Mesaje pentru și despre TINERI:
Să nu refuzaţi niciodată copiilor voștri Sacramentul Botezului
Rugați-vă pentru copiii mici, pentru fii și fiicele voastre, pentru tinerii lumii. Fiecare din ei merită să li se arate Adevărul.
Părinții nu le-au vorbit despre adevărul iubirii lui Dumnezeu și n-au avut parte nici de conducere spirituală, pentru că în
ultimele două decenii a dominat întunericul în lume. Chiar dacă credința voastră este slabă, faceți-vă obligația
părintească și lăsați-i pe copiii voștri să aibă parte de Sacramente, mai ales de Sacramentul Botezului. Nu luați asupra
voastră păcatul de a refuza cel mai important Sacrament chiar propriilor voștri copii. Mulți părinți nu permit din mândrie
să le fie botezați copiii, chiar își declară necredința cu voce tare și astfel zădărnicesc mântuirea sufletului copilului. Dați
copiilor voștri darul Sacramentelor, cu timpul ori vă vor mulțumi pentru ele, ori Mă vor respinge. Aceasta depinde de ei.
Dacă vreți, refuzați-Mă pe Mine, dar nu furați sufletele Copiilor Mei. Pe Pământ voi sunteți părinții lor, dar în realitate ei
sunt copiii Tatălui Meu Veșnic, care este Creatorul și Făcătorul tuturor lucrurilor. Nu încercați să-i trageți după voi în
întuneric. Vă rog în mod repetat, nu uitați ca indiferent de convingerile voastre, Eu vă iubesc pe fiecare dintre voi.
http://profetieavertisment.ro/mesaje/15/convertirea/
Obsesia Celebrităţii
Tinerii, cărora le lipsește îndrumarea de atât de mult timp, sunt acum absorbiți în abisul idolatriei în modurile pe care
toată lumea le poate vedea. Idolii care sunt adorați de copiii Mei tineri, în marea lor majoritate nu sunt din Lumină.
Mulți și-au vândut sufletul celui rău, fapt cu care se mai și laudă.
Apariția lor hipnotică îi convinge pe copiii Mei, prin muzică și cuvinte, că aceasta este singura cale de urmat. Imoralitatea
lor atractivă îi încurajează pe discipolii lor să îi imite. Când fac asta, ei, copiii Mei, blochează Lumina pentru că și ei la
rândul lor sunt absorbiți în întunericul etern. Obsesia pentru celebrități în lumea de azi înseamnă că ei, copiii Mei, sunt
mereu nerăbdători în strădania lor de a atinge aceleași înălțimi de care pretind că se bucură cei care îl urmează pe
Înșelător.
Veniți acum copiii Mei din toate crezurile și religiile. Uniți-vă și luptați pentru dreptul de a menține credința în
Dumnezeu și în Tatăl Veșnic, pentru dreptul de a vă putea iubi unii pe alții, pentru dreptul Iubirii curate, Iubirea lui
Dumnezeu, Tatăl Veșnic, Creatorul Cerului și al Pământului.
http://profetieavertisment.ro/mesaje/16/apel-catre-toate-bisericile-si-cultele-sa-se-uneasca-impotriva-celui-rau/
Tinerii se jenează să se roage
Mulți oameni din lumea de azi refuză să se roage. În special mulți tineri simt rugăciunea ca jenantă și demodată.
Consideră în mod greșit, că dacă doar își mențin credința în Dumnezeu, atunci rugăciunea nu mai este necesară. Nu este
adevărat. Rugăciunea este un lucru esențial pentru a intra în Paradisul după care veți tânji puternic după moartea
voastră. Dacă rămâneți în păcat, nu veți putea gusta această Mare Sărbătoare. În același fel în care unii dintre voi,
pentru a-și îngriji trupul ca să rămână frumos, sănătos și plin de vigoare, își aleg cu grijă hrana, tot așa trebuie întreținut
și sufletul. Dacă nu dedicați destul timp îngrijirii sufletului atunci el va slăbi și-i va lipsi hrana ca să rămână într-o formă
perfectă.
Rugăciune de spus pentru convertirea altora
Față de persoanele credincioase din lume, care au credința slabă, aveți o răspundere enorma, voi cei cu credința
puternică. Voi trebuie să vă rugați pentru ei cu următoarea rugăciune de convertire:
“În Milostivirea Ta Divină, Isuse, te rog fierbinte, acoperă cu Sângele Tău Prețios, sufletele cu credința slabă, ca să se
convertească.” Spune-ți această rugăciune pentru cei care considerați că au cea mai mare nevoie de ea.
http://profetieavertisment.ro/mesaje/65/ce-veti-experimenta-in-timpul-marelui-avertisment-si-rugaciune-pentruiertarea-imediata/
104. Satana recrutează tinerii prin cultura muzicii pop Sâmbătă, 04 iunie 2011 la ora 17:00
Iubita Mea fiică, ca rezultat direct al Mesajelor Mele pe care vi le-am făcut cunoscute, s-au înmulțit convertirile în toată
lumea. Fiți fericiți, deoarece cuvintele Mele, când sunt citite, aprind flăcări chiar și în sufletele lâncede, păcătoase. Cu
mii de ani în urmă, când am dat Cuvântul Meu iubiților Mei Apostoli, acesta a avut un efect puternic asupra omenirii.
Astăzi, din păcate, aceste Învățături, în mare parte, au fost uitate, cu excepția discipolilor Lui Dumnezeu, Tatăl Veșnic și
ai Mei, Isus Cristos, Fiul Lui.
Prin aceste mesaje, pe care ți le dau, fiica Mea, încerc să simplific Învățăturile. Și mai important, motivul pentru care vă
vorbesc acum este ca să-i avertizez, să-i învăț și să le umplu sufletele cu Cuvântul Meu Preasfânt, ca să se salveze din
ghearele satanei.

Fiica Mea, prin darul Duhului Sfânt, sufletul tău a primit harul discernământului. Ai primit acest dar nu numai ca să
înțelegi mesajele, ci și ca să poți recunoaște manifestarea răului prin păcat. Acum când vezi păcatul, te umpli în așa
măsură de repulsie încât te răscolește. Îți dau posibilitatea de a simți cum sufăr Eu când îi văd pe copiii Mei pervertiți de
păcat.
Multe dintre faptele pe care le vezi zi de zi în media, în filme, la televizor te răscolesc. Când într-un suflet există păcatul,
acesta se manifestă în așa fel încât poate fi observat ȋn mod clar prin anumite semne. Fiica Mea, tu vei putea vedea
imediat păcatul prin harul pe care Eu ți l-am dat. Primul semn pe care-l vei vedea va fi aroganța și mândria, atunci când
cineva se simte mai important decât alții. Celelalte semne pe care le vei observa vor avea toate rădăcina în păcatul
mândriei și lăcomiei.
Păcatul cel mai neînfrânat este perversiunea sexuală. Când i se prezintă lumii e mereu camuflat sub o mască de umor.
Este o modalitate vicleană de a-i convinge pe ceilalți că este o însușire obișnuită a naturii umane. Tu vezi, fiica Mea, că în
lume fiecare om râde cu plăcere și are nevoie de simțul umorului, care este un dar de la Dumnezeu. Încurajarea unui
comportament sexual pervers se face de cele mai multe ori astfel încât să provoace râsul. Faptul este valabil nu numai
când sunt umilite femeile, ci și când sunt influențați copiii să creadă că acest comportament rău și decadent aparține de
fapt unei culturi pop normale.
Satanei îi place să recruteze suflete tinere. Astfel, folosind mijloace moderne, îi țintește pe acești mielușei ai Mei. Copiii
Mei mici, în necunoștință de cauză, imită comportamentele respingătoare, care vor fi favorizate și de presiunea
anturajului.
Avertizare pentru cei ce lucrează în industria muzicii
Îi avertizez pe toți aceia care lucrează în domeniul muzicii, al filmului și al artelor. Vă voi pedepsi aspru dacă veți
continua să îi contaminați pe copiii Mei. Voi, copiii Mei rătăciți, sunteți marionete în arsenalul satanei. El se folosește
de voi mai întâi seducându-vă prin atracțiile bogăției, ale faimei și luxului. Apoi vă invadează sufletele. Pe urmă vă
atrage în adâncurile depravării, unde demonii lui intră în trupurile voastre ca să-și poată traduce-n fapt poftele teribile și
sexualitatea perversă. Tot timpul veți crede că este o activitate inofensivă. Nu știți că sufletele vă sunt astfel furate? Nici
nu vă pasă? Nu înțelegeți că dacă veți comite astfel de acte sexuale perverse, depravate, veți fi pierduți pentru
totdeauna? Pe măsură ce veți tânji cu pasiune după tot mai multe stimulente sexuale, când niciun act nu vă va mai da
satisfacție, veți deveni de nesăturat. Atunci vă veți autodistruge.
Ce credeți, de ce sunt între voi atâția care, trăind în spatele unor aparențe ce țin de cultura celebrității, se sinucid prin
supradoză de droguri, suferă de depresii și li se sfâșie inima de disperare? Nu știți că satana are nevoie urgentă de
suflete? Cu cât mai devreme muriți în păcat de moarte, cu atât mai repede poate fura satana sufletele voastre din mâna
lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernic, Creatorul.
Copiilor Mei, care au căzut în cursa acestor minciuni, le este greu să înțeleagă acest lucru. Dar, gândiți-vă așa: chiar dacă
trăiți în păcat, lumina lui Dumnezeu se află încă prezentă în voi. Foarte mulți păcătoși și atei nu realizează acest lucru.
Ȋși continuă spirala păcatelor și ajung tot mai jos, aproape de iad. Numai lumina Lui Dumnezeu îi mai ține teferi. Fără
lumina Lui Dumnezeu, Pământul ar fi în întuneric. Dacă veți cunoaște odată acel întuneric, vă va teroriza. Nu numai că
veți fi îngroziți de faptele voastre păcătoase, dar veți și fugi să vă ascundeți, fiindcă de ar fi să se arate lumina Lui
Dumnezeu, nu ați mai fi în stare să-i suportați strălucirea și puterea.
Fără lumina Lui Dumnezeu este un întuneric total în suflet. Fiindcă voi, copiii Mei, nu ați fost niciodată lipsiți de această
lumină, nu ați fi capabili să supraviețuiți dacă ea s-ar stinge.
Hrăniți-vă sufletele. Este tot ce veți lua cu voi în viața de apoi
Marele Avertisment va fi o prefigurare a ceea ce veți simți în viața viitoare. Dacă în timpul Marelui Avertisment veți fi în
stare de păcat de moarte, să nu vă speriați, pentru că va fi doar un Avertisment. Din nefericire, păcatele voastre vor fi
atât de îngrozitoare când le veți vedea în starea lor brută și hidoasă, încât acest fapt vă va afecta fizic, șocându-vă. Nu
așteptați până atunci, faceți de pe acum ceva pentru viața voastră spirituală. Luați în considerare demnitatea sufletelor
voastre. Hrăniți-vă sufletele, ele sunt tot ce veți lua cu voi în viața de apoi. Trupul vostru nu are nicio însemnătate.
Totuși, dacă folosiți într-un mod păcătos acest trup pe care l-ați primit în dar de la Dumnezeu, Tatăl Atotputernic, astfel
încât să îi atrageți și pe alții în păcat, atunci trupul va fi cel care va duce la prăbușirea sufletului.
Copiii Mei, gândiți-vă la fericirea ce va urma, pentru că timpul petrecut pe Pământ este doar o fracțiune a timpului pe
care-l veți trăi în existența voastră. Eșecul în îngrijirea sufletelor voastre, vă va garanta abandonarea în iad, unde va fi
suferință veșnică și unde, în afară de chinuri, nu va fi altceva.

Milioane plutesc în derivă zilnic spre porțile iadului
În fiecare zi, milioane de suflete, în momentul morții, plutesc în derivă spre porțile iadului. Oameni puternici,
conducători, bogați, săraci, cântăreți, actori, teroriști, asasini, violatori și cei care fac avorturi. Ceea ce au în comun este
că nici unul dintre ei nu a crezut ca există iad.
Mântuitorul si Învătătorul vostru, Isus Cristos
http://profetieavertisment.ro/mesaje/104/satana-recruteaza-tinerii-prin-cultura-muzicii-pop/
117. Mesaj pentru o societate tânără, materialistă și nestatornică Miercuri, 15 iunie 2011 la ora 23:00
Preaiubita Mea fiică, încercările și uscăciunea sufletească prin care trebuie să treci acum, Eu le-am permis, ca să te pot
aduce mai aproape, în uniune cu Mine.
Uneori când suferi, trebuie să Mă întorc în altă parte, ca să nu fiu martorul suferinței tale. Cu toate acestea, pe măsură
ce înduri fiecare încercare și treci la următoarea etapă, vei deveni tot mai puternică. Cu cât suferința ta este mai
profundă din cauza cruzimii și a neplăcerilor pricinuite ție de către alții, atunci când te ironizează pentru această muncă
sfântă a ta, cu atât mai multe haruri vei primi.
Cum trebuie să se sufere în Numele Meu
Totuși, să suferi în Numele Meu nu este suficient. Trebuie să nu te lamentezi în public în legătură cu aceste chinuri.
Trebuie să Mă mulțumești suferind în tăcere, fiica Mea. Lumea exterioară trebuie să vadă că ești plină de bucurie. Doar
așa ți se va întări sufletul și se va putea ridica la nivelul de sfințenie, pe care îl aștept de la tine pentru Misiunea ta. Dacă
vei evolua în acest fel, atunci, când vei vorbi despre Cuvântul Meu Sfânt, se vor vedea roadele și Mesajele Mele vor avea
o mai mare influență în toate colțurile lumii.
În acest timp, în care Eu îi pregătesc pe copiii Mei pentru cea mai mare provocare de la Răstignirea Mea, este de
importanță vitală ca tot mai mulți oameni să audă Cuvântul Meu Preasfânt.
Adevărul care este dezvăluit acum va fi ascultat nu doar de credincioși, ci și de aceia care nu vor să Mă cunoască, sau
care nu vor să accepte adevărul existenței lui Dumnezeu, Tatăl Veșnic.
Mesaj pentru o societate tânără, materialistă și nestatornică
Fiica Mea, trebuie să folosești metode care să comunice Cuvântul meu Sfânt societății tinerilor materialiști și capricioși.
Să comunici într-un mod în care ei să înțeleagă, să acorde atenție și să vorbească despre asta. La ce servește această
lucrare dacă ea doar reamintește Cuvântul Meu Sfânt și numai credincioșilor? Da, este important să li se reamintească
credincioșilor Mei promisiunile pe care le-am făcut când am spus că Voi veni din nou, dar trebuie să ajung și la cei care
nu cunosc, nu înțeleg sau nu sunt interesați de compasiunea Mea față de omenire, pe care trebuie s-o salvez cu orice
preț.
Tu, fiica Mea și toți cei care Mă urmează, aveți acum datoria să-i informați pe necredincioși, pe atei și întreaga generație
de tineri despre adevăr. Vorbiți cu ei pe un ton blând. Să nu fiți niciodată agresivi. Folosiți cuvinte de încurajare. Faceți
Cuvântul Meu să devină interesant pentru ei.
Nu este sfârșitul lumii
Vorbiți-le despre promisiunea Mea, legată de Noul Paradis pe Pământ. Aceasta nu înseamnă că va fi sfârșitul Lumii,
dimpotrivă, va veni o nouă eră a păcii, a bucuriei și a fericirii. Ei nu pot și nu trebuie să întoarcă spatele acestei Glorii.
Rugați-vă pentru ei. Aduceți-i la Mine și veți primi o îndrumare specială și haruri.
Simplitatea și Adevărul ar trebui să fie armele pe care le alegeți
Îndrumați-i prin exemplul vostru. Fiica Mea, trebuie să te gândești acum la metode noi și diferite de a comunicare a
Cuvântului Meu Sfânt. Ți se vor trimite ajutoare ca să poți realiza acest lucru.
Răspândește Cuvântul Meu folosind metode moderne de comunicare
Trebuie să folosești metode moderne de comunicare pentru a asigura răspândirea Cuvântului Meu cu repeziciune.
Roagă-te acum. Cere editurilor din cât mai multe țări să publice cartea în cât mai multe limbi posibil. Folosește metodele
audio, video și alte metode, ca să răspândești Cuvântul Meu Sfânt cu repeziciune. Apelează la voluntari să răspândească
mesajele Mele mulțimilor.
Astfel, fiica Mea, vei salva suflete. Te iubesc. Prin puterea și determinarea ta de a duce această lucrare la bun sfârșit,
însușiri care izvorăsc din iubirea curată pe care o ai față de Mine și de Iubita Mea Mamă, vei aduce sufletele în brațele
Mele și la salvarea veșnică - suflete care altfel ar fi ajuns în iad.
Ignorați-i pe toți aceia care arată lipsă de respect față de Numele Meu

Fiți curajoși. Ignorați jignirile altora. Nu răspundeți celor care desconsideră Numele Meu. Credincioșii Mei vor fi aceia
care vă vor răni cel mai mult, pentru că mulți dintre discipolii Mei vor cădea în ispită uneori. Cunoașterea Învățăturilor
Mele le trezește simțul mândriei, care duce la aroganță. În acest fel, se strecoară în conștiința lor mândria intelectuală.
Aceste biete suflete, iubitoare și serioase, a căror iubire pentru Mine este incontestabilă, nu au voie să-i desconsidere pe
aceia despre care cred că au luat-o pe o cale greșită. Ele nu trebuie să cadă în cursele satanei adoptând o poziție de
superioritate și rigiditate. Asta poate duce la o bătălie spirituală pentru a se vedea, în termeni omenești, cine este mai
învățat față de celălalt sau cine e în stare să înțeleagă mai bine Adevărul Învățăturilor Mele.
Amintiți-vă ce v-am învățat pe voi, pe toți. Adevărul este simplu. Adevărul este iubire. În dorința voastră de a dovedi că
interpretarea dată de voi Cuvântului Meu Sfânt este corectă dacă nu dovediți iubire și răbdare, atunci versiunea voastră
despre adevăr nu vine de la Mine.
Iubiți-vă unii pe alții. În ochii Mei sunteți cu toții egali. Însă cei care fac eforturi considerabile ca să Mă ajute să aduc
sufletele pierdute înapoi la Mine vor crește în ochii Mei.
Mântuitorul vostru Divin, Regele întregii Omeniri, Isus Cristos
http://profetieavertisment.ro/mesaje/117/mesaj-pentru-o-societate-tanara-materialista-si-nestatornica/
119. Mesajul Preasfintei Fecioare despre comunicarea cu tinerii Miercuri, 22 iunie 2011 la ora 18:00
(După o apariție privată, în care Preasfânta Fecioară i-a apărut vizionarei timp de 30 minute)
Vin la tine în Numele Lui Isus Cristos. Eu sunt Mama Lui Dumnezeu, iubita ta Mamă și Regina Îngerilor.
Copila Mea, ai fost încercată datorită acestei munci pe care o faci din iubire față de Fiul Meu Iubit și în urma acestei
suferințe te-ai întărit. Acum știi ce trebuie să faci pentru ca tot mai mulți tineri să înțeleagă cine este Fiul Meu cu
adevărat. El, Fiul Meu Preaiubit, Mântuitorul lumii, va face totul ca să-i salveze pe toți cei care nu cunosc Milostivirea Lui
pe Pământ.
Acelor copii ai Mei care refuză cu încăpățânare să asculte trebuie să li se spună, cât mai repede posibil, adevărul. Vă rog,
spuneți-le tinerilor de pretutindeni că Isus este cu ei în fiecare minut al zilei. Îi pasă atât de mult de ei. Ei n-au habar cât
de profund îi iubește. Vrea să-i îmbrățișeze în Inima Sa Sfântă ca să se poată bucura și ei de Noua Eră a Păcii pe Pământ.
O, numai de-ar reacționa la acestea! Copila Mea, oamenilor le este atât de greu să înțeleagă Adevărul că Dumnezeu,
Tatăl, există cu adevărat. Este foarte dificil să-i convingi despre jertfa pe care a adus-o Fiul Său Sfânt. Acesta, copila mea,
trebuie să fie țelul tău. Mergi în Pace și Iubire. Iubita ta Mamă, Regina Ingerilor
http://profetieavertisment.ro/mesaje/119/mesajul-preasfintei-fecioare-despre-comunicarea-cu-tinerii/
128. Să nu permiteți slăbiciunii omenești din Biserica Mea să vă întoarcă de la Mine Joi, 30 iunie 2011 la ora 20:00
Fiica Mea, în această seară zâmbesc de bucuria care Îmi umple Inima pentru că în sfârșit tinerii Mi-au auzit Cuvântul prin
internet, așa precum a fost prezis.
În acest fel mai mulți oameni vor fi putea să spună lumii cum să se pregătească pentru Marele Avertisment.
Îmi saltă Inima de bucurie când văd iubirea pe care copiii Mei o au pentru Mine, în fiecare colț al lumii. Iubirea Mea nu
va muri niciodată.
Ei, urmașii Mei iubiți sunt plini de iubirea Mea, pe care o simt în inimile lor.
Acum pot să declare lumii chiar și cinicilor, cât de mult Mă venerează, lăudând slava Mea tuturor.
Fiindcă aceste ființe curajoase și iubitoare îi vor atrage acum pe cei care-Mi rezistă Mie și în primul rând, adevărului
referitor la motivul pentru care ei sunt pe acest pământ.
Raiul se bucură cu toți cei care proclamă deschis pe internet iubirea ce o au pentru Mine. Iubirea Mea crește și mai mult
încât harurile Mele vor fi revărsate peste fiecare dintre ei întinzându-se dintr-un capăt în celălalt al Pământului.
http://profetieavertisment.ro/mesaje/128/sa-nu-permiteti-slabiciunii-omenesti-din-biserica-mea-sa-va-intoarca-de-la-mine/

Copii, păcatul mândriei se intensifică în lumea de astăzi. Nu acceptați această formă de comportament ca parte a vieții
voastre de zi cu zi. Atât de mulți tineri îi consideră pe acești oameni, așa-zis perfecți la trup, un model demn de urmat.
Însă comportamentul lor este demn de milă dacă vă deschideți ochii și vedeți ceea ce este el în realitate.
Este încălcarea Primei Porunci și dacă acești oameni continuă pe acest drum, atunci Înșelătorul îi va atrage într-o
confuzie și mai mare. Narcisismul există în toate domeniile vieții incluzând politica, moda, media, în lumea filmului și
chiar în interiorul Bisericii Mele. Smerenia nu se poate atinge dacă suferiți de narcisism. Fără smerenie nu puteți intra
în Împărăția Tatălui Meu.
http://profetieavertisment.ro/mesaje/134/narcisismul-o-epidemie-distrugatoare-prezenta-in-lumea-de-azi/

Îi implor pe toți credincioșii, să se roage pentru discernământ, pentru a-i învăța pe tinerii de pretutindeni, despre nevoia
stringentă de a-și deschide ochii către iubirea pe care Eu și Tatăl Meu Veșnic o avem pentru fiecare dintre ei. Ajutați-i săși deschidă ochii către promisiunea Paradisului. Este datoria voastră față de Mine, astfel încât să nu-Mi pierd copiii și
tinerii din cauza minciunilor pe care satana le răspândește azi în lume.
Ajutați-Mă să îi salvez pe toți cei care cred că mai au timp suficient să-și pregătească sufletele pentru Noul Paradis pe
pământ, care se apropie și care va deveni realitate, cât ai clipi din ochi, atunci când cei mai mulți dintre voi se așteaptă
cel mai puțin. http://profetieavertisment.ro/mesaje/153/fiti-pregatiti-tot-timpul/
167. Ajutați-Mă în salvarea tuturor tinerilor – sunt cei mai vulnerabili în societatea voastră
Luni, 15 august 2011 la ora 12:05
Scumpa Mea fiică, în timp ce Tatăl Veșnic, Dumnezeu Cel Preaînalt pregătește lumea pentru următoarele schimbări, El
este plin de tristețe, din cauza omului, care încă este orb față de adevărul existenței Lui.
În timp ce Tatăl începe să facă cunoscut întregii lumii schimbările legate de Reîntoarcerea Mea pe Pământ, vede în
lume atât de multe păcate, încât plânge în tristețea Lui pentru acele suflete a căror pierdere va fi probabil inevitabilă.
Rugăciunea pentru salvarea tuturor acelor suflete care încă există în lume și care de bună voie și în mod sfidător se
întorc de la El, deși cunosc și acceptă existența Lui, poate ajuta salvării sufletelor lor. Continuă rugăciunea și adu jertfe
personale pentru aceste suflete, fiica Mea, fiindcă fără rugăciune, viitorul lor trebuie să te îngrijoreze.
Las în seama discipolilor Mei să se roage pentru sufletele pierdute. Acum, timpul rămas pentru ca orbii credinței să-și
deschidă ochii la adevărul existenței lui Dumnezeu Tatăl, este scurt.
Țineți-vă de mână copii ai luminii, pentru ca cercul vostru de iubire și devotament pentru Mine, să fie destul de
puternic în atragerea sufletelor care nu acceptă sau nu cred în Adevărul existenței Mele și a Tatălui Meu iubit. Nu rupeți
acest lanț al credinței, atunci când puteți ajunge la salvarea fraților, care încă nu urmează calea ce duce la Viața Veșnică.
Mai degrabă, din cauza slăbiciunii lor pentru goana după bunurile materiale, vor avea nevoie de o călăuzire fermă ce să
le fie de ajutor.
Nu-i brutalizați pe cei care nu cred în Dumnezeu. Convingeți-i cu blândețe, vorbiți-le despre Răstignirea Mea și despre
Jertfa supremă pe care Tatăl Meu Veșnic a adus-o pentru salvarea copiilor Săi, prin faptul că le-a dat harul Mântuirii și
iertarea păcatelor.
Tatăl Meu îi cheamă pe toți cei care citesc aceste mesaje pentru prima dată spunându-le: trebuie să citiți fiecare mesaj
cu atenție. După care, rugați-vă Duhului Sfânt pentru harul de a fi capabili să recunoașteți că aceste mesaje sunt de
origine Dumnezeiască. Deschideți-vă inima pentru a primi Sfântul Meu Cuvânt. Simțiți-Mă în suflete voastre, cerânduMi următoarele:
"Isuse, dacă într-adevăr ești Tu, inundă-mi sufletul cu semnul iubirii Tale ca eu să pot recunoaște cine ești. Nu mă lăsa
înșelat de minciuni. Mai degrabă arată-Mi Milostivirea Ta deschizându-mi ochii către Adevăr și către calea ce duce la
noul Paradis de pe pământ. Amin."
Nu uitați, copiii Mei, că vin în lume comunicând astfel cu voi, doar dintr-o tandră iubire profundă. Nu fac asta ca să vă
șochez sau ca să vă impresionez, nici să creez controverse sau dezbateri. Scopul este de a salva sufletele tuturor, mai
ales pe cele ale tinerei generații, care n-are nici un fel de interes pentru credință, fiind prea preocupată de propria ei
viața, în care Dumnezeu ocupă doar un mic loc. Întrucât le vorbesc pe o limbă pe care ei o înțeleg, sper să reușesc să le
atrag atenția asupra evenimentelor care sunt în desfășurare. În societatea voastră, ei sunt cei mai vulnerabili copii. Este
vital să ajung la ei, cât de repede cu putință.
Copiii Mei, acum adunați-vă împreună cu Mine ca să salvăm toți tinerii din lume. Ajutați-Mă să-i îmbrățișez (cuprind) în
Împărăția Mea, astfel încât nici un singur suflet prețios să nu se piardă pentru Mine. Mântuitorul întregii omeniri, al
vostru Isus Cristos http://profetieavertisment.ro/mesaje/167/ajutati-ma-in-salvarea-tuturor-tinerilor-sunt-cei-mai-vulnerabili-in-societatea-voastra/
170. Ce-i determină pe tineri să le fie atât de rușine de Mine? Vineri, 19 august 2011 la ora 23:00
Scumpa Mea fiică, iubirea Mea pentru tineri, mai ales pentru adolescenții și adulții tineri, e foarte profundă. Ca și
părinții lor și Eu simt pentru ei iubire, bucurie, îngrijorare și uneori mânie în timp ce îi văd crescând. O, cum Mi se sfâșie
Inima, când îi aud spunând că nu cred în Dumnezeu, în Tatăl Meu Veșnic. Dragii Mei copilași stau sub influența negării
Lui Dumnezeu, pentru a fi acceptați de prietenii lor spre a nu apărea ca fiind diferiți de ei.
Cert este că tinerilor nu le mai este ușor să-și recunoască iubirea față de Mine, chiar dacă acceptă existența Mea.
Admiterea acestui fapt îi poate pune în situații jenante, atunci când credința lor în Mine, Isus Cristos sau în Tatăl Veșnic,
este disprețuită în favoarea a ceea ce se numește „ființă superioară”. Ce-i face pe tineri să le fie atât de rușine de
Mine? De ce simt că trebuie să se conformeze unei lumi, din care lipsește sufletul, sau căreia nu-i pasă de loc de viața

spirituală?
Muzica și arta au o enormă influență asupra acestor mici suflete prețioase, cărora nu li s-a vorbit despre realitatea
Raiului și a Iadului. Ei, ca și orice alt copil al Meu care ocolește cu stăruință orice fel de mențiune despre Mine,
învățăturile Mele, sau despre existența Tatălui Meu, se vor pierde probabil în sălbăticie.
Părinți, vă chem să le vorbiți despre adevărul existenței lor pământești. De unde au venit și ce fel de soartă îi așteaptă
după această viață. Este de datoria voastră a-i ajuta să-și deschidă inimile în fața Iubirii Mele. Conduceți-i cu blândețe la
Mine, însă folosiți-vă de toate mijloacele posibile pentru a ajuta la salvarea sufletelor lor. Faceți-o din iubire pentru ei.
Poate de-a lungul anilor v-ați neglijat obligațiile, însă acum a venit timpul să vă reparați greșelile. Rugându-vă Rozariul
Milostivirii pentru sufletele lor, îi puteți ajuta. Ar fi mai bine, dacă ei, încă în această viață și de bună voie, ar veni la Mine
cu brațele deschise.
Tinerilor le spun următoarele: dacă voi credeți în Mine, atunci nu vă fie teamă să recunoașteți aceasta în public. Nu Mă
negați, pentru că Eu sunt colacul vostru de salvare, fără de care nu există viață. Când ceilalți văd cât de puternică este
credința voastră, atunci vor fi mai înclinați să-și deschidă inimile către Mine. Aceasta cere mult curaj din partea voastră,
dar harurile pe care le veți primi de la Mine, vor depăși temerile voastre. Odată ce le veți spune oamenilor că Eu întradevăr exist, odată ce le veți arăta respect și iubire și-i veți atrage către voi, vă vor respecta atunci când le veți vorbi de
Mine. Ar putea părea ciudat ca la o răsuflare să vorbiți despre Mine, iar la cealaltă despre lucruri lumești, însă credința
voastră se va întări când faceți asta. Nu doar că veți experimenta în inimi o mare iubire pentru Mine, ci va fi și salvarea
sufletelor prietenilor voștri.
Folosiți internetul pentru răspândirea mesajelor Mele. Vorbiți despre ele. Nu contează cine vă ironizează. Dacă faceți
aceasta, atunci mulți tineri din întreaga lume, vor avea parte de viața veșnică, drept rezultat al convertirii.
Acum porniți, tânăra Mea armată prețioasă. Este timpul să aveți curaj pentru răspândirea mesajelor Mele, care au fost
date în lume acestei generații, reamintindu-i despre: Cine sunt Eu? De ce v-am salvat pe toți din adâncurile iadului? Și de
ce vă întind acum mâna, pentru vă salva încă odată.
A sosit timpul ca Eu să iau mâinile voastre într-ale Mele. Vă iubesc. Al vostru iubit Mântuitor și prieten, Isus Cristos
http://profetieavertisment.ro/mesaje/170/ce-i-determina-pe-tineri-sa-le-fie-atat-de-rusine-de-mine/
204. I-am trimis acum în lume pe profeții Mei Duminică, 25 septembrie 2011 la ora 11:45
Multiubita Mea fiică, maniera în care să-i convingi pe tineri și pe cei prinși într-o viață agitată, dar fără sens, este o
provocare pe care ți-o voi explica.
Treaba ta este să convingi tânăra societate modernă, despre adevărul Existenței Mele, folosind toate mijloacele
moderne de comunicație care-ți sunt la îndemână. Promit că toți tinerii care află adevărul prin aceste mijloace, vor simți
prezența Mea, când vor citi mesajele Mele. Fiica Mea, răspândește acum mesajele Mele în fiecare colț al lumii și
convertește-i pe copiii Mei. Acesta este rolul pentru care ai fost aleasă. Răspândindu-se Cuvântul Meu, rapid ca virușii,
din ce în ce mai mulți oameni pot fi atinși. Folosește internetul și media. Cu timpul, discipolii Mei se vor implica și vor
transmite peste tot adevărul.
Această misiune abia a început. Bazele au fost puse. Acum, conform sincronizării perfecte a Tatălui Meu, lumea va fi
atentă la aceste mesaje divine.
Am promis că Mă voi întoarce. Pentru a pregăti căile, i-am trimis pe profeții Mei în lume, printre care și pe tine fiica
Mea. Mulți răspund acum chemării Mele în toate țările din lume, chiar dacă vocea lor e slabă. Cu timpul și ei se vor face
tot mai auziți și vor trâmbița în lume Slava Mea și vor vesti reîntoarcerea Mea.
Mai avem un pic de timp înainte până când va avea loc revenirea Mea. Până atunci, pregătiți-vă copii. Marele
Avertisment va converti milioane de suflete, dar acesta este doar începutul. Perioada ce va urma, va fi și va trebui să fie
folosită pentru hrănirea sufletelor, asigurându-le pregătirea corespunzătoare, pentru a fi apte să intre în Noul Paradis de
pe Pământ.
Aveți mult de îndurat copii, dar sunt atât de multe lucruri pe care trebuie să le așteptați cu bucurie, atunci când vi se va
permite accesul în această minunată eră de pace, bucurie și fericire pe pământ. Acum este nevoie de perseverență. Vor
primi curaj și rezistență cei ce Îl cheamă în ajutor pe Duhul Sfânt. Apoi voi, armata Mea, veți ridica sufletele, care au
rătăcit calea către Mine. Nu lăsați nici un suflet să se rătăcească de pe această cale, ca nu cumva să se piardă în
sălbăticie. Rugați-vă pentru ei. Arătați-le iubire și înțelegere. Niciodată să nu le spuneți că s-au osândit și nu-i învinuiți
pentru păcatele lor, pentru că asta în ochii Mei este o ofensă mare. În schimb, fiți fermi, dar amabili. Doar spuneți-le
adevărul. Restul depinde de ei.
Copiii Mei, voi nu puteți câștiga fiecare suflet, puteți face doar binele care vă stă în putință. Iubitul vostru Isus

http://profetieavertisment.ro/mesaje/204/i-am-trimis-acum-in-lume-pe-profetii-mei/
Deși Marele Avertisment, care se va întâmpla curând și pe neașteptate, va salva multe suflete, totuși este nevoie și pe
mai departe de multă rugăciune.
Rugăciunile pe care le cer acum sunt în mod special destinate tinerilor din toate părțile lumii!
Aceștia sunt copiii prinși în capcana minciunilor lui satana. Ei sunt acei copii care își petrec marea parte a timpului într-o
falsă idolatrie și trăiesc într-o lume ireală. Ei au cea mai mare nevoie de rugăciunile voastre.
http://profetieavertisment.ro/mesaje/307/dumnezeu-tatal-dragii-mei-copii-iubiti-aveti-in-fata-voastra-un-viitor-glorios/
308. Isus cheamă copiii din întreaga lume Duminică, 08 ianuarie 2012 la ora 15:30
Scumpa Mea fiică, fac un apel către toți copiii din lume mai mari de șapte ani, și către fiecare copil al Meu din întreaga
lume. Voi, copilașii Mei, sunteți ca niște bijuterii în ochii Mei. Îmi oferiți atât de multă iubire tandră și încântare prin
compania voastră. Să știți că vă iubesc atât de mult. Unii dintre voi Mă cunosc deja și este foarte bine.
Vă invit să vorbiți cu Mine mai mult. Cu cuvintele voastre. Ca și cu un prieten. Niciodată să nu simțiți că trebuie să
învățați să spuneți rugăciuni care vi se par dificile. În loc de asta, veniți la Mine și împărtășiți-Mi gândurile voastre,
temerile, noutățile, problemele. Eu întotdeauna voi fi de partea voastră chiar dacă voi Mă ignorați. Întotdeauna voi fi
plin de speranță.
Acei sărmani tineri care își trăiesc viața în falsitate, sau cei care au probleme de băutură, droguri, trebuie să știți
următoarele. Deși poate simțiți un gol înlăuntrul vostru, trebuie să-Mi dați mâna și Eu o voi prinde. Vă voi salva de la
înec, din marea confuziei.
Mulți dintre voi se simt lipsiți de valoare și de importanță. Sunteți așa de copleșiți de idolatrizarea lumii muzicale și a
celebrității că vă simțiți complet inadecvați. Niciodată să nu simțiți asta, dragii Mei copii, deoarece în ochii Mei, sunteți
foarte deosebiți. Fiecare dintre voi ocupă un loc deosebit în Inima Mea. Permiteți-Mi să vă iau într-o călătorie spre un
viitor minunat.
În curând voi instaura o nouă și minunată Eră de Pace și Glorie pe Pământ.
Trebuie să rămâneți tari. Niciodată să nu renunțați când simțiți că ați căzut. Niciodată nu disperați când vă simțiți fără
valoare.
Nu uitați, v-ați născut cu un scop. Indiferent de circumstanțele în care vă aflați, motivul nașterii voastre este acesta. V-ați
născut pentru a vă alătura Mie în noua Mea Împărăție glorioasă.
Știu că este greu să auziți vocea Mea, atunci când atâția Dumnezei falși vor să vă atragă atenția.
Promisiunea Mea pentru voi este următoarea: Trăiți-vă viața în speranță și iubire pentru Mine, Isus al vostru, și Eu vă voi
da darul Paradisului. Acest Paradis vă așteaptă, dacă Mă veți ruga să vă ajut în călătoria către Mine.
Eu sunt iubirea care lipsește din viața voastră. Eu sunt pacea, după care tânjiți. Eu sunt ajutorul de care aveți nevoie,
pentru a simți din nou iubirea în inimile voastre. Eu sunt iubirea. Eu sunt lumina.
Fără mine veți rămâne în întuneric. Eu vă iubesc, indiferent cât de tare Mă răniți sau supărați.
Spuneți această mică rugăciune, și voi fugi imediat către voi:
"Isuse dacă mă auzi, atunci ascultă chemarea mea de ajutor. Te rog ajută-mă să fac față celor care-mi provoacă
durere. Ajută-mă să pot opri ca invidia să-mi acapareze viața și să opresc dorința pentru lucrurile pe care nu le pot
avea. În loc de asta, deschide-mi inima către Tine scumpe Isuse.Ajută-mă să simt adevărata iubire – iubirea Ta și să
simt adevărata pace în inimă. Amin."
Bucurați-vă copiii Mei pentru că Eu vorbesc din Cer, inimilor voastre.
Eu sunt real. Eu exist. Vă iubesc și nu voi renunța niciodată la lupta pentru salvarea voastră pentru a vă putea duce pe
voi, familiile și prietenii voștri în Noul Paradis de pe Pământ.
Acest paradis a fost creat pentru Adam și Eva, și acum se va reîntoarce pe pământ.
Vreau să fiți părtași la această nouă viață măreață, care depășește visele voastre.
Vă binecuvântez. Al vostru prieten iubit, Isus
http://profetieavertisment.ro/mesaje/308/isus-cheama-copiii-din-intreaga-lume/

314. Fecioara Maria: Rugați-vă pentru tineri Vineri, 13 ianuarie 2012 la ora 08:00
Copila Mea, azi sunt foarte tristă. Sufăr foarte mult când Mă gândesc la acele biete suflete care vor muri în timpul
Avertismentului.
Trebuie ceri rugăciune urgentă pentru acele suflete care-l supără pe Tatăl Meu. Comportamentul lor este urâciune în
ochii Lui.
Vă rog, rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă pentru acei copii ai întunericului, căci mulți dintre ei nu știu ce fac.
Răutatea lor Îl face pe Fiul Meu să plângă iar rănile I se deschid. E important să fie acoperite cât mai multe suflete de
brațele Fiului Meu, la Îndurarea Sa Divină. Te rog, spune-le tuturor să se roage cu această rugăciune (19) a Cruciadei,
către Mine, Mama Salvării, pentru ca acești sărmani copii să poată fi mântuiți.
Rugăciunea (19) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru tineri
"Mamă a mântuirii, Te implor să Te rogi pentru îndurare față de sufletele tinerilor care se află într-o teribilă
întunecime, ca ei să-L recunoască pe Fiul Tău iubit atunci când va veni să salveze întreaga omenire. Nu lăsa să se
piardă pe drum niciun suflet. Nu lăsa nici măcar un suflet să respingă Marea Lui Milostivire. Mă rog, Măicuță, ca toți
să se salveze și Te rog, acoperă cu mantia Ta sfântă toate acele suflete, pentru a avea parte de ocrotirea necesară
împotriva celui rău. Amin." Maria, Mama voastră iubită, Regina Cerului, Mama Salvării
http://profetieavertisment.ro/mesaje/314/fecioara-maria-rugati-va-pentru-tineri/
497. Sufletele tinere îmi sunt dragi și plâng de modul în care multe dintre ele nu au învățat niciodată Adevărul
Marți, 17 iulie 2012 la ora 16:00
Fiica Mea prea iubită, misiunea ta trebuie să îi cuprindă pe toți copiii lui Dumnezeu. Tânjesc în special după tineri și după
cei care permit ca inteligența umană să le blocheze urechile la Adevărului Existenței Mele.
Îmi sunt dragi sufletele tinerilor și deplâng modul în care mulți dintre ei nu au învățat niciodată Adevărul.
Ei au fost conduși de către părinții lor, dintre care mulți nu cred în Dumnezeu, într-un abis de întuneric.
Lumina pe care ei o caută este acea lumină falsă dată de tot ce strălucește. Ei sunt seduși de muzică, haine,
divertisment, tot ce este făcut pentru a stimula simțurile.
Ei nu Mă cunosc. Mulți nu au auzit niciodată de Mine sau de speranța pe care Eu o reprezint în căutarea lor pentru
fericirea viitoare.
Lucifer, îngerul căzut din Ierarhia cea mai Înaltă a Tatălui Meu, a fost un talentat muzician.
Astăzi, ca satana pe pământ, el ispitește tinerele suflete sensibile prin intermediul muzicii.
Muzica este arma sa de distrugere și folosește toate genurile pentru a atrage micuțele suflete inocente în rețeaua lui de
înșelăciune.
Muzica este un mare Dar de la Dumnezeu. Dar este de asemenea folosită pentru a masca supunerea periculoasă față de
cel rău prin intermediul versurilor care onorează bestia. Doar foarte puțini tineri înțeleg puterea muzicii sau atunci când
ea este folosită într-un mod greșit.
Vă rog, vă îndemn să Mă ajutați la salvarea micuțelor suflete.
Aduceți-i la Mine. Nu-i forțați niciodată. În schimb consacrați-Mi Mie tinerii copii prin această rugăciune.
Rugăciunea (67) a Cruciadei de Rugăciune: Păstrează-i în siguranță pe copiii mei față de Regele Minciunilor
"Te rog, Isuse drag, păstrează-i în siguranță pe copiii mei de Regele Minciunilor. Eu consacru acești copii (numele lor)
Inimii Tale Preasfinte și Te rog ca prin mantia Prețiosului Tău Sânge să le luminezi sufletele și să-i iei în siguranță în
brațele Tale iubitoare, pentru a putea fi ocrotiți de orice rău. Te rog ca Tu să le deschizi inimile și să le inunzi sufletele
cu Sfântul Tău Duh în timpul iluminării conștiinței, astfel încât ei să fie purificați de tot păcatul. Amin."
Rugăciune pentru atei în timpul Avertismentului
Celor care vă ziceți atei, ascultați acum promisiunea Mea. Vă iubesc și nu voi renunța niciodată la lupta Mea pentru a vă
salva din ghearele înșelătorului, a lui Satana, care vă orbește de la Adevăr.
Când va veni timpul și vă veți vedea păcatele în fața ochilor în timpul Avertismentului, vă rog să spuneți aceste cuvinte:
"Isuse, arată-mi Adevărul și salvează-mă de cel rău. Îmi pare sincer rău pentru păcatele mele și Te rog să mă iei acum
și să-mi arăți Lumina Milostivirii Tale. Amin."
Dacă spuneți această rugăciune nu veți mai fi confuzi niciodată. Se va ridica o greutate de pe inima voastră și veți fi cu
adevărat în pace.

Aduceți-vă aminte de aceste cuvinte când acea zi va sosi.
Eu nu vă voi părăsi. Vă voi susține, iar voi veți simți Iubirea Mea curgând prin trupul vostru, și atunci veți primi dovada
după care tânjiți.
http://profetieavertisment.ro/mesaje/497/sufletele-tinere-imi-sunt-dragi-si-plang-de-modul-in-care-multe-dintre-elenu-au-invatat-niciodata-adevarul/
Treziți-vă acum, ca să vă salvați sufletele, până nu e prea târziu.
Părinții trebuie să se ridice la unison și în acord cu dorința Inimii Mele să protejeze pe cei tineri, ale căror suflete sunt
ținta principală a celui rău.
El știe cât de prețioase sunt sufletele tinere pentru Mine și le va căuta neîncetat.
Rugăciunea (73) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru sufletele tinere, pentru copii
"O, Isuse, ajută-mă să salvez sufletele tinerilor de pretutindeni. Ajută-i, prin harul Tău, să vadă adevărul existenței
Tale. Adu-i către Inima Ta Sfântă și deschide-le ochii spre Dragostea și Milostivirea Ta. Salvează-i de focul iadului și,
prin rugăciunile mele, fii Milostiv față de sufletele lor. Amin."
http://profetieavertisment.ro/mesaje/526/paganismul-se-extinde-nestapanit-iar-fascinatia-pentru-ocult-esteincurajata/
Atât de mulți tineri pun un mare de accent pe modul în care apar în fața celorlalți. Presiunea care este asupra lor,
pentru a duce o viață având aceleași țeluri ca ale celebrităților pe care le admiră, le păgubește sufletele.
Astfel este blocată realitatea a ceea ce place lui Dumnezeu. Astfel este blocat Adevărul.
Doar Adevărul îi va face să se simtă mulțumiți și să dobândească pacea, iubirea, bucuria și fericirea.
Eu sunt Viața pe care ei o caută. În Mine vor găsi o viață plină de Slavă.
Aceasta este Slava pe care ei trebuie să o caute.
Pentru că, dacă ei se întorc la Mine, vor trăi o viață de Mare Slavă în Noul Paradis.
Aceasta este singura glorie care le va aduce o bucurie de nedescris. Al vostru Isus
http://profetieavertisment.ro/mesaje/573/atat-de-multi-oameni-sunt-astazi-obsedati-de-urmarirea-faimei-si-a-gloriei-proprii/

Sufletele pentru care Mă îngrijorez cel mai mult sunt acele persoane atee și tinerii care nu au fost învățați despre
Adevărul Meu. Vă implor pe voi toți cei care Mă mărturisiți pe Mine, al vostru Isus, să-i aduceți pe aceștia la Mine. Îi voi
înconjura cu Lumina și Protecția Mea și pentru aceste suflete Mă voi lupta cu cel rău până în ultima clipă.
Curajoșii Mei discipoli, trebuie să mărșăluiți înainte și să încercați să puneți stavilă răului ce vă înconjoară. Dacă veți
încerca să vă alăturați celor ce sunt disperați să oprească această Misiune, să știți că atunci Mă veți dezamăgi.
http://profetieavertisment.ro/mesaje/645/umilinta-inseamna-mai-mult-decat-acceptarea-suferintei-ea-reprezinta-omodalitate-puternica-de-a-invinge-raul/
792. Cea mai aprinsă dorință este să căutați sufletele celor tineri Joi, 09 mai 2013 la ora 22:45
Scumpa Mea fiică, Iubirea Mea pentru tinerii de orice neam, culoare și religie, care nu Mă cunosc, este veșnică.
Suferința Mea pentru aceste micuțe suflete ale Mele, este profundă. E necesar a ne ruga pentru ele, în mod special
acum. Le voi lua în Milostivirea Mea, fără ezitare, dacă mă rugați prin intermediul acestei Cruciade de Rugăciune.
Rugăciunea (106) a Cruciadei de Rugăciune: Milostivire pentru tinerii care nu-L cunosc pe Dumnezeu
"Isuse drag, ia sub protecția Ta sufletele acestor copii ai lui Dumnezeu care nu Te cunosc, care nu au cunoștință de
Iubirea Ta și care nu acceptă Promisiunea Ta. Revarsă harul Tău al convertirii și dă-le viață veșnică. Ai milă de toți cei
care nu cred în Prezența Ta și care nu vor căuta iertare pentru păcatele lor. Amin."
Preaiubita Rămășiță a Armatei Mele, cea mai aprinsă dorință a Mea este să căutați sufletele celor tineri, agnosticilor și a
celor care nu cred în Dumnezeu. Ei sunt prioritatea voastră. Vă cer să atrageți către protecția Mea toate națiunile,
credințele, culorile și religiile. Când Îmi aduceți astfel de suflete, Le voi da mari daruri și promit salvarea lor.
Este important să nu îi ignorați pe cei care nu arată nici un interes pentru propria salvare. Sunt sufletele pierdute după
care tânjesc și le voi urmări în fiecare colț, în fiecare ungher și în fiecare țară până când îi voi putea atrage în Împărăția
Mea.
Țineți minte această cerere. Amintiți-vă că dorința Mea este să ajung la cei care nu Mă cunosc și la cei care vor să Mă
cunoască. Al vostru Isus
http://profetieavertisment.ro/mesaje/792/cea-mai-aprinsa-dorinta-este-sa-cautati-sufletele-celor-tineri/

854. Ai încredere în Mine și Eu îți voi deschide ochii asupra adevărulului despre viitorul tău glorios
Luni, 22 iulie 2013 la ora 19:09
Mult iubita Mea fiică, Mă adresez acum tuturor oamenilor tineri din lume, de toate credințele și religiile.
Eu sunt Isus Cristos, Salvatorul lumii, și curând Mă voi face cunoscut vouă. Odată ce se va întâmpla acest lucru, în
timpul unui eveniment supranatural, care va fi trăit peste tot în lume în același timp, veți afla Adevărul.
Poate că nu acceptați Chemarea Mea de acum. Poate nu Mă primiți în viața voastră de zi cu zi, însă când Îmi veți simți
Iubirea, nimic altceva nu va mai conta pentru voi. Timpul pentru a Doua Venire este aproape. Acest eveniment, când
Voi veni să aduc Pacea, pentru că voi vesti Noul Paradis, vă va copleși cu o bucurie pe care nu ați trait-o nicicând până
acum. Vă voi aduce o viață mai presus de visele voastre – o viață care se întrezărește a fi tot ceea ce vă doriți.
Nu trebuie să vă temeți de A Doua Venire, căci ea va fi prilej de mare bucurie. Aceasta este Promisiunea Mea. Nu
trebuie niciodată să vă îngrijorați sau să credeți că se sfârșește viața – că vi se va refuza timpul pe care acum în lume voi
îl considerați ca fiind de la sine înțeles – căci viața de-abia va începe. De această dată nu vor exista suferință, durere,
mânie, ură sau neînțelegeri. Dragostea va înflori și va aduce cu ea o viață de o frumusețe fără seamăn, în care veți trăi în
unitate, iubire și pace împreună cu cei pe care îi iubiți.
Eu pregătesc lumea pentru acest mare eveniment, care a fost profețit. Pentru a fi pregătit – atunci când într-o clipită,
lumea se va schimba pentru totdeauna – trebuie să vii la Mine. Pentru a primi această nouă viață în Noul Paradis, în care
vei avea un suflet și un trup perfect, trebuie să Mă rogi să îți curăț sufletul. Pentru ca Eu să pot face acest lucru, trebuie
să Mă rogi să îți iert păcatele. E simplu. Eu știu că tu ești păcătos. Tu știi că ești păcătos, dar acest lucru nu trebuie să te
separe niciodată de Mine.
Dacă ești îngrijorat sau temător, spune-Mi mie grijile tale și Eu îți voi alina durerea. Ai încredere în Mine și Eu îți voi
deschide ochii asupra Adevărului despre viitorul Tău glorios. Când Pământul va fi înnoit și va fi anunțată A Doua Venire,
Eu voi aștepta să te întâmpin. Te voi iubi mereu, căci pentru tine Eu am renunțat la Trupul Meu, când le-am permis să
Mă răstignească. Pentru că Te iubesc atât de mult, nimic nu ar trebui să te împiedice să Mă chemi acum. Aștept
chemarea ta. Al vostru Isus
http://profetieavertisment.ro/mesaje/854/ai-incredere-in-mine-si-eu-iti-voi-deschide-ochii-asupra-adevarulului-despreviitorul-tau-glorios/
Multe suflete ale tinerilor s-au pierdut față de Mine pentru că idolatrizează idoli falși sub forma bunurilor lumești, a
modei, a muzicii și a lumii divertismentului. Aceasta nu înseamnă că nu au voie să se bucure de viață căci dimpotrivă,
acest lucru Îmi provoacă bucurie. Ceea ce Mă îndurerează este lipsa iubirii lor față de Mine și față de propriile lor
trupuri. Ei s-au născut puri și perfecți. Trupurile lor sunt un Dar din Ceruri. Ei își pângăresc trupurile și nu au nici o rușine
în a se deda unor acte obscene pentru a atrage spre ei sufletele inocente. Mulți dintre cei care dețin o astfel de putere
și-au vândut sufletele în schimbul talentului cultivat prin influență diabolică. Singurul motiv pentru care li s-au dat
aceste talente a fost ca ei să ofere plăcere lumii, ca un dar de la Dumnezeu. Însă satana i-a ispitit pe mulți și le-a
promis în schimbul sufletelor lor o viață minunată și strălucitoare, plină de bogăție, adulare, faimă și placere. Când au
primit aceste daruri, ei le-au folosit ca să infesteze și alte suflete. Și astfel, acest lucru continuă până când milioane de
suflete ajung sclavi ai satanei. Multe suflete care îi urmează pe acești idoli falși sunt atrași în dependența față de
droguri. Ei nu au nici un pic de rușine, modestie sau iubire adevărată unul pentru celălalt, căci fiecare încearcă să lupte
pentru a primi mai multa atenție.
Atât de mult timp este irosit în această luptă pentru auto-gratificare, cauzată de o iubire obsesivă față de sine, încât
Dumnezeu nu are absolut nici un rol în viețile lor. Atât de lipsiți de rușine sunt încât mulți dintre ei Îl resping pe
Dumnezeu în mod public prin desacralizarea Sfântului Crucifix. Să știți că aceștia ar avea parte de o soartă teribilă dacă
Eu nu aș interveni. Aceștia reprezintă doar unul dintre grupurile de suflete pierdute pe care Eu îi voi strange la un loc și
apoi le voi oferi Darul mântuirii, datorită rugăciunilor voastre, prea iubiții Mei discipoli. Îi voi aduce sub Protecția Mea
prin această rugăciune specială.
Rugăciunea (117) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru cei care și-au vândut sufletele
"Isuse drag, Îți consfințesc sufletele ...(spune-ți-le numele) și pe toți aceia care și-au dat sufletele în schimbul faimei.
Eliberează-i de această contaminare. Îndepărtează-i de amenințarea grupului Illuminati care-i devorează. Dă-le
curajul să părăsească fără teamă această robie haínă. Ia-i în brațele Milostivirii Tale și îndrumă-i înapoi către starea
de har, pentru a fi demni să stea în fața Ta. Prin această rugăciune pentru sufletele adoptate de satana, ajută-mă, cu
Dumnezeirea Ta, să le smulg din ghearele masoneriei. Eliberează-le de legăturile ce le constrâng și al căror rezultat
sunt torturile groaznice în încăperile iadului. Prin suferința sufletelor alese, prin rugăciunile mele și prin Milostivirea

Ta ajută-le să fie în primele rânduri, gata să intre pe Porțile Noii Ere a Păcii - Noul Paradis. Te implor, eliberează-le
din captivitate. Amin." Al vostru Isus
http://profetieavertisment.ro/mesaje/896/trebuie-sa-va-rugati-pentru-sufletele-lor-caci-si-le-au-vandut/
901. Nu știți că o întreagă generație de tineri sunt îndepărtați de mine în aceste vremuri?
Luni, 02 septembrie 2013 la ora 18:45
Prea iubita Mea Fiică, deoarece mânia împotriva acestor profeții ale Mele, date lumii pentru a vă pregăti pe voi toți
pentru a Doua Mea Venire, e creștere, să știți următoarele: această Misiune are un țel, acela de a salva toate sufletele
– pe toți cei care trăiesc astăzi în lume. Indiferent cât de aspră este critica la adresa ta, fiica Mea, Eu voi merge înainte,
neobosit, până când îmi voi încheia lucrarea. Nimeni nu Mă va opri de la salvarea sufletelor, căci Eu voi trece peste cei
care îndrăznesc să stea în Drumul Meu, ca astfel să pot salva acele suflete care au căzut din grațiile Mele.
Nu știți că o întreagă generație de tineri sunt îndepărtați de Mine în aceste vremuri din cauza păgânismului care mătură
pământul și din cauza slăbirii credinței pe care o au credincioșii Mei? Misiunea Mea se concentrează asupra acestor
suflete tinere afectate, cărora, în majoritatea cazurilor, nu li s-a dat nici o informație despre Mine, Isus Cristos.
Deoarece ei sunt atât de mulți în fiecare națiune, Eu trebuie să ajung la ei în orice mod în care pot să obțin atenția lor.
Amintiți-vă, acei creștini dintre voi care au fost hrăniți cu Cuvântul lui Dumnezeu de când au fost copii, sunt
binecuvântați. De aceea, voi aveți datoria să vă rugați pentru generația pierdută. Vă rog, vă cer să vă rugați pentru acele
suflete tinere cu această Rugăciune a Cruciadei.
Rugăciunea (118) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru generația pierdută a sufletelor tinere
"Isuse drag, implor Milostivirea Ta pentru generația pierdută a sufletelor tinere. Pe cei care nu Te cunosc, acoperă-i
cu darul vederii. Pe cei care Te cunosc dar Te ignoră, atrage-i înapoi la Milostivirea Ta. Te rog, dă-le curând dovada
Existenței Tale și îndrumă-i către cei care pot să-i ajute și să-i călăuzească spre Adevăr. Umple mintea și sufletul lor cu
dorul de Tine. Ajută-i să recunoască pustiul care există în ei din cauză că nu pot simți Prezența Ta. Te implor, iubite
Doamne, nu-i abandona, și în Milostivirea Ta acordă-le Viața Veșnică. Amin."
Cât de mult doresc să ajung la acești tineri și să-i cuprind cu Brațele Mele Sfinte, ca să le pot șopti la ureche cuvinte de
mângâiere și să le dau pacea sufletului. Ei sunt ai Mei și fără ei Noul Paradis ar duce lipsa celor după care Eu tânjesc cel
mai mult. Ajutați-Mă să-i salvez. Al vostru Isus
http://profetieavertisment.ro/mesaje/901/nu-stiti-ca-o-intreaga-generatie-de-tineri-sunt-indepartati-de-mine-inaceste-vremuri/
Orice încercare de a promova moralitatea, în orice mod, printre tineri, va întâmpina o rezistență violentă și va fi
condamnată. Creștinii și toți aceia care în mod public declară dreptul lor de a aplica Învățăturile Creștine vor fi învinși și
reduși la tăcere. Cuvintele lor vor deveni șoapte și oamenilor le va fi rușine să recunoască că sunt Creștini. Deși vor fi
susținute drepturile ne-creștinilor, de o extremă importanță vor fi declarate drepturile ateilor. Așa cum v-am mai spus,
ura împotriva creștinilor va crește în exteriorul Bisericii Mele. În ceea ce privește interiorul, el va fi demolat bucățică cu
bucățică, până când nu va mai rămâne nimic în afara de un înveliș gol. Cărămizile și mortarul vor fi la locul lor, dar
Biserica Mea de pe Pământ, așa cum o știați voi, va fi schimbată peste puterea voastră de înțelegere.
http://profetieavertisment.ro/mesaje/1074/a-revendica-drepturile-crestinilor-va-fi-echivalent-cu-a-incalca-legea/
1136. Când păgânismul va acapara Biserica Mea, aceasta va marca cel din urmă capitol Sâmbătă, 24 mai 2014 la ora 21:00
Mult iubita Mea fiică, motivul principal pentru care astăzi, atât de multă lume, și în special tinerii, nu vor să știe de
Mine, este exagerata lor preocupare de sine. Obsesia de sine și dorința de a-și satisface doar propriul interes și propriile
dorințe au dus la lipsa unei reale iubiri față de altul și la faptul că generozitatea aproape că nu exista în asemenea
suflete. Atunci când ei se separă de ceilalți, urmând doar realizarea propriilor interese, ei nu pot să-și iubească
aproapele. Când ei nu-și pot iubi aproapele, nu Mă pot iubi pe Mine.
Separarea de Dmnezeu nu a fost niciodată atât de răspândită ca acum. Când oamenii nu au iubire în suflete, răul
găsește un mediu propice în care să prindă rădăcini. Odată ce răul este plantat în suflete, ele devin o pradă ușoara iar el
crește și se răspândește rapid. Cu cât răul se răspândește mai tare, cu atât mai puțină iubire va fi în suflet și acolo va fi
insuflată ura față de ceilalți. Curând ura, gelozia, invidia, avariția, lăcomia vor deveni trăsături comune, care vor uni
societatea modernă până când, în cele din urmă, se va ajunge la stadiul în care sufletele nu vor mai simți nimic. Pustiul
sufletesc duce la un mare pericol, căci cel rău e inteligent și va folosi sufletele aflate în acel stadiu ca să ducă războiul
împotriva Prezenței lui Dumnezeu în lume. Când lumea devine obsedată de sine și își cere tot felul de drepturi pe care
le consideră mult mai importante decât generoasa dăruire de sine - nimic bun nu poate rezulta de aici.

Când Lucifer nu i-a dat ascultare Tatălui Meu, mândria a fost cea care a dus la căderea lui. Mândria și iubirea de sine,
când toate celelalte trec pe plan secund, vor conduce la pieirea rasei umane. În aceste timpuri, neascultarea față de
Dumnezeu face ravagii. Se poate vedea că Poruncilor Sale li se acordă foarte puțină atenție, iar asta înseamnă că omul
va desconsidera fiecare dintre cele Zece Porunci. Când Prima Poruncă va fi încălcată de către Biserica Mea de pe
Pământ – ultimul bastion al Tatălui Meu asupra copiilor Săi – lumea va fi martora celei mai rele pedepse de la potop
încoace.
Când păgânismul va acapara Biserica Mea, aceasta va marca cel din urmă capitol.
Când copiii lui Dumnezeu se iubesc pe ei înșiși și se umflă în pene înaintea Lui, El varsă lacrimi amare. Însă atunci când,
în inimile lor, El este înlocuit de păgânism și de un zeu fals, Mânia Sa va fi fără precedent. Al vostru Isus
http://profetieavertisment.ro/mesaje/1136/cand-paganismul-va-acapara-biserica-mea-aceasta-va-marca-cel-din-urmacapitol/
1141. Mama Mântuirii: Acest Dar al Protejării copiilor a fost poruncit de către Iubitul meu Tată
Sâmbătă, 31 mai 2014 la ora 16:20
Draga mea copilă, insist la părinții copiilor și tinerilor, din întreaga lume, să-i consacre pe aceștia la Inima mea
Neprihănită.
Fiul meu Scump, Isus Cristos, dorește ca Eu să fac aceasta, căci El îi va acoperi cu Prețiosul Său Sânge și astfel îi va
păstra în siguranță. El vrea ca voi, dragi copii, să faceți acest lucru deoarece El va revărsa mari haruri asupra lor. Acest
Dar al Protejării copiilor a fost poruncit de către Iubitul meu Tată. Prin Fiul Său, Isus Cristos, El promite mari Haruri, iar
acei copii care îmi vor fi prezentați mie vor fi protejați de influența spiritului celui rău.
Fiul Meu va face tot ceea ce este necesar pentru a uni toate familiile în Noul Său Paradis, iar prin consacrarea copiilor
voștri către mine, Mama Mântuirii, o mare Protecție va fi acordată fiecărei familii ai cărei copii îmi sunt oferiți mie.
Iubirea mea pentru copiii lui Dumnezeu este foarte specială, pentru că Eu sunt Mamă pentru toți copiii lui Dumnezeu.
Prin mine, Mama Mântuirii, acele suflete consacrate mie vor fi salvate datorită Milostivirii Fiului meu. Aceste suflete
nu vor cădea în amăgirea care va fi prezentată lumii de către anticrist.
Trebuie să recitați această Rugăciune o dată pe săptămână, în fața unei imagini a mea, Mama voastră iubită,
binecuvântându-vă cu apă sfințită înainte de a o recita.
Rugăciunea (153) a Cruciadei de Rugăciune: Darul Protejării copiilor
"O, Mamă a lui Dumnezeu, Mama Mântuirii, te rog să consacri sufletele acestor copii (numiți-i aici...) și să le prezinți
Fiului tău preaiubit. Roagă-te ca Isus, prin Puterea Sângelui Său Scump, să acopere și să protejeze aceste suflete mici
împotriva celui rău, cu toate formele de protecție.
Te rog pe tine, iubită Mamă, să protejezi familia mea în vremurile de mari dificultăți iar Fiul tău să privească cu
bunăvoință cererea mea de a-mi ține familia unită întru Cristos și să ne dăruiască Mântuirea Veșnică. Amin."
Mergeți și fiți recunoscători pentru Iubirea pe care o are Dumnezeu față de copiii Săi. O mare Milostivire și
Binecuvântare va fi acordată fiecărui copil sau tânăr al cărui nume îmi va fi prezentat mie pentru a-l consacra Fiului meu.
Mama voastră preaiubită, Mama Mântuirii
http://profetieavertisment.ro/mesaje/1141/mama-mantuirii-acest-dar-al-protejarii-copiilor-a-fost-poruncit-de-catre-iubitul-meu-tata/

