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PECETEA DUMNEZEULUI CELUI VIU

Pecetea Dumnezeului celui Viu ne-a fost dată în Cartea  Ade-
vărului.

”După aceea, am văzut patru îngeri stând în picioare 
în cele patru colţuri ale pământului. Ei ţineau în frâu 
cele patru vânturi ale pământului ca să nu sufle niciun 
vânt nici peste pământ, nici pe mare şi nici peste vreun 
copac. 
Şi am văzut un alt înger ridicându-se de la răsăritul 
soarelui şi având Pecetea Dumnezeului celui Viu. El a 
strigat cu glas puternic către cei patru îngeri cărora le 
fusese dat să dăuneze pământului şi mării, spunând: 
„Nu dăunaţi pământului, nici mării şi nici copacilor, 
până când nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor 
Dumnezeului nostru!”
(Cartea Apocalipsei 7:1-3).

Reprezentarea grafică a Peceții, care apare pe coperta aces-
tei cărți, a fost creată ca rezultat al unui Mesaj Divin primit 
de Maria Divinei Milostiviri de la Dumnezeu Tatăl la 12:20 
dimineața pe 20 februarie 2012, în care El i-a spus că dăruieș-
te lumii ”Pecetea Dumnezeului celui Viu” pentru a-i proteja 
pe toți de anticrist.

Mesajele sunt incluse la pagina 63 a acestei cărți.
Ni se cere să avem permanent cu noi Pecetea Dumnezeului 

celui Viu, Rugăciunea 33 a Cruciadei, în orice formă (textul 
Rugăciunii) și să o ținem în casele noastre. Rugăciunea Pece-
ții trebuie spusă în fiecare zi. Ea ne protejează pe noi, corpul 



și sufletul nostru, și niciun rău nu se va întâmpla celor care au 
Pecetea. Ea nu trebuie vândută, ci trebuie sfințită de către un 
preot și pusă la dispoziția tuturor.

În Mesaje puteți găsi multe alte pasaje care se referă la 
Pecete. În ele este explicat înțelesul Peceții.
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DESPRE CARTEA ADEVĂRULUI

Cartea Adevărului este menționată în Daniel 10:21. Acolo se 
face referire la o misterioasă Carte a Adevărului.

Arhanghelul Gabriel îi explică lui Daniel că tot ce i-a fost 
revelat despre viitor și sfârșitul timpurilor se regăsește în 
Cartea Adevărului. Îi spune să o sigileze, pentru că ea trebuie 
lăsată pentru un alt timp, numit „Timpul Din Urmă”.

Conținutul Cărții Adevărului a fost revelat și Evanghelistu-
lui Ioan și a fost redat de el în Cartea Apocalipsei sub formă 
de simboluri și profeții, inclusiv profețiile despre Peceți.

Isus Cristos rupe acum Pecețile.
Cartea Adevărului este acum revelată prin Mesajele date 

Mariei Divinei Milostiviri.

Până acum sunt în total 1330 de Mesaje date Mariei Divinei 
Milostiviri de către Sfânta Treime și Sfânta Fecioară Maria. În 
această carte puteți găsi o selecție de 52 de Mesaje.





17
FINAL VERSION

INTRODUCERE

”Cartea Adevărului – pregătiți-vă pentru A Doua Venire”

Cartea Adevărului este menționată în Daniel 10:21. Acolo se 
face referire la o misterioasă Carte a Adevărului.

Era 9 noiembrie 2010 la ora 3 noaptea când Maria s-a trezit 
dintr-odată. Imediat ce s-a uitat la ceasul de lângă pat, care 
lumina intermitent, și-a dat seama că fizic se simțea diferit. 
Era ca si când ar fi fost lipsită de greutate  și avea o senzație 
arzătoare în stomac, senzație care părea că-i traversează cor-
pul pâna la degetele picioarelor, atingându-i fiecare nerv și 
mușchi.

Apoi a aprins lampa de lângă pat și o serie de emoții puter-
nice, fizice și spirituale, i-au străbătut întregul corp ca un 
curent electric. Copleșită și neștiind ce să creadă, s-a ridicat. 
Atenția i-a fost imediat atrasă de o imagine a lui Isus aflată pe 
un dulap de lângă pat.

Fața din imagine a început să se schimbe. A prins viață. 
Spre surprinderea ei imaginea lui Isus i-a zâmbit și buzele Lui 
au început să se miște ca și cum ar fi vorbit. Fața lui se mișca, 
exprimând o varietate de sentimente, tandrețe, preocupare, 
compasiune. Deși nu putea auzi vocea Lui, ea a știut instinc-
tiv că El voia să comunice cu ea.

A știut imediat că aceasta era o prezență divină. Paradoxal 
ea simțea un calm mângâietor care era în contrast cu atmo-
sfera oarecum supranaturală din cameră. Tremurând, în timp 
ce lacrimile îi curgeau pe față, ea a devenit ca un copil mic în 
fața Lui. Și apoi ea a simțit un îndemn puternic să scrie ceea 
ce știa că Isus îi spune.
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În sinea ei își dădea seama că se deschisese o ușă. Se declan-
șase ceva și nu mai era cale de întoarcere.

Luând un plic vechi și un stilou de lângă pat, cuvintele au 
început să se formeze în mintea ei.

Ea a scris ceea ce auzea ca fiindu-i dictat într-un fel blând 
dar autoritar. Fiecare cuvânt se forma cu claritate, precis și 
fără pauză atunci când stiloul atingea hârtia.

Primele cuvinte pe care le-a scris au fost ”Voința Ta este 
poruncă pentru mine.” Fără să înțeleagă de ce a scris acestea, 
în inima ei știa că era un răspuns natural și spontan. Cumva 
știa că trebuia să scrie acest lucru prima dată. Și apoi a venit 
primul mesaj dat ei de către Isus Cristos.

Mesajul, dictat ei, conținea 745 de cuvinte și i-a luat exact 
7 minute să îl scrie cuvânt cu cuvânt de la început până la 
sfârșit.

În dimineața următoare, în lumina rece a zilei, ea a fost 
copleșită de o senzaţie de irealitate. Cu un sentiment cople-
șitor a înțeles că ceea ce se petrecuse în timpul nopții a fost 
foarte real. Și astfel ea a citit mesajul. Tremura de șoc și nu 
putea să creadă ce se întâmplase, iar lacrimile îi curgeau pe 
măsură ce înțelegea adevărul.

O femeie inteligentă, Maria, mamă a patru copii, avea o 
viață ocupată și împlinită. Obișnuită cu provocările afaceri-
lor de zi cu zi, ea ar fi fost prima care să conteste astfel de 
întâmplări. Cu toate acestea, știa în inima ei nu numai că 
mesajul nu era o închipuire, ci și că niciodată ea nu ar fi avut 
capacitatea de a produce un asemenea text.

Cu neliniște a luat imaginea cu Isus din nou și a privit-o. 
Aștepta. Provoca imaginea să se mai miște odată. Și s-a miș-
cat. De data aceasta ea a plâns, L-a rugat pe Isus să îi dea un 
semn dacă întregul lucru este în imaginația ei.

Era ora 11 dimineața. Imaginea s-a schimbat ca și înainte 
și fața lui Isus a prins din nou viață. Era îmbrăcat în alb cu 
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un ornament auriu în jurul gâtului. Fața lui era lungă și sub-
țire. Avea păr ondulat brun roșcat până la umăr, ochi albaștri 
pătrunzători și era înconjurat de o lumină pătrunzătoare și 
orbitoare. Această lumină, spune Maria, este foarte puternică 
și îți consumă energia. El a privit-o cu tandrețe, preocupare 
și o iubire adâncă și puternică. Apoi El a zâmbit.

Maria a avut aceeași senzație electrică, ca și cum ar fi fost 
lipsită de greutate. A scris următorul mesaj, unul personal, 
mult mai scurt decât cel din noaptea precedentă. De data 
aceasta Isus i-a spus să nu se teamă, pentru că într-adevăr, 
El era cel ce vorbea cu ea. A îndemnat-o să nu fugă și să fie 
puternică. A asigurat-o că nu își imaginează aceste lucruri.

Și astfel mesajele au început, deși Maria, la început, nu avea 
nicio idee ce erau ele sau ce semnificație aveau. Era foarte 
speriată de reacția publică la aceste mesaje și s-a simțit ușu-
rată atunci când Isus i-a spus că dorește ca ea să rămână ano-
nimă din mai multe motive.

Pe măsură ce începea încet să înțeleagă adevărul că aceste 
mesaje erau de fapt autentice, deși în taină își dorea să nu fie, 
ea și-a asumat rolul de a fi o vizionară printre alți vizionari.

Dar adevărul era altul. Isus i-a spus cine era ea de fapt. I-a 
spus ca ea este profetul timpurilor din urmă (un termen pe 
care nu îl mai auzise înainte) și că ea nu fusese aleasă. Ea 
fusese trimisă ca al Șaptelea Mesager pentru a comunica, 
în numele lui Isus, Pecețile conținute în Cartea Apocalipsei 
pentru a pregăti lumea pentru A Doua Sa Venire.

De atunci ea a primit un mesaj aproape în fiecare zi de 
la Isus Cristos. Unele mesaje îi sunt date de către Fecioara 
Maria, Maica lui Dumnezeu, care i-a comunicat Mariei un 
nou titlu prin care dorește să fie cunoscută, Maica Mântuirii.

Primul mesaj pe care l-a primit de la Dumnezeu Tatăl a 
fost in iunie 2011. Chiar înainte să primească acest mesaj a 
fost anunțată de Duhul Sfânt că Dumnezeu Tatăl dorește să 
comunice cu ea.
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Ea a tremurat tot timpul scriind acest mesaj, nu pentru că 
îi era teamă, ci din cauza puterii Lui si a dragostei pure pe 
care El o are pentru întreaga umanitate. El i-a explicat de ce 
a creat lumea la începuturi. A făcut acest lucru ca să aibă o 
familie.

Maria este romano-catolică, dar ea mărturisea că înainte de 
primirea mesajelor era doar o practicantă indiferentă a cre-
dinței. Ea credea în Dumnezeu, dar nu era profund religioasă 
în sensul tradițional. Cu toate acestea, în lunile dinainte de 
primirea primului mesaj, ea avusese o experiență de reînnoi-
re spirituală și avusese viziuni particulare cu Fecioara Maria, 
dar le păstrase pentru sine.

Ca urmare a aparițiilor ea a început să se roage mai mult și 
să recite Sfântul Rozariu. În timp ce recita Rozariul înaintea 
unei statui a Sfintei Fecioare pe 8 noiembrie 2010, Fecioara 
Maria i-a dat un mesaj pe care l-a scris, dar nu avea nicio idee 
ce însemna acesta.

Maria a fost înștiințată că A Doua Sosire a lui Cristos este 
iminentă și că ea este ultimul mesager, ultimul profet. I s-a 
spus că este al Șaptelea Mesager, al Șaptelea Înger, care va 
anunța lumii conținutul Peceților din Cartea Apocalipsei, pe 
măsură ce ele vor fi deschise de Mielul lui Dumnezeu, Isus 
Cristos.

Mesajele date ei cuprind Cartea Adevărului, prezisă în 
Cartea lui Daniel pentru sfârșitul timpurilor.

Ele sunt date lumii pentru a ajuta la răspândirea convertirii 
astfel încât toți copiii lui Dumnezeu să poată fi salvați de anti-
crist, care trebuie să apară peste puțin timp în lume.

Ea spune că Dumnezeu dorește să îi salveze pe toți, inclu-
siv pe păcătoșii înrăiți. Toți cei salvați vor intra într-un Nou 
Paradis pe Pământ unde vor avea un trup, minte și suflet. Ei 
vor trăi în splendoare, dragoste, pace și armonie și nu vor 
duce lipsă de nimic. Aceasta este moștenirea pe care Dumne-
zeu a promis-o tuturor copiilor Săi.



Ea va întrece orice ne-am putea imagina, dar numai cei 
care se întorc spre Dumnezeu și Îi cer iertare pot intra.

Ei vor avea viața veșnică.
Dacă ei Îl resping pe Dumnezeu vor fi aruncați în focul 

Iadului împreună cu anticrist, falsul profet și cu toți cei care 
îl urmează pe Satana.

Și nu avem mult timp.
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PRIMELE ZECE MESAJE DIN  
CARTEA ADEVĂRULUI

 Primul mesaj al Sfintei Fecioare
Luni, 08 noiembrie 2010 la ora 08:33

Primit luni 8 noiembrie 2010 la ora 3.30 după-masă, 
după recitarea Rozarului, acasă.
(Acest mesaj anunță viitoarele profeții care urmau să fie 
primite de către vizionară, care în acel moment nu avea 
idee despre ceea ce i se va cere să facă.)

Copila mea, tu trebuie să faci o lucrare de mare responsabi-
litate și nu trebuie să lași pe nimeni să te oprească. Adevărul 
trebuie să iasă la lumină. Tu ai fost aleasă pentru a face aceas-
ta. Copila mea, fii puternică. Ridică-ți privirea la Dumnezeu 
și roagă-L să te conducă, pentru a duce la bun sfârșit misiu-
nea pe care ți-am încredințat-o.

Toți sfinții sunt alături de tine și te ajută în munca ta. Acele 
figuri pe care le-ai văzut vor fi cu toții în ajutorul tău, ca să 
poți transmite mesajele mele veșnice, pentru a putea fi auzite 
de toată lumea* Ești mereu călăuzită. Nu va fi ușor dar ție îți 
place să perseverezi. Tot ce se întâmplă a fost profețit . Tu ești 
un instrument de comunicare a Cuvântului lui Dumnezeu 
către toți copiii Săi.

Nu uita niciodată că Dumnezeu îi iubește pe toți copiii Lui, 
chiar și pe păcătoșii care-L ofensează. Roagă-te ca El să aibă. 
Milă de toți și de fiecare în parte. Sfânta Familie se va reuni 
din nou. (Pauză…. la acest punct am fost foarte surprinsă. Am 
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întrebat-o pe Sfânta Fecioară: “am înțeles bine?” A zâmbit gin-
gaş şi a continuat…)

Ia creionul și scrie, este corect așa, și transmite acest mesaj 
înainte de a fi prea târziu.

Aceste mesaje sunt de la Dumnezeu și trebuie să fie res-
pectate. Am încredere în tine că vei avea grijă ca ele să ajungă 
la această lume necredincioasă într-un mod cât mai eficient. 
Este foarte important să rămâi tare, pentru Fiul meu. Știu că 
suferi cu El, pentru El și prin El. Bucură-te, pentru că este 
bine așa. Ești binecuvântată, copila mea, pentru că ai fost 
aleasă pentru această îndatorire. Fii tare.

În fiecare zi să te rogi pentru călăuzire. Nu te teme, cu tim-
pul vei fi tot mai tare. În fiecare zi eu sunt cu tine și cu familia 
ta. Duhul Sfânt se revarsă peste tine, ca să poți face public 
Adevărul despre Planul Tatălui meu pentru pământ.

Copila mea, lasă toate îndoielile deoparte. Aceste mesaje 
divine nu sunt din imaginația ta. Sfânta Scriptură care a fost 
profețită este pe cale să se împlinească.

Roagă-te pentru toți copiii lui Dumnezeu. Fiul meu iubit 
este rănit în fiecare zi. El este chinuit de păcatele omenirii. 
Suferința Sa a atins un nivel nemaiîntâlnit până acum de la 
moartea Sa pe Cruce.

Tu ai în tine energia și spiritualitatea de care ai nevoie, 
ca să realizezi, cu binecuvântarea lui Dumnezeu, misiunea 
ta. Purificarea ta s-a încheiat, ești gata pentru lupta ce te 
așteaptă.

Du-te, copila mea. Pune-ți pavăza, stai drept, ridică-ți 
capul și ajută în lupta împotriva celui rău. Să nu disperi dacă 
din când în când te simți izolată. Toți îngerii și sfinții – inclu-
siv  Ioan Paul al II-lea, Sf. Faustina și Sf. Iosif –  te conduc la 
fiecare pas.

Îți mulțumesc, copila mea, pentru credința ta. Ești o adevă-
rată luptătoare și Dumnezeu Tatăl, ca și preaiubitul meu Fiul 
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te iubesc foarte mult. Ești una cu Isus și mâna ta este condusă 
de Duhul Sfânt.

Du-te, copila mea, și fă această lucrare folosind toate mij-
loacele ce-ți stau la dispoziție în această perioadă de mare 
importanță în istoria omenirii.

Dumnezeu să te binecuvânteze, copila mea.
Maria, Mama ta iubitoare, Regina Pământului

* Aici este vorba de imaginile sfinților, pe care vizionara le-a 
văzut în timpul viziunilor sale, însă nu ştia cine ar putea să 
fie; mai târziu alții au identificat aceste poze: Ex: Fer. Ioan 
Paul al II-lea, Sf. Faustina şi încă două persoane, pe care nu 
le-au putut identifica.

Primul mesaj primit de la Mântuitorul 
nostru Isus Cristos

Marți, 09 noiembrie 2010 la ora 15:00
Iată, s-a apropiat timpul ca tu să spui lumii că dreptatea Mea 
îi va lovi pe toți cei care Mă resping. Mila Mea pentru cei care 
urmează Adevărul suferințelor Mele de pe Cruce nu cunoaș-
te limite.

Bucurați-vă, cei care puteți să țineți piept ispitelor zilni-
ce. Ceilalți, care întorc spatele învățăturilor Mele, sunt orbi la 
ceea ce Am promis Eu atunci când Am murit pe cruce pentru 
păcatele lor.

Eu simt o durere adâncă și mă simt neconsolat din cauza 
faptului că păcătoșii, pe care îi iubesc și pentru păcatele căro-
ra Mi-am dat viața pe cruce, m-au abandonat.

În aceste timpuri, pământul este acoperit de întuneric. Cei 
care Mă urmează suferă împreună cu Mine când privesc la 
această lume păcătoasă care a întors spatele nu doar Tatălui 
Ceresc, ci și Mie, care Am îndurat un mare sacrificiu pentru 
a-i salva de la osânda veșnică.



26
FINAL VERSION

Sunt tulburat și plâng cu lacrimi amare de dezamăgire 
și tristețe, când văd cum Sunt respins și a doua oară. Îi rog 
pe discipolii Mei să se adune laolaltă în această perioada de 
suferință în lume. Trebuie să lase deoparte indiferența, să se 
roage și să se unească cu Mine pentru a-i putea ajuta pe cei al 
căror suflet este acaparat de cel rău.

Păcătoșii mai au încă timp de ispășire. Nu există un drum 
simplu. Pocăința trebuie să pornească din inimă. Credincio-
șilor, nu vă temeți să vă înălțați vocile la unison pentru a pro-
povădui iubirea Mea pentru lumea întreagă.

Creștini, musulmani, hinduși, evrei și de oricare religie ați 
fi – vă rog încă o dată pe toți: deschideți-vă ochii la adevă-
ratul Cuvânt al lui Dumnezeu, Cel care vă trimite Cuvântul 
Sau prin profeți. Adevărul este scris și documentat în cuvin-
tele Sfintei Scripturi și nimeni nu poate să-l corecteze, să-l 
schimbe sau să-l răstălmăcească conform interpretărilor sale 
proprii. Nu există decât un singur Dumnezeu. Lăsați lupta la 
o parte, deschideți-vă ochii și urmați-Mă în Viața Veșnică.

Eu vă iubesc atât de mult încât Mi-am dat viața pentru voi. 
Ați uitat? Prin Milostivirea Mea Dumnezeiască vă implor 
încă o dată să vă întoarceți la Mine. Prin Milostivirea Mea, 
Eu Mă întorc pe pământ ca să încerc să vă ajut să priviți în 
inimile voastre în căutarea adevărului. Nu-i permiteți înșelă-
torului să vă distrugă. Căutați adevărul. Iubirea – doar iubi-
rea adevărată – este calea către Împărăția Tatălui Meu.

Vă rog, amintiți-vă de Milostivirea Mea Divină. Vă iubesc 
pe toți și pe fiecare în parte. Rugați-vă pentru iertare. Dați-
Mi mâna și permiteți-Mi să vă conduc în Împărăția Tatălui 
Meu. Mă voi întoarce pe Pământ, precum a fost profețit. Tim-
pul întoarcerii Mele se apropie atât de repede încât pe mulți 
îi va surprinde nepregătiți. Foarte mulți vor fi așa de șocați și 
de luați pe nepregătite încât nu vor crede că se întâmplă cu 
adevărat. Profeții Mei nu mai au mult timp la dispoziție spre 
a pregăti omenirea pentru acest mare eveniment.
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Credincioșii Mei, vă chem pe toți să luați în seamă Aver-
tismentul Meu! Răspândiți adevărul! Avertizați omenirea, ca 
să se roage pentru Milostivirea Mea. Eu fac totul ca să salvez 
fiecare suflet căruia îi va părea rău de păcatele sale, chiar și în 
ultimă clipă a vieții sale.

Eu nu pot și nu voi dirija voința voastră. Vă atenționez: 
țineți cont de cuvintele Mele. Eu vă iubesc pe toți. Vă cer să 
vă rugați pentru convertire, înainte de Timpurile din urmă, 
care aproape că au sosit. Nu vreau să-i sperii pe cei care Mă 
urmează, însă vă rog insistent pe toți să salvați suflete. Trebu-
ie să reamintiți tuturor cât este de important să se detașeze 
de lucrurile lumești. În locul lor să căutați smerenia simplă, 
lipsită de egoism și idolatrie.

Oamenii simpli trebuie să dirijeze răspândirea Adevărul 
despre a Doua Venire a Mea.

Din cauza rapidei răspândiri a întunericului spiritual pro-
movat prin ateism și prin cultul satanei în lumea tristă și 
nerecunoscătoare de azi, sufletele simple, adevărații credin-
cioși, trebuie să ia asupra lor această sarcină.

Rugați-vă pentru salvarea omenirii, acum, căci lumea se 
îndreaptă spre Marea Strâmtorare, așa cum a fost profețit în 
Sfânta Scriptură. Va depinde de liberul arbitru al oamenilor 
dacă sunt gata sau nu să caute iertarea păcatelor lor. Nicioda-
tă să nu se teamă. Iubirea Mea este infinit de Milostivă.

Mântuitorul vostru, Isus Cristos

Omenirea stă în fața purificării finale
Joi, 11 noiembrie 2010 la ora 00:20

Da, preaiubita Mea fiică, Sunt Eu. Tu și cu Mine vom lucra 
împreună pentru a pregăti lumea pentru acele timpuri care 
vor veni peste omenire pe măsură ce Pământul se confruntă 
cu purificarea finală.
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Este foarte important ca această purificare să aibă loc, altfel 
copiii Mei nu ar avea viață veșnică. Vor fi dificultăți prin care 
va trebui să treacă  fiecare dintre copiii Mei, dar mai ales dis-
cipolii Mei, pentru că aceasta face parte din lupta care trebuie 
dusă pentru salvarea sufletelor.

Liniștește-te. Permite, fiica Mea, ca iubirea Mea să-ți inun-
de inima. Primește-o, ca pe un Dar de la Mine.  Poate vei fi 
surprinsă, însă Eu sunt familia ta. Când ești cu Mine, Împă-
răția Mea este casa ta. Acum ai primit o misiune pe care tre-
buie s-o duci la capăt. Ține-Mă de mână și Eu te voi condu-
ce pentru ca să-i aducem pe copiii Mei înapoi în Inima Mea 
Sfântă. Acum odihnește-te, copila Mea.

Iubitorul vostru Isus Cristos, Mântuitor vostru Iubitor

Al doilea mesaj al Sfintei Fecioare
Joi, 11 noiembrie 2010 la ora 12:20

Tu, fiica Mea cea puternică, ești cu totul specială. Întotdeau-
na voi lucra împreună cu tine, pentru că tu ai văzut deja, aici 
pe Pământ, ambele fețe ale vieții. Copila Mea, tu trebuie să 
înțelegi esența lucrării dumnezeiești. Fii binecuvântată, copi-
lă iubită, îți mulțumesc.

Da, dulce copilă, ai primit haruri ca să poți face această 
Lucrare. În momentul în care Duhul Sfânt a intrat în inima 
ta, ai fost pregătită pentru Lucrare.

Dragostea Mea necondiționată pentru tine te va face mai 
puternică pe zi ce trece. Te rog să nu fii îngrijorată, pentru 
că îngrijorarea este un simțământ negativ și nu este decât o 
piedică. În fiecare zi să te rogi către Mine, Mama ta Cereas-
că. Nu te voi părăsi niciodată și nu te voi abandona nici în 
această Lucrare a ta. Copilă, ai primit un dar cu totul deose-
bit, folosește-te de el așa cum numai tu știi. Da, copila mea, 
înțeleg că acest lucru este acum înspăimântător pentru tine. 



29
FINAL VERSION

Însă întotdeauna să fii sigură că eu sunt cu tine la fiecare pas. 
Pacea să fie cu tine.

Întotdeauna voi locui în inima ta. Te binecuvântez copilă 
și-ți mulțumesc că Mi-ai răspuns.

Mama Păcii și a Speranței

Mi se frânge inima din cauza păcatelor
Vineri, 12 noiembrie 2010 la ora 03:00

Scrie următoarele, fiica Mea. Ceasul bate. Nu refuza cererea 
Mea de a publica Avertismentul Meu către omenire. Acum 
este necesară căința. Acum copiii Mei trebuie să audă Aver-
tismentul Meu. Fiica Mea, mai întâi trebuie să comunici cu 
grupările creștine, pentru a le transmite cererea Mea.

Rămâi puternică. Te-am ales pe tine pentru această sarci-
nă, pentru a fi repede auzită Cererea Mea referitoare la mân-
tuirea voastră. Scrie cartea și răspândește Mesajele Mele prin 
mijloacele de comunicare moderne ca internetul sau media. 
Deoarece cererea Mea este urgentă, te voi conduce de mână, 
pentru a putea înțelege mesajele.

Tu ești cu mult mai puternică decât ai crede. Roagă-te mai 
mult, zilnic, rozariul Divinei Milostiviri. Nu te teme. De ce 
ești atât de speriată? Viața Veșnică, unde Pământul și Cerul 
se contopesc, trebuie salutată. La asta râvnește omul încă de 
la începutul timpurilor. Nu lăsa să te inducă în eroare atrac-
țiile pe care le oferă lumea. Acestea vor păli, comparativ cu 
strălucirea Împărăției Tatălui Meu. Când planurile tale vor 
începe să se desfășoare, vei avea parte de ajutor.

Aceste câteva zile au fost pentru tine apăsătoare, dar ai 
acceptat în inima ta ceea ce-ți cer Eu. E greu tot ceea ce ai 
luat asupra ta și poate că te-ai speriat un pic, dar important e 
să ai încredere în Mine.
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Păstrează-Mă în inima ta și sprijină-te pe Mine. Dă-Mi 
toate îndoielile tale și atunci sarcina ta va fi mai ușoară. Tre-
buie să amintești omenirii despre promisiunile Mele și să te 
referi la Cuvântul Meu scris. Bazează-te pe Sfânta Scriptură, 
ca să găsești înțelesul. Niciodată să nu te temi să le amintești 
oamenilor că păcatele lor Îmi sfâșie Inima și rănesc sufletul 
Tatălui Meu Veșnic.

Noi, Mama Mea și toți sfinții, te ținem de mână și-ți dăm 
putere. Îți vom da sfaturi practice și îți vom deschide porțile 
pentru a te ajuta în muncă.

Să te ferești de aceia care îți creează greutăți pentru a te 
întârzia în comunicare. Roagă-te pentru ei și mergi mai 
departe. Știu că ești obosită dar trebuie să răspunzi urgent la 
cererea Mea .

Acum e timpul să te odihnești, copila Mea. Tu reacționezi 
bine, cu credință și curaj. Să nu renunți niciodată.

Iubitul vostru Mântuitor, Isus Cristos

Această carte va schimba vieți și va salva suflete
Vineri, 12 noiembrie 2010 la ora 15:00

Continuă-ți drumul și fă tot ce este necesar ca oamenii să 
poată vedea și auzi mesajele Mele Divine.

Am încredere, fiica Mea, că vei folosi orice mijloc pentru 
a fi sigură că oamenii citesc aceste mesaje. Ai nevoie de toată 
energia ta ca să scrii această carte. Această carte* va schimba 
vieți și va salva suflete. Ea a fost profețită dinainte. Da, aceas-
tă carte a fost profețită. Tu ești cea care scrie. Autorul sunt Eu.

Să nu fi surprinsă sau copleșită, pentru că aceasta este o 
sarcină sfântă și tu ai fost aleasă să duci la bun sfârșit această 
lucrare, împreună cu Mine. Aceasta va dura trei luni pentru 
tine. Aș dori să fie publicată în toată lumea. Această carte tre-
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buie să fie cuprinzătoare și puternică și căutată de milioane 
de oameni, ca și Evanghelia.

Fata Mea, această carte o poți publica sub titlul: “Convor-
biri cu un profet ascuns”. Așa este corect. De ce te temi, copila 
Mea? Tu ești ghidată din Cer! Trebuie să rămâi tare. Crede în 
Mine. Abandonează-Mi-te Mie. Te voi ține de mână la fiecare 
pas al tău. Mai târziu voi mai vorbi cu tine.

Salvatorul tău iubit, Isus Cristos

* Cartea se referă la Volumul Întâi al mesajelor dat lumii în 
februarie 2011

Avertisment pentru evitarea iadului 
și promisiunea Paradisului

Sâmbătă, 13 noiembrie 2010 la ora 03:00
Fiica Mea iubită, ai trecut printr-o persecuție îngrozitoare, 
pe care Eu am permis-o ca să-ți salvezi sufletul de chinurile 
iadului. Acum ești liberă și spiritul tău te face capabilă să ves-
tești Cuvântul Meu, pentru ca oamenii să scape de suferința 
care-i așteaptă dacă se dau prostește pe mâna celui rău.

Tu, fiica Mea, ai avut această misiune de la început. În 
aceste câteva zile, Eu te întăresc continuu. Cum crezi că vei 
fi peste o săptămână, un an, sau doi? O luptătoare curajoasă 
până la capăt. Tu vei lucra cu Mine, ca să purificăm sufletele 
copiilor Mei iubiți, față de care am o compasiune profundă 
și plină de iubire. Iubirea curge în venele Mele ca un fluviu. 
Compasiunea Mea pentru ei nu se termină niciodată, cu toa-
te că ei aleg alt drum.
Îi voi salva de chinurile iadului
Spune-le, fiica Mea, că o să-i salvez de chinurile iadului. Tre-
buie ca în această stare a lor, confuză și lipsită de bucurie, să 
vină la Mine. Există doar o singură cale spre iubire și pace. 
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Aceasta va fi în Noul Paradis, când Cerul și Pământul se vor 
uni. Ei nu știu aceasta? Nu au auzit niciodată promisiunile 
Mele din vechime? Promisiunile Vieții Veșnice, în care aceia 
– din întreaga omenire – care se întorc spre Mine, vor fi ridi-
cați cu trup, minte și suflet la Noul Pământ și Noul Cer, unite 
din nou în Paradisul de mult promis pentru copiii Tatălui 
Meu.

Vă implor să credeți. Gândiți-vă. Dacă încă nu ați auzit 
Cuvintele Scripturii, atunci puneți-vă această simplă între-
bare: când simțiți iubire în inimi, ce credeți, de unde provine 
aceasta? Oare iubirea e aceea care provoacă în voi gingășie, 
smerenie, dor și eliberare de egoism? Dacă da, atunci aceasta 
e chiar iubirea pe care Eu o promit tuturor copiilor Mei, dacă 
se întorc la Mine.
Cum ambițiile lumești vă lasă goi pe dinăuntru
Știu că este greu, dragi copii, să credeți într-o lume cu totul 
diferită de cea în care trăiți. Nu uitați, această lume a fost 
creată de Tatăl Veșnic, dar apoi a fost murdărită de amăgitor, 
prin acțiunile lui. El, satana, este deosebit de șiret. Voi copii, 
deja știți desigur că ambițiile lumești care sunt insațiabile, nu 
vă mulțumesc cu adevărat. Simțiți un gol care nu se poate 
explica nici înțelege, nu-i așa? De aceea le căutați din ce în ce 
mai mult. Dar nici așa nu sunteți mulțumiți deși credeți că ar 
trebui să fiți. Oare de ce este așa? Ați privit în inimile voastre 
întrebându-vă: de ce ? De ce? Răspunsul este foarte simplu.

Dumnezeu a creat omenirea. Omenirea a fost ispitită de 
satana. Satana există cu adevărat, în această lume minuna-
tă, care a fost creată din iubirea curată a Tatălui Veșnic. Din 
păcate, el, satana, va exista încă până la a Doua Venire a Mea. 
După aceea, minciunile și înșelăciunile pe care el le-a mani-
festat prin copiii Mei, se vor descoperi. Atunci însă, va fi prea 
târziu pentru mulți dintre copiii Mei, inclusiv pentru aceia 
care sunt nesiguri sau ezită să creadă în creația divină superi-
oară a Împărăției Tatălui Meu.
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Nu Mă refuzați pe Mine
Ascultați ! Eu, Isus Cristos, Mântuitorul, Am fost trimis la 
voi pentru a vă acorda o a doua șansă ca să intrați în Împă-
răția Tatălui Meu. Ascultați acum promisiunea Mea. Ascul-
tați Glasul Meu, care a fost trimis lumii de azi, prin harul 
lui Dumnezeu, prin vizionarii și profeții Mei. Înțelegeți că în 
ochii Tatălui Meu toți copiii sunt egali.

Cei care Îl urmează pe El sunt binecuvântați dar îndură 
chinuri sufletești pentru acele suflete care nu vor să creadă 
și refuză să asculte. Dumnezeu a făcut lumea. Lumea nu a 
apărut de nicăieri. Omul nu a creat și nici nu ar fi putut crea 
o asemenea minune pe care știința n-o va putea niciodată 
explica. Lucrurile supranaturale venite de la Dumnezeu nu 
se pot înțelege, până când toți copiii lui Dumnezeu nu se vor 
abandona cu trup și suflet iubirii curate, acea iubire pe care 
Eu v-o ofer.

Vă rog, vă implor, nu-L refuzați pe Creatorul vostru. Vă 
rog, nu ascultați minciunile derutante pe care amăgitorul vi 
le spune, prin diviziunile masonice, prin gruparea “Illumina-
ti”, prin profeți falși, culte bizare și pline de răutate, care s-au 
format datorită naivității omenești.
Satana este real
Omenirea este slabă. Până și cei mai sfinți discipoli cad victi-
me ispitelor celui rău. Problema este că aceia care caută dis-
tracția, nu cred că el există cu adevărat. Alții în schimb, știu 
că el e real și că există. Ei sunt cei care Îmi pricinuiesc cea mai 
mare durere în inimă.
Rănile se deschid și se infectează din nou
Sufăr atât de tare, încât acele răni pe care le-am primit la Răs-
tignirea Mea îngrozitoare și din cauza cărora am murit, acum 
din nou s-au deschis și se infectează, pricinuindu-Mi o dure-
roasă agonie a Trupului, a Sufletului și a Divinității. Totuși, 
iubirea Mea pentru voi nu va muri niciodată.
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Din Ceruri și În numele Tatălui Veșnic, care v-a creat din 
pură iubire pe fiecare, vă chem pe voi toți să fiți puternici. 
Respingeți-l pe satana! Credeți și acceptați că el există! Des-
chideți-vă ochii! Nu vedeți haosul pe care el îl creează în vie-
țile voastre? Sunteți orbi?
Mesaj către cei bogați
Bogaților le spun: opriți-vă, gândiți-vă o clipă și întrebați-L 
pe Dumnezeu. Vă place cum trăiți Legile lui Dumnezeu? 
După părerea voastră, este corect așa? M-ați refuzat pe Mine 
în favoarea bunurilor lumești? Aceste excese și plăceri vă lasă 
cu inimile goale. În inimile voastre știți că nu este corect. Dar 
voi simțiți o sete și mai mare după promisiunile goale dar 
incitante pe care vi le dă înșelătorul, în schimbul sufletelor 
voastre.
Un mesaj către cei care îi urmează pe Illuminati
Vă implor pe toți, mai ales pe copiii Mei care sunt atrași de 
grupul “Illuminati” și de alte grupări rele. Odată ce sunteți 
acaparați de ei, vă așteaptă osânda veșnică. Nu înțelegeți că 
ceea ce promit ei în schimbul sufletului vostru nu este decât 
minciună? O minciună vicleană și înspăimântătoare. Voi 
nu veți primi niciodată acele daruri promise de mesagerul 
sinistru al adâncimilor iadului. Ca Mântuitor al vostru, care 
Mi-am dat viața pe Cruce pentru a vă salva , vă rog: nu vă 
pierdeți de Mine. Vă iubesc, copiii Mei. Plâng în timp ce vă 
implor să nu Mă refuzați pe Mine, în favoarea înșelătorului.
Eu îi voi ierta pe toți cei care se mărturisesc
Eu nu pot interveni în liberul vostru arbitru, pentru că acesta 
este unul dintre darurile pe care le-ați primit când v-ați năs-
cut în Lumina lui Dumnezeu. Eu voi veni, precum a fost pro-
fețit în Scripturi, mai repede decât ar putea concepe cineva. 
Lumea va cădea în întuneric și deznădejde. Dar Eu voi ierta 
instantaneu pe fiecare dintre copiii Mei care atunci când, în 
momentul în care li se vor dezvălui păcatele lor, indiferent de 
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gravitatea lor, ei se vor mărturisi. Ei vor intra cu trup și suflet 
în Paradis când Cerul și Pământul se vor uni, unde voi toți 
veți trăi veșnic împreună cu familiile voastre.
Promisiuni asupra a ceea ce oferă Paradisul
Nici un fel de boală, nici un fel de violență, nici păcat – doar 
iubire, aceasta este promisiunea Paradisului Meu. Nimeni nu 
va mai dori nimic. Toată lumea va trăi în armonie, bucurie și 
iubire.
Realitatea iadului
Nu refuzați această viață pentru aceea pe care v-o promite 
satana! El vă minte încontinuu. Dacă urmați o cale din care 
Dumnezeu sau Eu, Isus Cristos Mântuitorul vostru, nu facem 
parte, atunci sunteți pe calea osândei veșnice. Veți urla de 
spaimă când vă veți da seama de greșeală. Atunci veți cere 
îndurare. Vă veți zgâria fețele și vă veți smulge părul. Dar 
aveți liberul arbitru, care este unul din darurile Tatălui și nu 
se poate lua de la voi. Dacă voi înșivă alegeți aceasta cale fal-
să, atunci vă veți osândi și veți arde în focul iadului. Acesta 
este chiar foarte real. 

Cea mai mare osânda va fi când veți conștientiza că nu veți 
mai vedea niciodată fața lui Dumnezeu

Cea mai mare pedeapsă va fi să vă dați seama atunci, la sfâr-
șit, că Dumnezeu există. Că Eu, Salvatorul vostru, Isus Cris-
tos, exist cu adevărat, dar că în acea fază nu vă veți mai putea 
salva. Membrii familiei voastre poate că se vor uita la voi din 
partea cealaltă. Când se va întâmpla aceasta și veți înțelege 
înspăimântătorul adevăr, va fi deja prea târziu. Amintiţi-vă 
aceste cuvinte. Cea mai mare osândă este cea de a ști că nu 
veți vedea niciodată fața lui Dumnezeu. Acesta va fi cel mai 
mare chin și va rămâne veșnic cu voi în focul iadului, unde 
durerea este constantă și fără sfârșit. În locul Paradisului care 
v-a fost promis, voi veți sfârși pe îngrozitoarele culoare ale 
iadului, din cauza minciunilor înșelătorului. Iadul este foarte 
real și înseamnă suferință care durează o veșnicie.
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Vă rog pe toți cei care nu credeți că sunt cu adevărat Eu cel 
care comunică acum cu omenirea. Vă rog să vă rugați în fie-
care zi la ora trei, la Inima Mea Preasfântă, Rozariul Divinei 
Milostiviri. Voi răspunde cererilor voastre cu o iubire pe care 
o veți simți imediat. Țineți-Mă de mână, copiii Mei. Nu vă 
desprindeți de ea. Atât de mult vă iubesc Eu încât mi-am dat 
viața pentru fiecare dintre voi, ca să puteți fi salvați.

De această dată voi veni ca să vă judec. Oricât de mult v-aș 
iubi, nu mă pot amesteca în voința voastră, care v-a fost dăru-
ită de Tatăl Meu iubit. Sper că în sfârșit îi veți asculta acum pe 
vizionarii și profeții lumii moderne. Amintiţi-vă, Adevărul 
este calea spre Mântuirea veșnică și spre acel nou început, 
când Paradisul se va întoarce pe Pământ.
Minciunile satanei
Minciunile, indiferent cât sunt de seducătoare, tot minciuni 
rămân. Minciuni – făcute pentru a fura sufletele iubite care 
aleg această cale și de aceea nu pot fi eliberate de către Tatăl, 
Creatorul și Făcătorul Pământului.

Mântuitorul vostru Dumnezeiesc, Isus Cristos

Semnele ultimelor timpuri – dar slava 
se va reîntoarce pe pământ

Duminică, 14 noiembrie 2010 la ora 23:00
Draga Mea fiică, să nu te simți vinovată pentru îndoielile pe 
care le-ai simțit astăzi. Acestea sunt firești. Capacitatea ta de 
a înțelege lucrurile spirituale nu este încă atât de puternică pe 
cât ar trebui să fie, dar așa este normal.

Eu te voi conduce iar tu, cu timpul, vei înțelege scopul 
misiunii tale. Am nevoie ca tu să fii tare în munca ta și ascul-
tătoare față de Mine. Aceasta e o sarcina grea, care te va epu-
iza emoțional. Îți voi trimite un conducător spiritual care te 
va ajuta în aceasta misiune uriașă, ce trebuie dusă la bun sfâr-
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șit. Această misiune este foarte importantă, deoarece fără ea, 
foarte multe suflete s-ar pierde din cauza satanei. Fiica Mea, 
tu deja te-ai decis pentru această lucrare, chiar înainte de a o 
fi primit.

Eu îl conduc pe îndrumătorul tău spiritual. Când tu vei 
vorbi, el va ști adevărul. În ultimele două zile ai simțit deja 
păcatele oamenilor, într-un mod în care nu le-ai mai simțit 
până acum. Ai văzut diferența? Te-ai simțit deosebit, când 
te-ai uitat către copii Mei? I-ai văzut într-o altfel de lumi-
nă, nu-i așa? Aceasta este puterea Duhului Sfânt, cu care Eu 
te-am binecuvântat.

Iubirea pe care ai simțit-o în inima ta pentru copii Mei, ca 
și preotul pe care l-ai văzut astăzi la Sfânta Liturghie, au fost 
daruri pe care Eu ți le-am dat prin puterea Duhului Sfânt. 
Vei putea acum să vezi, să simți și să auzi păcatele oamenilor 
într-o așa măsura încât să simți durerea pe care o simt Eu. Vei 
vedea și iubirea pe care Eu o port copiilor Mei, prin ochii tăi 
în care acum se oglindește Inima Mea.

Să nu te temi de aceste daruri, copilă. Să nu crezi că nu vei 
putea finaliza această misiune, deoarece puterea pe care o vei 
primi prin harurile Mele te va întări astfel încât nici nu te vei 
mai uita vreodată înapoi, și nici nu vei dori aceasta.

Acum te simți slabă. Dar așa se simte Puterea Mea Dum-
nezeiască inundând corpul tău. Căldura pe care o simți este 
iubirea pe care o simt Eu pentru tine. Nu plânge, copila Mea. 
Până acum ai fost deosebit de tare și ai acceptat totul cu toate 
că sunt doar câteva zile de când am început să îți vorbesc. Nu, 
copila Mea, nu sunt închipuiri, deși tu te tot întrebi pe tine și 
pe aceia care-ți sunt aproape.
Cei care își vând sufletul satanei
Acum scrie următoarele: lumea este apăsată de greutatea 
întunericului și a complotului demonic urzit de cel rău care 
continuă să îi ademenească și să îi ispitească pe copiii Mei. 
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Ei au fost păcăliți într-o asemenea măsură încât mulți dintre 
ei se zvârcolesc ca niște animale chiar în văzul întregii lumi. 
Cât de multe suflete pline de lăcomie și vanitate, le par, celor 
care au credinţă, ca fiind într-o stare vrednică de milă? Acele 
suflete, în trufia lor, cred că au o putere reală, putere pe care 
le-a promis-o satana. Mulți dintre acești copii au ales să își 
vândă sufletul și se mai și mândresc cu asta.

Din ce în ce mai mulți copii ai Mei sunt atrași de strălucirea 
și bogăția promisă de el (satana) în văzul întregii lumi. Nu,… 
lor nu le este rușine să se laude că îi aparțin lui. Promisiunile 
făcute de el nu sunt doar minciuni, ci în plus au fost date doar 
din ură împotriva omului. Satana urăște omenirea.

El îi minte pe copiii Mei și le promite că le poate da ori-
ce, dar asta, din păcate, este doar minciună. Toți cei care-l 
urmează pe el și promisiunile lui iluzorii nu pot fi și nu vor 
fi salvați.

Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă pentru copiii Mei. Fiica 
Mea, știu că ești obosită, dar ascultă cuvintele Mele. Și cre-
dincioșii care au credința lâncedă dar încă nu s-au atașat de 
tot de satana, trebuie să fie precauți. Ei, inclusiv discipoli ai 
Mei și câțiva dintre slujitorii Mei sfințiți, episcopi, arhiepi-
scopi, ironizează credința copiilor Mei. Spiritualitatea lor s-a 
pierdut în spatele lăcomiei, căci aurul și bogăția au ascuns 
darurile divine pe care le-au primit ca discipoli ai lui Dum-
nezeu.

Biserica a rătăcit calea și se afundă în întuneric. Copila 
Mea, acest fapt a fost profețit și nu este altceva decât un semn 
al timpurilor de pe urmă. Sunt timpurile în care se va ivi ulti-
mul papă și lumea se va pierde sub conducerea Profetului 
Fals.

Revelațiile despre lucrurile care vor preceda a Doua Mea 
Venire, ți se vor da dinainte, copila Mea, pentru ca să poată 
fi ascultate cuvintele tale și sufletele să fie pregătite înainte de 
Marele Avertisment. Nu te neliniști. Viața va continua. Sla-
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va se va reîntoarce pe Pământ. Copiii Mei vor fi salvați din 
ghearele celui rău, care va fi distrus. Foarte important este să 
nu-i ducă cu sine, prin uneltirile lui, pe copiii Mei, în adâncul 
iadului.

Cuvântul Meu trebuie să fie puternic. Copiii Mei trebuie să 
îl asculte. Le dau acest avertisment din pură iubire. Acum Mă 
întorc la voi ca Judecător și nu ca Mântuitor. În trecut, tim-
pul judecății s-a amânat datorită rugăminților Mamei Mele 
iubite și mulțumită rugăciunilor discipolilor Mei din lumea 
întreagă. Acum nu va mai fi așa.
Nimeni nu va ști data reîntoarcerii Mele
Nici ție, nici altor copii ai Mei nu le va fi revelată data Venirii 
Mele. Nu se poate revela. De aceea este important ca fiecare 
copil al Meu să fie pregătit. Cei care nu se pregătesc, nu vor 
putea spune că lor nu li s-a dat adevărul. Când va veni Mare-
le Avertisment vor recunoaște adevărul. Da, dacă își spove-
desc păcatele și le recunosc, ei vor primi binecuvântarea Mea. 
Dacă nu, atunci vor fi aruncați în focul iadului. Milostivirea 
Mea se va termina pentru ei.

Acum du-te, copila Mea. Pregătește Cuvântul, ca lumea 
să-l poată auzi. Spune copiilor Mei, credincioșilor Mei, să nu 
le fie teamă. Spune-le să se roage pentru necredincioși. Apoi 
spune-le necredincioșilor să se întoarcă la Mine. Fă tot ce este 
posibil ca să-i atenționezi să-și deschidă inimile.

Mântuitorul vostru Isus Cristos, care vine să-i judece pe cei 
vii și pe cei morți

A doua venire
Luni, 15 noiembrie 2010 la ora 03:00

Mulțumesc, fiica Mea, pentru că perseverezi în Adevărul 
Meu și înțelegi că această comunicare a Mea cu tine este foar-
te reală. Vei simți Duhul Meu în corpul tău atunci când Eu 
voi veni să-ți revelez mesajul Meu divin, care trebuie să fie 
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înțeles de către omenirea acestor timpuri. Eu aduc un mesaj 
pur de iubire și pasiune pentru toți Copiii Tatălui Meu. Aces-
te mesaje le vor explica tuturor discipolilor lui Dumnezeu cât 
de important este ca acum să cadă în genunchi și să înțeleagă 
adevărul Cărții lui Ioan.

A sosit timpul pentru a Doua Mea Venire, iar semnele sunt 
deja revelate pentru aceia care cunosc profețiile date cu atât 
de mult timp în urmă. Priviți. Ce vedeți acum? Semnele se 
văd deja. Omul nu recunoaște îngrozitoarele ambuscade la 
care este supus? Minciunile perverse, acceptate și acoperite 
de către guvernele care nu suspectează nimic, se ascund în 
spatele unei aparente salvări.

Ascultați-Mă, copiii Mei. Anticristul stă gata să apară. Fiți 
vigilenți, deschideți-vă ochii și inimile în fața adevărului, sau 
altfel veți muri. Nu vă temeți, iubiți discipoli, pentru că voi 
veți conduce turma Mea la Sfânta Adorație a Tatălui Meu 
Veșnic. Hrana vieții va fi abundentă în timpul acestor zile 
întunecate, pentru acești credincioși. Rămâneți împreună și 
iubiți-vă unii pe alții. Dați-vă putere unul altuia pentru ca să 
puteți uni fiecare rasă, fiecare credință și pe credincioșii din 
întreaga lume, pe calea spre Împărăția Tatălui Meu.

Sarcina voastră va fi să dovediți iubirea lui Dumnezeu, 
bunătatea, speranța și dreptatea Vieții Veșnice pregătită pen-
tru întreaga omenire. Prin rugăciune comună, prin dărâma-
rea zidului vostru de mândrie și de frică, veți deveni o forță 
puternică. Împreună veți fi puternici. Fidelitatea voastră față 
de Mine, Mântuitorul vostru, va ajuta la convertirea necre-
dincioșilor. Acești oameni, mulți dintre ei, independent de 
vina lor, nu cunosc Iubirea Mea. Poate simt iubire unii pentru 
alții, însă nu înțeleg de unde vine aceasta. Conduceți-i pe ei, 
copii ai lui Dumnezeu, spre lumină.

Eu sunt pâinea, Eu sunt lumina. Lumina Mea vă ține în 
siguranță. Dar vă îndemn să fiți generoși în inimi și în suflete, 
gândindu-vă și la cei care au nevoie de călăuzire. Prin exem-



41
FINAL VERSION

plul vostru trebuie să le arătați cum să se apropie de Mine. 
Blând, dar hotărât, trebuie să-i convingeți să aleagă calea cea 
bună. Important e să-i treziți din visarea lor neștiutoare, îna-
inte de a fi prea târziu.

Copiii Mei, nu înțelegeți învățătura Cărții Tatălui Meu? 
Cartea care revelează semnele Venirii Mele pe Pământ trebu-
ie studiată și acceptată ca Adevăr. Dumnezeu, Tatăl Veșnic, 
prin profeții Lui, nu minte. El nu se contrazice. Acum vi se 
arată acele semne cerești care au fost profețite, și trebuie să vă 
pregătiți.

Voi și familiile voastre într-o clipită veți fi ridicați împreu-
nă cu Mine.

Vă rog insistent, rugați-vă pentru călăuzire. Credincio-
șii Mei, fiți gata să luptați în numele Meu și să țineți piept 
Anticristului. Oamenii vor râde de voi, când le veți aminti 
de profețiile din cartea lui Ioan. Vă vor acuza și vă vor bat-
jocori, cu un umor searbăd, pentru părerile și îngrijorările 
voastre. Să nu vă pese, pentru că acum aveți o obligație față 
de Mine. Rugați-vă, rugați-vă și convingeți-i pe cei necredin-
cioși să accepte Învățăturile. Nu vă temeți. Acelora dintre voi 
cărora le e teamă de viitorul lor sau al familiei lor, vă spun 
următoarele: când va veni timpul, voi și familiile voastre 
într-o clipă veți fi ridicați în Rai, împreună cu Mine. Apoi 
veți primi darul Vieții Veșnice când Cerul și Pământul se vor 
uni. Aceasta înseamnă Noul Paradis. Va fi un timp de mare 
slavă, de iubire și de perfecțiune pentru fiecare dintre cei ce 
Mă urmează.

Rămâneți puternici. Va trebui să suportați chinul suferinței 
pentru scurt timp. Dar credința voastră vă va întări și vă va 
face puternici. Nu uitați, Eu vă iubesc pe toți. Iubiți-Mă și voi 
pe Mine și ajutați-Mă să salvăm cât mai multe suflete.

Voi sunteți oastea Mea puternică și acum a sosit timpul 
să vă pregătiți de luptă. Vă voi conduce pe toţi în Împărăția 
Tatălui Meu.

Iubitul vostru Mântuitor, Isus Cristos
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Puterea lumii, Anticristul și semnul Bestiei
Luni, 15 noiembrie 2010 la ora 10:00

Acum recunoști adevărul și accepți mesajele ca fiind rea-
le. Fiica Mea, scrie următoarele: viteza cu care se desfășoa-
ră profețiile devine evidentă pentru toată lumea. Urmărește 
schimbările care devin vizibile în Biserica Mea, căci acesta 
este unul dintre primele semne. Acum înșelătorul îi va indu-
ce în eroare pe discipolii Mei.

Al doilea semn se va arăta în modul în care mulți dintre 
voi nu vor mai avea controlul în propriile lor țări. Aceasta 
cuprinde controlul bunurilor materiale și controlul armatei. 
Copiii Mei, conducătorii voștri și toți aceia care răspund de 
masele de oameni, vor pierde controlul. Vor deveni ca niște 
bărci fără cârmaci. Acea barcă va avea un drum fără țel și ei 
vor fi pierduţi.

Copiii Mei, acum trebuie să vă rugați foarte mult ca să se 
slăbească strânsoarea pe care aceste grupări de oameni male-
fici vor să o exercite asupra voastră. Ei nu sunt din Împărăția 
lui Dumnezeu și voi nu veți putea recunoaște că aceasta este 
o forță puternică, însă atentă să nu se dezvăluie.

Copiii Mei, voi nu veți fi cu nimic mai înțelepți. Veți crede 
doar că trăiți într-o perioadă grea, dar să știți că această fața-
dă a fost planificată tocmai pentru a vă face să gândiți astfel. 
Ridicați-vă, copiii Mei, acum!
Semnul bestiei
Nu acceptați Semnul. Dacă mai mulți dintre voi îl refuză, 
atunci numeric veți fi mai tari. Acest semn – semnul Besti-
ei – va fi distrugerea voastră. El nu este ceea ce pare. Dacă îl 
acceptați, atunci veți fi duși din ce în ce mai departe.

Fiţi atenţi la Planul înșelătorului, care se pregătește să ștear-
gă din viața voastră orice semn referitor la Tatăl Meu Veșnic 
și la învățătura Sfintei Scripturi. Veți vedea aceasta în școli, 
în facultăți, în spitale și în constituția țării voastre. Cel mai 
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îngrozitor lucru, care Mă doare cel mai mult, este abandona-
rea învățării Bibliei tocmai de către cei care sunt practicanți 
ai cinstirii Mele, Mântuitorul lor Dumnezeiesc. Este foarte 
aproape timpul când veți vedea cum Cuvintele Mele și învă-
țarea adevărului vor fi abolite și vor fi pedepsite.

Copiii Mei, voi veți suferi mult în Numele Meu. Răspunză-
toare de aceasta vor fi acele forțe ale răului. Ei sunt conduși 
de satana. Îi veți putea vedea peste tot, mai ales în funcțiile 
importante, de care va depinde supraviețuirea voastră. Copiii 
Mei, nu vă îngrijorați pentru voi. Mai degrabă să vă îngri-
jorați pentru acele sărmane suflete induse în eroare, care au 
fost atât de contaminate de către înșelător încât acum le este 
greu să scape de el, atât de puternică este strânsoarea lui. Nu 
puteți avea încredere în astfel de oameni. Aveți grijă în ce 
fel de relații ajungeți cu ei. Strânsoarea lor va fi așa de mare 
pentru că ei vor controla totul. Va fi foarte greu să vă luptați 
cu ei, pentru că vor controla băncile, proprietățile voastre, 
impozitele și alimentele de bază de care aveţi nevoie ca să 
supraviețuiţi.

Dar toate acestea nu vor ține mult, pentru că zilele lor sunt 
numărate. Dacă acești oameni vor rămâne în sclavia celui 
rău, vor cădea în adâncurile terorii iar soarta lor este atât de 
îngrozitoare și înspăimântătoare încât omul ar rămâne împie-
trit – mort – dacă ar vedea doar pentru o clipă chinurile pe 
care ei le vor îndura.

Lupta este pe cale să înceapă și să se desfășoare, dar Mâna 
Tatălui Veșnic va cădea rapid, pedepsind pentru păcatele 
lor care au devenit evidente acum pe pământ. Pentru aces-
te păcate Mi-am dat Eu viața. Nici un om nu se poate numi 
copil al lui Dumnezeu dacă este martor sau participant la 
această întunecată dar ordonată armată a distrugerii. Această 
armată diabolică, plină de demonii iadului, săvârșește fapte 
de o asemenea gravitate încât oamenii nevinovați nu pot să le 
cuprindă cu mintea.
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Nu vreau să-i sperii pe copii Mei, însă adevărul va fi dezvă-
luit în timp. Ridicaţi-vă acum, copiii Mei! Luptaţi împotriva 
forţelor răului înainte ca ei să vă distrugă. Fiți atenți la con-
ducerea globală în orice formă, măsură, tip sau cod. Priviți-i 
cu atenție pe conducătorii voștri și pe toți cei care vă contro-
lează accesul zilnic la banii care vă permit să vă hrăniți și să 
supraviețuiți. Trebuie deja să vă faceți rezerve de alimente.

Nu ați primit acest mesaj într-un mod care reflectă Învăță-
turile Mele, însă trebuie să Mă ascultați acum. Aceste lucruri 
au fost profețite de mult. Copiii Mei, trebuie să ascultați cu 
atenție. Duhul întunericului crește mereu și voi, credincioșii 
Mei, trebuie să rămâneți puternici. Păstrați-vă vie credința în 
Mine prin rugăciune. Fiecare copil al Meu să se roage zilnic 
Rozariul Divinei Milostiviri, deoarece prin el i se întărește 
sufletul, iar în momentul morții găsește bunăvoință.

Copiii Mei, mesajele Mele să nu vă sperie. Credincioșii 
Mei au o datorie față de Mine. Dați-Mi voie să vă spun aceas-
ta. Amintiți-vă că veţi fi umpluţi de Duhul Sfânt imediat ce 
acceptați Cuvântul Meu. Nu vă temeți, căci voi ați fost aleși. 
Voi, oastea credincioșilor Mei, veți duce la înfrângerea celui 
rău. Ca să faceţi asta, trebuie să vă rugați.

Eu vin la voi cu un Mesaj de Iubire pură. Nu vă dați seama 
că voi veți trăi Paradisul atunci când Cerul și Pământul se vor 
uni? Nu aveți de ce să vă temeți pentru că voi, credincioșii 
Mei, veți fi ridicați cu trup, minte și suflet în Împărăția lui 
Dumnezeu. Îi veți vedea pe cei dragi ai voștri care au primit 
darul Tatălui Ceresc.

Faceți ce vă spun, rugați-vă, vorbiți-Mi, iubiți-Mă și aveți 
încredere în Mine, iar Eu vă voi da în schimb putere. Rugați-
vă pentru apărare prin rugăciunea Sfântului Rozariu, care vi 
s-a dat cu binecuvântări de către Mama Mea. Pe de o parte, 
această rugăciune trebuie spusă ca să vă ajute să vă protejați 
pe voi înșivă de cel rău. Pe de altă parte, trebuie să vă rugați 
ca și cei cu care interacționați să fie apărați, pentru ca ei să nu 
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vă contamineze sau să vă clatine credința pe care o păstrați în 
inimile voastre pentru Mine.

Rugați-vă și pentru protecția profeților și vizionarilor Mei. 
Rugați-vă pentru slujitorii Mei iubiți, acei slujitori sfințiți pe 
care Eu i-am trimis ca să vă ghideze. Și ei, ca și credincio-
șii Mei, suferă chinurile provocate de cel rău. El (cel rău) va 
încerca mereu să vă orbească în fața adevărului și va folosi 
toate tacticile perfide ca să vă convingă că credința voastră 
este falsă. Ascultați-Mă. El, înșelătorul, va folosi argumenta-
ția și logica, prezentate în mod subtil și plăcut, ca să vă con-
vingă că el va aduce speranța în viețile voastre. El, prin Anti-
crist, se va strădui să vă facă să credeți că el este Cel Ales.
Anticristul
Mulți dintre credincioșii Mei vor cădea victimă acestei înșe-
lătorii respingătoare. Fiți vigilenți. El va fi văzut în lume ca 
mesagerul iubirii, păcii și armoniei. Oamenii vor cădea în 
genunchi în fața lui și-l vor adora. El vă va arăta puterea lui 
și voi veți crede că este de proveniență dumnezeiască. Dar 
nu este așa. El vă va instrui într-un mod care vi se va părea 
uneori ciudat. Adevărații credincioși vor ști că el nu este din 
lumină. Prezența sa mândră și pompoasă îi va ascunde răuta-
tea crudă. El va etala și vă va arăta ceea ce va părea a fi adevă-
rata compasiune și iubire pentru toţi. În spatele acestei fațade 
el este plin de ură față de voi, copiii Mei. El râde în spatele 
ușilor închise.

Copiii Mei, el va provoca o confuzie îngrozitoare. Va părea 
puternic, hotărât, plin de umor, grijuliu, iubitor, și va fi per-
ceput ca un salvator. Înfățișarea lui frumoasă îi va atrage pe 
mulţi, dar curând el se va schimba.

Va provoca dezastru în lume și va omorî mulți oameni. 
Actele lui de teroare vor fi evidente pentru toți. El vă va dis-
truge independența și va avea un rol esenţial la punerea sem-
nului – semnul Bestiei. Voi, copiii Mei, trebuie să fiți tari. Să 
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nu acceptați semnul, pentru că dacă îl acceptaţi veți cădea 
sub influența lui hipnotică, malefică.

Mulți vor muri, din cauza credinței lor pentru Mine. Nu 
vă temeți, deoarece dacă suferiți pentru Mine, cu Mine, în 
Mine, atunci sunteți aleși. Rugați-vă, rugați-vă, ca să nu ajun-
geți sub domnia lui îngrozitoare. Ridicați-vă, luptați pentru 
Mine!

Nu lăsați ca Anticristul, cu tot farmecul lui convingător, să 
vă cucerească sufletul. Lăsați-Mă să vă iau în Brațele Mele, să 
vă leagăn cu Harul Meu Divin, acum, ca să vă dau putere să 
luptați pentru adevăr. Dragostea Mea pentru voi nu va muri 
niciodată. Niciodată să nu alegeți calea Anticristului, deoare-
ce veți fi pierduți pentru Mine. Va fi greu, dar copiii Mei vor 
primi ajutor pe multe, multe căi, ca să vi se ușureze suferința. 
Duceți-vă acum și rugați-vă pentru Milostivirea Mea Divină 
și pregătiți-vă pentru lupta finală.

Isus Cristos, Regele poporului Meu, Mântuitorul și Jude-
cătorul Drept

CARTEA ADEVĂRULUI ŞI MISIUNEA DE SALVARE

Cartea Adevărului
Sâmbătă, 18 decembrie 2010 la ora 09:40

Așadar, acum știi că ceea ce Eu promit se împlinește. Ți-am 
trimis un îndrumător spiritual, acea persoană pe care am 
ales-o chiar de la începutul călătoriei tale. Este nevoie de 
timp pentru ca acei puţini aleși să ia Potirul Lucrării Mele. 
Fiica Mea, tu ai nevoie de un conducător spiritual pentru ca 
mesajele Mele să fie pe deplin înțelese de slujitorii Mei. Astfel 
se va răspândi Cuvântul și oamenii vor recunoaște Adevărul. 
Acest drum va fi plin de obstacole, de mici devieri care se 
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vor ivi pe neașteptate pentru a te duce în altă direcție, dar 
nu trebuie să te temi. Acum tu vei fi îndrumată și vei simți o 
încredere și mai mare în Lucrarea ta.

Acum scrie următoarele: Cartea Adevărului este oferită 
copiilor Mei pentru a-i ajuta să se mântuiască în Inima Mea. 
Lor li se dă șansa de a proclama Slava Mea înainte ca Eu să 
vin ca Mântuitor Milostiv și Judecător Drept. Eu niciodată nu 
vreau să-i pedepsesc pe copiii Mei, dar -în anumite situații- 
aceia care  se aliază cu satana, în deplină cunoștinţă, și care îl 
plasează pe el și pe acoliții lui în așa mare cinstire încât să i se 
închine lui chiar și în fața unui altar, ei nu mai pot fi salvaţi. 
Ei știu cine sunt ei în realitate. Lor le va fi foarte greu să se 
întoarcă la Mine. Rugați-vă pentru ei.
Pe cine atacă satana
Înșelătorul nu mai are decât puțin timp rămas pe pământ 
pentru a face haos și distrugere, așa că activitatea lui s-a 
intensificat peste tot. Ţinta lui sunt în special slujitorii Mei 
sfințiți din Biserica Tatălui Meu, pe cei tineri, pe cei frumoși, 
ca și pe cei foarte inteligenți.

Toți cei care continuă să se laude că nu cred în Mine sau în 
Tatăl Veșnic, vor avea doar o ultima șansă ca să-și deschidă 
inimile.

Mă doare să îi văd. Este ca și cum aș vedea o mașină pli-
nă de oameni, copiii Mei dragi, care printr-o ceață densă se 
îndreaptă spre o stâncă. Ei au luat-o pe un drum greșit și 
acum, când cred că merg înapoi spre căminul lor confortabil, 
sunt gata să cadă fără speranță în întunericul năprasnic.

Profețiile prezise vor fi acum revelate 
Fiica Mea, nu va fi ușor să-i determini pe copiii Mei să 

asculte mesajele Mele. În pofida piedicilor, trebuie să perse-
verezi. Răbdarea este foarte importantă. Aceste mesaje sunt 
foarte prețioase și pline de iubire, dar și de atenționări. Ei, 
copiii Mei, trebuie să se oprească și să înțeleagă că profețiile 
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care au fost prezise cu mult timp în urmă se vor revela acum. 
Aceste evenimente sunt pe cale să se întâmple acum pe acest 
pământ și timpul este foarte-foarte scurt.
Eu nu voi dezvălui nicicând data Reîntoarcerii Mele
Fiica Mea, niciodată nu vă voi dezvălui data celei De-a Doua 
Veniri a Mea, pentru că nu trebuie s-o știți. Dar acum, înain-
te de a Mă întoarce, comunic cu lumea întreagă, ca să le pot 
arăta copiilor Mei Milostivirea Mea adevărată.
Mama Mea acționează în numele Meu
Mama Mea iubită, lucrând în numele Meu, răspândește 
mesajele prin vizionarii aleși. Alţi profeți aleși suferă în tai-
nă și de bună voie pentru salvarea sufletelor. Eu le permit să 
sufere Chinurile Mele, ca un gest faţă de generozitatea imen-
să a acestor credincioși devotaţi. Ei sunt responsabili pentru 
salvarea multora. Dar ei nu suferă numai acele chinuri pe 
care Eu le-am suferit pe cruce, ci simt și  suferințele pe care 
Eu le îndur acum. Pe deasupra, din când în când, mai suportă 
și ironii și batjocură. Dar prin smerenia lor ei suportă totul 
în liniște și, în unele cazuri, chiar în văzul tuturor. Alții, slu-
jitorii Mei sfințiți care aleg viața în solitudine, Îmi fac Mie un 
mare serviciu. Jertfa lor specială, de lepădare de sine, ajută tot 
la salvarea sufletelor.
Darurile lui Dumnezeu sunt considerate ca și cum ar fi un 
drept
Răspândirea Adevărului într-o lume modernă, unde tehni-
ca a ajuns la cote amețitoare, este foarte dificilă. Glasul Meu 
este ca un slab strigăt în pustiu, dat la o parte de răsfăţul de 
sine. Copiii Mei nu pot să înțeleagă că toate minunile care 
au fost făcute prin tehnologie în folosul omenirii sunt daruri 
ale Tatălui Ceresc. Toate minunile din industria dezvoltării 
medicamentelor pentru binele omenirii, sunt tot un dar. Însă 
oamenii iau aceste daruri ca și cum li s-ar cuveni, deoarece ei 
cred că acestea sunt realizări ale omului, dar nu este așa.
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Darul inteligenței
Darul inteligenței, ca și talentul cântatului, este tot un dar al 
Împărăției Dumnezeiești, și tocmai pentru că acestea sunt 
daruri de la Dumnezeu, ele sunt ținte ale lui satana, cel rău. 
Prin influența lui, tehnologia este folosită să distrugă și să 
producă distrugere în lume. Cum râde el când vede că izbuc-
nesc războaie și când tehnologia este utilizată pentru spionaj 
sau pentru a ucide. Cum râde când tehnologia medicală este 
folosită nu numai pentru a ucide, ci chiar și pentru a justifi-
ca crima. Toate aceste cumplite crime împotriva umanităţii, 
care sunt posibile datorită tehnologiei, se ascund în spatele 
unei faţade numită „toleranță”.
Toleranța ca mască a răului
Toleranța poate fi o mască perfectă a răului. Pentru cei care 
sunt vigilenți datorită învățăturilor Mele, aceste crime împo-
triva umanităţii devin imediat foarte clare, când ele se înfăp-
tuiesc în fața ochilor voștri.

În numele toleranței oamenii sunt omorâți, li se respinge 
dreptul la libertate și, mai presus de toate, li se ia dreptul la 
o justiție morală. O, da, copiii Mei să fiți conștienți de aces-
tea. Fiți vigilenți și păziți-vă când auziți cuvântul “toleranță”, 
pentru că acesta este unul din jocurile favorite de înșelare ale 
satanei.
Oamenii nu sunt în stare să susțină (să apere) creștinismul
În ciuda mijloacelor de comunicare moderne, copiii Mei nu 
sunt în stare să susțină și să admită că sunt creștini. Asta se 
întâmplă și datorită faptului că ei, cei mai mulți creștini, tră-
iesc în lumea vestică. Lor le este teamă că lumea va râde de ei 
și îi va teroriza. Ei au perfectă dreptate. Așa se întâmplă. Dar 
fiți atenți la următoarele: Copiii Mei vor suferi întotdeauna 
un anume tip de ridiculizare când iau asupra lor Crucea Mea. 
Ei atunci pot fi siguri că fac Lucrarea Mea.
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Cine suferă în numele Meu va primi mari binecuvântări 
și multe haruri. Dar cel mai mult vor suferi acei creștini care 
luptă pentru dreptul de a proclama numele Meu în public. 
Ei trebuie să rămână tari. Voi sunteți Speranța Mea pe acest 
pământ. Fără discipolii Mei fideli, copiii Mei nu pot fi trecuţi 
peste ultimul prag spre Împărăția Tatălui Meu.

Eu îi iubesc pe toți discipolii Mei. Eu sunt în inimile lor și 
ei știu asta. Ascultați acum Cuvintele Mele prin acest profet 
al Meu. Nu refuzați aceste Mesaje. Prin transmiterea lor din 
om în om, vor ajuta să se salveze milioane de suflete în toată 
lumea înaintea celei de-a Doua Veniri a Mea.

Acum mergi în pace și iubire.
Al vostru devotat Mântuitor, Isus Cristos

Dumnezeu Tatăl: Ori sunteți cu Mine, ori 
împotriva Mea. Decizia vă aparține

Marți, 21 februarie 2012 la ora 12:30
Eu sunt Dumnezeu Tatăl, Creatorul tuturor lucrurilor. Vă 
vorbesc în această seară în numele Sfintei Treimi.

Fiica Mea, a sosit timpul ca primul sigiliu să fie rupt, și cât 
de tare Mă întristează asta!.

Am promis că înainte ca aceasta să se întâmple, Eu voi ofe-
ri Pecetea Protecției Mele pe fruntea tuturor celor care cred 
în Mine.

Acum, copii, vă dau ultima șansă de a vă ridica și a decide.
Ori sunteți cu Mine, ori împotriva Mea. Alegerea este a 

voastră.
Cei care respingeți Cuvântul Meu Sfânt, dat prin acești pro-

feți ai timpurilor din urmă, trebuie să ascultați acum ce spun.
Eu vă trimit profeți ca să vă îndrume.
De ce respingeți iubirea Mea?
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De ce permiteți îndoielii să vă orbească în fața adevărului?
Oricât de mult vă iubesc, nu mai este decât puţin timp iar 

voi o să aveți numai câteva secunde pentru a vă decide pro-
pria soartă. Căci, în timp, răbdarea Mea se sfârșește.

Dacă nesocotiți chemarea Mea, vă va fi greu să Mă găsiți în 
pustietatea care vă stă în față.

Dacă acceptați Pecetea Iubirii Mele, veți fi sub ocrotirea 
Mea tot timpul.

Această ocrotire se va răsfrânge și asupra familiei voastre.
Aceasta este ultima Mea chemare ca să vă ofer Pecetea 

Iubirii Mele.
După asta va trebui să faceți față întunericului Marii Strâm-

torări, singuri și fără nici un sprijin.
Niciodată nu Vă voi forța să Mă iubiți, copiii Mei. Aceasta 

este alegerea voastră și, bineînţeles, iubirea nu poate să vină 
decât din inimă.

Eu acum vă întind Mâna Iubirii Mele. Dacă Mă cunoașteți, 
atunci Mă veți recunoaște.

Dacă spuneți că Mă cunoașteți dar refuzaţi gestul Meu de 
iubire și de protecţie, înseamnă că nu Mă cunoașteți de loc.

Copii, stați aproape de Mine acum, căci primul sigiliu a 
fost rupt în sfârșit.

Pământul se va cutremura în diferitele zone ale lumii și 
atunci nu veți mai avea îndoieli.

Pentru că vă iubesc, voi aștepta răspunsul vostru după 
aceasta.

Niciodată să nu-i respingeți pe profeții Mei pentru că Mă 
respingeți pe Mine.

Dacă le faceţi rău sau îi jigniţi pe profeții Mei, atunci Mie 
îmi faceţi acestea, căci ceea ce insultaţi voi astfel este chiar 
Glasul Meu din Ceruri.
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Este mult mai bine să nu spuneţi nimic și să tăceți dacă 
aveți îndoieli.

Acum este timpul ca profețiile să se dovedească.
Mulți vor cădea în genunchi, cu rușine și părere de rău, 

când vor vedea cum M-a sfâșiat respingerea mesajelor Mele 
date prin profeții timpurilor din urmă.

Cum, prin condamnare și ridiculizare, au batjocorit Cuvân-
tul Meu Sfânt,.

Cum, deoarece Adevărul era prea amar, au preferat să 
înghită cuvântul profeților falși și al ghicitorilor care le-au 
dat liniștea superficială pe care au căutat-o.

Cât de departe au căzut copiii Mei față de Mine!
Cât de nerecunoscători sunt!
Toți cei care Mă cunoașteţi și Îmi acceptaţi Pecetea, să știţi 

că veţi avea viaţă veșnică.
Tu niciodată nu te-ai îndoit de cuvântul Meu, pentru că 

smerenia ta și iubirea ta față de Mine, pură ca a unui copilaș, 
nu au permis ca raționamentul intelectului să-ți închidă ure-
chile în fața Adevărului.

Atât de mulți profeții trimiși de Mine în ultimii două-
zeci de ani au fost batjocoriți, abuzați, chinuiți și aruncați 
în pustie.

Vouă, celor care ați calomniat mesajele Mele, ar trebui să 
vă fie rușine.

Cu toate acestea, ați idolatrizat profeții falși și v-ați înclinat 
în fața lor.

Pe voi vă întreb, în fața cărui Dumnezeu vă plecaţi?
Voi știți cine sunteți. A venit timpul să înfruntați Adevă-

rul, căci sunteți ori cu Mine, ori împotriva Mea. Dacă nu Mă 
puteți recunoaște, sunteți pierduți.

Voi, cei care auziți Glasul Meu, urmați-Mă și ajutați-Mă să 
construiesc Rămășiţa Bisericii Mele pe pământ.
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Eu vă voi conduce prin haosul care va fi creat de anticrist.
Voi nu veți suferi chinul care se va abate asupra celor care 

refuză să respingă idolii falși, lăcomia, materialismul și setea 
de putere.

Vă chem acum, Copiii Mei, să Mă ascultați.
Vă rog să deschideți ochii până nu e prea târziu.
Tatăl Vostru iubitor, Dumnezeu cel PreaÎnalt

Ultimul profet a fost trimis acum așa 
că vă rog să nu refuzați acest dar

Vineri, 19 iulie 2013 la ora 15:00
Mult iubita Mea fiică, atunci când te îngrijorezi și simți că nu 
ești iubită, din cauza acestei Misiuni, trebuie să știi că Sfân-
tul Duh îți va da întotdeauna putere. Nu vei putea niciodată 
să rostești lucruri neadevărate pentru că acest lucru nu este 
permis de Preaiubitul Meu Tată. Tu ești profetul vremurilor 
din urmă și, deși știu că acest lucru te înspăimântă, ia aminte 
la ce îţi spun.

Eu, prin Iubirea Tatălui Meu, acord lumii o mare Milos-
tivire. Ultimul profet a fost trimis acum, deci vă rog să nu 
refuzați acest Dar, căci este dorința Tatălui Meu de a-i aduna 
pe toți copiii Săi și de a-i proteja de răul din lume. Acesta este 
Darul care vă aduce salvarea finală de la o pedeapsă îngrozi-
toare.

Să nu refuzați acest Dar al profeției, ultima intervenție din 
Ceruri pentru a vă salva de la primejdie.

Țările acelora dintre voi care nu îl slăvesc pe Tatăl Meu și 
care venerează zei păgâni vor fi șterse de pe fața pământu-
lui, dacă nu vă veți întoarce la Unul Dumnezeu Adevărat. 
Voi, care-i venerați pe zeii falși ce vă promit un viitor sclipi-
tor folosindu-se de vanitatea voastră, veți fi îndepărtați de la 
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Mine și vă veți scufunda într-un gol nesfârșit, într-un abis de 
unde nu vă veți mai întoarce niciodată.

Ascultați acum, voi toți. Din Ceruri, Eu fac un apel către 
omenire. Profetul Meu va face doar ceea ce îi spun Eu. Ea 
se supune Mie, Fiul lui Dumnezeu, Fiul omului, așa cum a 
fost prezis. Ea nu are o voce a sa. Cuvintele ei sunt Cuvinte-
le Mele. Supunerea ei este crucială, conform cu Porunca lui 
Dumnezeu. Supunerea ei înseamnă că nu îi este permis să 
deschidă gura pentru a apăra Cuvântul lui Dumnezeu.

Toate evenimentele prezise se vor întâmpla rapid. Ignorați 
acest avertisment din Ceruri și veți suferi mai mult decât este 
necesar. Calomniați aceste Cuvinte din Cer și veți fi făcuți de 
rușine în faţa lumii întregi pentru că M-ați persecutat.

Cuvântul Meu este adevărat. Cuvântul Meu este concret. 
Cuvântul Meu este dat ca să vă protejeze și să vă salveze de 
fiara care vă infestează și vă distruge viețile. Vă rog să fiți 
puternici și să vă îndepărtați de minciunile diavolești pe care 
vi le spune. Dacă vă simțiți inima grea, veniți la Mine și Eu vă 
voi face inima ușoară. Dacă inima voastră este tristă, Eu vă 
voi cuprinde și vă voi da pacea, pentru ca moartea să nu vă 
mai înspăimânte niciodată.

Dacă vă umpleţi de mânie care apoi se transformă în ură 
față de aceste Mesaje, atunci să știți că ați fost atacați de regele 
minciunilor. Veți ști în inimile voastre că dacă aceste Mesaje 
vă provoacă durere și suferință, atunci ele vin de la Mine.

Al vostru Isus
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MARELE AVERTISMENT – 
ILUMINAREA CONŞTIINŢEI

Focul Duhului Sfânt va fi simțit în inima fiecăruia
Duminică, 09 decembrie 2012 la ora 19:00

Draga Mea fiică, este dorința Mea să nu-i înfricoșez pe dis-
cipolii Mei, ci mai degrabă să le demonstrez Iubirea și Com-
pasiunea pe care le port în Inima Mea, pentru fiecare bărbat, 
femeie și copil.

Datorită Iubirii Mele pentru fiecare dintre Copiii lui Dum-
nezeu, inclusiv pentru cei care încalcă Cuvântul lui Dumne-
zeu, vreau să îi acopăr pe toţi cu Flacăra Milostivirii Mele.

Fiți cu toții pregătiți, căci în curând veți vedea Puterea lui 
Dumnezeu și Intervenția Sa Divină în lume, când va opri tot 
ceea ce este, pentru o perioada de 15 minute.

Focul Duhului Sfânt va fi simțit în inima fiecăruia.
Cei care sunt în starea de har vor simţi un sentiment de 

bucurie, iubire și compasiune față de Mine, Isus al vostru.
Cei care sunt în starea de păcat venial vor simți durerea 

Purgatoriului, dar vor fi curând purificați și atunci vor simți 
o pace profundă și iubire în inima lor pentru Mine.

Cei care sunt în starea de păcat de moarte, vor trece prin 
nefericire și durere ca și cum ar fi fost aruncați în focurile 
Iadului.

Unii dintre voi, în această stare de păcat, veți implora ier-
tarea și îndurarea Mea pentru a opri suferința voastră inte-
rioară. Eu vă voi oferi aceasta dacă găsiți căință adevărată în 
inima voastră și acceptați că păcatele voastre Îmi provoacă 
durere și suferință cumplită, căci Îl insultă pe Dumnezeu.

Apoi, vor fi acele sărmane suflete nefericite care Mă vor 
scuipa, Mi se vor împotrivi și Îmi vor întoarce spatele. Teroa-
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rea pe care ei o vor simți va fi din cauză că sufletele lor sunt 
infestate de satana.

Ei nu vor putea să îndure suferința când vor fi martorii 
Luminii Mele și vor alerga spre îmbrățișarea celui rău, a cărui 
întunecime le aduce alinare.

În sfârșit, vor fi cei care vor muri instantaneu din cauza 
șocului pe care-l vor trăi. Vă rog să vă rugați pentru aceste 
suflete în fiecare zi, căci rugăciunile voastre vor dobândi pen-
tru ele intrarea în Împărăția Mea.

Acesta este unul dintre cele mai mari miracole acordate 
vreodată copiilor lui Dumnezeu.

Revelația Mea pentru voi, în timpul acestui eveniment, vă 
va trezi la realitatea că Promisiunea Mea de a reveni pentru a 
salva rasa umană ca aceasta să moștenească Viața Glorioasă 
din viitor, va fi înfăptuită curând.

Isus al vostru

Deși nu trebuie să vă temeţi de Marele 
Avertisment, totuși el le va provoca durere 

celor care nu vor fi în starea de har
Joi, 14 iunie 2012 la ora 18:15

Eu, iubitul tău Isus, doresc ca tu, fiica Mea iubită, să-i rogi pe 
toți discipolii Mei să urmeze Instrucțiunile Mele.

Fiți atenți la membrii familiei voastre, la aceia dintre voi 
care nu urmează Învățăturile Mele. Căutați printre voi acele 
suflete pierdute pentru Mine, care în mod vădit Mă resping. 
Apoi, vă cer să vă rugați foarte mult pentru ei în aceste tim-
puri.

Voi trebuie să implorați Milă pentru sufletele lor. Rugăciu-
nile și jertfele voastre îi pot scăpa de o teribilă suferință cau-
zată de Purificarea din timpul Marelui Avertisment.
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Deși nu trebuie să vă temeţi de Marele Avertisment, ci tre-
buie să-l salutați ca pe Darul Meu special, el va provoca dure-
re acelora care nu sunt în starea de har.

Pregătiți-vă din timp sufletele deoarece sufletele sănătoase 
vor percepe Marele Avertisment ca pe un Eveniment plin de 
Bucurie.

Ele nu vor suferi deoarece vor fi în stare de har, mai ales 
dacă fac Sfânta Spovadă în mod regulat.

Puterea lor îi va ajuta pe aceia care trebuie să treacă prin 
chinurile Purgatoriului după Marele Avertisment.

Ajutați-i pe aceia care nu vor să asculte, rugându-vă zilnic 
Rozariul Divinei Milostiviri.

Oferiți-Mi Mie, Isus al vostru, o jertfă pentru păcatele 
familiilor voastre.

Eu voi fi Milostiv față de toţi aceia care acceptă starea întu-
necată a sufletelor lor, atunci când le vor fi revelate păcatele, 
în timpul Marelui Avertisment.

Doar cei cu adevărat umili și curați cu inima vor primi ier-
tare.

Aceia, inclusiv cei care M-au părăsit, au nevoie disperată 
de rugăciunile voastre.

Aceasta este rugăciunea pe care trebuie s-o spuneți pentru 
convertirea lor în timpul Marelui Avertisment.

Rugăciunea (60) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru con-
vertirea familiilor în timpul Marelui Avertisment

“O, Preaiubit și Dulce Isuse al meu, mă rog să ai 
Milostivire față de sufletele familiei mele (aici îi 
numiți pe ei…). Îți ofer Ție suferințele, încercările și 
rugăciunile mele, ca sufletul lor să se salveze de duhul 
întunericului. Nu lăsa pe niciunul dintre acești copii 
ai Tăi  să Te renege sau să refuze Mâna Milostivirii 
Tale. Deschide-le inimile ca să se unească cu Inima Ta 
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Preasfântă, pentru a ști să caute iertarea, spre a scăpa 
de focul iadului. Dăruiește-le șansa de a ispăși, astfel 
încât să se convertească prin Razele Milostivirii Tale 
Dumnezeiești. Amin.”

Copii ai lui Dumnezeu, pregătiți-vă zilnic pentru Marele 
Avertisment pentru că el poate să aibă loc în orice moment.

Isus al vostru

Cerurile se vor dezvălui ca un 
acoperiș care se deschide

Sâmbătă, 16 iunie 2012 la ora 19:40
Scumpa Mea fiică, Cuvântul Meu este auzit de milioane de 
oameni din întreaga lume, în timp ce Eu îi pregătesc pe toți 
copiii lui Dumnezeu pentru Milostivirea Mea Divină.

Cei binecuvântați cu Duhul Sfânt vor ști imediat ce vor citi 
Mesajele Mele, că acestea provin de pe Buzele Mele Divine.

Cei care spun că Mă cunosc, dar nu reușesc să Mă recu-
noască, nu se pot abţine totuși să nu citească Cuvântul Meu, 
cu toate că luptă împotriva Mea.

Ei Mă resping și totuși mesajele Mele îi atrag.
Nu își dau oare seama că Duhul Sfânt, deși inactiv în sufle-

tele lor, este cel care îi atrage spre Mine?
Lor le spun următoarele: a sosit timpul, curând greșelile 

voastre vă vor fi arătate în timpul Avertismentului.
Ura voastră pentru Cuvântul Meu vă va fi revelată și atunci 

veți ști Adevărul.
Atunci când se va întâmpla aceasta, trebuie să vă alăturați 

fraților și surorilor voastre și să luptați pentru dreptul de a 
apăra Biserica Mea pe pământ.

Cerurile se vor retrage, ca și cum un acoperiș s-ar deschi-
de, pentru a revela focul și flăcările Milostivirii Mele Divine.
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Pământul va fi scuturat cu o așa putere încât nimeni nu va 
scăpa de Ochii Mei, de Duhul Meu sau de Darul Meu.

Mulți vor tremura de frică, pentru că abia atunci vor deve-
ni conștienți de sufletul lor pentru prima dată.

Ei vor ști că iubirea pentru trupul lor, și pentru toate sim-
țurile pe care caută să și le satisfacă, este fără rost.

Ei vor vedea fiecare părticică a sufletului lor, dar nu prin 
proprii ochi. Își vor vedea sufletul prin Ochii Mei.

Vor simți greață și dezgust, așa cum simt și Eu când văd 
urâciunea fărădelegilor lor mizerabile.

Vor vedea cât de putred a fost comportamentul lor față de 
alții și răul pe care l-au făcut aproapelui lor, fraților și suro-
rilor lor.

Apoi vor vedea iubirea de sine, orgoliul și dragostea pentru 
idolii falși și vor ști cât de mult Mă ofensează acestea.

Cei ale căror păcate sunt foarte întunecate vor simți o mare 
durere și suferință și nu vor fi în stare să suporte oroarea pe 
care trebuie să o vadă. Vor avea nevoie de toată puterea pen-
tru a rezista purificării care este necesară pentru a le permite 
să supravieţuiască și să urmeze calea Adevărului.

Este important să înțelegeți că Avertismentul este doar 
atât. Eu vin să-i avertizez pe copiii lui Dumnezeu că păcatele 
lor pot fi și vor fi iertate.

Eu vin să le arăt cum va fi Ziua Judecății. Asta înseamnă 
că aceia care în acel moment vor implora să fie salvaţi, vor fi 
răscumpăraţi.

Aceia care încă Mă resping, vor mai primi timp pentru a 
se căi, dar nu prea mult. Dacă ei în continuare vor nesocoti 
Mâna Milostivirii Mele, atunci Eu voi fi nevoit să o retrag.

Apoi, Eu îi voi împărți pe cei drepți într-o parte și pe cei 
care nu sunt drepți în cealaltă. Vor mai primi încă o șansă 
spre a căuta mântuirea, și cei care refuză Mâna Iubirii și a 
Milostivirii Mele vor fi aruncați în Iad.
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Această profeție a fost făcută încă de la începuturi.
Luați aminte la Avertisment și salvați-vă sufletele cât mai 

puteți.
Al vostru Isus

Pentru mulți Avertismentul va fi un 
eveniment înfricoșător, când va părea 

că lumea a ajuns la un sfârșit
Joi, 12 iulie 2012 la ora 10:50

Fiica Mea prea iubită, niciun om să nu subestimeze impactul 
pe care Avertismentul îl va avea asupra întregii omeniri.

Pentru mulți, Avertismentul va fi un eveniment înspăi-
mântător, atunci când va părea că lumea a ajuns la un sfârșit.

Mulți îl vor vedea ca pe un eveniment catastrofal, când 
două comete vor părea că se ciocnesc și explodează aproape 
de suprafața pământului.

Flăcările de foc vor apărea ca în cazul unui vulcan care a 
erupt în cer și multora le va fi teamă.

Razele focului roșu sunt Raze ale Sângelui Meu, Raze ale 
Milostivirii Mele oferite vouă tuturor ca un dar de o aseme-
nea magnitudine încât nici un om nu va fi capabil să înțelea-
gă ceea ce se întâmplă.

Mulți vor simți un foc ce arde prin corpurile lor, ca și cum 
căldura soarelui i-ar copleși.

În interior ei vor simți o căldură arzătoare, până ce senti-
mentul conștientizării le va permite să fie martori la specta-
colul din sufletele lor.

Mulți vor simți că pământul se zguduie ca și cum ar fi un 
cutremur.

Pământul se va cutremura, va geme și mulți vor cădea prin-
zând în brațe tot ce apucă pentru a se adăposti.
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Cu toate acestea, solul nu se va deschide ca să-i înghită. 
Pentru că acesta nu este un cutremur fizic, ci unul suprana-
tural.

Înainte de a se întâmpla acest lucru, fenomenele meteoro-
logice se vor dezlănțui.

Crucea Mea va apărea după explozia pe cer.
Mulți vor plânge cu lacrimi amare de remușcare și tristețe 

și vor îndura durerea umilinței, din cauza păcatelor lor.
Alții vor țipa și vor blestema, pentru că nu vor fi capabili să 

îndure iluminarea, semnul divin, din cauza întunericului din 
sufletele lor și vor opune rezistență luminii Milostivirii Mele.

Ei vor urla de durerea focului iadului, căci semnul Milosti-
virii Mele le va arăta soarta care îi așteaptă, dacă nu se căiesc 
și nu își schimbă căile.

Sufletele bune care Mă iubesc vor suferi de asemenea, căci 
multe dintre ele vor fi pătate de păcat, dar vor primi instanta-
neu Iertarea. Și ei vor fi smeriți, atunci când păcatul mândriei 
lor le este arătat.

Mulți vor rămâne în case câteva zile după aceea, și mulți 
vor trebui să se descurce singuri, din cauza lipsei de servicii. 
Acesta este motivul pentru care trebuie să vă pregătiți.

Va fi de asemenea o perioadă a suferinței, când sufletele 
vor îndura suferinţele Purgatoriului, căci va avea loc purifi-
carea lor. În acest fel mulți vor experimenta o revelare a stării 
sufletului lor, devenind smeriți într-un mod pe care nu l-au 
mai experimentat niciodată până atunci.

Atât de mulți oameni vor accepta ceea ce s-a întâmplat și 
vor ști că au primit un Mare Dar al Harurilor și al Milostivirii 
Mele Divine.

Convertirea va fi globală și la o scară atât de mare cum nu 
s-a mai văzut de la Moartea Mea pe Cruce.

Miliarde de oameni se vor întoarce la Dumnezeu, pentru 
că Adevărul va deveni evident.
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Ei vor ști exact ce se va întâmpla în Ziua Judecății și vor 
ști cum să-și salveze sufletele, deoarece dragostea Mea îi va 
fi învăluit.

Ei pot deveni întregi din nou în minte, trup și suflet.
Crucea Mea va fi dovada manifestării Milostivirii Mele 

Divine pe care am promis-o de mult timp omenirii. Crucea 
Mea pe cer se va vedea peste tot în lume.

Un calm va coborî peste întreg pământul, ca urmare a aces-
tui act de intervenție divină acordată copiilor lui Dumnezeu 
pentru a-i trezi din somnul lor.

Dar îngerii căzuți îi vor ataca pe toți copiii lui Dumnezeu 
prin armata lor dedicată, care va refuza Cupa Mea de Salvare.

Plini de amărăciune, cu inimile împietrite și infestați cu 
pata satanei, ei vor lupta împotriva celor care îl iubesc pe 
Dumnezeu.

Ei nu vor fi în număr mai mare decât cei ce urmează calea 
Adevărului, dar ura lor îi va inspira să pună la cale fapte 
demonice care vor distruge această liniște și pace.

Ei vor orchestra un plan pentru a convinge lumea că acest 
eveniment a fost într-adevăr un accident cosmic, pe care vor 
pretinde că oamenii de știință îl pot dovedi. Din păcate atunci 
mulți vor crede asta și mulți dintre copiii lui Dumnezeu vor 
recădea în vechea lor viață păcătoasă pe care au dus-o odini-
oară.

Apoi va începe bătălia pentru suflete și va dura ceva timp 
pentru a se ajunge la confruntarea finală, când a Doua Mea 
Venire va pune capăt răutății.

Dragii Mei discipoli, nu permiteți ca aceste dezvăluiri să vă 
provoace teamă.

În schimb, pregătiți-vă pentru acest eveniment măreț și 
permiteți sufletelor voastre să-l îmbrățișeze.
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Acceptați acest minunat Act Divin ca să vă întărească hotă-
rârea și să răspândiţi în continuare dragostea Mea în rândul 
familiei și prietenilor voștri.

Fiți mândri de legătura voastră cu Mine, Isus al vostru, și 
ajutați-Mă să salvez acele suflete care vor refuza să accepte 
Milostivirea Mea.

Mergeți. Pregătiți-vă. Bucurați-vă, pentru că timpul este 
aproape.

Vă iubesc, Isus al vostru

PECETEA DUMNEZEULUI CELUI VIU

Dumnezeu Tatăl: Ridicați-vă acum și primiți 
Pecetea Mea, Pecetea Dumnezeului Celui Viu

Luni, 20 februarie 2012 la ora 12:20
Prea iubita Mea fiică, Inima Mea zvâcnește cu durere din 
cauza păcatelor copiilor Mei.

Ca oricărui Tată iubitor, Mi se frânge inima din cauza urii 
unora împotriva altora.

Este ca o sabie care străpunge Inima Mea și nu mai iese.
Eu sunt Dumnezeu cel Preaînalt, care datorită voinței libe-

re pe care am dăruit-o copiilor Mei, trebuie să îndur o durere 
continuă până când se va realiza Noul Paradis de pe Pământ.

Atunci, copiii Mei, vă veți uni cu Voința Mea Sfântă.
Până când nu se va întâmpla asta, nu va fi pace pe Pământ.
Doar când cel rău și toți cei care-l urmează ca și niște sclavi 

vor fi distruși, lumea se va liniști.
Fiica Mea, spune-le copiilor Mei că Eu nu Mă bucur la gân-

dul pedepsirii lor, deoarece îi iubesc.
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Ei sunt ai Mei, creaturile Mele dragi. Să văd cum sufletele 
lor sunt corupte de satana, pentru Mine ca Tată iubitor, este 
o suferință continuă.

Doresc să vă iau pe voi toți, iubiții Mei copii, care cunoaș-
teți și înțelegeți Iubirea Mea pentru voi, și să vă conduc în 
frumusețea Noului Paradis de pe Pământ.

Vă promit că prigoana va fi de scurtă durată și că voi veți 
fi ocrotiți.

Pentru că acum vă dăruiesc Pecetea Dragostei și Protecţiei 
Mele.

Cu ea veți scăpa neobservați de cei care vor provoca nea-
junsuri în țările voastre.

Pecetea Mea este Promisiunea Mea de Salvare. Cu această 
Pecete, puterea Mea se va revărsa asupra voastră și nu veți 
avea parte de nici un rău.

Copiii Mei, asta este o minune și vor fi binecuvântați cu 
acest dar divin numai cei care, ca și copiii mici, se vor pleca 
cu iubire în faţa Mea, Domnul lor și Creatorul tuturor lucru-
rilor.

Ridicați-vă acum și primiți Pecetea Mea, Pecetea Dumne-
zeului Celui Viu.

Recitaţi această Rugăciune (33) pentru a recunoaște Pece-
tea Mea și a o accepta cu iubire, bucurie și recunoștinţă.

Rugăciune (33) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru a primi 
Pecetea Dumnezeului Celui Viu

“O, Dumnezeul meu, Tată iubitor, primesc cu bucurie 
și recunoștință Pecetea divină a Protecției Tale. 
Dumnezeirea Ta cuprinde trupul și sufletul meu 
pentru veșnicie. Cu recunoștință smerită mă plec, 
și-ți ofer Ție, iubitul meu Tată, iubirea mea profundă 
și fidelitatea mea. Te implor ca prin această Pecete 
specială să mă aperi pe mine și pe cei dragi mie, și eu 
Îți promit că-mi voi trăi viața în slujire pentru Tine, 
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acum și-n vecii vecilor. Te iubesc, Tată drag. În aceste 
timpuri, Te consolez, Tată scump. Îți ofer Trupul și 
Sângele, Sufletul și Dumnezeirea Preaiubitului Tău Fiu, 
pentru ispășirea păcatelor lumii și mântuirea fiecărui 
copil al Tău. Amin.”

Mergeți acum copii și nu vă temeţi. Încredeți-vă în Mine, 
Tatăl vostru iubit, care v-a creat cu iubire pe fiecare dintre voi.

Eu cunosc fiecare suflet, fiecare părticică a voastră îmi este 
cunoscută. Nici unul nu este mai puțin iubit decât celălalt.

Tocmai de aceea nu vreau să pierd nici un suflet. Nici unul.
Vă rog să continuaţi să vă rugați în fiecare zi Rozariul 

Milostivirii Divine.
Într-o bună zi veți înțelege de ce este necesară această puri-

ficare.
Iubitul vostru Tată din Ceruri, Dumnezeu cel Preaînalt

PAPA BENEDICT AL XVI-LEA

Bietul Meu Sfânt vicar, Papa Benedict al XVI-lea, 
va fi alungat de pe Sfântul Scaun de la Roma

Sâmbătă, 11 februarie 2012 la ora 11:30
Prea iubita Mea fiică, războaiele se intensifică pretutindeni și 
foarte curând, mâna Tatălui Meu va interveni pentru a pune 
capăt acestui rău.

Nu vă temeți, pentru că planurile de a salva omenirea sunt 
încheiate și nu va mai dura mult până ce Marea Mea Milosti-
vire va fi dată fiecăruia dintre voi.

Nu vă temeţi niciodată de lucrările anticristului, dragi 
copii, deoarece aveți în voi puterea de a slăbi strânsoarea lui 
peste lume, prin rugăciunile voastre.
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Alți lideri mondiali vor fi uciși în curând și Bietul Meu 
Sfânt vicar, Papa Benedict al XVI-lea, va fi alungat de pe 
Sfântul Scaun de la Roma.

Anul trecut, fiica Mea, ți-am spus despre complotul de pe 
holurile Vaticanului.

În secret, în 17 martie 2011, a fost elaborat un plan pentru 
distrugerea Sfântului Meu Vicar și acum se vor vedea efectele 
sale, pentru că așa a fost prezis.

Răspândește Sfântul Meu Cuvânt în fiecare colț de lume, 
acum, și îngrijește-te ca versiuni tipărite ale mesajelor Mele 
să fie răspândite în cât mai multe țări posibil.

Ești călăuzită, deci trebuie să faci ce este cel mai bine. Cere-
Mi în rugăciune să-ţi dau ajutor și am să ţi-l acord.

Al vostru Isus

Prima pecete este apostazia
Miercuri, 07 martie 2012 la ora 15:40

Prea iubita Mea fiică, spune-le copiilor Mei că niciun om nu 
are cunoștințele sau autoritatea de a dezvălui Adevărul conţi-
nut în Cartea Apocalipsei.

Nu contează cât de informați se consideră ei, căci numai 
Eu, Isus Cristos, Salvatorul și Mântuitorul omenirii, sunt Cel 
care are Autoritatea de a dezvălui lumii ce conține Cartea 
Adevărului.

Doar Eu, Mielul lui Dumnezeu, am dreptul de a oferi lumii 
de azi Adevărul dat discipolului Meu Ioan Evanghelistul, 
unealta adevărului.

Prima pecete este apostazia, văzută nu numai printre 
necredincioși, dar și printre cei care pretind că Mă cunosc și 
cei care în mod public proclamă că Mă iubesc.

Acesta este momentul în care credința adevărată va fi răs-
tălmăcită, când vouă, Copiilor Mei, vă va fi prezentată o doc-
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trină diluată, care este o insultă la adresa Învățăturilor Mele.
Vă spun, copiilor, că atunci când veți vedea apărând cre-

dințe false și doctrine religioase noi, veți ști că acum este tim-
pul ca prima pecete să fie revelată.

Uitați-vă în jurul vostru, ce vedeți? Religii care aduc omagii 
unor zei noi de care nu ați auzit. Religii bazate pe închipuiri 
și non-sensuri, fără conținut sau substanță. Entități spirituale 
care nu sunt pământești dar despre care mulți consideră că 
reprezintă tărâmul ceresc al Tatălui Meu.

Fiți foarte atenți, căci vă previn că trăiți într-o fantezie.
Niciuna dintre aceste credințe metafizice nu reprezintă 

adevărul.
Orice doctrină care te învață să te pui pe tine însuți înainte 

de toți și de toate, e o doctrină care provine de la satana.
Nu ascultați, întoarceți spatele acestei cumplite înșelăciuni.
Cei care caută zei falși și își dedică viața ca să-i venereze, 

sunt pierduți pentru Mine.
Dacă nu vă opriți și nu începeţi să vă rugați Mie pentru 

călăuzire, Eu nu vă pot salva.
Tuturor celor care se despart din propria lor voință de rege-

le întunericului li se va da darul discernământului dacă Îmi 
cer prin rugăciunea (36) a Cruciadei: Ajută-mă să-L onorez 
pe Dumnezeul Adevărat.

Rugăciunea (36) a Cruciadei de Rugăciune: Ajută-mă să-L 
onorez pe Dumnezeul Adevărat

“O, Isuse, ajută-mă, căci sunt pierdut și tulburat. Nu 
știu adevărul despre viața de după moarte. Iartă-mă 
dacă te-am supărat slăvind alți zei falși care nu sunt 
Dumnezeul adevărat. Salvează-mă, ajută-mă să văd 
Adevărul clar și salvează-mă de întunericul din sufletul 
meu. Ajută-mă să intru în lumina Milostivirii Tale. 
Amin.”
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Există numai un singur Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt 
într-o Sfântă Treime.

Oricare alți zei vin de la satana, indiferent sub ce mască 
atractivă s-ar ascunde.

Vă rog, nu vă irosiți viața veșnică, crezând în acele credințe 
care onorează practicile new age, incluzând aici Reiki, Yoga, 
meditații new age, cărți de tarot, clarvăzători, lecturi metafi-
zice, slăvirea îngerilor asociați cu maeștri iluminați.

Încet dar sigur, aceste practici oculte încep să fie acceptate 
nu numai de societatea vostră ci și de Bisericile Catolice și 
Creștine.

Aceste false doctrine religioase se răspândesc atât de repe-
de încât au prins în mreje miliarde de copii ai lui Dumnezeu, 
care și-au găsit astfel o falsă alinare și nu mai recunosc exis-
tența Dumnezeului Unul Adevărat.

Al vostru Isus

Schisma în Biserica Mea va fi 
fragmentată în mai multe etape

Duminică, 20 octombrie 2013 la ora 17:48
Mult iubita Mea fiică, mergeți în toată lumea, voi toți, și răs-
pândiți Evangheliile, pentru că trebuie să faceţi acest lucru 
înainte de a începe în mod serios persecuția din Biserica Mea.

Trebuie să vă puneți toată încrederea în Mine și să vă mân-
gâiați cu gândul că atunci când va veni Marea Zi veți fi ridi-
cați cu trup și suflet în Brațele Mele într-o clipă. De aceea, voi, 
cu iubire și răbdare, trebuie să reamintiți lumii Învățăturile 
Mele. Reamintiți-le că păcatul există și că va fi iertat, însă mai 
întâi ei trebuie să îmi ceară iertarea. Chiar dacă li se spune că 
păcatul este pentru om ca o a doua sa natură, ei trebuie să știe 
că, fiind copii ai lui Dumnezeu, trebuie să ceară reconcilierea 
de fiecare dată, indiferent cât de nesemnificative pot părea 



69
FINAL VERSION

păcatele lor. Păcatul este cel care vă separă de Dumnezeu. Cu 
cât păcătuiți mai mult, cu atât deveniți mai întunecați, și cu 
atât mai adânc devine chinul vostru, astfel că veți fi atât de 
tulburați încât nimic, în afară de Harul Meu, nu vă va ușura 
durerea și nu vă va aduce adevărata pace.

Să știți că atunci când va începe domnia ereziilor, cei care 
sunt implicați vor simți o teribilă singurătate și nefericire. Cu 
toate acestea, pentru lumea din afară, totul va părea că este 
acceptabil pentru Biserică. Pe când voi duceți această luptă 
interioară, toate ritualurile exterioare, făcute în numele unei 
biserici globale unite, vă vor face să vă simțiți neliniștiți. În 
decurs de șase luni de la introducerea ereziei în Biserica Mea, 
mulți dintre cei care au ignorat Chemarea Mea vor fugi și îi 
vor cauta pe cei care au rămas fideli Cuvântului Meu Sfânt. 
Atunci Armata Mea va crește, se va dezvolta și va aduna toate 
rămășițele din toate bisericile creștine, și va lupta împotriva 
spiritului răului.

Schisma din Biserica Mea va fi fragmentată în mai multe 
etape. Prima etapă va fi când doar cei care Mă cunosc cu ade-
vărat și înțeleg Adevărul din Sfintele Evanghelii vor hotârî că 
ei nu pot, în numele Meu, să accepte minciuni. A doua eta-
pă va avea loc atunci când oamenilor li se vor refuza Sfintele 
Sacramente în forma lor consacrată. A treia etapă va fi când 
Bisericile Mele vor fi fost pângărite, iar atunci slujitorii Mei 
consacrați vor înțelege în sfârșit Adevărul conținut în Cartea 
Apocalipsei.

Profeţii Mei nu mint. Lor nu le place ceea ce li se cere să 
facă. Ei dezvăluie doar Cuvântul Meu Sfânt și fac ceea ce, prin 
Voia Tatălui Meu, li se spune că trebuie să facă. Acum se arată 
semnele că a sosit ultimul profet – singurul profet căruia i s-a 
dat acum din Ceruri permisiunea să pregătească lumea pen-
tru A Doua Venire. Când veți înțelege că profețiile date lumii 
din Ceruri au rostul de a vă întări în credință și de a vă face să 
rămâneți fideli Cuvântului Meu Sfânt, atunci le veți accepta. 
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Când ele se vor desfășura așa cum a fost dezvăluit, atunci veți 
ști care este Adevărul.

Fiți pregătiți. Fiți pe pace, pentru că Eu voi merge împreu-
nă cu voi, toți cei care acum vă uniți pentru a forma Rămășița 
Armatei Mele de pe pământ.

Isus al vostru

FALSUL PROFET

Chiar dacă va fi ales de membrii Bisericii 
Catolice, următorul papă va fi falsul profet

Joi, 12 aprilie 2012 la ora 11:27
Draga Mea fiică, mulți oameni din lume încă Mă resping și 
asta are de-a face cu opinia publică.

Atât de mult întuneric s-a coborât peste toți copiii lui 
Dumnezeu, încât doar puțini au curajul de a proclama public 
Cuvântul Meu.

Credincioșii sunt speriați de abuzul verbal și batjocura 
malițioasă pe care ar trebui să le îndure dacă ar vorbi deschis 
despre Cuvântul Meu Sfânt.

Nici credincioșii devotați nu au curajul să se ridice și să 
lupte împotriva legilor introduse în țările lor, legi care sfidea-
ză Cuvântul Tatălui Meu.

Preoților le este rușine să apere Adevărul cuprins în învă-
țăturile Mele, de frică să nu fie ostracizați.

Acum, mai mult ca niciodată, li se pare că glasul lor e 
imposibil să fie auzit din cauza rușinii pe care trebuie să 
o îndure datorită păcatelor groaznice ale unora ce aparțin 
ordinelor lor.
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Când anumiți slujitori sfințiți, curajoși, decid să se ridice și 
să apere Adevărul învățăturilor Mele, ei suferă teribil. Ei sunt 
acuzați de intoleranță, lipsă de compasiune, lipsă de dragoste 
și de respect față de drepturile omului.

Vedeți, copiii Mei, cum adevărul învățăturilor Mele, rostit 
prin slujitorii Mei consacrați este tratat ca o minciună.

Minciuni, versiuni deformate ale adevărului ce este conți-
nut de Sfânta Scriptură, sunt prezentate în schimb ca adevă-
rate.

Satana a câștigat de partea sa atâtea suflete, inclusiv lideri 
din propria Mea Biserică, încât multor oameni inocenți le 
este greu să-și declare supunerea față de Voia Mea Sfântă.

Cum am fost părăsit, dat la o parte, pentru a permite min-
ciunilor implantate în mințile slujitorilor Mei consacrați să 
fie acceptate de majoritate.

Aceste minciuni nelegiuite se manifestă mult mai mult 
decât atât.

Adevărul Scripturii Mele, conținut în Cartea Apocalipsei, 
a fost interpretat de multe din Bisericile Mele. Există atâtea 
variante, toate bazate pe interpretarea umană.

Iubitul Meu Papă Benedict XVI este ultimul Papă adevărat 
pe acest pământ.

Petru Romanul este Petru al Meu, apostolul cel dintâi ce va 
conduce din Ceruri Biserica Mea sub comanda Tatălui Meu 
Veșnic. Iar când Eu voi veni să domnesc, la a Doua Venire, el 
va domni peste toți copiii lui Dumnezeu, atunci când toate 
religiile vor deveni Una Sfânta, Catolică și Apostolică Bise-
rică.

Eu spun doar adevărul, fiica Mea.
Trebuie să vă avertizez că se vor ivi acum mulți profeți 

auto-proclamați, care vor contrazice Cuvântul Meu Sfânt dat 
ție, profetul adevărat al timpurilor din urmă.
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Mai întâi îi vor convinge pe credincioși că ei rostesc cuvin-
tele Mele.

Cuvintele lor vor fi alese cu grijă și înțelesul lor va fi vag și 
ușor confuz. Mulți vor ignora aceste slăbiciuni și vor îmbră-
țișa mesajele lor pentru că vor părea a fi în concordanță cu 
Sfânta Scriptură.

Când vor fi reușit să seducă multe suflete, atunci va începe 
atacul.

Ei, fiica Mea, sunt trimiși să îi pregătească pe copiii Dom-
nului să îl accepte pe următorul Papă, cel ce vine după iubitul 
Meu Vicar Papa Benedict. Acest Papă, chiar dacă va fi ales de 
membrii Bisericii Catolice, va fi Falsul Profet.

Alegătorii lui sunt lupi în blană de oaie și sunt membri 
secreți ale sectei Masonice, condusă de satana.

În acest fel va încerca satana să distrugă Biserica Mea.
Din păcate, acest Fals Profet va atrage mulți credincioși. 

Cei ce i se opun, vor fi persecutați.
Îndepărtați-vă, copii, cât mai puteți. Denunțați minciunile 

ce vă vor fi prezentate de cei ce vor încerca să vă convingă de 
autenticitatea Falsului Profet.

Fiți puternici. Rămâneți-Mi loiali Mie, Isus al vostru. Nici-
odată să nu vă îndoiți de Cuvântul Meu Sfânt.

Cartea Apocalipsei este adevăratul cuvânt al lui Dumne-
zeu. Ea nu minte.

Nu toate secretele conținute de ea vă sunt cunoscute încă. 
Eu vă voi dezvălui totul, prin intermediul Mariei Milostivirii 
Divine, deși adevărul va fi atacat în mod vehement și va fi 
considerat erezie.

Amintiți-vă o lecție importantă. Cuvântul Meu, când Am 
fost pe pământ prima oară, a fost tratat ca o erezie.

Cuvântul Meu, dat acum, la a Doua Mea Venire, va fi tratat 
la fel de către credincioșii Mei, inclusiv de către slujitorii Mei 
sfințiți, care reprezintă Biserica Mea pe pământ.
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Satana va sacrifica multe suflete ca să-și satisfacă ultima 
dorință, aceea de a provoca cea mai mare durere.

Fiți siguri că Biserica Catolică, fondată de Mine și pusă 
sub conducerea apostolului Meu iubit Petru, va fi cea care va 
suferi cel mai mult în timpurile din urmă.

Vegheați mereu.
Vă rog sa recitați Rugăciunea (44) a Cruciadei în care cereți 

putere pentru a apăra credința Mea împotriva Profetului Fals.
Rugăciunea (44) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru pute-

rea de a apăra credința împotriva Profetului Fals
“O, Isuse, ajută-mă, căci sunt pierdut și tulburat. Nu 
știu adevărul despre viața de după moarte. Iartă-mă 
dacă te-am supărat slăvind alți zei falși care nu sunt 
Dumnezeul adevărat. Salvează-mă, ajută-mă să văd 
Adevărul clar și salvează-mă de întunericul din sufletul 
meu. Ajută-mă să intru în lumina Milostivirii Tale. 
Amin.”

Adevărul este scris în Sfânta Scriptură.
Cartea Apocalipsei nu a fost revelată în totalitate, pentru că 

doar acum Eu, Mielul lui Dumnezeu, vin să deschid cartea, 
pentru ca toata lumea să vadă ce e scris.

Orice interpretare omenească referitoare la cei 1000 de ani, 
nu este de încredere.

Trebuie să aveți încredere doar în cuvântul lui Dumnezeu.
Iubitul vostru Isus

El a fost trimis să demonteze Biserica 
Mea și s-o sfâșie în bucăți mici
Vineri, 08 martie 2013 la ora 14:05

Fiica Mea preaiubită, satana e cuprins de furie împotriva 
Bisericii Mele de pe pământ iar infestarea sa continuă să se 
răspândească în interiorul zidurilor sale.
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Vicleanul impostor care și-a așteptat, cu răbdare, momen-
tul favorabil în ascuns, își va declara, în curând, domnia sa 
asupra slujitorilor Mei sfințiți care, sărmanii de ei, nu bănu-
iesc absolut nimic. Durerea pe care el o va provoca e greu de 
suportat pentru Mine și totuși domnia lui va lua sfârșit prin 
extirparea finală a răului din inima Bisericii Mele.

El a manipulat atent pentru a-și asigura poziția iar, în 
curând, comportamentul său ostentativ se va vedea în mij-
locul curții sale splendide. La început, mândria, aroganța și 
preocuparea sa exagerată față de sine vor fi atent ascunse de 
văzul lumii. Lumea exterioară va auzi doar un suspin de ușu-
rare atunci când trâmbițele vor răsuna, anunțând mandatul 
său în calitate de cap al Bisericii Mele.

Biserica Mea este Trupul Meu, însă el nu Îmi va făgădui 
loialitate Mie, Isus Cristos, căci nu are nicio dragoste pentru 
Mine. El îi este fidel bestiei și cât va mai râde și îi va disprețui 
pe slujitorii Mei sfințiți care îl vor sprijini!

El, care îndrăznește să ocupe scaunul în Templul Meu și 
care a fost trimis de cel rău, nu poate grăi adevărul, căci el nu 
vine de la Mine. El a fost trimis să demonteze Biserica Mea 
și s-o sfâșie în bucăți mici, înainte de a o scuipa din gura sa 
infamă.

Trupul Meu este Biserica Mea. Biserica Mea este încă în 
viață dar numai cei care grăiesc Adevărul și aderă la Cuvântul 
Sfânt al lui Dumnezeu pot face parte din Biserica Mea de pe 
pământ. Acum când, prin Scaunul lui Petru, se va manifesta 
ultima insultă împotriva Mea, Isus Cristos, veți înțelege, în 
sfârșit, Adevărul.

Cartea Adevărului, profețită lui Daniel pentru sfârșitul 
timpurilor, nu îi va lăsa indiferenți pe membrii Bisericii Mele, 
căci conținutul acesteia îi va revolta pe iubiții Mei slujitori 
sfințiți atunci când își vor da seama că Eu spun Adevărul.

Falsul profet – el, care pozează ca lider al Bisericii Mele – 
este gata să îmbrace hainele care nu au fost croite pentru el.
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El va desacraliza Sfânta Mea Euharistie și va diviza Biserica 
Mea în două jumătăți iar apoi, din nou, în alte două jumătăți.

Va face eforturi să-i elibereze din funcție pe acei urmași 
loiali ai Sfântului Meu Vicar îndrăgit, Papa Benedict al XVI-
lea, numit de Mine.

Îi va înlătura pe toți aceia care sunt loiali Învățăturilor Mele 
și îi va arunca la lupi.

Acțiunile sale nu se vor vedea imediat dar, în curând, sem-
nele vor fi vizibile, pe măsură ce va face demersuri să obțină 
sprijinul liderilor globali influenți și al celor din poziții înalte.

Când urâciunea va prinde rădăcini, schimbările vor fi 
bruște. La scurtă vreme după aceea, el va anunța crearea unei 
Biserici Catolice unite, unificând-o cu toate credințele și cu 
celelalte religii.

El va conduce noua religie universală, domnind peste reli-
giile păgâne. Sub justificarea că urmărește drepturile omu-
lui, el va îmbrăţișa ateismul înlăturând stigmatizarea acestu-
ia. Tot ce este păcat în Ochii lui Dumnezeu, va fi considerat 
acceptabil de către această nouă Biserică atotcuprinzătoare.

Oricine va încerca să-l conteste va fi căutat și pedepsit. 
Acei preoți, episcopi și cardinali care i se vor opune vor fi 
excomunicați și deposedați de titlurile lor. Alții vor fi hărțuiți 
și persecutați iar mulți preoți vor trebui să se ascundă.

Mă adresez acelor sărmani slujitori sfințiți ai Mei care Îmi 
recunosc acum Glasul – vă rog auziți-Mă cum încerc să ajung 
la voi și să vă aduc consolare. Nu v-aș cere niciodată să res-
pingeți Biserica Mea de pe pământ, căci Eu, iubitul vostru 
Mântuitor, am fost Cel care a creat-o. Mi-am dat Trupul ca 
Jertfă Vie pentru a vă salva. Vi s-a dat responsabilitatea să 
mărturisiți în Numele Meu, pentru a salva sufletele celor pe 
care îi învățați și îi îndrumați.

Tot ce puteți face este să vă încredeți în Mine și să continu-
aţi să Mă slujiţi. Ceea ce nu trebuie să faceți este să acceptați 
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orice doctrină care vi se prezintă și despre care veți ști imedi-
at că nu este în concordanţă cu Învățăturile Mele. Trebuie să 
faceți ce vă dictează inima, dar să știți următoarele.

Această perioadă vă va îndurera profund iar mâhnirea pe 
care o veți simți la vederea profanării Bisericii Mele vă va face 
să plângeți. Dar trebuie să recunoașteți minciunile care vi se 
vor prezenta, drept ceea ce sunt ele cu adevărat – un afront 
adus morții Mele pe Cruce.

Această distrugere poate avea ca rezultat, colapsul structu-
rii Bisericii Mele. Schimbările și adaptările clădirilor, împre-
ună cu noul templu creat pentru biserica universală, vor fi 
realizate și amplasate la Roma.

Fiți siguri că așa cum Templul Meu va fi pângărit, și Eu, 
Isus Cristos, Mântuitorul întregii umanității, voi fi înlăturat 
și aruncat la gunoi. 

Al vostru Isus

CRUCIADA DE RUGĂCIUNE, GRUPURI DE 
RUGĂCIUNE ŞI RĂMĂŞIŢA BISERICII 

Creați grupuri de rugăciuni dedicate 
„Isus pentru omenire”

Miercuri, 16 mai 2012 la ora 17:38
Fiica Mea prea iubită, trebuie să subliniez, pentru toți aceia 
care cred în Mine, că este important să se roage pentru toate 
națiunile.

Pentru a face acest lucru în mod eficient, trebuie să institu-
iți grupuri de rugăciune, cu dedicația “Isus pentru omenire”.

Folosiți acest grup pentru a recita toate Rugăciunile Cruci-
adei, date vouă.
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Fiica Mea Maria, le va aranja într-un mod care vă va per-
mite să le imprimați, oriunde vă aflați în lume.

Vă rog să răspândiți Cuvântul Meu Sfânt printre toți mem-
bri clerului.

Unii vor respinge mesajele Mele.
Alții le vor îmbrățișa cu dragoste în inima lor.
Cu toate acestea, în majoritatea cazurilor veți fi ridiculizați 

și respinși în Numele Meu Sfânt.
Voi veți suferi așa cum au suferit și apostolii Mei și veți fi 

ridiculizați în unele cercuri din Biserica Mea de pe pământ.
Aceste insulte verbale, abuzive, vor fi intense și vă vor răni. 

Dar Eu spun următoarele:
Amintiți-vă că ura arătată vouă va dovedi că într-adevăr 

sunt Eu, Isus al vostru, cel care vă vorbește, din Ceruri.
Pentru această suferință, Eu voi face să vă ridicați iar și iar, 

de fiecare dată când veți fi doborați la pământ.
Eu vă voi ridica și vă voi face mai puternici decât înainte.
De ce fac asta? O fac pentru ca voi să deveniți mai potriviți 

și mai puternici pentru răspândirea Cuvântul Meu Sfânt.
Pentru că numai atunci veți primi Daruri și mai mari, pe 

care Eu vi le voi oferi prin Duhul Meu Sfânt.
Ridicați-vă deci, și porniți ca să pregătiți națiunea voastră 

să primească armura de care are nevoie ca să evite Semnul 
Fiarei.

Să nu uitați niciodată cât de importantă este Pecetea Dum-
nezeului cel Viu.

Ea vă va oferi protecție vouă și familiilor voastre, nu doar 
spiritual ci și protecţia fizică.

Voi sunteți binecuvântați pentru că ați primit Pecetea și 
este de datoria voastră să vă asigurați că o primesc cât mai 
mulți copii ai lui Dumnezeu de pretutindeni.
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Amintiți-vă mereu că Eu stau lângă fiecare dintre discipolii 
Mei în fiecare minut, și atunci când împliniți ceea ce vă cer, 
primiți haruri deosebite pentru a deveni curajoși, puternici 
și hotărâți să salvați sufletul fiecăruia, fie femeie, bărbat sau 
copil, din toată lumea.

Iubitul vostru Mântuitor

Romano-catolicii vor trebui să țină 
liturghii în refugii sau biserici sigure
Duminică, 11 noiembrie 2012 la ora 22:00

Mult iubita Mea fiică, trebuie să vă adunați și să căutați acele 
suflete care nu cunosc Adevărul.

Deschideți-vă brațele. Chemați-i să asculte Adevărul. Vie-
țile și sufletele lor vor fi poate pierdute dacă nu îi ajutați să 
vină la Mine.

Cruciada și Misiunea rămășiței Bisericii de pe pământ vor 
fi la fel de grele precum cele din Evul Mediu. Aceasta nu va 
presupune războiul fizic, în care o armată duce o luptă într-
un război obișnuit.

Războiul va fi unul spiritual, deși anumite războaie vor 
declanșa ca milioane de grupuri de rugăciune să fie formate 
pentru a atenua puterea anticristului.

Aceste rugăciuni au fost scrise în Ceruri și promit Haruri 
extraordinare.

Ele au un singur scop și anume să salveze sufletele tuturor, 
ale fiecărui copil, ale fiecărui crez, ale ambelor sexe, ale fie-
cărei religii existente și ale ateilor. Aceasta este cea mai mare 
dorință a Mea.

Voi, discipolii Mei, sunteți sub îndrumarea Mea. Harurile 
pe care le-am revărsat asupra voastră dau deja roade. Curând 
puterile pe care le voi da, prin Harurile Rugăciunilor Crucia-
dei, vor atrage mii de noi suflete.
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Vă gândiți poate, cum reușește un mic grup de rugăciune 
să obțină atâtea convertiri? Răspunsul este simplu. Pentru că 
sunteți protejați de Tatăl Meu și îndrumați direct de Mine, 
veți reuși. Nu puteți da greș. Deși vă veți confrunta cu multe 
distrageri și neînțelegeri, precum și cu lupta voastră interioa-
ră, care este de așteptat în această lucrare, Eu vă voi fi întot-
deauna alături.

Țineți minte că acum ne pregătim pentru căderea slujito-
rilor Mei sfințiți, ca rezultat al schismei ce va veni, care va 
erupe în Bisericile Creștine.

Așa că, deși rămășița armatei va fi condusă de preoți și alți 
membri ai clerului creștin, mulți vor fi slujitori laici, pentru 
că acesta va fi un timp în care preoții vor fi puțini. 

Voi, discipolii Mei, va trebui să vă adunați și să păstrați 
Sfintele Euharistii, pentru că se vor găsi cu greu. Aceia dintre 
voi care sunteți Romano-Catolici va trebui să țineți Liturghii 
în refugii sau Biserici sigure.

 O misiune, similară cu persecuțiile din Germania Nazis-
tă, când evreii erau vânați, va fi creată pentru a eradica pe 
așa-numiții trădători ai Noii Biserici Mondiale, care vi se va 
spune că este pentru toate religiile.

Veți fi acuzați că pângăriți Liturghia și noua lor formă de 
prezentare a Liturghiei, în care Eu nu voi fi prezent în Sfân-
ta Euharistie, pentru că aceasta va fi o abominație în Ochii 
Tatălui Meu.

Trupul și Sângele Meu vor fi prezente în Liturghiile ținute 
în acele centre și refugii în care voi vă arătați credința față de 
Transsubstanțiere, căci asta face ca Sacramentul Sfintei Jertfe 
a Liturghiei să fie autentic și acceptat de Tatăl Meu.

Eu voi continua să vă instruiesc pe măsură ce voi continu-
ați să înființați Grupurile de Rugăciune ”Isus pentru Omeni-
re” pretutindeni.

Multe se formează în fiecare zi. Le mulțumesc celor care au 
urmat îndrumările Mele și dovedesc ascultare.
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Fiți pe pace. Trebuie să fiți mai încrezători. Lăsați frica la 
o parte, pentru că ea nu vine de la Mine. Acum creștem și ne 
răspândim în fiecare colț al pământului. Curând toți vă vor 
urma și când aceasta se va întâmpla, rugăciunile vor schimba 
lumea prin convertire.

Eu vă iubesc pe toți. Sunt recunoscător și impresionat că 
Mi-ați răspuns de îndată prin această importantă Misiune, 
cea mai mare de acest fel, cu scopul de a-i aduce pe toți păcă-
toșii acasă la Tatăl Meu, feriți de influența și ispitele fiarei.

Al vostru Isus

Semnele pe care Eu le voi trimite vor 
fi recunoscute instantaneu

Sâmbătă, 02 februarie 2013 la ora 15:30
Preaiubita Mea fiică, Eu te iubesc și sunt cu tine în fiecare cli-
pă în această Muncă Sfântă. Eu sunt prezent, îndrumându-te 
în fiecare sarcină la care te angajezi, pentru a face ca al Meu 
Cuvânt să fie transmis fiecărui copil al lui Dumnezeu.

Să nu permiți niciodată interferențe sau piedici care să te 
oprească sau să întârzie ceea ce este acum o Misiune urgentă 
pentru a salva omenirea.

Pe măsură ce aceia care Mă urmează se adună în grupuri 
de Rugăciune, ei vor simți Prezența Mea Divină și Eu mă voi 
face cunoscut lor în diferite moduri. Semnele pe care Eu le 
voi trimite vor fi recunoscute instantaneu.

Voi revărsa Iubirea Mea, Vindecarea Mea, Harurile Mele 
și Binecuvântările Mele. Acesta este un timp în care nimic 
nu este imposibil pentru binele tuturor, în cazul în care este 
conform cu Voia lui Dumnezeu.

Acum când Grupurile Mele de Rugăciune se adună împre-
ună, rămășița armatei Mele va înflori și va crește. Asemeni 
semințelor care au fost plantate doar în câteva inimi, la înce-
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put, ele au crescut și s-au multiplicat în peste 200 de țări, din 
care multe nu vă sunt cunoscute vouă, discipolii Mei preaiu-
biți.

Continuați să construiți fundația pas cu pas. Fiecare piatră 
așezată este importantă deoarece, în cele din urmă, va crea 
Scara către Cer.

Al vostru Isus

Mama lui Dumnezeu: Mulți vor fi singuri în 
încercarea lor de a forma grupuri de rugăciune

Marți, 05 februarie 2013 la ora 19:45
Copiii mei, voi trebuie să căutați mângâiere unii de la alții, 
când vă adunați laolaltă în toate colțurile lumii, pentru a for-
ma Rămășița Armatei Fiului Meu.

Mulți vor fi singuri în încercarea lor de a forma grupuri de 
rugăciune, și uneori vor crede că aceasta nu are nici un rost. 
Pentru fiecare Grup de Rugăciune format spre a recita Cru-
ciada de rugăciuni, un Har special vă va fi dat de prețiosul 
meu Fiu.

El este prezent în fiecare grup și vă va face conștienți de 
acest fapt. Veți simți Iubirea Lui și atunci veți vedea și roa-
dele, pe măsură ce se vor revărsa și răspândi Preasfântul Lui 
Cuvânt.

Copii, voi sunteți binecuvântați fiindcă ați primit Darul 
smereniei, pentru că doar cei care acceptă fără nici o îndoia-
lă Cuvântul Fiului meu vor aduce multe convertiri, datorită 
Grupurilor voastre de Rugăciune.

Duhul Sfânt acționează acum foarte repede printre voi, 
dragi copii, și îmi aduce atâta bucurie vazând cât de mult vă 
mișcă sufletele.

Voi trebuie să rămâneți uniți, copilașii mei, pentru că Fiul 
meu are nevoie de iubirea și angajamentul vostru, ca El să 
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poată salva omenirea. Dar voi veți deveni oricum ținta celui 
rău care va ridica pe fiecare demon aflat sub aripa lui, să 
se infiltreze printre voi și să cauzeze divizare. Recunoașteți 
aceste încercări drept ceea ce sunt, și aveți încredere deplină 
în Fiul meu. Cereți-mi mie, Mama voastră iubitoare, să țin 
unite Grupurile voastre ale Cruciadei de Rugăciune.

Rugăciunea (97) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru a uni 
Grupurile Cruciadei de Rugăciune

“O, mult iubită Mamă a Salvării, te implor să unești, 
prin rugăciunile tale, Rămășița Armatei Lui Dumnezeu 
din întreaga lume. Acoperă toate Grupurile Cruciadei 
de Rugăciune cu Harul Salvării, revărsat peste noi 
prin Mila Fiului tău, Isus Cristos. Trimite îngerii tăi să 
ne învăluie pe fiecare dintre noi, în special pe preoții 
care conduc Grupurile Cruciadei de Rugăciune. În 
această Misiune Sfântă de a salva sufletele, ajută-ne să 
evităm distragerile care cauzează diviziune printre noi. 
Protejează-ne, cu darul armurii tale, pentru a deveni 
imuni la atacurile pe care va trebui să le îndurăm din 
cauza iubirii noastre pentru Isus Cristos. Amin.”

Mergeți în pace, iubiții mei copii, și să știți că Rămășița 
Armatei Lui Dumnezeu, prin harul Fiului meu, Îl va ajuta să 
salveze miliarde de suflete.

Iubita voastră mamă, Mama Mântuirii

Rugăciunile pot și vor salva omenirea
Joi, 07 martie 2013 la ora 11:05

Preaiubita Mea fiică, este important ca discipolii Mei de pe 
pământ să înțeleagă modul în care rugăciunile pot și vor salva 
omenirea. Puterea rugăciunii și în special, recitarea Sfântului 
Rozariu, care lasă bestia fără puteri, nu poate fi subestimată. 
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Pentru a salva cât mai multe suflete trebuie de asemenea să 
recitați Rozariul Milostivirii Divine.

Alegeți rugăciunile Cruciadei de Rugăciune pe care Eu vi le 
dau și spuneți-le în așa fel, încât să vă puteți concentra asupra 
diferitelor intenții, în timpul rugăciunilor de grup. Dacă, de 
exemplu, vă rugați rugăciunea Cruciadei de Rugăciune pen-
tru Harul Imunității, faceți acest lucru în așa fel încât grupul 
de rugăciune, în acea zi, să se concentreze pe o selecție de 
rugăciuni ale Cruciadei de Rugăciune, care fac apel la ocro-
tirea lui Dumnezeu pentru suflete. În altă zi, axați-vă pe o 
selecție de rugăciuni, care vă sunt date pentru ocrotirea pre-
oților și a clerului.

Aceste Grupuri ale Cruciadei de Rugăciune, când se vor 
forma peste tot în lume, vor deveni armura necesară înfrân-
gerii dușmanului, în mai multe feluri decât puteți voi crede 
că este posibil.

Eu voi continua să vă dau Darul altor noi rugăciuni, care 
aduc cu ele miracole deosebite. Fără o astfel de intervenție, 
n–aș putea salva sufletele pe care le doresc atât de mult.

Mergeți și organizați-vă întâlnirile pentru Cruciadele de 
Rugăciune pe baza formatului pe care vi l-am dat, dar împăr-
ţiţi-le astfel încât să vă puteți concentra pe intențiile specia-
le. Nu este nevoie să recitați toate rugăciunile odată, deși vă 
îndemn să recitați cât mai multe dintre ele în fiecare săptă-
mână.

Îmi aduceți atâta bucurie și mângâiere, dragii mei discipoli. 
Vă dăruiesc binecuvântările Mele pentru puterea și curajul 
cu care să vă continuați misiunea de a salva suflete. Vă iubesc.

Al vostru Isus
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A DOUA PECETE – AL TREILEA 
RĂZBOI MONDIAL

A doua Pecete: Al treilea Război Mondial
Miercuri, 16 mai 2012 la ora 03:30

Fiica Mea preaiubită, trebuie să-ți spun că un al Treilea Răz-
boi Mondial este pe cale să se manifeste în lume.

Îmi curg lacrimile în dimineața asta, după cum vezi.*
A Doua Pecete este pe cale să se manifeste, așa cum i-a fost 

prezis lui Ioan Evanghelistul în Cartea Revelației.
Acesta va începe în Europa.
Sistemul vostru bancar va fi cauza, și Germania, încă oda-

tă, va fi implicată în această tragedie, precum a fost și în ulti-
mele două cazuri.

Când va începe, economia nu se va mai putea salva, și 
catastrofa va afecta Grecia, cu multe pierderi în Franța.

Orientul Mijlociu va fi de asemenea implicat în război cu 
Israel și Iran, iar Siria va juca un rol important în căderea 
Egiptului.

Fiica Mea, te-am trezit ca să-ți spun asta, nu ca să te înspăi-
mânt, ci ca să vă îndemn la mai multă rugăciune pentru 
Europa în aceste timpuri.

Datorită războiului și a lipsei de bani, cea mai mare parte a 
recoltei se va pierde, ceea ce va duce la deschiderea celei de-a 
Treia Peceți, care înseamnă foamete.

De aceea îi îndemn pe toți copiii lui Dumnezeu să încer-
ce să stocheze hrană uscată și neperisabilă pentru a vă hrăni 
familiile. Este important pe cât posibil să vă produceți pro-
pria hrană.

Amintiți-vă totuși că rugăciunea poate diminua mare par-
te a acestor suferințe.
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Efectul acestui război va fi că Biserica Mea Catolică de pe 
pământ va fi absorbită într-o biserică mondială, în numele 
unificării.

Această unificare, sau pace falsă, va deveni realitate după 
ce va apărea anticristul să creeze pacea falsă pentru un așa-zis 
sfârșit al războiului.

Acest pact de pace va implica lumea occidentală, până 
când China și Rusia devin implicate în problemele mondiale.

Ei vor amenința “Fiara cu zece coarne”, Europa, și vor birui 
să introducă comunismul.

“Dragonul Roșu”, China, câștigă deja o poziție puternică în 
lume, deoarece controlează finanțele mondiale.

Dragonul Roșu și Ursul, care este Rusia, nu-L iubesc pe 
Dumnezeu.

Ele sunt conduse de anticrist, care este din est și care se 
ascunde în spatele ușilor închise.

Atunci când aceste profeții se vor desfășura, întreaga lume 
va crede în aceste mesaje. Atunci nu vor mai fi îndoieli.

Vă rog să vă rugați rugăciunea (54), care va ajuta la dimi-
nuarea impactului acestor evenimente.

Rugăciunea (54) a Cruciadei de Rugăciune: Rugăciune 
către Tatăl pentru diminuarea impactului celui de-al III-lea 
Război Mondial

“O, Tată Ceresc, în numele Fiului Tău Preaiubit, Isus 
Cristos, care a suferit cumplit pentru păcatele omenirii, 
Te rugăm, ajută-ne în aceste timpuri grele care ne stau 
în față. Ajută-ne să supraviețuim persecuției puse la 
cale de către conducătorii lacomi și de către cei care vor 
să distrugă Bisericile Tale și pe copiii Tăi. Te implorăm, 
Tată Preaiubit, ajută-ne să ne hrănim familiile și 
salvează viața celor care sunt obligați, în ciuda voinței 
lor, să intre în acest război. Te iubim, Părinte drag; Te 
implorăm să ne ajuți în aceste timpuri de mare nevoie. 
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Salvează-ne de strânsoarea anticristului, ajută-ne să 
supraviețuim semnului ei, semnul bestiei, refuzând să 
îl acceptăm. Ajută-le celor care Te iubesc să rămână 
fideli Cuvântului Tău Sfânt în toate timpurile, ca să 
le poți dărui harurile supraviețuirii în trup și suflet. 
Amin.”

Fiica Mea, Îmi dau seama că această veste ar putea veni ca un 
șoc, dar amintiți-vă că rugăciunea și Pecetea Dumnezeului 
Celui Viu rugăciunea (33) a cruciadei, îi va proteja pe cei care 
Mă urmează, Rămășiţa Bisericii Mele. Voi, copiii Mei, veți 
supraviețui deși nu va fi ușor.

Veți fi hărțuiți pentru Creștinismul vostru, dar voi nicioda-
tă nu Mă veți părăsi și nu Mă veți respinge.

Pentru aceasta veți primi haruri. Darul Peceții Dumnezeu-
lui Celui Viu vă va face invizibili pentru dușmanii voștri.

De acum înainte, rugați-vă zilnic rugăciunea (33). Să o 
aveți acasă și să o binecuvântați cu un preot.

Începeți pregătirile curând deoarece ziua căderii Europei 
nu este departe.

Al vostru Isus 

* Notă: Când Maria Milostivirii Divine a primit acest mesaj, 
o lacrimă a curs dintr-o fotografie a lui Isus care se afla în 
fața ei.

ANTICRISTUL

Anticristul va fi din est, nu din vest
Vineri, 26 aprilie 2013 la ora 12:30

Preaiubita Mea fiică, lumea se pregătește ca anticristul să 
intre în scenă. El a fost instruit cu multă grijă de către diverse 
forțe politice puternice pentru a-și face marea apariție.
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Anticristul va fi din Est, nu din Vest, dar va fi iubit, slăvit și 
venerat atât de Est cât și de Vest, în toate colțurile pământu-
lui. Totul va începe după cum urmează.

Anticristul va cauza rapid, cu ajutorul dușmanilor lui 
Dumnezeu, un război între două națiuni ce sunt conduse 
de către doi lideri puternici și încăpățânați. Acest război va 
escalada și se va răspândi și în alte țări. În momentul în care 
amenințarea va deveni atât de mare încât chiar și cele mai 
puternice națiuni vor începe sa fie afectate, vor demara nego-
cierile de pace.

Atunci, de nicăieri, va apărea fiara. Va reuși să pună capăt 
războaielor cu o măiestrie ce va impresiona lumea. El va avea 
o voce puternică. Va fi foarte inteligent și își va crea o imagine 
carismatică impresionantă. Înfățișarea plăcută, farmecul per-
sonal și simțul umorului vor funcționa ca un puternic magnet 
cu efect hipnotic. Își va atrage laudele liderilor globali cunos-
cuți și ale mass media și va deveni o celebritate. Conduita sa 
va fi pe placul marilor oameni de afaceri care îl vor vedea ca 
pe o persoană esențială pentru dezvoltarea bogăției, pentru 
că economia va începe să crească.

Anticristul va fi o apariție atât de specială încât națiunile 
lumii vor face tot ce le stă în putință pentru a-l determina să 
le viziteze țările. El va fi iubit și va imita până la ultimul deta-
liu fiecare moment al Misiunii Mele de pe Pământ. Predicând 
despre importanța iubirii, a păcii și a unității dintre națiuni, 
el va fi văzut că va face mari minuni, oriunde va merge. Aces-
ta nu este un om ca oricare altul. Acesta nu este un om ca 
oricare alta figură carismatică. Steaua sa va lumina și va stră-
luci ca a nimănui altuia până atunci. El va fi considerat drept 
ambasador al noii religii umaniste mondiale. Lui îi va fi atri-
buit așa-zisul succes al acestei monstruozități. Toți vor cădea 
la picioarele lui. Portretele sale vor fi expuse pretutindeni. El 
va fi văzut împreună cu lideri ai multor grupări religioase. 
Se va ajunge în curând să se spună că oamenii se vindecă pe 
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loc dacă sunt în prezența sa. Prin puterea satanei, el va fi în 
stare să facă lucruri care îi vor șoca pe mulți și de aceea vor fi 
considerate a fi miraculoase.

În acest timp, neștiutorii și ignoranții îl vor vedea drept 
Mesia. Atunci el va lăsa să se înțeleagă că a fost trimis de 
Dumnezeu pentru a salva lumea. Mulți, inclusiv cei care nu 
acceptă Existența Mea, vor fi convinși că  acest om este Fiul 
omului, Isus Cristos. Cei care îl cinstesc, care se supun la ceea 
ce cere el de la ei și care îl adoră vor fi infestați cu un aseme-
nea rău încât sufletele lor vor fi absorbite într-un vid din care 
le va fi imposibil să se elibereze.

Cei care cunosc Adevărul Învățăturilor Mele vor recunoaș-
te înșelăciunea ce va fi prezentată rasei umane și vor rezista 
în fața acestei monstruozități. Cei care susțin că-L cunosc pe 
Dumnezeu și sunt creștini practicanți, nu vor reuși să înțe-
leagă Promisiunea Mea că Mă voi întoarce. Când voi veni din 
nou, va fi pentru a Judeca. Eu nu voi mai călca pe Pământ a 
doua oară. Cu toate cunoștințele lor despre Învățăturile Mele, 
ei nu reușesc să înțeleagă ce am spus. Le reamintesc acum. Eu 
nu voi mai veni în carne și oase. Orice om care va susține că 
este Isus, este un mincinos.

Al vostru Isus

Anticristul își va lua poziţia în primire 
pentru că va fi invitat să facă aceasta
Duminică, 07 septembrie 2014 la ora 19:30

Dragii mei copii, fiți atenți la semnele timpurilor, când anti-
cristul își va lua locul în Biserica Fiului meu de pe pământ, ca 
să vedeți aceasta în mod clar.

Să nu credeți niciun moment că anticrist va păși în Biserica 
Fiului meu și o va lua în mod agresiv, prin forță. Inspirat și 
condus de către însuși înșelătorul, anticristul își va lua în pri-
mire poziţia pentru că va fi invitat să facă aceasta.
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Toate modificările în cărțile liturgice ale Bisericii vor fi 
făcute curând cunoscute și motivul dat va fi că ele reflectă o 
lume modernă, astfel încât să devină atotcuprinzătoare, pen-
tru a se potrivi și altor credințe și religii. Odată ce Adevăratul 
Cuvânt al lui Dumnezeu și Învățăturile Fiului meu, Isus Cris-
tos, vor fi schimbate, ele vor deveni goale, pentru că nu vor 
reflecta Adevărul dat lumii de către Fiul meu.

Anticristul va deveni popular mai întâi datorită abilităților 
sale politice. Apoi el își va întoarce atenția asupra diferite-
lor religii, dar se va concentra asupra Creștinismului. Cristos 
este cel mai mare dușman al său și este ținta urii sale și astfel, 
țelul său ultim este să distrugă Biserica Fiului meu. Biserica 
va fi demolată în mai multe feluri înainte ca el, anticristul, să 
fie rugat să se implice. El va fi implicat în decizia de a elabo-
ra planul pentru lansarea noii religii unice mondiale. Toate 
aceste schimbări – în care Biserica a chemat în mod public la 
unificarea tuturor religiilor – vor avea loc înainte ca anticris-
tul să se înscăuneze pe Tronul de pe pământ al Fiului meu. 
Atunci va fi deschisă calea pentru ca fiara să intre nestigheri-
tă în Biserica Fiului meu unde i se va acorda un loc de onoa-
re. În cele din urmă se va anunța că el va deveni conducătorul 
noii ordini unice mondiale și va avea loc o încoronare plină 
de fast. Acest eveniment va fi vizionat peste tot în lume, vor fi 
prezenți politicieni, demnitari și celebrități și, când coroana 
va fi pusă pe capul său, va fi ca și când ultimul cui a străpuns 
Trupul Fiului meu. În acea zi Biserica Catolică va fi desacra-
lizată și mulți episcopi și preoți vor fugi, pentru că ei își vor fi 
dat seama până atunci că profețiile făcute s-au desfășurat în 
fața ochilor lor.

Începând din acea zi în care Scaunul lui Dumnezeu va fi 
cedat anticristului, el va arăta mari semne fizice care îi vor 
convinge pe oameni de sfințenia sa. Anticristul, vor spune ei, 
va avea semnele stigmatelor și va fi văzut vindecând bolnavi 
și pe cei în stadiu terminal. Mari miracole îi vor fi atribuite și, 
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cu timpul, el îi va convinge pe mulți că el este Isus Cristos și 
că numirea sa în fruntea falsei biserici este un semn al Celei 
de-A Doua Veniri. Și, deși până atunci credincioșii au fost cei 
care au stabilit nucleul rămășiței bisericii – ceea ce va rămâ-
ne din Biserica formată de Fiul Meu pe pământ – din acel 
moment încolo preoții vor fi cei care o vor conduce. Duhul 
Sfânt va susține Adevărata Biserică în timpul domniei anti-
cristului și nici el nici dușmanii Fiului meu nu o vor înfrânge 
vreodată.

Adevărul nu va muri niciodată. Cuvântul lui Dumnezeu, 
deși va fi profanat, nu va muri niciodată. Biserica nu poate 
muri, deși va fi aruncată în pustiu. Chiar și în cel mai întune-
cat ceas ea va rămâne în viață și indiferent cât de atacată va 
fi Biserica Fiului meu, Dumnezeu nu va permite niciodată să 
fie distrusă.

În timpul acelor zile care vor veni nu trebuie să cedați și să 
acceptați o astfel de înșelăciune. Veți fi seduși de către anti-
crist și el va fi sprijinit de către dușmanii Bisericii Fiului meu. 
El va fi îmbrățișat de falși lideri ai bisericilor și aclamat în 
toată lumea pentru faptele sale caritabile. El va primi mari 
onoruri în multe țări și oamenii vor pune tablouri cu chipul 
lui în casele lor. El, anticristul, va fi idolatrizat mai presus de 
Dumnezeu, dar Mâna lui Dumnezeu va fi cea care îl va arun-
ca în abis împreună cu aceia care au furat sufletele copiilor lui 
Dumnezeu atunci când au participat la încercarea de distru-
gere a Bisericii Fiului meu.

Iubita voastră Mamă, Mama Mântuirii
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CIPUL 666 – SEMNUL BESTIEI

666 va fi integrat ca un număr ascuns într-
un cip, pe care veți fi obligați să-l acceptați, 

la fel ca pe orice altă vaccinare
Vineri, 01 iunie 2012 la ora 20:15

Draga Mea fiică iubită, anticristul deja pregătește planul său 
de pace, pe care-l va prezenta în curând, după ce războaiele 
se vor extinde în Orientul Mijlociu și când durerea și suferin-
ța cumplită vor lăsa să se creadă că nu există niciun semn de 
speranță.

Atunci el va apărea deodată și se va arăta lumii ca un om 
al păcii, o bijuterie sclipitoare, care va scânteia în mijlocul 
întunericului.

Când va apărea, el va fi văzut ca unul dintre cei mai caris-
matici politicieni din toate timpurile.

Personalitatea sa atrăgătoare, plăcută și grijulie va păcăli pe 
majoritatea oamenilor.

El va emana dragoste și compasiune și va fi văzut ca un 
Creștin. Cu timpul el va atrage mulți adepți, care vor crește în 
număr, astfel încât el va deveni asemenea Mie, Mesia.

Va fi văzut ca promotorul unității între toate națiunile și va 
fi iubit în aproape fiecare țară din lume.

Apoi el va fi văzut ca având capacități supranaturale. Mulți 
vor crede că a fost trimis de Tatăl Meu și că el este Eu, Isus 
Cristos, Mântuitorul lumii.

Ei se vor ruga lui, îl vor iubi, își vor da viața pentru el iar el 
va râde și își va bate joc de ei când nu-l vor vedea.

Aceasta va fi cea mai mare înșelătorie a tuturor timpurilor 
și planul său este de a fura sufletele voastre, de a vă lua de la 
Mine.
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El și Falsul Profet, care va sta ca un Rege în Scaunul lui 
Petru, vor concepe în secret o unică religie mondială.

Aceasta va apărea ca o religie de tip Creștin care promovea-
ză iubirea. Ea nu va promova, totuși, iubirea față de aproape-
le, iubire care vine de la Dumnezeu. În loc de asta va promo-
va iubirea și supunerea față de anticrist și dragostea de sine.

Monstruozitatea nu se oprește aici, pentru că după ce îi vor 
seduce pe copiii lui Dumnezeu, va începe atacul.

Dintr-o dată li se va cere tuturor să accepte Semnul de 
Supunere față de ordinea mondială unică. O lume unită, din 
care trebuie să facă parte toți oamenii.

Vă vor controla banii, accesul la alimente și modul în care 
trăiți.

Regulile, multe dintre ele, vor arăta că veți deveni prizoni-
eri. Cheia celulei, care vă va ține sub controlul lor, va fi Sem-
nul Fiarei.

666 va fi integrat ca un număr ascuns într-un cip, pe care 
veți fi obligați să-l acceptați, la fel ca pe orice altă vaccinare.

Odată introdus vă va otrăvi nu numai mintea și sufletul, ci 
și trupul, deoarece va provoca o epidemie concepută să ștear-
gă o mare parte din populația lumii de pe pământ.

Voi nu trebuie să acceptați Semnul. În schimb, Eu vă voi 
instrui ce trebuie să faceți.

Mulți vor accepta Semnul, deoarece se vor simți neajuto-
rați.

Pecetea Dumnezeului celui Viu, rugăciunea Mea (33) din 
Cruciada de Rugăciune, este colacul de salvare pentru voi.

Dacă veți primi Pecetea Protecției Mele, dată vouă de către 
Tatăl Meu Veșnic, nu va trebui să acceptați Semnul.

Voi nu veți fi atinși. Casele voastre nu vor fi văzute, nu vor 
fi percheziționate și nu vor fi ținta lor, pentru că vor fi invizi-
bile în ochii armatei satanei.
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Va trebui să ascundeți alimentele care trebuie să vă ajun-
gă pentru câțiva ani. Va trebui să cultivați recolte proprii, să 
faceți rezerve de apă și să țineți toate Obiectele Sfințite în 
jurul vostru.

Rămășiţa Bisericii Mele va crește și se va răspândi și voi 
veți primi adăpost dacă va fi nevoie.

E nevoie de multe planuri acum.
Unii vor râde de voi pentru ceea ce faceți sau vor spune că 

Isus sigur nu v-ar cere să faceţi acestea, căci oare nu îi ajută El 
pe credincioșii Săi când este nevoie?

Chiar și o pâine și un pește pot fi înmulțite. Deci nu con-
tează dacă aveți mâncare puțină, pentru că Eu vă voi apăra și 
veți fi în siguranță.

Rugați-vă mult pentru acele suflete care nu vor fi în stare 
să refuze Semnul.

Sufletele nevinovate care vor fi în stare de har atunci când 
vor fi silite să accepte cipul vor fi salvate.

Voi, restul, trebuie să plănuiți salvarea familiilor voastre și 
trebuie să rămâneți credincioși față de Sfânta Euharistie și 
Sfânta Liturghie.

Când anticristul va devora toate religiile, atunci singurele 
arme în fața cărora va fi neputincios vor fi Sfânta Liturghie și 
transformarea pâinii și a vinului în Trupul și Sângele Meu în 
Sfânta Euharistie.

Liturghiile Mele trebuie să continue. Toți aceia dintre voi 
care știți acestea trebuie să vă adunați acum în număr mare și 
să începeți pregătirile.

Cu cât mai repede vă veți pregăti, cu atât mai multe haruri 
veți primi ca să măriți rândurile voastre în toată lumea.

Stânca va fi împovărată cu o nouă clădire despre care ei îi 
vor spune că e Noul Meu Templu. Acest lucru nu este adevă-
rat.
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Însă când va lua sfârșit persecuția, rămășița Bisericii Mele 
va avea Templul reconstruit și Noul Meu Ierusalim va coborî 
din Ceruri.

El se va coborî în glorie. Trâmbițele se vor auzi în același 
timp în Cer și pe Pământ.

Și apoi voi veni Eu. Tu, fiica Mea, vei vesti venirea Mea și 
mulți vor cădea cu fața la pământ și vor plânge cu ușurare, 
dragoste și bucurie, în extaz.

Pentru că în sfârșit va sosi clipa pe care o așteptau. Se vor 
lumina cerurile, tunetul va bubui și corurile de îngeri vor 
cânta în dulce unison în timp ce toți copiii lui Dumnezeu îl 
vor saluta pe Adevăratul Mesia.

Eu, Isus Cristos, voi veni să judec. Cerul și Pământul vor 
deveni una.

Noua Splendoare Glorioasă, Pământul reînnoit, va apărea 
și Noul Paradis îi va îmbrățișa pe toți aceia al căror nume este 
scris în Cartea Vieții și care se vor uni ca unul.

Când vechiul Pământ murdărit de păcat se va sfârși, va 
începe Era Nouă.

Pentru aceasta trebuie să vă străduiți. La aceasta aveți drep-
tul ca parte din moștenirea voastră naturală.

Concentrați-vă pe salvarea tuturor sufletelor.
De aceea voi trebuie să ignorați obstacolele care apar în 

calea voastră: Persecuția. Durerea. Oroarea de răul primit 
prin mâinile celorlalți.

Tot ceea ce contează este salvarea sufletelor.
Mântuitorul Vostru, Isus Cristos



95
FINAL VERSION

A TREIA PECETE – FOAMETEA

A Treia Pecete va fi dezvăluită atunci când oamenii 
se vor strădui din greu să caute mâncare în timp 

ce foametea va pune stăpânire pe omenire
Sâmbătă, 16 martie 2013 la ora 15:25

Preaiubita Mea fiică, valurile se vor dezlănțui și dezastrul 
cauzat de multe războaie, va începe așa cum a fost prezis.

Timpul apariției falsului profet va coincide cu declarații 
de război în întreaga lume. Aceste războaie vor fi declanșate 
instantaneu iar oamenii vor tremura de frică pe măsură ce 
implicațiile vor deveni clare (evidente). Războaiele vor prin-
de rădăcini și se vor lansa precum furtunile în deșert, unde 
vor primi avânt și îi vor prinde ca un hoţ în noapte pe cei care 
cred că pacea lor este garantată.

Foarte multe țări vor fi implicate, încât îi va lua pe toți prin 
surprindere. Curând anticristul se va face cunoscut în mijlo-
cul măcelului. Confuzia, frica și lipsa de alimente vor fi mari-
le probleme. Nu mult după aceea, a Treia Pecete va fi dezvălu-
ită atunci când oamenii se vor lupta pentru mâncare în timp 
ce foametea va pune stăpânire pe omenire. Lihnită de foame, 
cu sufletul secătuit, lipsită de ajutor, omenirea se va agăţa de 
orice și de oricine oferă un pic de răgaz.

Scena va fi fost pregătită pentru ca anticrist să vină și sin-
gur să se înfățișeze omenirii. Pe atunci, omenirea va fi atât 
de ușurată datorită omului care aduce pacea, care oferă atâta 
speranţă, încât de bunăvoie vor deveni sclavii lui. Ei vor fi 
prinși în planul lui elaborat de a restructura lumea și de a uni 
toate națiunile. Planul, li se va spune, va fi pentru binele tutu-
ror și pentru a scăpa lumea de terorism. Dușmanii, cu care 
spune el că luptă și asupra cărora își exercită controlul, sunt 
victime inocente de care el se folosește la înșelăciunea pe care 
o va prezenta lumii.
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Când pacea, sau ceea ce pare a fi un armistițiu, este resta-
urată, va veni următoarea etapă: unirea tuturor națiunilor, a 
tuturor religiilor, a tuturor țărilor, într-una. Atunci, uniunea 
dintre falsul profet și anticrist va deveni evidentă.

Cei cărora li s-a dat Adevărul, și ale căror nume sunt în 
Cartea Vieții, vor ști ce se întâmplă. Ceilalți, orbi la Adevărul 
Învățăturilor Mele, nu vor fi la fel de norocoși. Atunci va fi o 
chestiune de timp. Răbdarea Mea va însemna că mă voi stră-
dui să-i salvez și să-i protejez pe cei care nu sunt în stare să 
discearnă adevărul.

Răbdarea Mea și Milostivirea Mea vor rezulta într-o Inter-
venție Divină la scară mare pentru a-i salva pe toți copiii lui 
Dumnezeu de încleștarea bestiei, a cărui obiectiv este să încu-
rajeze păcatul. Pentru că este un lucru pe care trebuie să-l 
știți: în spatele alurii șarmante a anticristului va sta planul 
lui de a încuraja păcatul astfel ca umanitatea să facă alegerea 
finală – să stea de partea bestiei sfidându-L pe Dumnezeu. 
Când va veni acea vreme, și după ce Eu voi încerca totul pen-
tru a salva sufletele, se va sfârși.

Doar cei aleși vor fi luați în Împărăția Mea.
Al vostru Isus

BISERICA UNICĂ MONDIALĂ ŞI 
NOUA ORDINE MONDIALĂ

Noua Ordine Mondială este cea mai mare batjocură 
la adresa Adevăratului Dumnezeu Triunic

Vineri, 05 iulie 2013 la ora 14:10
Multiubita Mea fiică, există o religie care îmi provoacă cea 
mai mare suferință și aceasta este falsa religie care idolatri-
zează fiara. Noua Ordine Mondială este cea mai mare bat-
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jocură la adresa Adevăratului Dumnezeu Triunic, iar aceia 
care aparțin casei satanei au nevoie de foarte multă rugăciu-
ne. Ei sunt păcăliți să creadă că există un alt Dumnezeu, care 
îi iubește. Lor li se spune că Sfânta Treime este o minciună 
și iubitul Meu Tată este rău. Ei nu acceptă faptul că El i-a 
creat, iar capetele lor sunt pline de atât de multe minciuni 
încât ei nu își vor deschide niciodată mintea față de Adevăr. 
Din cauza credinței lor în ocult, ei sunt ținuți captivi de for-
țele satanice, care le devorează sufletele și care sunt pline de 
ură nu numai față de Dumnezeu, dar și față de toți copiii lui 
Dumnezeu.

Ei se iubesc doar pe ei înșiși și pofta lor de plăcere îi umple 
de o dorință insațiabilă pentru alte și alte plăceri. Nicio can-
titate de plăceri lumești nu îi poate satisface, și de aceea ei 
tânjesc după alte obscenități. Ei găsesc plăcere în a ucide și 
nu au nicio remușcare în sufletele lor pentru crimele bruta-
le de care se fac vinovați. Influența lor se răspândește pe tot 
Pământul în fiecare națiune și discipolii diavolului se ames-
tecă printre importanți oameni de afaceri și oameni bogați, 
guverne, familii regale, organizații, inclusiv în media și insti-
tuțiile care apără legea, sistemul judiciar și Biserică.

Vă rog, nu le subestimați puterea. Deși ei sunt puțini și nu 
se infiltrează chiar în fiecare sector al comunităților voastre, 
totuși ei vor cauza pagube teribile. Nu numai că ei și-au vân-
dut sufletul diavolului, dar au atras și alte suflete inocente în 
abisul fiarei și al demonilor săi.

Le dăruiesc tuturor celor care Mă iubesc și spun această 
scurtă Rugăciune a Cruciadei, Harurile pentru a înfrânge 
acest grup sinistru și puternic care Mă blestemă în fiecare 
secundă a zilei.

Rugăciunea (112) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru harul 
salvării

“Mult iubite Isuse, Te chem să acoperi, cu harul Tău 
special al salvării, sufletele celor care au fost infestați 
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de satana. Eliberează bietele lor suflete de captivitatea 
malefică de care ei nu pot scăpa. Amin.”

Aceste biete suflete vor fi primele care vor susține că fiara este 
unul de-al lor și vor cădea cu fața la pământ în adorație față 
de anticrist. Trebuie să vă rugați foarte mult, cu toții, pentru 
ca puterea pe care satana o are asupra lor să fie sfărâmată și ca 
inimile lor să se deschidă către Marea Mea Milostivire.

Al vostru Isus

Turnul Babel va fi ridicat încă o dată și va fi 
prezentat ca un templu al lui Dumnezeu

Duminică, 21 aprilie 2013 la ora 14:45
Multiubita Mea fiică, cine poate nega moartea Mea pe Cru-
ce? Cine poate nega că Mi-am dat Viața pentru ca Adevă-
rul să îi poată salva pe păcătoșii de pretutindeni? Care dintre 
voi, când va veni vremea, va nega Adevărul Bisericii Mele pe 
pământ atunci când ea va fi dărâmată piatră cu piatră?

Vi s-a dat Adevărul. Cunoașteți Învățăturile Mele. Prin 
urmare veți cunoaște Biserica Mea după Învățăturile Mele. 
Biserica Mea pe Pământ este Adevărul. Biserica Mea pe 
Pământ este Trupul Meu. Prin urmare dacă vreunul dintre 
voi va biciui Trupul Meu, apoi va reinventa Învățăturile Mele 
și vă va prezenta minciuni, vă veți lepăda de Mine atunci?

Eu, Isus Cristos, nu vă spun aceasta pentru a vă dezbina. 
Vă spun aceste lucruri pentru ca să respectați Învățăturile 
Mele, să apărați Sfintele Sacramente și să rămâneți credin-
cioși Adevărului. Niciun om pe pământ nu poate schimba 
Învățăturile Bisericii Mele. Niciunul. Niciunuia dintre voi nu 
i s-a dat autoritatea de a declara doctrine noi și a le prezenta 
ca fiind ale Mele. Totuși, mulți dintre voi Mă vor nega pentru 
că vor nega Adevărul care vi s-a dat acum 2000 de ani. Atât 
de puține știți în privința lucrurilor sacre, încât nu veți recu-
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noaște noile legi, care sunt blasfemii la adresa Mea, atunci 
când ele vor fi introduse în Biserica Mea de pe Pământ.

Așa cum a fost înainte, Turnul Babel va fi ridicat încă o 
dată și prezentat ca un templu al lui Dumnezeu. El se va afla 
la Roma și va afișa noul simbol al noii religii unice mon-
diale. Acest simbol va putea fi văzut pe acoperiș, la intrare 
și va domina altarul cel mare din interior. Prețiosul Meu 
Tabernacol aurit, întinat în Gloria sa, va fi așezat în mijlocul 
altarului, pentru ca toată lumea să îl vadă. Această insultă 
va însemna faptul că bestia va avea deschisă calea pentru a 
invada Tabernacolul Meu. Prezența Mea va dispărea în acel 
moment.

Milioane de oameni – dintre care mulți nu vor cunoaște 
semnificația acestei abominații – vor face tot ceea ce li se va 
cere și se vor ruga înaintea bestiei. Noi veșminte, purtând 
embleme de aur, care vor părea ca niște umile sutane, vor fi 
purtate de către aceia care vor face oficiul în acest așa-numit 
templu. Emblema aurită, care va fi expusă fără rușine, va fi 
simbolul noii religii mondiale.

Crucile vor dispărea. Crucifixul Meu nu va mai fi văzut 
nicăieri. Atunci când vor fi văzute în unele locuri publice, 
oamenii vor fi obligați, prin lege, să le dea jos.

Noul turn, care îl va onora pe satana, va fi copiat în multe 
țări și atunci a doua parte a înșelăciunii se va face cunoscută. 
Existența Iadului va fi public declarată, de către biserică, a fi o 
absurditate. Oamenii vor fi liniștiți dându-li-se un sentiment 
de falsă securitate, atunci când această minciună sfruntată va 
fi acceptată de către toate bisericile. Se va susține că Dumne-
zeu nu ar permite ca un astfel de loc să existe. Că El îi iubește 
pe toți și că existența Iadului a fost răspândită de către fanati-
cii religioși de-a lungul secolelor. Și astfel, oamenii vor tolera 
chiar și existența păcatelor de moarte. Păcatul va fi atât de 
larg acceptat încât oamenii nu se vor mai ruga și nu vor mai 
cere Milostivire, pentru că nu Îl vor mai venera pe Dumne-
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zeu. Ei își vor preda sufletele bestiei și fiecare pas al călătoriei 
lor va fi atent orchestrat de către dușmanii lui Dumnezeu.

Al vostru Isus

MAMA MÂNTUIRII ŞI MEDALIA MÂNTUIRII 

Mama Mântuirii: Medalia Mântuirii 
oferă Darul Convertirii

Joi, 18 iulie 2013 la ora 19:14
Copila Mea, doresc să se facă cunoscut că, de acum înco-
lo, Mă veți numi după ultimul titlu oferit mie de Fiul meu, 
pe Pământ. În această Misiune Finală, eu voi fi menționată, 
întotdeauna, ca fiind Mama Mântuirii.

Va fi creată Imaginea Mea și va fi bătută în Medalie unde, 
pe o parte, eu voi fi reprezentată cu soarele în spatele capului 
meu pe care va fi așezată o cunună de spini împletită din 12 
stele. Pe reversul Medaliei, doresc să fie reprezentată Prea-
sfânta Inimă a Fiului meu cu cele Două Săbii ale Salvării, care 
vor fi încrucișate de o parte și de alta.

Săbiile Salvării vor avea două scopuri. Prima Sabie va uci-
de fiara și mi s-a dat autoritatea să fac asta în Ziua cea de pe 
Urmă. Cealaltă Sabie va străpunge inimile celor mai îndârjiți 
păcătoși și va fi Sabia prin care sufletele lor vor fi salvate.

Acestă Medalie trebuie să fie disponibilă în cantitate mare, 
iar atunci când va fi primită de către cei care o caută, ea tre-
buie să fie binecuvântată de un preot și apoi dată gratuit alto-
ra. Medalia Mântuirii oferă Darul Convertirii și al Salvării.

Toți cei care primesc Medalia Mântuirii trebuie să recite 
această Rugăciune a Cruciadei pentru Darul Convertirii.
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Rugăciunea (115) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru Darul 
Convertirii

“O Mamă a Mântuirii, acoperă-mi sufletul cu lacrimile 
tale de Mântuire. Scapă-mă de îndoieli. Înalță inima 
mea ca să simt Prezența Fiului Tău. Adu-mi pace și 
mângâiere. Roagă-te ca eu să fiu cu adevărat convertit. 
Ajută-mă să accept Adevărul și deschide-mi inima ca 
să primesc Milostivirea Fiului tău, Isus Cristos. Amin.”

Copila mea, te rog ai grijă ca această Medalie să fie proiectată 
și realizată. Eu te voi călăuzi la fiecare pas al drumului și apoi 
trebuie să te asiguri că va fi disponibilă peste tot în lume.

Mergi în pace pentru a-L sluji pe Fiul Meu.
Mama voastră, Mama Mântuirii

MESAJ PENTRU AGNOSTICI ŞI ATEI

Mesaj pentru agnostici și atei
Joi, 18 noiembrie 2010 la ora 21:00

Celor ce spun că nu cred în Mine, le spun următoarele: între-
bați-vă dacă puteți să vă amintiți din trecutul vostru de o 
perioadă în care ați crezut? Amintiți-vă când ați fost copii 
și ați crezut în Mine. Indiferent unde v-ați născut și ce reli-
gie ați avut. Atunci ați avut credință ? Ce s-a întâmplat de 
atunci? V-au influențat alții? V-au spus că existența voastră 
are o explicație rațională?

De la începutul timpurilor, copiilor Mei le-a fost greu să 
accepte că în afara acestei existențe mai poate fi și o alta. Dar 
priviți în jurul vostru peste tot în lume și observați minu-
nile creației Tatălui Meu Veșnic. Soarele, luna, marea, râu-
rile, plantele, animalele și toate minunile creației, și atunci 



102
FINAL VERSION

răspundeți la următoarele: De unde au venit toate acestea? 
Chiar credeți că ele au apărut din altceva și nu dintr-o ființă 
supranaturală? Aveți grijă când ascultați minciunile care sunt 
răspândite de așa-numiți prezicători care aparțin mișcării 
New Age. Ei sunt conduși spre ceea ce se pretinde a fi adevă-
rul și încântarea unei noi ere. Această noua eră, către care ei 
sunt conduși să creadă, este un nou paradis, un tip de centru 
glorios al universului, controlat de om. Această doctrină este 
falsă. Mulți copii ai lui Dumnezeu, chiar și dintre cei credin-
cioși, fac greșeala de a confunda credinţa în această doctrină 
cu credința în Lumină.

Ei sunt conduși de demoni. Unii sunt conștienți de aceasta, 
alții nu. Rugați-vă pentru ca ei să vadă Adevărul, înainte de 
a-și continua drumul lor zadarnic spre nicăieri.

Ateilor Eu le spun: Eu vă iubesc, indiferent cât de mult 
M-ați jignit voi. Ateilor conduși și influențați de altfel de cre-
dinţe: opriți-vă și gândiți-vă! 

În strădania lor de a urma raţiunea omenească, ei pur și 
simplu cred într-o altă religie. Ei cred că omul controlează 
totul. Nu este așa. Însă acești oameni, copiii Mei preţioși pen-
tru care Eu voi lupta, sunt încurajați să-l urmeze pe satana, 
înșelătorul, dușmanul omenirii.

Întrebați-l pe ateul care face eforturi deosebite să pună pre-
siune pe copiii lui Dumnezeu, de ce face asta? Nu îi este de 
ajuns să Mă renege pur și simplu? De ce mint acești oameni? 
Multe asemenea grupuri atee au planuri de a-i seduce și atra-
ge pe copiii Mei într-o doctrină falsă.

Să nu vă înșelați, căci credința lor este chiar o altă formă de 
religie, o religie care preamărește puterea inteligenței, rațiu-
nea și mândria. Ei imită chiar însușirile satanei. Ei, în orbirea 
lor, urmează o altă religie – adularea întunericului, în care nu 
există iubire. Atât de pasionaţi sunt acești atei, atât de mândri 
de religia lor, încât nu-și dau seama că ceea ce apără ei este 
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chiar o religie – religia înșelătorului, care râde de prostia lor.
Ateilor, ascultați-Mă, pentru ultima dată! Întoarceți-vă la 

Sfânta Scriptură, acum! Uitați-vă în Cartea lui Ioan și cuge-
tați la adevăr, care acum începe să se desfășoare. Acum, când 
vedeți acele evenimente care pas cu pas se desfășoară în fața 
voastră, nu vi se par reale?

Nu vă dați seama cum Cuvântul Meu profețit cu mult timp 
în urmă, poate fi adevărat? Deschideți bine ochii și vorbiți-Mi 
, măcar o dată, astfel:

“Dumnezeule, dacă Tu ești Adevărul, arată-mi semnul 
iubirii Tale. Deschide-mi inima, ca să mă poți conduce. 
Dacă exiști, lasă-mă să simt Iubirea Ta pentru ca să văd 
Adevărul. Roagă-te acum pentru mine.”

Acum când vă vorbesc pentru ultima dată, vă spun acestea: 
Iubirea nu este făcută de om. Nu o puteți vedea, dar o puteți 
simți. Iubirea vine de la Tatăl Veșnic. Ea este un dar pentru 
omenire. Iubirea nu vine din întuneric. Întunericul pe care îl 
simțiți este lipsit de iubire. Fără dragoste adevărată nu puteți 
simți. Nu puteți vedea Lumina. Nu puteți vedea niciun viitor. 
Eu sunt Lumina. Eu sunt viitorul. Eu vă aduc slavă și viață 
pentru totdeauna. Întoarceți-vă, acum, și cereți-Mi ajutor. 
Faceți aceasta și Eu vă voi răspunde, cu brațele Mele vă voi 
îmbrățișa.

Lacrimile Mele de bucurie vă vor salva, căci deveniți din 
nou copiii Mei iubiți. Veniți acum și uniți-vă cu Mine în 
Paradis.

Iubitul vostru Mântuitor, Isus Cristos
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CELE TREI ZILE DE ÎNTUNERIC

Mâna lui Dumnezeu va folosi 
soarele pentru a alerta lumea

Vineri, 24 octombrie 2014 la ora 22:50
Mult iubita Mea fiică, soarele va fi unul dintre cele mai mari 
semne atunci când intervenția divină va fi pe cale să se desfă-
șoare. Când veți vedea schimbările în soare, când el va părea 
mai mare, va străluci mai mult și în afara anotimpului – să 
știți că se apropie timpul pentru A Doua Mea Venire.

Mâna lui Dumnezeu va folosi soarele pentru a alerta lumea 
în privința activității sale neobișnuite. Oamenii de știință nu 
vor fi capabili să ofere un motiv pentru mișcările bruște ale 
soarelui și pentru comportamentul neobișnuit al acestei stele 
care vă dă lumina. Fără lumina soarelui pământul s-ar cufun-
da în întuneric. Deci, pe măsură ce păcatele omului cresc și 
păcatul este îmbrățișat ca fiind pur și simplu o parte a naturii 
umane, pământul va fi acoperit de spiritul întunericului. Pe 
măsură ce păcatul învăluie lumea, încet-încet soarele își va 
pierde strălucirea și va deveni șters. Pe măsură ce omul își 
pierde sentimentul iubirii pentru ceilalți și devine imun la 
durerea pe care o provoacă altora, din cauza păcatului, lumea 
va deveni mai întunecată – mai întunecată în spirit, pe zi ce 
trece.

Eu voi continua să îi conduc pe copiii lui Dumnezeu până 
în acel moment. Vă voi arăta calea către Împărăția Mea și veți 
vedea Lumina Mea. Nimic nu vă va distrage de-a lungul dru-
mului pentru că veți vedea cu claritate cum răul aduce cu el 
o teribilă întunecime.

Soarele se va estompa până când, în cele din urmă, nicio 
lumină nu va mai acoperi pământul timp de trei zile. Sin-
gura lumină va fi cea care vine de la Adevăr. Și, în a patra zi, 
cerurile se vor deschide și lumina – așa cum nu veți fi crezut 
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vreodată că poate exista – se va revărsa din Ceruri. Atunci 
Eu voi fi văzut de fiecare persoană din fiecare țară în același 
timp, în toată Gloria Mea, cum vin să Îmi revendic Împărăția 
promisă Mie de Tatăl Meu.

Niciodată să nu vă temeți de pregătirile care sunt necesare 
pentru ca voi să fiți gata să Mă întâlniți. Trebuie să vă asigu-
rați că sunteți bine pregătiți pentru Mine, pentru că aceea va 
fi ziua în care vă voi înmâna Cheile Împărăției Mele și va fi 
o mare sărbătoare. Răul nu va mai exista în Noua Mea Lume 
ce va veni și cei drepți se vor uni cu Mine și cu toți îngerii și 
sfinții.

Trebuie să priviți această misiune ca și cum ar fi o călăto-
rie. Fiecare parte a călătoriei voastre aduce noi descoperiri 
– moduri în care veți învăța ceea ce este necesar pentru a vă 
pregăti pentru următoarea etapă. Pe măsură ce treceți peste 
fiecare obstacol deveniți mai puternici. Chiar și cei mai slabi 
dintre voi vor termina această călătorie, pentru că Eu vă voi 
conduce la fiecare pas pe care îl faceți și în curând călătoria 
va fi completă.

Bucurați-vă, pentru că Împărăția Mea vă așteaptă și timpul 
va fi scurt.

Al vostru Isus

A DOUA VENIRE A LUI ISUS CRISTOS

Mama lui Dumnezeu: Tu ai fost trimisă să 
pregătești calea pentru a Doua Sa Venire

Sâmbătă, 06 aprilie 2013 la ora 16:30
Copila Mea, indiferent cât de singuratică sau dificilă este 
această Misiune, tu trebuie să continui să te supui întotdeau-
na Fiului meu. Trebuie să respecți fiecare cerere care ți se 



106
FINAL VERSION

adresează. Trebuie să răspunzi la fiecare sarcină așteptată de 
la tine, chiar dacă aceasta înseamnă să înduri mânia celorlalți.

Fiecare vizionar al lui Dumnezeu, căruia eu i-am apărut, 
a suferit de mâna celor care l-au respins cu cruzime. Deși, în 
cele din urmă, mulți dintre ei au fost crezuți, tu, copila mea, 
vei suferi cel mai mult deoarece ești un profet al lui Dumne-
zeu. Profeții lui Dumnezeu întotdeauna au stârnit ură printre 
copiii Lui, deoarece Satana induce cea mai teribilă oprimare 
împotriva celor care grăiesc Cuvântul lui Dumnezeu.

Pentru că ești profetul timpurilor din urmă, dușmanii tăi 
nu vor fi doar cei care Îl resping și Îl urăsc pe Fiul meu, ci și 
cei care Îl iubesc. Dușmanii pe care tu îi vei avea vor fi mai 
mulți decât cei ai profeților care au fost înainte de tine. Din 
această cauză tu trebuie să te supui întotdeauna Fiului meu 
și să Îi răspunzi imediat, deoarece El face aceste lucruri și îți 
cere să Îi urmezi instrucțiunile pentru a te putea păstra în 
siguranță.

Tu ai fost trimisă să pregătești calea pentru a Doua Sa Veni-
re și odată cu această responsabilitate va veni multă amără-
ciune. Pe măsură ce minciunile, ura și opoziția acerbă față de 
aceste Mesaje continuă, tu trebuie să te consolezi cu gândul 
că fără această Misiune mult mai multe suflete nu ar accepta 
Milostivirea Fiului Meu.

Roagă-te pentru fiecare persoană care care te abuzează, 
deoarece atunci când te rogi pentru ei, Fiul Meu îi va lumina 
și curând ei își vor deschide ochii față de Adevăr.

Eu, preaiubita ta mamă, te acopăr cu Preasfânta Mea Man-
tie și strivesc capul șarpelui de fiecare dată când  încearcă 
să-ți facă rău. Așadar, mergi acum în pace, copila Mea. Încre-
de-te în orice moment în mine, Mama Mântuirii, pentru că 
eu păzesc această Misiune specială. Încrede-te în Fiul meu 
pentru că El știe ce face. Lasă totul în Mâinile Sale Preasfinte. 

Preaiubita ta Mamă,  
Mama lui Dumnezeu, Mama Mântuirii
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Opoziția față de a Doua Mea Venire va fi aprigă
Joi, 22 martie 2012 la ora 23:00

Preaiubita Mea fiică, durerea Mea a devenit acum și a ta, în 
uniune completă cu Mine. Deși va fi foarte greu pentru tine, 
acest lucru îți va aduce multă bucurie și multe haruri noi.

Acum îți dăruiesc harul de a putea citi în suflete. Îți las 
acest dar special din două motive. Primul este ca să-ți ofer 
protecția de care ai nevoie când vei începe să fii în legătură cu 
unii discipoli ai Mei.

Al doilea este pentru a converti acele suflete împietrite care 
te vor înfrunta când vor pune sub semnul întrebării Cuvântul 
Meu Preasfânt.

Trebuie să accepți această nouă suferință pe care o simți 
acum și să știi că ea se intensifică pentru că răul se intensifică 
în lume.

Tu, fiica Mea, și multe alte suflete alese, simțiți acum sufe-
rința sufletească și trupească în același timp.

Aceasta este datorată suferinței resimțite și de preasfântul 
Meu Vicar în aceste zile, când el se va confrunta cu cea mai 
mare încercare.

Acceptă cupa Mea, fiica Mea, iar cei care acceptă Cuvântul 
Meu Sfânt prin aceste mesaje, să știe că generozitatea sufletu-
lui lor salvează milioane de suflete în fiecare zi.

Niciun minut din suferința voastră nu se pierde.
Știu, copiii Mei, că atunci când luați crucea Mea și Mă 

urmați, veți suferi în consecință.
Dar să știți că făcând asta, Mă ajutați să salvez o mare parte 

a omenirii. La fel Mă veți ajuta și în timpul domniei Mele 
pe Pământ, atunci când înșelătorul va fi alungat și noul Meu 
Paradis va apărea pe Pământ.



108
FINAL VERSION

Să știți, de asemenea, că voi, cei care suferiți împreună cu Mi- 
ne, urmând calea Mea către Paradis, veți parcurge același 
drum pe care l-am parcurs și Eu la Prima Mea Venire, spre 
Calvar.

Astăzi creștinii cred că dacă aș veni a doua oară, nu aș mai 
fi tratat cu aceeași cruzime. Ei bine, ei se înșală.

Opoziția față de a Doua Mea Venire va fi aprigă.
Cuvântul Meu Sfânt va fi, și este deja, ridiculizat și pus sub 

semnul întrebării.
Copiii Mei, în special cei cu convingeri ferme si rigide, nu 

înțeleg că Profeții Mei vor fi respinși în mod fățiș de majori-
tatea oamenilor, așa cum au fost respinși și în trecut.

Cuvântul Meu, dat ție de data aceasta, este deja ignorat de 
multe părţi ale Bisericii și respins la fel cum a fost și de către 
farisei, în perioada petrecută de Mine pe Pământ.

Adevărul învățăturilor Mele, care nu s-a schimbat nicioda-
tă, va fi considerat minciună.

De ce este așa? Vă spun vouă că acest lucru se întâmplă pen-
tru că mulți au deformat adevărul Învățăturilor Mele într-o 
asemenea măsură încât nu mai cred în păcatul de moarte.

Foarte mulți aleg să ignore Adevărul din Sfânta Scriptură.
De exemplu, de ce negați existenţa celor 1000 de ani ai 

Cerului și Pământului Nou?
Aceasta revelație este foarte clară și adevărul este la vedere 

pentru ca toata lumea să-l vadă.
Și totuși Cuvântul Meu Sfânt este contestat.
Cartea Apocalipsei și profețiile din Cartea lui Daniel v-au 

fost date doar parțial. Mulți dintre voi sunt confuzi.
Dar aceasta este deoarece conținutul dezvăluit ambilor 

profeți a fost sigilat și ascuns până la sfârșitul timpurilor.
Doar Eu, Isus Cristos, Mielul lui Dumnezeu, am autorita-

tea de a dezvălui acest conținut omenirii.
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Cum puteți pretinde că știți totul despre A Doua Mea Veni-
re când voi nu cunoașteți decât fragmente? Când detaliile nu 
au fost încă revelate în totalitate?

Trebuie să ascultați de Cuvântul Meu Sfânt pentru că vă 
este dat ca să vă salvați sufletele.

Dacă veți continua să negați Cuvântul Meu chiar și după ce 
va avea loc Marele Avertisment, când aceste mesaje ale Mele 
vor continua să se desfășoare – veți fi vinovați de păcatul de a 
fi refuzat Mâna Milostivirii Mele.

Oricât de mult credeți în Mine, sau pretindeți că Mă 
cunoașteți, veți comite păcatul lepădării de Mine. Drept 
urmare, veți fi pierduți pentru Mine și nu veți fi vrednici să 
intraţi pe porțile Paradisului.

Este Datoria Mea, din pură Iubire și Compasiune, să încerc 
acum să vă pregătesc pentru timpurile din urmă.

Vă rog să nu Mă respingeți a doua oară, pentru că Eu vin să 
salvez omenirea de la osânda veșnică și să vă ofer cheia către 
mântuirea veșnică.

Tocmai pentru că vă iubesc, trebuie să fiu ferm și să vă con-
duc către Adevăr.

Nu așteptați până în Ziua Judecății Mele pentru a desco-
peri adevărul.

Veniți cu Mine acum și ajutați-Mă să salvez sufletele între-
gii omeniri.

Învățătorul și Mântuitorul vostru, Isus Cristos
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IADUL

Mulți cred că iadul este doar un loc 
plăsmuit de închipuirea populară

Luni, 11 februarie 2013 la ora 12:30
Preaiubita Mea fiică, dorința Inimii Mele este să-i salvez de 
la chinurile iadului pe acei oameni care comit păcate îngro-
zitoare.

Pentru fiecare păcat de moarte comis, durerea dată de flă-
cări va sfâșia în bucăți sufletul ca și cum acesta ar fi din carne. 
Strigătele de suferință și teroare ale acestor suflete, când sunt 
trase în adâncurile iadului, frâng Inima Mea Preasfântă.

Inima Mea este rănită și durerea cumplită pe care o simt 
este din cauza acestor sărmane suflete. Mulți oameni care tră-
iesc pe pământ sunt acum într-un pericol teribil, deoarece 
foarte mulți cred că păcatul de moarte este doar o greșeală 
minoră și ca atare ei justifică păcatul. Iar apoi, ei continuă 
pe calea auto-distrugerii. Dacă nu văd greșelile mari pe care 
le fac, ei vor suferi condamnarea, osândiți să ardă în agonie 
pentru eternitate.

Atât de puțini oameni cred în existența iadului. Mulți cred 
că iadul este doar un loc plăsmuit de închipuirea populară. 
Atât de mulți nu cred că Dumnezeu ar permite existența unui 
asemenea loc, și că toate păcatele, indiferent de gravitatea 
lor, sunt iertate. Eu îi învinuiesc de aceasta pe acei slujitori 
sfințiți care de-a lungul deceniilor au cedat presiunilor unei 
lumi seculare. Această amăgire a dus la pierderea a miliarde 
și miliarde de suflete. Și, deși pentru acele suflete este prea 
târziu, încă mai este timp acum, pentru ca oamenii ce poartă 
pata păcatului de moarte să fie salvați.

Trebuie să vă rugați ca acești oameni să poată fi protejați de 
ademenirea vicleană a satanei, care se bucură de posibila lor 
soartă. Lumina Mea poate, și se va revărsa asupra lor, numai 
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atunci când își vor deschide ochii către adevărul existenței 
păcatului. Deși Mă chinuie cu răutatea lor, nu este nici unul 
care să nu simtă tulburare sau disperare din cauza păcate-
lor lui. Deși mulți cunosc cauza acestei neliniști, nu vor face 
nimic împotriva ei, atâta timp cât vor continua să își accepte 
și să își justifice păcatele. Unii fac asta pentru că sunt înconju-
rați de negura minciunilor care sunt integrate în cultura lor. 
Asemenea minciuni promovează acceptarea păcatului.

Ajutați-Mă să-i salvez cu această Litanie.
Litania de Rugăciune (5) “Isus către Omenire”: Pentru 

salvarea celor în păcat de moarte
“Isuse, salvează-i pe toți păcătoșii de focurile iadului. 
Iartă sufletele întunecate. Ajută-le să Te vadă. Ridică-i 
din întuneric. Deschide-le ochii. Deschide-le inimile. 
Arată-le Adevărul. Salvează-i. Ajută-i să asculte. 
Scapă-i de mândrie, lăcomie și invidie. Apără-i de 
rău. Ascultă cererea lor de ajutor. Prinde-i de mâini. 
Atrage-i spre Tine. Salvează-i de înșelăciunea Satanei. 
Amin.”

Discipolii Mei, ajutați-i, cerând zilnic de la Mine să îi iert 
pentru insultele teribile pe care le-au aruncat asupra Mea.

Al vostru Isus

NOUL PARADIS

Singura apă necesară pentru supraviețuirea 
copiilor lui Dumnezeu va proveni din Pomul Vieții

Vineri, 10 mai 2013 la ora 16:40
Multiubita Mea fiică, binecuvântați sunt cei care răspund 
Adevăratului Cuvânt al lui Dumnezeu, pentru că ei sunt pri-
mii care se vor ridica și vor intra în Noua Mea Împărăție.
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Aceia cărora nu li s-a dat Cuvântul Meu Sfânt, inclusiv în 
acele țări unde Eu Sunt condamnat, sunt primele suflete la 
care trebuie să ajung. Deși nu din vina lor, ei au fost crescuți 
încă de la naștere să-l nege pe Dumnezeu, Făcătorul și Crea-
torul a toate câte sunt. Eu mă voi strădui să îi convertesc prin 
această Misiune și promit că odată ce li se va arăta Adevărul, 
în timpul Avertismentului, ei vor fi atrași rapid în Milostivi-
rea Mea. Eu nu îi voi părăsi niciodată pe cei care au fost înșe-
lați prin false doctrine, căci ei sunt neajutorați și au nevoie de 
Dragostea și Milostivirea Mea.

Dorința Mea este ca aceia care Mă urmează să se pregă-
tească acum să urce scara, un urcuș lung și dificil, către per-
fecțiunea spirituală. Aceia dintre voi care au fost binecuvân-
tați cu Darul discernământului de către Glasul Meu conți-
nut în Cartea Adevărului, au o datorie față de Mine. Iată ce 
trebuie să faceți. Folosiți Darul pe care vi l-am dat ca să vă 
pregătiți pentru perfecțiunea spirituală care vi se cere acum 
când Eu construiesc pe pământ rămășiţa armatei Mele. Res-
ponsabilitatea voastră este să îi ajutați pe aceia care sunt prea 
slabi, prea mândri și prea încăpățânați pentru a accepta Mâna 
Milostivirii Mele. Cu ajutorul vostru Eu voi putea să acord 
tuturor sufletelor, inclusiv acelora care nu sunt vrednice de 
Milostivirea Mea, salvarea necesară pentru a trăi în veșnicie 
în Gloria Mea.

O, cât de minunată este această glorioasă Nouă Împărăție 
a Mea. Dacă ați putea-o vedea, nici măcar unul dintre voi 
nu ar mai rosti vreodată un cuvânt împotriva Mea. Aceasta 
va fi noua voastră casă, locul în care voi și familia voastră vă 
veți bucura de etern extaz, pace, dragoste și bucurie, împre-
ună cu tot ce este creat de Tatăl Meu pentru fericirea voastră. 
Gândiți-vă la aceasta ca la o nouă locuință, similară modu-
lui în care pământul a fost creat, numai că acest Nou Cer și 
Nou Pământ nu vor avea mare. Singura apă necesară pentru 
supraviețuirea copiilor lui Dumnezeu va proveni din Pomul 
Vieții, care va susține toată viața.
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Toate nevoile vor fi asigurate și dragostea va fi din abun-
dență, așa că nu va exista niciun fel de nemulțumire. Râsul, 
dragostea, bucuria, culoarea și lucrurile frumoase, pe care 
niciun om nu le-a văzut vreodată în timpul petrecut pe 
pământ vor fi din belșug. Fericirea, care este dincolo de înţe-
legerea voastră pe pământ, va fi un Dar pentru fiecare dintre 
voi, cei care primiți cheia Împărăției Mele.

Viața care vă așteaptă este împodobită cu mari Daruri și 
voi veți rămâne într-o permanentă stare de pace, cu iubire 
față de Mine. Eu voi domni în uniune cu toți copiii lui Dum-
nezeu și niciunul dintre voi nu va duce lipsă de nimic, atât de 
mare este Dragostea Mea. Aceasta este singura viață pentru 
care trebuie să vă străduiți, căci nicio altă viață nu va exista 
după Ziua Cea Mare când voi veni să vă iau.

Al vostru Isus

ULTIMELE MESAJE DIN CARTEA ADEVĂRULUI 
PENTRU TIMPURILE DIN URMĂ (ULTIMELE 

MESAJE DIN VOLUMUL AL CINCILEA)

Curând cerul se va despica și Focul 
Duhului Sfânt va fi asupra voastră
Miercuri, 04 februarie 2015 la ora 20:06

Mult iubita Mea fiică, în aceste timpuri ura împotriva tuturor 
lucrurilor bune, care provin de la Dumnezeu, incluzând și 
Sfântul Său Cuvânt, este puternică. Iubirea din inima omului, 
care este prezentă în mod natural în sufletul fiecărui copil 
născut pe lume, s-a răcit în inima umanității.

Caritatea și iubirea față de celălalt s-au evaporat și, după 
cum a fost prezis, omul se va întoarce împotriva fratelui, 
surorii, tatălui, mamei și vecinului său, pe măsură ce bătălia 
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finală pentru suflete va atinge apogeul. Cel bun, cel blând și 
cel smerit va fi călcat în picioare iar cei răutăcioși și lipsiți de 
iubire în sufletele lor îi vor brutaliza pe cei care îndrăznesc să 
spună Adevărul.

Tatăl Meu, din a cărui Sfântă Poruncă vorbesc Eu lumii, 
M-a însărcinat să emit acest avertisment. Pregătiți-vă să Mă 
întâlniți, pentru că în curând cerul se va despica și Focul 
Duhului Sfânt va fi asupra voastră. Cei cu inimile pline de 
duioșie și ale căror suflete sunt pline de iubire pentru ceilalți 
vor fi recompensați cu Darurile pe care Eu le voi aduce cu 
Mine în acea zi. Celorlalți, Eu le spun acestea. Pentru fieca-
re act nelegiuit, cuvânt sau faptă de care sunteți vinovați și 
pentru durerea pe care ați provocat-o altora, veți suferi dure-
rea nedreptăților voastre așa cum se văd ele prin Ochii Mei. 
Deoarece foarte mulți vor fi șocați atunci când vor vedea sta-
rea sufletului lor, Eu vă cer să nu vă temeți. Încredeți-vă pur 
și simplu în Milostivirea Mea. Eu vin nu ca să vă pedepsesc 
sau să vă judec, ci ca să trezesc în voi iubirea pentru Mine pe 
care voi ați pierdut-o.

Veniți cu toții, timpul Intervenției lui Dumnezeu este 
aproape și cei care își pregătesc sufletele prin actul Reconcili-
erii și al Confesiunii vor fi scutiți de durerea purificării.

Eu sunt singura voastră consolare reală 
într-o lume care este împotriva Mea
Sâmbătă, 07 februarie 2015 la ora 21:37

Mult iubita Mea fiică, lupta Mea pentru a aduce pacea tuturor 
copiilor lui Dumnezeu și pentru a duce fiecare persoană în 
slava Noului Cer și Pământ se intensifică. Eu voi lupta până la 
sfârșit pentru a salva omenirea de răutățile care au fost revăr-
sate asupra ei de către dușmanul Meu.

Eu vă cer tuturor celor care Mă iubiți și susțineți Cuvântul 
Meu să rămâneți puternici în fața urii împotriva Cuvântului 
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Meu Sfânt, la care veți fi martori. Dacă respingeți Cuvântul 
Meu atunci voi Mă respingeți pe Mine. Nu ați reușit să înţele-
geți sensul Morții Mele pe Cruce.

A trăi o viață în Mine necesită un mare curaj și putere, pen-
tru că voi nu veți fi niciodată lăsați în pace atunci când vă 
declarați deschis credința în Mine.

Eu sunt singura voastră consolare reală într-o lume care 
este împotriva Mea. Eu sunt colacul vostru de salvare în vre-
mea apelor tulburi. Eu sunt Viața însăși și toate lucrurile bune 
provin de la Mine. Răul, sub nicio formă a lui, nu poate pro-
veni de la Mine căci aceasta este imposibil. Cât timp lumea 
nu acceptă că satana există, nu va accepta niciodată Existența 
lui Dumnezeu.

Satana și toți îngerii căzuți, alungați din Rai de Preaiubitul 
Meu Tată, creează ură în sufletele celor care permit păcatului 
să îi sugrume. Din păcatul mândriei își trag originea celelalte 
păcate. Mândria a fost prăbușirea lui Lucifer. Mândria este 
păcatul prin care omul se aliniază cu cel rău. Mândria va con-
stitui prăbușirea omenirii.

Pentru a Mă iubi, voi trebuie să Mă iubiți fără condiții, și 
aceasta nu este un lucru ușor. A Mă iubi pe Mine înseamnă a 
adera la Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă deviați de la aceasta, 
iubirea voastră față de Mine se va stinge până când, în final, 
veți trăi după propriile voastre reguli.

Al vostru Isus

Spiritul răului este mai puternic 
decât voința omului

Duminică, 08 februarie 2015 la ora 21:31
Mult iubita Mea fiică, pentru că Duhul Sfânt este impregnat 
în toate aceste mesaje, Cuvântul Meu se răspândește ca ful-
gerul, așa cum era în Timpul Meu de pe pământ. Iuțimea cu 
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care se răspândește Duhul Sfânt este dincolo de puterea de 
înțelegere a omului muritor. Și, așa cum Paracletul, prin Pute-
rea lui Dumnezeu, cuprinde sufletele tuturor acelora care au 
umilință în inimile lor, tot astfel și spiritul răului Îl urmează 
oriunde acesta este prezent.

Spiritul răului este mai puternic decât voința omului, dar 
este neputincios împotriva copiilor lui Dumnezeu care își 
pun toată încrederea în Dumnezeu. Spiritul răului va avea 
întotdeauna un singur scop și anume cel de a înșela. Satana, 
marele înșelător, se va folosi de mândria prezentă în suflet 
pentru a-l convinge pe om că rațiunea sa imperfectă poate 
hotărî ce este bine și ce este rău. Victima va crede că deține 
controlul propriului său destin și că prin urmare credința sa, 
atâta câtă o are, este secundară.

Libertatea de conștiință poate duce sufletele slabe la res-
pingerea Existenței lui Dumnezeu. Alte suflete, care acceptă 
Existența lui Dumnezeu, vor permite ca opiniile lor perso-
nale să dicteze asupra interpretării lor personale despre Cine 
este Dumnezeu și despre felul în care Dumnezeu le răspunde 
păcătoșilor. În ambele cazuri, ei vor respinge Autoritatea lui 
Dumnezeu în favoarea a ceea ce vor ei să creadă. Mândria lor 
îi va duce la pieire.

Diavolul este foarte viclean și va spune acestor suflete 
”faceți ce vă dictează conștiința” și îi va convinge să dea întâ-
ietate conștiinței lor față de Cuvântul lui Dumnezeu. O, cât 
de ușor de manipulat este omul care, din cauza păcatului, 
cade pradă acestei înșelăciuni. Eu vă întreb, cine sunteți voi, 
cei care hotărâți că știți mai multe despre Mine decât ceea ce 
v-am învățat Eu? Învățăturile Mele sunt clare, precise și nu se 
schimbă niciodată. Dacă nu puteți avea încredere în Cuvân-
tul lui Dumnezeu, atunci nu Îl puteți iubi cu adevărat. Prin 
libera voastră voință, voi alegeți în ce să credeți. Dar omul 
care distorsionează Cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca acesta 
să se potrivească mai bine opiniei sale despre Cuvântul Meu 
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și să corespundă nevoilor sale personale, este omul care va 
ceda ispitei celui rău.

Oriunde este apărat Cuvântul Meu, diavolul va da târcoa-
le așteptând să devoreze sufletele care prețuiesc propriile 
lor vederi și opinii mai mult decât Cuvântul lui Dumnezeu. 
Toți oamenii care rămân ferm atașați Adevărului vor avea de 
înfruntat teribile încercări din partea înșelătorului, care va 
face neîncetat eforturi să îi ducă în rătăcire. Așadar, pretutin-
deni unde Duhul Sfânt Își întinde Aripile, spiritul răului Îi va 
călca pe urme la fiecare pas. Neobosit, frustrat și hotărât, el 
va chinui acele suflete care au fost binecuvântate de Puterea 
Duhului Sfânt.

Nu veți afla spiritul răului încercând să înșele sufletele pe 
care deja le-a cucerit, pentru că ele nu îi trebuiesc. Un om 
care Mă iubește și urmează Cuvântul lui Dumnezeu este vul-
nerabil pentru că el este cel mai râvnit premiu. Totuși, nu tre-
buie să credeți că doar prin credința voastră sunteți destul de 
puternici pentru a face față acestor atacuri, pentru că fiecare 
dintre voi este păcătos. Și, ca păcătoși, dacă nu vă curățați 
sufletele prin spovedanie în mod regulat, Mă veți trăda și 
voi, pentru că nu veți fi îndeajuns de puternici prin voi înșivă 
pentru a rezista presiunii de a Mă renega.

Să nu uitați niciodată avertizările Mele. Sunteți în mijlo-
cul celei mai mari bătălii spirituale a tuturor timpurilor. Doar 
cei mai pregătiți, cei mai puternici și cei cu sufletele cele mai 
pure îi vor supraviețui.

Al vostru Isus

Mama Mântuirii: Rugați-vă pentru protecția 
Bisericii Fiului meu pe pământ

Marți, 10 februarie 2015 la ora 14:36
Iubiții mei copilași, este important ca voi toți să recitați rugă-
ciunile Cruciadei și PreaSfântul meu Rozar ca parte a rugă-
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ciunilor voastre zilnice. Puteți spune oricare rugăciuni pe 
care le alegeți, nu neapărat toate rugăciunile, ci pe acelea care 
sunt conforme cu dorințele voastre. PreaSfântul meu Rozar 
trebuie recitat zilnic, împotriva influenței celui rău.

Rugăciunea vă aduce mai aproape de Dumnezeu și pro-
tejează sufletele tuturor celor care cer protecția Fiului meu 
împotriva puterii înșelătorului. Rugăciunea este arma cea 
mai puternică împotriva răului și nu trebuie să subestimați 
niciodată puterea pe care ea o aduce.

Rugați-vă pentru protecția Bisericii Fiului Meu pe pământ 
și cereți-i Fiului meu să acorde Îndurare fiecăruia dintre cei 
care încearcă să o răstignească. Această Biserică – Trupul și 
Templul Fiului meu – este calea prin care i se va aduce toată 
slava lui Dumnezeu. Învățăturile, Cuvântul și Sfânta Euharis-
tie – care este Trupul și Sângele Fiului meu, Isus Cristos – au 
fost Daruri oferite omenirii pentru salvarea sufletelor. Trebu-
ie să susțineți Adevărul și să vă pregătiți să acceptați Milosti-
virea Fiului meu.

Vă rog cu insistență să vă rugați pentru sufletele care res-
ping Adevărul și să Îl implorați pe Fiul meu să reverse Milos-
tivirea Sa asupra sufletelor lor. Fiul meu este Viața. Toată Via-
ța provine de la El. Dacă Îl respingeți pe Fiul meu voi nu veți 
susține viața în Împărăția Sa ce va veni.

Fiul meu mi-a cerut să pledez pentru rugăciunile voastre 
pentru sufletele celor care Îl vor respinge pe El. El va asculta 
rugăciunile pe care voi le oferiți pentru toți cei dragi ai voștri 
și pentru cei care nu vor putea să accepte Lumina când ea va 
străluci ca un far și va acoperi umanitatea.

Sufletele care sunt aprinse cu iubirea și umilința necesa-
re pentru a-L primi pe Fiul meu, se vor bucura. Cei care au 
întuneric în suflet vor ocoli Lumina, căci pentru ei va fi dure-
ros să vadă Adevărul. Rugați-vă din toată inima, acum și în 
fiecare zi de acum încolo, pentru sufletele care au cea mai 
mare nevoie de Milostivirea Fiului meu.
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Fără rugăciunile voastre mulți vor fi pierduți și pentru 
eternitate vor tânji după compania Fiului meu, însă pentru ei 
El nu va mai fi de găsit.

Vă las cu iubirea mea, cu protecția și cu pacea mea. Vă rog, 
răspundeți la chemarea mea pentru salvarea sufletelor.

Iubita voastră Mamă, Maica Mântuirii

Eu doar atât vă pot dezvălui înainte 
de a veni să despart oile de capre

Miercuri, 11 februarie 2015 la ora 15:16
Mult iubita Mea fiică, foarte mulți M-au scuipat în Față, M-au 
blestemat și M-au contestat când eram pe pământ și continuă 
să o facă până în ziua de azi.

Fiecare Dar care a fost oferit umanității prin văzători, 
vizionari și profeți ai lui Dumnezeu a fost respins de către 
majoritate. În curând omul va găsi cu dificultate Flacăra Ade-
vărului, chiar dacă poate o va căuta. Dușmanii Mei se vor 
bucura și vor sărbători în timp ce Martorii Mei pe pământ 
vor fi azvârliți la pământ și călcați în picioare. O, cât de nere-
cunoscătoare sunt inimile reci ale oamenilor și cât de puțină 
dragoste au ei pentru Mine.

Pedeapsa Mea este iminentă și Eu îi voi separa pe cei a 
căror dragoste pentru Mine rămâne vie, de sufletele care Mă 
resping. Intervenția Mea va fi rapidă și vai de omul care Mă 
blestemă, pentru că îl voi arunca din Sânul Inimii Mele Sfin-
te și el va rămâne să rătăcească printre fiarele care bântuie 
pământul căutând sufletele după care tânjesc să le poată dis-
truge.

Astăzi Domnul tău a vorbit și astăzi este ziua în care vor 
începe schimbările care au fost prezise. Milostivirea Mea se 
va revărsa în torente uriașe în fața voastră, dar după aceasta 
voi vă veți alege singuri destinul. Cei care au permis urii să 
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se cuibărească în sufletul lor Mă vor respinge fără ezitare. Cei 
cu suflete călduțe nu vor avea Harurile pentru a-Mi rămâne 
loiali Mie și de asemenea și ei Mă vor respinge.

Eu v-am dat vouă Cuvântul, Adevărul, și mulți M-au bles-
temat din acest motiv. Doar atât vă pot da înainte de Mărea-
ța Zi. Acum luați ceea ce v-am dăruit și amintiți-vă fiecare 
Cuvânt, pentru că Timpul Meu este aproape și doar atât vă 
pot dezvălui înainte de a veni să despart oile de capre.

Aceia dintre voi care Mă blestemă vor fi blestemați. Aceia 
care cred în Mine vor avea Viață Veșnică. Suferiți în Numele 
Meu și Eu vă voi înălța în Împărăția Mea care va veni.

Ziua Primei Învieri se apropie și aceia care nu Mă vor 
accepta vor fi aruncați în afară pentru veșnicie. Mânia Mea 
este mare în aceste timpuri și dacă ați putea vedea griul mur-
dar și sufletele întunecate ale acelora cu inimile călduțe, acest 
lucru v-ar face să plângeți. Din păcate, majoritatea sufletelor 
se află în întuneric și dacă ați vedea aceasta ați muri din cauza 
șocului, atât de gravă este starea sufletelor omenirii.

Al vostru Isus

Rugăciunea îl îngrozește pe cel rău
Joi, 12 februarie 2015 la ora 18:00

Mult iubita mea fiică, le cer tuturor creștinilor din toate păr-
țile lumii ca de acum să petreacă și mai mult timp în rugă-
ciune, pentru puterea de a învinge păcatul care ștrangulează 
lumea, care aduce cu sine suferință și lasă în urma sa tot felul 
de greutăți.

Păcatul poate fi distrus prin rugăciune. Rugăciunea este 
arma cea mai puternică împotriva răului și cu cât mai mult 
vă întoarceți spre Mine, Isus al vostru, cu atât mai mult pot 
Eu să îl înving pe dușmanul Meu. Eu nu vă cer nimic ce ar 
putea să vă împovăreze inima, ci vă cer doar să Mă chemați 
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pe Mine ca să-i ajut pe păcătoși să evite nelegiuirile care se 
pot ivi în inimile lor în orice moment.

Puterea lui satana este acum în acel punct în care el îi mane-
vrează cu ușurință pe cei care nu au credință sau încredere în 
Dumnezeu. El îi îmboldește și îi ispitește cu orice ocazie. În 
ochii lui satana, omul este imaginea în oglindă a lui Dumne-
zeu, care l-a creat pe om după Chipul și Asemănarea Sa. Sata-
na urăște fiecare ființă umană cu o intensitate care v-ar putea 
tăia răsuflarea. Doar omul care rămâne vigilent la tacticile lui 
poate vedea Adevărul, căci răul poate lua multe forme. Doar 
omul care este deschis spre Cuvântul lui Dumnezeu – care Îl 
cunoaște și Îl iubește pe El – poate să pareze influența înșelă-
torului, prin puterea rugăciunii.

Rugăciunea îl îngrozește pe cel rău și slăbește strânsoarea 
pe care el o are asupra omenirii. Rugăciunea este mai puterni-
că decât sabia folosită în luptă, pentru că ea nu doar îl rănește 
ci chiar îl distruge pe dușman.

Isus al vostru

Misiunea Mea de a salva umanitatea 
este aproape completă

Vineri, 13 februarie 2015 la ora 18:00
Mult iubita Mea fiică, prin Puterea Prea Sfintei și Binecuvân-
tatei Treimi, Eu declar că v-am dat Adevărul. Eu v-am umplut 
inimile și sufletele cu Darurile promise omenirii prin Cartea 
Adevărului.

Acum, să luați Darul Meu, al Adevărului, împreună cu 
toate celelalte Daruri date vouă prin această Misiune, și să 
le acceptați cu recunoștință. Trăiți Cuvântul lui Dumnezeu. 
Acceptați aceste Mesaje și trăiți-vă viața conform cu acestea.

Misiunea Mea de a salva umanitatea este aproape comple-
tă. Rămășița s-a format. Vi s-au dat Darurile Peceții Dum-
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nezeului celui Viu, ale Medaliei Mântuirii și ale Cruciadei de 
Rugăciune. Ele vor fi armura voastră împotriva dușmanului 
Meu. De acum încolo Eu voi vorbi cu voi doar periodic și 
numai prin intermediul Rămășiței. Acum voi sunteți pregătiți 
să luați armura și să luptați pentru a păstra în viață Cuvântul 
Meu în locurile pustiirii.

Planul Meu este acela de a Mă asigura că voi toți răspândiți 
Cuvântul Meu și contemplați ceea ce Eu v-am dat. Eu nu voi 
părăsi niciodată Misiunea Mea finală, pentru că aceasta este 
imposibil. Fiți răbdători și încredeți-vă total în Mine. Aceste 
Mesaje vă vor aduce mare mângâiere și consolare în zilele de 
mari încercări spirituale. Fiți recunoscători pentru Milostivi-
rea Mea.

Duhul Sfânt vă va ghida și vă va proteja iar Eu vă voi da 
mângâierea de care veți avea nevoie pentru a rezista în fața 
dificultăților pe care le veți avea de înfruntat în vremurile 
care vin.

Vă mulțumesc, micuții Mei, pentru că ați acceptat Inter-
venția Mea. Acum depinde de voi să răspândiți Adevărul. Eu 
vă iubesc, vă prețuiesc și aștept cu dor Ziua Cea Mare a Dom-
nului când Eu voi uni lumea și vă voi conduce în Noua Mea 
Împărăție de pe pământ.

Vă binecuvântez și vă dau curaj, înțelepciune, cunoaștere și 
Haruri ca să continuaţi Lucrarea Mea pe pământ.

Mult iubitul vostru Isus, Mântuitorul și Răscumpărătorul 
omenirii

Mama Mântuirii: Curaj, dragii mei copilași, 
totul este în Mâinile Fiului meu
Marți, 17 februarie 2015 la ora 17:00

Dragii mei copilași, vi s-au dat Rugăciunile, Darurile și armu-
ra pentru a merge înainte în pregătirea pentru  A Doua Veni-
re a scumpului meu Fiu, Isus Cristos.
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Rămășița Sa a fost formată și ea va continua să crească pes-
te tot în lume, astfel ca sufletele să poată fi salvate. În tim-
purile ce vor urma, Rămășița lui Dumnezeu din orice colț 
al lumii va păstra Adevărul Sfântului Său Cuvânt. Rămăși-
ța, binecuvântată cu darurile Duhului Sfânt, va domoli prin 
rugăciunea și sacrificiile ei mânia lui Dumnezeu când Marea 
Zi a Domnului va coborî asupra lumii.

Nu trebuie să uitați niciodată că Dumnezeu vă iubește 
pe fiecare, însă din cauza opoziției care va fi arătată față de 
copiii lui Dumnezeu, vouă nu vă va fi ușor să rămâneți fideli 
Cuvântului.

Rămășița lui Dumnezeu, indiferent de crez sau națiune, se 
va uni în zilele care vin, când va fi suprimată orice mențiu-
ne a Cuvântului Sfânt. Dumnezeu va comunica cu voi prin 
această Misiune atunci când veți avea nevoie de mângâiere, 
astfel ca El să poată revărsa asupra voastră Harurile necesare 
pentru a vă susține credința.

Curaj, dragii mei copilași, totul este în Mâinile Fiului meu, 
care va căuta fiecare suflet, inclusiv pe cei mai împietriți din-
tre voi. Iubirea mea pentru voi toți e infinită și doresc ca voi 
să folosiți pentru salvarea sufletelor fiecare Dar dat vouă prin 
Sfintele Evanghelii și prin aceste Mesaje.

Dumnezeu nu își va părăsi niciodată Rămășița și, prin gru-
purile voastre de rugăciune ca și prin toate celelalte grupuri 
de rugăciune care provin din comunicare mea cu lumea prin 
alte misiuni, sufletele pot și vor fi salvate.

Consolați-vă unii pe alții în momentele de încercare spi-
rituală și Dumnezeu vă va ghida la fiecare pas al drumului. 
Eu, Mama Mântuirii, voi rămâne protectoarea voastră și voi 
răspunde fiecărei cereri pe care mi-o faceți. Eu voi rămâne 
alături de voi până în Ziua în care Fiul meu va reveni ca să 
revendice Împărăția Sa de pe pământ.

Vă mulțumesc că răspundeți cu credință, speranță și încre-
dere chemării mele și a Fiului meu.

Preaiubita voastră Mamă, Mama Mântuirii 
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Devotații Mei slujitori sfințiți care rămân loiali 
Cuvântului Meu se vor ridica și vă vor călăuzi

Miercuri, 04 martie 2015 la ora 22:12
Mult iubita Mea fiică, Glasul Meu a fost redus la tăcere de 
spiritul întunericului tocmai când omenirea avea mai mare 
nevoie de Mine.

Bătălia spirituală este aprigă și este dusă de Împărăția Mea 
împotriva forțelor celui rău. Totuși mulți oameni sunt orbi 
la toate acestea pentru că spiritul răului răspândește o nouă 
falsă doctrină care, în aparență, va fi văzută ca fiind populară, 
admirată, salutată și aplaudată de aceia care pretind că ros-
tesc Cuvântul Meu, însă care nu vine de la Mine.

Cel rău este precaut, viclean și prefăcut, astfel că atunci 
când agenții săi prezintă o nouă abordare a Învățăturilor 
Mele, puteți fi siguri că ea va fi înfățișată într-un mod ademe-
nitor care va părea corect. Puterea dușmanilor Mei înăbușă 
Credința poporului Meu, care nu vede ce i se pune în față.

Confuzia nu vine de la Mine. Cuvântul Meu este clar, Învă-
țăturile Mele sunt veșnice. Omenirea a îmbrățișat umanis-
mul și ateismul ca substitut al Meu. Eu am fost dat la o par-
te și numai anumite părți ale Cuvântului Meu sunt tolerate, 
în timp ce alte părți ale sale au fost răstălmăcite pentru a se 
potrivi nevoilor păcătoșilor care vor să-și justifice nelegiu-
irile. Ei pot să-și aprobe între ei ereziile, însă Eu sunt atoa-
tevăzător și Eu îi voi judeca pe Creștini după felul în care ei 
resping Cuvântul Meu și după cum adoptă acţiunile care sunt 
împotriva Mea.

În lume Creștinii sunt degrabă ostracizați și vor îndura o 
mare suferință din cauza urii care există în lume împotriva 
Mea. Eu sunt disprețuit de cei care odată Mă cunoșteau dar 
care acum M-au respins. Abia dacă mai sunt tolerat de către 
cei care știu Cine Sunt Eu dar care resping unele dintre Învă-
țăturile Mele din cauză că Adevărul îi deranjează.
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Eu am fost ocolit de mulți în Timpul Meu de pe pământ, 
mai ales de către acele suflete orgolioase care păstoreau Tur-
ma Mea în temple. Ei predicau Cuvântul lui Dumnezeu dar 
nu le plăcea să audă Adevărul de pe Buzele Mele, ale Adevă-
ratului Mesia.

Astăzi, există slujitori ai Mei neloiali care nu aderă la Ade-
văr. Mulți dintre ei nu mai acceptă Cuvântul Meu Sfânt care, 
asemeni apei unui izvor, este limpede precum cristalul. Ei au 
murdărit apa care țâșnește din Duhul Sfânt, iar sufletele ino-
cente vor bea din ea. Adevărul va fi distorsionat și mulți vor fi 
forțați să înghită doctrina întunericului, care va străluci orbi-
tor precum o stea luminoasă. Noua doctrină falsă nu va avea 
nimic de-a face cu Mine și numai cei care cred în Preasfânta 
Biblie și refuză să se abată de la ea vor găsi Viața Veșnică.

Eu am venit să vă aduc Adevărul pentru a vă salva iar voi 
M-ați răstignit pentru asta. Totuși, prin Moartea Mea pe Cru-
ce, Eu am învins moartea. Tot ce am făcut Eu a fost pentru 
voi și tot ceea ce rezultă din Victoria Mea asupra morții tot 
al vostru este. Viața trupului devine a voastră când credeți în 
Mine iar sufletul vostru va trăi veșnic. Însă dacă Mă respin-
geți înainte de A Doua Mea Venire, nu veți fi pregătiți să Mă 
primiți. Dacă acceptați minciunile deși deja cunoașteți Ade-
vărul Cuvântului Meu, veți cădea în disperare. Iar acum Eu 
voi fi răstignit încă o dată și de data asta puțini vor jeli Trupul 
Meu – Biserica Mea – deoarece, pe când voi veni Eu, în Ziua 
cea Mare, voi Mă veți fi părăsit. Eu voi fi uitat, însă impos-
torul va fi idolatrizat, adorat și aplaudat precum un rege, în 
timp ce Eu voi zăcea aruncat în șanț și călcat în picioare.

Numai prin Puterea Duhului Sfânt vor fi capabili adevă-
rații Mei discipoli să reziste în această bătălie pentru suflete, 
iar Eu vă dau toate Harurile pentru a vă deschide ochii spre 
Adevăr și pentru a împiedica să fiţi devoraţi de înșelăciune.

Devotații Mei slujitori sfințiți, care rămân loiali Cuvântu-
lui Meu, se vor ridica și vă vor călăuzi pe Calea Adevărului. 
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Acești curajoși slujitori sfințiți ai Mei vor primi Haruri extra-
ordinare pentru a le da creștinilor posibilitatea să vadă clar 
diferența dintre bine și rău. Prindeți curaj, voi toți, și să știți 
că aceste Haruri sunt acum revărsate asupra acestor slujitori 
ai Mei, căci fără să fiți conduși de ei vouă v-ar fi foarte greu să 
proclamați Adevărul. 

Eu vă iubesc pe toți. Nu vă voi părăsi niciodată. Vă trag spre 
Mine și insist să recitați Rugăciunile Cruciadei Mele pentru a 
primi Binecuvântările care vă sunt necesare în călătoria ce vă 
așteaptă. Duhul Sfânt stă asupra voastră și voi veți fi înzestrați 
cu toate Darurile posibile pentru a vă susține devotamentul 
față de Mine.

Întotdeauna chemați-Mă să vă ajut, să vă dau curaj, tărie și 
capacitatea de a-i trata pe dușmanii voștri cu iubirea și com-
pasiunea necesare dacă este să deveniți adevărați discipoli ai 
Mei. A-i iubi pe dușmanii Mei nu înseamnă însă a le accepta 
ereziile. Vă cer de asemenea să refuzați să vă implicați în ori-
ce fel de ură în Numele Meu Sfânt.

Proclamați Cuvântul Meu. Nu este nevoie să îl apărați.
Iubitul vostru Isus Cristos, Salvatorul și Mântuitorul între-

gii Omeniri

Niciodată până acum, de la Crucificarea 
Mea încoace, Creștinătatea nu a 
îndurat o asemenea persecuție
Miercuri, 06 mai 2015 la ora 22:31

Multiubita Mea fiică, Lacrimile Mele curg în valuri mari în 
acest moment când Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu este rupt 
în bucăți.

Iubirea pentru Mine, Isus Cristos, s-a risipit și spiritul Bise-
ricii Mele s-a ofilit într-atât încât curând va deveni nimic alt-
ceva decât un deșert. Va deveni lipsit de viață și numai ade-
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vărata credință din Biserica Mea va mai ține ritmul constant 
al bătăilor Inimii Iubirii Mele, în timp ce orice lucru care o 
înconjoară va deveni uscat, și ultima picătură de viață îi va fi 
stoarsă.

Niciodată până acum, de la Crucificarea Mea încoace, 
Creștinătatea nu a îndurat o asemenea persecuție cauzată de 
disprețul pentru Cuvântul lui Dumnezeu.

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

Dumnezeu, prin Milostivirea Sa, îi va distruge pe dușmanii 
Săi care încearcă să fure sufletele celor care au numele scris 
în Cartea Vieții. Timpul Meu aproape că este asupra voastră.

Să nu renunțați niciodată la speranță, să nu disperați când 
asistați la lucrările dușmanului Meu și vedeți viteza cu care 
viclenele lui căi nelegiuite sunt acceptate de sufletele care nu 
bănuiesc nimic. Eu sunt în primul rând Dumnezeul Mult-răb-
dător și Milostivirea Mea va fi revărsată din abundență peste 
rasa umană printre flăcările Iubirii Mele. Aceste flăcări vor 
insufla celor care s-au depărtat de la Mine o reînnoire a cre-
dinței în Mine, și îl vor distruge pe satana și pe fiecare demon 
și înger căzut, care țin ostatice acele sufletele care îmi aparțin 
Mie dar s-au separat de Mine.

Timpul Meu va sosi, însă nu înainte ca lumea să vadă sem-
nele prezise în Cartea Revelațiilor și în Cartea Adevărului. 
Nu vă temeți de Mine. Pregătiți-vă pentru Mine. Respingeți 
falsele promisiuni făcute de dușmanii Mei. Rămâneți întot-



deauna fideli Cuvântului Meu. Dușmanii Mei nu vor face 
niciodată parte din Împărăția Mea. Iubiții Mei credincioși, 
inclusiv cei care Mă vor chema în timpul Avertismentului, nu 
vor muri niciodată. Căci a lor este Noua Împărăție – Împără-
ția Mea, Cea promisă Mie, Mesia, Regele tuturor timpurilor 
– o lume fără de sfârșit.

Acesta poate fi un timp al confuziei, al divizării, al tristeții 
și al dorinței celor care Mă reprezintă pe acest pământ – de 
a proclama Adevărul. Dar să știți aceasta: Eu sunt Adevărul. 
Adevărul nu moare niciodată. Împărăția Mea este veșni-
că și voi, iubiții Mei copii, Îmi aparțineți Mie. Stați aproape 
de Mine. Eu vă voi conduce la moștenirea voastră de drept. 
Încredeți-vă în Mine. Ascultați-Mă, prin aceste mesaje – 
Cartea Adevărului. Ea este Darul lui Dumnezeu pentru voi, 
ca astfel voi să nu uitați niciodată Promisiunea Mea de a veni 
din nou să-i judec pe cei vii – cei în viață pe pământ, ca și pe 
cei care au murit întru Harul Meu.

Eu vă voi arăta acum semne de tot felul, pretutindeni în 
lume. Cei care sunt binecuvântați cu Darul Duhului Sfânt vor 
ști că acestea v-au fost trimise vouă din Porunca Preaiubitu-
lui Meu Tată.

Mergeți în Pace. În aceste timpuri ascultați-Mă pe Mine 
numai prin aceste mesaje.

Eu vă iubesc cu pasiune pe toți și v-am revendicat ca fiind 
ai Mei. Nici un om să nu încerce să fure nici măcar un suflet 
de la Mine pentru că va suferi chinurile veșnice pentru fap-
tele sale.

Al vostru Isus 


