
Mesajul 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 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. 

http://profetieavertisment.ro/mesaje/23/prigonirea-adevaratilor-vizionari/


Salvatorul vostru iubit, Isus Cristos 

Din mesajul 34. Învățători și profeți falși Sâmbătă, 25 decembrie 2010: 
„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 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.”  
Din mesajul 70. Țineți piept atacurilor satanei Miercuri, 20 aprilie 2011 : 
„Sunt mulți profeți falși astăzi în lume și ei nu sunt ceea ce declară că sunt. Ascultă doar vocea Mea așa cum ți-

am mai spus. Nu ai nevoie de aprobarea altora ca să continui această misiune sfântă. Aceste volume cu 

mesaje sfinte vor fi recunoscute cu timpul, ca fiind ceea ce sunt în adevăr. Să nu te lași niciodată influențată și 

ispitită de sufletele prost informate, cum că aceste mesaje n-ar fi de inspirație divină. Pentru că nu este 

adevărat. Ignoră minciunile cu care înșelătorul, satana, îți va ataca urechile. Fiica Mea, el vrea să oprească 

această muncă și va face totul ca să te împiedice să continui. 

Ridică-te acum și vorbește prin puterea Duhului Sfânt cu care te-ai umplut, fiica Mea dragă. Tu ești un mesager 

ales, să transmiți omenirii, după cum am spus, mesajele cele mai importante ale acestor timpuri. Mă faci așa de 

fericit cu puterea și curajul cu care te lupți împotriva atacurilor suferite din pricina satanei. Amintește-ți că 

această misiune trebuie să o îndeplinești comportându-te cu umilința pe care o aștept de la tine. Primește-Mă 

în sufletul tău zilnic pentru a primi haruri speciale. Te iubesc, fiică a Mea. Cerul se bucură că ai răspuns atât de 

repede Voinței Mele Sfinte.” 

Din mesajul 131. Ateii și savanții vor spune că marele avertisment a fost o iluzie      Duminică, 03 iulie 2011: 
„De asemenea mulți se feresc de falșii profeți, deoarece aceasta este epoca în care se ridică mulți astfel de 

profeți. Este confuzia pe care Satana vrea să o provoace, pentru ca adevărații Mei mesageri să treacă 

neobservați. Deoarece smerenia este o cerință pentru vizionarii Mei aleși, ei nu se pot lăuda în fața lumii, 
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pentru că nu este în firea lor. Cei falși însă se pun în permanență în lumina reflectoarelor. Ei se vor concentra 

pe propria persoană. Mesajele lor pot părea reale și sunt pline de un limbaj măiestrit, presărate cu pasaje 

biblice, dar falsitatea mesajelor lor va fi dezvăluită prin două puncte esențiale care le sunt comune. Primul este 

că aceștia se vor situa în centrul atenției și se vor bucura de toată atenția pe care o primesc. Apoi aveți 

mesajele însele. Acestea vor fi confuze, greu de citit și nu vor avea un efect durabil asupra sufletului. Fiica Mea, 

din păcate Biserica înclină să îi ignore pe vizionarii adevărați, pentru că trebuie să arate responsabilitate în 

aceste cazuri. 

De aceea pentru Biserică este mult mai simplu să sprijine mesaje care conțin citate din Biblie și să le declare 

autentice. Nu le este ușor să accepte simplitatea învățăturilor Mele, mai ales în zilele noastre când, sub masca 

toleranței, multe dintre adevăruri sunt ascunse. Nu acceptă ușor nici când li se amintește de Sfârșitul 

Timpurilor, deoarece din cauza fricii și a ignoranței, slujitorii Mei sfințiți refuză să ia cupa Mea și să acționeze 

responsabil. 

Este cel mai important moment din istoria lumii. Toate semnele au fost dăruite vizionarilor Mei în secolul care a 

trecut, însă slujitorii Mei sfințiți nu le iau în seamă și își ascund capul în nisip. Tocmai în această perioadă 

predică mulți slujitori ai Mei despre importanța revenirii Mele pe Pamânt. Ei trebuie să pregătească sufletele, 

reamintindu-le consecințele care le așteaptă dacă nu vor reuși încă de aici de pe Pământ să se răscumpere. 

Pentru că nu pot cere iertare după moarte. Acum le vorbesc slujitorilor Mei sfințiți: de ce nu atrageți atenția 

credincioșilor în mod special asupra acestui fapt? De ce nu discutați activ despre ceea ce vor suferi copiii Mei 

în timpul marii Pedepse? Nu știți că mulți copii ai Mei își vor pierde sufletul din cauza Anticristului, care deja 

este pe Pământ și stă în culise gata de atac? Copiii Mei trebuie să înțeleagă că Marele Avertisment, cu toate că 

va fi un mare Act al Milostivirii, este totuși prima etapă a unui timp foarte dificil pentru toți copiii Mei. Pentru că 

după aceea, acei păcătoși înrăiți și discipoli ai Satanei, vor nega existența Mea. 

Ateii vor spune că a fost o iluzie la scară planetară. Savanții se vor strădui să dea o explicație logică, dar nu va 

fi niciuna. În timpul aceasta, discipolii Mei se vor despărți în două. Multe milioane de oameni se vor converti, 

dar vor fi dezorientați de minciunile răspândite de Grupul Răului, de organizația Noii Ordini Mondiale - 

aducătoare de moarte - al cărei țel va fi să-i distrugă pe oamenii obișnuiți pentru câștiguri financiare. 

Copiii Mei, dacă nu vor rămâne suficienți oameni pe calea cea bună, atunci va fi imposibil de înlăturat impactul 

Pedepsei. Pentru că acela va fi momentul când Dumnezeu Tatăl va interveni ca să-i oprească pe păcătoși de la 

distrugerea creației Sale și a copiilor Săi. El va permite cutremure de o forță nemaiîntâlnită până atunci, vulcani 

total ignorați înainte vor fi aruncați în sus ca vapoarele pe marea furtunoasă, fără nicio ancoră care să le țină pe 

loc. 

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

salvarea a milioane de oameni care altfel s-ar pierde. Dar aceia, cei care nu vor să-și schimbe viețile, aleg casa 

Satanei. Fără rugăciune nu este nici o speranță pentru ei, pentru că ei vor pierde cheia Noului Paradis pe 

pământ. În schimb vor arde în focul iadului. Dacă ar ști unde îi duce această Cale a Răului, credeți că atunci și-

ar schimba felul de viață? 

Copii, vă rog să îi ajutați spunându-le adevărul. Dacă nu vor să vă audă, rugați-vă pentru salvarea sufletelor lor. 

Pentru că este tot ceea ce puteți face pentru ei. 

Mântuitorul vostru iubit, Drept Judecător și Rege al Milostivirii, Isus Cristos” 

Mesajul 217. Timpul profeților falși trimiși de satana Sâmbătă, 08 octombrie 2011: 
„Fiica Mea multiubită, așa cum profeții Mei adevărați se manifestă în lume, la fel fac și falșii vizionari. Îi veți 

putea recunoaște analizând atent mesajele date lumii de către ei. Pentru că undeva în miezul lor veți vedea că 

Învățăturile Mele și Adevărul pe care-l conține Sfânta Scriptură, au fost falsificate. Minciunile lor vor fi atât de 

subtile, încât doar cei care cunosc cu adevărat Sfânta Scriptură, vor fi în stare să le observe. 
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Luați aminte la orice sentimente de ură pe care acești vizionari le stârnesc între cei ce-i urmează, atunci când 

se luptă, divizează și despart familiile. Sectele care se nasc din activitatea unor astfel de vizionari, se 

răspândesc acum în lume și stârnesc confuzie și neliniște printre credincioși. 

Oriunde veți găsi Cuvântul Meu Sfânt, veți găsi și iubire. Mesajele Mele nasc iubire și armonie și vă vor atinge 

sufletul. Mesajele Mele vor spune mereu Adevărul și, deși uneori sunt directe și înfricoșătoare, vă sunt date 

vouă din iubire, copiii Mei. 

Vizionarii falși vor prolifera mesaje care nu vor fi ușor de citit sau înțeles. În aparență, ele vor da o impresie de 

autoritate și vor trezi un sentiment de iubire. Totuși, nu vă vor aduce pacea în suflete. Astfel de vizionari – dintre 

care cei mai mulți nu sunt de la Dumnezeu – la început vă încântă, apoi vă controlează și în cele din urmă vă 

atrag într-un păienjeniș de minciuni și înșelăciuni. 

Satana și armata lui, îi vor influența pe acești vizionari. El poate să-i atace chiar și pe vizionarii adevărați atunci 

când le tulbură mintea îndemnându-i să se îndepărteze de Mine. Vă îndemn, copiii Mei, să fiți vigilenți în 

permanență. 

Denunțați mesajele care într-un fel sau altul contravin învățăturilor Mele pentru că, dacă este așa, puteți fi siguri 

că sunt false. 

Astăzi vorbesc lumii doar printr-un număr mic de vizionari și clarvăzători autentici. Sunt mai puțin de douăzeci și 

mai puțini decât credeți. Fiecare dintre ei a primit o altă misiune, dar veți recunoaște vocea Mea și îndrumările 

Mele. Toate mesajele lor vor avea scopul de vă încuraja să acționați pentru a vă pregăti sufletele. 

Oricărei acțiuni încurajate de către cei care se numesc vizionari și clarvăzători, care par ciudate sau care 

încurajează adepții lor la acțiuni care nu presupun dragostea față de aproapele, să-i întoarceți spatele. 

La aceste lucruri trebuie să fiți atenți pentru că acesta este timpul profetului mincinos, care în curând va deveni 

cunoscut în lume. Este și era multor falși profeți trimiși de înșelător în lume, pentru a provoca confuzie și 

întuneric în suflete.  Iubitul vostru Isus!” 

Mesajul 231. Profeții falși încearcă să distragă atenția de la Cuvântul Meu Sfânt, Miercuri, 26 octombrie 2011: 
„Multiubita Mea fiică, spune-le te rog copiilor Mei să fie prevăzători față de vizionarii falși care vorbesc în 

numele Meu, dar promovează cuvinte care nu provin de pe buzele Mele. 

Mulți dintre acești pretinși vizionari, care în aparență sunt Catolici, exprimându-se în conformitate cu aceasta și 

cu alte doctrine Creștine, sunt de fapt adepți ai New Age. 

Adepții New Age se vor infiltra acum în lume ca să-i convingă pe copiii Mei că au fost trimiși în lume să 

promoveze Cuvântul Meu Sfânt. Cuvintele lor par să fie adevărate. Exprimarea lor va fi sofisticată, afectuoasă, 

bine gândită, dar va fi o minciună. 

Aceasta este era în care profeți falși vor ieși la iveală și multora dintre copiii Mei le va fi greu să facă distincție 

între adevăr și minciună. 

Tu, fiica Mea, ești acum ținta acestor vizionari falși, care încearcă să-ți distragă atenția de la cuvântul Meu 

Sfânt. Nu permite ca acest lucru să se întâmple, pentru că altfel copiii Mei vor fi absorbiți într-un întuneric din 

care cu greu vor mai putea ieși. 

Nu uita că profeții falși sunt tot copiii Mei, de aceea roagă-te pentru ei. Din păcate ei au fost îndrumați să 

creadă într-o ierarhie și o dimensiune a universului, care nu există. 

Fii prudentă față de cei care se referă la maeștrii inițiați, sau care vorbesc despre o eră a luminii în care 

Dumnezeu Tatăl, este văzut sub un alt aspect. Aceste suflete nu de la Mine primesc călăuzirea. Ele expun 

credințe induse de către înșelător. În multe cazuri aceste suflete rătăcite cred că primesc mesaje divine. Așa 
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lucrează diavolul. Cuvintele lui blânde, liniștitoare vor compune o litanie rece, goală, dar convingătoare. Aceste 

cuvinte nu vin de la Dumnezeu cel Preaînalt. 

Așa cum v-am spus înainte, Eu vorbesc cu lumea într-un mod simplu. Nu am nevoie de un limbaj pitoresc, ce 

pare că provine de la o voce rece, superioară. Eu nu încerc să creez teamă în sufletele voastre. Pur si simplu 

încerc să vă conduc la adevăr și la importanța iubirii aproapelui. 

Cât de greu vă este vouă, copii, în aceste vremuri tulburi. 

Rugați-vă, rugați-vă, ca să nu deveniți victimele minciunilor răspândite de falșii profeți. Dacă mesajele lor par a 

fi născocite, sunt greu de înțeles și nasc teama în sufletele voastre, ele nu sunt de la Mine. 

Copii, ațintiți-vă atenția doar asupra Mea. Am multe să vă spun. Nu vă lăsați distrași nici măcar pentru un minut, 

căci asta vă va împiedica să salvați sufletele care au atâta nevoie de rugăciunile voastre. Al vostru Isus” 

Mesajul 232. Așteptați acum glorioasa noastră reunire, Miercuri, 26 octombrie 2011: 
„Multiubita Mea fiică, nu trebuie să te frămânți din cauza atacurilor constante venite din partea vizionarilor falși 

împotriva mesajelor Mele. 

Tu trebuie să știi de acum, că atunci când vorbesc cu mesagerii Mei aleși, ei vor fi întotdeauna o ținta urii. Când 

ești atacată, amintește-ți că și Eu sunt contestat. Cuvântul Meu Sfânt este disecat, analizat, pus sub semnul 

întrebării, criticat și declarat nevrednic să vină de pe buzele Mele. 

Vai, cât de puține lucruri știu, copiii Mei! Teama și suspiciunea îi orbesc în fața adevărului. Veți fi de asemenea 

surprinși de cât de ușor va fi contestat Cuvântul Meu, în favoarea unor mesaje false. 

Pentru că Avertismentul este gata să se producă, adevărul va fi în cele din urmă cunoscut de toți discipolii Mei. 

În aceasta etapă ei vor îmbrățișa Cuvântul Meu, pentru a-și sfinți bietele suflete. Cu ce bucurie îi voi primi și îi 

voi trage spre Mine, în timp ce lacrimile lor se vor amesteca cu ale Mele, în dragoste și uniune. Înainte de 

Avertisment vor continua să se îndoiască de Mine, dar nu Mă vor mai contesta după ce vor veni înaintea Mea. 

Pentru că după ce vor veni înaintea Mea și vor vedea dragostea pe care o am pentru ei, nu vor mai dori să Mă 

părăsească, nici pentru o clipă, atât de adâncă va fi uniunea noastră. 

Așteptați acum glorioasa noastră reunire. Al vostru Isus” 

Mesajul 317. Dumnezeu Tatăl: Ultimul mesager care prevestește a doua venire 
Luni, 16 ianuarie 2012: 

„Fiica Mea, atunci când Eu trimit profeți în lume, aceia de cele mai multe ori vor fi persoane la care te aștepți cel 

mai puțin. 

Niciodată nu-i vei găsi în cele mai înalte nivele din Biserică. Dimpotrivă, aparent, nici măcar nu ar părea să fie 

cele mai sfinte persoane.În multe cazuri nici nu sunt demne de acest dar deosebit. 

Și cu toate astea Eu aleg suflete imperfecte, cu un mod de viață neobișnuit dar simplu, pentru a le putea 

transforma în creații care se potrivesc dorinței Mele. 

Nu este altfel nici cu profeții pe care Eu îi dau pentru ultimele timpuri. Nici ei nu vor fi ușor acceptați. Așa a fost 

și la începuturi, când am trimis profeții Mei pentru prima oară să pregătească omenirea pentru venirea lui 

Mesia, a Fiului Meu iubit Isus Cristos. Și ei greu s-au făcut auziți. 

Nici vocea acestor profeți adevărați ai Mei, pe care i-am trimis în aceste ultime timpuri, nu va fi ascultată în 

debutul misiunii lor. Apoi, cu timpul, îi vor recunoaște, întrucât va fi vocea Mea cea care va deveni ușor de 

recunoscut. 
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Tu, fiica Mea, ești ultimul mesager care a fost trimis ca să prevestească sosirea Fiului Meu iubit, Isus Cristos, 

despre atât de mult așteptata a Doua Venire a Lui. 

Este intimidant pentru tine și uneori este foarte dificil de digerat, totuși acesta este adevărul. 

Această lucrare, când vei primi mesaje divine ca să pregătești rămășițele Bisericii Mele pentru a Doua Venire, 

nu va fi ușoară. 

Deoarece am selectat până acum multe suflete alese și voi continua să comunic cu ele pentru binele întregii 

omeniri, soarta lor va fi mai ușoară. 

Soarta ta va fi deosebit de grea, și din cauza asta vei avea parte de multă prigonire. 

Te binecuvântez cu toate Harurile Împărăției Mele Cerești. 

Vei înainta, căci vei fi instrumentul ales pentru transmiterea către lume a Preasfintelor Mele Cuvinte. 

Această lucrare va fi întotdeauna apărată. 

Da, aproape zilnic vei fi atacată, dar trebuie să știi următoarele: dacă această lucrare nu ar fi atât de 

importantă, crezi că nu ar scăpa atenției lui satana și a îngerilor lui căzuți? 

Fiica Mea, ei s-au infiltrat în lume, ca și în inimile și sufletele Copiilor Mei, în multe cazuri într-un mod nebănuit. 

Calea sfântă a lucrării tale a fost profețită în Sfânta Scriptură, fiind ultimul profet trimis în lume să ajute la 

salvarea omenirii din ultima strânsoare a lui satana. 

Lumea aștepta aceste instrucțiuni date conform Sfintelor Mele Porunci. 

Mulți profeți falși vor încerca să oprească Sfântul Meu Cuvânt, prin răspândirea minciunilor și a confuziilor. 

Biserica Mea va pune sub semnul întrebării și va cerceta aceste mesaje, căutând erori. Dar aceste mesaje nu 

conțin decât adevărul. 

Multe adevăruri, ignorate de Biserica Mea de-a lungul secolelor, vor apărea din nou. 

Mai multe revelații referitoare la adevărurile vieții voastre veșnice vă vor fi descoperite vouă, copii. 

Fiica Mea, această lucrare va stârni indignare. Te vor scuipa, te vor batjocori, și te vor împiedica în toate 

modurile posibile. 

Celor cărora le este dificil să accepte adevărul dat ție, profetul din urmă, le spun să asculte rugămintea Mea. 

Întâi trebuie să Îmi cereți darul Duhului Sfânt, înainte de a vă deschide urechile pentru a auzi glasul Meu, 

adevărul Sfântului Meu Cuvânt și îndrumările pe care le voi da tuturor, pentru a avea parte de viața veșnică. 

Cuvintele Mele vor fi simple, pentru ca fiecare bărbat, femeie sau copil, să poată urmări Sfântul Meu Cuvânt. 

Dar trebuie să știți că în timp ce Sfântul Meu Cuvânt este străbătut de multă iubire și lumină, va fi pătruns și de 

autoritate divină, pe care vă va fi imposibil să o ignorați. 

Așa veți ști că sunt Eu cel care vorbește, Dumnezeul vostru, Tatăl vostru Veșnic. Iubirea Mea vă va copleși 

sufletele și vă va înălța inimile în uniune cu Inima Mea. 

Toate pregătirile s-au încheiat. După Marea Milostivire a Fiului Meu iubit, timpul va fi destinat spre a pregăti 

lumea pentru a Doua Lui Venire. 



Da, copii. Eu pregătesc salvarea copiilor Mei de la întuneric. Curând Îmi voi recâștiga creația, pe copiii Mei, și 

vă voi conduce acasă la moștenirea voastră de drept, în Noul Paradis. 

Aveți răbdare copii. Amintiți-vă mereu că vă iubesc. Aveți încredere în Mine și în Cuvântul Meu Sfânt dat prin 

intermediul profetului timpurilor din urmă, Maria Milostivirii Divine. 

Tatăl vostru Veșnic Dumnezeu cel Preaînalt A tot Creatorul” 

Mesajul 464. Testul autenticității unui profet stă în rugăciunile pe care el le primește pentru a fi date omenirii 
Marți, 12 iunie 2012: 
„Draga Mea fiică iubită, trebuie să știi că Eu n-aș putea niciodată să-i condamn pe cei care spun că vin în 

numele Meu, dar de fapt nu o fac. 

Eu îi iubesc pe toți copiii lui Dumnezeu, inclusiv pe falșii profeți, care au fost trimiși să creeze confuzie printre 

oameni în aceste timpuri. 

Multe astfel de suflete sunt pline de iubire față de Mine și simt nevoia să-Mi devină și mai apropiate. Ele pot 

însă să-și imagineze, și asta nu din vina lor, că primesc mesaje divine. Voi trebuie să vă rugați pentru astfel de 

suflete. Nu trebuie să-i judecați niciodată. 

Apoi sunt cei ce spun că vin în Numele Meu, dar care poartă însemnul fiarei. Ca lupi îmbrăcați în blană de oaie, 

ei au scopul de a prinde în capcană sufletele pure și de a le întina cu păcatul înșelăciunii. 

Aceștia sunt falșii profeți periculoși, al căror scop este să răstălmăcească adevărul Învățăturilor Mele, într-un 

mod în care să nu se observe aceasta. 

Sub masca unei false umilințe, ei vă vor face să credeți o minciună în Numele Meu. Ei vă vor prezenta o mască 

înșelătoare a toleranței, și voi veți fi convinși că ei răspândesc Adevărul. 

Testul autenticității unui profet stă în rugăciunile pe care el le primește pentru a fi date omenirii. 

Convertirea se răspândește rapid, prin Puterea Duhului Sfânt, atunci când mesajele provin din Cer și ele 

cuprinde toate religiile și credințele pentru a le uni într-una singură. 

Vă îndemn acum să vă rugați pentru acele suflete care au fost înșelate să creadă că le vorbesc voci din Cer. 

Rugați-vă pentru ele, ca să li se dea lor puterea de a căuta umilința, astfel încât să poată vedea Adevărul. 

Rugați-vă ca aceste persoane să nu-și lase sufletele să fie folosite de înșelător pentru a crea confuzie printre 

copiii lui Dumnezeu. 

Rugați-vă de asemenea pentru aceia care nu vorbesc în numele lui Dumnezeu, ci cu bună știință vorbesc în 

numele satanei. Și ei au nevoie de rugăciunile voastre, deoarece sunt folosiți fără milă de către satana ca mijloc 

de răspândire a minciunilor. Iubitul vostru Isus” 

Mesajul 523. Anticristul va pretinde că el este Eu, Isus Cristos, Duminică, 12 august 2012: 
„Prea iubita Mea fiică, să știi că așa precum Eu te instruiesc pe tine ca să pregătești omenirea pentru mântuirea 

care este a sa de drept, tot așa își instruiește și cel rău sufletele. 

El pregătește falși profeți ca să-i inducă în eroare pe copiii Lui Dumnezeu și să-i facă să-l accepte pe anticrist 

ca fiind Isus al lor. 

Îți va fi greu să înțelegi această ticăloșie, însă cu Darul de a citi sufletele pe care ți l-am dat vei știi pe loc cine 

sunt profeții falși. 
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Fiica Mea, ei te vor ținti întotdeauna pe tine, în cele mai parșive moduri, tu fiind adversarul lor numărul unu. 

Totuși, minciunile lor deghizate ca fiind Sfinte Cuvinte ale Lui Dumnezeu, ascund cea mai mare minciună dintre 

toate. 

Ei vor declara că falsul profet va fi adevăratul Papă. 

Ei vor declara, la început în mod subtil, că anticristul va fi Cristos Regele. 

Când vor seduce bietele suflete spunând că mesajul lor provine de la Dumnezeu, acestea nici atunci nu-și vor 

da seama de asta. 

Trebuie să-i avertizez pe toți copiii Lui Dumnezeu. Eu niciodată nu voi veni în trup, a doua oară. 

Eu nu voi apărea în lume ca un conducător. Și nici nu voi săvârși minuni, de data aceasta, ca să vă demonstrez 

cine sunt Eu, altele decât minunea Avertismentului și minunea de pe cer, care va fi vizibilă o vreme, după ce 

Avertismentul va avea loc. 

Anticristul va pretinde a fi Eu, Isus Cristos. Această monstruozitate a fost prezisă. 

Copii, nu e o sarcină ușoară să știți pe cine să credeți, pentru că mulți vor veni în Numele Meu. Dar să știți 

următoarele. 

Cel rău, prin intermediul falșilor săi profeți, nu vă va zice niciodată să vă rugați la Sfântul Duh sau să 

primiți Sacramentul Sfintei Euharistii. 

El nu va recunoaște niciodată că Eu, Isus, Fiul Omului am venit ca Mesia, în trup, ca să răscumpăr omul din 

păcat. 

El nu vă va cere sau încuraja să vă rugați Sfântul Rozariu sau să-i arătați loialitate iubitei Mele Mame. 

Fiți vigilenți. Stați treji și urmați doar îndrumările Mele. 

Cel rău încearcă să formeze o armată dintre discipolii Mei. Deși cealaltă armată a sa e bine instituită pe 

pământ, el îi țintește acum pe cei ce cred în Mine, Isus al vostru, fiindcă el vrea să-și ascundă faptele 

odioase în spatele oamenilor sfinți. 

El se va folosi de iubirea lor pentru Mine ca de un scut pentru a ascunde minciunile pe care 

intenționează să le impună lumii. 

Credeți în Cuvintele Mele și nu vă abateți de la Adevăr, așa cum vă este el dat acum, prin aceste Sfinte Mesaje 

ale Mele către lume. Al vostru Isus” 

Mesajul 524. Fecioara Maria: Copila Mea, în curând mulți dintre profeții lumii, vizionarii și clarvăzătorii nu vor 
mai primi mesaje Luni, 13 august 2012: 
„Copila mea, în curând mulți dintre profeți lumii, vizionari și văzători în Duh nu vor mai primi mesaje, în scopul 

de a face loc acestor mesaje, care sunt cele mai importante. 

Multe din lucrările mele, prin intermediul vizionarilor, se vor opri în curând pentru a lăsa loc Glasului  Sfântului 

Duh, dat ție, profetului timpurilor din urmă. 

Mulți profeți falși, care au apărut mai înainte, vor striga în continuare cu voci tot mai ridicate și acestea vor fi 

singurele voci ce vor concura cu aceste ultime mesaje adevărate provenite din Cer, pentru a vă capta atenția. 

Nu te teme, copilul meu, pentru că tu și această misiune sunteți protejați. 
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Tu nu ești  singura care lucrează pentru această misiune. Cerul întreg și toți îngerii și sfinții lucrează împreună 

cu tine. Acesta este motivul pentru care tu nu trebuie să te simți niciodată singură, nici chiar atunci când suferi. 

Ești blocată în fiecare zi de către dușmanii lui Dumnezeu. 

Sunt în desfășurare planuri de a bloca publicarea Cărții Adevărului, dar această prigoană este aproape 

încheiată. 

Rămâi tot timpul aproape de Mine, Mama ta, ca Eu să pot așterne Mantia Mea Sfântă în jurul tău, pentru a te 

proteja de cel rău. 

Ești tot mai puternică și mai curajoasă, deși te simți obosită. Aceasta va trece și lumea va primi Cartea 

Adevărului, promisă de atâta timp. 

Du-te acum și mulțumește-i lui Dumnezeu pentru această misiune importantă. 

Tot Cerul te binecuvântează. 

Te ținem de mâna în fiecare zi și toți sfinții te protejează. 

Bătălia începe în momentul în care prima carte este vândută. Ea se va răspândi peste tot în lume, așa că 

trebuie să te pregătești în mod adecvat. 

Cere ajutor și-l vei primi. 

Du-te în pace și iubire. Iubita voastră MamăMama Mântuirii” 

Mesajul 563. Falșii profeți sunt pregătiți acum și se vor năpusti asupra acestei misiuni, Sâmbătă, 22 septembrie 
2012: 
„Mult iubita Mea fiică, trebuie să te avertizez în legătură cu falșii profeți care vor încerca să tulbure această 

misiune. 

Atât de multe suflete înșelate, care cred că primesc mesaje divine, sunt ademenite pe căi greșite de către cel 

rău. 

El face aceasta profitând de dragostea lor pentru Mine și țintește în mod special sfintele suflete devotate. 

Orice persoană, care îți spune că are un mesaj din Ceruri prin care te instruiește să schimbi sau să adaugi ceva 

unui mesaj al Meu este un mincinos. 

Nu acesta este modul în care Eu permit comunicările venite din Ceruri. Singurele mesaje pe care Eu le îngădui 

să fie comunicate de la un vizionar la altul sunt cele de sprijin și de dragoste, însă numai atunci când este 

necesar. 

Mesajele primite de adevărații profeți sau de sufletele alese sunt fie adevărate, fie false. 

Nu există cale de mijloc. Cerul nu ar trimite niciodată un mesaj care să contrazică un alt mesaj primit din Cer de 

către un suflet ales. 

Ferește-te de falșii profeți. Aceia care nu își dau seama că ei înșiși sunt falși pot să dăuneze teribil de mult când 

intervin asupra Cuvântului Meu Sfânt. Tu, fiica Mea, nu trebuie să te angajezi în discuții cu cei ce spun că vin în 

Numele Meu, decât dacă Eu te îndrum în acest sens. 

Falșii profeți sunt acum pregătiți și se vor năpusti asupra acestei misiuni. Tu nu trebuie să te angajezi în discuții 

cu ei. 
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Fii precaută față de asemenea pericole, pentru că cel mai mare dintre ele îl va reprezenta omul care va veni și 

va pretinde a fi Eu. 

Discipolii Mei, dacă vă lăsați atrași de falșii profeți, veți fi o pradă ușoară pentru anticrist și falsul său profet. 

Aveți încredere în Cuvântul Meu Sfânt. Mulți dintre voi nu puteți încă accepta Adevărul și Mă veți contrazice, 

dar nu va fi de nici un folos. Pentru că cea mai importantă obiecție pe care o aveți față de Mine este că îi iubesc 

pe toți copiii lui Dumnezeu și în mod în special pe păcătoși. 

Eu vă iubesc pe toți în mod egal. Cei care Mă acuzați că îi favorizez pe păcătoși, să știți următoarele: 

Nu încercați niciodată să îi derutați pe alții spunând că Isus tolerează păcatul. Voi știți că este o minciună. 

Detest păcatul, dar îl iubesc pe păcătos. Al vostru Isus” 

 Mesajul 638. Falsul Profet a plănuit deja modul în care va uzurpa conducerea Bisericii Catolice, Vineri, 07 
decembrie 2012: 
„Mult iubita Mea fiică, pe măsură ce se apropie momentul când falsul profet se va face cunoscut, el se 

pregătește, împreună cu cohortele sale, să denunțe aceste Mesaje. 

Mulți falși profeți se infiltrează printre discipolii Mei de pretutindeni. Aceasta va aduce nu numai confuzie, dar îi 

va și îndepărta de Mine pe copiii lui Dumnezeu. 

În timp ce veți fi în continuare respinși de facțiuni din Biserica Mea, ei Mă vor sfida declarând că alți profeți ce 

se laudă cu darul lor aduc Adevărul umanității. 

Unul dintre slujitorii Mei sfințiți, precum Iuda înaintea lui, M-a trădat. El va fi ca un spin în coasta voastră. 

Atunci când Crucificarea Bisericii Mele va începe în zilele de pe urmă, tot ce s-a petrecut în timpul Patimilor 

Mele se va repeta pe pământ. 

Mai întâi, Cuvântul Meu Sfânt va fi respins. 

Apoi, ultimul Meu profet va fi trădat în prezența Sfintei Mele Euharistii. Tu, Fiica Mea, vei fi declarată o 

impostoare de către unul dintre acești falși profeți, care va face aceasta într-o Biserică Catolică, în fața 

Tabernacolului Meu. 

Cuvintele lor blasfemiatoare vor fi aplaudate de către dușmanii lui Dumnezeu îmbrăcați în veșminte sfinte. 

În acest timp, mulți falși profeți se vor face cunoscuți pentru ca vocile lor să acopere vocea Mea. Atunci, unul 

dintre ei va încerca să te distrugă. 

Mâna Tatălui Meu va lovi pe aceia care le fac rău profeților Săi, care au fost trimiși să pregătească lumea 

pentru A Doua Mea Venire. 

Din păcate, multe sărmane suflete vor fi amăgite. Problema nu este că te vor respinge pe tine, fiica Mea. Ci 

este aceea că vor împiedica sufletele să fie salvate. 

Chem pe aceia dintre voi care Mă iubesc să asculte cu atenție cuvintele falșilor profeți. Priviți cum ei nu vor fi 

luați la întrebări de către preoți; ei vor fi promovați de către aceștia; lor li se va permite să predice minciuni din 

amvonul Casei Tatălui Meu. 

Aceste evenimente se vor înmulți și vor pregăti drumul falsului profet, care, așa cum a fost prezis, va veni în 

curând să își revendice tronul. 

Abominațiunea care va lovi Biserica Catolică va fi apoi combinată cu acțiunile lui anticrist. 
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Acest bărbat, condus de Satana, va fi văzut ca un prieten al Israelului. Apoi el va părea să susțină 

Israelul cu ajutorul Babilonului, care este Uniunea Europeană. 

Toate războaiele, instigate deliberat în Orientul Mjilociu, se vor extinde în Europa. 

Anticristul va răspândi ateismul sub forma amăgitoare a Noii Religii Mondiale, care va fi condusă de către falsul 

profet. 

Fiica Mea, secretele pe care ți le-am dezvăluit în legătură cu identitatea falsului profet și a altor aspecte nu 

trebuie dezvăluite încă. Dar să știi aceasta. 

Falsul profet, care se va declara om al lui Dumnezeu, a plănuit deja modul în care să uzurpe conducerea 

Bisericii Catolice. 

El și anticristul lucrează deja împreună pentru a aduce pustiirea acestei lumi, care va surveni după ce 

abominațiunea în Biserica Catolică va fi împlinită. 

Credincioșii Mei, voi nu trebuie să îi ascultați pe aceia care încearcă să vă oprească din rugăciune. Trebuie să 

vă întrebați ce om al lui Dumnezeu ar împiedica recitarea rugăciunilor, a Rozariului Milostivirii Divine sau a 

Sfântului Rozariu? Răspunsul este că: orice om care încearcă să vă împiedice să vă rugați nu este de 

încredere, chiar dacă este îmbrăcat în veșmintele unui slujitor sfințit. 

Acestea sunt vremuri periculoase pentru adevărații Mei profeți, care întotdeauna vor fi respinși. Așa îi 

veți recunoaște. 

Întocmai cum Eu am fost respins, chinuit, biciuit și umilit de către preoții din vremea Mea, tot astfel vor suferi și 

profeții Mei. 

Să nu îi respingeți niciodată pe profeții adevărați. Ascultați rugăciunile pe care ei le aduc omenirii ca pe un 

Dar din Ceruri. Dacă nu vă aduc rugăciuni, atunci ei nu au fost trimiși de către Mine. 

Dacă sunt întâmpinați cu brațele deschise de către preoți, episcopi și alți slujitori sacri în mod public în Bisericile 

lor, ei nu au fost trimiși de către Mine. 

Cunoașteți-Mă. Cunoașteți-i pe profeții Mei. Ei vor îndura aceleași suferințe pe care le-am îndurat Eu. Ei 

vor fi respinși de cei din Biserica Mea, de către discipolii Mei și de către alții, care pretind că vorbesc în 

Numele Meu. 

Soarta lor nu va fi ușoară. Totuși, tocmai prin respingerea lor publică, prin calomnia plină de răutate răspândită 

la adresa lor, pe care vor trebui să le suporte ei, Mă veți recunoaște pe Mine. 

Mergeți acum și nu lăsați ca inimile voastre să fie amăgite de către mincinoși. Al vostru Isus” 

Mesajul 682. Devorați atât de ușor acele cuvinte false prezentate de către cei care mint, Vineri, 18 ianuarie 
2013: 
„Mult iubita Mea fiică, cât de ușor este ca Glasul Meu Mea să fie sufocat de țipetele profeților falși, care 

infiltrează lumea în această perioadă. 

Cât de nesăbuiți sunt aceia dintre voi, incluzând și discipolii Mei credincioși, care sunt atât de dornici 

(înfometați)de iubirea Mea, încât devorați acele cuvinte false prezentate de către cei ce mint. 

Nu știți că Eu trasmit Cuvântul Meu, însă doar câtorva suflete? Nu v-am spus Eu că ale Mele Cuvinte date vouă 

acum, sunt ultimele de acest fel? Atunci de ce căutați voi cu nerăbdare cuvintele profeților noi care pretind că 

vorbesc în numele Meu? Dorința lor este de a găsi atenție și glorie. Ce fac ei, este să hrănească turma Mea cu 

o alternativă slabă, plină de cuvinte fără substanță. Multe din aceste sărmane suflete nu doresc rău, mulți fiind 
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mânați de devoțiunea lor pentru Mine dorind să împărtășească iubirea Lui Dumnezeu. Dar îi sfătuiesc să nu 

facă așa, pentru că Eu nu le voi dezvălui Sfântul Meu Cuvânt, sau detaliile Sfântului Meu Plan. Din nefericire, 

alții sunt influențați de spiritul răului cu scopul de a se sustrage de la Sfântul Meu Cuvânt. 

Multe voci care aparțin profeților falși atrag atenția multora, iar Galsul Meu Adevărat este aruncat la o parte. 

Pentru cei care caută Glasul Meu, și au fost martori la cuvintele multor profeți auto proclamați, trebuie să Mă 

ascultați acum. 

Există suflete alese prin care Eu am comunicat de-a lungul deceniilor. Încă mai comunic cu ei. De la începutul 

acestei Misiuni, nu am dat nici unui singur suflet permisiunea de a proclama Cuvântul Meu în public în acest 

timp, cu excepția acelor preaiubite suflete alese care au lucrat pentru Mine de-a lungul anilor. 

Cum să Îmi ridic Vocea ca voi să mă auziți? Ce este ceea ce voi căutați? Este Adevărul? Este senzație? Este 

poezie – care vă aduce aminte cum ar trebui să apară pe hârtie Cuvântul Meu ? Atunci de ce, dintre toți profeții 

care spun că vorbesc în numele Meu, voi Mă refuzați pe Mine care vă vorbesc prin aceste Mesaje? 

O, cât sunteți voi de înșelați. Cum sunteți voi atrași departe de Brațele Mele iubitoare. O, cum sunteți seduși să 

ascultați cuvinte dulci ce nu au nici o legătură cu Adevăratul Meu Cuvânt. 

Va sosi timpul când veți fi rușinați de cruzimea voastră, de respingerea amarnică a Sfântului Meu Cuvânt, de 

refuzul vostru încăpățânat născut din păcatul mândriei de a îmbrățișa Cuvântul Meu Sacru în acest timp, pentru 

că a sosit timpul ca Adevărul să fie dezvăluit omenirii, de dragul sufletelor voastre și a sufletelor fiecărui bărbat, 

femeie și copil. 

Eu am promis lumii că Adevărul va fi revelat în acest timp, și totuși atât de mulți sunt surzi și orbi la Cuvântul 

Lui Dumnezeu. Vă rog să reflectați la misiunea voastră de a ajunge la Milostivirea Mea, la Cuvântul Meu și la 

Promisiunea Mea. Apoi trebuie să Mă implorați pentru a vă ghida și a vă da claritatea minții, ca voi să Mă 

vedeți, să Mă auziți, să aveți încredere în Mine și finalmente să vă predați total dorinței Mele de a vă salva 

sufletul. Nu trebuie să pierdeți timp reflectând, sau lăsându-vă conduși în rătăcire, căci Eu am nevoie de voi. 

Al vostru Isus” 

Mesajul 715 Îi vor aduce pe copiii Lui Dumnezeu sub stăpânirea micului corn, care va ședea în Scaunul lui 

Petru cu o strălucire pompoasă, Luni18 februarie 2013: 

„Preaiubita Mea fiică, pe măsură ce schimbările din Biserica Mea pe pământ se intensifică, și vocile falșilor 

profeți se vor ridica la unison pentru a susține nelegiuirile ce se petrec în Biserica Mea. În timp ce Eu îți revelez 

ție, adevăratul profet al timpului din urmă, Adevărul – în mare parte deja cunoscut-, se vor răspândi minciuni 

pentru a-i induce în eroare pe toți cei care Mă urmează. 

Pentru fiecare învățătură pe care Eu ți-o dau pentru lume, exact opusul va fi declarat din gura falșilor profeți. 

Vor avea cuvinte de consolare pentru discipolii Mei care vor considera Adevărul ca fiind prea groaznic de 

îndurat. Prin minciunile lor haine îi vor aduce pe copiii Lui Dumnezeu sub stăpânirea micului corn, care va 

ședea în Scaunul lui Petru cu o strălucire pompoasă. 

Când ți-am spus despre marea schismă din Biserica Mea, nu ți-am spus cum se va înâmpla aceasta. Deci, 

ascultă-Mă acum. Așa precum preoții din vremea Mea pe pământ au respins Cuvântul Meu Sfânt, la fel 

Mă vor respinge preoții înainte de A Doua Mea Venire. Nu doar că-Mi vor respinge Cuvântul, pe care ți-l dau 

copila Mea, ci vor accepta schimbările care le vor fi impuse. Darurile lor sfinte vor deveni fără putere de 

îndată ce acceptă blasfemiile și noile reguli ce le-au fost prezentate. 

Și discipolii Mei credincioși vor fi divizați datorită loialității fața de Biserica Mea pe pamant. Tot ceea ce trebue 

să faceți este să urmați Învățăturile Mele date vouă în Cartea Tatălui Meu. Nu e nevoie să fugiți nicăieri căci 

Eu sunt prezent printre voi. 
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Voi știți Adevărul. Vi s-a dat ca hrană vouă, Creștinilor. Așadar, când vedeți că Poruncile Lui Dumnezeu și 

Învățăturile Mele sunt rescrise, iar Sfintele Mele Sacramente sunt schimbate, trebuie să întoarceți spatele. Nu 

permiteți minciunilor să vă sperie, mai degrabă temeți-vă pentru cei care acceptă aceste noi acte și legi 

malefice despre care se va pretinde că vin de la mine; ei însă nu vor înțelege adevărul. Al vostru Isus!” 

Mesajul 728. Mulți dintre voi veți respinge acest apel din ceruri din cauza fricii 

Miercuri, 06 martie 2013: 

„ Preaiubita mea fiică, îi chem pe toți aceia în lume, care cred în Mine, Isus Cristos, să asculte. 

Atât de mulți dintre voi veți găsi greu de acceptat suferința pe care va trebui să o îndurați în Numele Meu. Până 

acum, suferința voastră s-a limitat la durerea pe care ați simțit-o în suflete pentru păcatele oamenilor și pentru 

Sacrificiul pe care L-am făcut pentru a salva omenirea de răutatea proprie. Acum veți fi ridiculizați pentru 

Credința voastră și vă vor face să vă simțiți rușinați când preaslăviți Învățăturile Mele și Legile Lui Dumnezeu. 

Mulți dintre voi veți respinge acest Apel din Ceruri din cauza fricii. A accepta că acum Eu comunic cu lumea 

pentru a o pregăti pentru a Doua Mea Venire nu este un lucru pe care oamenii îl pot accepta cu ușurință. Căci 

cine este profetul Meu? Și care sunt aceia care vin înaintea ei în Numele Meu? Cum știți că ea vorbește 

Adevărul cu atâția falși profeți și impostori în jur care vă derutează? Niciodată nu a existat un profet trimis din 

Ceruri care nu a suferit ridiculizare, abuz, chinuri și cruzime. Nici măcar unul. Mulți dintre ei au fost uciși. Puteți 

fi siguri atunci când fructele Lucrării Mele, date acestor profeți, rezultă în rugăciune și convertire, că aceșta au 

fost trimiși de Dumnezeu în lume pentru a-i pregăti pe copiii săi ca aceștia să se întoarcă la El. 

Fiți conștienți că adevărații Mei profeți vor tine piept testului timpului. Acelora care ignoră Mesajele pe care ei le 

aduc rasei umane: vor fi țipete și scrâșneli din dinți. Când atacați Cuvântul Meu Sfânt dat unui profet adevărat 

vă opuneți Voii Lui Dumnezeu. Poate nu simțiți rușine acum. Poate credeți că apărați Cuvântul Meu când 

atacați profeții Mei, dar cu timpul paguba pe care o aduceți acesteia, ultimei Mele Misiune pe pământ, când vi 

se va revela, vă va aduce frică teribilă și suferință. 

Dacă Mă iubiți, trebuie să țineți ochii deschiși și să citiți atent instrucțiunile Mele. Dacă nu reușiți să țineți seamă 

de avertismentele Mele, date vouă datorită Iubirii Lui Dumnezeu, veți respinge Adevărul. Numai Adevărul vă 

poate salva. Adevărul este oxigenul necesar pentru a susține viața sufletelor voastre. Fără Adevăr, nu Mă veți 

vedea clar și nu veți putea face alegerile corecte. Țineți minte, Eu sunt Adevărul. Fără Mine nu aveți viață.  

Al vostru Isus” 

Mesajul 776. Toți profeții falși vor fi izgoniți de la Mine și pedepsiți sever 

Marți, 23 aprilie 2013: 

„Fiica Mea multiubită, vizionarii Mei de pretutindeni suferă foarte mult în acest timp, pentru că îndură durerea 

necesară salvării sufletelor omenirii. Ei, care s-au oferit în slujba Mea, vor păși singuri, așa cum am făcut-o și 

Eu când am urcat pe Muntele Calvarului, și foarte puțini vor veni în ajutorul lor. 

Așa cum sufletele Mele autentice îndură durerea, batjocura și respingerea, tot astfel profeții și vizionarii falși vor 

fi ridicați în slăvi și-i vor prosti pe mulți. Profeții falși vor apărea printre voi, atrăgând laude și glorie. În 

spatele măștii lor pline de umilință și de cuvinte mieroase se va ascunde o goliciune hrănită de spiritul 

răului. 

Avertizez lumea să nu îi urmeze pe acei falși profeți care caută glorie, adulare și laude pentru ei înșiși, în 

Numele Meu Sfânt. Niciun om, trimis de Mine, Isus Cristos, nu se va înălța pe sine pentru a vă face să cădeți la 

picioarele lui. Niciun profet de-al Meu nu va sta pe piedestal, spunând că este mai mare decât voi. Pentru 

aceasta, nici nu e nevoie să spună că este mai bun decât frații și surorile sale. Tot ceea ce trebuie să facă este 

să predice cuvintele așa-zisei înțelepciuni într-o manieră prin care să vă facă să credeți că el trebuie slăvit, 

pentru ceea ce va fi perceput ca propria lui supunere față de Dumnezeu. În loc să încurajeze rugăciunea și să 

vă aducă mai aproape de Dumnezeu, el va porunci și va cere respectul vostru, în primul rând. Va face acest 

lucru arătându-vă atributele pe care voi le-ați asocia persoanelor pioase. Acești profeți falși vor atrage la ei 

suflete prin păcatul mândriei. Mândria dintr-un profet fals va atrage după sine mândria altor suflete. Unul îl va 

lăuda pe celelălalt folosindu-se de Numele lui Dumnezeu pentru a-și proclama măreția. 
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Feriți-vă de cei care vă vor cere să va acoperiti cu așa-numite daruri speciale, care atrag lumea 

spiritelor.Trebuie să-i evitați pe toți aceia care, în Numele Meu, vă invită să vă ocupați cu spiritele despre care 

ei spun că vă vor aduce multă pace și alinare dar unde Dumnezeu nu este menționat. Dacă nu sunteți invitați 

să vă închinați cu umilință înaintea lui Dumnezeu ci, în schimb, vi se cere să vă puneți pe voi și bunăstarea 

voastră pe primul loc și înaintea nevoilor celorlalți, atunci trebuie să știți că aceasta nu poate veni niciodată de 

la Dumnezeu. Nu trebuie să vă puneți interesele proprii sau pe cele ale altora, înaintea lui Dumnezeu. Tot ce 

cereți voi trebuie să fie conform Sfintei Voințe a lui Dumnezeu. 

Mulți dintre falșii profeți ai lumii conlucrează cu spirite care nu vin de la Mine. Aceștia vor promova importanța 

vindecării interioare, a gândirii pozitive și a metafizicii, toate ducând la un singur lucru. Omul va fi încurajat să 

se înalțe pe sine înaintea lui Dumnezeu. 

Toți profeții falși vor fi izgoniți de la Mine și pedepsiți sever. Pedeapsa lor va fi mai mare decât cea a muritorilor 

de rând, pentru că ei se vor face responsabili de pierderea atâtor suflete! Isus al vostru” 

Mesajul 782. Cuvintele pe care vi le spun acum vor fi auzite din nou în Ultima Zi. Țineți-le minte Duminică, 28 
aprilie 2013: 

„Multiubita Mea fiică, Eu vin acum să te avertizez că cei care te înconjoară în această misiune te vor trăda. 

Mulți vor fi forțați să întoarcă spatele acestei lucrări și tu nu trebuie să alergi după ei. Eu nu am alergat niciodată 

după cei care M-au persecutat. În schimb, M-am oferit să fiu sacrificat ca un miel, ca să salvez suflete. 

Privește acum pe acei falși profeți, pregătiți de satana, cum vor fi în curând îmbrățișați de aceia care spun că 

sunt slujitori ai lui Dumnezeu. Profețiile lor, care toate neagă Adevărul, vor fi folosite pentru a te face de rușine. 

Să nu creadă nimeni, nici pentru o secundă, că Mesajele Mele, dăruite lumii pentru a o pregăti pentru A Doua 

Mea Venire, nu vor fi sfâșiate în bucăți. 

Fiica Mea, trebuie să ignori aceste obstacole. Prin ascultarea ta te voi face mai puternică, pentru că nu ai destul 

timp pentru a face ca Harurile pe care le revărs asupra omenirii să fie obținute de către toți. 

Adevărații Mei profeți, în mare parte, nu cunosc Sfânta Scriptură sau profețiile dăruite lumii prin Mila Mea. Ei nu 

trebuie să dea citate din Sfânta Biblie pentru că Eu nu le cer aceasta. Cuvântul Meu este dat așa cum este. 

Sfânta Mea Scriptură este sacră. A extrage fargmente din ea pentru a susține orice revelație privată nu este 

permis. Atunci când transmit un mesaj, profetul scrie ceea ce îi dictez Eu și nu i se cere niciodată să reproducă 

fragmente dăruite lumii de către apostolii Mei. 

Eu Sunt mai mare decât toți cei care Mă slujesc. Cuvântul Meu este sacru. Darurile Mele sunt oferite pentru a 

pregăti sufletele voastre și de aceea toți profeții adevărați primesc rugăciuni care declanșează dorința de a vă 

uni cu Inima Mea. 

Persecuția pe care o veți îndura va continua și se va înrăutăți. Și tocmai când veți crede că nu mai puteți îndura 

Eu voi face cunoscută lumii Divina Mea Prezență. Suferiți, micuții Mei, cu demnitate. Nu apărați Cuvântul Meu, 

oricât de tentant ar fi acest fapt, chiar când vi se prezintă minciuni răuvoitoare. 

Cei care Mă cunosc știu și când cuvintele nu vin de la Mine, pentru că Eu sunt în inimile lor. Totuși, satana este 

atât de viclean încât Mă poate imita, cu o singură excepție. El nu poate recunoaște că Eu am venit în trup, sau 

că Trupul Meu este prezent în Sfânta Euharistie. 

Duhul Meu va spori acum și va continua să se ridice împotriva forțelor răului. Toți demonii vor fi uciși de către 

Îngerii Mei până când niciunul nu va mai rămâne în ultima zi. 

Cuvintele Mele către voi se vor auzi din nou în Ultima Zi. Țineți-le minte. 

Eu Sunt începutul și sfârșitul. Eu vin, cum am promis, ca să vă aduc viață eternă. Ridicați-vă, toți cei 

care credeți în Mine și acceptați Adevărul. Veniți la Mine. Voința Tatălui Meu să domnească asupra 

Noului Cer și a Noului Pământ. Bucurați-vă, pentru că vă aduc pace și unitate tuturor acelora ale căror 

nume sunt înscrise în Cartea Vieții. Legământul Meu final a fost împlinit. Domnia Mea a început. 

Ridicați-vă și acceptați Mâna Domnului. 

Ziua când veți auzi aceste cuvinte va fi ziua când veți cunoaște Adevărul. 

Nu vă lăsați înșelați, pentru că doar Dumnezeu și Darurile divinei revelații vă pot aduce dragostea, pacea, 
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bucuria și convertirea care cuprinde întreaga lume prin aceste Mesaje. Ele sunt un Dar. Ele sunt menite să vă 

arate calea adevărată către moștenirea voastră de drept. Acceptați-le cu reverență și recunoștință în sufletul 

vostru. Iubitul vostru IsusSalvatorul Omenirii” 

Din Mesajul 795. Cuvântul Meu este sfârșitul. Este final. Nu poate exista niciun alt cuvânt, Luni, 13 mai 2013: 

„Cuvântul Meu este sfârșitul. Este final. Nu poate exista niciun alt cuvânt. Oricine proclamă că vorbește în 

Numele Meu, după ce această Misiune a început în noiembrie 2010, nu are autoritatea să o facă, pentru 

că nu vine de la Mine. Acei profeți care au venit înainte de aceasta și care de asemenea vorbesc în Numele 

Meu sunt binecuvântați și Eu voi continua să îi protejez. Vocea Mea vorbește lumii prin aceste Mesaje. Iubita 

Mea Mamă, Neprihănita Fecioară Maria, de asemenea vorbește vizionarilor ei și Misiunea ei este 

binecuvântată de Mine. 

Să știți că armata satanei include un număr de falși profeți care vorbesc cu o voce dulce. Blânzi, iubitori, 

ascunzându-se sub false promisiuni, ei vor spune exact opusul celor ce vă spun Eu. Să știți că numai vocea 

Mea vă va spune Adevărul. Numai Vocea Mea vă va spune despre evenimentele care vor veni, care se 

întâmplă cu adevărat. Nimeni altcineva nu poate și nu va primi autoritatea de a vorbi pentru Mine, Isus Cristos 

sau Tatăl Meu iubit. 

 Această dezvăluire să vă aducă mângâiere și să știți că numai Sfânta Treime comunică în acest fel, printr-un 

Foc care cuprinde toate sufletele goale de mândrie și pline de o dragoste umilă pentru Mine.  Al vostru Isus” 

Mesajul 806. Acestea vor fi ultimele mesaje care vă vor fi date înainte de ziua cea mare când voi veni să judec 
Sâmbătă, 25 mai 2013: 

„Preaiubita Mea fiică, suferința profeților care te-au precedat nu a fost niciodată cunoscută cu adevărat. Însă 

povara lor a fost mare. Spre deosebire de vizionari, ei au lucrat singuri și nu au fost acceptați în nici un fel. 

Profeții au fost urâți de lume pentru că au proorocit în Numele lui Dumnezeu și penru că au prevestit 

tragediile viitoare ce urmau să se abată asupra omenirii din cauza întinării păcatului. Ei au avut parte de 

vieți însingurate și înspăimântătoare și s-au prăbușit de nenumărate ori din cauza dificultății Misiunii lor. Le-a 

fost greu să discearnă profețiile iar mulți dintre ei nici măcar nu înțelegeau sensul Cuvintelor ce le erau dictate. 

Mulți nu erau siguri de faptul că erau într-adevăr profeți dar au înțeles acest lucru prin fructele Misiunii lor, când 

au văzut cum se răspândea Cuvântul lui Dumnezeu și cât de repede aveau loc convertirile. 

Majoritatea profeților lui Dumnezeu au fost disprețuiți, batjocoriți și considerați eretici. Mulți au fost alungați în 

sălbăticie și au fost supuși suferințelor, și toate acestea pentru că erau mesageri trimiși de către Dumnezeu. 

Profeții sunt trimiși în lume doar datorită Iubirii lui Dumnezeu, pentru a-Și pregăti copiii pentru 

evenimente care vor avea un impact asupra mântuirii sufletelor lor. Profeților le-au fost date felurite 

Misiuni. În unele cazuri, ei au fost trimiși pentru a avertiza omenirea despre pericolul de a nu-L asculta pe Tatăl. 

Alții au fost trimiși să avertizeze asupra consecințelor pe care le-ar suferi oamenii dacă vor cădea în păcate 

grave. În alte cazuri, au fost trimiși pentru a avertiza omenirea asupra acelora care vor aduce persecuția și vor 

încerca să împiedice Cuvântul lui Dumnezeu să îi hrănească pe Copiii Săi. Și apoi a fost Ioan Botezătorul, 

trimis să-i pregătească pe copiii lui Dumnezeu pentru venirea lui Mesia, unicul Fiu al lui Dumnezeu, trimis 

pentru a-i răscumpăra pe aceștia în Ochii lui Dumnezeu. Dar nu au vrut să-l asculte. Evreii de condiția cea mai 

joasă au ascultat și M-au acceptat pe Mine, Isus Cristos, Fiul Omului, însă cei mai sfinți și mai vârstnici slujitori 

din rândurile bisericii acelor timpuri au refuzat să accepte Adevărul. 

Iar acum tu, fiica Mea, ai fost trimisă pentru a pregăti calea pentru A Doua Mea Venire, ca să pot aduce 

lumii mântuirea și pentru ca Noul Meu Paradis să poată fi realizat. Acest lucru a fost prezis, dar oare vor 

asculta ei? Din păcate, nu. Ei refuză să creadă că Tatăl Meu ar putea trimite în lume, în vremea lor, pe ultimul 

Său profet. Comportându-se astfel, ei reneagă Sfânta Evanghelie a lui Dumnezeu. Ei cred că A Doua Mea 

Venire nu va avea loc decât cândva foarte departe în viitor. Această eroare nu este din cauza necunoașterii 

Sfintei Scripturi, ci datorită raționamentului lor omenesc care este greșit și prin care nu poate fi înțeleasă nicio 

parte din Promisiunea Mea de a veni din nou. 

Moștenirea Glorioasă din viitorul care vă așteaptă vă aparține. Ea este valabilă pentru fiecare dintre voi, 

indiferent cât de înnegrit sau pur vă este sufletul, dar trebuie să vă pregătiți și să vegheați, căci în aceste 
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vremuri toți demonii din Iad rătăcesc pe Pământ și prin alții vor încerca să vă oprescă. Satana nu dorește ca 

Tatăl Meu să-Și aducă copiii acasă la Moștenirea lor de drept. El va răspândi minciuni, va cauza confuzie și vă 

va distrage atenția. Metodele sale iscusite și înșelătoare vor fi atât de subtile și va lucra prin intermediul altor 

suflete care sunt receptive la astfel de ispite. Prin urmare, oamenii nu vor crede că Dumnezeu ar putea trimite 

vreodată un alt profet în lume în acest fel. Ei vor spune că acest lucru nu este necesar. În schimb ei vor fi 

păcăliți să îi creadă pe profeții falși și, pentru că aceștia sunt atât de mulți - lupi în blană de oaie – ei vor fi atrași 

către aceia care le spun tot ce vor ei să audă. Povești inventate ce vor fi în mod iscusit camuflate printr-un 

limbaj plin de sfințenie, dar care va ascunde minciuni teribile ce întinează Cuvântul Meu Sfânt. 

Tu, fiica Mea, vei fi singura care va rosti în această perioadă Adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu pentru 

ca toată lumea să-L audă. Mai există și alți profeți ai lui Dumnezeu, dar Misiunile lor sunt diferite. Ți se va cere 

să spui Adevărul, dar Adevărul va șoca, în aceeași măsură în care va și salva suflete. 

Aceia dintre voi care susțineți că Mă cunoașteți, credeți că Tatăl Meu nu ar trimite un ultim profet pentru a vă 

pregăti prin Puterea Duhului Sfânt înainte de A Doua Mea Venire? Chiar nu-L cunoașteți? Nu știți cât de mare 

este Iubirea Lui? Nu cunoașteți cât de mare este Milostivirea Sa? Dacă știți aceste lucruri atunci veți asculta 

aceste Mesaje din Ceruri. Aceste Mesaje sunt ultimele care vă sunt date înainte de Ziua cea Mare când voi 

veni să Judec. 

Cei care își trăiesc viața urmând Cuvântul lui Dumnezeu și care nu cunosc aceste Mesaje nu au de ce să le fie 

frică. Cei care acceptă aceste Mesaje și avertismente și nu acceptă alte doctrine în afara celei date lumii de 

către Mine, Isus Cristos nu au de ce să le fie teamă, pentru că a lor va fi împărăția Noului Meu Paradis. 

Cei care vor refuza Mâna Milostivirii Mele și care se îndepărtează de Mine și își distrug sufletele venerându-l pe 

satana și toate promisiunile sale goale în locul Dumnezeului și Creatorului lor, nu vor primi Viață Veșnică dacă 

nu vor implora Milostivirea Mea. 

Mai este timp pentru a vă reînnoi viețile. Este foarte simplu. Veniți la Mine iar Eu vă voi proteja. Aceste 

profeții fac referire la viitor și ele se vor adeveri. Dacă le respingeți ca fiind niște absurdități, atunci să știți că 

veți regreta ziua când v-ați întors spatele Adevărului promis vouă, care sunteți copiii iubiți ai lui Dumnezeu. 

 Al vostru Isus” 

Mesajul 811. Domnul nu se laudă. Domnul nu este mândru. Domnul este blând, iubitor și totuși ferm în 
poruncile Sale date omenirii, Vineri, 31 mai 2013: 

„Multiubita Mea fiică, modul prin care Eu Mă arăt copiilor lui Dumnezeu de pe acest Pământ este numai 

prin singura cale, cea a Duhului Sfânt. Eu nu Mă pot face cunoscut lor într-un alt mod. 

Fără Prezența Duhului Sfânt Vocea Mea nu poate fi auzită. Astfel, când Duhul Sfânt coboară asupra unui 

suflet ales, Vocea Mea poate fi făcută cunoscută. Dar luați aminte. Duhul Sfânt se poate afla doar în sufletele 

care ascultă și comunică in mod simplu ceea ce li se dă. 

Duhul Sfânt îi poate inspira pe oameni, să spună Cuvântul lui Dumnezeu, dar aceste suflete nu se pot abate de 

la acest Cuvânt. Oricine scrie, comunică, vorbește și spune că reprezintă Cuvântul lui Dumnezeu, dat lui prin 

Puterea Duhului Sfânt, nu trebuie niciodată să dea interpretare proprie Preasfântului Meu Cuvânt. 

Oricine proclamă Cuvântul lui Dumnezeu și a fost împuternicit prin Duhul Sfânt, nu se va lăuda 

niciodată cu asta. Ei nu vor condamna niciodată pe altcineva în Numele Meu, nu vor vorbi de rău pe alții 

și nu îi vor jigni. Când veți vedea că se întâmplă acest lucru, veți ști că Duhul Sfânt nu este prezent. 

Atât de mulți profeți falși strigă cât îi ține glasul, lăudându-se cu faptul că au primit Darul Duhului Sfânt, dar asta 

este o minciună. Îl recunoașteți pe un mincinos atunci când spune că este cunoscător, că are o deosebită 

pregătire teologică - și de aceea știe mai multe despre Mine decât alții - că pretinde că i s-a dat autoritatea de 

a-i condamna pe alții care spun că vorbesc în Numele Meu. Această aroganță nu ar putea niciodată veni de la 

Dumnezeu. 

Domnul nu se laudă. Domnul nu este mândru. Domnul este blând, iubitor și totuși ferm în poruncile Sale date 

omenirii. El nu ar acorda niciodată vreunui profet adevărat, discipol adevărat sau slujitor sfințit, permisiunea să 

rănească sau să insulte pe altcineva în Numele Meu. 

Feriți-vă de profeții falși care nu au Darul Duhului Sfânt pentru că ei vă vor pierde. Ei vă vor duce în direcția 

http://profetieavertisment.ro/mesaje/811/domnul-nu-se-lauda-domnul-nu-este-mandru-domnul-este-bland-iubitor-si-totusi-ferm-in-poruncile-sale-date-omenirii/
http://profetieavertisment.ro/mesaje/811/domnul-nu-se-lauda-domnul-nu-este-mandru-domnul-este-bland-iubitor-si-totusi-ferm-in-poruncile-sale-date-omenirii/


opusă față de calea pe care am ales-o pentru fiecare dintre voi.  Al vostru Isus” 

Mesajul 888. Trebuie să avertizez lumea despre numărul mare al falșilor profeți care în aceste timpuri încearcă 
să înăbușeVocea Mea Joi, 22 august 2013: 

„Mult iubita Mea fiică, Eu trebuie să avertizez lumea despre numărul mare al falșilor profeți care în aceste 

timpuri încearcă să înăbușe Vocea Mea. 

Eu am trimis un număr de profeți, fiecare cu o misiune diferită, pentru a-i pregăti pe copiii lui Dumnezeu. 

Aceste Mesaje referitoare la timpurile din urmă, sunt singurele Mesaje autentice de acest fel din acest 

moment specific, pentru că eu nu vreau niciodată să ii derutez pe copiii lui Dumnezeu. Aceste Mesaje 

nu trebuie niciodată comparate cu altele care sunt răspândite peste tot, chiar acum, cu scopul de a 

contrazice Sfântul Meu Cuvânt. Poate exista doar o singură Carte a Adevărului – doar Eu, Isus Cristos, 

Mielul lui Dumnezeu, pot dezvălui conținutul ei. Voi, chiar și cei care credeți in Mine, puteți fi atât de 

ușor inșelați. Voi trebuie să știți despre alte mesaje, care le contrazic pe acestea, că deși în ele se 

pretinde că ele vin de la Dumnezeu, aceasta este imposibil. 

Voi aveți încredere în Mine doar puțin? Sau Mă îmbrățișați așa cum doresc Eu, cu inima plină și deschisă? Eu 

vă chem cu iubire și îngrijorare. Eu nu încerc să apelez la inteligența voastră. Eu vă chem prin inima voastră și 

vă atrag sufletul spre Mine. Atunci când simțiți Prezența Mea în aceste Mesaje, nu aveți nevoie să căutați sprijin 

sau aprobare de la nimeni. 

Eu Sunt ceea ce Sunt. Eu stau acum înaintea vostră, precum a fost menit să fie. Tatăl Meu nu Mi-ar permite 

niciodată să revelez conținutul Cărții Apocalipsei nimănui altcuiva în afară de cel de-al șaptelea 

mesager, și iată că această zi a sosit. 

Mulți vizionari autentici au dat lumii în trecut Cuvântul lui Dumnezeu, și pentru asta au suferit teribil . Mulți încă 

primesc consolare de la Mine și Eu voi continua să comunic cu ei, deoarece am nevoie de suferința și 

rugăciunile lor. Ei sunt sufletele Mele alese și fiecare are un rol de jucat în salvarea altor suflete. 

Această Misiune este ultima. Eu vă instruiesc pentru ca voi să luați în seama Cuvântul Meu, acum, în 

prezent. Doar Cuvântul Meu, dat vouă prin aceste Mesaje, vă va călăuzi în perioada persecuției. Aceste 

mesaje aduc cu ele mari Haruri. Nu trebuie niciodată să Mă insultați, contaminându-le prin contestarea 

cuvântului Meu, prin compararea Mesajelor Mele cu ficțiunile produse de profeți falși. 

Nu aveți nevoie de nimeni care să vă îndrume spre Marea Mea Milostivire. Voi acum trebuie să vă 

concentrați doar asupra acestor Mesaje și să rămâneți loiali Învățăturilor Mele din vechime, deoarece 

ele sunt harul vostru salvator.  

Isus al vostru” 

Mesajul 959. Discipolii Mei loiali, inclusiv preoții și slujitorii sfințiți din toate confesiunile creștine, vor rămâne 
alături de Mine,Vineri, 01 noiembrie 2013: 

„Mult iubita Mea fiică, spiritul răului se întinde și îi afectează pe toți aceia care se opun vehement acestor 

Mesaje. Acest fapt va duce la mai multă răutate, minciuni și intrigi bine puse la punct destinate să pună capăt 

acestei Misiuni. Tu trebuie să îi ignori pe cei cu limbi otrăvite și pe aceia care sunt consumați de gelozie 

spirituală, care ar face orice să poată să distrugă această Misiune a Mea pentru salvarea sufletelor tuturor. 

Vă spun vouă, tuturor celor care Mă urmați, aceste Mesaje sunt prea importante pentru ca voi să acordați vreo 

atenție acelora care vă urăsc în Numele Meu. Pentru că Sunt Eu, Isus Cristos, Cel care este ținta lor. Țineți 

minte însă că mândria lor îi face să creadă că ei acționează așa pentru că Mă iubesc. Ei trebuie să știe că nu 

aș permite niciodată cuiva să spună asemenea minciuni sau să răspândească zvonuri răuvoitoare despre un alt 

suflet în Numele Meu. 

Doar Eu, Isus Cristos, Mielul lui Dumnezeu, am autoritatea de a vă revela Adevărul în aceste timpuri. 

Adevărul îi va tulbura pe mulți și va fi amar, pentru că este de o așa magnitudine încât doar aceia care 

sunt puternici în dragostea lor pentru Mine vor putea să îl accepte. Adevărul, indiferent  cât de dificil 

este pentru voi să îl acceptați, vă va elibera. El vă va deschide ochii către răul care se ascunde sub 

masca binelui; către oamenii răuvoitori care răspândesc blasfemia atunci când pretind că rostesc 

Cuvântul Meu, și către dușmanii Mei care vor să îi distrugă pe copiii lui Dumnezeu. 

http://profetieavertisment.ro/mesaje/888/trebuie-sa-avertizez-lumea-despre-numarul-mare-al-falsilor-profeti-care-in-aceste-timpuri-incearca-sa-inabusevocea-mea/
http://profetieavertisment.ro/mesaje/888/trebuie-sa-avertizez-lumea-despre-numarul-mare-al-falsilor-profeti-care-in-aceste-timpuri-incearca-sa-inabusevocea-mea/
http://profetieavertisment.ro/mesaje/959/discipolii-mei-loiali-inclusiv-preotii-si-slujitorii-sfintiti-din-toate-confesiunile-crestine-vor-ramane-alaturi-de-mine/
http://profetieavertisment.ro/mesaje/959/discipolii-mei-loiali-inclusiv-preotii-si-slujitorii-sfintiti-din-toate-confesiunile-crestine-vor-ramane-alaturi-de-mine/


Mulți profeți falși, răspândiți în toate națiunile, se vor ridica pentru a proclama că minciunile ce se vor vărsa din 

gura anticristului sunt adevărul. Ei vor spune de asemenea că anticristul este Eu. Ei vor spune totul despre 

Evanghelii, ceea ce va părea să fie exact și vor folosi citate din Sfânta Biblie, inclusiv citate din spusele Mele, 

pentru a justifica misiunile lor nelegiuite. Dar voi, cei care Mă cunosc, veți găsi mereu minciuna și erezia 

ascunse în așa-zisele lor cuvinte profetice. Ei vor contrazice aceste Mesaje și vor declara Cuvântul Meu ca fiind 

o erezie. Acum este momentul să faceți să amuțească toate acele voci care vă îndeamnă să le ascultați 

pe ele în locul Meu. Voi trebuie să continuați să vă reamintiți de Adevărul cuprins în Sfintele Evanghelii. 

Trebuie să Mă ascultați, așa cum vă îndrum. 

În curând, toți aceia care au condus Biserica Mea în trecut, toți cei care au dat copiilor lui Dumnezeu Cuvântul 

Adevărat al Domnului și toți cei care vor rămâne loiali Adevărului vor fi dați deoparte. Biserica Catolică va face 

câteva declarații alarmante privind motivul pentru care trebuie să schimbe și să îmbunătățească fiecare 

aspect al structurii sale. Se vor folosi de păcatele celor din Biserica Mea și ale celor care M-au trădat ca o 

justificare pentru a răsturna din temelii Biserica Mea. Mulți dintre slujitorii Mei sfințiți vor fi excluși și vor 

deveni țapi ispășitori. Mulți vor fi cercetați și se vor spune lucruri false și se vor face declarații 

împotriva lor înainte ca ei să fie îndepărtați. In acest fel, mulți slujitori sfințiți vor fi alungați din Biserica 

Mea pentru a permite dușmanilor lui Dumnezeu să preia controlul deplin în interiorul ei. Toate calomniile 

pe care le vor susține dușmanii lui Dumnezeu împotriva slujitorilor Mei sfințiți vor fi aplaudate public și 

prezentate ca un lucru bun, astfel ca renumele Bisericii să rămână neatins. 

O, cum veți fi cu toții înșelați și cum Adevărul va fi mușamalizat, ascuns și ignorat. Toate aceste schimbări se 

vor produce rapid în viitor și răspândirea acestor lucruri va uimi pe mulți. Aceasta va cauza confuzie, teamă, 

tristețe și multă durere. Biserica Mea va deveni atât de fragmentată încât toată încrederea din interiorul ei 

se va frânge. Aceasta va crea o mare teamă și atunci, într-un fel care nu va apărea limpede de la 

început, Biserica Catolică va deveni o forță conducătoare în cadrul noii religii mondiale. Această nouă 

abominațiune va proclama o mare dragoste pentru cei săraci și înfometați. Dar nu va predica Cuvântul Meu, 

nici nu va rămâne fidelă Bisericii Mele. Cu toate acestea Biserica Mea va continua să trăiască. 

Discipolii Mei fideli, inclusiv preoții și slujitorii sfințiți din toate confesiunile Creștine, vor rămâne aproape de 

Mine. Rămășița Bisericii Mele va trece testul timpului, ea nu poate muri, pentru că Eu Sunt Biserica. Eu nu pot fi 

distrus niciodată.  Al vostru Isus” 

 

Mesajul 985. Niciodată Eu nu voi mai umbla în trup pe acest Pământ 

Marți, 03 decembrie 2013: 

„Mult iubita Mea fiică, toți aceia care spun că vin în Numele Meu și care susțin că pregătesc calea Domnului se 

vor face auziți în toate colțurile lumii – multe voci, mulți profeți, mulți mincinoși – dar niciunul nu va avea 

Autorizarea lui Dumnezeu. 

Fiți vigilenți in special atunci când îl veți auzi pe profetul care vă va spune că el are datoria să vă pregătească 

pentru a Doua Mea Venire. Când astfel de lucruri vor ajunge la urechile voastre și când vi se va spune că 

Eu Mă voi arăta în lume, cu trup și suflet, să știți că nu este adevărat. Vă repet Avertizarea Mea dată 

lumii. Eu nu voi mai umbla niciodată în trup pe acest pământ. Eu am venit prima dată în trup dar când 

voi veni din nou, Mă voi întoarce la fel cum am părăsit acest pământ – pe norii cerului.  

Nu peste multă vreme veți vedea fapte mărețe care vor fi considerate opere mari în pregătirea pentru a Doua 

Mea Venire. O serie de vindecări miraculoase, puse la cale foarte atent, vor fi arătate lumii de către acei 

dușmani ai lui Dumnezeu care vor spune că vin de la Mine. Mulți vor fi atât de surprinși, încât vor cădea în 

plasa acestei înșelăciuni nelegiute. Atât de multe minuni, fapte mari – toate văzute ca fiind săvârșite de Mâna 

lui Dumnezeu – îi vor convinge până și pe cei mai sceptici că s-au înfăptuit miracole divine. Multe osanale vor 

fi aduse acelor falși reprezentanți care susțin că sunt conducătorii Poporului Meu. În curând lumea va 

declara pe față că acești impostori sunt sfinți care trăiesc printre oameni și nu peste multă vreme, ei îl 

vor introduce și pe anticrist. 

Toate aceste pregătiri au fost puse la cale timp de șapte ani iar viteza cu care sunt introduse aceste schimbări 
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radicale nu este deloc întâmplătoare. Întoarcerea Mea va fi un subiect de discuție frecvent. Tuturor li se va cere 

să se pregătească pentru acest Mare Eveniment, însă doctrina creștină va abunda în erori. Doar cei care sunt 

vigilenți, care văd Adevărul și cei care nu se tem să-L primească, vor vedea dincolo de aceste falsități. Aceasta 

va fi pentru ei o povară foarte greu de suportat. Între atâtea strigăte și vorbe mieroase de laudă cu care vor fi 

copleșiți cei care au furat Scaunele Înțelepciunii, Sfântul Meu Cuvânt va fi menționat foarte rar. Tot ceea ce se 

va discuta va fi despre importanța faptelor bune. Însă nu se va rosti niciun cuvânt legat de lucrarea necesară 

pentru mântuire, potrivit Cuvântului lui Dumnezeu. 

Când, în cele din urmă, lumea laică va ceda, unindu-și forțele cu falșii impostori care vor pune stăpânire pe 

Templul lui Dumnezeu, va mai fi doar o scurtă vreme până la vederea celei mai mari urâciuni. Aceasta va avea 

loc atunci când Templul va fi fost creat pentru a deveni scaunul de domnie al anticristului. Până cand aceasta 

se va întâmpla, cei care îl vor adora pe anticrist vor fi în număr de miliarde de suflete. Cei care cunosc Adevărul 

nu vor mai avea mult timp de așteptat, căci domnia bestiei va fi de foarte scurtă durată. Iar apoi se va auzi 

sunetul trompetei. În acea zi, dușmanii lui Dumnezeu vor fi azvârliți în iazul de foc, așa cum a fost profețit. 

Amintiți-vă profețiile. Acestea se vor împlini exact așa cum au fost prezise – acei impostori care spun că vin în 

Numele Meu vor fi iubiți, aplaudați și idolatrizați. Cei care într-adevăr vin în Numele Meu vor fi disprețuiți și urâți. 

Dar din gura lor va ieși Focul Duhului Adevărului și prin suferința lor se vor salva mulți alții care altfel nu s-ar 

putea mântui. Al vostru Isus” 

Din Mesajul 1035. Mama Mântuirii: Amintiți-vă că satana urăște această Misiune, pentru că va pierde miliarde 
de suflete datorită ei Vineri, 31 ianuarie 2014: 

„Copila mea mult iubită, să nu lăsați ca ura împotriva acestei Misiuni să vă tulbure inimile. În schimb, plecați-vă 

capetele și mulțumiți pentru Cartea Adevărului, care este un Dar dat lumii în aceste timpuri tulburi. 

Preaiubitul meu Fiu Isus Cristos, a fost chinuit, batjocorit și insultat în timpul Misiunii Sale de predicare a 

Adevărului, în Timpul Său de pe Pământ. Cei care cunoșteau Cuvântul lui Dumnezeu au refuzat să îl 

recunoască pe Mesia cel promis, atunci când Acesta a stat dinaintea lor. Cuvintele Sale au fost desființate dar, 

in ciuda acestui fapt, ele nu au fost ignorate. Când Dumnezeu vorbește prin profeții Săi sau, în acel caz, 

prin Fiul Meu– Adevăratul Mesia – omului îi este imposibil să ignore Cuvintele Sale. Cei care nu acceptă 

Cuvântul lui Dumnezeu revărsat prin gura profeților, vor vedea că este imposibil să-i întoarcă spatele. În 

schimb, ura lor îi va tortura și nu vor găsi nici o clipă de pace în inimile lor. 

În timpul Crucificării Fiului meu, El a fost brutalizat și torturat cu o ticăloșie infamă, pe care cei care au fost 

crucificați în aceeași zi cu El nu au trebuit să o îndure, cu toate că ei erau criminali condamnați, pe când unica 

vină a Fiului meu a fost aceea că a spus Adevărul. Când Adevărul – Cuvântul lui Dumnezeu – este rostit prin 

profeții săi, el este ca o sabie cu două tăișuri. El aduce bucurie și Haruri speciale pentru unii, în timp ce pentru 

alții aduce teama care poate cauza ură. Așadar, când vedeți ura manifestată sub forma acțiunilor josnice, a 

minciunilor și a răstălmăcirii deliberate a Cuvântului, să știți atunci că această Misiune vine de la Dumnezeu. 

Mulțimea de profeți falși care rătăcesc pe Pământ în aceste timpuri, nu provoacă o astfel de reacție pentru că ei 

nu sunt de la Dumnezeu. 

Amintiți-vă că Satana urăște această Misiune, pentru că va pierde miliarde de suflete datorită ei. Prin urmare, 

ea va fi un parcurs dificil pentru cei care o urmează. Vă îndemn să fiți atenți la cei care pretind că vin în Numele 

Fiului meu și apoi declară că acest Cuvânt al lui Dumnezeu vine de la satana. Ei comit una din cele mai 

dureroase blasfemii împotriva Duhului Sfânt. Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă pentru aceste biete suflete. Nu fiți 

mânioși pe ele. În schimb, trebuie să implorați Milă pentru ele. 

Pentru a proteja această Misiune împotriva răutății satanei, vă rog să începeți să recitați această puternică 

rugăciune de lepădare de satana. Când spuneți această Rugăciune a Cruciadei, de cel puțin două ori pe 

săptămână, veți ajuta la protejarea acestei Misiuni de Salvare și veți aduce mai multe suflete în 

Împărăția lui Dumnezeu. 

Rugăciunea (132) a Cruciadei de Rugăciune: Lepădare de satana, pentru protejarea acestei Misiuni 

"O, Mamă a Mântuirii, vino în ajutorul acestei Misiuni. Ajută-ne pe noi, Rămășița Armatei lui Dumnezeu, 

să ne lepădăm de satana. Te rugăm să zdrobești capul bestiei cu călcâiul tău și să îndepărtezi toate 
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obstacolele din calea Misiunii noastre de a salva sufletele. Amin." 

Copii, trebuie să vă amintiți că niciodată nu este ușor atunci când îl ajutați pe Fiul meu să-și poarte Crucea. 

Atunci când vă declarați fidelitatea față de El, suferința Lui devine suferința voastră. Dar, având o încredere 

deplină în El și perseverând în parcursul vostru de a-L ajuta să salveze sufletele, veți deveni mai puternici. Vi 

se va da curajul, forța și demnitatea de a vă ridica deasupra batjocurii, blasfemiei și ispitelor care vă vor încerca 

zilnic, până în Ziua Celei de-a Doua Veniri a Fiului meu iubit, Isus Cristos. 

Mergeți în pace. Puneți-vă toată încrederea în Fiul meu și chemați-mă întotdeauna pe mine, iubita voastră 

Mamă a Mântuirii, să vin și să vă sprijin în Misiunea voastră prin care ajutați la salvarea sufletelor. Mama 

voastră iubită,Mama Mântuirii” 

Mesajul 1066. Lumea se va prosterna, va îngenunchea pe ambii genunchi și va idolatriza fiara, Vineri, 28 
februarie 2014: 

„Mult iubita Mea fiică, Eu voi da Rămășitei Armatei Mele și tuturor celor care nu se vor abate de la 

Cuvântul Meu Sfânt, putere asupra națiunilor, atunci când apostazia îi va orbi pe toți în numele 

unificării. 

Vi se vor da Favoruri mari, Haruri multe și puterea de a-i conduce pe cei credincioși, pe cei slabi și pe 

cei care se pierd într-un pustiu arid. Veți deveni Spiritul Adevărat, singura Rămășiță care se va păstra 

din Duhul Domnului în biserica golită de Sfânta Mea Prezență. Prezența Mea va rămâne doar în cei cărora 

li se va da autoritatea de a dicta Cuvântul lui Dumnezeu și de a conduce la Izvorul Vieții sufletele însetate. 

În curând, când vor apărea falșii mesageri care spun că primesc cuvinte și îndrumare din Cer, ei vor deveni 

precum prinții pe scaunul de domnie care va fi în curând inaugurat în noul templu al urăciunii. Podoabele noului 

centru de guvernare vor fi proprii lui slujitori fideli, ghicitorii și cei care sunt plini de spiritul întunericului - toți cei 

care îl vor linguși pe antihrist. 

Lumea se va prosterna, va îngenunchea pe ambii genunchi și va idolatriza fiara. Niciun gram de iubire pură nu 

va rămâne în inimile lor – dar să știți aceasta: daca vă veți smulge mâna dreaptă din mâna lui Dumnezeu, cu 

mâna stângă veți strânge mâna fiarei care vă va trage și vă va devora cu strânsoarea sa. Când vă deschideți în 

fața celui rău, el vă intră în suflet și nu vă lasă nicio clipă de liniște. Datorită liberului vostru arbitru, voi veți 

încerca să luptați cu el, dar nu veți fi suficient de puternici. 

Pe urmă se va crea Rămășița, neînfricată și marcată cu Lumina Feței Mele, care va aduna milioane de oameni 

din cele patru colțuri ale Pământului pentru a le vesti Adevărul. Ei vor predica Evangheliile, vor vesti Cuvântul 

Meu și nu se vor abate niciodată de la Adevăr. Vor fi disprețuiți, batjocoriți, persecutați, trădați - chiar și de către 

cei mai apropiați de ei - și, totuși, ei nu își vor lua ochii de la Mine. 

Lumea nu va primi Adevărul cu brațele deschise, căci va fi fost îndoctrinată cu evlavie falsă și va simți 

satisfacție deoarece în acea etapă, esistența păcatului, indiferent de forma lui, va fi negată. 

În orice război nu poate exista decât un singur învingător. Când omul luptă împotriva lui Dumnezeu, el va eșua 

întotdeauna. Când omul trece de partea înșelătorului, el va fi aruncat afară și nu va mai vedea niciodată Lumina 

Feței Mele. 

Rugați-vă, iubita Mea Rămășiță, pentru cei care vor fi păcăliți de către anticrist. Eu vreau ca aceste suflete să 

fie aduse sub Protecția Mea. Ei nu Mă vor căuta pe Mine, dar prin rugăciunile voastre, Tatăl Meu va interveni, 

astfel încât ei să poată ajunge în Marea Mea Milostivire.  Al vostru Isus” 

Mesajul 1086 Maica Mântuirii: Cereți-mi mie, iubita voastră Mamă, să vă dau puterea de a merge înainte și de a 
proteja Misiunea de Mântuire Marți, 25 martie 2014: 

„Dragii mei copii, atunci când Dumnezeu m-a ales pe mine ca Mamă a Fiului Său Unul-Născut, a fost pentru ca 

eu să dau slavă lui Dumnezeu slujindu-L pentru a-l aduce în lume pe mult așteptatul Mesia. Eu am fost pur și 

simplu un umil slujitor atunci, așa cum sunt și acum. 

Întotdeauna să vă amintiți că, atunci când Îi slujiți lui Dumnezeu în Planul Său de a aduce lumii Mântuirea 

Veșnică, sunteți pur și simplu slujitorii Săi. A-L sluji pe Dumnezeu necesită un adânc sentiment de smerenie. 

Nu se poate altfel. Această Misiune, cea din urmă încuviințată de Tatăl meu conform Planului Său de a 

aduce mântuirea finală copiilor Săi, va aduce milioane de suflete în slujba Sa. Ele vor veni din toate 
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colțurile Pământului. Multe nu vor fi conștiente de chemarea lor până când nu se vor ruga Rugăciunile 

Cruciadei. Prin recitarea Rugăciunilor Cruciadei, Duhul Sfânt va aprinde aceste suflete și atunci ele vor fi 

pregătite să ducă Crucea Fiului meu. 

Dacă voi Îi slujiți cu adevărat Fiului meu și veniți în ajutorul Său pentru ca El să aducă mântuirea 

fiecărui păcătos, atunci va trebui să acceptați povara Crucii. Când Îi slujiți Fiului meu dar mai târziu 

respingeți suferința pe care această slujire v-o aduce, faptul acesta va face să se spargă bariera care vă 

protejează de rău. 

Satana nu îi va supăra niciodată pe aceia care urmează falși vizionari sau pe discipolii lor, pentru că el știe că 

aceștia nu dau roade. Însă în cazul misiunilor autentice, atacurile lui vor fi de o mare cruzime. El se va folosi de 

sufletele slabe, atinse de păcatul mândriei, pentru a-i ataca pe adevărații discipoli ai Fiului meu. Pentru aceia 

care răspund la chemarea mea, a Maicii Mântuirii, ura lui se va vedea cel mai mult atunci când Medalia mea a 

Mântuirii va fi disponibilă în întreaga lume. 

Medalia Mântuirii va converti miliarde de suflete și, prin urmare, cel rău va depune toate eforturile să o 

oprească. Veți vedea în aceste atacuri cum se revarsă pur și simplu veninul celui rău și al fiecărui agent al său, 

pentru că el nu vrea ca Medalia să fie dăruită copiilor lui Dumnezeu. Copii, nu trebuie să cedați niciodată 

presiunilor sau răutății care va emana de la cei care s-au îndepărtat de Fiul meu. Dacă faceți aceasta, vă 

veți preda satanei. În schimb, trebuie să mă rugați pe mine, iubita voastră Mamă, să vă dăruiesc puterea de a 

merge înainte și de a proteja Misiunea de Mântuire în acest moment al aniversării Bunei-vestiri. 

Trebuie să recitați această Rugăciune Cruciadă pentru a proteja Misiunea de Mântuire: 

Rugăciunea (143) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru a proteja Misiunea de Mântuire 

"O, Maică a Mântuirii, protejează această Misiune, un Dar de la Dumnezeu, pentru a aduce Viață Veșnică 

tuturor copiilor Săi de pretutindeni. Te rugăm să intervii în favoarea noastră, prin iubitul tău Fiu, Isus 

Cristos, pentru a ne dărui curajul de a ne îndeplini datoria de a-I sluji lui Dumnezeu mereu, și în special 

atunci când suferim din cauza aceasta. Ajută această Misiune să convertească miliarde de suflete, în 

acord cu Voința Divină a lui Dumnezeu, și să transforme acele inimi de piatră în slujitori iubitori ai Fiului 

tău. Dăruiește-ne nouă, tuturor celor care Îi slujim lui Cristos în această Misiune, puterea de a învinge 

ura și persecuția față de Cruce și de a primi suferința care vine odată cu ea, cu generozitate a inimii și 

cu acceptare deplină a ceea ce va veni. Amin." 

Dragii mei copii, să nu permiteți niciodată fricii de a-I sluji lui Dumnezeu să vă împiedice de la proclamarea 

Cuvântului Său Sfânt. Frica vine de la satana – nu de la Dumnezeu. Curajul și puterea, împreună cu umilința și 

cu dorința de a adera la Voința lui Dumnezeu, nu pot veni decât de la Dumnezeu. 

Aduc mulțumiri astăzi, la această aniversare a Bunei-vestiri, iubitului meu Tată, Dumnezeu cel Preaînalt, pentru 

Darul pe care l-a oferit lumii atunci când mi-a cerut mie să aduc pe lume pe iubitul Său Fiu, pentru a 

răscumpăra omenirea și a aduce lumea în Împărăția Sa Veșnică. Iubita voastră Mamă, Maica Mântuirii” 

Mesajul 1217. Mulți falși profeți se vor ridica dintre evangheliști Sâmbătă, 13 septembrie 2014: 

„Mult iubita Mea fiică, în curând vor apărea schimbările pe care vi le-am anunțat cu privire la Biserica Mea de 

pe pământ. Sectele seculare vor încerca, în scurt timp, să îndepărteze tot ceea ce discipolii Mei prețuiesc ca 

fiind sfânt și să introducă în Biserică o nouă mișcare modernistă. Acest modernism, vor spune ei, va fi menit să 

ajute la recrutarea de noi slujitori sfințiți și să introducă forme mai acceptabile de a-L Slăvi pe Dumnezeu, astfel 

încât o nouă generație mai tânără să poată fi atrasă din nou în Bisericile lui Dumnezeu. Toate aceste noi 

ritualuri, rugăciuni și adunări - pe care ei le vor prezenta ca fiind o nouă și modernă interpretare a Cuvântului 

Meu Sfânt - vor masca o doctrină goală care nu va veni de la Mine. 

Noua mișcare va fi promovată ca parte a evanghelizării globale în care falsa doctrină, formulată cu grijă 

astfel încât să fie percepută ca fiind perfectă din punct de vedere teologic, va ademeni milioane de 

oameni. Foarte mulți vor fi atrași de această formă de modernism și din această cauză ei se vor îndepărta de 

Dreapta Credință. În ceea ce va fi văzut drept o renaștere radicală a credinței Creștine, de fapt se va denunța 

Adevărul. 

Mulți vor fi înșelați și mulți profeți falși se vor ridica dintre evangheliști. Acești profeți falși vor promova 
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Creștinismul fals, care va înlocui Preasfintele Evanghelii lăsate de Mine prin Apostolii Mei. Pe măsură ce 

vocile apostaziei vor fi auzite în fiecare țară, în diferite limbi și diferite națiuni, Adevăratul Cuvânt al lui 

Dumnezeu va fi uitat. Și, de pe buzele acestor falși profeți și autoproclamați predicatori ai credinței, multe 

minciuni se vor revărsa. Scriptura Mea va fi declarată ca neavând nicio legătură cu nevoile omenirii și cu 

dorințele oamenilor care trăiesc în secolul 21. 

Pentru mulți oameni, lipsa lor de credință în Mine a însemnat pierderea interesului față de Sfântul Meu Cuvânt 

până acum. În curând, ei se vor întoarce și vor îmbrățișa cu entuziasm cea mai mare înșelăciune cunoscută 

vreodată. Și în timp ce mulți vor accepta ceea ce ei vor crede că este o renaștere revigoratoare a 

Creștinismului, tot ceea ce li se va servi va fi dictat de către dușmanii lui Dumnezeu.  

Să fie știut că omul nu poate niciodată să trăiască conform unei doctrine false, fapt ce va aduce cu sine 

distrugerea totală, atunci când sufletele vor fi devorate de blasfemie. Cel care nu vine de la Mine, va conduce 

un grup global care va fi aplaudat de către oamenii de pretutindeni. Atunci va fi sosit timpul ca Noua Religie 

Mondială să fie anunțată și primită cu brațele deschise în Biserica Mea. Acest fapt va conduce apoi la 

preluarea de către anticrist a scaunului său de onoare în Biserica Mea, așa cum a fost prezis, când el va 

fi invitat să intre ca oaspete de onoare de către cei care lucrează în completă supunere față de satana. 

Pe aceia dintre voi care vor fi tentați să se complacă în această falsă doctrină vă avertizez că omul nu poate 

trăi numai cu pâine, ci doar cu Cuvântul care vine din Gura lui Dumnezeu. Isus al vostru” 

Mesajul 1218. Mulți laici vor fi ridicați de către dușmanii Mei și învățați cum să evanghelizeze Duminică, 14 
septembrie 2014 : 

„Prea iubita Mea fiică, orice ar fi, Adevărul lui Dumnezeu va fi ținut în viață, deși va fi susținut numai de 

rămășița Bisericii Mele. 

Falșii profeți, după cum a fost prezis, vor răsări în număr mare pentru a răspândi minciuni, printr-o 

formă înșelătoare de evanghelizare mondială. Ei vor primi autoritate de la cei care pretind că Mă reprezintă 

pe Mine, pentru a ademeni milioane în noua lor, așa numită, versiune modernizată a Sfintei Mele Biserici de pe 

pământ. Oh, cum îi vor înșela ei pe mulți cu versiunea lor deformată a Cuvântului Meu, care va ascunde 

multe erezii! Doar cei ageri vor recunoaște aceste neadevăruri, pentru că ele vor fi ascunse cu grijă în falsa 

doctrină care va fi văzută ca o gură de aer proaspăt. 

Multe laude vor fi revărsate asupra acelor dușmani ai Mei care s-au infiltrat în Biserica Mea pentru a o pregăti 

pentru sosirea lui anticrist. Ei vor crea mult zgomot în adunările lor publice și, în timp ce Mă vor huli cu 

minciunile lor, vor prezenta revelații neadevărate despre Mine – despre Cine sunt Eu cu adevărat; 

despre Relația Mea cu Tatăl Meu Veșnic; despre Învățăturile Mele și despre Divinitatea Mea. Ei vor 

amesteca Adevărul cu minciuna, cu scopul de a-i înșela pe creștini, de frică ca aceștia să nu vadă cine 

sunt ei cu adevărat. 

Mulți laici vor fi ridicați de către dușmanii Mei și învățați cum să evanghelizeze. Mulți vor deveni de 

bună voie vase ale bestiei, care îi va umple cu cuvinte aparținând doctrinei venite din Iad. Voi, iubiții Mei 

ucenici, trebuie să cercetați fiecare lucru de care vi se spune să ascultați, și de care ei, dușmanii Mei, vă vor 

spune că este menit să dăruiască o nouă viață Cuvântului conținut în Sfânta Scriptură. Acești falși profeți vă vor 

da rugăciuni noi, care Mă insultă pe Mine și blasfemiază Divinitatea Mea. Cum milioane se vor ridica să recite 

aceste noi rugăciuni, așa vor face și acești falși profeți. Ei îi vor învăța pe copiii lui Dumnezeu cum să adore 

bestia, prin noua formă a ceremoniilor religioase. Aceste noi ceremonii îi vor conduce pe cei care se vor ridica 

și îi vor urma pe acești falși profeți în noua biserică mondială care va onora bestia. 

Acei slujitori sfințiți ai Mei care vor înțelege destul de repede planul perfid pus la cale pentru a-i înșela pe 

ucenicii Mei, se vor simți neputincioși. Mulți vor ceda înșelăciunii, deorece vor avea atât de puțină credință încât 

abia dacă se vor sinchisi să citească noua doctrină falsă și astfel, aceasta va fi adoptată în Biserici fără multă 

opoziție. 

Când Cuvântul Meu va fi profanat, nimic bun nu va ieși de aici iar răul va prospera. Vă dau acest avertisment 

pentru binele sufletelor voastre și pentru a vă pregăti pentru cea mai mare apostazie din istoria omenirii, care 

va devora Cuvântul lui Dumnezeu. Al vostru, Isus” 
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Mesajul 1221. Mama Mântuirii: Feriți-vă de omul care declară că el este Fiul Omului Vineri, 19 septembrie 2014  

„Iubita mea copilă, a fost prezis că în aceste vremuri se vor ridica mulți profeți falși și vor răspândi neadevăruri 

despre Cuvântul lui Dumnezeu. 

Ei se vor ridica cu sutele de mii și vor fi susținuți de cei care pretind că îi reprezintă pe slujitorii Fiului meu. Ei 

vor predica și în grupuri mici, și în grupuri mari, iar voi îi veți recunoaște după profețiile false pe care ei le vor 

revela lumii. Ei vor fi văzuți ca persoane foarte sfinte, și unii dintre ei vor spune că au mari puteri de vindecare a 

trupului și a sufletului. Unii vor purta veșminte de oameni sfinți și vor promova o nouă carte liturgică, ce se va 

abate de la Adevăr. Mulți oameni vor fi derutați de învățăturile lor, căci ei vor amesteca afirmațiile lor false cu 

părți din Adevăr. Unul dintre obiectivele lor va fi să fie văzuți că pregătesc lumea pentru A Doua Venire a lui 

Cristos, și ei vor crea printre discipolii Fiului meu o mare așteptare a acestui eveniment. Dar nu va fi Fiul meu, 

Isus Cristos, cel pentru care îi vor pregăti ei pe copiii lui Dumnezeu. Nu. Ci va fi anticristul. 

Ei vor revela erori grave legate de Cartea Revelației, căci vor răstălmăci conținutul acestei cărți sfinte. 

Doar puțini vor ști că le sunt servite minciuni, și cel mai mare neadevăr pe care ei îl vor proclama va fi acesta: 

Ei vor spune că Isus Cristos, Fiul Omului, se va face curând cunoscut în lume. Că El va veni în trup. Că El va 

umbla printre oamenii Săi pe care îi va ridica în ziua de pe urmă. Aceasta nu se va întâmpla niciodată, pentru 

că Fiul meu, care a venit deja prima dată în trup prin Nașterea Sa, nu va mai veni în trup la A Doua Sa Venire. 

Feriți-vă de omul care declară că el este Fiul Omului, care vă cheamă la el, căci el nu va fi de la 

Dumnezeu. Fiul meu va veni pe norii cerului; exact cum a părăsit pământul în timpul Ridicării Sale la 

Ceruri, așa va fi și în ultima zi. Mama voastră iubitoare, Mama Mântuirii” 

Din Mesajul 1256. Cei care s-au opus Primei Mele Veniri au refuzat să accepte Voia lui Dumnezeu Vineri, 31 
octombrie 2014: 

„Când vi se dăruiește Darul unor revelații particulare, aveți dreptul de a discerne. Dar, nu aveți 

autoritatea să-i judecați sau să-i răniți pe alții, chiar dacă ei nu vin de la Mine. Eu, Isus Cristos, am făcut 

cunoscut faptul că omul nu are dreptul să judece niciun alt suflet. Dacă Mă nesocotiți, și dacă le faceți 

nedreptăți fie chiar și profeților care sunt falși, Eu vă voi judeca și vă voi pedepsi, exact așa cum îi 

pedepsiți și voi pe cei pe care îi urâți. Nu puteți urî pe cineva în Numele Meu. Dacă urâți pe cineva, o 

faceți în numele satanei. Eu vă voi scăpa de necazurile voastre numai atunci când veți veni și Mă veți 

implora să vă izbăvesc de un asemenea păcat. Dar mulți dintre voi nu veți face niciodată acest lucru, 

pentru că v-ați pus pe voi înșivă deasupra Mea, și pentru aceasta, veți suferi. 

Niciunul dintre voi să nu declare un alt suflet ca aparținând celui rău, pentru că el, satana, se bucură de 

cei care se fac vinovați de o asemenea greșeală. Nici unul dintre voi nu este atât de curat de păcate 

încât să poată emite o asemenea judecată. 

Cel care este al Meu și care Mă cunoaște cu adevărat, nu va chinui niciodată un alt suflet în Numele Meu. Al 

vostru Isus” 

Mesajul 1275. Spiritul diabolic al lui Jezebel (Izabela) va face tot ce îi stă în putință pentru a se infiltra în 
Biserica Mea de pe pământ Duminică, 23 noiembrie 2014 : 

„Mult iubita Mea fiică, spiritul diabolic al lui Jezebel (Izabela) a pus la cale un mare asalt împotriva Misiunii Mele 

de a salva sufletele. 

Această trădătoare și distrugătoare a profeților lui Dumnezeu s-a stabilit pe pământ ca învățător de la 

Dumnezeu și s-a manifestat printre cei ai Mei pentru a-i seduce și a-i îndepărta de Biserica Mea, în ceea ce va 

constitui cea mai mare apostazie a tuturor timpurilor. Ea va fi răspunzătoare de adulterul comis de Biserica Mea 

cu prinții lumii laice, care va aduce o uniune respingătoare în ochii lui Dumnezeu și o abominație în Ochii Săi. 

Prezentă atât în inimile bărbaților cât și ale femeilor, Jezebel(Izabela) este printre cei mai răi, inteligenți și 

vicleni demoni din ierarhia satanei și lucrează în multe feluri ca să îi inducă în eroare pe oamenii Mei. Ea 

lucrează printr-un grup care pretinde a proveni de la Mine, dar care este implicat într-un cult satanic. Versat în 

teologie, acest spirit demonic vorbește acestui grup folosind diferite limbi și cauzează o mare confuzie, suferință 

și divizare printre cei care au acceptat Cupa Mea. Acei autointitulați experți ai Cuvântului Meu nu vin de la 

Mine. Și, în timp ce ura lor pentru Mine este evidentă prin murdăria care se revarsă din gurile lor, sunt alte căi 
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prin care ei vor încerca să facă rău misiunii Mele finale. 

O veți recunoaște pe această dușmancă al lui Dumnezeu prin încercările sale constante de a-i declara pe 

discipolii ei drept profeți ai lui Dumnezeu. Mulți dintre ei vor ieși în față și vor declara că prin ei vorbesc Eu, Isus 

Cristos. Jezebel(Izabela) va face să înflorească și să crească minciunile, lipindu-și spiritul ei malefic și arogant 

de profeții autodeclarați, care vor încerca apoi să folosească această misiune pentru a da legitimitate vocilor lor. 

Spiritul malefic al lui Jezebel(Izabela) va face tot ce îi este în putință pentru a se infiltra în Biserica Mea de pe 

pământ, folosind toate tacticile imaginabile. Prin influența pe care o are, ea va îndepărta de Mine multe suflete 

bune din Biserica Mea și va submina Cuvântul lui Dumnezeu. Lucrând printre bărbați, cât și printre femei, ea va 

folosi vrăjitoria și farmecele pentru a crea impresia unor miracole. Ea este un alt adversar al Meu care, sub 

influența lui Baal, va încerca să facă rău adevăraților vizionari ai lui Dumnezeu în bătălia finală pentru suflete. 

Feriți-vă de cei care își etalează cunoștințele de teologie și care îndrăznesc să spună că vin de la Mine 

deși tot ceea ce rostesc ei tâșnește din gelozia și ura intensă față de profeții lui Dumnezeu. Astfel de 

suflete infestate vor încerca să vă manipuleze și să-i intimideze pe toți cei care li se opun. Dacă veți 

continua să urmați misiunea Mea finală pe pământ pentru a salva sufletele, ei vor face tot ce pot pentru 

a vă epuiza forțele. 

Cei care sunt influențați de spiritul lui Jezebel(Izabela) vor lucra fără oboseală pentru a Mă ataca. Acest spirit 

malefic, prin sufletele slabe pe care le capturează, va folosi mijloace demonice pentru a jigni și umili pe cei care 

Mă urmează și pentru a incita ura împotriva lor. Când vă veți confrunta cu aceste suflete infestate, fugiți! Nu îi 

subestimați, pentru că, sub influența lui Jezebel(Izabela), ei vor încerca să facă un rău greu de imaginat acelora 

care li se împotrivesc. 

Învățați să recunoașteți spiritul malefic al lui Jezebel(Izabela), pentru că, prin cei pe care îi posedă, ea va vorbi 

cu o mare autoritate despre Mine. Ei vor grăi etalând o cunoaștere aprofundată a Sfintelor Sacramente și vor 

folosi citate din Sfânta Biblie, însă numai pentru a le transmite greșit, pentru a submina Cuvântul Meu. O veți 

vedea pe Jezebel(Izabela) atacând această misiune cu o ură arzătoare. Discipolii săi devotați sunt 

încăpățânați, dominatori, plini de mândrie și profund dedicați acestui adversar al Meu care a pus stâpânire pe 

sufletele lor cu influența sa puternică. Niciodată nu trebuie să aveți de-a face cu spiritul lui Jezebel(Izabela), 

pentru că dacă veți face aceasta, ea vă va distruge întocmai așa cum a făcut și cu acele cohorte ale ei. 

Luați aminte la oricine iese în față și spune că a fost trimis de Mine pentru a răspândi cuvântul Meu. Să 

știți că Eu nu am mai numit niciun profet pentru a comunica lumii Cuvântul Meu, de când a început 

această Misiune. Dar acești falși profeți vor ieși, cu zecile, fiecare încercând să îl întreacă pe celălalt. 

Atunci ei vor încerca să folosească această Misiune ca să adune sprijin pentru a răspândi neadevăruri. 

Toți cei care ar putea fi seduși de maleficul spirit al lui Jezebel (Izabela) și care răspund acestui spirit, în orice 

mod, vor descoperi în scurt timp că întreaga lor dragoste pentru Mine s-a sfârșit brusc. Vă veți pune sufletul în 

mare pericol atunci când veți ceda minciunilor lui Jezebel(Izabela), care este trimisă din măruntaiele 

abisului pentru a distruge Biserica Mea și pe Profeții Mei din aceste timpuri. 

Isus al vostru” 


