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1. Primul mesaj al Sﬁntei Fecioare
Luni, 08 noiembrie 2010 la ora 08:33
(Acest mesaj anunță viitoarele profeții care urmau să ﬁe primite de către vizionară, care în acel moment nu avea idee despre ceea
ce i se va cere sa facă)
Copila mea, tu trebuie să faci o lucrare de mare responsabilitate și nu trebuie să lași pe nimeni să te oprească. Adevărul trebuie
să iasă la lumină. Tu ai fost aleasă pentru a face aceasta. Copila mea, ﬁi puternică. Ridică-ți privirea la Dumnezeu și roagă-L
să te conducă, pentru a duce la bun sfârșit misiunea pe care ți-am încredințat-o.
Toți sﬁnții sunt alături de tine și te ajută în munca ta. Acele ﬁguri pe care le-ai văzut vor ﬁ cu toții în ajutorul tău, ca să poți
transmite mesajele mele fără limite, pentru a putea ﬁ auzite de către toată lumea (aici este vorba de imaginile sﬁnților, pe care
vizionara le-a văzut în timpul viziunilor sale, însă nu știa cine ar putea să ﬁe; mai târziu alții au identiﬁcat aceste poze; ex: Fer.
Ioan Paul al II-lea, Sf. Faustina și încă două persoane, pe care nu le-au putut identiﬁca). Ești mereu călăuzită. Nu va ﬁ ușor dar
ție îți place să perseverezi. Tot ce se întâmplă a fost profețit. Tu ești un instrument de comunicare a Cuvântului lui Dumnezeu
către toți copiii Săi.
Nu uita niciodată că Dumnezeu îi iubește pe toți copiii Lui, chiar și pe păcătoșii care-L ofensează. Roagă-te ca El sa aibă Milă
de toți și de ﬁecare în parte. Sfânta Familie se va reuni din nou. (Pauză… la acest punct am fost foarte surprinsă. Am întrebat-o
pe Sfânta Fecioară: “am înțeles bine?” A zâmbit gingaș și a continuat…)
Ia creionul și scrie, este corect așa, și transmite acest mesaj înainte de a ﬁ prea târziu.
Aceste mesaje sunt de la Dumnezeu și trebuie să ﬁe respectate. Am încredere în tine că vei avea grijă ca ele să ajungă
în această lume necredincioasă într-un mod cât mai eﬁcient. Este foarte important să rămâi tare, pentru Fiul meu. Știu că suferi
cu El, pentru El și prin El. Bucură-te, pentru că este bine așa. Ești binecuvântată, copila mea, pentru că ai fost aleasă pentru
această îndatorire. Fii tare.
În ﬁecare zi să te rogi pentru călăuzire. Nu te teme, cu timpul vei ﬁ tot mai tare. În ﬁecare zi eu sunt cu tine și cu familia ta.
Duhul Sfânt se revarsă peste tine, ca să poți face public Adevărul despre Planul Tatălui meu pentru pământ.
Copila mea, lasă toate îndoielile deoparte. Aceste mesaje divine nu sunt din imaginația ta. Sfânta Scriptură care a fost profețită
este pe cale să se împlinească.
Roagă-te pentru toți copiii lui Dumnezeu. Fiul meu iubit este rănit în ﬁecare zi. El este chinuit de păcatele omenirii. Suferința
Sa a atins un nivel nemaiîntâlnit până acum de la moartea Sa pe Cruce.
Tu ai în tine energia și spiritualitatea de care ai nevoie, ca să realizezi, cu binecuvântarea lui Dumnezeu, misiunea ta. Puriﬁcarea
ta s-a încheiat, ești gata pentru lupta ce te așteaptă.
Du-te, copila mea. Pune-ți pavăza, stai drept, ridică-ți capul și ajută în lupta împotriva celui rău. Să nu disperi dacă din când
în când te simți izolată. Toți îngerii și sﬁnții - inclusiv Ioan Paul al II-lea, Sf. Faustina și Sf. Iosif - te conduc la ﬁecare pas.
Îți mulțumesc, copila mea, pentru credința ta. Ești o adevărată luptătoare și Dumnezeu Tatăl, ca și preaiubitul meu Fiu, te
iubesc foarte mult. Ești una cu Isus și mâna ta este condusă de Duhul Sfânt.
Du-te, copila mea, și fă această lucrare folosind toate mijloacele ce-ți stau la dispoziție în această perioadă de mare importanță
în istoria omenirii.
Dumnezeu să te binecuvânteze, copila mea.
Maria, Mama ta iubitoare, Regina Pământului

2. Primul mesaj primit de la Mântuitorul nostru Isus Cristos
Marți, 09 noiembrie 2010 la ora 15:00
Iată, s-a apropiat timpul pentru ca tu să spui lumii că dreptatea Mea îi va lovi pe toți cei care Mă resping. Mila
Mea pentru cei care urmează Adevărul suferințelor Mele de pe Cruce nu cunoaște limite.
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Bucurați-vă, cei care puteți să țineți piept ispitelor zilnice. Ceilalți, care întorc spatele învățăturilor Mele, sunt orbi la ceea ce
Am promis Eu atunci când Am murit pe cruce pentru păcatele lor.
Simt o durere adâncă și mă simt neconsolat din cauza faptului că păcătoșii, pe care îi iubesc și pentru păcatele cărora Mi-am
dat viața pe cruce, m-au abandonat.
În aceste timpuri, pământul este acoperit de întuneric. Cei care Mă urmează suferă împreună cu Mine când privesc la această
lume păcătoasă care a întors spatele nu doar Tatălui Ceresc, ci și Mie, care Am îndurat un mare sacriﬁciu pentru a-i salva de la
osânda veșnică.
Sunt tulburat și plâng cu lacrimi amare de dezamăgire și tristețe, când văd cum Sunt respins și a doua oară. Îi
rog pe discipolii Mei să se adune laolaltă în această perioada de suferință în lume. Trebuie să lase deoparte indiferența, să se
roage și să se unească cu Mine pentru a-i putea ajuta pe cei al căror suﬂet este acaparat de cel rău.
Păcătoșii mai au încă timp de ispășire. Nu există un drum simplu. Pocăința trebuie să pornească din inimă. Credincioșilor, nu
vă temeți să vă înalțați vocile la unison pentru a propovădui iubirea Mea pentru lumea întreagă.
Creștini, musulmani, hinduși, evrei și de oricare religie ați ﬁ - Vă rog încă o dată pe toți: deschideți-vă ochii la adevăratul Cuvânt
al lui Dumnezeu, Cel care vă trimite Cuvântul Sau prin profeți. Adevărul este scris și documentat în cuvintele Sﬁntei Scripturi
și nimeni nu poate să-l corecteze, să-l schimbe sau să-l răstălmăcească conform interpretărilor sale proprii. Nu există decât
un singur Dumnezeu. Lăsați lupta la o parte, deschideți-vă ochii și urmați-Mă în Viața Veșnică.
Eu vă iubesc atât de mult încât Mi-am dat viața pentru voi. Ați uitat? Prin Milostivirea Mea Dumnezeiască vă implor încă o
dată să vă întoarceți la Mine. Prin Milostivirea Mea, Eu Mă întorc pe pământ ca să încerc să vă ajut să priviți în inimile voastre
în căutarea adevărului. Nu-i permiteți înșelătorului să vă distrugă. Căutați adevărul. Iubirea - doar iubirea adevărată - este
calea către Împărăția Tatălui Meu.
Vă rog, amintiți-vă de Milostivirea Mea Divină. Vă iubesc pe toți și pe ﬁecare în parte. Rugați-vă pentru iertare. Dați-Mi
mâna și permiteți-Mi să vă conduc în Împărăția Tatălui Meu. Mă voi întoarce pe Pământ, precum a fost profețit. Timpul
întoarcerii Mele se apropie atât de repede încât pe mulți îi va surprinde nepregătiți. Foarte mulți vor ﬁ așa de șocați și de luați
pe nepregătite încât nu vor crede că se întâmplă cu adevărat. Profeții Mei nu mai au mult timp la dispoziție spre a pregăti
omenirea pentru acest mare eveniment.
Credincioșii Mei, vă chem pe toți să luați în seamă Avertismentul Meu! Răspândiți adevărul! Avertizați omenirea, ca să se roage
pentru Milostivirea Mea. Eu fac totul ca să salvez ﬁecare suﬂet căruia îi va părea rău de păcatele sale, chiar și în ultimă clipă a
vieții sale.
Eu nu pot și nu voi dirija voința voastră. Vă atenționez: țineți cont de cuvintele Mele. Eu vă iubesc pe toți. Vă cer să vă rugați
pentru convertire, înainte de Timpurile din urmă, care aproape că au sosit. Nu vreau să-i sperii pe cei care Mă urmează,
însă vă rog insistent pe toți să salvați suﬂete. Trebuie să reamintiți tuturor cât este de important să se detașeze de lucrurile
lumești. În locul lor să căutați smerenia simplă, lipsită de egoism și idolatrie.
Oamenii simpli vor trebuie să dirijeze răspândirea Adevărul despre a Doua Venire a Mea.
Din cauza rapidei răspândiri a întunericului spiritual promovat prin ateism și prin cultul satanei în lumea tristă și nerecunoscătoare de azi, suﬂetele simple, adevărații credincioși, vor trebui să ia asupra lor această sarcină.
Rugați-vă pentru salvarea omenirii, acum, căci lumea se îndreaptă spre Marea Strâmtorare, așa cum a fost profețit în
Sfânta Scriptură. Va depinde de liberul arbitru al oamenilor dacă sunt gata sau nu să caute iertarea păcatelor lor. Niciodată
să nu se teamă. Iubirea Mea este inﬁnit de Milostivă.
Mântuitorul vostru, Isus Cristos

3. Omenirea stă în fața puriﬁcării ﬁnale
Joi, 11 noiembrie 2010 la ora 00:20
Da, preaiubita Mea ﬁică, Sunt Eu. Tu și cu Mine vom lucra împreună pentru a pregăti lumea pentru acele timpuri care vor veni
peste omenire pe măsură ce Pământul se confruntă cu puriﬁcarea ﬁnală.
Este foarte important ca această puriﬁcare să aibă loc, altfel copiii Mei nu ar avea viață veșnică. Vor ﬁ diﬁcultăți prine care
va trebui să treacă ﬁecare din copiii Mei, dar mai ales discipolii Mei, pentru că aceasta face parte din lupta care trebuie dusă
pentru salvarea suﬂetelor.
Liniștește-te. Permite, ﬁica Mea, ca iubirea Mea să-ți inunde inima. Primește-o, ca pe un Dar de la Mine. Poate vei ﬁ surprinsă,
însă Eu sunt familia ta. Când ești cu Mine, Împărăția Mea este casa ta. Acum ai primit o misiune pe care trebuie s-o duci
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la capăt. Ține-Mă de mână și Eu te voi conduce pentru ca să-i aducem pe copiii Mei înapoi în Inima Mea Sfântă. Acum
odihnește-te, copila Mea.
Iubitorul vostru Isus Cristos, Mântuitor vostru Iubitor

4. Al doilea mesaj al Sﬁntei Fecioare
Joi, 11 noiembrie 2010 la ora 12:20
Tu, ﬁica Mea cea puternică, ești cu totul specială. Întotdeauna voi lucra împreună cu tine, pentru că tu ai văzut deja, aici pe
Pământ, ambele fețe ale vieții. Copila Mea, tu trebuie sa înțelegi esența lucrării dumnezeiești. Fii binecuvântată, copilă iubită,
îți mulțumesc.
Da, dulce copilă, ai primit haruri ca să poți face această lucrare. În momentul în care Duhul Sfânt a intrat în inima ta, ai fost
pregătită pentru lucru.
Dragostea Mea necondiționată pentru tine te va face mai puternică pe zi ce trece. Te rog să nu ﬁi îngrijorată, pentru că
îngrijorarea este un simțământ negativ și nu este decât o piedică. În ﬁecare zi să te rogi către Mine, Mama ta Cerească. Nu te
voi părăsi niciodată și nici în munca ta nu te voi abandona. Copilă, ai primit un dar cu totul deosebit, folosește-te de el așa cum
numai tu știi cum. Da, copila mea, înțeleg că acest lucru este acum înspăimântător pentru tine. Însă întotdeauna să ﬁi sigură
că sunt cu tine la ﬁecare pas. Pacea să ﬁe cu tine.
Întotdeauna voi locui în inima ta. Te binecuvântez copilă și-ți mulțumesc că Mi-ai răspuns.
Mama Păcii și a Speranței, Maria

5. Mi se frânge inima din cauza păcatelor
Vineri, 12 noiembrie 2010 la ora 03:00
Scrie următoarele, ﬁica Mea. Ceasul bate. Nu refuza cererea Mea de a publica Avertismentul Meu către omenire. Acum este
necesară căința. Acum copiii Mei trebuie să audă Avertismentul Meu. Fiica Mea, întâi să comunici cu grupările creștine, pentru
a le transmite cererea Mea.
Rămâi puternică. Te-am ales pe tine pentru această sarcină, pentru a ﬁ repede auzită Cererea Mea referitoare la mântuirea
voastră. Scrie cartea și răspândește Mesajele Mele prin mijloacele de comunicare moderne ca internetul sau media. Deoarece
cererea Mea este urgentă, te voi conduce de mână, pentru a putea înțelege mesajele.
Tu ești cu mult mai puternică decât ai crede. Și în continuare să te rogi zilnic rozariul Divinei Milostiviri. Nu te teme. De ce
ești atât de speriată? Viața Veșnică, unde Pământul și Cerul se contopesc, trebuie salutată. La asta râvnește omul încă de la
începutul timpurilor. Nu lăsa să te inducă în eroare atracțiile pe care le oferă lumea. Acestea vor păli, comparativ cu strălucirea
Împărăției Tatălui Meu. Atunci când vor începe să se realizeze planurile tale, vei avea parte de ajutor.
Aceste câteva zile au fost pentru tine apăsătoare, dar ai acceptat în inima ta ceea ce-ți cer Eu. E greu tot ceea ce ai luat asupra
ta și poate că te-ai speriat un pic, dar important e să ai încredere în Mine.
Păstrează-Mă în inima ta și sprijină-te pe Mine. Dă-Mi toate îndoielile tale și atunci sarcina ta va ﬁ mai ușoară. Trebuie să
amintești omenirii despre promisiunile Mele și să te referi la Cuvântul Meu scris. Bazează-te pe Sfânta Scriptură, ca să le dai
acestora înțeles. Niciodată să nu te temi să le amintești oamenilor că păcatele lor Îmi sfâșie Inima și rănesc suﬂetul Tatălui Meu
Veșnic.
Noi, Mama Mea și toți sﬁnții, te ținem de mână și-ți dăm putere. Îți vom da sfaturi practice și îți vom deschide porțile pentru
a te ajuta în muncă.
Să te ferești de aceia care îți creează greutăți pentru a te întârzia în comunicare. Roagă-te pentru ei și mergi mai departe. Știu
că ești obosită dar trebuie să răspunzi urgent la cererea Mea .
Acum e timpul să te odihnești, copila Mea. Tu reacționezi bine, cu credință și curaj. Să nu renunți niciodată.
Iubitul vostru Mântuitor, Isus Cristos
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6. Această carte va schimba vieți și va salva suﬂete
Vineri, 12 noiembrie 2010 la ora 15:00
Continuă-ți drumul și fă tot ce este necesar, ca oamenii să poată vedea și auzi mesajele Mele Divine.
Am încredere ﬁica Mea, că vei folosi orice mijloc pentru a ﬁ sigură că oamenii citesc aceste mesaje. Ai nevoie de toată energia
ta ca să scrii această carte. Această carte* va schimba vieți și va salva suﬂete. Ea a fost profețită dinainte. Da, această carte a
fost profețită. Tu ești cea care scrie. Autorul sunt Eu.
Să nu ﬁi surprinsă sau copleșită, pentru că aceasta este o sarcină sfântă și tu ai fost aleasă să duci la bun sfârșit această lucrare,
împreună cu Mine. Aceasta va dura trei luni pentru tine. Aș dori să ﬁe publicată în toată lumea. Această carte trebuie să ﬁe
cuprinzătoare și puternică și căutată de milioane de oameni, ca și Evanghelia.
Fata Mea, această carte o poți publica sub titlul: “Convorbiri cu un profet ascuns”. Așa este corect. De ce te temi, copila
Mea? Tu ești ghidată din Cer! Trebuie să rămâi tare. Crede în Mine. Abandonează-Mi-te Mie. Te voi ține de mână la ﬁecare
pas al tău. Mai târziu voi mai vorbi cu tine.
Salvatorul tău iubit, Isus Cristos
* Notă: Cartea se referă la Volumul Întâi al mesajelor dat lumii în februarie 2011

7. Avertisment pentru evitarea iadului și promisiunea Paradisului
Sâmbătă, 13 noiembrie 2010 la ora 03:00
Fiica Mea iubită, ai trecut printr-o persecuție îngrozitoare, pe care Eu am permis-o ca să-ți salvezi suﬂetul de chinurile iadului.
Acum ești liberă și spiritul tău te face capabilă să vestești Cuvântul Meu, pentru ca oamenii să scape de suferința care-i așteaptă
dacă se dau prostește pe mâna celui rău.
Tu, ﬁica Mea, ai avut această misiune de la început. În aceste câteva zile, Eu te întăresc continuu. Cum crezi că vei ﬁ peste o
săptămână, un an, sau doi? O luptătoare curajoasă până la capăt. Tu vei lucra cu Mine, ca să puriﬁcăm suﬂetele copiilor Mei
iubiți, față de care am o compasiune profundă și plină de iubire. Iubirea curge în venele Mele ca un ﬂuviu. Compasiunea Mea
pentru ei nu se termină niciodată, cu toate că ei aleg alt drum.
Îi voi salva de chinurile iadului
Spune-le, ﬁica Mea, că o să-i salvez de chinurile iadului. Trebuie ca în această stare a lor, confuză și lipsită de bucurie, să vină
la Mine. Există doar o singură cale spre iubire și pace. Aceasta va ﬁ în Noul Paradis, când Cerul și Pământul se vor uni. Ei
nu știu aceasta? Nu au auzit niciodată promisiunile Mele din vechime? Promisiunile Vieții Veșnice, în care aceia – din întreaga
omenire - care se întorc spre Mine, vor ﬁ ridicați cu trup, minte și suﬂet la Noul Pământ și Noul Cer, unite din nou în Paradisul
de mult promis pentru copiii Tatălui Meu.
Vă implor să credeți. Gândiți-vă. Dacă încă nu ați auzit Cuvintele Scripturii, atunci puneți-vă această simplă întrebare: când
simțiți iubire în inimi, ce credeți, de unde provine aceasta? Oare iubirea e aceea care provoacă în voi gingășie, smerenie și dor
și eliberare de egoism? Dacă da, atunci aceasta e chiar iubirea pe care o promit tuturor copiilor Mei, dacă se întorc la Mine.
Cum ambițiile lumești vă lasă goi pe dinăuntru
Știu că este greu, dragi copii, să credeți într-o lume cu totul alta decât cea în care trăiți. Nu uitați, această lume a fost creată
de Tatăl Veșnic, dar apoi a fost murdărită de amăgitor, prin acțiunile lui. El, satana, este deosebit de șiret. Voi copii, deja
știți desigur că ambițiile lumești care sunt insațiabile, nu vă mulțumesc cu adevărat. Simțiți un gol care nu se poate explica nici
înțelege, nu-i așa? De aceea le căutați din ce în ce mai mult. Dar nici așa nu sunteți mulțumiți deși credeți că ar trebui să ﬁți.
Oare de ce este așa? Ați privit în inimile voastre întrebându-vă: de ce ? De ce? Răspunsul este foarte simplu.
Dumnezeu a creat omenirea. Omenirea a fost ispitită de satana. Satana există cu adevărat, în această lume minunată, care a
fost creată din iubirea curată a Tatălui Veșnic. Din păcate, el, satana, va exista încă până la a Doua Venire a Mea. După aceea,
minciunile și înșelăciunile lui care s-au manifestat prin copiii Mei, se vor descoperi. Atunci însă, va ﬁ prea târziu pentru mulți
dintre copiii Mei, inclusiv pentru aceia care sunt nesiguri sau ezită să creadă în creația divină superioară a Împărăției Tatălui
Meu.
Nu Mă refuzați pe Mine
Ascultați ! Eu, Isus Cristos, Mântuitorul care a fost trimis la voi pentru a vă acorda o a doua șansă ca să intrați în Împărăția
Tatălui Meu, ascultați acum promisiunea Mea. Ascultați vocea Mea, care a fost trimisă lumii de azi, prin harul lui Dumnezeu,
prin vizionarii și profeții Mei. Înțelegeți că în ochii Tatălui Meu toți copiii sunt egali.
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Cei care Îl urmează pe El sunt binecuvântați dar îndură chinuri suﬂetești pentru acele suﬂete care nu vor să creadă și refuză să
asculte. Dumnezeu a făcut lumea. Lumea nu a apărut de nicăieri. Omul nu a creat și nici nu ar ﬁ putut inventa o asemenea
minune pe care știința n-o va putea niciodată explica. Lucrurile supranaturale venite de la Dumnezeu nu se pot înțelege, până
când toți copiii lui Dumnezeu nu se vor abandona cu trup și suﬂet iubirii curate, acea iubire pe care Eu v-o ofer.
Vă rog, vă implor, nu-L refuzați pe Creatorul vostru. Vă rog, nu ascultați minciunile derutante pe care amăgitorul vi le spune,
prin diviziunile masonice, prin gruparea “Illuminati”, prin profeți falși, culte bizare și pline de răutate, care s-au format datorită
naivității omenești.
Satana este real
Omenirea este slabă. Până și cei mai sﬁnți discipoli cad victime ispitelor celui rău. Problema este că aceia care caută distracția,
nu cred că el există cu adevărat. Alții în schimb, știu că el e real și că există. Ei sunt cei care Îmi pricinuiesc cea mai mare
durere în inimă.
Rănile se deschid și se infectează din nou
Sufăr atât de tare, încât acele răni pe care le-am primit la Răstignirea Mea îngrozitoare și din cauza cărora am murit, acum din
nou s-au deschis și se infectează, pricinuindu-Mi o dureroasă agonie a Trupului, a Suﬂetului și a Divinității. Totuși, iubirea Mea
pentru voi nu va muri niciodată.
Din Ceruri și În numele Tatălui Veșnic, care v-a creat din pură iubire pe ﬁecare, vă chem pe voi toți să ﬁți puternici. Respingeți-l
pe satana. Credeți și acceptați că el există. Deschideți-vă ochii. Nu vedeți haosul pe care el îl crează în viețile voastre? Sunteți
orbi?
Mesaj bogaților
Bogaților le spun: opriți-vă. Gândiți-vă o clipă și întrebați-L pe Dumnezeu. Vă place cum trăiți legile lui Dumnezeu? După
părerea voastră, este corect așa? M-ați refuzat pe Mine în favoarea bunurilor lumești? Aceste excese și plăceri vă lasă cu inimile
goale. În inimile voastre știți că nu este corect. Dar voi simțiți o sete și mai mare după promisiunile goale dar incitante pe care
vi le dă înșelătorul, în schimbul suﬂetelor voastre.
Un mesaj celor care îi urmează pe Illuminati
Vă implor pe toți, mai ales pe copiii Mei care sunt atrași de grupul “Illuminati” și de alte grupări rele. Odată ce sunteți acaparați
de ei, vă așteaptă osânda veșnică. Nu înțelegeți că ceea ce promit ei în schimbul suﬂetului vostru nu este decât minciună? O
minciună vicleană și înspăimântătoare. Voi nu veți primi niciodată acele daruri promise de mesagerul sinistru al adâncimilor
iadului. Ca Mântuitor al vostru, care Mi-am dat viața pe Cruce pentru a vă salva , vă rog: nu vă pierdeți de Mine. Vă iubesc,
copiii Mei. Plâng în timp ce vă implor să nu Mă refuzați pe Mine, în favoarea înșelătorului.
Îi voi ierta pe toți cei care se spovedesc
Nu pot interveni în liberul vostru arbitru, pentru că acesta este unul dintre darurile pe care le-ați primit când v-ați născut în
Lumina lui Dumnezeu. Eu voi veni, precum a fost profețit in Scripturi, mai repede decât ar putea concepe cineva. Lumea va
cădea în întuneric și deznădejde. Dar Eu îi voi ierta pe ﬁecare dintre copiii Mei instantaneu, în momentul confesiunii, indiferent
de gravitatea păcatelor lor, atunci când păcatele lor li se vor dezvălui. Ei vor intra cu trup și suﬂet în Paradis când Cerul și
Pământul se vor uni, unde voi toți veți trăi veșnic împreună cu familiile voastre.
Promisiuni oferite de Paradis
Nici un fel de boală, nici un fel de violență, nici păcat - doar iubire, aceasta este promisiunea Paradisului Meu. Nimeni nu va
mai dori nimic. Toată lumea va trăi în armonie, bucurie și iubire.
Realitatea iadului
Nu refuzați această viață pentru aceea pe care v-o promite satana! El vă minte încontinuu. Dacă urmați o cale din care
Dumnezeu sau Eu, Isus Cristos Mântuitorul vostru, nu facem parte, atunci sunteți pe calea osândei veșnice. Veți urla de spaimă
când vă veți da seama de greșeală. Atunci veți cere îndurare. Vă veți zgâria fețele și vă veți smulge părul. Dar aveți liberul
arbitru, care este unul din darurile Tatălui și nu se poate lua de la voi. Dacă voi înșivă alegeți aceasta cale falsă, atunci vă veți
osândi și veți arde în focul iadului. Acesta este chiar realitatea. Cea mai mare pedeapsa va ﬁ să vă dați seama atunci, la sfârșit,
că Dumnezeu există. Că Eu, salvatorul vostru, Isus Cristos, exist cu adevărat. Dar în acea fază nu vă veți mai putea salva.
Cea mai mare osânda va ﬁ când veți conștientiza că nu veți mai vedea niciodată fața lui Dumnezeu
Membrii familiei voastre poate că se vor uita la voi din partea cealaltă. Când se va întâmpla aceasta și veți înțelege înspăimântătorul adevăr, va ﬁ deja prea târziu. Să nu uitați aceste cuvinte. Cea mai mare osândă va ﬁ aceea când veți ști că nu veți
vedea niciodată fața lui Dumnezeu. Acesta va ﬁ cel mai mare chin și va rămâne veșnic cu voi în focul iadului, unde durerea este
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constantă și fără sfârșit. În locul Paradisului care v-a fost promis, voi veți sfârși pe îngrozitoarele culoare ale iadului, din cauza
minciunilor înșelătorului. Iadul este foarte real și înseamnă suferință care durează o veșnicie.
Vă rog pe toți cei care nu credeți că sunt cu adevărat Eu cel care comunică acum cu omenirea. Vă rog să vă rugați în ﬁecare zi
la ora trei, la Inima Mea Preasfântă, Rozariul Divinei Milostiviri. Voi răspunde cererilor voastre cu o iubire pe care o veți simți
imediat. Țineți-Mă de mână, copiii Mei. Nu vă desprindeți de ea. Atât de mult vă iubesc, mi-am dat viața pentru ﬁecare dintre
voi ca să puteți ﬁ salvați.
De această dată voi veni ca să vă judec. Oricât de mult v-aș iubi, nu mă pot amesteca în voința voastră, care v-a fost dăruită
de Tatăl Meu iubit. Sper că în sfârșit îi veți asculta acum pe vizionarii și profeții lumii moderne. Adevărul este calea care vă
face să vă amintiți de Salvarea voastră care este veșnică, și de acel nou început, când Paradisul se va întoarce pe Pământ.
Minciunile satanei
Minciunile, indiferent cât sunt de seducătoare, tot minciuni rămân. Minciuni – făcute pentru a fura suﬂetele iubite care aleg
această cale și nu pot ﬁ eliberate de către Tatăl, Creatorul și Făcătorul Pământului.
Mântuitorul vostru Dumnezeiesc, Isus Cristos

8. Semnele ultimelor timpuri - dar slava se va reîntoarce pe pământ
Duminică, 14 noiembrie 2010 la ora 23:00
Draga Mea ﬁică, să nu te simți vinovată pentru îndoielile pe care le-ai simțit astăzi. Acestea sunt ﬁrești. Capacitatea ta de a
înțelege lucrurile spirituale nu este încă atât de puternică pe cât ar trebui să ﬁe, dar așa este normal.
Eu te voi conduce iar tu, cu timpul, vei înțelege scopul misiunii tale. Am nevoie ca tu să ﬁi tare în munca ta și ascultătoare față
de Mine. Aceasta e o sarcina grea, care te va epuiza emoțional. Îți voi trimite un conducător spiritual care te va ajuta în aceasta
misiune uriașă, ce trebuie dusă la bun sfârșit. Această misiune este foarte importantă, deoarece fără ea, foarte multe suﬂete s-ar
pierde din cauza satanei. Fiica Mea, tu deja te-ai decis pentru această lucrare, chiar înainte de a o ﬁ primit.
Eu îl conduc pe îndrumătorul tău spiritual. Când tu vei vorbi, el va ști adevărul. În ultimele două zile ai simțit deja păcatele
oamenilor, într-un mod în care nu le-ai mai simțit până acum. Ai văzut diferența? Te-ai simțit deosebit, când te-ai uitat către
copii Mei? I-ai văzut într-o altfel de lumină, nu-i așa? Aceasta este puterea Duhului Sfânt, te-am binecuvântat cu ea.
Tot un dar pentru tine a fost și iubirea pe care ai simțit-o în inima ta pentru copii Mei, ca și preotul pe care l-ai văzut astăzi la
Sfânta Liturghie. Acest dar ți l-am dat prin puterea Duhului Sfânt. Tu, de-acum vei putea să vezi, să simți și să auzi păcatele
oamenilor într-o așa măsura încât să simți durerea pe care o simt eu. Vei vedea și iubirea pe care o port copiilor Mei, prin ochii
tăi în care acum se oglindește Inima Mea.
Să nu te temi de aceste daruri, copilă. Să nu crezi că nu vei putea ﬁnaliza această misiune, deoarece puterea pe care o vei primi
prin harurile Mele te va întări astfel încât nici nu te vei mai uita vreodată înapoi, și nici nu vei dori aceasta.
Acum te simți slabă. Dar așa se simte Puterea Mea Dumnezeiască inundând corpul tău. Căldura pe care o simți este iubirea pe
care o simt Eu pentru tine. Nu plânge, copila Mea. Până acum ai fost deosebit de tare și ai acceptat totul cu toate că sunt doar
câteva zile de când am început să iți vorbesc. Nu, copila Mea, nu sunt închipuiri, deși tu te tot întrebi pe tine și pe aceia care-ți
sunt aproape.
Cei care își vând suﬂetul satanei
Acum scrie următoarele: lumea este apăsată de greutatea întunericului și a complotului demonic urzit de cel rău care continuă
să îi ademenească și să îi ispitească pe copiii Mei. Au fost păcăliți într-o asemenea măsură încât mulți dintre ei se zvârcolesc
ca niște animale chiar în văzul întregii lumi. Cât de multe suﬂete sărmane, hrănite cu senzualitate, lăcomie și vanitate, le par
credincioșilor într-o stare atât de tristă și demnă de milă! În truﬁa lor, ei cred că au o putere reală. Această putere le-a promis-o
satana. Mulți dintre acești copii au ales să își vândă suﬂetul și se mai și mândresc cu asta.
Din ce în ce mai mulți copii ai Mei sunt atrași de strălucirea și bogăția promisă de el (satana) în văzul întregii lumi. Nu,… lor
nu le este rușine să se laude că îi aparțin. Promisiunile făcute de el nu sunt doar minciuni, ci în plus au fost date doar din ură
împotriva omului. Satana urăște omenirea.
El îi minte pe copiii Mei și le promite că le poate da orice, dar asta, din păcate, este doar minciună. Toți cei care-l urmează pe
el și promisiunile lui iluzorii nu pot ﬁ și nu vor ﬁ salvați.
Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă pentru copiii Mei. Fiica Mea, știu că ești obosită, dar ascultă cuvintele Mele. Și credincioșii care
au credința lâncedă dar încă nu s-au atașat de tot de satana, trebuie să ﬁe precauți. Ei, inclusiv discipoli ai Mei și câțiva dintre
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slujitorii Mei sﬁnțiți, episcopi, arhiepiscopi - ironizează credința copiilor Mei. Spiritualitatea lor s-a pierdut în spatele lăcomiei,
căci aurul și bogăția au ascuns darurile dumnezeiești pe care le-au primit ca discipoli ai lui Dumnezeu.
Biserica a rătăcit calea și se afundă în întuneric. Copila Mea, acest fapt a fost profețit și nu este altceva decât un semn al
timpurilor de pe urmă. Sunt timpurile în care se va ivi ultimul papă și lumea se va pierde sub conducerea Profetului Fals.
Revelațiile despre lucrurile care vor preceda a Doua Mea Venire, ți se vor da dinainte, copila Mea, pentru ca să poată ﬁ ascultate
cuvintele tale și suﬂetele să ﬁe pregătite înainte de Marele Avertisment. Nu te neliniști. Viața va continua. Slava se va reîntoarce
pe Pământ. Copiii Mei vor ﬁ salvați din ghearele celui rău, care va ﬁ distrus. Foarte important este să nu-i ducă cu sine, prin
uneltirile lui, pe copiii Mei în adâncul iadului.
Cuvântul Meu trebuie să ﬁe puternic. Copiii Mei trebuie să îl asculte. Le dau acest avertisment din pură iubire. Acum Mă
întorc la voi ca Judecător și nu ca Mântuitor. În trecut, timpul judecății s-a amânat datorită rugăminților Mamei Mele iubite și
mulțumită rugăciunilor discipolilor Mei din lumea întreagă. Acum nu va mai ﬁ așa.
Nimeni nu va ști data reîntoarcerii Mele
Nici ție, nici altor copii ai Mei nu le va ﬁ revelată data Venirii Mele. Nu se poate revela. De aceea este important ca ﬁecare
copil al Meu să ﬁe pregătit. Cei care nu se pregătesc, nu vor putea spune că lor nu li s-a dat adevărul. Când va veni Marele
Avertisment vor recunoaște adevărul. Da, dacă își spovedesc păcatele și le recunosc, vor primi binecuvântarea Mea. Dacă nu,
atunci vor ﬁ aruncați în focul iadului, Milostivirea Mea se va termina pentru ei.
Acum du-te, copila Mea. Pregătește Cuvântul, ca lumea să-l poată auzi. Spune copiilor Mei, credincioșilor Mei, să nu le ﬁe
teamă. Spune-le să se roage pentru necredincioși. După aceea spune-le necredincioșilor să se întoarcă la Mine. Fă tot ce este
posibil să-i atenționezi ca să-și deschidă inimile.
Mântuitorul vostru Isus Cristos, care vine să-i judece pe cei vii și pe cei morți

9. A doua venire
Luni, 15 noiembrie 2010 la ora 03:00
Mulțumesc ﬁica Mea pentru perseverența în Adevărul Meu și pentru că înțelegi că această comunicare a Mea cu tine este foarte
reală. Vei simți Duhul Meu în corpul tău atunci când voi veni să-ți revelez mesajul Meu dumnezeiesc, care este necesar să ﬁe
înțeles de către omenirea acestor timpuri. Aduc un mesaj plin de iubire și pasiune pentru toți Copiii Tatălui Meu. Aceste mesaje
le vor explica tuturor discipolilor lui Dumnezeu cât de important este ca acum să cadă în genunchi și să înțeleagă adevărul
Cărții lui Ioan.
A sosit timpul pentru a Doua Mea Venire , iar semnele sunt deja revelate pentru aceia care cunosc profețiile date cu atât
de mult timp în urmă. Priviți. Ce vedeți acum? Semnele se văd deja. Omul nu recunoaște îngrozitoarele ambuscade la care
este supus? Minciunile perverse, acceptate și acoperite de către Guvernele care nu suspectează nimic, se ascund în spatele unei
aparente salvări.
Ascultați-Mă, copiii Mei. Anticristul stă gata să apară. Fiți vigilenți, deschideți-vă ochii și inimile în fața adevărului, sau
altfel veți muri. Nu vă temeți, iubiți discipoli, pentru că voi veți conduce turma Mea la Sfânta Adorație a Tatălui Meu Veșnic.
Hrana vieții va ﬁ abundentă în timpul acestor zile întunecate, pentru acești credincioși. Rămâneți împreună și iubiți-vă unii
pe alții. Dați-vă putere unul altuia pentru ca să puteți uni ﬁecare rasă, ﬁecare credință și credincioșii din întreaga lume, cu
Împărăția Tatălui Meu.
Sarcina voastră va ﬁ să dovediți iubirea lui Dumnezeu, bunătatea, speranța și dreptatea Vieții Veșnice pregătită pentru întreaga
omenire. Prin rugăciune comună, prin dărâmarea zidului vostru de mândrie și de frică, veți deveni o forță puternică. Împreună
veți ﬁ puternici. Fidelitatea voastră față de Mine, Mântuitorul vostru, va ajuta la convertirea necredincioșilor. Acești oameni,
mulți dintre ei, independent de vina lor, nu cunosc Iubirea Mea. Poate simt iubire unii pentru alții, însă nu înțeleg de unde vine
aceasta. Conduceți-i pe ei, copii ai lui Dumnezeu, la lumină.
Eu sunt pâinea, Eu sunt lumina. Lumina Mea vă ține în siguranță. Dar vă îndemn să ﬁți generoși în inimi și în suﬂete,
gândindu-vă și la cei care au nevoie de călăuzire. Prin exemplul vostru trebuie să le arătați cum să se apropie de Mine. Blând,
dar hotărât trebuie să-i convingeți să aleagă calea cea bună. Important e să-i treziți din visarea lor neștiutoare, înainte de a ﬁ
prea târziu.
Copiii Mei, nu înțelegeți învățătura Cărții Tatălui Meu? Cartea care revelează semnele Venirii Mele pe Pământ trebuie studiată
și acceptată ca Adevăr. Dumnezeu, Tatăl Veșnic, prin profeții Lui, nu minte. El nu se contrazice. Acum vi se arată acele semne
cerești care au fost profețite, și trebuie să vă pregătiți.
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Voi și familiile voastre într-o clipită veți ﬁ ridicați împreună cu Mine.
Vă rog insistent, rugați-vă pentru călăuzire. Credincioșii Mei, ﬁți gata să luptați în numele Meu și să țineți piept Anticristului.
Oamenii vor râde de voi, când le veți aminti de profețiile din cartea lui Ioan. Vă vor ironiza cu un umor searbăd și vă vor insulta,
pentru părerile și îngrijorările voastre. Să nu vă pese, pentru că acum aveți o obligație față de Mine. Rugați-vă, rugați-vă și
convingeți-i pe atei să accepte învățăturile. Nu vă temeți. Acelora dintre voi, mai ales celor cărora le e teamă de viitorul lor
sau al familiei lor, vă spun următoarele: când va veni timpul, atunci voi și familiile voastre într-o clipă veți ﬁ ridicați în Rai,
împreună cu Mine. Apoi veți primi darul Vieții Veșnice când Cerul și Pământul se vor uni. Aceasta înseamnă Noul Paradis. Va
ﬁ un timp de mare slavă, de iubire și de perfecțiune pentru ﬁecare dintre cei ce Mă urmează.
Rămâneți puternici. Va trebui să suportați chinul suferinței pentru scurt timp. Dar credința voastră vă va întări făcându-vă
puternici. Nu uitați, Eu vă iubesc pe toți. Iubiți-Mă și voi pe Mine și ajutați-Mă să salvăm cât mai multe suﬂete.
Voi sunteți oastea Mea puternică și acum a sosit timpul să vă pregătiți de luptă. Pe ﬁecare dintre voi vă voi conduce în Împărăția
Tatălui Meu.
Iubitul vostru Mântuitor, Isus Cristos

10. Puterea lumii, Anticristul și semnul Bestiei
Luni, 15 noiembrie 2010 la ora 10:00
Acum recunoști adevărul și accepți mesajele ca ﬁind reale. Fiica Mea, scrie următoarele: viteza cu care se desfășoară profețiile
devine evidentă pentru toată lumea. Urmărește schimbările ce se petrec în Biserica Mea căci acesta este unul dintre primele
semne. Atunci înșelătorul îi va induce în eroare pe discipolii Mei.
Al doilea semn se va arăta în modul în care mulți dintre voi nu vor mai avea controlul în propriile lor țări. Aceasta cuprinde
controlul bunurilor materiale și controlul armatei. Copiii Mei, conducătorii voștri și toți aceia care răspund de masele de oameni,
vor pierde controlul. Vor deveni ca niște bărci fără cârmaci. Acea barcă va avea un drum fără țel și ei se vor pierde.
Copiii Mei, acum trebuie să vă rugați foarte mult ca să se slăbească strânsoarea pe care aceste grupări de oameni maleﬁci vor
să le exercite asupra voastră. Ei nu sunt din Împărăția lui Dumnezeu și voi nu veți putea recunoaște că aceasta este o forță
puternică însă atentă să nu se dezvăluie.
Copiii Mei, voi nu veți ﬁ mai înțelepți. Veți crede doar că trăiți într-o perioadă grea, dar să știți că această fațadă a fost
planiﬁcată tocmai pentru a vă face să gândiți astfel. Ridicați-vă acum, copiii Mei.
Semnul bestiei
Nu acceptați Semnul. Dacă mai mulți dintre voi îl refuză, atunci numeric veți ﬁ mai tari. Acest semn - semnul Bestiei – va ﬁ
distrugerea voastră. Nu este ceea ce pare. Dacă îl acceptați, atunci veți ﬁ duși din de în ce mai departe.
Să vă feriți de Planul înșelătorului, care se pregătește să șteargă din viața voastră orice semn referitor la Tatăl Meu Veșnic și la
învățătura Sﬁntei Scripturi. Veți vedea aceasta în școli, în facultăți, în spitale și în constituția țării voastre. Cel mai îngrozitor
lucru, care Mă doare cel mai mult, este abandonarea învățării Bibliei tocmai de către cei ce sunt practicanți ai cinstirii Mele,
Mântuitorul lor Dumnezeiesc. Este foarte aproape timpul când veți vedea cum Cuvintele Mele și învățarea adevărului vor ﬁ
abolite și vor ﬁ pedepsite.
Copiii Mei, voi veți suferi mult în Numele Meu. Forțele răului vor ﬁ răspunzătoare de asta. Ei sunt conduși de satana. Îi veți
putea vedea peste tot, mai ales în funcțiile importante, de care va depinde supraviețuirea voastră. Copiii Mei, nu vă îngrijorați
pentru voi. Mai degrabă să vă îngrijorați pentru acele sărmane suﬂete induse în eroare, care au fost atât de contaminate de
către înșelător încât acum le este greu să scape de el, atât de puternică este strânsoarea lui. Nu puteți avea încredere în astfel
de oameni. Aveți grijă în ce fel de relații ajungeți cu ei. Strânsoarea lor va ﬁ așa de mare pentru că ei controlează totul. Va ﬁ
foarte greu să-i învingeți, pentru că vor controla toate cele necesare supraviețuirii ca: băncile, proprietățile voastre, impozitele
și alimentele de bază.
Dar toate acestea nu vor ține mult, pentru că zilele lor sunt numărate. Dacă acești oameni vor rămâne în sclavia celui rău, vor
cădea în adâncurile terorii iar soarta lor este atât de îngrozitoare și înspăimântătoare încât omul ar rămâne împietrit – mort dacă ar vedea doar pentru o clipă chinurile pe care ei le vor îndura.
Lupta este pe cale să înceapă și se extinde pe măsură ce mâna Tatălui Veșnic cade încet pedepsind pentru păcatele care au
devenit evidente acum pe pământ. Pentru aceste păcate Mi-am dat viața. Nici un om nu se poate numi copilul lui Dumnezeu
dacă este martor sau participant la această întunecată dar ordonată armată a distrugerii. Această armată diabolică, plină de
demonii iadului, va săvârși fapte de o asemenea gravitate încât oamenilor nevinovați le este imposibil să le cuprindă cu mintea.
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Nu vreau să-i sperii pe copii Mei, vreau doar să le prezint adevărul, care se va produce în viitorul apropiat. Sculați-vă copiii Mei
și învingeți puterea celui rău, înainte ca cel rău să vă învingă pe voi. Fiți atenți la conducerea globală în orice formă, măsură,
tip sau cod. Priviți-i cu atenție pe conducătorii voștri și pe toți cei care vă controlează accesul zilnic la banii care vă permit să
vă hrăniți și să supraviețuiți. Trebuie deja să vă faceți rezerve de alimente.
Nu primiți acest mesaj într-un mod care reﬂectă Învățăturile Mele, însă trebuie să Mă ascultați. Aceste lucruri au fost profețite
de mult. Copiii Mei, trebuie să ascultați cu atenție. Duhul întunericului crește mereu și voi, credincioșii Mei, trebuie să rămâneți
puternici. Păstrați-vă Credința în Mine prin rugăciune. Fiecare copil al Meu să se roage zilnic Rozariul Divinei Milostiviri,
deoarece prin el i se întărește suﬂetul, iar în momentul morții găsește bunăvoință.
Copiii Mei, mesajele Mele să nu vă sperie. Credincioșii Mei au o datorie față de Mine. Dați-Mi voie să va spun aceasta. Nu uitați
că se revarsă peste voi Duhul Sfânt imediat ce Îmi acceptați cuvintele. Nu vă temeți, voi ați fost aleși. Voi, oastea credincioșilor
Mei, veți repurta victoria asupra celui rău. Pentru asta trebuie să vă rugați.
Am venit la voi cu mesajul iubirii curate. Nu vă dați seama că voi veți trăi Paradisul atunci când Cerul și Pământul se vor uni?
Nu aveți de ce să vă temeți pentru că voi, credincioșii Mei, veți ﬁ ridicați cu trup și suﬂet în Împărăția lui Dumnezeu. Vă veți
vedea rudele iubite, care au primit darul Tatălui Ceresc.
Faceți ce vă spun, rugați-vă, vorbiți-Mi, iubiți-Mă și aveți încredere în Mine și Eu vă voi da în schimb putere. Rugați-vă pentru
apărare prin rugăciunea sfântului Rozariu, care vi s-a dat cu binecuvântările Mamei Mele. Pe de o parte, această rugăciune este
necesară pentru a vă ﬁ de ajutor ca să vă protejați pe voi înșivă de cel rău, iar pe de altă parte, trebuie să vă rugați ca și cei
cu care interacționați să ﬁe apărați, pentru ca ei să nu vă contamineze sau să vă clatine credința în Mine, pe care o păstrați în
inimile voastre.
Rugați-vă și pentru protecția profeților și vizionarilor Mei. Rugați-vă pentru slujitorii Mei iubiți, acei slujitori sﬁnțiți pe care
i-am trimis ca să vă ghideze. Și ei, ca și credincioșii Mei, vor suferi chinurile cauzate de cel rău. El (cel rău) va încerca mereu să
vă orbească în fața adevărului și va folosi toate tacticile perﬁde ca să vă convingă că este falsă credința voastră. Ascultați-Mă.
El, înșelătorul, va folosi toată argumentația și logica, într-un mod subtil și plăcut, ca să vă convingă că el va aduce speranța în
viețile voastre. El, prin Anticrist, se va strădui să vă facă să credeți că el este Cel Ales.
Anticristul
Mulți credincioși ai Mei vor cădea victimă acestei înșelătorii respingătoare. Fiți vigilenți. Va ﬁ cunoscut în lume ca vestitor al
iubirii, păcii și armoniei. Oamenii vor cădea în genunchi în fața lui și-l vor adora. Vă va arăta puterea lui și voi veți crede că
este de proveniență dumnezeiască. Dar nu este așa. Învățăturile lui vi se vor părea uneori ciudate. Adevărații credincioși vor ști
că el nu este din lumină. Prezența sa mândră și pompoasă îi va ascunde marea răutate. Se va făli și va arăta peste tot că el este
iubirea adevărată și personiﬁcarea compasiunii. În spatele acestei fațade este plin de ură față de voi, copiii Mei. Râde în spatele
ușilor închise.
Copiii Mei, vă va înșela îngrozitor. El va părea puternic, hotărât, plin de umor, grijuliu, iubitor, și va ﬁ perceput ca un salvator.
Toată lumea va ﬁ atrasă de înfățișarea lui frumoasă, dar aceasta în curând se va schimba.
Va face ravagii în lume și va omorî mulți oameni. Actele lui de teroare vor ﬁ evidente pentru toți, va distruge independența
voastră și va colabora la punerea semnului - semnul Bestiei. Voi, copiii Mei, trebuie să ﬁți tari. Nu acceptați semnul, pentru că
veți cădea sub inﬂuența lui hipnotică, maleﬁcă.
Mulți vor muri, din cauza credinței lor pentru Mine. Nu vă temeți, deoarece dacă suferiți pentru Mine, cu Mine sau în Mine,
atunci sunteți aleși. Rugați-vă, rugați-vă, ca să nu ajungeți sub domnia lui îngrozitoare. Ridicați-vă și luptați pentru Mine.
Nu lăsați ca farmecul convingător al Anticristului să învingă suﬂetul vostru. Lăsați-Mă să vă iau în brațe, să vă leagăn prin
Harul Meu Divin, ca să vă dau putere să luptați pentru adevăr. Dragostea Mea pentru voi nu va muri niciodată.
Niciodată să nu alegeți calea Anticristului, deoarece pentru Mine veți ﬁ pierduți. Va ﬁ foarte greu, dar vă voi da ajutor pe mai
multe căi, ca să vă diminuez suferințele. Mergeți și rugați-vă pentru Milostivirea Mea Divină și pregătiți-vă pentru lupta ﬁnală.
Isus Cristos, Regele poporului Meu, Mântuitorul și Judecătorul Drept

11. Avertisment pentru cler (rânduiala ecleziastică)
Marți, 16 noiembrie 2010 la ora 09:55
Fiica Mea, ieri oamenii te-au respins, încercând să-ți stârnească îndoieli. De aceea ai suferit. Să nu cazi în disperare. Cuvintele
Mele vor ﬁ ascultate. Pe parcursul muncii Tale te vei lovi de obstacole, care te vor demotiva.
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Fiica Mea, Eu te conduc. La asta trebuie să te gândești și să nu uiți niciodată această promisiune. Am făcut cum ai cerut, și
te-am lăsat să dormi liniștită noaptea trecută. Acum ești mai puternică. Nu simți asta?
Fii precaută cu cine intri în vorbă. Mărturisitorii Mei sau cei pe care tu îi consideri a ﬁ așa, nu întotdeauna sunt ceea ce par.
Trebuie să faci ceea ce-ți dictează inima.
Lumea poate părea ca întotdeauna, însă ea este în schimbare și aceasta se întâmplă acum. Această schimbare duce omenirea
într-un întuneric care o va învălui și va estompa astfel iubirea oamenilor pentru mine.
De ce trebuie întotdeauna să pună copiii Mei adevărul sub semnul întrebării? Ei nu urmează învățăturile Mele, deși acest dar
l-au primit încă de la apostolii Mei, care datorită iubirii lor pentru Mine și prin puterea Duhului Sfânt, au dat lumii un dar
foarte special. Darul Adevărului a fost predat și propovăduit în întreaga lume, pentru toți copiii Mei. Mulți dintre ei au urmat
această direcție de-a lungul secolelor.
Alții, deși știau adevărul, au hotărât să îl modiﬁce pentru a se potrivi propriilor lor hotărâri, dorințe, mândrii și aviditate de
putere. Apoi cei care M-au urmat, nu au mai știut să facă diferența între adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu și minciunile
propovăduite de oamenii aﬂați în derută. Așa lucrează necuratul. El aduce confuzie, îndoială și disperare și face asta încă de la
moartea Mea pe Cruce. Dar acum ascultați-Mă. Fiica Mea, el nu va învinge. Puterea călăuzirii cerești, va reaprinde credința
copiilor Mei, prin învățăturile profeților Mei.
Roagă-i pe copiii Mei să ﬁe atenți la schimbările ce se petrec în lume. Roagă-i să-și deschidă inimile, ochii și mintea, ca să vadă
minciunile propovăduite de satana. El țese un năvod de promisiuni care să îi facă pe copiii Mei să simtă atracție pentru aceste
minuni exterioare. Minunile și fala sunt goale.
Când se descoperă deșertăciunea, vedem că nu răspândesc nici iubire, nici alinare reală.
Puterea răului crește într-una. Aceasta este planiﬁcată de către satana prin armata lui haină. Acești discipoli ai lui satana îl
urmează cu o adorație ﬁdelă prin preamărirea de sine și dorința de înavuțire, până când vor ﬁ conduși la “paradisul” promis de
el. Dar acest paradis nu este altceva decât întuneric. Însă când copiii Mei își vor da seama de asta, nu va mai ﬁ timp pentru
salvarea lor.
Rugă pentru Salvare
Fiecare copil al Meu trebuie să se trezească, chiar dacă o face din iubire pentru familie, și să vadă această răutate, pentru a se
putea salva unul pe altul. Iubirea Mea îi va călăuzi și pe mai departe, dacă se întorc acum la Mine. Niciodată nu trebuie să le
ﬁe teamă să se întoarcă la Mine și să spună:
“O Doamne, condu-mă în Împărăția Ta și apără-mă de întunericul care a cuprins suﬂetul meu. Ascultă-mă
acum, o Preasfântă Inimă, și prin bunătatea Ta permite ca lumina și ocrotirea iubirii Tale să pătrundă în mine.
Amin.”
Toți copiii Mei care vor spune această rugăciune vor ﬁ ascultați. Rugămințile lor pentru salvarea lor și a celor pe care-i iubesc,
vor ﬁ ascultate. Prin vizionarii Mei, care sunt conduși de Binecuvântata Mea Mamă, am încercat neobosit să avertizez lumea.
În multe cazuri, deși la început i-au refuzat pe vizionari, până la urmă tot i-au acceptat. De data aceasta nu li se va acorda timp
destul pentru ca mesajele lor sa ﬁe auzite de suﬁcient de mulți dintre copii Mei.
Feriți-vă de profeții falși
Fiți prudenți față de Profeții Falși
Îi atenționez pe copiii Mei să se ferească de profeții falși. Mulți vizionari au fost deja înșelați. Vizionarii adevărați vor primi
haruri astfel încât vor transmite Adevărul Meu într-un asemenea mod încât îi vor însoți evenimente și minuni supranaturale,
care nu pot ﬁ și nici nu vor ﬁ negate.
Mi se rupe inima când văd că o mare parte dintre slujitorii Mei consacrați îi resping pe vizionarii Mei. Aceiași slujitori, pe care
i-am trimis să-i învețe pe copiii Mei, au eșuat în această sarcină. Ei trebuie să se întoarcă la Mine pentru călăuzire și trebuie să
se roage pentru harurile de care au nevoie, pentru a conduce Poporul Meu.
Slujitorii Mei consacrați sunt foarte speciali și toți cei care au primit acest Sacrament trebuie să asculte cererea Mea. Aveți
o datorie față de Mine. Acum trebuie să vă înnoiți angajamentele față de Mine. Credeți și urmați mesajele Mele sﬁnte. Fiți
tari, pentru că acum sunteți chemați să depuneți mărturie despre Adevărurile scrise în Cartea Revelației și acceptați faptul că
timpul a sosit. Pregătiți-vă acum pentru acest mare eveniment. Nu Mă negați și nu-mi întoarceți spatele. Să predicați cu tărie
și convingere. Nu aruncați deoparte învățăturile Mele spunând celor ce Mă urmează că totul va ﬁ în ordine. Nu acesta este
mesajul pentru care ați fost chemați. Obligația voastră față de Mine este de a atrage atenția turmei voastre asupra adevărului.
Nu trebuie spus copiilor Mei că toți se vor mântui, deoarece este fals. Se vor mântui doar aceia care vor cere iertarea Mea și Mă
vor urma pe Mine și Învățăturile Mele.
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De ce nu urmați Învățăturile Sﬁntei Scripturi? De ce folosiți diverse scuze ? De ce îi induceți în eroare pe copiii Mei convingându-i
că Dumnezeu iartă totul? Tatăl Veșnic îi va ierta doar pe aceia care cred în Mine și le pare rău pentru păcatele lor.
Suferința și moartea Mea pe Cruce nu v-a spus nimic? Am murit ca să salvez lumea de neroziile satanei. Dar voi, din toleranță
greșit înțeleasă, îi învățați minciuni pe copiii Mei. Ați căzut victimă presiunii oamenilor și mascați Sﬁntele Învățături pentru a
căror propovăduire ați fost chemați.
Nu vă este rușine? V-au prins atât de tare ispitele oferite de această lume încât urmați dogmele false dictate de toleranța atât
de populară, pe care satana a răspândit-o printre copiii Mei ? Acești sărmani copii ai Mei au nevoie de călăuzire. Ei trebuie să
înțeleagă care sunt diferențele între interpretările omenești și promisiunile dumnezeiești pe care le-am făcut Eu.
De ce nu cred copiii Mei în intervențiile divine? De ce considerați le fără valoare, atunci când vă sunt prezentate? Preoții Mei,
ascultați-Mi rugămintea. Rugați-vă ca mesajele Adevărului să ﬁe ascultate.
Mesaj către episcopi
Episcopilor Mei le spun următoarele: dați-vă jos mantiile, întoarceți spatele bogățiilor în care credeți. Căutați umilința care este
așteptată de la voi. Supuneți-vă acum Cuvântului Meu sau veți suporta consecințele. Voi aveți obligații față de Mine și față de
Tatăl Veșnic. Cât de orbi ați devenit! Acum, prin vizionari, vi se dau semne cerești și nu le luați în seamă. În loc de asta stați
în castelele voastre și sunteți ironici. De aceea păcatele voastre nu vor ﬁ iertate.
Păcatele slujitorilor Mei sﬁnțiți, ale celor care au ales căile Mele, Mă ofensează foarte tare. Deschideți-vă ochii, deschideți-vă
inimile și întoarceți-vă la învățăturile din Cartea Mea Sfântă.
Mesaj către cardinali
Cardinalilor le spun următoarele: cât de sus ați ajuns de ați uitat sacramentele și adevărul Învățăturilor Mele prin care să-Mi
conduceți turma? Coborâți de pe piedestalul vostru și urmați Învățătura Mea. Să nu vă distragă falsitatea care a infectat
omenirea. Nu Mă negați chiar și voi.
Vă rog pe toți să vă rugați pentru curajosul Meu papă, ultimul papă adevărat. Pe voi, apostolii Mei, înșelătorul vă duce în eroare.
El s-a făcut cunoscut pe coridoarele Bisericii Mele și acum se dă în vileag cu metodele lui diabolice. Tuturor care umblă cu ochii
deschiși, vă spun următoarele: să ﬁți vigilenți față de cele ce se petrec în fața voastră și în spatele vostru. Va acapara suﬂetele
voastre dacă îl lăsați să vă înșele.
Vă rog, rugați-vă pentru toți. Cereți călăuzirea Mea. Implorați iertare și lăsați-Mă să vă conduc din nou.
Tuturor celor care pun la îndoială aceste indicații, le spun: de ce credeți că nu aș putea comunica cu voi în acest mod? Pe
ﬁecare dintre voi v-am învățat prin apostoli, care, sub călăuzirea Duhului Sfânt au dat lumii mesajele Mele care și acum se aplică.
Timpul se apropie acum. Toată viața voastră v-ați rugat pentru călăuzire. Acum vă cer să ascultați cererea Mea.
Al vostru Mântuitor Dumnezeiesc, Isus Cristos

12. Dați la o parte toate îndoielile
Marți, 16 noiembrie 2010 la ora 23:00
Fiica Mea iubită, scrie următoarele: îndoielile care ți-au încercat suﬂetul, erau de așteptat. Da, și pe tine te ispitește înșelătorul
ca să îți întorci capul, dar nu va reuși niciodată să te câștige de la Mine. Iubită ﬁică, tu ești cu mult mai tare decât ai crede,
pentru că foarte puține suﬂete alese ar ﬁ în stare să facă față la această cerere Sfântă, așa cum o faci tu. Este nevoie de curaj ca
să poți face față modului în care Eu comunic cu tine. Nu ai fugit de spaimă. Ai știut de la început că aceasta este o comunicare
dumnezeiască venită din cea mai înalta și mai sfântă ierarhie cerească.
În curând vei avea parte de o iluminare deosebită, care îți va alunga îndoielile. Când se va întâmpla aceasta, mintea ți se va
deschide și mai mult, ca să poți primi harurile deosebite care trebuie să îți ﬁe date pentru a te umple de curajul ți hotărârea
necesare pentru a te ajuta să răspândești aceste profeții.
Da, ﬁica Mea spre marea ta surpriză, pe tine te-am ales ca să îndeplinești profețiile din cartea lui Ioan și să pregătești omenirea
pentru puriﬁcarea care se va produce în curând. Fiica Mea iubită, când vei scăpa de frică, de șovăieli și de nesiguranță, te vei
ridica și vei înfăptui aceasta sarcină deosebită pe care o cer de la tine. Fă ceea ce-ți spun acum: în ﬁecare zi, după amiază la
ora trei, să reciți Rozarul Milostivirii Divine pentru a ajuta la salvarea suﬂetelor. Trebuie să continui să te rogi rozariul, pe care
Mama Mea dragă l-a dat lumii, căci ea colaborează cu Mine să pregătească lumea pentru a Doua Venire a Mea.
Multe suﬂete sunt pierdute acum pentru Mine și din ce în ce mai multe sunt răpite zilnic de către cel rău. Nu pot lăsa să-Mi
ﬁe luate. Te rog ajută-mă să le salvez bietele suﬂete! Lasă deoparte toate îndoielile. Totdeauna gândește-te care este sarcina ta.
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Ajută ca ochii lor să se deschidă și prin aceasta să primească posibilitatea salvării. Daca te vei gândi mereu la rezultatul ﬁnal,
vei înțelege de ce acest lucru este atât de important și de ce chemarea Mea este făcută din Iubirea pură pe care o port în Inima
Mea pentru toți copiii Mei.
Gândește în felul următor: iubirea părinților buni este nemărginită. Când un copil se rătăcește și merge pe calea osândei, durerea
și tulburarea din inima părintelui este ca un pumnal. Fiecare părinte care își iubește copilul, va lupta până la capăt pentru el.
Nu va abandona lupta niciodată. Și cu Mine este așa. Voi face tot ce Îmi stă în putință pentru a readuce inimile lor la Inima
Mea, dar voi respecta întotdeauna liberul arbitru. Fiica Mea, pentru aceasta mă vei ajuta tu.
Despre ascultare și abandonarea totală nu trebuie să-ți mai amintesc. Aceasta este vocația ta, pentru care ai fost aleasă. Ia-ți
sabia. Trebuie să lupți cot la cot cu Mântuitorul tău Divin, într-o ultimă încercare de salvare a copiilor Mei înainte de Ziua
Judecății.
Acum du-te în pace și iubire ca să primești Trupul Meu.
Iubitul vostru Mântuitor, Isus Cristos

13. Mesaj pentru agnostici și atei
Joi, 18 noiembrie 2010 la ora 21:00
Celor ce spun că nu cred în Mine, le spun următoarele: întrebați-vă dacă puteți să vă amintiți din trecutul vostru de o perioadă
în care ați crezut? Amintiți-vă când ați fost copii și ați crezut în Mine. Indiferent unde v-ați născut și ce religie ați avut, atunci
ați avut credință ? Ce s-a întâmplat de atunci? V-au inﬂuențat alții? V-au spus că existența voastră are o explicație rațională?
De la începutul timpurilor, copiilor Mei le-a fost greu să accepte că în afara acestei existențe mai poate ﬁ și o alta. Dar priviți în
jurul vostru peste tot în lume și observați minunile creației Tatălui Meu Veșnic. Soarele, luna, marea, râurile, plantele, animalele
și toate minunile creației, și atunci răspundeți la următoarele: De unde au venit toate acestea? Chiar credeți că ele au apărut
din altceva și nu dintr-o ﬁință supranaturală? Aveți grijă când ascultați minciunile care sunt răspândite de așa-numiți prezicători
care aparțin mișcării New Age. Ei sunt conduși spre ceea ce se pretinde a ﬁ adevărul și încântarea unei noi ere. Această noua
eră, către care ei sunt conduși să creadă, este un nou paradis, un tip de centru glorios al universului, controlat de om. Această
doctrină este falsă. Mulți copii ai lui Dumnezeu, chiar și dintre cei credincioși, fac greșeala de a confunda credința în această
doctrină cu credința în Lumină.
Ei sunt conduși de demoni. Unii sunt conștienți de aceasta, alții nu. Rugați-vă pentru ca ei să vadă Adevărul, înainte de a-și
continua drumul lor zadarnic spre nicăieri.
Ateilor Eu le spun: Eu vă iubesc, indiferent cât de mult M-ați jignit voi. Ateilor conduși și inﬂuențați de altfel de credințe:
opriți-vă și gândiți-vă!
În strădania lor de a urma rațiunea omenească, ei pur și simplu cred într-o altă religie. Ei cred că omul controlează totul. Nu
este așa. Însă acești oameni, copiii Mei prețioși pentru care Eu voi lupta, sunt încurajați să-l urmeze pe satana, înșelătorul,
dușmanul omenirii.
Întrebați-l pe ateul care face eforturi deosebite să pună presiune pe copiii lui Dumnezeu, de ce face asta? Nu îi este de ajuns să
Mă renege pur și simplu? De ce mint acești oameni? Multe asemenea grupuri atee au planuri de a-i seduce și atrage pe copiii
Mei într-o doctrină falsă.
Să nu vă înșelați, căci credința lor este chiar o altă formă de religie, o religie care preamărește puterea inteligenței, rațiunea și
mândria. Ei imită chiar însușirile satanei. Ei, în orbirea lor, urmează o altă religie – adularea întunericului, în care nu există
iubire. Atât de pasionați sunt acești atei, atât de mândri de religia lor, încât nu-și dau seama că ceea ce apără ei este chiar o
religie – religia înșelătorului, care râde de prostia lor.
Ateilor, ascultați-Mă, pentru ultima dată! Întoarceți-vă la Sfânta Scriptură, acum! Uitați-vă în Cartea lui Ioan și cugetați la
adevăr, care acum începe să se desfășoare. Acum, când vedeți acele evenimente care pas cu pas se desfășoară în fața voastră, nu
vi se par reale?
Nu vă dați seama cum Cuvântul Meu profețit cu mult timp în urmă, poate ﬁ adevărat? Deschideți bine ochii și vorbiți-Mi, măcar
o dată, astfel:
“Dumnezeule, dacă Tu ești Adevărul, arată-mi semnul iubirii Tale. Deschide-mi inima, ca să mă poți conduce. Dacă exiști,
lasă-mă să simt Iubirea Ta pentru ca să văd Adevărul. Roagă-te acum pentru mine.”
Acum când vă vorbesc pentru ultima dată, vă spun acestea: Iubirea nu este făcută de om. Nu o puteți vedea, dar o puteți simți.
Iubirea vine de la Tatăl Veșnic. Ea este un dar pentru omenire. Iubirea nu vine din întuneric. Întunericul pe care îl simțiți
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este lipsit de iubire. Fără dragoste adevărată nu puteți simți. Nu puteți vedea Lumina. Nu puteți vedea niciun viitor. Eu sunt
Lumina. Eu sunt viitorul. Eu vă aduc slavă și viață pentru totdeauna. Întoarceți-vă, acum, și cereți-Mi ajutor. Faceți aceasta
și Eu vă voi răspunde, cu brațele Mele vă voi îmbrățișa.
Lacrimile Mele de bucurie vă vor salva, căci deveniți din nou copiii Mei iubiți. Veniți acum și uniți-vă cu Mine în Paradis.
Iubitul vostru Mântuitor, Isus Cristos

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

15. Convertirea
Duminică, 21 noiembrie 2010 la ora 01:30
Fiica Mea, astăzi am adus mesajul speranței și al păcii întru toți copii Mei care poate au simțit teama față de mesajele de până
acum. Să știi că nu trebuie să te îngrijorezi nici chiar pentru aceia cărora le vine greu să creadă în Mine, în Tatăl Meu Veșnic
sau în Duhul Sfânt. Copiii Mei iubiți ar vrea să aibă credință, dar le vine greu deoarece logica lor bazată pe raționament îi
împiedică să creadă în supranatural.
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Nu vă temeți, chemați-Mă în rugăciune, chiar și dacă vă rugați doar odată pe zi, ca prin Inima Mea Sfântă să revărs iubirea Mea
peste voi și în scurt timp vă veți simți altfel. Mulți dintre voi - aceia care sunt încă nesiguri în credință - îi invidiază pe aceia
care au credință puternică. Ei trebuie să înțeleagă că Eu îi iubesc pe toți copiii Mei. În inima Mea este un loc special pentru
ﬁecare dintre voi, exact așa cum este în inima unui părinte. Niciodată să nu credeți că nu sunteți vrednici de iubirea Mea.
Nu v-am iubit eu într-atât încât Mi-am dat de bunăvoie și viața pentru voi în speranța că vi se va mai da o șansă ca să vă
reîntoarceți la Mine?
Copiii Mei, voi întotdeauna veți ﬁ marginalizați când vă veți exprima credința în Creatorul vostru Divin. Când se va întâmpla
astfel, nu uitați că acest lucru trebuie să ﬁe îndurat pe pământ de toți cei care Mă iubesc. Nu permiteți niciodată ca să slăbească
sau să ﬁe ascunsă credința voastră în Mine, Mântuitorul vostru Divin, față de aceia care se vor uita la voi cu milă.
Da, mulți dintre copiii Mei, inﬂuențați de logica și rațiunea omenească, deliberat puse în suﬂetele lor închise, vor pune la îndoială
credința voastră. Ca să vă insulte și mai mult, ei se vor simți jenați de credința voastră dar, deși nu vor recunoaște public, vor
simți o curiozitate invidioasă față de voi. Această invidie apare din certitudinea că în suﬂetul lor se formează un gol tot mai
mare. Oricât de mult încearcă să-și examineze străfundul suﬂetului ca să aﬂe de ce este așa, tot nu vor înțelege. În același timp
voi, cei credincioși, veți ﬁ umiliți de privirile jenate ale celor fără credință sau cu o credință slabă.
Să nu vă temeți niciodată să recunoașteți iubirea voastră față de Tatăl Veșnic. Fiți deschiși cu privire la credința voastră. Să vă
arătați cu mândrie iubirea voastră pentru Mine, în așa fel încât toată lumea să simtă asta. Dacă veți face așa, veți ﬁ un exemplu
bun pentru alții.
Să nu încercați să vă impuneți credința în fata celor fără credință prin logică și rațiune, în mod agresiv, ci mai degrabă dați-le
iubire și ajutor fraților voștri și surorilor voastre chiar dacă voi știți că au nevoie de îndrumare. Când vor vedea modul deschis
în care va exprimați iubirea voastră pentru Mine, cu bucurie în inimă, vor începe să se minuneze.
Dacă voi îi veți conduce pe alții prin exemplul vostru de iubire, respect și fapte bune, atunci și ei vor ﬁ atrași spre lumină. La
început mulți nu vor înțelege de ce, dar mai târziu, mai ales datorită puterii rugăciunilor voastre, și ei vor porni spre Mine.
Vă chem pe voi să vă rugați urgent pentru convertirea tuturor suﬂetelor. Să-i includeți în rugăciunile voastre pe oamenii pe care
îi cunoașteți personal și simțiți că au nevoie de rugăciunile voastre din cauza greutăților pe care le întâmpina în viață. Rugați-vă
și pentru convertirea bieților Mei copii, pierduți de Mine din cauza întunericului care îi orbește și nu mai văd adevărul. Rugați-vă
cu deosebită compasiune și iubire pentru aceia care în mod activ urmează calea înșelătorului. Ei, mai mult decât oricine, au
nevoie de rugăciunile voastre.
Spuneți-le tuturor celor cu care intrați în contact, cum se pot salva chiar și în clipa morții, dacă recită rozariul Milostivirii Divine.
Vă rog foarte mult, dați-l mai departe tuturor celor care vă ascultă. Îndemnați-i, dacă îndrăzniți, să îl citească și să îl țină minte,
ﬁindcă dacă ei îl recită chiar și cu ultima suﬂare de viață, Eu pot să îi salvez și o voi face.
Niciodată să nu vă ﬁe rușine de crucea pe care o purtați
Să nu vă simțiți jigniți când ateii vă ironizează pentru că vă rugați. Să nu vă ﬁe jenă de crucea care o purtați ca scut de
apărare. Nu ascundeți aceste simboluri ale iubirii voastre pentru Mine, Mântuitorul vostru Divin, pentru Tatăl Veșnic și Duhul
Sfânt. Purtând cu mândrie această cruce pe mulți oameni îi veți conduce spre Mine. Vor ﬁ oameni, care în mod vizibil vă vor
desconsidera, dar în sinea lor vor ﬁ invidioși pe credința voastră. Mulți dintre cei care o vor observa, în interior vor simți un gol
mare, din cauza lipsei de credință. Copiii Mei, rugăciunea Mă ajută să pot salva aceste suﬂete. Spuneți următoarea rugăciune
pentru ei:
“Domnul Meu iubit, te implor cu brațele întinse către Tine, primește în brațele Tale iubitoare pe fratele Meu
(nume). Binecuvântează-l cu Sângele Tău Sfânt și dă-i harurile necesare pentru a putea câștiga Spiritul iubirii
Tale care să îl conducă la salvarea veșnică.”
Credincioșii Mei, când vă vor provoca în public din cauza credinței voastre, spuneți următoarele: Eu sunt un discipol al lui
Cristos care prin mâna necredincioșilor a suportat moartea. Din acest motiv, ca discipol al lui Cristos și din dragoste pentru
El, voi suporta întotdeauna și voi accepta batjocura provocată de alții. Aceasta este crucea mea, de care sunt mândru. El,
Mântuitorul Meu, a murit nu doar pentru păcatele mele ci și pentru păcatele voastre.
Când idealiștii și ateii vor expune cu mândrie ceea ce sunt, atunci întrebați-i dacă tot așa se vor simți când vor ajunge la sfârșitul
vieții lor? Iar pe urmă dați-le următorul sfat: ”Pe patul de moarte amintiți-va de Rozariul Milostivirii Divine și chiar dacă aveți
îndoieli, deschideți-vă inimile și rugați-vă Tatălui Meu Veșnic să vă ierte. Gândiți-vă la promisiunile Mele. Ca Drept Judecător
și Mântuitor, eu vă voi ierta – până când vă veți da ultima suﬂare pe acest pământ. Spuneți-le,să se roage din toate puterile ca
să îți poată deschide inimile măcar o dată.
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Rugăciunea îi duce pe toți copiii Mei mai aproape de Împărăția Mea pe Pământ, când Cerul și Pământul se vor uni. Adevărata
putere a rugăciunii va ﬁ înțeleasă pe deplin doar când copiii Mei vor striga către Mine cu inima deschisă. Cereți și dacă se
potrivește cu voia Domnului, atunci veți primi răspuns la ele.
Să nu refuzați niciodată copiilor voștri Sacramentul Botezului
Rugați-vă pentru copiii mici, pentru ﬁi și ﬁicele voastre, pentru tinerii lumii. Fiecare din ei merită să li se arate Adevărul. Părinții
nu le-au vorbit despre adevărul iubirii lui Dumnezeu și n-au avut parte nici de conducere spirituală, pentru că în ultimele două
decenii a dominat întunericul în lume. Chiar dacă credința voastră este slabă, faceți-vă obligația părintească și lăsați-i pe copiii
voștri să aibă parte de Sacramente, mai ales de Sacramentul Botezului. Nu luați asupra voastră păcatul de a refuza cel mai
important Sacrament chiar propriilor voștri copii. Mulți părinți nu permit din mândrie să le ﬁe botezați copiii, chiar își declară
necredința cu voce tare și astfel zădărnicesc mântuirea suﬂetului copilului. Dați copiilor voștri darul Sacramentelor, cu timpul
ori vă vor mulțumi pentru ele, ori Mă vor respinge. Aceasta depinde de ei. Dacă vreți, refuzați-Mă pe Mine, dar nu furați
suﬂetele Copiilor Mei. Pe Pământ voi sunteți părinții lor, dar în realitate ei sunt copiii Tatălui Meu Veșnic, care este Creatorul
și Făcătorul tuturor lucrurilor. Nu încercați să-i trageți după voi în întuneric. Vă rog în mod repetat, nu uitați ca indiferent de
convingerile voastre, Eu vă iubesc pe ﬁecare dintre voi.
Mântuitorul vostru și Judecătorul, Isus Cristos, Fiul Tatălui Veșnic

16. Apel către toate bisericile și cultele, să se unească împotriva celui rău
Duminică, 21 noiembrie 2010 la ora 15:00
Ascultați chemarea Mea, acum vorbesc către Bisericile din lumea întreaga. Toți copiii și credincioșii din lume Îmi aparțin. Dintre
voi, mulți urmează învățăturile Bisericii și ale lui Dumnezeu, Creatorul vostru. Aceasta este bine. Mulți dintre voi interpretează
învățăturile Tatălui Veșnic în diverse moduri. Se întâmplă așa din cauză că profeții încă de la început, au interpretat diferit
învățăturile.
Cei mai mulți profeți au interpretat corespunzător învățăturile, însă cuvintele unora dintre profeți, au fost manipulate. Tuturor
profeților li s-a dat învățătura adevărată. Totuși nu toți profeții au reușit să păstreze rămânerea adepților lor pe calea Vieții
Veșnice.
Toate căile duc la Dumnezeu, la Creatorul omenirii. Credincioșii lui Dumnezeu interpretează diferit învățăturile, ceea ce duce la
confuzie. Când se instalează confuzia, există doar o singură cale, aceea de a simpliﬁcă credința. Pur și simplu credeți și slăviți-L
pe Creatorul vostru.
Fac apel către toate Bisericile lumii, ﬁecare cult, religie, să se roage pentru omenire și mai ales pentru necredincioși – acum !
Iubirea lui Dumnezeu n-are nimic de a face cu distrugerea vieții umane. Nici un singur om n-are dreptul ca în numele Meu sau
în numele Tatălui Meu Veșnic, să ia o viața. Mai degrabă adunați-vă și uniți-vă în iubirea față de Creatorul vostru și faceți front
comun împotriva celui rău, care va apărea repede printre voi.
Copiii Mei, vă amintesc poruncile lui Dumnezeu, cele 10 porunci pe care Tatăl Veșnic le-a dat prin Moise, slujitorul Sau sfânt și
devotat. Aceste reguli au fost concepute ca să-i învețe pe copiii lui Dumnezeu cum trebuie să-l cinstească pe Dumnezeul lor ca
să ﬁe conduși către adevăr. Foarte mulți oameni au uitat deja cele Zece Porunci. Și aceia care nu le-au uitat, doar rar se mai
gândesc ce înseamnă ele în realitate. Aceia care nu înțeleg cele Zece Porunci, le interpretează greșit și astfel se îndepărtează de
adevăr. Acestora le spun următoarele: Vă rog citiți și înțelegeți cele Zece Porunci, sau riscați să stârniți mânia lui Dumnezeu.
N-aveți voie să diluați înțelesul poruncilor ascunzându-l în spatele unei false iubiri sau false compasiuni, ori prin justiﬁcarea
păcatelor față de ceea ce v-a fost spus.
Prima poruncă vă spune să adorați doar un singur Creator, Tatăl Meu Veșnic, și să ocoliți idolatria. Însă prima Mea poruncă a
fost călcată în picioare spre folosul falșilor dumnezei. Prin falși dumnezei nu înțeleg neapărat pe acei oameni care sunt în poziții
sus puse ori pe aceia care se scot pe ei înșiși în evidență pentru ca voi sa vă aruncați in extaz la picioarele lor. Da, aceasta este
o ofensă care Îl supără tare pe Dumnezeu. Însă idolatria despre care Eu acum vă vorbesc, nu este altceva decât iubirea pe care
o simt oamenii pentru putere și bani, care îi poate duce pe copiii Mei la deznădejde. Această deznădejde îi duce la încălcarea
altei legi: păcatul obsesiei de sine. Dorința cu care vă căutați drumul în viață in detrimentul suﬂetului vostru vă va duce la
distrugere. Iubirea de sine nu este iubire, ci vanitate. Totuși aceasta este o învățătura foarte populară în lumea de azi. Voi, sub
masca falsei compasiuni, vă înălțați pe voi înșivă și îl negați pe Dumnezeu. Lipsa smereniei vă va aduce distrugerea. Când vă
puneți pe voi înaintea altora, atunci vor ﬁ oameni care vor avea de suferit. Poruncile nu trebuie să ﬁe niciodată încălcate. A vă
justiﬁca păcatele cu argumente omenești este o absurditate.
Obsesia Celebrității
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Tinerii, cărora le lipsește îndrumarea de atât de mult timp, sunt acum absorbiți în abisul idolatriei în modurile pe care toată
lumea le poate vedea. Idolii care sunt adorați de copiii Mei tineri, în marea lor majoritate nu sunt din Lumină. Mulți și-au
vândut suﬂetul celui rău, fapt cu care se mai și laudă.
Apariția lor hipnotică îi convinge pe copiii Mei, prin muzică și cuvinte, că aceasta este singura cale de urmat. Imoralitatea lor
atractivă îi încurajează pe discipolii lor să îi imite. Când fac asta, ei, copiii Mei, blochează Lumina pentru că și ei la rândul lor
sunt absorbiți în întunericul etern. Obsesia pentru celebrități în lumea de azi înseamnă că ei, copiii Mei, sunt mereu nerăbdători
în strădania lor de a atinge aceleași înălțimi de care pretind că se bucură cei care îl urmează pe Înșelător.
Veniți acum copiii Mei din toate crezurile și religiile. Uniți-vă și luptați pentru dreptul de a menține credința în Dumnezeu și în
Tatăl Veșnic, pentru dreptul de a vă putea iubi unii pe alții, pentru dreptul Iubirii curate, Iubirea lui Dumnezeu, Tatăl Veșnic,
Creatorul Cerului și al Pământului.
Mântuitorul vostru iubitor și Judecătorul vostru drept, Isus Cristos

17. Marele Avertisment - un dar al milostivirii
Luni, 22 noiembrie 2010 la ora 02:00
Preaiubita Mea ﬁică, sunt foarte mulțumit pentru că urmezi Cuvintele Mele cu credință totală și ascultare. Iubirea Mea pentru
de tine este mare. Și iubirea ta e la fel față de Mine. Acum simți că Eu sunt foarte aproape de inima ta. Fiica Mea, acum tu ești
una cu Mine. Eu și Tatăl Veșnic, ca și Duhul Sfânt, Sfânta Treime, ne bucuram de răspunsul tău la această importantă misiune.
Noi și toți îngerii și sﬁnții suntem cu tine zilnic, ca să te apărăm în această lucrare sfântă.
Fă-ți curaj și ține-Mă de mână și pe mai departe. Lasă-Mă să îți conduc cuvintele, pentru ca omenirea să aibă o șansă ca în
sfârșit să înțeleagă adevărul înaintea Marelui Avertisment. Acest Mare Avertisment, din Milostivirea și Dragostea Mea, dat ca
ultimul dar pentru Copiii Mei, va avea loc în curând. Fiecărui copil al Meu îi va ﬁ arătată viața, păcatele, faptele incorecte și
ﬁecare insultă de care se face responsabil față de frații si surorile lui, și toate acestea se vor întâmpla în timpul unui eveniment
mistic. Nu va ﬁ exclus nici un bărbat, nici o femeie, sau nici un copil pe acest pământ.
Unii vor ﬁ șocați și întristați de păcatele săvârșite de-a lungul vieții și imediat se vor întoarce la Mine, Judecătorul Drept și astfel
se vor mântui. Ei, din iubire și părerea de rău, vor implora milostivire.
Alții vor ﬁ atât de șocați și de îngrețoșați de păcatele care li se vor arăta, încât vor cădea morți, înainte de a avea șansa să ceară
iertare.
Pe urmă, vor ﬁ cei care-l urmează pe înșelător. Ei, îngroziți, când își vor vedea faptele rele făcute de-a lungul vieții, vor dori să
fugă. Vor încerca să se ascundă, dar nu va ﬁ unde. Ori vor accepta ceea ce au văzut și cu capul plecat vor cere iertare pe loc,
ori vor întoarce spatele și deși se vor zvârcoli de rușine și groază, nu vor implora îndurare.
Apoi mai sunt ultimii păcătoși. Când li se vor arăta păcatele, ei se vor justiﬁca și vor nega că au făcut aceste păcate grave
împotriva Poruncilor lui Dumnezeu. Pur și simplu vor nega adevărul și se vor întoarce spre întunericul veșnic al iadului.
Îndurarea Mea nu va refuza pe nimeni
De ce nu vor să înțeleagă aceasta copiii Mei? Dacă ei se pocăiesc sincer și dorința lor este de a trăi cu Mine pe noul Pământ, unde
Cerul și Pământul se vor uni, atunci de ce nu cer iertare? Nimeni nu va ﬁ întors de la milostivirea Mea, dacă arată remușcare
(căință). Dar ei sunt atât de prinși în urmărirea propriilor țeluri egoiste, încât nu vor reuși să înțeleagă consecințele.
Treziți-vă acum cu toții. Acceptați schimbările la care veți ﬁ martori, cauzate de faptele rele ale omenirii, ca și semnele profețite,
care preced reîntoarcerea Mea pe Pământ.
Permiteți-Mi să vă conduc în Paradis
Prin acest profet și prin Cartea Adevărului, prin iubirea pe care o simt pentru voi, vă mai rog o dată, întoarceți-vă la Mine,
înainte ca timpul să se termine. Permiteți-Mi să vă țin în brațele Mele. Permiteți să pătrundă în trupul, suﬂetul și în mintea
voastră, iubirea Mea. Deschideți-vă inimile și permiteți-Mi să vă conduc în Paradis, unde veți savura Viața Veșnică. De ce ați
vrea să alegeți poteca spre neant, tocmai acum când adevărul a fost revelat?
Inima Mea tremură de îngrijorare și de tristețe când Mă gândesc la copiii care refuză adevărul promisiunii Mele. Încă o dată vă
spun, întoarceți-vă la Mine și vorbiți cu Mine. Rugați-Mă să vin din nou în inimile voastre. Îmi voi face loc in suﬂetul vostru.
Aceasta o promit chiar și celor mai împietrite suﬂete. Doar un singur cuvânt trebuie să spuneți. Cereți-Mi să vă arăt și vouă
prezența Mea cu următoarele cuvinte:
“Isuse mă simt pierdut. Deschide-mi inima, ca să pot primi iubirea Ta și arată-mi adevărul în așa fel, încât și
eu să mă salvez. Amin”
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Cuvintele Mele despre Marele Avertisment nu sunt amenințări. Acest eveniment este cunoscut încă de la moartea Mea pe Cruce.
De ce sa credeți că nu se poate întâmpla? Adevărul e scris în Sfânta Scriptură, ca să-l înțeleagă toată lumea. Voi acționa ca
Mântuitor al vostru până în ultima clipă, chiar înainte să vin ca Drept Judecător, pentru a-i conduce pe copiii Mei la familia
Mea de mare iubire, bucurie și fericire, unde cu toții vom trăi veșnic în armonie.
Satana și acoliții lui vor ﬁ aruncați pentru totdeauna în întuneric. Familia Mea va participa la aceasta bucurie a Raiului Divin, la
vederea căruia nici un om care l-ar întrezări, nu ar putea întoarce spatele promisiunii acestei curate fericiri în Împărăția Tatălui
Meu.
Rugați-vă, rugați-vă pentru iertare și pășiți cu slavă în Împărăția Tatălui Meu, unde voi și cei dragi ai voștri veți ﬁ salutați în
lumina iubirii curate.
Mă voi lupta să vă recâștig pe toți
Am murit pentru voi toți și mă voi lupta până în ultima clipă să vă recâștig, în ciuda întunericului existent în lume .
Vă rog permiteți-Mi să vă arăt încă o dată cât de mult vă iubesc. Luați-Mă de mână, lăsați capul vostru pe umărul Meu și
suﬂetul vostru fragil se va aprinde de o iubire pe care ați uitat-o de mult.
Mântuitorul vostru iubit, Isus Cristos

18. Avertisment pentru războiul nuclear
Marți, 23 noiembrie 2010 la ora 03:00
Preaiubita Mea Fiică, tu suferi din cauza lucrării pe care o faci pentru Mine. Întunericul ce-l simți vine de la înșelător, care
te atacă în ﬁecare ceas prin oamenii cunoscuți, cu puterea întunericului. Cu toate că te simți deznădăjduită, în realitate ești
apărată. El, înșelătorul despre care ti-am spus, nu va putea dăuna suﬂetului tău. Și pe mai departe trebuie să te rogi Sfântul
Rozariu, ca să ai parte de ocrotire permanentă. Pe măsură ce te vei ruga această rugăciune foarte puternică în cinstea Mamei
Mele, vei observa diferența.
Nu este simplu să termini această lucrare la care trudești pentru Numele Meu, dar trebuie sa rămâi tare, pentru că atunci când
va ﬁ revelată lumii ea va aduce pace și mulțumire copiilor Mei.
Dacă ei, copiii Mei, vor înțelege adevărul, atunci vor ști că nu au fost îndepărtați sau uitați de către Creatorul lor. Informația
primită prin această carte va aduce consolare și îi va atrage aproape de Mine.
Planul pentru războiul ce va veni
Nu te teme, ﬁica Mea, pentru că ești în siguranță, cu toate că te simți fără putere și ți-e teamă de nesiguranță. Această lume
va suferi încă și mai mult, inclusiv țara ta, din cauza extinderii controlului în lumea întreagă, când oamenii vor ﬁ neputincioși .
De aceea este foarte important să vă pregătiți încă de pe acum.
Ți-am spus și mai devreme că trebuie să atragi atenția copiilor Mei, să-și planiﬁce treburile înainte de a începe temutul război
global. Războiul despre care vorbesc este dirijat de balaurul roșu. Balaurul, noua putere mondială, complotează acum pentru a
distruge orașe în vest. Timpul este aproape. Rugați-vă, rugați-vă, pentru că acest pericol nu se poate opri dacă nu vă veți ruga
îndeajuns. Rugați-vă pentru aceia care în acest război atomic își vor pierde viețile.
Mai sunt trei ani până când acest plan se va desfășura
Rugați-vă pentru aceste suﬂete acum. Pe măsură ce o putere mondială preia conducerea, simulând o compasiune falsă, ei vor
dori să controleze libertatea voastră de a trăi, a mânca și a vă ruga. De aceea poporul Meu trebuie să se străduiască să nu
depindă de nimic. Produceți-vă singuri alimentele. Să vă căutați din timp locuri sigure, unde vă puteți întâlni pentru a-l putea
slăvi pe Mântuitorul vostru. Dar rămâneți tari. Să nu povestiți prea multor oameni de ce faceți asta. Mai sunt trei ani până
când semnele acestui plan se vor desfășura în fața ochilor voștri. Faptul că vă pregătiți acum, vă va ﬁ de mare ajutor în acel timp,
deși din când în când veți pune la îndoială și poate veți reﬂecta la acest plan, deoarece vi se va părea foarte ciudat. Începeți deja
să vă produceți singuri alimentele. Cumpărați semințele care în viitor nu vor mai ﬁ disponibile. Astfel vă veți hrăni familiile pe
timpul foametei mondiale.
Mergeți acum și pregătiți-vă.
Mântuitorul vostru iubit, Isus Cristos
corectat iulie 2014
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19. Treptele care duc la desăvârșirea suﬂetească
Miercuri, 24 noiembrie 2010 la ora 02:30
Fiica Mea iubită, scrie următoarele: Credința se clatină uneori, chiar și la cei mai ﬁdeli discipoli ai Mei, tocmai atunci când
se așteaptă cel mai puțin. Acest fapt este important pentru că le pune la încercare credința, ca după această experiență să se
întoarcă în Inima Mea mai întăriți. Nu vă temeți, aceasta este o încercare pe care o permit Eu, cu scopul de a-i întări pe copiii
Mei.
Nu este ușor să vă păstrați credința în Mine, copiii Mei, deoarece multe obstacole stau în calea ﬁdelității voastre. Din când în
când veți simți un gol total în suﬂetele voastre. Asta poate să vă dezorienteze, deoarece simțiți că ați rămas singuri, fără sprijin.
Discipolii Mei ﬁdeli, trebuie să înțelegeți următoarele: cu toate că vă veți simți singuri, Eu nu voi ﬁ niciodată departe de voi.
Toate aceste încercări au doar un singur scop, să vă întărească în așa măsură credința, încât de ﬁecare dată să faceți încă un
pas spre Mine. Aceasta este așa numita scară ce duce spre perfecțiunea suﬂetească, care este însăși Raiul. Aceasta este o scară
lungă și poate dura mult până să ajungeți la cea mai înaltă treaptă. Fiecare treaptă poate reprezenta o nouă revelație asupra
lecțiilor ce trebuie experimentate înainte de a câștiga harurile necesare pentru a vă ridica suﬂetul spre perfecțiunea suﬂetească,
necesară pentru a intra în Paradisul Tatălui Meu.
Cu ﬁecare treaptă urcată, veți dobândi o nouă înțelegere a ceea ce aștept Eu de la voi. Uneori e greu. Altădată poate părea
nedrept. Dar după ﬁecare treaptă urcată, veți înțelege mai bine adevărul Învățăturii Mele.
Unii urcă repede aceste trepte, în timp ce alții au nevoie de mai mult timp. Unii dintre discipolii Mei evlavioși își pot pierde
curajul și dau înapoi un pas, doi, sau chiar trei pași odată. Este normal așa. Alții, care urcă prea repede, devin atât de încrezuți,
crezând că înțeleg deja toate problemele spirituale. Dar acesta este modul înșelătorului de a vă face să credeți și să acceptați
această falsă siguranță de sine. Toate darurile pe care le primiți nu pot veni decât de la Mine. Discipolii Mei ﬁdeli, ele vă sunt
date din iubirea nemărginită pentru voi. Niciodată sa nu presupuneți că aveți credința puternică mulțumită acțiunilor voastre.
Da, credința voastră poate ﬁ puternică datorită inimii voastre simțitoare. Dar și acesta este un dar de la Mine. Pentru a ajunge
la ultima treaptă a iubirii voastre pentru Mine, trebuie să ﬁți smeriți. Fiți virtuoși tot timpul.
Neapărat să arătați fermitate în credință, pentru că aceasta îmi este dragă. Dar niciodată să nu cădeți în eroarea de a vă purta
ca și cum ați cunoaște toate secretele Raiului. Pentru că sunteți oameni, care s-au născut cu păcatul originar, numai timpul vă
va releva aceste taine, copiii Mei.
Încercați întotdeauna să acceptați totul, chiar și încercările pe care vi le trimit, ca dar de la Mine. Scopul tuturor darurilor Mele
este de a vă întări în iubirea voastră față de Mine.
Sunt foarte mândru de toți copiii Mei care cred în Mine și Îmi arată cinstire și respect. Ca să vă pot ridica pe voi în Slava
deplină a Paradisului Tatălui Meu, trebuie să vă doriți slava unirii perfecte cu Mine.
Aceasta, copiii Mei, cere timp și răbdare pentru a vă abandona total suﬂetele. În momentul când aceasta se va întâmpla veți
face parte din Trupul Meu Mistic, până-n veșnicie.
Copiii Mei, abandonați-vă total în iubirea Mea curată și niciodată nu va mai trebui să priviți înapoi sau să vă ﬁe teamă, pentru
că în brațele Mele veți ﬁ în siguranță.
Fiți tari copiii Mei ﬁdeli, chiar și când vedeți piedicile pentru că Eu nu-i voi părăsi niciodată pe discipolii Mei iubiți. Niciodată!
Mântuitorul vostru iubit, Isus Cristos

20. Plan global pentru diminuarea natalității și răsturnarea liderilor mondiali
Vineri, 26 noiembrie 2010 la ora 03:00
Fiica Mea iubită, în curând vei avea parte de călăuzire, printr-un conducător spiritual. Nu uita că mulți vor ﬁ în rândurile celor
chemați de Mine, dar puțini Mă vor accepta. După cum știi, Eu nu Mă pot amesteca în liberul vostru arbitru, care nu este
altceva decât un dar pentru voi. Acum e foarte important ca această sarcină urgentă să ﬁe îndeplinită iar copiii Mei să poată
auzi toate acestea și astfel să poată ﬁ salvați.
Semnul
Să nu te înșeli, schimbările sunt în curs și în curând vor ﬁ arătate atâtea semne premergătoare, încât vor ﬁ puțini aceia care
nu le vor observa. Semnele despre care vorbesc sunt cele date prin vizionarii Mei prin intermediul aparițiilor Preaiubitei Mele
Mame în Europa. Mulți oameni care-și deschid inima și își eliberează suﬂetul prizonier, vor înțelege că aceste comunicări vin din
Ceruri. Când copiii Mei vor vedea semnele miraculoase care vor ﬁ vizibile în Soare, ei vor recunoaște atunci adevărul.
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Ignoră batjocura oamenilor, ura și disprețul lor, pe care ei ți le vor arăta când oamenii vor citi conținutul acestor mesaje. Același
lucru s-a întâmplat și cu apostolii Mei, când ei și-au făcut lucrarea prin darul Duhului Sfânt. Fiica Mea și tu ai primit acest dar.
Să nu-l refuzi niciodată și să nu te îndoiești de el. Acesta este adevărul și-l știi și tu deja. În sfârșit, îndoielile tale încep să scadă
.
Precum ți-am mai spus, îți voi trimite ajutor. Deja este în desfășurare realizarea acestei promisiuni. Îți voi da informații despre
evenimente viitoare, pe care tu trebuie să le dezvălui tuturor, inclusiv necredincioșilor. Ce importanță are dacă pentru început
nu vor crede? Căci, atunci când evenimentele se vor desfășura ei nu vor avea altă opțiune decât să creadă adevărul.
Plan pentru organizarea unui război
Puterile lumii pregătesc un plan maleﬁc pentru desfășurarea unui război - care are ca scop diminuarea populației lumii. Rugațivă, rugați-vă, pentru ca să ﬁe cât mai mic prejudiciul produs de acești oameni rău intenționați. Supunerea lor stupidă în fața
înșelătorului înseamnă că, prin puterile satanice pe care le primesc sub inﬂuența lui, ei sunt hotărâți să-și îndeplinească planul
cu orice preț.
Planul răsturnării papei Benedict
Sunt în pregătire planuri pentru a prelua puterea Bisericilor, a diferitelor culte și chiar a Vaticanului. Iubitul Meu papă Benedict
este înconjurat de aceia care plănuiesc răsturnarea lui. Și alți lideri mondiali vor ﬁ ținte ale acestor planuri de a ﬁ înlăturați de
către puterile ascunse chiar printre ei.
Treziți-vă copii și luptați. Acesta este un război adevărat, cu totul altfel decât cele de până acum, pe care le-ați trăit pe pământ.
Acesta nu este altceva decât un război dirijat împotriva voastră, împotriva ﬁecărui copil al Meu. Voi sunteți ținta. Problema
este că nu vedeți dușmanul, pentru că are inima lașă și nu are curajul să se arate.
Întâlniri secrete
Plini de sine, ei se întâlnesc în secret în cercul lor și sunt împrăștiați în toate aspectele vieții. Nu doar pe coridoarele guvernelor
voastre, ci și la tribunal, poliție, în comerț, în învățământ și armată.
Nu permiteți acestor oameni să vă spună cum trebuie să vă rugați. Fiți atenți cum vor încerca să vă dirijeze viața, și pregătiți-vă
de pe acum pentru vremurile care vă stau în față.
Atenționare pentru vaccinările în masă
Înainte de toate, vă rog să vă rugați în grupurile de rugăciune. Să vă rugați pentru aceia care sunt discipolii satanei. Rugăciunea
va ajuta la zădărnicirea unor catastrofe. Să vă feriți de lucrurile îngrozitoare pe care vor să vi le provoace prin vaccinuri.
Să nu aveți încredere atunci când dintr-o dată vor dori să vă vaccineze, aparent din compasiune față de voi. Fiți vigilenți.
Prin înțelegere între ei, vor să subjuge, în toate țările, cât de mulți oameni posibil.
Nu vă temeți, pentru că îi voi apăra pe credincioșii care se roagă Mie. Să vă rugați și pentru suﬂetele curajoase care s-au hotărât
să răspândească adevărul. Mulți dintre ei sunt ironizați, cu toate că spun, în mare parte, doar adevărul.
Depozitarea alimentelor
Să nu aveți încredere în furnizorii de alimente. Să vă pregătiți deja de pe acum pentru viitor. Începeți să strângeți alimente și să
vă plantați propriile voastre recolte. Depozitați-le ca și când v-ați pregăti de un război. Toți cei care o fac vor ﬁ bine. Suﬂetele
voastre se vor întări datorită rugăciunilor și adorațiilor și vor ﬁ apărate, astfel nu veți ajunge în calea celor răi. Nu lăsați ca ei să
domnească peste părerile și convingerile voastre, prin insistența lor de a adopta niște legi ce duc la destrămarea familiilor. Se vor
strădui să despartă familiile, prin faptul că îi vor încuraja pe oameni la promovarea divorțurilor, libertate sexuală și religioasă.
Uciderea unor conducători mondiali
Vor stârni ura între națiunile lumii, vor omorî lideri prin asasinate, și vor conﬁsca libertatea oamenilor forțându-i să se bazeze
pe dictatura lor.
Mânia lui Dumnezeu se va simți în curând, pentru că El nu va mai suporta prea mult timp răutățile acestor oameni, dacă ei nu
vor întoarce spatele organizațiilor aﬂate sub inﬂuența satanică. Rugați-vă pentru ei.
Fiți atenți pe cine votați la alegeri. Când vorbesc, să ﬁți foarte atenți la cuvintele lor. Ascultați-i pe aceia care încearcă să vă
atenționeze. Vă atrag atenția să vă rugați pentru cei care nu fac așa, ca și ei să se poată converti și să poată ﬁ și ei salvati.
În curând va începe împlinirea acestor evenimente, despre care v-am vorbit. Fiți strâns uniți, să vă țineți propriile alimente la
îndemână, încercați să vă produceți alimentele și altele mijloace necesare pentru supraviețuire. Acesta este un război împotriva
voastră, chiar dacă nu pare. Fiți vigilenți.
Vor interzice Bisericile
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Voi, copiii care vă adunați curaj și vă întoarceți la Biserică, să nu vă temeți niciodată să vă rugați și să vă arătați deschis credința.
Mulți dintre voi care acum consideră Biserica Mea un lucru natural, nu vor mai face asta. În fața lor, doar atunci se va lumina
adevărul, când li se va lua acest dar, care le-a permis să-și trăiască public credința. Asta vă va face furioși.
Fiica Mea, spune-le credincioșilor Mei să nu se neliniștească. Îi voi salva pe toți aceia care Mă urmează, îi voi ridica pe nori, ca să
aștepte Noul Paradis pe Pământ. Ei se vor bucura de Noul Paradis și în această Viață Nouă se vor reuni cu membrii răposați ai
familiei. Ei acum trebuie să rămână puternici, trebuie să se roage și trebuie să ﬁe iubitori unii față de alții. Rugați-vă, rugați-vă,
rugați-vă, mai ales pentru suﬂetele pierdute și induse în eroare, care n-au habar despre ceea ce acțiunile lor vor însemna pentru
viitorul lor, în viața de apoi.
Despre suﬂetele lâncede
Rugați-vă și pentru suﬂetele lâncede. Ele trebuie să se întoarcă curând la Mine. Copiii Mei, pentru iubirea unora față de alții ,
nu întârziați să-i atenționați pe aceștia asupra Adevărului. Arătați-le, prin exemplul personal, importanța rugăciunii, pentru ca
nici ei sa nu ﬁe pierduți.
Rămâneți tari. Niciodată să nu vă dați pe mâna oastei înșelătorului. Niciodată. Luptați pentru lucrurile în care credeți. Apărațivă familiile de pe acum. Întoarceți-vă la Mine. În ﬁecare zi să vă rugați Rozariul Milostivirii Divine. Creștini din toata lumea,
rugați-vă Rozariul! Permiteți ca Mama Mea să mijlocească pentru voi și prin ajutorul Ei, să vă puteți întoarce la Mine.
Copiii Mei, plâng pentru voi și acum am mare nevoie de credincioși, să ne adunăm și să ne unim puterile împotriva celui rău.
Rugăciunea este răspunsul la această chemare.
Al vostru iubit Mântuitor, Isus Cristos

21. Apel către credincioși pentru convertirea suﬂetelor pierdute
Vineri, 26 noiembrie 2010 la ora 15:00
Preaiubita Mea ﬁică, Sfânta Treime se unește cu tine, pentru a putea transmite cât mai urgent Adevărul Divin tuturor suﬂetelor.
Tu simți în străfundul inimii tale, care acum este unită cu a Mea, durerea și suferința Mea pentru omenire. Credința lor pierdută
și îngrijorarea pentru viitorul lor, te fac să simți o tristețe profundă și te umple acum de durere.
Credincioșii Mei ﬁdeli din întreaga lume se unesc prin legătura puternică a iubirii divine, ca să lupte pentru salvarea suﬂetelor
de la damnarea lor.
Aceștia, copiii luminii, sunt din toate națiunile. Ei se vor recunoaște unul pe altul instantaneu, indiferent de naționalitatea,
culoarea pielii sau credința lor. Eu conduc această armată a iubirii și ei vor ajuta la întărirea credinței oamenilor, în această
epocă istorică.
Niciodată până acum nu Mi-am făcut Prezența atât de evidentă în inimile credincioșilor Mei. Și ei simt acea durere pe care Eu
o simt, văzând stricăciunea aceasta care-Mi sfâșie inima și care emană din oameni, chiar și din aceia pe care voi îi considerați
buni și atenți (drăguți). Iubirea de sine îi distruge pe copiii Mei.
Egoismul și lipsa de considerație pentru cei din jurul vostru și pentru cei vulnerabili, lasă o pată de rușine atât de mare încât
este greu să ﬁe ștearsă. Cruzimea cu care se poartă oamenii zilnic față de vecinii și frații lor, cu singurul țel - plăcerea personală,
a ajuns la maximul din toate timpurile. Obsesia pentru propriile nevoi este un păcat în ochii Tatălui Meu Veșnic.
Atât de multe justiﬁcări false făcute în apărarea meritelor voastre, sunt complet de neacceptat și contravin învățăturilor Mele.
Iubiți-vă unii pe alții. Așa să vă purtați unii cu alții cum v-ar plăcea să se comporte și alții cu voi. Puneți nevoile altora
înaintea nevoilor voastre. Apărați drepturile umane ale fraților voștri atunci când sunt supuși nedreptăților din partea celorlalți.
Niciodată sa nu justiﬁcați pedepsirea altora pentru a câștiga avantaje materiale. Arătați iubire și compasiune și pentru dușmanii
voștri. Asta nu este foarte ușor de realizat de copiii Mei, din cauza incertitudinii materiale pe care o simțiți. Simptomele obsesiei
egoiste pentru bogăție, frumusețe și așa zisul succes – pe care mulți oameni le consideră a ﬁ trăsături naturale dar care de fapt
sunt creații ale lor, produc multa confuzie.
Ideea, cu care este spălat creierul oamenilor, prin care nevoile proprii sunt puse înaintea oricărui lucru în numele meritelor proprii
– această idee a fost implantată de mult timp în mintea oamenilor, însă această ﬁlozoﬁe a fost întărită acum, prin mijloacele
moderne de comunicare. Copiii Mei, văzând toate acestea zilnic la televizor, în media, în muzică, cinema și internet, le vor
accepta și vor considera că acesta este lucrul cel mai important.
În ciuda promisiunilor mincinoase pe care aceste convingeri le reprezintă, copiii Mei acceptă o minciună, care însă este plăcută
pentru că oferă mulțumire de sine și de aceea este greu de refuzat. Minciuna aceasta este implantată în inimă de către înșelător
- satana.
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Mulți nu prea înțeleg nici de ce se simt atât de neliniștiți, imediat după ce i-au înșelat pe alții. Ei, copiii Mei care au câștigat
premiul mult dorit, nu sunt fericiți. De aceea vor căuta tot mai mult și mai mult din aceste lucruri, pentru că foamea lor este
nepotolită. Dar nu are nici un rost. Nu se mai pot mulțumi pe deplin. Ei sunt goliți de adevărata fericire, de satisfacția naturală,
și nu înțeleg de ce au un gol așa de mare în suﬂet.
Când vă puneți nevoile personale înaintea nevoilor celorlalți, acesta este egoism. Când proﬁtați necinstit de cei mai slabi și mai
vulnerabili, acesta este păcat. Când îngrădiți dreptul unei persoane la o viață demnă și apoi îi lipsiți pe oameni de dreptul de a-și
hrăni familiile în mod corespunzător, atunci Mă supărați enorm. Eu sufăr împreună cu aceste suﬂete. Dacă provocați suferință
vecinului vostru, atunci Mie mi-ați provocat-o. Când le vorbiți cu cuvinte urâte fraților voștri, sunteți vinovați că provocați
durere chiar Inimii Mele.
Atunci când cineva pedepsește cu violența pe altcineva, Eu sufăr durerile Patimilor de pe Cruce. Le retrăiesc. Eu simt suferința
ﬁzică pe care voi o provocați în trupul ﬁzic al altor oameni. Când omorâți pe cineva, atunci sunteți vinovați de umilința Mea
ﬁnală, de a Mă bate din nou în cuie pe Cruce.
Copiii Mei, să știți că păcatul vă duce în iad. De acest lucru se sperie copiii Mei care privesc către Mine ca la un Drept Judecător.
Vă garantez promisiunea Mea de Milă nesfârșită, pe care o voi da tuturor și ﬁecăruia dintre voi care se căiește. Dar cum aș
putea să-i salvez pe cei care nu vor să-și recunoască greșelile vieții lor răvășite?
E foarte important să ﬁe vestite adevărurile Învățăturilor Mele. Din cauza atracției atât de multor distracții care abundă
peste tot, multora dintre copiii Mei le este greu să recunoască Cuvântul lui Dumnezeu. Mulți nu vor cunoaște învățăturile lui
Dumnezeu, nici din Scriptură, nici prin profeți. Mulți nici nu vor să le cunoască. Alții nici nu vor vrea să asculte, chiar dacă
Eu vestesc acum prin profeții și vizionarii Mei în întreaga lume Cuvântul Meu împreună cu semne clare, pentru ca toți să poată
vedea adevărul. De aceea depinde de credincioșii Mei să se roage pentru alții. Acum e nevoie de rugăciuni speciale. Rugăciunea
Milostivirii Divine pe care i-am dat-o iubitei Mele Sfânta Faustina, este foarte puternică și va converti pe foarte mulți.
Vă rog copiii Mei să alcătuiți grupuri de rugăciune și să vă rugați în continuare pentru copiii Mei pierduți – frații și surorile
voastre, și să le oferiți ghidare prin sfaturile voastre.
În Numele Meu și în Numele Preasﬁntei Treimi, îi îndemn pe copiii Mei iubiți să-și unească forțele cu Inima Mea și să Mă ajute
la salvarea suﬂetelor. Iubesc atât de mult toate suﬂetele, încât teama Mea pentru ele Mă face să vărs lacrimi amare. Nu vreau
să le pierd.
Voi, cei care Mă urmați în Lumină, ajutați-Mă să pot reuni cu familia Mea aceste suﬂete pierdute, astfel încât și ele să poată
vedea Paradisul, după care tânjesc atât de mult.
Întindeți-le mâna, vorbiți-le și ascultați-i. Fiți îndurători cu ei chiar și atunci când vă batjocoresc. Aveți răbdare. Mai presus de
toate, lăsați-i să simtă, prin voi, iubirea Mea pentru ei.
Le va ﬁ diﬁcil să vă refuze, în poﬁda faptului că vă vor ironiza. Prin rugăciunile voastre le puteți salva suﬂetele.
Îi salut pe credincioșii Mei dragi. Mă faceți să lăcrimez datorită iubirii și devotamentului vostru, pe care le arătați față de Mine,
față de Binecuvântata Mea Mamă, Regina Cerului și față de Sfânta Treime.
Noi, cu toți îngerii și sﬁnții din Ceruri, ne bucuram pentru răspunsul vostru la această chemare. Mergeți și lucrați acum în
numele Tatălui Veșnic. Aduceți înapoi turma Mea.
Mântuitorul vostru devotat, Isus Cristos

22. Cartea Apocalipsei
Sâmbătă, 27 noiembrie 2010 la ora 00:00
Fiica Mea iubită, azi e o zi când Mi se rupe Inima din cauza neliniștii și a nefericirii profunde existente în lume. Mă uit cu
disperare cum crește în lume ura unora împotriva altora. Tristețea Mea se datorează mai ales faptului că știu că aceste profeții
se vor adeveri, dar marea majoritate a oamenilor nu va deveni mai înțeleaptă.
Rugați-vă ca Rusia să ﬁe oferită Binecuvântatei Mele Mame
Ei, rușii, nici acum nu recunosc că aceste evenimente au fost profețite în cartea lui Ioan. Atât de mulți sufera încă din cauza lipsei
de credință. Rugați-vă acum ca Rusia în sfârșit să se lase să ﬁe consacrată în numele Binecuvântatei Mele Mame. Rugați-vă,
rugați-vă, rugați-vă, ca aceasta să se întâmple, pentru că numai prin rugăciune va ﬁ posibilă această mare realizare. Dacă se va
întâmpla aceasta, atunci se vor salva milioane de oameni. Pericolul constă în faptul că puterile comuniste se vor ridica împreună
cu șarpele (satana) și se vor uni, iar voi copiii Mei veți ﬁ neputincioși.
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Privește la viteza cu care se ridică națiunile la luptă. Rapiditatea cu care se petrec evenimentele globale va crea mare consternare
pe măsura ce ele se desfășoară cu intensitate. Discipolii Mei, voi trebuie să Mă ascultați. Grupurile de rugăciune vor ﬁ esențiale
în răspândirea convertirii și în atenuarea acestor evenimente fatale. Chiar și aceia dintre voi care vă trăiți mulțumiți viețile
voastre, luând totul ca de la sine înțeles, nu veți mai putea ignora aceste evenimente. Voi acum trebuie să Mă ascultați și trebuie
să acceptați că acele evenimente, care sunt profețite în Cartea Apocalipsei, se vor întâmpla curând.
Acum împreunați-vă mâinile pentru rugăciune. Dacă aveți măcar un dram de iubire în inima voastră pentru Mine, cereți-Mi să
vă îmbrățișez ca să pot aprinde și întări credința voastră pentru Mine.
Mă voi lupta pentru ﬁecare dintre voi
În fața ochilor Mei, voi toți sunteți egali. Puteți ﬁ copii, adolescenți, sau adulți, de vârstă medie , sau vârstnici. Eu vă voi aduce
mai aproape de Inima Mea și Mă voi lupta până la ﬁnal pentru voi. Voi sunteți familia Mea dragă și iubită, căreia îi aparține
ﬁecare dintre voi. Nimeni nu este exclus, nici măcar aceia care nu acceptă existența Mea. Chiar și pe aceia care Mă urăsc – Eu
tot îi iubesc. ÎI iubesc cu pasiune, cu o iubire care depășește imaginația voastră și voi face tot ce-Mi va sta în putință ca să vă
aduc înapoi la turma Mea. Nu vă voi abandona suﬂetele lui satana atât de ușor.
Vă rog să vă întoarceți la Mine
Vă rog să vă întoarceți la Mine - indiferent câte îndoieli aveți - și să Îmi permiteți să vă umplu inimile cu iubirea Mea Divină.
Doar puțin dacă gustați din această iubire vă va ajuta ca să vă pregătiți pentru viața veșnică, pe care o veți trăi împreună cu
Mine, cu Tatăl Veșnic și cu frații ți surorile voastre, în Paradis. Aceasta este moștenirea voastră de drept.
Nu ratați această șansă a salvării voastre. Când viața voastră pe pământ se apropie de sfârșit, aveți două posibilități pentru
viața de apoi. Paradisul ori abisul iadului, împreună cu satana care vă va lua cu el din cauza păcatelor cu care el vă ademenește
zilnic pe pământ. Deschideți ochii acum. Gândiți-vă că moartea poate veni oricând, în orice zi, poate chiar când vă așteptați
cel mai puțin.
Vă rog prin acest mesaj să vedeți adevărul înainte de a veni ziua judecății. Amintiți-vă totdeauna că Eu vă iubesc, indiferent
cât de grave sunt păcatele voastre. Chiar și la ultima voastră suﬂare, dacă vă întoarceți la Mine și cereți iertare din străfundul
inimii, Eu vă voi ierta.
Al vostru preaiubit Mântuitor, Isus Cristos

23. Prigonirea adevăraților vizionari
Luni, 29 noiembrie 2010 la ora 12:48
Fiica Mea, scrie următoarele, pentru a atenționa lumea despre prigonirea ce va urma asupra suﬂetelor alese, care au misiunea să
transmită adevărul în lume, spre a salva suﬂetele înainte de a Doua Mea Venire.
Veți vedea că vizionarii și profeții Mei aleși vor ﬁ refuzați total, mai repede decât profeții cei falși. Aceste suﬂete minunate, pe
care le-am ales pentru cucernicia lor, vor suferi împreună cu Mine, respingerea pe care am suferit-o și eu din partea oamenilor.
Aceia care suferă cu Mine, în Mine și pentru Mine, sunt adevărații profeți. Ele sunt suﬂete chinuite, detestate și condamnate
complet, pentru Numele Meu. Ele vor ﬁ respinse de către Biserica Mea dar nu de către toți slujitorii Mei sﬁnțiți. Și discipolii
Mei ﬁdeli, care urmează întocmai învățătura Mea, chiar și ei vor ﬁ ispitiți să îi respingă până când, cu timpul, în fața lor se va
lumina adevărul.
De la începuturile timpurilor, când am trimis profeți în lume, prin Milostivirea Mea Divină, ca să vă amintească Învățăturile
Mele, foarte puțini dintre ei au fost crezuți de la început . Pe mulți dintre ei i-au ironizat și s-au uitat la ei crezând că au o
fantezie prea bogată, sau că suferă de o depresie, sau pur și simplu i-au condamnat ca ﬁind înșelați. Cei mai mulți profeți s-au
cutremurat și ei când au experimentat prima întâlnire dumnezeiască. Mulți dintre ei s-au îndoit de aceste trăiri mistice, înainte
de a accepta autenticitatea lor. Ei nu s-au grăbit să spună cuiva despre aceste trăiri. A trecut timp până ce au putut accepta.
Toate suﬂetele alese de Mine - care au acceptat chemarea - s-au sﬁit să arate mesajele și îndrumările primite de la Mine, chiar și
slujitorilor Mei sﬁnțiți, incluzând aici și pe călugărițe, preoți, episcopi și cardinali. Ei simțeau o teamă respectuoasă pentru acești
oameni și știau în inima lor că ar ﬁ greu de răspuns la întrebările care li s-ar ﬁ pus. Mulți dintre cei chemați nu au dezvăluit
mesajele primite, ci au folosit rugăciunea și suferințele personale pentru a-și îndeplini misiunea lor pentru Mine.
Alții, urmând îndemnurile Mamei Mele binecuvântate și ale Mele, au dezvăluit mesajele primite însă nu au fost crezuți decât
atunci când au avut loc manifestări Divine (minuni) care au arătat în timp adevărul acelor mesaje.
Fac un apel stăruitor la ﬁecare discipol - ascultați-vă inima. Fiți atenți la mesajele care ajung la voi prin vizionarii Mei dragi.
Aceste mesaje vă sunt date din iubire curată, ca să vă ajute și să vă salveze suﬂetele. Acesta este scopul. Dacă nu credeți că
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acestea sunt de origine divină, rugați-vă pentru a ﬁ călăuziți. Dacă decideți că totuși sunt reale, atunci , rugați-vă, rugați-vă,
rugați-vă pentru ca să ﬁe ascultați vizionarii Mei.
Acum permiteți-Mi să vă avertizez despre semnele la care să ﬁți atenți când vizionarii Mei adevărați vor ﬁ prigoniți în Numele
Meu. Acoliții celui rău, văzându-le lumina, îi vor urmări însă nu la modul ușor, ci dimpotrivă, cu o răutate care vă va tăia
respirația. Nu-i vor chinui doar prin ironii, ci vor merge foarte departe pentru a îi defăima. Și toate acestea le vor face în numele
Meu. Durerea pe care trebuie s-o suporte discipolii Mei va ﬁ o nimica toată față de durerea pricinuită Mie.
Suferințele Mele au ajuns la un asemenea nivel in aceste timpuri, încât trăiesc din nou tortura groaznică pe care am suferit-o
când am murit pentru păcatele voastre. Pentru toate păcatele voastre. Pentru toți copiii, inclusiv pentru aceia care Mă chinuiesc
pe Mine și pe vizionarii Mei. Inclusiv pentru ucigași, inclusiv pentru acei oameni care Mă reneagă în public și se laudă cu asta,
inclusiv pentru toate fărădelegile care se văd acum în lume.
Vă rog ascultați-i pe vizionarii Mei. Veți simții în inimile voastre când veți auzi adevărul. Vă rog să nu cădeți în capcană acelora
care i-au prigonit pe vizionarii Mamei Mele Binecuvântate, printre care pe sfânta Bernadette, sau pe micuții copii de la Fatima.
Ei au fost tratați fără respect mai ales de către slujitorii Mei sﬁnțiți, care și acum sunt cei care rănesc cel mai mult atunci când
manifestările Mele Divine sunt date omenirii din marea Mea Iubire. Mă doare Inima și mai mult când ei nu cred în Divinitatea
supranaturală, și nu o recunosc nici atunci când le este arătată.
Rugați-vă pentru vizionarii Mei, mai ales pentru aceia ale căror mesaje nu pot ﬁ negate datorită iubirii pe care o arată și
atenționărilor pe care le cuprind. Pentru că ei sunt adevărații Mei vizionari. Vor ﬁ recunoscuți după jignirile, defăimările și
suferințele pe care le primesc ei din mâna copiilor Mei.
Când veți vedea batjocurile pe care trebuie să le suporte și minciunile care sunt răspândite despre ei într-un mod josnic și
defăimător, atunci trebuie să vă puneți întrebarea: Dacă această persoană a fost chinuită până acum și nu au crezut-o, atunci
de ce o ponegresc în continuare așa de dur? Apoi veți primi răspunsul. Rugați-vă la Duhul Sfânt pentru călăuzire, ca să-i puteți
deosebi pe vizionarii Mei adevărați de cei care vă păcălesc.
Salvatorul vostru iubit, Isus Cristos

24. Goana după bogăție
Marți, 30 noiembrie 2010 la ora 00:00
Fiica Mea iubită, concentrează-te și ascultă ceea ce vreau să-ți spun. Tu acum trăiești perioada dureroasă a tranziției, începând
de la primul mesaj și până acum. Te rog, înțelege că aceste mesaje sunt de la Mine și lasă la o parte îndoielile. Așa vei putea
mai bine să te concentrezi la această lucrare la care ești chemată.
Referitor la ceea ce se întâmplă în lume, este din ce în ce mai evident răul pe care Noua Ordine mondiala vrea să îl desfășoare
asupra Pământului. Una dintre Organizațiile principale ale noii ordini mondiale, ONU, încearcă să distrugă Învățătura Mea și
în scopul acesta va folosi toate armele ucigașe care îi stau la dispoziție.
Nu vă temeți deoarece credincioșii Mei vor lupta puternic și nu Mă vor renega, mai ales în acele țări care Mi-au fost consacrate
și unde se trăiește credința cu evlavie și consecvență. Ei nu vor da înapoi și nu vor permite să se întâmple acest lucru. Dar mulți,
din cauza costurilor care le asigură îndrumarea copiilor lor spre lumină, vor ﬁ neputincioși.
Așa cum ți-am mai explicat mai înainte, mânia Tatălui Meu Veșnic se va arăta pe Pământ pe măsură ce oamenii vor depune
eforturi din ce în ce mai mari ca să Mă renege pe Mine.
Lumea arată la fel ca și până acum. Oamenii par la fel ca și până acum. Televiziunea, cu atracțiile sale vopsite în roz, e tot așa.
Oamenii își bagă capul în nisip. Ei gândesc că lumea va continua tot așa cum este acum. Din păcate se înșeală. Obligația Mea
față de copiii Mei este să-i salvez. Nu pot permite să vă înghită și pe mai departe vacuumul promisiunilor false, a viselor goale,
a ambițiilor deșarte. Acestea sunt bucuriile cărora foarte mulți ani le-ați rămas ﬁdeli. Acestea au fost promisiunile prin care
fără vina voastră v-au convins să urmați principiul autoaprecierii, spre câștigul propriu și recompensa proprie. Vi s-a spus să vă
străduiți să ﬁți în toate primii, cu orice preț. Să ﬁți numărul unu. Voi, cu dorința voastră de glorie și goana după bogăție pentru
voi și copiii voștri, cu dorința de a ﬁ mai buni decât semenii voștri, cu căutarea permanentă de a vă impune, ați fost înșelați.
Aceste ambiții au fost alimentate în copiii Mei de către înșelător prin strălucirea și atracția acestor ambiții. Mulți dintre copii
vor râde de aceste mesaje și vor spune că nu sunt adevărate. Din păcate amăgitorul există cu adevărat, dar cei mai mulți dintre
copii Mei nu acceptă existența lui.
El se ascunde în mod viclean în spatele lucrurilor, a oamenilor și a faptelor ademenitoare. În ziua de azi, putem înțelege prin
ispita lui următoarele: dacă o persoană ar ﬁ întrebată ce ar prefera: banii sau reunirea familiei destrămate, atunci ea ar opta
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pentru bani. Întrebați-i pe alții dacă i-ar trăda pe frați pentru folos material și răspunsul ar ﬁ, da. Întrebați pe un copil mic,
dacă ar schimba viața lui simplă, cu o viață plină de minuni și palpitantă și răspunsul ar ﬁ da.
De ce este atât de greu să înțeleagă copiii Mei că ei vor mai mult și mai mult chiar și atunci când marele premiu este al lor?
Un om bogat, care a obținut deja odată un proﬁt mare, vrea permanent să câștige și mai mult. Asta se datorează faptului că
darurile satanei lasă un simțământ gol și rece, însă voi nu înțelegeți aceasta. Apoi continuați căutarea obositoare și asta de
obicei o faceți în dauna aproapelui. Nici un om nu poate acumula o avere uriașă fără ca oamenii pe care îi întâlnește pe acel
drum să nu sufere într-o anumită măsură. Nici un om care câștigă faima nu ajunge acolo unde și-a dorit fără ca să ﬁ făcut ceva
în detrimentul altuia. Acel om care nu împarte cu altul averea sa este osândit. O persoană care nu are nimic este mai degrabă
dispusă să împartă, decât acela care este binecuvântat cu bunuri materiale.
Învățăturile Mele nu pot ﬁ ignorate
De ce refuză copiii Mei învățăturile pe care deja apostolii Mei le-au rezumat în Noul Testament? De ce nu urmează doctrinele
pe care aceste învățături le conțin? Cred că acestea au fost scrise de către discipoli pentru a nu ﬁ auzite de oameni? Aceste
învățături nu s-au schimbat de când Eu am părăsit această lume.
Aceste învățături nu sunt fără rost. Puteți schimba interpretarea lor, le puteți dilua, puteți da alt înțeles, puteți șterge sau
adăuga unele părți, dar un lucru va rămâne. Acest lucru este Adevărul. Adevărul va rămâne același. Acesta nu poate și nici nu
se va schimba pentru a ﬁ plăcut oamenilor. Fiți atenți acum. Stați jos și ascultați. Nu puteți urma această cale dacă vreți să
intrați în Împărăția Tatălui Meu. Mulți dintre voi justiﬁcă bogăția și măreția și le atribuie norocului. Voi nu vă dați însă seama
că între timp mulți și-au vândut suﬂetul necuratului.
Unii dintre copii știu clar că au făcut un păcat grav, dar nu le pasă. Alții pur și simplu sunt convinși că fac lucrul cel mai bun
pentru ei și familia lor, dar ei trebuie să înțeleagă că poate ﬁ de acceptat siguranța materială, dar luxul și goana după bogăție,
nu.
Adevărul este că averi foarte mari se pot acumula doar cu prețul păcatelor. Chiar și averea care poate a fost obținută fără păcat,
până la urmă tot la păcat va duce.
În poﬁda învățăturilor Bisericii Tatălui Meu din toată lumea, oamenii nici acum nu acceptă învățătura Mea. Oamenii bogați,
care caută acumularea cât mai multor bunuri materiale, au un Dumnezeu. Oamenii săraci care vor să se îmbogățească, au un
Dumnezeu. Dumnezeul ambelor categorii este același: Banii. Banii sunt fără valoare dacă au fost obținuți în mod necinstit sau
dacă aceia mai puțin norocoși nu beneﬁciază și ei.
Banii, bogățiile materiale și toate lucrurile bune pe care le posedă cei care se cred norocoși trebuie să le împartă cu cei nevoiași.
Dar banii dăruiți în scop caritabil nu au nici un rost dacă ei sunt dați cu scopul de a primi mărire și atenție.
Puteți ﬁ siguri că doar când vor deveni realitate planurile diabolice care sunt orchestrate acum în lume pentru a vă lăsa cu
buzunarele goale, doar atunci veți realiza ce valoare mică are banul. Atunci când ei, cei răi, vor prelua puterea asupra banilor
voștri și vă veți putea atinge de ei doar îndeplinind condițiile lor, atunci în sfârșit veți înțelege că pentru fericire trebuie să alegeți
o cale alternativă.
Banii voștri vor ﬁ fără valoare. Pentru supraviețuire veți avea nevoie de legile junglei. Toți cei care au instinct de supraviețuire,
vor suporta mai ușor decât aceia care nu au muncit niciodată cu genunchii plecați. Semințele pentru a vă crește propriile voastre
recolte vor valora mai mult decât un milion de dolari. Un simplu fruct va valora mai mult pentru voi decât o mașină strălucitoare.
Și asta, pentru că atunci când vă vor lua totul, Îl veți chema în ajutor pe Creatorul vostru. Atunci și numai atunci vă veți trezi
și veți realiza că tot ce contează este doar iubirea existentă în inimă. Pentru că fără iubire nu puteți crește și nici nu puteți
ajunge în Împărăția Tatălui Meu.
Chibzuiți bine. Fiți prudenți în căutarea bogăției. Opriți-vă acum cât nu este încă prea târziu. Împărțiți averea voastră și
urmați cărările Mele. Aceasta este o lecție dură pentru copiii Mei din cauza sentimentului de nesiguranță.
Mântuitorul vostru iubit, Isus Cristos

25. Avertisment către omenire pentru a înțelege adevărul
Marți, 07 decembrie 2010 la ora 03:15
Da, preaiubita Mea ﬁică, Sunt din nou aici! Scrie următoarele: tu, ﬁica Mea, care te-ai întors de la Mine din cauza negării
adevărului, acum Mă vei ajuta să-mi conduc poporul spre lumină, lumina adevărului.
Nici unui om nu-i voi refuza șansa de a vedea adevărul lui Dumnezeu. Li se va arăta Milostivirea Mea prin darul dovezii că Eu
exist. Li se va da acest dar când, în timpul Avertismentului, vor aﬂa în cele din urmă adevărul. Din păcate, chiar și în acel
moment, nu toți se vor întoarce spre Mine sau spre Împărăția Veșnică a Tatălui Meu.
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Fiica mea, nu am mai comunicat cu tine de câteva zile. Acest lucru a fost intenționat. Timpul acordat ție a fost pentru a-ți
permite să analizezi esența mesajelor Mele.
Știi deja că aceste mesaje vin de la Mine și tratează probleme foarte importante. Cred că acum poți discerne între adevărul
Învățăturilor Mele și imaginația ta. Fiica Mea, acum poți vedea rănile și disperarea pe care Eu le simt , când și tu ești zilnic
martoră a dezamăgirilor pe care le trăim Eu și Tatăl Veșnic, văzând atitudinea acestei lumi triste, goale și fără credință.
Nu numai cei fără credință îți cauzează durere ci, prin darurile și harurile pe care ți le-am dăruit, poți vedea și confuzia care
există chiar și în mintea discipolilor mei. Ei nu sunt foarte convinși de adevăr nici atunci când acesta le este oferit ca un dar de
iubire din partea Mea prin intermediul profeților Mei.
Ce lung și întortocheat este drumul pentru copiii Mei, atunci când se luptă să ajungă la adevărul și promisiunile pe care Eu
le-am făcut. Privind la copiii Mei în ﬁecare zi, la persoana lor, pe stradă, la TV, în media și printre vecinii tăi, îi vezi acum prin
ochii Mei. Ce vezi? O uitare totală a lumii spirituale și o lipsă a unui țel adevărat în viață. Un sentiment al lipsei de speranță
în ciuda atracțiilor lumești.
Copiii Mei nu își dau seama acum, dar ei trec printr-o puriﬁcare. Această puriﬁcare, prin care ei experimentează un puternic
sentiment de gol, datorat lipsei de bunuri materiale, a fost permisă de Mine. Cu toate acestea, totul se datorează lăcomiei
omenirii. Prin faptul că le-am dăruit oamenilor dreptul la liberul arbitru, autorii prăbușirii sistemului bancar mondial, vor
continua cu minciunile lor viclene.
Le-am permis oamenilor Mei, victime inocente, să treacă prin această puriﬁcare. Este foarte important ca ei să treacă prin asta,
pentru că greutățile pe care le îndură îi vor ajuta să-și curețe suﬂetele.
Foarte curând, deoarece bunurile materiale se vor împuțina și vor ﬁ tot mai greu de procurat, ei vor vedea viața într-un mod
mai profund. Simplitatea îi va ajuta să-și deschidă ochii în fața adevărului, asupra acelui adevăr care este într-adevăr important.
Fără această puriﬁcare, prin care le este permis copiilor Mei să treacă, spre binele suﬂetului lor, ei nu vor putea și nu vor ajunge
mai aproape de Inima Mea.
Deposedați de toate bunurile materiale pentru că în trecut au fost obsedați de idolatria lor, acum ei se vor întoarce spre adevăr.
Vor vedea clar dragostea din suﬂetul celorlalți. Tot la fel de repede vor vedea și răul în toată slava sa urâtă, în toți cei care
urmează ademenirile obsesiei de sine și ale lăcomiei. Ei îi vor vedea pe aceia considerați credibili de către media - ca și cum ar
trebui să privim în sus spre ei și să-i admirăm – în același fel în care îi văd Eu – cu deplină deznădejde și tristețe.
Du-te acum, ﬁica Mea și înțelege-ți misiunea cu ochii limpezi. Acum cunoști adevărul. Nu te mai îndoiești de el. Răspândește
adevărul mântuirii atât de repede cât poți pentru ca oamenii să primească șansa de a se salva încă înainte de Marele Avertisment.
Preaiubitorul vostru Mântuitor, Isus Cristos

26. Viața ce va urma
Sâmbătă, 11 decembrie 2010 la ora 09:15
Fiica Mea iubită, tu ești pregătită acum să mergi mai departe și să continui sarcina de a termina Cartea Sfântă a Adevărului.
Tu, ﬁica Mea, ai trecut acum printr-un proces de puriﬁcare care era necesar spre a-ți da puterea cerută de această lucrare.
Copiii Mei, prinși în aceasta lume formată din două părți, nu își dau seama că în curând totul va deveni una. Cele doua părți
implică suferința și bucuria. Suferința este prezentă acum în lume într-un fel în care creează confuzie și deznădejde. Aceasta
este o suferință cu totul diferită față de ceea ce a fost până acum de la facerea Pământului.
Suferința resimțită acum în lume se întemeiază pe pierderea bunurilor materiale. Dar mai există și dorința de pace în trup, minte
și suﬂet. Acest lucru poate veni doar prin smerenie, prin acceptare și iubire față de Tatăl Meu Veșnic. Apoi mai este și bucuria.
Eu zâmbesc cu iubire, atunci când copiii Mei râd, zâmbesc și se bucură. Acesta este un Dar al Meu. Râsul și bucuria sunt daruri
importante pentru omenire, însă doar dacă sunt curate și nu sunt în detrimentul altora.
Copiii Mei cu puțină credință, știu că este greu să vă opriți și să spuneți: mă întorc înapoi la Dumnezeu. Atât de mulți dintre
voi nu sunt conștienți cine este Tatăl Meu Veșnic. Puțini înțeleg că El veghează asupra lor, în ﬁecare zi a vieții lor - asupra
ﬁecăruia și a tuturor. El zâmbește și râde și are o mare bucurie când copiii Lui sunt fericiți. Dar nu se uită cu plăcere la aceia
a căror bucurie, sau aparentă bucurie, este obținută fără iubire în inimă.
Și Eu, Mântuitorul vostru, Isus Cristos, vă iubesc pe toți, copiii Mei. Eu sunt una cu Tatăl Veșnic. Vă zâmbesc tuturor și sper
să vă întoarceți la Mine.
Veniți la Mine copiii mei, unul câte unul, și apropiați-vă de Mine cu inima deschisă.
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Mulți copii se tem în inima lor, din cauza mesajelor referitoare la a Doua Mea Venire pe Pământ. Dar nu trebuie să le ﬁe frică.
Acest moment va ﬁ unul de bucurie deplină, slavă și fericire deplină. Pentru că tuturor acelora care se întorc la Mine cu inima,
le spun: Eu vă voi lua în brațe și voi plânge lacrimi de fericire.
Credincioșii Mei, vă rog să vă rugați pentru toți cei care nu cred ori care au rătăcit cărarea. Păstorul care adună turma,
întotdeauna se va strădui din toate puterile, neobosit, să caute oile care s-au pierdut. Dulceața victoriei pe care o simte când
ele vin înapoi în turma lui se aseamănă cu sentimentul pe care Eu îl am când copiii Mei pierduți se reîntorc la Mine.
Copiii Mei, chiar și în momentele de bucurie și veselie pe acest Pământ, vă rog să vă aduceți aminte un lucru Aceasta e doar ca o
lumină palidă față de bucuria și fericirea ce va urma pe noul pământ, atunci când va reapărea Paradisul pierdut. Când aceasta
se va intâmpla, cei aleși, care duc o viață curată, care cred în Creatorul lor, se vor uni cu toți aceia care au înviat din morți; acei
oameni, prieteni, membrii ai familiei, care au plecat din această viață, se vor uni cu Mine în această nouă și măreață veșnicie.
Întotdeauna să vă amintiți, copiii Mei, că acest pământ nu există de la sine. Și nici să nu presupuneți că totul în el este sub
controlul vostru. Pentru că nu este așa. Pe măsură ce sunteți în continuare consumați de promisiuni, dezamăgiri, bucurii și
minuni derutante, nu uitați că pământul e doar un loc vremelnic. E doar o etapă trecătoare, înainte de a intra în Împărăția
Tatălui Meu - Noul Cer și Pământ care devin una.
O ultimă chemare, copiii Mei: rugați-vă Mie cu cuvintele voastre. Cereți-Mi să vă călăuzesc. Cereți-Mi să vă arăt iubirea și
adevărul într-un mod care să aibă sens. Nu va țineți capul îngropat în nisip, căci altfel nu vă veți bucura de gloria Noului
Pământ.
Cărarea pustie care duce spre nicăieri
Copiii Mei care Mă ironizează și Mă reneagă vă spun vouă că nu există altă viață după aceasta. Eu vă asigur că ei nu numai că
își refuză accesul în Paradis, dar în locul lui ei aleg o cărare pustie care nu duce nicăieri. În unele cazuri, ei urmează păcălelile
înșelătorului – cel rău – care înaintează lent și cu atâta curaj încât ei, necrezând că el există, îl urmează orbește, ținându-l de
mână spre porțile iadului.
Suferința Mea în grădina Ghetsimani
Când credincioșii Mei îi văd pe acei oameni care se fălesc aroganți și se laudă cu ateismul lor, ei simt o durere îngrozitoare. Ei,
cei care au luat asupra lor Crucea Mea, resimt durerea pe care am suferit-o Eu în Grădina Ghetsimani. Aici a fost locul în care
Eu am știut, deși de bună voie am făcut sacriﬁciul suprem când am acceptat moartea ca un mod prin care sa dau șansa copiilor
Mei să aibă un loc în Împărăția Tatălui, am știut că această jertfă nu va avea însemnătate pentru unii dintre copiii Mei. Aceasta
fost cea mai mare agonie, cea care M-a făcut să asud sânge. Spaima pe care am simțit-o pentru suﬂetele pierdute, mai există în
Mine și astăzi.
Toți care întreabă: dacă Tu ești Dumnezeu sau Isus Cristos, atunci sigur ai putea face totul? Răspunsul Meu este: Bineînțeles.
În afară de un singur lucru. Nu mă pot amesteca în libera voastră voință, care a fost dat omenirii. Va depinde de ﬁecare dintre
copiii Mei sa facă această alegere ﬁnală din propria lor voință.
Iubitorul vostru Cristos, Salvatorul vostru, Isus Cristos

27. Apel pentru oprirea crimelor și a avorturilor
Joi, 16 decembrie 2010 la ora 13:10
Copila Mea scrie următoarele: crima, căreia îi cad victime mulți nevinovați, este unul din cele mai mari păcate pe care poate
să le facă un om împotriva fratelui său. Acesta este cel mai grav păcat ce se face împotriva trupului , și Îmi cauzează o mare
durere. În lumea de azi crește continuu lipsa de respect față de viața umană.
Viața este un dar prețios al lui Dumnezeu. Omul nu are dreptul să ia viața altui om. Nici un om nu are dreptul să stingă viața
unui copil, să întrerupă prima lui respirație în momentul nașterii. Această crimă este oribilă și de neiertat. Toate suﬂetele vin
de la Tatăl Veșnic și sunt create în clipa zămislirii. Acei copii iubiți ai Mei, micuți nevinovați, sunt omorâți chiar de către cei
meniți să aibă grijă de ei, și anume propriile lor mame, care sunt responsabile pentru refuzul dreptului lor de a se naște.
De ce se abțin copiii Mei și nu fac nimic împotriva acestui fapt? În numele libertății, acești îngerași din împărăția Tatălui Meu
sunt luați de pe acest Pământ încă înainte ca timpul dăruit lor, ca și copii al lui Dumnezeu, să se ﬁ terminat. Nu înțeleg aceste
femei că viața pe care ele nu o apreciază este a lui Dumnezeu? Acești copii suferă. În timpul crimei ei trăiesc chinuri îngrozitoare.
Și această faptă este justiﬁcata de către guvern, de către medici și de către familia mamei. Acești oameni nu au în străfundul
suﬂetului nici un fel de remușcare?
Nu recunosc că această faptă abominabilă este chiar ca o crimă a unui om împotriva altui om?
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În realitate acesta este un păcat cu mult mai mare, pentru că aceștia sunt niște copii nevinovați care nu se pot apăra. Acele femei
care sunt vinovate, să se roage pentru Milostivirea Mea, sau să-Mi ceară le călăuzesc atunci când se gândesc să facă un avort.
Oricum vor ﬁ judecați după faptele lor. Păcatul împotriva trupului este cel mai grav în ochii Tatălui Meu. Nici o justiﬁcare nu
este acceptată de către Mine sau de către Tatăl Meu pentru asasinarea unei alte ﬁințe umane.
A sosit timpul, copiii Mei, să vă treziți și să înțelegeți că pentru stingerea unei vieți umane, făptașul ajunge în focul veșnic. Din
abisul plin de demoni nu există întoarcere. Prin acțiunea înșelătorului, demonii reușesc să convingă pe asasini că au procedat
corect. Le spun mamelor, de exemplu, că hotărârea lor pentru avort este cea mai corectă. Satana, prin tot felul de tertipuri
potrivite minții umane, ispitește oamenii să își justiﬁce acțiunile chiar dacă sunt greșite. El folosește minciuna că și criminalul
are drepturile lui. Că trebuie să își vadă în primul rând propriul interes. În numele drepturilor umane această minciună se
manifestă astfel încât drepturile mamei și libertatea ei de a își trăi viața după cum alege singură, este un lucru de admirat. Apoi
această minciună o convinge pe ea că este corect și bine să își omoare copilul.
Vă rog să înțelegeți faptul că aceasta escaladare a genocidului în lume a fost dinainte profețită. Este unul din semnele care indică
Timpurile de pe urmă.
Opriți-vă. Ascultați: crima este un păcat foarte serios. Dacă faceți asta și nu vă pare rău, vă veți pierde. Nu există cale de
întoarcere, deoarece nu mai puteți aduce înapoi viața. Ispășiți și cereți iertare voi toți cei care ați săvârșit această înfricoșătoare
crimă. Datorită Milostivirii Mele voi asculta rugăciunile voastre. Puteți să vă salvați și chiar vă veți salva, dacă într-adevăr vă
pare rău de acest mare păcat. Veți ﬁ ascultați. Vă voi ierta. Dar timpul care trece nu este de partea voastră.
Credincioșii Mei, rugați-vă cu sârg pentru acești copii ai Mei pierduți și rătăciți, care au fost induși în eroare de către înșelător
și slujitorii lui care dețin poziții înalte. Ei au nevoie de rugăciunile voastre acum. Fiecare dintre voi trebuie să apere dreptul
omului la viață, pentru că viața umană nu poate ﬁ manevrată de mâna omului în nici un fel de circumstanțe.
În ﬁecare zi să vă rugați către Mine. Oferiți-Mi toate suferințele pe care le aveți, ca ispășire pentru victimele nevinovate.
Mântuitorul vostru iubit, Isus Cristos

28. Cartea Adevărului
Sâmbătă, 18 decembrie 2010 la ora 09:40
Așadar, acum știi că ceea ce Eu promit se împlinește. Ți-am trimis un îndrumător spiritual, acea persoană pe care am ales-o
chiar de la începutul călătoriei tale. Este nevoie de timp pentru ca acei puțini aleși să ia Potirul Lucrării Mele. Fiica Mea, tu
ai nevoie de un conducător spiritual pentru ca mesajele Mele să ﬁe pe deplin înțelese de slujitorii Mei. Astfel se va răspândi
Cuvântul și oamenii vor recunoaște Adevărul. Acest drum va ﬁ plin de obstacole, de mici devieri care se vor ivi pe neașteptate
pentru a te duce în altă direcție, dar nu trebuie să te temi. Acum tu vei ﬁ îndrumată și vei simți o încredere și mai mare în
Lucrarea ta.
Acum scrie următoarele: Cartea Adevărului este oferită copiilor Mei pentru a-i ajuta să se mântuiască în Inima Mea. Lor li se
dă șansa de a proclama Slava Mea înainte ca Eu să vin ca Mântuitor Milostiv și Judecător Drept. Eu niciodată nu vreau să-i
pedepsesc pe copiii Mei, dar – în anumite situații – aceia care se aliază cu satana, în deplină cunoștință, și care îl plasează pe el
și pe acoliții lui în așa mare cinstire încât să i se închine lui chiar și în fața unui altar, ei nu mai pot ﬁ salvați. Ei știu cine sunt
ei în realitate. Lor le va ﬁ foarte greu să se întoarcă la Mine. Rugați-vă pentru ei.
Pe cine atacă satana
Înșelătorul nu mai are decât puțin timp rămas pe pământ pentru a face haos și distrugere, așa că activitatea lui s-a intensiﬁcat
peste tot. Ținta lui sunt în special slujitorii Mei sﬁnțiți din Biserica Tatălui Meu, pe cei tineri, pe cei frumoși, ca și pe cei foarte
inteligenți.
Toți cei care continuă să se laude că nu cred în Mine sau în Tatăl Veșnic, vor avea doar o ultima șansă ca să-și deschidă inimile.
Mă doare să îi văd. Este ca și cum aș vedea o mașină plină de oameni, copiii Mei dragi, care printr-o ceață densă se îndreaptă
spre o stâncă. Ei au luat-o pe un drum greșit și acum, când cred că merg înapoi spre căminul lor confortabil, sunt gata să cadă
fără speranță în întunericul năprasnic.
Profețiile prezise vor ﬁ acum revelate
Fiica Mea, nu va ﬁ ușor să-i determini pe copiii Mei să asculte mesajele Mele. În poﬁda piedicilor, trebuie să perseverezi.
Răbdarea este foarte importantă. Aceste mesaje sunt foarte prețioase și pline de iubire, dar și de atenționări. Ei, copiii Mei,
trebuie să se oprească și să înțeleagă că profețiile care au fost prezise cu mult timp în urmă se vor revela acum. Aceste evenimente
sunt pe cale să se întâmple acum pe acest pământ și timpul este foarte-foarte scurt.
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Eu nu voi dezvălui nicicând data Reîntoarcerii Mele
Fiica Mea, niciodată nu vă voi dezvălui data celei De-a Doua Veniri a Mea, pentru că nu trebuie s-o știți. Dar acum, înainte de
a Mă întoarce, comunic cu lumea întreagă, ca să le pot arăta copiilor Mei Milostivirea Mea adevărată.
Mama Mea acționează în numele Meu
Mama Mea iubită, lucrând în numele Meu, răspândește mesajele prin vizionarii aleși. Alți profeți aleși suferă în taină și de
bună voie pentru salvarea suﬂetelor. Eu le permit să sufere Chinurile Mele, ca un gest față de generozitatea imensă a acestor
credincioși devotați. Ei sunt responsabili pentru salvarea multora. Dar ei nu suferă numai acele chinuri pe care Eu le-am suferit
pe cruce, ci simt și suferințele pe care Eu le îndur acum. Pe deasupra, din când în când, mai suportă și ironii și batjocură. Dar
prin smerenia lor ei suportă totul în liniște și, în unele cazuri, chiar în văzul tuturor. Alții, slujitorii Mei sﬁnțiți care aleg viața
în solitudine, Îmi fac Mie un mare serviciu. Jertfa lor specială, de lepădare de sine, ajută tot la salvarea suﬂetelor.
Darurile lui Dumnezeu sunt considerate ca și cum ar ﬁ un drept
Răspândirea Adevărului într-o lume modernă, unde tehnica a ajuns la cote amețitoare, este foarte diﬁcilă. Glasul Meu este ca un
slab strigăt în pustiu, dat la o parte de răsfățul de sine. Copiii Mei nu pot să înțeleagă că toate minunile care au fost făcute prin
tehnologie în folosul omenirii sunt daruri ale Tatălui Ceresc. Toate minunile din industria dezvoltării medicamentelor pentru
binele omenirii, sunt tot un dar. Însă oamenii iau aceste daruri ca și cum li s-ar cuveni, deoarece ei cred că acestea sunt realizări
ale omului, dar nu este așa.
Darul inteligenței
Darul inteligenței, ca și talentul cântatului, este tot un dar al Împărăției Dumnezeiești, și tocmai pentru că acestea sunt daruri de
la Dumnezeu, ele sunt ținte ale lui satana, cel rău. Prin inﬂuența lui, tehnologia este folosită să distrugă și să producă distrugere
în lume. Cum râde el când vede că izbucnesc războaie și când tehnologia este utilizată pentru spionaj sau pentru a ucide. Cum
râde când tehnologia medicală este folosită nu numai pentru a ucide, ci chiar și pentru a justiﬁca crima. Toate aceste cumplite
crime împotriva umanității, care sunt posibile datorită tehnologiei, se ascund în spatele unei fațade numită “toleranță”.
Toleranța ca mască a răului
Toleranța poate ﬁ o mască perfectă a răului. Pentru cei care sunt vigilenți datorită învățăturilor Mele, aceste crime împotriva
umanității devin imediat foarte clare, când ele se înfăptuiesc în fața ochilor voștri.
În numele toleranței oamenii sunt omorâți, li se respinge dreptul la libertate și, mai presus de toate, li se ia dreptul la o justiție
morală. O, da, copiii Mei să ﬁți conștienți de acestea. Fiți vigilenți și păziți-vă când auziți cuvântul “toleranță”, pentru că acesta
este unul din jocurile favorite de înșelare ale satanei.
Oamenii nu sunt în stare să susțină (să apere) creștinismul
În ciuda mijloacelor de comunicare moderne, copiii Mei nu sunt în stare să susțină și să admită că sunt creștini. Asta se întâmplă
și datorită faptului că ei, cei mai mulți creștini, trăiesc în lumea vestică. Lor le este teamă că lumea va râde de ei și îi va teroriza.
Ei au perfectă dreptate. Așa se întâmplă. Dar ﬁți atenți la următoarele: Copiii Mei vor suferi întotdeauna un anume tip de
ridiculizare când iau asupra lor Crucea Mea. Ei atunci pot ﬁ siguri că fac Lucrarea Mea.
Cine suferă în numele Meu va primi mari binecuvântări și multe haruri. Dar cel mai mult vor suferi acei creștini care luptă
pentru dreptul de a proclama numele Meu în public. Ei trebuie să rămână tari. Voi sunteți Speranța Mea pe acest pământ.
Fără discipolii Mei ﬁdeli, copiii Mei nu pot ﬁ trecuți peste ultimul prag spre Împărăția Tatălui Meu.
Eu îi iubesc pe toți discipolii Mei. Eu sunt în inimile lor și ei știu asta. Ascultați acum Cuvintele Mele prin acest profet al Meu.
Nu refuzați aceste Mesaje. Prin transmiterea lor din om în om, vor ajuta să se salveze milioane de suﬂete în toată lumea înaintea
celei de-a Doua Veniri a Mea.
Acum mergi în pace și iubire.
Al vostru devotat Mântuitor, Isus Cristos

29. Al treilea mesaj al Sﬁntei Fecioare
Luni, 20 decembrie 2010 la ora 10:00
Ascultă-mă, copila Mea. Trebuie să rămâi tare pentru iubitul Meu Fiu, Isus Cristos. El este atât de important și deosebit pentru
tine încât nu Îi poți întoarce spatele având îndoieli în mintea ta. Da, este ușor să devii confuz în această lucrare, dar trebuie să
ai încredere totală în El. El are nevoie de abandonarea ta totală și de încrederea ta deplină în El.
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Fiica Mea, pentru tine această lucrare nu a fost ușoară. Dar precum am spus, ție îți place să perseverezi. Vei termina cu succes
lucrarea ta. Insist să te întorci la rugăciunea zilnică, pentru că prin Preasfântul Meu Rozariu vei avea parte de apărare. Aceasta
este o lucrare sfântă, așa că te rog, ca din respect pentru Fiul Meu, să ﬁ ascultătoare față de El dându-i încredere totală. Dă
la o parte îndoielile, copila Mea, deoarece prin Duhul Sfânt ai avut parte de haruri speciale. Adevărul este acum în inima, în
suﬂetul și în mintea ta. De aceea ai simțit ușurință în scrierea mesajele care ți-au fost date de către Fiul Meu iubit.
El te iubește copila Mea și Te-a ales pentru una din cele mai importante sarcini ale acestui secol. Munca ta e comparabilă
cu cea a sorei Faustina. Suferința ta este asemănătoare cu suferința pe care ea a trebuit să o îndure. Să nu-ți ﬁe teamă de
această suferință care include lipsa puterii rugăciunii și îndoielile zilnice, pentru că acestea sunt normale. O să treacă. Toți
sﬁnții, inclusiv sora Faustina, te însoțesc pe tine, copila Mea și te conduc în ﬁecare zi.
Această lucrare, pe care o faci în ajutorul Meu și al Fiului Meu iubit, a fost profețită dinainte. Aceasta este una din posibilitățile
cele mai importante prin care poți salva suﬂete. Nu ﬁi nesigură și nu șovăi. Întotdeauna s-o chemi pe mama ta iubită să te
ajute. Eu sunt aici pentru tine. Te rog, roagă-te zilnic Fiului Meu Sfânt prin Coronița Divinei Milostiviri. Astfel vei ajunge mai
aproape de El și vei simți cum îți atinge inima.
Fă-ți acum curaj și du-te înainte. Uită-te cu iubire în direcția cărării prețioase care te conduce la Sfânta Treime. Cu toții sunt
cu tine. Vei suferi, dar ia-o ca pe un har, pentru că fără suferință nu poți rămâne aproape de Inima Fiului Meu.
Atât pentru acum. Întoarce-te și deschide-ți inima către Fiul Meu iubit, Isus Cristos.
Iubire si pace
Doamna noastră, Regina Trandaﬁrilor

30. Marea strâmtorare
Luni, 20 decembrie 2010 la ora 10:00
Fiica Mea reține următoarele: Omenirea este avertizată prin aceste mesaje, despre securea care va cădea asupra cu care celor
care Îl vor respinge în continuare pe Tatăl Veșnic. Se apropie timpul pentru începutul Marii Strâmtorări. Acest eveniment va
începe de la ﬁnele anului 2012. și nu trebuie să ﬁe confundat cu timpul sau cu data celei De-a Doua Veniri ale Mele, pentru
că această dată nu va ﬁ profețită în aceste mesaje. Oricine încearcă să indice data celei de-a Doua Veniri ale Mele pe Pământ,
este un mincinos și nu un profet adevărat. Însă prin aceste mesaje Eu revelez ani ai evenimentelor speciﬁce care preced și vor
duce la această a Doua Mea Venire .
Dumnezeu nu va permite un plan care ar duce la decimarea populației lumii
Precum a fost anunțat demult, Marea Strâmtorare se va desfășura acum în fața ochilor unei lumi neîncrezătoare. Acesta este
timpul când sabia dreptății va lovi peste tot. Tatăl Veșnic nu se va mai abține și nu va permite să se realizeze planul haín care
se țese în această clipă în vederea decimării populației.
Această grupare rea – discipoli devotați ai satanei - au încercat și în trecut să producă un genocid asupra copiilor lui Dumnezeu.
Nu le-a reușit. De aceea vor încerca din nou. Și acum vor eșua, dar nu înainte de a provoca o distrugere teribilă.
Credincioșii nu trebuie să se teamă
În marea Sa Îndurare, Tatăl Veșnic trebuie să intervină ca să-i împiedice, chiar dacă Îl doare să dezlănțuie catastrofele globale
care urmează. Credincioșilor, să nu vă îngrijorați, nici pentru voi nici pentru membri familiei voastre. Veți ﬁ apărați. Dar vă rog,
rugați-vă tot timpul Rozariul și Coronița Milostivirii Divine pentru a ajuta ca unele din aceste catastrofe să se diminueze sau să
ﬁe evitate. Începeți încă de acum să faceți planuri. Trebuie sa luptați împotriva acelor oameni care vor să vă controleze banii,
sănătatea, alimentele și chiar credința. Rezistați, ca să vă apărați pe voi și pe membri familiei voastre, cu ajutorul rugăciunii .
Chemați în ajutor pe toți sﬁnții pe care îi cinstiți, ca să mijlocească pentru voi la Tatăl Veșnic.
Vor ﬁ catastrofe globale
Cum aceste catastrofe globale vor începe cu o schimbare dramatică a climei - ceea sub o formă atenuată a și început – ele vor
ﬁ considerate ca rezultat al încălzirii globale. Da, e adevărat că omenirea a dăunat îngrozitor Pământului, dar aceste catastrofe
n-au nimic de a face cu schimbarea de climă.
Dacă Tatăl Meu Veșnic ar crede de cuviință, ar sta și nu ar face nimic. Însă atunci, aceste grupări care sunt avide de putere și
sunt în poziții cheie, ar învinge. Prin absorbirea copiilor Mei nevinovați în înșelăciunea devoțiunii lor hipnotice față de satana,
cel rău le-ar fura suﬂetele. Dar nu li se va permite acest lucru.
Apel pentru unirea tuturor religiilor
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A venit timpul ca atât discipolii și copiii Tatălui Meu, cât și cei care cred în Existența Superioară care este Dumnezeu, Creatorul și
Făcătorul tuturor lucrurilor, să-și unească forțele și să formeze un întreg. Indiferent pe ce cale Îl urmați pe Dumnezeu, indiferent
dacă voi credeți sau nu în Mine, Fiul Său iubit, ﬁți uniți ca unul. Luptați împotriva acelor grupuri care îl reprezintă pe cel rău.
Cel rău este dușmanul vostru dacă credeți în Dumnezeu, Tatăl Veșnic. Cel rău încearcă să vă oprească ca să nu intrați în Paradis
și îi minte pe discipolii lui, spunându-le că și el îi va duce într-un paradis la fel de frumos. Acești sărmani discipoli ﬁdeli amăgiți
și încrezători, nu văd înșelătoria deoarece i-a orbit cu atracția slavei bunurilor materiale.
Profețiile cărții lui Ioan ajung acum la lumină
Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă în ﬁecare zi. În curând veți înțelege ﬁecare adevăr al Sﬁntei Scripturi. Toată lumea va înțelege
în sfârșit că în cartea Tatălui Meu toate învățăturile sunt corecte. Ele nu mint. Profețiile din trecut au ajuns la lumină. Acele
profeții care sunt în cartea lui Ioan, acum vor deveni evidente. Am dat aceste mesaje profetului Meu, pentru a-i pregăti pe copiii
Mei să poată intra în Împărăția Tatălui Meu.
Acum du-te și vestește adevărul Meu. Salvați-vă din mâna celui rău, până când nu este prea târziu.
Iubitul vostru Salvator, Isus Cristos

31. Durerea și suferința mea, azi
Miercuri, 22 decembrie 2010 la ora 02:40
Fiica Mea, sufăr îngrozitor din cauza păcatelor omenirii și refuzului crunt al existentei Mele atât de frecvent în această lume, în
timp ce ia proporții extraordinare numărul acelor credincioși care-Mi întorc spatele.
Durerea, suferința și chinurile sunt mai mari atunci când lumea serbează Crăciunul. Știu că în poﬁda faptului că este cea mai
importantă sărbătoare creștină, învățăturile Mele nu sunt proclamate așa cum trebuie.
Fiica Mea iubită, trebuie să perseverezi în suferințele tale, atât cu mintea cât și cu suﬂetul. Toate acestea te vor aduce mai
aproape de Inima Mea Sfântă. Doar atunci te poți uni cu Mine, când vei trece prin această suferință.
Fiica Mea, roagă-te, roagă-te, roagă-te ca celelalte suﬂete să atenueze chinurile pe care le îndur Eu. O, aș vrea să pot salva
repede suﬂetele și să le pot îmbrățișa cu brațele Mele iubitoare; așa s-ar vindeca și Inima Mea. Dar multe suﬂete nu se vor
întoarce la Mine. Tu trebuie să lucrezi mult, ﬁica Mea, ca să-i convingi pe oameni despre adevăr. Niciodată să nu renunți.
Tu ai fost plină de îndoieli, dar Eu știu că în străfundul inimii ai recunoscut că aceste mesaje de milostivire, date pentru salvarea
suﬂetelor, vin
într-devăr de la Mine și de la Tatăl Meu Veșnic.
Perseverează, acceptă suferința, ﬁi smerită, răbdătoare și acționează cu demnitate când ești provocată în numele Meu.
Du-te acum cu reînnoită putere, iubire si vigoare, ca să recâștigi suﬂetele copiilor Mei iubiți.
Mântuitorul vostru iubit, Isus Cristos

32. De ce am devenit om
Vineri, 24 decembrie 2010 la ora 22:15
Fiica Mea iubită, mulțumesc că ai răspuns chemării Mele. Cu bucurie vorbesc cu tine în această sărbătoare deosebită, ziua
Nașterii Mele. Iubirea ce-mi umple Inima datorită credinței și abnegației arătate de copiii Mei e foarte valoroasă.
Aceasta este perioada când copiii Mei din întreaga lume meditează asupra vieții Mele pe pământ. Este perioada când se gândesc
la importanța reală pentru omenire a Nașterii Mele . Datorită Nașterii Mele omenirea va căuta salvarea sa. Tatăl Veșnic a adus
această jertfă supremă, din iubirea pe care o are față de toți copiii Lui. Faptul că a trebuit să privească nașterea unui prunc, l-a
privit cum crește până la vârsta de adult, arată clar iubirea Lui și hotărârea de a-i salva pe toți copiii Lui.
El iubește atât de mult pe ﬁecare copil, încât M-a rugat să-Mi trăiesc viața ca un om, știind că Mă vor umili și Mă vor batjocori.
A permis ca toate acestea să se întâmple.
Nașterea Mea e un semn pentru toți că Dumnezeu, Tatăl Veșnic, îi iubește așa de mult pe copiii Săi încât a făcut pentru ei acest
uriaș sacriﬁciu. Prin faptul că M-a lăsat să vin pe pământ și să trăiesc printre voi, El și-a arătat Milostivirea și dorința de a
vă salva, permițând moartea Mea. Dacă nu M-ar ﬁ trimis pe Mine, atunci omenirea nu s-ar ﬁ putut salva. Totuși, cei care Mă
resping sunt încă nesiguri de adevărul promisiunii Tatălui Veșnic. Încă e mare confuzia.
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Ceea ce este acum important pentru omenire, este să înțeleagă realitatea și promisiunile Noului Paradis și al Noului Pământ care
sunt valabile pentru ﬁecare copil al lui Dumnezeu. Acesta este cel mai mare dar, este darul care ar ﬁ trebuit împărtășit ﬁecăruia
dintre copiii Lui, dacă satana nu ar ﬁ distrus totul prin ispitirea Evei.
În multe cazuri, astăzi oamenii privesc învățăturile Vechiului și Noului Testament ca pe niște povești de demult. Mulți nici acum
nu înțeleg că învățăturile din Sfânta Scriptură au fost și sunt autentice. Întrucât în multe cazuri se face referire la învățături
petrecute în lumea spirituală, oamenii cu greu dau crezare faptului că aceste învățături s-au întâmplat cu adevărat. Ei au ajuns
la aceste concluzii deoarece apreciază conținutul lor prin gândire logică bazată pe ceea ce se întâmplă acum pe pământ. Dar se
înșeală.
Venirea Mea pe pământ a fost planiﬁcată ca o ultimă șansă pentru trezirea lumii, ca astfel toată lumea să recunoască: Dumnezeu
iartă totul. Rolul Meu a fost să vă arăt, prin învățăturile și prin moartea Mea pe Cruce, drumul către Rai.
De Crăciun, să vă amintiți că Nașterea Mea a fost necesară pentru a vă ajuta să apreciați iarăși credința în existența Raiului,
la care aveți cu toții parte de drept. Prin faptul că vă amintiți de viața Mea, acum vă puteți uni cu Mine în Împărăția Tatălui
Meu, dacă vă deschideți inimile și dacă Mă rugați să vă îmbrățișez încă odată.
Mântuitorul și Judecătorul vostru Drept, Isus Cristos

33. Sărbătorirea Crăciunului
Sâmbătă, 25 decembrie 2010 la ora 00:30
De ce șovăi ﬁica Mea iubită? Nu știi că ești zilnic sub conducerea Mea? Cu siguranță simți în inimă că tot ce trebuie sa faci este
să te reculegi, să îți deschizi inima și după puțin timp vei auzi mesajul Meu. Crezi în Mine. Abandonează-Mi-te. Să crezi că
dacă îmi dai toate temerile tale, îngrijorarea, dorințele și întrebările, atunci Eu le iau de la tine pe toate și îți voi răspunde cum
se cuvine. Acum trebuie să-ți faci timp ca să iei in considerare aceste mesaje urgente pe care le dau pentru omenirea întreagă.
Nu ezita să mergi înainte cu această sfântă lucrare.
Fiica Mea iubită, ascultă următoarele: în timp ce creștinii lumii sărbătoresc Nașterea Mea din Betleem și Mă cinstesc, mulți
doar mimează această cinstire pentru că nu este iubire în inimile lor. Totuși mulți vor ajunge aproape de Inima Mea. Dar alții
doar vor da din cap, vor zâmbi, vor vorbi pe scurt despre înțelesul acestei sărbători importante care sărbătorește cel mai mare
dar dat omenirii de către Tatăl Meu încă de la începuturi. Totuși, când copiii Mei, discipolii Mei ﬁdeli sărbătoresc Crăciunul,
ceremoniile pline de fast și de lucruri lumești le distrag atenția.
Oare câți creștini explică copiilor lor înțelesul real al Nașterii Mele? Câți își amintesc despre smerenia arătată de iubita Mea
Mamă și de soțul său, Sfântul Iosif? Câți înțeleg că Eu am devenit om pentru a salva omenirea de la drumul ce duce spre iad?
Acesta a fost mesajul real al Crăciunului, care de-a lungul secolelor a fost răstălmăcit și camuﬂat de ostentație. Totuși au fost
creștini evlavioși care s-au recules si au meditat la ﬁdelitatea lor față de Mine, Salvatorul lor. Vă atrag atenția ca în această
sărbătoare să vă rugați pentru toți aceia din întreaga lume, care trebuie să se trezească, deoarece numai așa pot avea parte de
moștenire. În această moștenire ﬁecare are un loc asigurat, dar numai dacă și ei aleg să îl accepte.
Data Marelui Avertisment este ﬁxată
Copiii Mei sunt atât de prinși cu știrile lumii în ﬁecare minut al zilei, încât, deși ele ar putea să le afecteze viața, nu au
nici o importanță pentru Viața Veșnică. Copiii Mei, a sosit timpul să vă examinați conștiința, încă acum înainte de Marele
Avertisment care este premergător celei de-a Doua Venirii ale Mele. Formulați-vă rugăciunile în cuvinte simple, cerând astfel
călăuzire Dumnezeiască.
Data Marelui Avertisment este hotărâtă. Fiți vigilenți. Stați de veghe.
Mântuitorul vostru Divin și Judecător Drept, Isus Cristos

34. Învățători și profeți falși
Sâmbătă, 25 decembrie 2010 la ora 10:30
Eu sunt Începutul și Sfârșitul. Prin Mine,Tatăl Veșnic a creat lumea și tot prin Mine va veni și Sfârșitul. Eu sunt Lumina și
Mântuirea care îi vor conduce pe toți cei care cred în Mine în Paradisul promis. Toți cei care, în ciuda învățăturii și strădaniilor
profeților Mei, Mă resping și pe mai departe, nu vor intra în Împărăția Tatălui Meu.
Copiii care au primit darul adevărului prin învățătura din Sfânta Scriptură, să-și deschidă ochii acum și să primească învățătura
și prevestirile Mele date profeților Mei. În sfârșit se apropie timpul când Mă voi Reîntoarce pe pământ să îi cer pentru Mine pe
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credincioșii Mei iubiți. Din păcate, prin profeții actuali ai lumii moderne, oamenii Mă vor respinge din nou. Voi toți trebuie să
ascultați și să citiți Mesajele pe care le dau datorită Milostivirii Mele, și să le înțelegeți semniﬁcația.
Învățăturile Mele nu s-au schimbat niciodată
Trebuie să va amintiți că învățăturile Mele au rămas aceleași dintotdeauna. Să-i studiați cu atenție deosebită pe cei care vin
în numele Meu. Dacă vestesc Cuvântul Meu, atunci ei sunt copiii luminii. Dar când observați că vă prezintă învățătura Mea
într-un mod care pare ciudat, atunci îndepărtați-vă de la ei. Nu-i ascultați. Pe acești oameni nefericiți îi ispitește cel rău să
falsiﬁce voit învățătura Mea, ca să vă păcălească și să vă tulbure.
Toate învățăturile care nu se bazează pe Sfânta Scriptură și susțin că proclama adevărul, sunt minciuni. Acesta nu e altceva
decât un păcat împotriva Mea și un serios atac contra Mea și a Tatălui Ceresc.
Falși Mesia
În curând în lumea întreagă se vor face cunoscuți falși învățători. Peste tot îi veți găsi, vor striga din toată puterea, dorind să
atragă atenția asupra lor. Unii vor reuși să-i inﬂuențeze în așa măsură pe copiii Mei, încât până și credincioșii Mei ﬁdeli vor
crede ca ei au puteri divine speciale. Unul dintre ei se va ridica în mod deosebit și oamenii vor crede greșit că el este Mesia.
Copiii Mei vor avea nevoie de mare de curaj și putere, și vor trebui să judece lucrurile cu mintea lor proprie ca să rămână cu
Mine și să-Mi permită să-i conduc prin această junglă periculoasă plină de demoni. Demonii eliberați de satana vin deghizați ca
profeți și credincioși ai Mei, acum când timpurile de pe urmă încep să se desfășoare. Prin complotul lor, îi vizează pe profeții
și credincioșii Mei adevărați. Demonii vor încerca să-i deruteze prin doctrine false pe copiii Mei credincioși. Ei vor denatura
adevărul pentru a se potrivi căii lor imorale, într-un mod în care va ﬁ greu de observat din afară. Credincioșii Mei ﬁdeli, slujitorii
Mei și profeții vor ști imediat cine sunt acești oameni răi. Pentru credincioșii Mei, declarațiile lor vor ﬁ dureroase și neliniștitoare
dar ceea ce va provoca teroare în inimile lor va ﬁ faptul că foarte mulți creștini vor cădea victime personalității lor fermecătoare.
Vor ﬁ atât de convingători încât îi vor atrage în înșelătoria lor maleﬁcă și pe slujitorii Mei sﬁnțiți, care și-au dedicat viețile lor
Mie și Tatălui Meu Veșnic.
Chem pe creștini să se ridice
Acum chem credincioșii pe care Duhul Sfânt i-a sﬁnțit prin har. Luați arma credinței și ﬁți tari. Rezistați. Învățați-i pe oameni
adevărul, amintindu-le tot timpul acele adevăruri care se aﬂă în cartea Tatălui Meu - Cartea Adevărului. Aceste învățături vor
rămâne pentru totdeauna.
E posibil să vă ﬁe greu, copiii Mei, să vă împotriviți lor și să ﬁți luați în seamă, însă acum ascultați-Mă pe Mine. Dacă faceți
asta veți ajuta suﬂetele. Voi, împreună cu toți frații voștri din lume sunteți o singură familie. Vă voi conduce în Paradisul pe
care vi l-am promis tuturor.
Vă rog foarte mult, ajutați-Mă ca nici unul dintre voi să nu rămână pe dinafară. Inima Mea se va frânge dacă nu voi putea să-i
salvez pe toți copiii Mei dragi. Credincioșii Mei din toată lumea vor face voința Mea prin rugăciunile, sacriﬁciile și perseverența
lor.
Acum, în numele Meu, luați potirul Mântuirii și urmați-Mă. Lăsați-Mă să vă conduc pe toți, ca uniți să putem salva omenirea
din ghearele celui rău.
Amintiți-vă că îi iubesc atât de mult pe ﬁecare dintre copiii Mei, că Victoria ar ﬁ amară și Mi s-ar rupe Inima dacă nu aș reuși
să-i conduc pe toți la Viața Veșnică.
Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă acum toți, și amintiți-vă cuvintele - Eu sunt Alfa și Omega.
Al vostru iubit Mântuitor Isus Cristos, Regele Pământului și Judecătorul Drept al omenirii

35. Avertisment credincioșilor, să nu refuze profeții adevărați
Marți, 28 decembrie 2010 la ora 11:00
Fiica Mea iubită, tu acum primești ultimele mesaje pentru omenire, pentru ca acestea să ﬁe înțelese încă înainte de sfârșitul
vremurilor, pentru a își salva suﬂetele.
Conform prevestirilor, mulți îngeri sunt acum dispersați în întreaga lume pentru a pregăti pământul pentru Revenirea Mea.
Mulți dintre ei sunt prezenți sub formă umană și au ales aceeași povară ca și tine, ﬁica Mea iubită. Nașterea lor a fost planiﬁcată,
având în vedere Marele Avertisment și timpurile de pe Urmă. La fel și demonii au fost sloboziți din iad și au fost dezlegați. Ei se
prezintă pe pământ prin ispite și minciuni. Îi atrag pe copiii Mei care se deschid inﬂuențelor lor. Contaminează toate suﬂetele
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care sunt deja în întuneric. Prin minciuni ajung în suﬂetele lor și îi conving că a lor credință în Mine și în Tatăl Veșnic este o
prostie.
Nimic din înfățișarea lor exterioară nu trădează vreun semn care să-i lege de ceea ce după părerea voastră ar putea însemna ceva
rău. Dimpotrivă, se prezintă ca niște oameni inteligenți, culți și inﬂuenți. Ei vor ﬁ foarte convingători când vor predica și astfel
copiii Mei buni vor crede că acesta este adevărul. Din păcate în inima lor nu este iubire, iar voi trebuie să ﬁți precauți față de
învățăturile lor.
Acum vreau sa îi chem pe credincioșii Mei. Voi copiii Mei, prin credința și rugăciunile voastre, ați primit darurile pe care le-am
promis tuturor celor ce Mă urmează. Vi s-au dat diferite daruri și toate servesc pentru a răspândi Cuvântul Meu Mele în mod
diferit.
Evaluarea vizionarilor
Tuturor celor cărora le dau darul discernământului, ca să vă ajute să-i identiﬁcați pe aceia care vin în numele Meu sau pe aceia
care vin în numele satanei - le spun, să ﬁe foarte precauți. Este corect să ﬁți prudenți cu profeții falși. Dar niciodată să nu-i
condamnați pe aceia care spun că vin în numele Meu, fără să examinați temeinic mesajele lor. Niciodată nu e voie să judecați
mesajele trimise de Mine pe baza “aparențelor”. Dacă un om spune că a venit în numele Meu, să nu presupuneți că judecata
voastră față de el este desăvârșită. Fiți prevăzători față de astfel de profeți, care sunt ironizați și provoacă revoltă când spun că
primesc mesaje divine de la Mine sau de la Binecuvântata Mea Mamă.
Nu cădeți imediat în greșeala judecării, înainte să ﬁ ascultat cu atenție acele mesaje. Ele nu numai că trebuie să facă referire la
învățătura Mea, ci trebuie să ﬁe în legătura și al Meu Cuvânt și să ﬁe pline de iubire. Vă vor învăța cum ar trebui să vă trăiți
viețile în numele Meu pentru a vă putea salva.
Niciodată să nu vă speriați atunci când profeții Mei spun că primesc mesaje referitoare la viitor, pe care nu le pot dezvălui. Nu
cădeți în păcatul prejudecății, analizând aceste mesaje în funcție de clasa socială căreia îi aparțin acești profeți. Unii au puțină
cultură. Alții dimpotrivă, se exprimă clar. Mulți nu corespund a ceea ce credem că trebuie să însemne imaginea unei persoane “
sﬁnte”.
Dar sunt metode prin care puteți ﬁ siguri de autenticitatea lor. Toți cei care comunică cu Mama Mea iubită, în cele mai multe
cazuri, prevestesc evenimente cărora Ea le dezvăluie dată și oră ﬁxă. Mulți dintre cei care au luat parte la asemenea apariții, vor
ﬁ martori la astfel de evenimente. În cazul în care se comunică mesajele Mele pentru omenire, ele vor ﬁ date lumii astfel încât
să nu servească spre slava profetului.
A-i judeca pe oameni
În sfârșit, credincioșii Mei, în ciuda faptului că Mi se supun, tot îi vor desconsidera pe aceia care profețesc evenimente viitoare și-i
vor calomnia pe aceia care sunt binecuvântați cu puterea de vindecare a Duhului Sfânt. Reculegeți-vă și treziți-vă din somnolența
voastră tihnită. Acești profeți vor tulbura rutina voastră deoarece nu rezonează (nu sunt pe aceeași lungime de undă) cu grupul
vostru sfânt. Ei nu se vor potrivi în tiparele la care voi v-ați aștepta. Luați aminte: dacă voi veți judeca din auzite sau din
bârfele altor persoane, veți comite păcat. Păcatul săvârșit împotriva profeților Mei Mă supără profund. Dacă veți refuza profeții
Mei adevărați, Mie Îmi întoarceți spatele.
Dar azi, în lume se întâmplă tocmai acest lucru, atunci când tot mai mulți vizionari ies la lumină. (în public). Nu este ușor
pentru credincioșii Mei. Gândiți-vă că înainte să judecați trebuie să citiți mesajele profeților Mei și aici Mă refer și la cele care
poate provin de la un profet fals.
Rugați-vă pentru călăuzire când citiți aceste mesaje. Mesajele adevărate vor ﬁ pline de iubire. Totuși vor ﬁ ferme prin autoritatea
lor. Mesajele care se împotrivesc a tot ce ați învățat despre învățăturile Mele și ale Apostolilor, indiferent cât de subtile ar ﬁ,
vor ﬁ ușor de evaluat.
Nu treceți sub tăcere credința voastră
Mergeți acum copiii Mei și deschideți-vă inimile în fața profeților Mei. Ei există pentru a vă convinge că a sosit vremea ca Eu să
vă pregătesc să vorbiți în numele Meu. Nu uitați că profeții primesc de la Mine slavă, în poﬁda faptului că sunt supuși umilinței
și batjocurii oamenilor. Vor ﬁ pedepsiți aceia care spun că Mă urmează, dar, pe de-o parte tac despre credința lor, iar pe de
altă parte, se grăbesc să vorbească împotriva profeților Mei adevărați. În inimile voastre știți că toți cei pe care-i condamnați
spun adevăruri despre evenimentele ce vor urma, doar că vă e greu să le acceptați. Ați putea întreba: de ce lucrează Mântuitorul
Meu, Isus Cristos, prin astfel de persoane. Nici măcar nu sunt discipoli sﬁnți, conform standardelor Mele. Ei bine, întrebarea
Mea pentru voi este următoarea: de ce credeți că doar acei puțini aleși, care și-au dedicat viața rugăciunii, au autoritatea de
a-i respinge pe cei care vorbesc în afara cercului vostru? Nu ați învățat nimic? Nu înțelegeți că și cei care-și petrec viața în
rugăciune pot cădea, la rândul lor, victime ale înșelătorului?
Îi vor urî pe profeții Mei adevărați
34

Nu uitați că și Eu, atunci când am fost pe pământ, Am fost batjocorit, ironizat, respins și disprețuit de către bătrâni și preoți.
Dacă pe Mine M-au urât, atunci puteți ﬁ siguri că și profeții Mei adevărați vor ﬁ dintre cei mai disprețuiți, în timp ce în altă
parte vor ﬁ prețuiți cu mare cinste.
Tuturor să vă ﬁe rușine. Profeții Mei nu vor proveni din grupurile voastre, dar trebuie să-i cinstiți. Ei vor ﬁ cel mai puțin
autentici profeți, dacă privim viața lor de până acum. Unii provin din condiții de viață precare. Alții din familii înstărite. Unii
au parte de puțină școală pe când alții se vor naște cu darul cuvintelor (al scrierii). Aceștia sunt profeții Mei aleși. Ascultați
vocile lor înainte de a-i condamna.
Rugați-vă pentru ei. Rugați-vă pentru a nu ﬁ respins Cuvântul Meu care a fost dat acestor profeți. Nu refuzați Cuvântul Meu.
Necredincioșii întotdeauna vor încerca să discrediteze aceste suﬂete curajoase, care vestesc cu putere Cuvântul Meu, dar asta
este de așteptat. Însă atunci când credincioșii Mei, mai ales din grupurile de rugăciune, din mănăstiri și din alte locuri spirituale
îi refuză vizibil pe vizionarii Mei adevărați, atunci Inima Mea se frânge. Ascultați Cuvântul Meu. El nu se abate niciodată de
la adevăr, nu așa cum voi, dragi discipoli, modelați adevărul pentru a se potrivi interpretării voastre.
Deschideți-vă ochii. Treziți-vă. Semnele au început, sunt vizibile pentru toată lumea. Vouă, credincioșilor Mei nu v-a rămas
mult timp. Ascultați. Rugați-vă. Uniți-vă și vestiți Cuvântul Meu în unitate, ca să salvați suﬂete, înainte ca timpul să expire.
Iubitul vostru Isus Cristos, Mântuitor și Judecător Drept
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