnă una dintre cele două lucruri ce urmează. Primul, persecuția exterioară pe care trebuie 
să o suferiți din cauza muncii voastre. Apoi, suferința fizică oferită Mie voluntar pentru a salva milioane de 
suflete. Totuși, dintre toate suferințele, cea mai grea este cea a pustiului spiritual atunci când nici măcar o 
scânteie de iubire nu simțiți față de Mine, Isus al vostru, atunci când nici măcar o mulțime de rugăciuni nu 
vă eliberează din strânsoarea dezolării. Oricât veți încerca, rugăciunea va deveni chin. Oricât veți încerca 
să simțiți iubire și compasiune față de Mine, vă veți strădui foarte tare. Acesta este o formă de 
abandonare spirituală, când ți se pare că Eu sunt atât de departe încât nu mai poți ajunge la Mine. Ceea 
ce voi nu știți este următorul lucru: Acesta este un dar, un har de la Mine. Vă va înălța pe voi în ochii Mei, 
căci Eu sunt acela care permite încercările și suferințele voastre, datorită iubirii voastre generoase, prin 
care doriți salvarea sufletelor înnegrite. 03 iulie 2012 

Cum trebuie să se sufere în Numele Meu 
Totuși, să suferi în Numele Meu nu este suficient. Trebuie să nu te lamentezi în public în legătură cu 
aceste chinuri. Trebuie să Mă mulțumești suferind în tăcere, fiica Mea. Lumea exterioară trebuie să vadă 
că ești plină de bucurie. Doar așa ți se va întări sufletul și se va putea ridica la nivelul de sfințenie, pe care 
îl aștept de la tine pentru Misiunea ta. 15 iunie 2011 

Suferința va aduce umilință – umilința va salva suflete 
Draga Mea fiică, în timp ce lumea continuă să treacă prin aceste evenimente tulburătoare, cei care suferă 
vor dobândi umilință. Vor fi salvați prin umilință. Toate acestea sunt necesare să pregătească lumea 
pentru a Doua Mea Venire. 18 martie 2011 l 
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Suferința sufletelor ispasitoare, a sufletelor victimă 

Intelectul omenesc nu este capabil să înțeleagă tot ceea ce Sunt Eu 
Joi, 17 iulie 2014 la ora 17:17 
Mult iubita Mea fiică, cea mai mare durere pe care trebuie să o îndure cei care Mă iubesc este 
întunecimea sufletului. Cu cât vă uniți cu Mine mai mult și sunteți în Mine, cu atât Eu sufăr mai mult în 
interiorul vostru. Pentru că atunci când Eu mă aflu în sufletul vostru, cu atât mai multă durere va trebui să 
îndurați din această cauză. 
Când un suflet devine parte din Mine, în deplină uniune, și își predă voința sa Mie, cu atât mai evidentă va 
fi Prezența Mea în acea persoană. Ea va atrage asupra sa ura celorlalți, ea va simți Propria Mea durere 
trebuind să vadă necinstea, nedreptatea și răutatea din cauza păcatului prezent în lume. Simțurile sale 
devin ascuțite iar înțelegerea problemelor spirituale – înțelegere născută din suferința îndurată împreună 
cu Mine – îi va dezvălui multe lucruri, care vor trezi în acea persoană o înțelegere mai adâncă a luptei 
care există între Dumnezeu și satana. 
Acea persoană va înțelege ce i-a învăluit sufletul, trupul și simțurile, dar aceasta nu înseamnă că îi va fi 
ușor să accepte. Intelectul omenesc nu este capabil să înțeleagă tot ceea ce Sunt Eu sau tot ceea ce vine 
de la Mine. Dar dacă persoana va avea încredere în Mine și va accepta că tot ce este bun vine de la 
Mine, atunci Îmi va permite să cresc înlăuntrul ei, pentru binele tuturor. 
Eu pot realiza lucruri mărețe atunci când Îmi permiteți să locuiesc în sufletul vostru. Foarte mulți oameni 
pot primi Darul Milostivirii Mele atunci când permiteți ca Dragostea Mea să se răspândească în acest fel. 
Sufletele ispășitoare sunt cele prin care Eu pot să intervin pentru a salva sufletele altora. Să acceptați 
întotdeauna că, atunci când vă ofer Darul Suferinței, acesta aduce cu sine o mare răsplată pentru 
omenire în ansamblu. Milostivirea Mea este Darul Meu pentru voi. Să acceptați cu blândețe felurile diferite 
în care Eu acționez pentru că durerea de a fi în uniune cu Mine nu va fi de lungă durată. Acceptați-Mă 
așa cum Sunt Eu și nu așa cum credeți voi că ar trebui să fiu. Al vostru Isus  

Mult iubita Mea fiică, atunci când Eu chem sufletele să Mă urmeze, acest fapt duce la un amestec de 
sentimente, de la o intensă fericire până la o adâncă tristețe. Pentru că, atunci când Eu aprind în suflete 
Focul Duhului Sfânt, acest fapt va aduce mari Binecuvântări, dar ele vor veni însoțite de suferință. 
Atunci când Eu aleg ce suflete merită Darurile Mele, ele vor trăi sentimentul că Îmi aparțin Mie, dar se vor 
simți în același timp în afara lumii  în care trăiesc. Ei îi vor vedea pe frații și surorile lor într-o lumină nouă. 
Vor fi extrem de sensibili la frumusețea Creației lui Dumnezeu atunci când vor privi fețele altora, pentru că 
ei vor vedea Prezența lui Dumnezeu. Nici măcar un suflet pe care ei îl vor întâlni nu va fi lipsit de iradierea 
Prezenței lui Dumnezeu, indiferent cât de departe a căzut acest suflet în Ochii Mei. Ei vor fi plini și de o 
copleșitoare compasiune, pe care doar un părinte o simte pentru propriul său copil. Vor simți pentru acea 
persoană o iubire imediată și intensă, care îi va uimi și îi va șoca. Cu toate acestea, ei vor fi conștienți în 
același timp de întunericul care stă ascuns în suflete, gata să le devoreze. Imediat, pe loc, sufletul ales își 
va da seama  ce trebuie să facă. El se va teme atât de mult pentru sufletele care sunt în pericolul de a se 
scufunda în întuneric, încât imediat va alerga  către Mine implorându-Mă să le salvez. 
Un suflet ispășitor, un suflet ales, renunță la tot ce este exterior în viața sa și, făcând aceasta, aduce 
mare glorie lui Dumnezeu. Suferința pe care sufletul ales o are de îndurat eliberează alte suflete de 
pedeapsa veșnică și, ca rezultat, el devine ținta cea mai căutată de satana și de agenții săi.  Astfel de 
suflete îndură Pătimirea Mea, ca un Dar pentru Dumnezeu, pentru că, odată alese, cele mai multe dintre 
ele nu mai pot apoi să îi întoarcă spatele lui Dumnezeu. Există totuși și aceia care sunt aleși, dar care 
refuză Cupa Mea. Trebuie să vă rugați pentru aceste sărmane suflete, pentru că lipsa curajului de a lua 
Crucea Mea le poate duce în următoarele două direcții. Vor îndura suferință lăuntrică pentru că le-a fost 
greu să se apropie de Mine. Apoi vor fi absorbite de lumea laică, pentru a scăpa de chemarea lor, și 
aceasta nu le va aduce nimic altceva decât un sentiment de falsă speranță. 
Atunci când un suflet iubitor se roagă și se smerește înaintea Mea, el potolește Mânia Tatălui Meu. Acest 
fapt atenuează impactul Pedepselor Tatălui Meu asupra lumii. Dacă un suflet ales, care este persecutat 
din cauza dragostei lui pentru Mine și care este la limita rezistentei, va spune către Mine: ”Isuse, ia 
suferința mea și fă cu ea precum voiești Tu”, atunci eu voi revărsa asupra lui Daruri extraordinare. Sufletul 
va deveni imun la rău și apoi va fi neînfricat. Datorită desăvârșitei sale încrederi în Mine, el se va înălța 
atunci la perfecțiunea sufletească și va dobândi un comportament calm și plin de pace. Aceasta 
presupune foarte mult sacrificiu, dar atunci când astfel de suflete Mi se predau Mie în supunere deplină și 
refuză să răspundă dușmanilor Cuvântului Meu, acest lucru va duce la salvarea multor suflete.  
Eu folosesc suflete ispășitoare pentru a-i aduce la Mine pe alții, care nu ar fi niciodată salvați altfel. Doar 
în acest mod astfel de suflete victimă pot și vor ispăși pentru sufletele a milioane de oameni care și-au 
tăiat cordonul ombilical ce îi lega de Mine. Să nu vă temeți niciodată prea mult pentru sufletele aflate în 
întuneric în aceste vremuri, pentru că sufletele victimă alese de Mine în lume sunt în număr mare în acest 
moment. Seninătatea lor aduce înapoi la Refugiul Meu sufletele care sunt pierdute. 07 mai 2014 

Care dintre voi va fi suficient de puternic să accepte Potirul Suferinței Mele, cu tot ceea ce implică 
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aceasta? Răspunsul este: foarte puțini dintre voi. Și totuși voi vă simțiți îndreptățiți atunci când Mă 
persecutați pe Mine prin sufletele Mele alese, care au acceptat de bunăvoie Potirul Meu. Sufletele alese, 
vizionarii, profeții și văzătorii acceptă Potirul Meu pentru că ei îmi oferă Mie libera lor voință – în condițiile 
Mele, nu ale lor. Când voi vă declarați atotștiutori și experimentați în Sfântul Meu Cuvânt dar nu acceptați 
suferința care e suportată de sărmanii mei profeți persecutați, atunci nu Mă cunoașteți. Dacă voi nu Mă 
cunoașteți, atunci  nu puteți să Mă iubiți cu adevărat. Dacă nu Mă iubiți, atunci voi nu răspândiți Adevărul. 
În schimb, voi alegeți părțile care vă convin din Preasfintele Evanghelii și apoi le folosiți ca argument 
pentru a-i doborî pe profeții Mei și pe toate sufletele alese care poartă Crucea Mea dureroasă. 19 ianuarie 
2014 

Nici unul dintre voi, care vă luptați ca să Mă ajutați la salvarea sufletelor, nu va fi lăsat în pace. Veți avea 
de înfruntat multe obstacole, cu scopul de a fi îndepărtați de această Misiune și de a fi determinați să 
respingeți Cuvântul Meu. Ori de câte ori se întâmplă acesta, săștiți că Eu vă voi copleși cu Protecția Mea 
iar voi veți fi conștienți de Prezența Mea în interiorul vostru - deoarece ei nu se luptă cu voi, ci cu Mine. 
Când sunteți răniți din cauza iubirii voastre pentru Mine, ceea ce simțiți voi este Durerea Mea. Când 
vărsați lacrimi amare din cauză că Mă urmați pe Mine și prin urmare suferiți, sunt Lacrimile Mele cele care 
se revarsă din voi. Când ei vă desconsiderăși își bat joc de voi, ei Mă insultă pe Mine și tot ce are 
legatura cu Mine, iar nu pe voi. Iar când ei resping iubirea voastrăși văîntorc spatele, ei de Mine se 
îndepărtează. Să știți așadar, când suferiți încercări atât de grele și cumplit de tulburătoare în Numele 
Meu, că Prezența Mea atunci este cea mai puternică. Când sunt prezent într-un asemenea mod veți ști cu 
siguranță că numai Lucrarea Mea poate atrage o asemenea suferință. Să mai știți că Eu niciodată nu vă 
voi abandona, iar iubirea voastră pentru Mine vă va aduce cea mai mare recompensă în Împărăția Mea. 
Căci atunci când suferiți în acest mod, voi Îmi aduceți suflete, iar cei care Îmi aduc Mie suflete, aceia Îmi 
aparțin. 11 decembrie 2013 

Voi, discipolii Mei, puteți împărtăși cu Mine Potirul Suferinței Mele, prin voința voastră liberă, dacă 
acceptați darul Meu. Dacă puteți accepta aceasta, ca ispășire pentru păcatele omului, veți salva milioane 
de suflete. Voi acorda Milostivire celor mai înrăiți păcătoși, ca răsplată pentru darul suferinței voastre. 22 
martie 2013 

Unii dintre voi se nasc cu imperfecțiuni care determină traume în viețile voastre. Deși acest lucru poate fi 
greu, vă este dată această suferință pentru a-i salva pe alții, care altfel ar înceta să existe. Vedeți voi, 
acele suflete care Îl desconsideră pe Tatăl Meu și care niciodată nu vor cere iertarea păcatelor lor, vor 
sfârși în focurile Iadului pentru veșnicie. Suferința voastră va ajuta la salvarea lor, deoarece ei nu pot și nu 
se vor salva singuri. Voi alegeți această suferință înainte să vă nașteți. Chiar dacă acceptați acest lucru 
acum sau mai târziu, voi sunteți oricum în siguranță în Împărăția Mea, pentru că Slava va fi veșnic a 
voastră. 15 iunie 2013 

Suferința Mea se agravează din cauza faptului că omenirea încă nu înțelege pe deplin Jertfa adusă de 
Mine pentru suflete. Răstignirea Mea a avut loc pentru salvarea fiecărei generații, inclusiv a celor din 
lumea de astăzi. Durerea Mea este mare în acest timp iar Suferința Mea se manifestă prin tine, fiica Mea, 
și alte suflete-victimă, pentru a-i putea salva pe cei mai nenorociți dintre voi. 17 mai 2013 
Oricât de dificilă este suferința voastră, trebuie să știți că ați fost binecuvântați cu Darul Meu, care vi s-a 
dat pentru a vă ajuta să vă deschideți ochii spre Adevăr. Abuzurile pe care va trebui să le îndurați în 
Numele Meu datorită încrederii pe care o aveți în aceste mesaje, vor veni de la cei apropiați vouă. În 
special, vă vor cauza cea mai mare supărare mulți dintre slujitorii Mei sfințiți, care refuză să Mă caute pe 
Mine în acest Preasfânt Cuvânt al Meu. Veți fi defăimați, contestați, criticați și batjocoriți, chiar de acele 
persoane care pretind că vorbesc în Numele Meu Sfânt. 14 mai 2013 

Cea mai mare suferință este îndurată atunci când o Misiune, sau lucrarea unui suflet ispășitor, sunt pe 
cale să reușească. Cu cât sunt salvate mai multe suflete, cu atât devine mai violent atacul celui rău. 09 
noiembrie 2012 

Sufletele alese ale lui Dumnezeu vor avea mereu parte de durere, persecuție, suferință, ridiculizare 
și batjocură 
Vineri, 29 noiembrie 2013 la ora 16:45 
Mult iubita Mea fiică, când te întrebi de ce Eu, Isus Cristos, aș permite suferința în lume, atunci tu trebuie 
să înțelegi Voia lui Dumnezeu. Mulți oameni suferă în lume și mereu a fost așa. Suferința este provocată 
de faptulcă păcatul crează diviziune între oameni. Păcatul îl separă pe om de Dumnezeu, și ca atare omul 
va păcătui împotriva omului. Eu permit suferința pentru că ea aduce suflete aproape de Mine, prin 
purificarea pe care o îndură aceste suflete. Mie, suferința nu îmi face plăcere. Însă Eu sunt Prezent în 
fiecare suflet care are de îndurat durere și chin. Este Voia lui Dumnezeu ca anumite suflete să sufere mai 
mult decât altele, deoarece prin intermediul acestor victime pot fi salvate alte suflete, care merită mai 
puțin Milostivirea Mea.   
Eu am suferit de bună voie în timpul Pătimirii Mele, însă Durerea și Umilința Mea au învins o mare parte 
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din puterea satanei. Satana nu poate niciodată să se smerească, deoarece acest lucru este imposibil. Și 
de aceea, prin smerenia pe care o aduce durerea suferinței, sufletele pot dilua puterea satanei asupra 
altora. Sufletele alese ale lui Dumnezeu vor avea mereu parte de durere, persecuție, suferință, ridiculizare 
și batjocură. Asemenea suflete sunt cele mai aproape de Mine, iar Eu voi folosi acest sacrificiu al lor ca 
să atrag în refugiul mântuirii și celelalte suflete, care au cea mai mare nevoie de Milostivirea Mea. 
Această lecție este foarte grea pentru voi toți cei care Mă iubiți, și poate părea nedreaptă. Însă să știți că 
suferințavă aduce și mai aproape de Mine și că ea va obține pentru voi Viața Veșnică alături de Mine în 
Paradis. Niciodată să nu dați vina pe Dumnezeu pentru suferința din lume, deoarece ea a fost cauzată, în 
primă instanță, de decăderea rasei umane, când copiii lui Dumnezeu au cedat păcatului mândriei.  
Mândria este rădăcina tuturor păcatelor, și este cauza multor suferințe în lume. Mândria conduce la toate 
celelalte păcate, ducând apoi la diviziune și injustiție în lume. Vă asigur că foarte curând lumea își va da 
în sfârșit seama care este adevăratul înțeles al Voinței lui Dumnezeu. Din acel moment, voința omului se 
va supune cu respect Voinței Sfinte a Tatălui Meu. Până când nu va sosi acea zi în care omul se va 
lepăda de mândrie și se va smeri înaintea Domnului Dumnezeu Cel Preaînalt, suferința nu poate lua 
sfârșit. 
Atunci când lumea va accepta în sfârșit Adevărul - Promisiunea făcută de Mine de a reveni - Eu voi șterge 
toate lacrimile din ochii voștri. Îi voi ridica în slavă pe cei vii și pe cei morți, iar ei vor domni cu măreție în 
Noul Cer și Noul Pământ, când cele două vor deveni una întru Mine. Când îndurați suferința, să fiți în 
pace, căci ea se va sfârși curând. Al vostru Isus 

Aceste suflete sunt atât de împietrite și de închise, încât numai prin rugăciunile celorlalți și prin suferința 
sufletelor ispășitoare, vor putea fi salvate. Pentru că ele vor refuza să caute mântuirea. Încăpățânarea lor 
îi va împiedica să simtă suficientă remușcare, pentru a-și mărturisi păcatele și a implora iertarea. 22 
octombrie 2011 

Fiica Mea, tu ai început să înțelegi adevărul despre suferință. Când cer sufletelor alese să sufere, atunci 
ele suferă așa cum am făcut-o și Eu în timpul patimilor Răstignirii. Așa cum, prin Moartea Mea, am 
răscumpărat omul din păcat, tot așa și suferința voastră poate salva omul de la osânda veșnică. Prin 
oferirea, de bună voie, a suferinței voastre aduceți jertfe prin care, Îndurarea Divină se poate arăta 
sufletelor. 
Dacă aș cere mai multor suflete acest sacrificiu, poate le-ar fi teamă și M-ar refuza. Cu toate astea, suferă 
multe suflete, care de fapt nu știu că și ele sunt suflete alese. Mulți copii ar putea întreba, de ce unii 
suferă iar alții nu? Răspunsul Meu este că Eu aleg acele inimi curate care sunt smerite în această viață și 
care pun necesitățile altora înaintea propriilor nevoi. Un suflet tandru preia rolul suferinței pentru Mine. 
Acesta este un dar de la Mine. Poate că nu vi se pare a fi un dar, însă când îl primiți, în numele Meu, 
salvați mii de suflete în fiecare zi. Acum aș face un apel către toți discipolii Mei să aducă zilnic câte o 
jertfă, asemănătoare suferinței, ca prin aceasta să ajute la salvarea sufletelor care mor în păcat de 
moarte la Marele Avertisment. Vă rog cereți-Mi acest dar. Cer sufletelor smerite să aducă jertfă personală 
pentru preamărirea Mea. Sufletelor, care simt că nu pot să facă asta, le spun, că vă Voi binecuvânta cu 
haruri speciale, deoarece știu că datorită iubirii pentru Mine și datorită rugăciunilor voastre salvați 
sufletele fraților voștri. 23 august 2011 
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Rugaciunea și Suferința în salvarea sufletelor 

Rugăciunea poate fi foarte puternică. Rugăciunile și suferința unei persoane pot salva o națiune întreagă. 
Amintiți-vă asta. 21 septembrie 2011  

Cea mai mare bătălie va fi atunci când voi ajunge la cei aroganți și orgolioși, cărora le lipsește adevărata 
iubire și care nu au un suflet generos. Pentru aceste suflete Vă îndemn să vă rugați. Însă, pentru cei care 
și-au vândut sufletele diavolului fiind pe deplin conștienți de ceea ce au făcut, pentru ei vă cer cel mai 
mult să implorați Milostivirea Mea. Ei nu vor veni la Mine din proprie inițiativă, așa că pot fi salvați doar 
prin suferința sufletelor alese care s-au consacrat Mie, și prin propriile voastre jertfe. Vă rog să recitați 
această rugăciune pentru a salva toți păcătoșii. 
Rugăciunea (169) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru salvarea celor care Îl resping pe Cristos 
"Prea iubitul meu Isus, prin Compasiunea și Milostivirea Ta, Te implor pentru salvarea celor care Te-au 
respins; Care neagă Existența Ta; Care în mod deliberat se opun Cuvântului Tău Sfânt și a căror inimă 
înrăită le-a otrăvit sufletul împotriva Luminii și Adevărului Dumnezeirii Tale. Ai Milă de toți păcătoșii. Iartă-i 
pe cei care blasfemiază împotriva Sfintei Treimi și ajută-mă ca, în felul meu propriu și prin sacrificiile mele 
personale, să îi cuprind în Brațele Tale Iubitoare pe acei păcătoși care au mai mare nevoie de Milostivirea 
Ta. Îți promit ca prin gândurile, faptele și vorbele mele să Te slujesc cât de bine pot în Misiunea Ta de 
Salvare. Amin." 02 octombrie 2014 

Rugăciunea (166) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru a reduce crimele asupra celor nevinovați 
"Mult iubită Maică a Mântuirii, te rugăm să duci în fața Fiului tău iubit, Isus Cristos, această rugăciune a 
noastră pentru reducerea crimelor asupra celor nevinovați .Ne rugăm ca El, în Milostivirea Sa, să 
îndepărteze amenințarea oricărei forme de genocid, persecuție și teroare împotriva copiilor lui Dumnezeu. 
Te rugăm, te implorăm, iubită Maică a Mântuirii, să auzi strigătele noastre pentru dragoste, unitate și pace 
în această lume plină de durere. Ne rugăm ca Isus Cristos, Fiul Omului, să ne protejeze pe noi toți în 
timpul acestor vremuri de mare durere și suferință pe pământ. Amin." 
Copii, atunci când profețiile prezise se vor împlini, este important să implorați Milostivirea Fiului meu, 
astfel ca toatăsuferința să poată fi atenuată și faptele crude comise împotriva omenirii să fie îmblânzite. 
18 septembrie 2014 

Încredeți-vă în Mine, iar Eu vă voi ușura povara și, atunci când poate veți suferi atacuri verbale din partea 
celor care vă urăsc din cauza Mea, voi veți fi liniștiți. Vă rog să recitați această rugăciune ori de câte ori vă 
simțiți separați de Mine, iar Eu voi veni în ajutorul vostru. Vă voi umple cu Pacea pe care nu o puteți găsi 
și nici nu o veți găsi nicăieri în această lume. 
Rugăciunea (161) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru încredere și pace 
"Isuse, eu mă încred în Tine. Ajută-mă să Te iubesc tot mai mult. Umple-mă cu încredere, ca să mă ofer 
Ție, în uniune deplină și definitivă cu Tine. Ajută-mă să-mi sporesc credința în Tine în vremurile grele. 
Umple-mă cu Pacea Ta. Vin la Tine, Isuse drag, ca un copil, liber de toate legăturile lumești, fără să pun 
nicio condiție, și Îți predau Ție voința mea, ca să faci cu ea ceea ce știi Tu că e mai bine pentru mine și 
pentru celelalte suflete. Amin" 23 iulie 2014  

Rugăciunea (150) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru a salva sufletele necredincioșilor 
"Isuse drag, Te rog să-i mântuiești pe toți cei care, nu din vina lor, refuză să Te cunoască. Îți ofer Ție 
suferința mea, prentru a aduce la Tine sufletele celor care Te resping și pentru ca Milostivirea Ta să se 
reverse peste întreaga lume. Ai milă de sufletele lor. Ia-i în Refugiul Tău Ceresc și iartă-le păcatele. 
Amin." 16 mai 2014  

Când vă puneți cu adevărat toată încrederea în Mine, Eu pot face mari minuni nu numai pentru a vă 
aduce ușurarea suferinței, ci și pentru a vă atrage si mai aproape de Inima Mea Preasfântă. Când un 
copil știe că un părinte îl iubește, el se simte în siguranță știind că este protejat. Să știți că atunci când vă 
încredeti în Mine, Eu vă protejez pe toți și voi inunda fiecare suflet cu un profund sentiment de pace, pe 
care nu o puteti găsi nicăieri altundeva pe acest Pământ. Veniți la Mine astăzi și cheamați-Mă să vă ajut – 
orice temeri ați avea. Recitați această Rugăciune specială de fiecare dată când sunteți în suferință, iar Eu 
vă voi răspunde de fiecare dată. 
Rugăciunea (148) a Cruciadei de Rugăciune:  
“Vino în ajutorul meu 
O, Isuse al meu, ajută-mă în momentele mele de mare suferință. Tine-mă în Brațele Tale și ia-mă în 
Refugiul Inimii Tale. Șterge lacrimile mele. Potolește zbuciumul meu. Înalță sufletul meu și umple-mă cu 
Pacea Ta. Te rog îndeplinește-mi această cerere specială (...menționează aici cererea...). Vino în ajutorul 
meu, astfel încât cererea mea să primească răspuns și viața mea să poată deveni liniștită și unită cu Tine, 
Domnul meu drag. Dacă cererea mea nu poate fi împlinită, atunci umple-mă cu Harul de a accepta că 
Voia Ta Sfântă este pentru binele sufletului meu și pentru ca eu sa rămân credincios Cuvântului Tău 
pentru totdeauna, cu inima blândă și ușoară. Amin." 
Întotdeauna să Mă chemați pe Mine, ori de câte ori sunteți în suferință sau aveți nevoie de ajutor, și Eu vă 
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promit că vă va fi dat un semn ca răspuns la cererea voastră către Mine, Mântuitorul vostru iubit. 03 mai 
2014 

Rugăciunea (141) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru Protecție împotriva persecuției 
"Isuse drag, apără-mă în lupta mea pentru a rămâne cu orice preț devotat Cuvântului Tău. Apără-mă de 
dușmanii Tăi. Protejează-mă de cei care mă persecută pentru Tine. Împărtășește durerea mea. Ușurează 
suferința mea. Înalță-mă în Lumina Feței Tale, până în Ziua în care Vei reveni  pentru a aduce lumii 
Mântuirea Veșnică. Iartă-i pe cei ce mă prigonesc. Folosește suferința mea ca ispășire pentru păcatele 
lor, astfel ca ei să poată găsi pacea în inimile lor și să Te întâmpine în Ziua cea de pe urmă cu remușcare 
în sufletele lor. Amin." 18 martie 2014  

Vă promit, dragi copii, că vă voi ușura suferința, durerea și teama, dăruindu-vă Haruri și Binecuvântări 
puternice. Voi veți fi protejați de cercul Ierarhiei Mele de Îngeri. Pentru a Mă ruga să îndepărtez teama și 
durerea voastră și să vă acord protecția în fața persecuției, vă rog să recitați această rugăciune. 
Rugăciunea (140) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru Protecție din partea Ierarhiei Îngerilor 
"Tată Preaiubit, Dumnezeule al Creației întregi, Dumnezeule Preaînalt, acordă-mi Har și Protecție prin 
Ierarhia Ta de Îngeri. Fă-mă să mă concentrez asupra Iubirii Tale pentru fiecare dintre copiii Tăi, 
indiferent cât de mult Te ofensează ei. Ajută-mă să răspândesc vestea Legământului Final pentru a 
pregăti lumea pentru A Doua Venire a lui Isus Cristos, fără teamă în inima mea. Acordă-mi Harurile și 
Binecuvântările Tale speciale pentru a mă ridica deasupra persecuției la care sunt supus de satana, de 
demonii săi și de agenții săi de pe pământ. Nu mă lăsa niciodată să mă tem de dușmanii Tăi. Dăruiește-
mi puterea ca, în Numele lui Dumnezeu, sa-i iubesc pe dușmanii mei și pe cei care mă persecută. Amin ." 
13 martie 2014 

Când Îmi dați Mie voința voastră liberă, ca să fac ceea ce este necesar pentru mântuirea sufletelor, 
suferința pe care o veți îndura va fi foarte grea. Cum voința voastră nu vă mai aparține, natura umană 
fiind așa cum este, înseamnă că va apărea un conflict între voința liberă a omului și Voia lui Dumnezeu. 
Mulți oameni care Mă iubesc și care doresc să facă Voia lui Dumnezeu în viața lor, vor lupta mereu. 
Pentru a face Voia lui Dumnezeu, sufletul trebuie să renunțe la toate sentimentele de mândrie și la nevoia 
de a-și satisface propriile sale dorințe. 23 februarie 2014  

Fiica Mea, deja ți s-au dat informații despre aceste orașe care vor suferi mai mult. Trebuie să Îmi oferi Mie 
lacrimile tale ca ispășire pentru păcatele celor a căror soartă este întunecată. Fără suferința ta, Eu nu pot 
face ceea ce este necesar pentru a salva aceste suflete. Deci te rog, fii generoasă în ceea ce privește 
suferința ta  iar Eu voi arăta Milostivire celor pe care îi înfățișezi înaintea Mea. 20 februarie 2014  
Rugăciunea (122) a Cruciadei de Rugăciune: Consacrare la Preasfântul Sânge al lui Isus Cristos 
"Isuse drag, Te rog așează-mă pe mine, familia mea, prietenii mei și națiunea noastră sub protecția Prea 
Scumpului Tău Sânge. Tu ai murit pentru mine, iar Rănile Tale sunt rănile mele, deoarece accept cu 
demnitate suferința pe care o voi îndura până la a Doua Ta Venire. Sufăr cu Tine, Isuse, în timp ce Tu 
încerci să-i aduni laolaltă în Inima Ta pe toți copiii lui Dumnezeu, pentru a avea viață veșnică. Acoperă-
mă cu Sângele Tău Preasfânt, pe mine și pe toți cei care au nevoie de ocrotirea Ta. Amin." 18 septembrie 
2013 

Rugăciunea (121) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru credința față de Armata lui Isus Cristos 
"Isuse drag, noi rămânem uniți cu Inima Ta Preasfântă. Grăim cu autoritate Cuvântul Adevărat al lui 
Dumnezeu. Vom merge până la capătul pământului pentru a răspândi Adevărul. În Numele Tău nu vom 
accepta nici o falsă doctrină nouă, alta decât cea pe care Tu Însuți ne-ai învățat-o. Vom rămâne adevărați 
soldați, loiali și statornici în credința noastră. Îi vom trata cu dragoste și compasiune pe cei care Te 
trădează, în speranța că se vor întoarce la Tine. Vom fi fermi dar răbdători cu cei care ne persecută în 
Numele Tău. Vom merge victorioși pe tot drumul către Noul Tău Paradis. Promitem ca prin durerea și 
suferința noastră să aducem toate acele suflete pierdute care sunt înfometate de dragostea Ta. Te 
rugăm, acceptă rugăciunile noastre pentru toți păcătoșii din lume, spre a putea deveni o familie unită în 
dragoste pentru Tine, în Noua Eră de Pace. Amin." 15 septembrie 2013  

Rugăciunea (120) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru oprirea răspândirii războiului 
"O, dulce Isuse al meu, îndepărtează războaiele care distrug omenirea. Protejează-i de suferință pe cei 
nevinovați. Ocrotește sufletele care încearcă să aducă adevărata pace. Deschide inimile celor afectați de 
durerea războiului. Protejează-i pe cei tineri și vulnerabili. Salvează toate sufletele ale căror vieți sunt 
distruse de război. Întărește-ne, Isuse drag, pe noi toți cei care ne rugăm pentru sufletele tuturor copiilor 
lui Dumnezeu, și acordă-ne harul de a rezista suferinței de care poate vom avea parte în timpul 
conflictelor. Te implorăm să oprești răspândirea războiului și să aduci sufletele în Refugiul Sfânt al Inimii 
Tale. Amin." 08 septembrie 2013 

Rugăciunea (117) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru cei care și-au vândut sufletele 
"Isuse drag, Îți consfințesc sufletele ...(spune-ți-le numele) și pe toți aceia care și-au dat sufletele în 
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schimbul faimei. Eliberează-i de această contaminare. Îndepărtează-i de amenințarea grupului Illuminati 
care-i devorează. Dă-le curajul să părăsească fără teamă această robie haínă. Ia-i în brațele Milostivirii 
Tale și îndrumă-i înapoi către starea de har, pentru a fi demni să stea în fața Ta. Prin această rugăciune 
pentru sufletele adoptate de satana, ajută-mă, cu Dumnezeirea Ta, să le smulg din ghearele masoneriei. 
Eliberează-le de legăturile ce le constrâng și al căror rezultat sunt torturile groaznice în încăperile iadului. 
Prin suferința sufletelor alese, prin rugăciunile mele și prin Milostivirea Ta ajută-le să fie în primele 
rânduri, gata să intre pe Porțile Noii Ere a Păcii - Noul Paradis.  Te implor, eliberează-le din captivitate. 
Amin." 29 august 2013 

Rugăciunea (103) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru a împărtăși Potirul Suferinței cu Cristos 
"Mă prosternez la picioarele Tale, iubite Isuse, ca să faci cu mine ce dorești Tu, pentru binele tuturor. 
Lasă-mă să împărtășesc Potirul Suferinței Tale. Acceptă acest dar al meu, ca să poți salva acele 
sărmane suflete care sunt pierdute și fără speranță. Ia-mă în trup, ca să pot împărtăși Durerea Ta. Ține-
mi inima în Mâinile Tale Sfinte și unește-mi sufletul cu Tine. Prin darul meu de suferință permit Prezenței 
Tale Dumnezeiești să îmi îmbrățișeze sufletul, ca să-i poți mântui pe toți păcătoșii și să-i unești pe toți 
copiii lui Dumnezeu, în vecii vecilor. Amin." 22 martie 2013 

Când veți simți că acest lucru este insuportabil, vă rog să spuneți această scurtă rugăciune: 
”Împart această suferință cu Tine, Iubite Isuse și te rog să-i binecuvântezi cu Darul Duhului Sfânt pe 
dușmanii mei și pe aceia care Te biciuiesc. Amin.” 16 martie 2013 

Litania de Rugăciune (5) "Isus către Omenire": Pentru salvarea celor în păcat de moarte 
"Isuse, salvează toți păcătoșii de focurile iadului.Iartă sufletele întunecate. Ajută-le să Te vadă. Ridică-i 
din întuneric. Deschide-le ochii. Deschide-le inimile. Arată-le Adevărul. Salvează-i. Ajută-i să asculte. 
Scapă-i de mândrie, lăcomie și invidie. Apără-i de rău. Ascultă cererea lor de ajutor. Prinde-i de mâini. 
Atrage-i spre Tine. Salvează-i de înșelăciunea Satanei. Amin."11 februarie 2013 

Voi alina suferința celor care vor veni la Mine. Voi face asta pentru ca în a lor suflete să aprind credința, 
dar vor putea fi vindecați doar prin Puterea Duhului Sfânt. Aduceți-Mi suferințele voastre. Aduceți-Mi 
îngrijorările voastre. Aduceți-Mi durerile voastre. Veniți la Mine, prin rugăciunile voastre, iar Eu voi asculta. 
Rugăciunea (94) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru vindecarea minții, a trupului și a sufletului 
"O Isuse drag, mă prosternez înaintea Ta ostenit, bolnav, în suferință și cu dorul de a-Ți auzi Glasul. 
Lasă-mă să fiu atins de Prezența Ta Divină, astfel încât Lumina Ta Dumnezeiască să inunde mintea, 
trupul și sufletul meu. Am încredere în Milostivirea Ta. Îți încredințez toată durerea și suferința mea și Te 
rog să-mi dăruiești harul de a mă încrede în Tine, ca Tu să mă poți vindeca de această durere și 
întunecime, astfel încât să pot deveni din nou întreg, să urmez Calea Adevărului și să Te las să mă 
conduci la viața din Noul Paradis. Amin." 15 ianuarie 2013  

Inima Mea se împletește cu inima lor în iubire și suferință. Ei vor ști asta, imediat, pentru că acum le 
dăruiesc Harul Lacrimilor de Iubire și Convertire, prin recitarea acestei rugăciuni a Cruciadei de 
Rugăciune. 
Rugăciunea (93) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru lacrimile de convertire 
"O Preaiubite Isuse, Tu ești aproape de inima mea. Eu sunt una cu Tine. Te iubesc. Te prețuiesc. Lasă-
mă să simt iubirea Ta. Lasă-mă să simt durerea Ta. Lasă-mă să simt prezența Ta. Dăruiește-mi harul 
smereniei ca să mă fac demn de Împărăția Ta, atât pe pământ cât și în Cer. Dăruiește-mi lacrimile 
convertirii ca astfel să mă pot oferi cu adevărat Ție și, ca un discipol adevărat, să Te ajut să salvezi 
fiecare suflet de pe pământ, înainte de a reveni ca să-i judeci pe cei vii și pe cei morți. Amin." 11 ianuarie 
2013 

Rugăciunea (80) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru sufletele celor care comit crime 
"O Isuse drag, Te implor ai milă de cei care comit crime. Cer clemență pentru cei în păcate de moarte. Îți 
ofer propriile mele suferințe și dificultăți pentru ca Tu să Îți poți deschide Inima și să le ierți păcatele. Te 
rog să îi acoperi cu Prețiosul Tău Sânge pe toți cei care au intenții diabolice în inimile lor, astfel încât să 
poată fi spălați de nelegiuirile lor. Amin." 14 octombrie 2012 

Rugăciunea (79) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru 2 miliarde de suflete pierdute 
"O, Isuse drag, Te rog revarsă Milostivirea Ta asupra sufletelor pierdute. Iartă-le faptul că Te resping, și 
folosește rugăciunile și suferința mea ca prin Milostivirea Ta să reverși asupra lor Harurile necesare 
sfințirii sufletelor lor. Îți cer darul iertării pentru sufletele lor. Te rog, deschide-le inima ca să poată veni la 
Tine și să Te roage să-i umpli cu Sfântul Duh, ca astfel să poată accepta adevărul Iubirii Tale și să poată 
trăi veșnic cu Tine și cu întreaga familie a Lui Dumnezeu. Amin." 
Aceia dintre voi care suferă de dureri și răni provocate de mâinile celor pe care-i iubesc, vor ști exact cum 
este durerea Mea.  

Rugăciunea (75) a Cruciadei de Rugăciune: Îți ofer durerea, Isuse drag 
"O, Isuse drag, îți ofer durerea și suferința mea, unindu-le cu Patimile pe care le-ai suferit în timpul 
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Agoniei Tale pe Calvar. Fiecare abuz și atac verbal îndurat Ți-l ofer în onoarea Încoronării Tale cu Spini. 
Fiecare critică nedreaptă care mi s-a adus, o ofer în onoarea umiliri Tale în fața lui Pilat. Fiecare chin fizic 
îndurat de mine din partea celorlalți Ți-l ofer în onoarea Biciuirii Tale. Fiecare insultă care mi-a fost 
adresată o ofer în onoarea groznicei Tale torturi fizice, pe care ai îndurat-o cînd Ți-au sfâșiat Ochiul la 
Încoronarea cu Spini. Pentru fiecare dată când, imitându-Te, am împărtășit Învățătura Ta și am fost 
batjocorit în Numele Tău, lasă-mă să Te ajut pe drumul spre Golgota. Ajută-mă să scap de mândrie și să 
nu mă tem niciodată să afirm că Te iubesc, Isuse drag. Când totul pare fără de speranță în viața mea, 
ajută-mă să fiu curajos amintindu-mi că Tu ai permis să fii Crucificat într-un mod atât de josnic și crud. 
Ajută-mă să rămân în picioare și să fiu considerat un adevărat creștin, un adevărat soldat în armata Ta, 
umil și plin de remușcare în inimă, în amintirea jertfei pe care Tu ai făcut-o pentru mine. Ia-mă de mână, 
Isuse iubit, și arată-mi cum propria mea suferință poate să-i inspire pe alții, care gândesc la fel, să se 
alăture armatei Tale, ca suflete care Te iubesc. Ajută-mă să accept suferința și să Ți-o ofer ca pe un dar 
pentru salvarea sufletelor, în lupta finală împotriva tiraniei celui rău. Amin." 

Rugăciunea (9) a Cruciadei de Rugăciune: Suferința oferită ca dar 
"O, Inimă Preasfântă a lui Isus, învață-mă să accept în numele Tău cel Sfânt, în smerenie și mulțumire, 
insultele pe care le primesc când mărturisesc Cuvântul Tău. Învață-mă să înțeleg că umilința, durerea și 
suferința mă vor duce mai aproape de Inima Ta cea Sfântă. Permite-mi să accept aceste încercări cu 
iubire și generozitate și să Ți le ofer ca pe un dar prețios pentru salvarea sufletelor. Amin." 28 noiembrie 
2011  
  
Protecția Mamei Mantuirii, a Medaliei Mântuirii și a Peceții împotriva suferinței 

Puțini sunt cei îndeajuns de puternici pentru a se ridica și a proclama Adevărul Cuvântului Sfânt al lui 
Dumnezeu. Omul este slab și, din cauza păcatului, el nu poate deveni întreg. Până când păcatul nu va fi 
eradicat va fi multă suferință, înainte ca Fiul meu să vină din nou. Până atunci, rugăciunea este singura 
voastră armă împotriva puterii satanei. Rugați-vă, în special prea Sfântul meu Rozariu, pentru că el are 
puterea de a slăbi forța satanei și a tuturor celor pe care acesta îi conduce în bătălia finală împotriva lui 
Isus Cristos și a Bisericii Sale de pe pământ.  
Niciodată nu trebuie să fiți reticenți să vorbiți, prin rugăciune, cu Fiul meu. El tânjește după compania 
voastră și în curând nu veți mai avea nici un dubiu cu privire la Existența Sa. Cu cât vă rugați mai mult, cu 
atât mai puternică va fi relația voastră cu Dumnezeu. Cei binecuvântați cu o astfel de iubire profundă și 
respectuoasă față de Fiul meu vor avea insuflată în sufletele lor o pace pe care nici o suferință de pe 
acest pământ nu o va putea tulbura. 17 noiembrie 2014  

Datoria mea este față de Dumnezeu și devotamentul meu este față de iubitul meu Fiu, Isus Cristos, care 
vă iubește pe toți foarte mult. Eu voi face totul pentru Fiul meu, iar El va face totul ca să vă aducă 
eliberare de durere și suferință. 08 decembrie 2014  

Mama Mântuirii: Lăsați-mă să aduc iubire și alinare celor îndurerați 
Miercuri, 19 noiembrie 2014 la ora 14:47 
Iubiții mei copilași, lăsați-mă să aduc iubire și alinare celor îndurerați și mai ales celor care suferă de boli 
îngrozitoare. 
Eu vă aduc mari Binecuvântări de la Fiul meu Isus Cristos, care dorește să ajungă la aceia dintre voi care 
suferă în acest fel. El vă va ajuta pe voi, cei care sunteți devastați de suferințe fizice, umplându-vă cu 
Sfânta Sa Prezență. El vă cere să vă adresați Lui în ceasul nevoii voastre și să Îl implorați pe El să vă 
aducă pace și calm. Vă rog să îi cereți Fiului meu să vă cuprindă în Brațele Sale și să vă apere de durere. 
Cereți-i Lui să ia pe Umerii Săi suferința voastră, iar El vă va ajuta. Fiul meu va interveni în multe moduri 
pentru a dovedi lumii că El vă vorbește prin aceste mesaje. Tuturor celor care cer vindecarea sufletului, 
ca și a trupului, și care recită Rugăciunea (94) a Cruciadei de Rugăciune - Fiul meu va răspunde acelor 
suflete, prin care El alege să-și împlinească Voia Sa Sfântă. Nu trebuie să vă pierdeți niciodată speranța, 
pentru că atunci când vă încredeți pe deplin în Fiul meu, El întotdeauna va răspunde la strigătul vostru de 
ajutor. Iubita voastră Mamă,Mama Mântuirii 

Dragii mei copilași, în aceste vremuri de durere și suferință trebuie să mă chemați mereu pe mine, 
Măicuța voastră, ca să ajut la ușurarea tulburărilor voastre, indiferent cât de dificile sunt problemele 
voastre. 16 noiembrie 2014  

Daca veți purta asupra voastră Medalia Mântuirii, ea, pe lângă celelalte Haruri pe care le conferă, vă va 
proteja împotriva puterii anticristului. 07 februarie 2014 

Așa cum medalia sfântă oferă protecție din Cer cu Putere de la Dumnezeu, semnul bestiei va aduce cu el 
moartea – moartea sufletului și moartea printr-o boală îngrozitoare. 29 iulie 2013 

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. 05 mai 2014 

http://profetieavertisment.ro/mesaje/1273/mama-mantuirii-lasati-ma-sa-aduc-iubire-si-alinare-celor-indurerati/
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Acei oameni inocenți și în suferință sunt cei cărora li se va acorda Protecția lui Dumnezeu, dacă au 
Pecetea Dumnezeului celui Viu. Niciodată să nu subestimați acest Dar al lui Dumnezeu. Pecetea 
Dumnezeului celui Viu vă va apăra de moartea trupului și a sufletului în timpul războaielor. Vă rog să o 
dați cât mai multor oameni, în toate națiunile. 21 septembrie 2013 

Copii, atunci când suferiți în această viață vă apropiați mai mult de Fiul meu. Suferința, oricât de grea, 
aduce haruri, mai ales dacă ea este îmbrățișată de bună voie pentru mântuirea sufletelor. Când suferiți, 
amintiți-vă mereu cum a suferit Fiul meu. Amintiți-vă de tortura Lui fizică, care ar fi foarte dificil de îndurat 
de către om. Cu toate acestea, suferința psihică poate crea aceeași durere. Cei care luptă cu suferința 
trebuie să mă cheme pe mine, Mama voastră iubită a Mântuirii, pentru a vă ajuta să faceți față acesteia. 
Eu voi lua suferința și o voi oferi Fiului Meu Prețios în numele vostru pentru a salva suflete. El va lua 
numai ceea ce El are nevoie și vă va oferi alinare. Atunci El va ușura povara voastră.  06 iunie 2012 

 
  
Suferința la Marele Avertisment 

Așadar, Eu trebuie să vă amintesc că trebuie să vă pregătiți pentru acest Eveniment, căci pentru mulți el 
va provoca o imensă durere și suferință. Va fi ca și cum ei s-ar scufunda până la  nivelurile cele mai de 
jos ale Purgatoriului, care purifică sufletul cu o căldură puternică și stârnește un simțământ groaznic de 
remușcare, care provoacă durere cărnii. Multe suflete se vor bucura. Totuși, chiar și acele suflete care 
sunt apropiate de Mine se vor simți în agonie când va trebui să-și privească păcatele în fața Mea. 
Rușinea pe care o vor simți va fi uitată rapid, căci Lumina Milostivirii Mele îi va devora și îi va umple de 
Haruri. Sufletele care nu Mă cunosc deloc vor fi fascinate iar mulți vor crede că au murit și că sunt 
judecați de Mine în ultima Zi. Și ei se vor bucura când Adevărul li se va revela. Apoi mai sunt acele biete 
suflete distruse, care se desfată cu viețile lor păcătoase, și care vor suferi îngrozitor. Unii se vor prăbuși 
întinși la Picioarele Mele. Ei își vor proteja ochii de Lumina Mea, căci durerea pe care vor simți stând în 
fața Mea, singuri și lipsiți de apărare, va fi imposibil de suportat pentru ei. Ei nu vor cere Milostivirea Mea, 
căci ura lor pentru Mine este prea adâncă. 
În sfârșit, sufletele celor care au renunțat complet la Mine și s-au predat trup și suflet celui rău vor suferi o 
tortură și mai mare, ca și cum s-ar târî în adâncurile Iadului. Mulți nu vor fi capabili să îndure Prezența 
Mea și vor cădea morți înaintea Mea. Alții vor încerca să Mă cheme, dar vor fi târâți departe de Mine de 
către cel rău. 31 ianuarie 2014 

Să nu vă fie teamă de Mâna Mea, căci vor suferi doar cei care Mă resping total. Eu nu doresc răzbunare 
și voi străpunge chiar și inimile celor care mă blestemă. Milostivirea Mea va avea ca rezultat faptul că 
foarte puțini vor vrea să fie separați de Mine, atunci când Mă voi face cunoscut prin Fiul Meu, Isus 
Cristos. Cei slabi vor deveni puternici. Cei temători vor deveni curajoși, iar cei care au ură în inimile lor vor 
fi cuprinși de Iubirea Mea. Eu îi iubesc și îi doresc pe toți copiii Mei și de aceea Îmi voi redobândi 
Împărăția cu o suferință cât mai mică. 18 iulie 2014  

Iluminarea Conștiinței va aduce cu ea multă suferință, căci tristețea pe care o vor trăi sufletele pierdute va 
fi atât de mare încât ei nu vor fi în stare să reziste șocului. Mulți vor leșina și se vor prăbuși copleșiți de 
durere. Însă ei vor înțelege cât de tare au nevoie ca mai întâi sa fie curățate sufletele lor, înainte de a fi 
gata să intre în Paradisul meu Veșnic. Acești oameni vor ști după aceea ce se așteaptă de la ei și vor 
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suferi penitențe pentru câtva timp după Marele Eveniment...... Unii, pur și simplu se vor feri de Lumina 
Mea care le va aduce o incredibilă suferință, iar ei se vor ascunde și își vor întorce spatele fără urmă de 
remușcare în sufletele lor. Ei vor nega Intervenția Mea. 16 noi 2013 

Nu vor putea să îndure suferința când vor fi martorii Luminii Mele și vor alerga spre îmbrățișarea celui rău, 
a cărui întunecime le aduce tihna. 9 decembrie 2012 

Pe cei dintre voi cu inima smerită și neprihănire în suflet, vă chem să vă rugați pentru sufletele celor care 
vor muri în timpul Avertismentului. Câtă nevoie au de rugăciunile voastre. Câtă nevoie am Eu de suferința 
voastră. Ambele daruri, dăruite Mie de către voi, vor ajuta la mântuirea celor ce nu pot fi mântuiți doar prin 
libera lor voință. Atunci când Flacăra Milostivirii Mele va fi revărsată pe întregul pământ, mulți se vor 
bucura, însă va fi o vreme a durerii pentru păcătoșii care nu vor fi capabili să-Mi ceară iertare, din cauza 
mândriei. Purificarea lor va fi dureroasă și va fi nevoie de multă suferință din partea lor, pentru a fi 
răscumpărați în Ochii Mei. Cum se vor frânge inimile rele ale oamenilor și, cu teroare în suflete, mulți vor 
cădea în agonie în fața Mea. Să le spuneți că, deși vor trece prin mult chin, miliarde de oameni se vor 
purifica în inimă și în suflet. 03 decembrie 2012 

Aceia care vor vedea semnele, trebuie să știe că ele îi vor ajuta să își pregătească sufletele. Pentru că 
atunci când v-ați hrănit sufletul și ați cerut iertare pentru păcatele voastre, suferința de după Avertisment 
va fi minimă. 23 septembrie 2012 

Prea iubita Mea fiică, în aceste timpuri multe suflete alese vor îndura o mare suferință, unită în inimile lor 
cusuferința Mea, din cauza păcatelor omenirii. Această unificare a suferinței, care acum este simțită de 
mulți vizionari, profeți și suflete jertfelnice, este pentru sufletele celor care vor muri în păcat de moarte în 
timpul Avertismentului. Este o suferință care nu poate fi comparată cu nimic, dar care ne va ajuta să 
învingem dușmanul în timpul Avertismentului. 22 iulie 2012  
  
Suferința în Iad 

Multe suflete care M-au respins fățiș, atât în particular cât și în public, acum lâncezesc în Iad. Amarnica 
lor părere de rău este accentuată de suferințele lor teribile și dureroase și de ura satanei față de ei. Odată 
ajunși în Iad, satana li se revelează lor sub toate formele sale groaznice și dezgustătoare iar ura lui pentru 
ei le umple fiecare secundă. Repulsia pe care ei o simt față de el - față de aceeași fiară căreia ei i-au 
adus omagii în timpul vieților lor pe pământ - ea însăși este o cauză majoră pentru suferința lor. Totuși, 
separarea lor de Mine și durerea provocată de întunericul în care se află, le provoacă tortura cea mai 
mare. 12 ianuarie 2014 

Ceilalți oameni, care și-au vândut sufletele bestiei, să știe aceasta: Poate nu credeți în iad, însă Eu vă voi 
dezvălui ce suferință vă va aduce acesta. Ziua în care Eu vă voi arăta diferitele nivele de tortură din iad, vă 
va teroriza și mulți dintre voi vor striga după Milostivirea Mea. 10 aug 2013 

Pentru fiecare păcat de moarte comis durerea dată de flăcări va sfâșia în bucăți sufletul ca și cum acesta 
ar fi din carne. Strigătele de suferință și teroare ce se aud de la aceste suflete, în timp ce sunt trase în 
adâncurile iadului, frâng Preasfânta Mea Inimă. 11 februarie 2013 

Împărăția pe care ei o aleg este cea promisă lor de satana. Ei cred că această împărăție, la sfârșitul 
timpului, oferă belșug, minunății și că aceasta va fi o lume sclipitoare, numai că nu este așa. Tot ceea ce 
vor găsi va fi un mare lac de foc, unde ei vor suferi de mâna Diavolului. El îi va chinui pe veci, iar ei vor 
suferi în fiecare clipă această durere fără de sfârșit. Acum știți de ce sufăr o asemenea agonie, pentru că 
simplul gând la suferința pe care ar avea-o de îndurat un astfel de suflet, este mult prea mult de suportat. 
27 septembrie 2012 


