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Հայտնում է գալիք մարգարեությունների մասին, որոնք ստանալու էր այդ
մարգարեուհին, ով այդ պահին գաղափար չուներ, թե իրենից ինչ էին
խնդրելու անել:
Զավա՛կս, դու պատասխանատու գործ ունես անելու և չպետք է թույլ տաս, որ
որևէ մեկը կանգնեցնի քեզ: Ճշմարտությունը պետք է դուրս գա: Դու ընտրվել
ես այս աշխատանքն անելու համար: Զավա՛կս, ուժեղ մնա: Նայիր Աստծուն
վերևում առաջնորդության համար, որ անես Իմ աշխատանքը:
Քեզ հետ աշխատում են բոլոր սրբերը: Պատկերները* [տես պատգամի
վերջում], որ տեսնում ես, բոլորն այնտեղ են, որ օգնեն քեզ տարածելու Իմ
անսահման պատգամները, որպեսզի ողջ աշխարհը լսի: Քեզ առաջնորդություն
է տրվում: Քեզ համար հեշտ չի լինի, բայց սիրով կդիմանաս: Այն ամենն, ինչ
տեղի է ունենում, կանխասացվել է: Դու մի գործիք ես, որ հաղորդես Աստծո
Խոսքը Իր բոլոր զավակներին:
Երբեք մի՛ մոռացիր. Աստված սիրում է Իր բոլոր զավակներին, ներառյալ այն
մեղավորներին, ովքեր վիրավորել են Նրան: Գթասրտություն խնդրիր ձեզանից
յուրաքանչյուրի և ամեն մեկիդ համար: Սուրբ Ընտանիքը կվերամիավորվի:

[Դադար….ես զարմացած էի, ուստի հարցրեցի Տիրամորը. «Այս մասը ճի՞շտ

է»: Նա մեղմ ժպտաց և շարունակեց…]
Վերցրու՛ գրիչդ, դա ճիշտ է, և տարածի՛ր ճշմարտությունը քանի դեռ
չափազանց ուշ չէ:
Այս պատգամներն աստվածային ծագում ունեն, և պետք է հարգվեն; Ես
վստահում եմ քեզ, որ դրանք արդյունավետորեն կհանձնվեն չհավատացող
աշխարհին: Ամենակարևորն է, որ դու ուժեզ մնաս Իմ սիրելի Որդու համար:
Ես գիտեմ, որ դու տառապում ես Նրա համար, Նրա հետ և Նրա միջոցով:
Ուրախացի՛ր, որովհետև դա լավ է: Դու օրհնյալ ես, զավա՛կս, որ ընտրվել ես
այս աշխատանքի համար: Մնա՛ ուժեղ:
Աղոթի՛ր առաջնորդության համար ամեն օր: Ժամանակի ընթացքում դու
ավելի կուժեղանաս: Մի՛ վախեցիր, Ես ամեն օր քեզ հետ եմ և քո ընտանիքի
հետ: Դու լցվում ես Սուրբ Հոգով, որպեսզի կարողանաս քողազերծ անել
ճշմարտությունը երկրի վրա Իմ Հոր ծրագրի մասին:
Զավա՛կս, մի կողմ նետիր կասկածներդ: Դու չես երևակայում այս
աստվածային պատգամը: Սուրբ Գրքերը պատրաստ են կատարվելու:
Աղոթի՛ր Աստծո բոլոր զավակների համար: Իմ սիրելի Որդին ամեն օր
այնքան շատ է վիրավորվում: Նա տառապում է մարդու մեղքերից: Նրա
տառապանքը հասել է անասելի աստիճանի հիմա, որն Իր խաչելության
օրվանից ի վեր այդքան ուժգին չի եղել:
Դու ունես պահանջվող էներգիան և ոգին, Աստծո օրհնությամբ, որ
կատարես քո առաքելությունը: Քո մաքրագործումն ավարտված է: Դու
պատրաստ ես այն մարտին, որը սպասում է քեզ:
Գնա՛ հիմա, զավա՛կս, հագի՛ր քո զրահը: Կանգնի՛ր գլուխդ բարձր պահած և
օգնի՛ր կռվել Չարի դեմ: Մի՛ հուսահատվիր երբ ժամանակ առ ժամանակ
մեկուսացված կզգաս: Քեզ հետ են բոլոր հրեշտակներն ու սրբերը, ներառյալ
Հովհաննես Պողոս II-ը, սուրբ Ֆաուստինան և սուրբ Հովսեփը, որոնք քեզ
ուղղություն են տալիս ամեն քայլափոխի:
Շնորհակալ եմ, զավա՛կս, այն հավատի համար, որ ցույց տվեցիր: Դու մի
մարտիկ ես և շատ սիրված ես Հայր Աստծո և Իմ սիրելի Որդու կողմից: Դու մեկ
ես Հիսուսի հետ, և քո ձեռքին ուղղություն է տրվում Սուրբ Հոգու կողմից:
Գնա՛ հիմա, զավա՛կս, որ կատարես այս աշխատանքը, օգտագործելով
հնարավոր բոլոր միջոցները մարդկության պատմության այս ամենակարևոր
ժամանակաշրջանում:
Աստված օրհնի՛ քեզ, զավա՛կս:
Քո Սիրելի Մայրը Քրիստոով` Մարիամ, Երկրի Թագուհի
*Տարբեր սրբերի պատկերներ, ովքեր հայտնվեցին տեսանողուհուն մասնավոր
երևման ընթացքում, բայց նա սկզբում գաղափար չուներ, թե դրանք ովքեր էին,
բացի նրանցից ում մասին նշվեց վերևում` սուրբ Հովհաննես Պողոս 11-ը, սուրբ

Ֆաուստինան և սուրբ Հովսեփը, և այլ երկու չճանաչված պատկերներ:

Մեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսից Ստացված Առաջին Պատգամը
Երեքշաբթի, 9 նոյեմբերի, 2010թ., ժ. 03.00
Տե՛ս, ժամանակը մոտ է՝ աշխարհին ասելու, որ Արդարադատությունը կիջնի
բոլոր նրանց վրա, ովքեր մերժում են Ինձ: Իմ Գթասրտությունը սահման չունի
բոլոր նրանց համար, ովքեր հետևում են Խաչի վրա Իմ տառապանքի
ճշմարտությանը:
Ուրախություն Իմ բոլոր այն հետևորդներին, ովքեր մերժում են այն
գայթակղությունները, որոնց դիմակայում են ամեն օր: Մյուսները, ովքեր իրենց
մեջքն են դարձրել Իմ ուսուցումների հանդեպ, կույր են Իմ այն խոստումների
հանդեպ, որոնք Ես տվեցի, երբ մահացա խաչի վրա նրանց մեղքերի համար:
Ես խորը ցավի մեջ եմ և լքված եմ զգում այն հրաժարումից, որ ստանում եմ
Իմ սիրելի մեղավորների կողմից, որոնց համար տվեցի Իմ երկրային կյանքը:
Հիմա երկիրը խավարի մեջ է: Նրանք՝ Իմ հետևորդները, մեծապես
տառապում են Ինձ հետ, երբ ականատես են լինում մեղավորների աշխարհին,
ովքեր ոչ միայն շրջել են իրենց մեջքն Աստծո` Իմ Հավիտենական Հոր հանդեպ,
այլև Իմ հանդեպ, որ տառապեցի մեծ զոհաբերությամբ` փրկելու համար
նրանց հավիտենական դատապարտումից:
Ես հուսահատ եմ և հիասթափության ու վշտի մեծ արցունքներ եմ հեղում
այն բանի համար, թե ինչպես եմ մերժվում երկրորդ անգամ: Ես կոչ եմ անում
Իմ հետևորդներին համախմբվել աշխարհում այս դժբախտության ժամին:
Նրանք պետք է մի կողմ դնեն աղոթելու հանդեպ ունեցած իրենց
անտարբերությունը և միանան Ինձ` օգնելու համար նրանց, ում հոգիները
գողացված են չարի կողմից:
Դեռևս ժամանակ կա մեղավորների ապաշխարության համար: Հեշտ
ճանապարհ չկա: Այն պետք է լինի սրտից: Հավատացողնե՛ր, մի վախեցեք
բարձրացնել ձեր ձայները միասնաբար` հայտարարելու համար այն Սերը, որ
Ես ունեմ բոլորի հանդեպ:
Քրիստոնյանե՛ր, մուսուլմաննե՛ր, հինդուսնե՛ր, հրեանե՛ր և մարդկության
անկում ապրած մտքի հետևանքով առաջացած բոլոր հավատների
ներկայացուցիչնե՛ր, Ես ձեզ բոլորիդ եմ կոչ անում, մի վերջին անգամ, որ
բացեք ձեր աչքերը Աստծո ճշմարիտ Խոսքի հանդեպ: Այն Աստծո, Ով
ուղարկեց ձեզ Խոսքը մարգարեների միջոցով: Ճշմարտությունը գրվել և
վավերացվել էր Սուրբ Գրքի Խոսքում, որը ոչ մի մարդ չի կարող ուղղել, փոխել
կամ փորձել շրջել իր սեփական մեկնաբանությամբ: Միայն մե՛կ Աստված կա:
Ուստի ցա՛ծ դրեք ձեր զենքերը, բացե՛ք ձեր աչքերը և հետևե՛ք Ինձ դեպի
Հավիտենական Կյանք:

Ես ձեզ բոլորիդ այնքան շատ եմ սիրում, որ կյանքս տվեցի ձեզ համար:
Մի՞թե մոռացել եք սա: Իմ Աստվածային Գթասրտության միջոցով Ես ձեզ
բոլորիդ աղերսում եմ մի վերջին անգամ, որ շրջվեք դեպի Ինձ: Իմ
Գթասրտությամբ Ես ետ եմ գալիս երկիր, որ փորձեմ և օգնեմ ձեզ նայել ձեր
սրտերի մեջ և փնտրել ճշմարությունը: Թույլ մի՛ տվեք խաբեբային ոչնչացնել
ձեզ: Փնտրե՛ք ճշմարտությունը: Սերը` մաքուր սերը, ճանապարհն է դեպի Իմ
Հոր Թագավորություն:
Խնդրում եմ, խնդրում եմ, հիշե՛ք Իմ Աստվածային Գթասրտությունը: Ես
սիրում եմ ձեզնից յուրաքանչյուրին և ամեն մեկիդ: Աղոթե՛ք թողության համար
հիմա: Վե՛ր պահեք ձեր ձեռքերը և թույլ տվեք Ինձ առաջնորդել ձեզ դեպի Իմ
Հոր Թագավորություն: Ես վերադառնում եմ երկիր ինչպես կանխասացվել է:
Ժամանակն այնքան արագորեն է մոտենում, որ շատերը նախապատրաստված
չեն լինի: Այնքան շատերը շոկի մեջ կլինեն և անգիտակից, որ չեն հավատա, թե
դա տեղի է ունենում: Հիմա արդեն շատ ժամանակ չկա, որ Իմ մարգարեներն
օգնեն մարդկությանը նախապատրաստվելու այս մեծ իրադարձությանը:
Հավատացողնե՛ր, Ես կոչ եմ անում ձեզ բոլորիդ ուշ դարձնել Իմ
նախազգուշացմանը: Տարածե՛ք ճշմարտությունը: Կո՛չ արեք մարդկանց, որ
խնդրեն Իմ Գթասրտությունը: Ես ամեն ինչ կանեմ փրկելու համար
յուրաքանչյուր հոգու, ով ճշմարիտ կապաշխարի նույնիսկ իր վերջին շնչում:
Ես չեմ կարող և չեմ միջամտի նրանց ազատ կամքին: Ես խնդրում եմ ձեզ լսել
և ուշադրություն դարձնել Իմ Խոսքին: Ես սիրում եմ ձեզ բոլորիդ: Ես խնդրում
եմ ձեզ աղոթել դարձի համար նախքան վերջին Ժամանակները, որոնք արդեն
վրա են հասնում: Ես ոչ մի ցանկություն չունեմ վախեցնելու Իմ հետևորդներին,
բայց Ես հիմա ձեզ բոլորիդ խնդրում եմ փրկել հոգիներ: Դուք պետք է հիշեցնեք
յուրաքանչյուրին, իրենց միտքը աշխարհիկ հետապնդումներից ազատելու
հրատապության մասին: Դրա փոխարեն փնտրեք սուրբ խոնարհության
արժանիքները` զուրկ եսասիրությունից և կռապաշտությունից:
Հասարակ մարդիկ պետք է բացեն ճանապարհը` տարածելու համար Իմ
Երկրորդ Գալուստի մասին ճշմարտությունը:
Արագորեն ծավալվող հոգևոր խավարի պատճառով, որը տարածվում է
աթեիզմի և սատանայական պաշտամունքների ներթափանցմամբ այսօրվա
տխրահռչակ և անշնորհակալ աշխարհ, պարզ հոգիներն են` ճշմարիտ
հավատացողները, ովքեր պետք է կատարեն այս առաջադրանքը:
Աղոթե՛ք հիմա մարդկության փրկության համար մինչ աշխարհը հիմա գնում
է դեպի այն Մեծ Տառապանքը, որը կանխասացվել է Սուրբ Գրքում:
Մարդկության սեփական ազատ կամքից կախված կլինի, արդյո՞ք նրանք
նախապարտաստված կլինեն իրենց մեղքերի համար թողություն խնդրելու, թե՞
ոչ: Նրանք երբեք չպետք է վախենան: Իմ Սերը ամենաներող է:
Ձեր Փրկիչ

Հիսուս Քրիստոս

Մարդկությունը կանգնած է Վերջնական Մաքրագործմանը Հանդիման
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Այո՛, Իմ սիրելի աղջի՛կ, այդ Ե՛ս եմ: Ես և դու կաշխատենք կողք-կողքի
նախապատրաստելու համար աշխարհին դիմակայել մարդկությանը
սպասվող ժամանակների համար, մինչ երկիրը կկանգնի վերջնական
մաքրագործման առջև:
Կարևոր է, որ այդ մաքրագործումը տեղի ունենա, քանի որ առանց դրա չի
կարող լինել հավիտենական կյանք Իմ զավակների համար: Իմ բոլոր
զավակները
կկանգնեն
դժվարությունների
առջև,
հատկապես
Իմ
հետևորդները, քանի որ սա այն մարտի մի մասն է, որը պետք է մղվի հոգիներ
շահելու համար:
Հանգստացի՛ր: Թող քո սիրտը զգա Իմ Սերը, աղջի՛կս: Ընդունի՛ր, դա մի
ընծա է Իմ կողմից: Դու կզարմանաս, բայց Ես քո ընտանիքն եմ: Դու տանն ես
Ինձ հետ, Իմ Թագավորությունում: Հիմա դու աշխատանք ունես անելու: Բռնի՛ր
Իմ Ձեռքը, և Ես կտանեմ քո միտքը, որ առաջնորդեմ քեզ ետ բերելու Ւմ
զավակներին դեպի Իմ Սուրբ Սիրտը: Հանգստացիր հիմա, զավա՛կս:
Ձեր սիրող Հիսուս Քրիստոս
Ձեր սիրող Փրկիչ

Երկրորդ Պատգամը Կույս Մարիամից
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Դու՛, Աստծո Իմ ուժեղ զավա՛կ, հատուկ ես: Ես միշտ կաշխատեմ քեզ հետ,
քանի որ դու տեսել ես կյանքի երկու կողմերն այստեղ` երկրի վրա: Դու՛,
զավա՛կս, պետք է հասկանաս, թե ինչի մասին է Աստծո գործը: Ես օրհնում եմ
քեզ սիրելիս և շնորհակալություն եմ հայտնում:
Այո՛, Իմ քաղցր զավա՛կ, քեզ տրվել են քո աշխատանքի համար անհրաժեշտ
շնորհները: Այն պահին, երբ Սուրբ Հոգին մտնի քո հոգու մեջ, դու իսկապես
պատրաստ կլինես աշխատելու:
Իմ անսահման սերը քո հանդեպ օր օրի քեզ ավելի կուժեղացնի: Խնդրում եմ
մի անհանգստացիր, քանի որ դա բացասական հույզ է և քեզ միայն ետ կպահի:
Ամեն օր աղոթիր Ինձ` քո Հավիտենական Մորը: Ես երբեք չեմ թողնի քեզ, ոչ էլ
կլքեմ քեզ քո աշխատանքում: Քե՛զ, Իմ քաղցր զավա՛կ, տրվել է մի շատ
յուրահատուկ ընծա, և հիմա դու պետք է օգտագործես այն այնպես, ինչպես որ

գիտես: Այո՛, զավա՛կս, Ես հասկանում եմ, որ սա քեզ համար չափազանց
վախեցնող է այս պահին: Միշտ վստահ եղիր, Ես քեզ հետ եմ քո
ճամփորդության ամեն քայլափոխի: Խաղաղությու՛ն քեզ: Ես միշտ կբնակվեմ
քո սրտի մեջ: Ես օրհնում եմ քեզ, զավա՛կս, և շնորհակալ եմ, որ
պատասխանեցիր:
Մայր Խաղաղության և Հույսի

Մեղքերը Կոտրում են Իմ Սուրբ Սիրտը
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Գրի՛ր սա, աղջի՛կս: Ժամերը անցնում
հրապարակել Իմ Նախազգուշացումը
ապաշխարության: Իմ զավակները պետք
Աղջի՛կս, հաղորդակցվիր քրիստոնյա
հաղորդելու համար Իմ աղերսները:

են: Մի՛ անտեսիր Իմ խնդրանքը`
մարդկությանը: Հիմա կարիք կա
է լսեն Իմ Նախազգուշացումը հիմա:
խմբերի հետ, առաջին հերթին`

Ուժե՛ղ եղիր: Ես ընտրել եմ քեզ այս աշխատանքի համար, որ ազատագրման
Իմ աղերսները արագորեն լսվեն: Գրի՛ր այս գիրքը և տարածի՛ր Իմ
պատգամները՝ օգտագործելով հաղորդակցության ժամանակակից միջոցները,
ինչպես ինտերնետը և մասսայական լրատվությունը: Մինչ Իմ խնդրանքը
անես, Ես կբռնեմ քո ձեռքը, որպեսզի կարողանաս հասկանալ պատգամը:
Դու ավելի ուժեղ ես, քան կարծում ես: Աղոթի՛ր Ինձ ավելի շատ ամեն օր Իմ
Աստվածային Գթասրտության աղոթքը: Մի՛ վախեցիր: Ինչու՞ Ես այդքան
վախեցած: Հավիտենական կյանքը, երբ Երկինքն ու Երկիրը միանան որպես
մեկ, պետք է ողջունել: Դա այն է, ինչին մարդը ձգտել է ժամանակի սկզբից ի
վեր: Մի՛ հիմարացիր այն գրավչությունից, ինչ երկիրն է առաջարկում: Նրանց
կարևորությունը խամրում է, երբ համեմատում են Իմ Հոր Թագավորության
ճոխության հետ: Քեզ օգնություն կուղարկվի հենց որ քո պլանը սկսի
իրականանալ:
Վերջին մի քանի օրերը հոգնեցուցիչ էին քեզ համար, սակայն չնայած դրան,
դու ընդունեցիր քո սրտի մեջ այն, ինչ Ես քեզնից խնդրում եմ: Դժվար է և գուցե
մի քիչ վախեցնող քեզ համար այս ամենն ընդունելը, բայց կարևոր է, որ դու
վստահում ես Ինձ:
Պահի՛ր Ինձ քո սրտի մեջ և հենվի՛ր Ինձ վրա: Հանձնի՛ր քո բոլոր
կասկածները, և քո առաջադրանքն ավելի կհեշտանա: Դու պետք է մարդկանց
հիշեցնես խոստումների մասին և անդրադառնաս Իմ Գրավոր Խոսքին:
Օգտվի՛ր Սուրբ Գրքից, որ հասկանաս: Երբեք մի՛ վախեցիր հիշեցնել
մարդկանց, թե ինչպես են նրանց մեղքերը կոտրում Իմ Սուրբ Սիրտը և խոցում
Իմ Հավիտենական Հոր Հոգին:
Մենք, Իմ Մայրը, և բոլոր սրբերը, կբռնենք քո ձեռքը և քեզ զորություն

կտանք: Քեզ գործնական առաջնորդություն կտրվի, և դռներ կբացվեն օգնելու
համար քեզ քո աշխատանքում:
Զգուշացի՛ր նրանցից, ովքեր խոչընդոտներ կստեղծեն՝ ուշացնելու համար քո
հաղորդակցությունը: Աղոթի՛ր նրանց համար և առաջ գնա: Ես գիտեմ որ
հոգնած ես, բայց Իմ խնդրանքին պետք է արագ պատասխանել:
Հիմա ժամանակն է հանգստանալու, զավա՛կս: Դու լավ ես արձագանքում`
հավատով և արիությամբ: Երբե՛ք տեղի չտաս:
Ձեր սիրող Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Այս Գիրքը Կյանքեր Կփոխի և Հոգիներ Կփրկի
Ուրբաթ, 12 նոյեմբերի, 2010թ., ժ.15:00
Առա՛ջ գնա: Արա՛ այն, ինչ պետք է արվի, որպեսզի մարդիկ տեսնեն և լսեն Իմ
Աստվածային Պատգամները:
Ես վստահում եմ քեզ, աղջի՛կս, օգտագործի՛ր բոլոր միջոցները, որոնք
կապահովեն, որ մարդիկ կարդան այս պատգամները: Քեզ պետք է քո ողջ
էներգիան այս Գիրքը գրելու համար: Այս Գիրքը* կյանքեր կփոխի, հոգիներ
կփրկի ինչպես կանխասացվել է: Այս գիրքը կանխասացվածն է: Գրողը դու ես:
Ես Եմ Հեղինակը:
Մի՛ զարմացիր կամ հուզվիր, քանի որ սա բավականին սրբազան
առաջադրանք է, և դու ընտրվել ես այն կատարելու համար Ինձ հետ: Քեզնից
երեք ամիս կպահանջվի: Ես ցանկանում եմ, որ այն տպագրվի ողջ աշխարհով
մեկ: Այն պետք է լինի մեծ, հզոր և փնտրվի միլիոնավորների կողմից` ճիշտ
ինչպես Աստվածաշունչը:
Աղջի՛կս, դու կարող ես հրատարակել այսպես. «Զրույց գաղտնի մարգարեի
հետ»: Լավ կլինի այդպես անել: Ինչու՞ ես վախենում, զավա՛կս: Քեզ
առաջնորդություն է տրվում Երկնքից: Դու պետք է ուժեղ մնաս: Վստահի՛ր Ինձ:
Հանձնվի՛ր: Ես կբռնեմ քո ձեռքը քո ճանապարհի ամեն քայլի ժամանակ: Ես
ավելի ուշ կխոսեմ քեզ հետ:
Ձեր սիրող Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս
*Հիսուսը խոսում է 2011թ. փետրվարին աշխարհին ներկայացված Պատգամների
առաջին հատորի մասին:

Դժոխքի մասին նախազգուշացումը և դրախտի խոստումը
Շաբաթ, 13 նոյեմբերի, 2010թ., ժ. 03.00
Իմ սիրելի աղջի՛կ, դու անցար մի սարսափելի հետապնդման միջով, որը Ես

թույլ տվեցի, որպեսզի ազատեմ քո հոգին Դժոխքի տառապանքներից: Դու
հիմա ազատ ես, և քո ոգին քեզ թույլ կտա տարածել Իմ Խոսքը, որպեսզի
մարդկությունը կարողանա ազատվել այն տառապանքից, որը սպասում է
նրանց, եթե այնքան հիմար լինեն տեղի տալ Չարին:
Դու՛, աղջի՛կս, ճիշտ ուղղությամբ ես ուղարկվել սկզբից ի վեր: Ես քեզ
անընդհատ ավելի ուժեղ եմ դարձնում սոսկ մի քանի օրվա ընթացքում: Ի՞նչ ես
կարծում, ինչպիսի՞ն կլինես մեկ շաբաթից, մեկ կամ երկու տարուց: Մի
ռազմիկ, առնվազն, քաջ: Դու կաշխատես Ինձ հետ, որ մաքրես Իմ սիրելի
զավակների հոգիները, որոնց հանդեպ Ես տածում եմ խորը և սիրող
կարեկցանք: Սերը պտտվում է Իմ երակների միջով ինչպես մի գետ: Իմ
կարեկցանքը երբեք չի նվազում չնայած այն բանին, որ նրանք շրջվում են մյուս
կողմ:
Ես կփրկեմ նրանց դժոխքի տանջանքներից
Ասա՛ նրանց, աղջի՛կս, որ Ես կփրկեմ իրնց դժոխքի տանջանքներից: Ինձ պետք
է, որ նրանք շրջվեն դեպի Ինձ իրենց անուրախ խառը վիճակում: Միայն մեկ
ճանապարհ կա դեպի սեր և խաղաղություն: Դա կլինի Իմ նոր դրախտի մեջ,
երբ Երկինքն ու Երկիրը կդառնան մեկ: Մի՞թե նրանք սա չգիտեն: Նրանք երբեք
չե՞ն լսել հին ժամանակների Իմ Խոստումը. Հավիտենական կյանքի խոստումը,
որտեղ նրանք, ողջ մարդկությունը, ովքեր կշրջվեն դեպի Ինձ, մարմնով, հոգով
և մտքով վեր կբարձրացվեն նոր Երկիր և Երկինք, երբ նրանք մեկ անգամ ևս
կհամախմբվեն որպես Իմ Հոր զավակներին այդքան վաղուց խոստացված
Դրախտում:
Հավատացե՛ք, խնդրում եմ ձեզ: Մտածե՛ք, եթե երբևէ ձեզ չի հայտնվել Սուրբ
Գրքի մասին, ապա ինքներդ ձեզ տվեք այս պարզ հարցը. Եթե ձեր սրտերի մեջ
սեր եք զգում, ի՞նչ եք կարծում, որտեղից է այն գալիս: Այդ սերն է, որ ձեզ
ստիպում է դառնալ քնքուշ, խոնարհ, ծարավի և ամեն եսասիրությունից
ազատ: Եթե այդպես է, ուրեմն դա այն սերն է, որը Ես խոստանում եմ Իմ բոլոր
զավակներին, ովքեր կշրջվեն դեպի Ինձ:
Ինչպես
են
աշխարհի
նկրտումները
ձեզ
թողնում
դատարկ
Ես գիտեմ, սիրելի՛ զավակներ, որ դժվար է հավատալ սրանից տարբեր այլ
աշխարհի, որ ապրում եք: Հիշե՛ք, որ այս աշխարհը ստեղծվել է Աստծո`
Հավիտենական Հոր կողմից: Հետո այն կեղտոտվեց Խաբեբայի գործերից: Նա,
Սատանան, չափազանց խորամանկ է: Դուք, զավակնե՛րս, պետք է իմանաք, որ
աշխարհիկ նկրտումները, որոնք դուք զգում եք, որ հնարավոր չէ հագեցնել, չեն
բավարարում ձեզ: Դուք մի դատարկություն եք զգում , որը չեք կարող
բացատրել կամ հասկանալ, այնպես չէ՞: Եվ հետո, դուք ձգտում եք ավելի ու
ավելի շատի: Բայց դուք դեռևս բավարարված չեք, երբ զում եք, որ պետք է
բավարարված լինեիք: Ինչու՞ Է այդպես: Նայե՞լ եք ձեր սրտի մեջ և հարցրել, թե
ինչու: Ինչու՞: Պատասխանը շատ պարզ է:
Աստված

ստեղծեց

մարդկությունը:

Մարդկությունը

գայթակղվեց

Սատանայի կողմից: Սատանան գոյություն ունի այս գեղեցիկ աշխարհում, որն
Իմ Հավիտենական Հայրը ստեղծեց մաքուր սիրով: Տխուր է, բայց նա,
Սատանան, գոյություն կունենա մինչև Իմ Երկրորդ Գալուստը: Այդ ժամանակ
նա կերևա այն զուտ ստերի և խաբեության համար, որ ի ցույց է դրել Իմ
զավակների մեջ: Այդ ժամանակ Իմ զավակներից շատերի համար չափազանց
ուշ կլինի, ներառյալ նրանց, ովքեր վստահ չեն կամ տատանվում են հավատալ
Իմ Հոր Թագավորության աստվածային գերագույն արարչությանը:
Մի մերժեք ինձ
Լսե՛ք. Ես՝ Հիսուս Քրիստոսը, Փրկիչը, ուղարկվեցի՝ ձեզ բոլորիդ մի երկրորդ
հնարավորություն տալու մտնել Իմ Հոր Արքայություն: Լսե՛ք հիմա Իմ
խոստումը: Լսե՛ք հիմա Իմ Ձայնին, որ աստվածային շնորհով Իմ
տեսանողների և մարգարեների միջոցով ուղարկված է ձեզ` այսօրվա
աշխարհին, և հասկացե՛ք, որ Իմ բոլոր զավակները հավասար են Իմ Հոր
Աչքում:
Նրանք, ովքեր հետևում են Նրան, օրհնյալ են, բայց տառապանք են կրում այն
հոգիների համար, ովքեր չեն հավատում և ովքեր մերժում են լսել: Աստված
ստեղծեց աշխարհը: Այն չհայտնվեց ոչ մի տեղից: Մարդը չի հայտնագործել և
չէր կարող հայտնագործել այսպիսի մի հրաշք, որը գիտությունը երբեք ի
վիճակի չի լինի բացատրել: Աստվածային գերբնականը երբեք ճշմարտապես
չի հասկացվի, մինչև Աստծո բոլոր զավակները մտքով, մարմնով և հոգով
չխոնարհվեն այն մաքուր սիրուն, որը Ես առաջարկում եմ:
Սատանան իրական է
Մարդկությունը թույլ է: Նույնիսկ հետևորդներից ամենասրբերն են դառնում
Չարի մշտական գայթակղությունների զոհը: Խնդիրն այն է, որ նրանք, ովքեր
հաճույք են փնտրում, չեն հավատում, որ նա իրական է: Մյուսները գիտեն, որ
նա իրական է և գոյություն ունի: Սրանք նրանք են, ովքեր ամենից շատ են
կոտրում Իմ Սիրտը:
Վերքերը մեկ անգամ ևս բացվում են և թարախակալվում
Ես տառապում եմ այն աստիճան, որ Իմ սարսափելի խաչելության ժամանակ
Ինձ հասցված վերքերը, որին Ես ենթարկվեցի, մեկ անգամ ևս բացվում են և
թարախակալվում, թողնելով Ինձ մարմնի, հոգու և աստվածայնության
առավելագույն չարչարանքի մեջ: Չնայած դրան, Ես երբեք չեմ դադարի ձեզ
բոլորիդ սիրել:
Ես կանչում եմ Երկնքից և Իմ Հավիտենական Հոր Անունից, ով ձեզանից
յուրաքանչյուրին ստեղծեց մաքուր Սիրուց, որ ամուր կանգնեք: Մերժե՛ք
Սատանային: Հավատացե՛ք, որ նա գոյություն ունի: Ընդունե՛ք, որ նա
գոյություն ունի: Բացե՛ք ձեր աչքերը: Մի՞թե չեք կարողանում տեսնել այն
ավերածությունը, որը նա ստեղծում է ձեր կյանքում: Կու՞յր եք:
Պատգամ հարուստներին

Հարուստներին Ես ասում եմ. Կա՛նգ առեք: Մտածե՛ք և խնդրեք Աստծուն գոնե
մի պահ: Ձեզ համար հաճելի՞ Է Աստծո պատվիրաններն ապրելու ձեր դերը:
Դա ճի՞շտ է թվում: Դուք մերժե՞լ եք Ինձ երկրային հարստությունների գնով:
Հենց այդ ծայրահեղություններն ու հաճույքները ձեր սիրտը դատարկ կթողնեն:
Դուք կիմանաք ձեր սեփական սրտի մեջ, որ դա ճիշտ չի թվում: Սակայն դուք
դեռևս կշարունակեք ավելի շատ ծարավի լինել Խաբեբայի կողմից ձեր հոգու
դիմաց տրված դատարկ, բայց գրավիչ խոստումներին:
Պատգամ նրանց, ովքեր հետևում են լուսավորյալներին [the Illuminati]
Ես աղերսում եմ ձեզ բոլորիդ, հատկապես Իմ զավակներին, ում ներգրավել են
լուսավորյալների և այլ նմանատիպ չար խմբերի մեջ: Քանի որ այդտեղ եք, դուք
դատապարտված եք հավիտենական նզովքի: Մի՞թե չեք հասկանում, որ ձեր
հոգու փոխարեն ձեզ սուտ են խոստացել: Մի նենգ ու սարսափելի սուտ: Դուք
երբեք չեք ստանա դժոխքի խորքերից ելած այդ չար պատգամատարի կողմից
խոստացված ընծաները: Որպես խաչի վրա ձեր Փրկիչ, Ես իմ կյանքը տվեցի
ձեզ փրկելու համար: Խնդրում եմ, թույլ մի տվեք, որ Ես կորցնեմ ձեզ հիմա: Ես
սիրում եմ ձեզ, զավակնե՛րս: Ես ողբում եմ, մի վերջին անգամ աղերսում եմ ձեզ
չմերժել Ինձ հանուն Խաբեբայի:
Ես կներեմ բոլոր նրանց, ովքեր կխոստովանեն [իրենց մեղքերը]
Ես չեմ կարող միջամտել ձեր ազատ կամքին, քանի որ սա այն ընծաներից մեկն
է, որ տրվել է ձեզ, երբ դուք ծնվել եք Աստծո Լույսի մեջ: Ես կգամ, ինչպես
Սուրբ Գրքերն են նախապես ասել, շատ շուտով, ավելի շուտ, քան կարող եք
պատկերացնել: Աշխարհը կընկղմվի խավարի և հուսահատության մեջ:
Սակայն Ես կներեմ Իմ բոլոր զավակներին և նրանցից ամեն մեկին,
անմիջապես, երբ խոստովանության պահին նրանց բացահայտվեն իրենց
մեղքերը, անկախ նրանից, թե որքան ծանր են այդ մեղքերը: Նրանք մարմնով և
հոգով կմտնեն Դրախտ, երբ Երկինքն ու Երկիրը կդառնան մեկ, ուր դուք բոլորդ
կապրեք ձեր ընտանիքի հետ հավիտյան:
Խոստումներ, որ Դրախտն է առաջարկում
Ոչ մի հիվանդություն, ոչ մարմնի քայքայում, ոչ մի մեղք, միայն սեր: Սա է
դրախտի Իմ խոստումը: Յուրաքանչյուրը կապրի ներդաշնակության,
ուրախություն եւ սիրո մեջ:
Դժոխքի իրական լինելը
Մի մերժեք այս կյանքը հանուն այն կյանքի, որ խոստացել է Սատանան: Նա
խաբում է ձեզ: Եթե հետևեք այդ ճանապարհին, որտեղ Աստված կամ Ես`
Հիսուս Քրիստոսը` ձեր Փրկիչը մաս չենք կազմում, ուրեմն դուք
հավիտենական դատապարտության ճանապարհին եք: Դուք սարսափից
կճչաք, երբ հասկանաք սխալը: Այդ ժամանակ գթասրտություն կաղերսեք: Դուք
կպոկեք ձեր երեսը, կքաշեք ձեր մազերը: Բայց քանի որ դուք ունեք ազատ
կամք` Իմ Հոր կողմից տրված մի ընծա, այն չի կարող վերցվել ձեզնից: Երբ
հետևեք այդ կեղծ ճանապարհին, անեծքի կդատապարտվեք և կայրվեք

դժոխքում ընդմիշտ: Այն շատ իրական է: Ամենամեծ դատապարտումն այն է,
երբ վերջապես հասկանում են, որ գոյություն ունի Աստված: Որ Ես` ձեր Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոսը, իսկապես գոյություն ունեմ: Եվ այդ էտապում արդեն ոչ մի
ճանապարհ չի լինի, որ փրկեք ինքներդ ձեզ:
Ամենամեծ դատապարտությունն այն է, երբ իմանաք, որ երբեք չեք տեսնելու
Աստծո Դեմքը
Ձեր ընտանիքը կնայի ձեզ մյուս կողմից: Երբ դա կատարվի, և դուք հասկանաք
սարսափելի ճշմարտությունը, արդեն չափազանց ուշ կլինի: Հիշե՛ք այս
խոսքերը: Ամենամեծ դատապարտությունն այն է, երբ կիմանաք, որ երբեք չեք
տեսնելու Աստծո Դեմքը: Դա կլինի ամենամեծ տառապանքը և այն, որն
ընդմիշտ կմնա ձեզ հետ դժոխքի կրակների մեջ, ուր ցավը մշտական է և
չթուլացող: Դուք, ձեզ խոստացված Դրախտը վայելելու փոխարեն, Խաբեբայի
ստերի միջոցով, կավարտեք Դժոխքի սարսափազդու միջանցքներում: Դա շատ
իրական է և ներկայացնում է հավիտենական տառապանքը:
Խնդրում եմ, դու՛ք բոլորդ, որ չեք հավատում, Ես հաղորդակցվում եմ
մարդկության հետ: Ես խնդրում եմ, որ աղոթեք Իմ Սուրբ Սրտին: Աղոթեք Իմ
Աստվածային Գթասրտության աղոթքն ամեն օր [ցերեկվա] ժամը 3-ին: Ես
կպատասխանեմ ձեր խնդրանքին մի Սիրով, որը դուք անմիջապես կզգաք:
Բռնե՛ք Իմ Ձեռքը, զավակնե՛րս: Բաց մի՛ թողեք: Ես ձեզ այնքան եմ սիրում, որ
Իմ կյանքը տվեցի ձեզանից ամեն մեկի և յուրաքանչյուրիդ համար, որպեսզի
կարողանաք փրկվել:
Այս անգամ Ես գալիս եմ դատելու: Որքան էլ Ես ձեզ շատ եմ սիրում, Ես չեմ
կարող միջամտել ազատ կամքի ընծային, որը հեղվել է ձեզ վրա Իմ սիրելի Հոր
կողմից: Ես հույս ունեմ, որ իմ ժամանակակից տեսանողների և մարգարեների
միջոցով դուք վերջապես կլսեք: Ճշմարտությունը ճանապարհն է` հիշեցնելու
հավիտենական փրկությունը և նոր սկիզբը, երբ Դրախտը կվերադառնա
Երկիր:
Սատանայի ստերը. Ստերը, անկախ նրանից թե որքան հանգստացնող են,
պարզապես ստեր են: Ստեր, որոնք նախատեսված են գողանալու համար
սիրելի հոգիներ, որոնք չեն կարող ազատվել Իմ Հոր`Երկրի Արարչի և
Ստեղծողի կողմից:
Ձեր աստվածային Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս

Վերջին Ժամանակների Նշանը – Բայց Փառքը Կվերադառնա Երկիր
Կիրակի, 14 նոյեմբերի, 2010թ., ժ. 23:00
Իմ սիրելի աղջի՛կ, քեզ մեղավոր մի՛ զգա այն կասկածների համար, որոնք
այսօր զգացիր: Դա բնական է: Հոգևոր հարցերի քո հասկացողությունն անքան
ուժեղ չէ, որքան պետք է լինի, բայց դա կարևոր չէ:

Ես կառաջնորդեմ քեզ, և ժամանակի ընթացքում դու կհասկանաս քո
առաքելության նպատակը: Ինձ պետք է, որ դու ուժեղ մնաս քո աշխատանքում
և Իմ հանդեպ քո հնազանդության մեջ: Սա դժվար առաջադրանք է և հոգեպես
սպառիչ քեզ համար: Ես քեզ մոտ եմ ուղարկում մի հոգևոր առաջնորդի, որ
օգնի քեզ գլուխ հանել այն հսկայական առաջադրանքից, որը պետք է
կատարվի: Սա է առաջադրանքը. Որ առանց այս աշխատանքի ավելի շատ
հոգիներ կորստյան կմատնվեն Չարի կողմից: Աղջի՛կս, դու նվիրվել էիր այս
առաջադրանքին, նախքան Ես քեզ կկանչեի սրա համար:
Ես ուղղություն եմ տալիս քո հոգևոր առաջնորդին: Նա կճանաչի
ճշմարտությունը, երբ դու խոսես: Մինչև այժմ վերջին երկու օրվա ընթացքում
դու տեսել ես մարդկության մեղքերից միայն մի քանիսը այն ձևով, որը քեզ
համար մինչ այժմ հնարավոր չէր եղել տեսնել: Տեսնու՞մ ես տարբերությունը:
Քեզ տարօրինակ չե՞ս զգում, երբ նայում ես Իմ զավակներին: Դու նրանց այլ
լույսի տակ տեսար, այնպես չէ՞: Դա է Սուրբ Հոգու զորությունը, որով Ես քեզ
օրհնել եմ:
Այն սերը, որ դու զգացիր Իմ զավակների հանդեպ, և քահանային, որ այսօր
տեսար Պատարագի ժամանակ, նույնպես մի ընծա է, որը Ես քեզ տվեցի Սուրբ
Հոգու զորությամբ: Դու հիմա կտեսնես, կզգաս և կլսես մարդկության մեղքերը
այն աստիճանի, որ կզգաս այն ցավը, որը Ես եմ զգում: Դու նաև կտեսնես այն
Սերը, որ Ես ունեմ Իմ զավակների հանդեպ, քո աչքերով, որոնք արտացոլում
են Իմ Սիրտը:
Մի՛ վախեցիր այս ընծաներից, զավա՛կս: Մի՛ մտածիր, որ չես կարողանա
կատարել այս առաջադրանքը, որովհետև քեզ զորություն կտրվի Իմ շնորհների
միջոցով, որոնք քեզ այնքան կհզորացնեն, որ երբեք ետ չես նայի: Ո՛չ էլ
կցանկանաս ետ նայել:
Հիմա դու թույլ ես զգում: Սա Իմ Աստվածային ուժի զգացողությունն է, որը
կտրելով ներս է մտնում քո մարմնի մեջ: Ջերմությունը այն սերն է, որը Ես
զգում եմ քո հանդեպ: Մի՛ լացիր, զավա՛կս, Մինչ այժմ դու չափազանց ուժեղ ես
եղել և այնքան ընդունող, չնայած ընդամենը մի քանի օր է, ինչ Ես խոսում եմ
քեզ հետ: Ո՛չ, զավակս, դու չես երևակայում սա: Դու շարունակում ես քննել
ինքդ քեզ և քեզ շրջապատողներին:
Նրանց, ովքեր վաճառում են իրենց հոգիները Սատանային
Հիմա գրիր սա. Աշխարհը հևում է խավարի և Չարի կողմից նյութվող չարիքի
ծանրությունից, որ շարունակում է ցածրացնել և լռեցնել Իմ սիրելի
զավակներին: Նրանք այնպես են թակարդն ընկել, որ նրանցից շատերը
կենդանիների նման կծկվում եմ մարդկանցից: Մոլուցքով, ագահությամբ և
սնափառությամբ սնված որքան խեղճ հոգիներ են այդպիսի խղճալի տեսքով
երևում նրանց, ովքեր հավատ ունեն: Նրանք, իրենց սնափառության մեջ,
հավատացած են, որ իսկական զորություն ունեն: Սատանայի կողմից իրենց
խոստացված զորությունը: Այս զավակներից շատերն ընտրել են ծախել իրենց

հոգիները և հպարտորեն պարծենում են այդ փաստով:
Իմ զավակներից ավելի շատերն են հրապուրվում նրա խոստումների փայլով
ու գանձերով, որ ողջ աշխարհը տեսնի: Ո՛չ, նրանք չեն ամաչում պարծենալ այն
մասին որ իրենք նրան [սատանային] են պատկանում: Նրա տված
խոստումները սոսկ ստեր չեն, այդ խոստումները տրվել են զուտ մարդկության
հանդեպ տածած ատելությունից: Սատանան ատում է մարդկությանը:
Նա ստում է Իմ զավակներին և ասում նրանց, որ ինքը կարող է տալ նրանց
ամեն ինչ, տխուր է, բայդ դա սուտ է: Նրանք, ովքեր հետևում են նրան և նրա
դատարկ խոստումներին, չեն փրկվի և չեն կարող փրկվել:
Աղոթի՛ր, աղոթի՛ր, աղոթի՛ր Իմ զավակների համար, աղջի՛կս: Գիտեմ, որ
հոգնած ես, բայց ուշադրություն դարձրու սրան: Այն հավատացյալները ովքեր
գաղջ են և ուղղակիորեն չեն դաշնակցում Չարի հետ, նրանք նույնպես պետք է
զգուշանան: Նրանք, ներառյալ Իմ հետևորդները և Իմ նվիրյալ ծառաներից
ոմանք, եպիսկոպոսներ և կարդինալներ, ծաղրում են Իմ զավակների հավատը:
Նրանց հոգևորությունը կորել է որոշ մասերում ագահության տակ թաքնված,
ուր ոսկին ու հարստությունը դիմակավորում են այն Աստվածային Ընծաները,
որոնք տրվել են նրանց որպես Աստծո աշակերտներ:
Եկեղեցին կորցրել է իր ճանապարհը և ընկղմվել խավարի մեջ: Սա,
զավա՛կս, կանխասացվել է և Վերջին Ժամանակների նշան է. Երբ վերջին
Պապը կհեռանա և աշխարհը կընկղմվի Կեղծ Մարգարեի սխալ ուղղության
ազդեցության տակ:
Հայտնություններ, թե ինչ կնախորդի Իմ Երկրորդ Գալուստին, կտրվեն քեզ,
զավա՛կս, այնպես որ քո ձայնը լսվի, և որպեսզի հոգիները
նախապատրաստվեն նախքան Մեծ Նախազգուշացումը: Մի՛ անհանգստացիր:
Կյանքը կշարունակվի: Փառքը կվերադառնա երկիր: Իմ զավակները
կազատվեն Չարի ճանկերից, որը կոչնչացվի: Կարևոր է, որ նա, իր
խաբեության միջոցով, Իմ զավակներին իր հետ Դժոխքի խորքերը չտանի:
Իմ Խոսքը պետք է ուժեղ լինի: Իմ զավակները պետք է լսեն: Մաքուր սիրուց
ելնելով է, որ Ես տալիս եմ նրանց այս Նախազգուշացումը: Քանի որ Ես գալիս
եմ որպես Դատավոր, այլ ոչ թե Փրկիչ: Իմ Սիրելի Մոր և ողջ աշխարհում Իմ
հետևորդների աղոթքների միջոցով է, որ անցյալում Դատասանի օրը
հետաձգվել է: Այս անգամ դա չի լինի:
Ոչ մեկը չի իմանա Երկրորդ Գալուստի օրը
Քեզ չի ասվի այդ օրը, ո՛չ էլ Իմ զավակներին: Այն չի կարող բացահայտվել:
Ահա՛ թե ինչու կարևոր է, որ Իմ զավակները նախապատրաստված լինեն:
Նրանք, ովքեր նախապատրաստված չեն լինի, չեն կարող ասել, որ իրենց չի
տրվել Ճշմարտությունը: Երբ Նախազգուշացումը տեղի ունենա, նրանք
կհասկանան Ճշմարտությունը: Այո՛, եթե նրանք խոստովանեն և ընդունեն
իրենց մեղքերը, նրանք կստանան Իմ Օրհնությունը; Եթե ոչ, ապա կնետվեն

Դժոխք: Իմ Գթասրտությունը սպառված կլինի նրանց համար:
Գնա՛ հիմա, զավա՛կս: Պատրաստի՛ր Խոսքը, որը աշխարհը պետք է լսի:
Ասա՛ Իմ զավակներին, հավատացողներին, որ չվախենան: Ասա՛ նրանց, որ
աղոթեն չհավատացողների համար: Հետո ասա՛ չհավատացողներին, որ ետ
շրջվեն դեպի Ինձ: Արա՛ ամեն հնարավոր բան, որ բացեն իրենց սրտերը:
Ձեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս Ով գալիս է դատելու կենդանիներին և
մեռածներին

Երկրորդ Գալուստը
Երկուշաբթի, 15 նոյեմբերի 2010թ., ժ. 03.00
Շնորհակալ եմ աղջի՛կս, Իմ ճշմարտության մեջ հարատևելու և հասկանալու
համար, որ Ես իսկապես հաղորդակցվում եմ քեզ հետ: Դու կզգաս Իմ Հոգին քո
մարմնի մեջ, երբ ես գամ քեզ բացահայտելու Իմ Աստվածային Պատգամը`
անհրաժեշտ մարդկությանը, որ հասկանա այս ժամանակներում: Ես բերում եմ
մաքուր սիրո և կարեկցանքի պատգամ Իմ Հոր զավակներին: Այս
պատգամները նրա համար են, որ բացատրեն Աստծո բոլոր հետևորդներին
առաջինը` հիմա ծնկի գալու կարիքը, և Հովհաննու Գրքի ճշմարտությունը:
Իմ Երկրորդ Գալուստի ժամանակը եկել է, որի նշաններն արդեն
բացահայտվում են նրանց, ովքեր գիտեն անքան վաղուց կանխասացված
մարգարեությունները: Նայի՛ր, ի՞նչ ես տեսնում հիմա: Մարդը չի հասկանում
այն սարսափելի անկումը, որին վտանգված է ինքը: Չարերը ստում են,
պաշտպանվում և ընդունվում ոչինչ չկասկածող կառավարությունների
կողմից, թաքնվում փրկության դիմակի տակ առանց նկատվելու:
Լսե՛ք Ինձ հիմա, զավակնե՛րս, Հակաքրիստոսը պատրաստ է դուրս գալու:
Զգուշացե՛ք, բացե՛ք ձեր աչքերն ու սիրտը ճշմարտության հանդեպ, այլապես
կոչնչանաք: Մի՛ վախեցեք Իմ սիրելի հետևորդներ, քանի որ դուք
կառաջնորդեք Իմ հոտը դեպի Իմ Հավիտենական Հոր Սուրբ Պաշտամունք:
Կյանքի սնունդը լի կլինի հավատացողների համար առջևում սպասվող
խավար օրերի ընթացքում: Մնացե՛ք միասին, սիրե՛ք մեկդ մյուսին: Տվե՛ք մեկդ
մյուսին ուժ, որ կարողանաք միավորել բոլոր ռասաները, հավատամքներն ու
հավատացողներին ամենուրեք դեպի Իմ Հոր Թագավորություն:
Ձեր գործը կլինի ցուցադրել Աստծո Սերը, Բարությունը, Սերը, Հույսը և
Հավիտենական Կյանքի ճշմարտությունը, որը սպասում է ողջ մարդկությանը:
Միասին աղոթելու, հպարտության և երկչոտության ձեր արտաքին պատը
քանդելու միջոցով դուք կդառնաք հզոր ուժ: Միասին դուք ուժեղ կլինեք:
Իմ`ձեր Աստվածային Փրկչի հանդեպ ունեցած ձեր հավատը կօգնի դարձի
բերելու չհավատացողներին. Այդ մարդկանց, որոնցից շատերը ոչ իրենց
մեղքով անտեղյակ են Իմ Սիրուն: Նրանք սեր կզգան մեկը մյուսի հանդեպ,
բայց չեն հասկանա, թե որտեղից է դա գալիս: Առաջնորդե՛ք նրանց, Աստծո Իմ

զավակնե՛ր, դեպի Լույսը:
Ես Հացն եմ և Ես Լույսն եմ: Իմ Լույսը ձեզ բոլորիդ ապահով կպահի: Բայց Ես
կոչ եմ անում ձեզ առատաձեռն լինել սրտով և հոգով և մտածել այն խեղճ
հոգիների մասին, ովքեր առաջնորդության կարիք ունեն: Դուք դա պետք է
անեք օրինակի միջոցով և ցույց տաք այդ հոգիներին, թե ինչպես ավելի մոտ
դառնան Ինձ: Նրանց պետք է քնքշորեն փայփայել, բայց հաստատուն ձևով
տանել: Կարևոր է նրանց արթնացնել անգիտության իրենց թմիրից նախքան
չափազանց ուշ կլինի:
Զավակնե՛րս, մի՞թե չեք հասկանում Իմ Հոր Գրքի միջի ուսուցումները:
Գիրքը, որը բացահայտում է Իմ երկիր ետ գալու նշանը, պետք է
ուսումնասիրվի և ճշմարտությունը ընդունվի: Աստված՝ Իմ Հավիտենական
Հայրը, չի ստում Իր մարգարեների միջոցով: Նա չի հակասում: Հիմա ձեզ ցույց
են տրվում կանխասացված երկնային նշաները, և դուք պետք է
նախապատրաստվեք հիմա:
Դուք և ձեր ընտանիքները Ինձ հետ վեր կբարձրացվեք մի աչք թարթելու
ընթացքում
Խնդրում եմ, խնդրում եմ, աղոթել առաջնորդության համար: Հավատացողնե՛ր,
հիմա պատրաստ եղեք կռվել Իմ Անվամբ և կանգնել Հակաքրիստոսի դեմ:
Մարդիկ կժպտան ձեզ, երբ նրանց հիշեցնեք Հովհաննու Գրքի
մարգարեությունների մասին: Ձեզ կմեղադրեն և զարմանքով կհանդիմանեն`
ձեր ունեցած հայացքների և մտահոգությունների համար: Արհամարհե՛ք դա,
քանի որ հիմա դուք պարտականություն ունեք Իմ հանդեպ: Աղոթե՛ք, աղոթե՛ք
և զգուշությամբ բերեք չհավատացողներին, որ ընդունեն Ուսուցումները: Մի՛
վախեցեք: Ձեզանից շատերին, ովքեր վախենում են իրենց և իրենց
ընտանիքների ապագայի համար, Ես կասեմ հետևյալը. Երբ ժամանակը գա,
դուք և ձեր ընտանիքները վեր կբարձրացվեք Ինձ հետ, մի աչք թարթելու
ընթացքում, դեպի Երկինք: Հետո դուք կստանաք Հավիտենական կյանքի
ընծան, երբ Երկինքն ու Երկիրը դառնան մեկ: Սա այն է, ինչ ի նկատի ունեն
ասելով Նոր Դրախտ: Այն կլինի մեծ փառքի, սիրո և կատարելության մի
ժամանակ Իմ բոլոր հետևորդների համար:
Ուժե՛ղ մնացեք: Դուք պետք է դիմանաք տառապանքի մի կարճ
ժամանակահատվածի: Բայց ձեր հավատը ձեզ ուժեղ կպահի: Հիշե՛ք, որ Ես
սիրում եմ ձեզ բոլորիդ: Սիրե՛ք Ինձ ի պատասխան և օգնեք Ինձ փրկել որքան
հնարավոր է շատ հոգիների:
Դուք Իմ հզոր բանակն եք, և հիմա ժամանակն է նախապատրաստվելու
մարտի համար: Ես ձեզ բոլորիդ կառաջնորդեմ դեպի Իմ Հոր Թագավորություն:
Ձեր սիրող Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս

Գլոբալ իշխանություն, Հակաքրիստոսը եւ Գազանի Նշանը
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Հիմա դու հասկանում ես ճշմարտությունը և ընդունում ես Իմ պատգամը
այնպես, ինչպես որ կա: Գրի՛ր սա, աղջի՛կս: Բոլորի համար ակնհայտ է
դառնում այն արագությունը, որով այժմ կատարվում են մարգարեությունները:
Նայե՛ք այն փոփոխությանը, որը կկատարվի Իմ Եկեղեցու հետ, որպես
առաջին նշանը: Այդ ժամանակ Խաբեբան կմոլորեցնի Իմ աշակերտներին:
Երկրորդ նշանը կլինի այն, որ ձեզանից շատերն արդեն վերահսկողություն
չեն ունենա իրենց սեփական երկրի նկատմամբ: Սա ներառում է նյութական և
զինված ուժերի վերահսկողությունը: Զավակնե՛րս, երկրների առաջնորդները և
բոլոր նրանք, ովքեր պատասխանատու են իրենց ժողովրդի համար հոգ
տանելու, կկորցնեն ողջ վերահսկողությունը: Նրանք կլինեն ինչպես նավակներ
առանց ղեկի: Անօգուտ կլինի այդ նավը վարել, և նրանք կկործանվեն:
Զավակնե՛րս, հիմա դուք պետք է շատ աղոթեք` թուլացնեկու համար այն
բռնությունը, որը մարդկանց այդ չար խմբերը կգործադրեն ձեզ վրա: Նրանք
Աստծո Թագավորությունից չեն, և նրանց արտաքին խաբուսիկ տեսքից դուք
չեք հասկանա, որ դա մի հզոր ուժ է, որը զգուշանում է բացահատվելուց:
Դու՛ք զավակնե՛րս, ավելի խելացի չեք լինի: Դուք կմտածեք, թե ապրում եք
դժվար ժամանակներում, բայց այդ ճակատը նախագծվել է, որ ստիպված լինեք
այդպես մտածել: Բարձրացե՛ք հիմա, զավակնե՛րս:
Գազանի Նշանը
Մի՛ ընդունեք Նշանը: Եթե ձեզանից ավելի շատերը չընդունեն, այդ դեպքում
թվով ավելի ուժեղ կլինեք: Այդ Նշանը՝ Գազանի նշանը, կլինի ձեր անկումը: Դա
այն չէ, ինչ թվում է: Համաձայնվելով, դուք ավելի ու ավելի կհեռանաք:
Զգուշացեք Խաբեբայի այն Ծրագրից, որը կհեռացնի Իմ Հավիտենական Հոր
բոլոր նշանները և Սուրբ Գրքերի ուսուցումները ձեր կյանքից: Դուք դա
կտեսնեք դպրոցներում, քոլեջներում, հիվանդանոցներում և ձեր երկրների
սահմանադրություններում: Ամենամեծ պղծությունը, որն առաջ է բերում խորը
ցավ Ինձ մոտ, Սուրբ Գրքերի ուսուցումների ոչնչացումն է նրանց համար,
ովքեր պաշտամունք են տածում Իմ` ձեր Աստվածային Փրկչի հանդեպ: Շատ
շուտով կտեսնեք, որ Իմ Խոսքը և ճշմարտության ուսուցումը կոչնչացվեն և
կպատժվեն:
Դու՛ք, Իմ սիրելի զավակնե՛ր, մեծապես կտառապեք հանուն Ինձ: Այդ չար
ուժերը պատասխանատու են դրա համար: Նրանց առաջնորդում է Սատանան:
Նրանք կլինեն ամենուր, հատկապես այն ղեկավար պաշտոնյաների մեջ, ումից
կախված է ձեր գոյությունը: Զավակնե՛րս, չվախենա՛ք ձեզ համար: Ավելի շուտ
վախեցեք այդ խեղճ մոլորված հոգիների համար. այնքան թունավորված են
նրանք Խաբեբայի կողմից, որ նրանց համար դժվար է դուրս պրծնել: Ահա թե
ինչպես են նրանք բռնված: Այդ մարդկանց պետք չէ վստահել: Զգույշ եղեք
նրանց հետ հաղորդակցվելիս: Նրանք կպահեն ձեզ թունավոր կապանքի մեջ,

որովհետև ամեն ինչի վրա վերահսկողություն կունենան: Ձեզ համար դժվար
կլինի կռվել նրանց հետ, որովհետև նրանք կվերահսկեն նույնիսկ ձեր բանկը,
ձեր սեփականությունը, ձեր հարկերը և սնունդը, որի կարքն ունեք գոյատևելու
համար:
Բայց սա երկար չի տևի, քանի որ նրանց օրերը հաշված են: Եթե նրանք
իրենց ստրկությամբ ենթարկվեն չարին, ապա կմխրճվեն սարսափի մի
այնպիսի անդունդի մեջ, որ նրանց ճակատագիրը նկարագրելը կլիներ այնքան
ահարկու և սարսափելի, որ մարդ քարի պես կընկներ կմեռներ, եթե նույնիսկ
մի պահ տեսներ այն տառապանքը, որը նրանք կրելու են:
Մարտը մոտ է սկսվելուն և իրականանալուն, երբ Իմ Հավիտենական Հոր
Ձեռքն արագորեն կիջնի նրանց մեղքերը պատժելու համար, որին շուտով
երկրի վրա ականատես կլինեն: Այն մեղքերի, որոնց համար Ես մահացա: Ոչ մի
մարդ Աստծո զավակը չէ, եթե նա հարում է կամ մտնում է այդ ավերող, բայց
կանոնավոր բանակի մեջ: Այդ չար բանակը, լցված Դժոխքի փոսերի միջից
դուրս եկած չարքերով, կատարում է այնպիսի մեծ ուժգնության չար գործեր, որ
անմեղ մարդիկ չեն կարող նույնիսկ պատկերացնել:
Ես ցանկություն չունեմ վախեցնելու Իմ զավակներին, բայց ժամանակի
ընթացքում ճշմարտությունը կերևա այնպես, ինչպես է: Վե՛ր կացեք հիմա,
զավակնե՛րս: Կռվե՛ք չարի ուժերի դեմ նախքան նրանք կոչնչացնեն ձեզ:
Զզգուշացե՛ք ցանկացած տեսքի, ձևի, չափսի, կոդի տեսքով Գլոբալ
կառավարումից: Ուշադրությամբ հետևե՛ք ձեր առաջնորդներին և նրանց,
ովքեր վերահսկում են փող ստանալու ձեր ամենօրյա հնարավորությունները,
որով կսնվեք և կպահպանեք ձեր կյանքը: Հիմա դուք պետք է ուտելիք
պահեստավորեք:
Այս պատգամը ձեզ չտրվեց այն ձևով, որն արտացոլում է Իմ Ուսուցումները:
Բայց լսե՛ք Ինձ հիմա: Այս մարգարեությունները կանխասացվել են: Իմ
զավակները պետք է ուշադրությամբ լսեն: Խավարի ոգին աճում է, իսկ դուք, Իմ
հետևորդնե՛ր, պետք է ուժեղ մնաք: Կենդանի՛ պահեք ձեր հավատն Իմ
հանդեպ աղոթքի միջոցով:
Իմ բոլոր հետևորդները պետք է ամեն օր ասեն Աստվածային
Գթասրտության աղոթքը: Այն կհզորացնի հոգիները և կօգնի նրանց շնորհ
գտնել մահվան պահին:
Զավակնե՛րս, խնդրու՛մ եմ, թո՛ղ Իմ պատգամը չվախեցնի ձեզ: Հիմա Իմ
հետևորդները պարտականություն ունեն Իմ հանդեպ: Թույլ տվեք Ինձ ասել
սա. Հիշե՛ք, որ դուք կլցվեք Իմ Սուրբ Հոգով հենց որ ընդունեք Իմ խոսքը: Մի՛
վախեցեք, որովհետև դուք ընտվել եք: Դու՛ք, Իմ հետևորդների բանա՛կ,
պարտության կտանեք Չարին: Դա անելու համար դուք պետք է աղոթեք:
Ես գալիս եմ Մաքուր Սիրո Պատգամով: Մի՞թե չեք հասկանում, որ կզգաք
Դրախտը, երբ Երկինքն ու Երկիրը միանան որպես մեկ: Վախենալու կարիք

չկա, Իմ հետևորդնե՛ր, քանի որ դուք վեր կբարձրացվեք մարմնով, հոգով և
մտքով Աստվածային Հիերարխիայի [ստորակարգություն] ոլորտներ: Դուք
կտեսնեք ձեր սիրելիներին: Այն սիրելիներին, ովքեր գտել են Իմ
Հավիտենական Հոր բարեհաճությունը:
Արե՛ք այնպես, ինչպես Ես ասում եմ: Աղոթե՛ք, խոսե՛ք Ինձ հետ, սիրե՛ք Ինձ,
վստահե՛ք Ինձ: Ի պատասխան՝ Ես ձեզ զորություն կտամ: Աղոթե՛ք
պաշտպանության համար Ամենասուրբ Վարդարանի աղոթքն ասելու միջոցով,
որը ձեզ է տրվել օրհնություններով Իմ սիրելի Մոր կողմից: Այս աղոթքը պետք
է ասել, որ պաշտպանեք ձեզ չարից: Մյուս կողմից, դուք պետք է
պաշտպանություն խնդրեք նրանց համար, ում հետ դուք շփվում եք, որպեսզի
նրանք չկարողանան թունավորել ձեզ կամ թուլացնել այն հավատը, որը դուք
ունեք ձեր սրտերի մեջ Իմ հանդեպ:
Աղոթե՛ք Իմ տեսանողների և մարգարեների համար, որպեսզի նրանք
պաշտպանված լինեն: Աղոթե՛ք Իմ սիրելի նվիրյալ ծառաների համար, այն
սուրբ նվիրված ծառաների, ում Ես դրել եմ, որ ձեզ ուղղություն տան: Նրանք,
ճիշտ ինչպես Իմ հետևորդները, տառապանքներ են կրում Չարի կողմից: Նա
երբեք չի դադարի փորձել կուրացնելու ձեզ ճշմարտությունից և կօգտագործի
ամեն մի դիվական տակտիկա ձեզ համոզելու, որ ձեր հավատը կեղծ է: Լսե՛ք
Ինձ: Նա՝ Խաբեբան, կօգտագործի լոգիկան և բանականությունը, ծածկված
նուրբ ձևով, որ համոզի ձեզ, թե հույս է բերում ձեր կյանքի մեջ: Նա
հակաքրիստոսի միջոցով կպայքարի հավաստիացնել ձեզ, որ Ընտրյալն է:
Հակաքրիստոսը
Իմ հետևորդներից շատերը կընկնեն այդ խաբեության ծուղակի մեջ: Զգու՛յշ
եղեք:
Նա
կերևա
որպես
սիրո,
խաղաղության
և
աշխարհում
ներդաշնակության պատգամատար: Մարդիկ ծնկի կգան և կպաշտեն նրան:
Նա ձեզ ցույց կտա իր ուժը, իսկ դուք կհավատաք, թե այն աստվածային
ակունքից է: Բայց դա այդպես չէ: Նա կսովորեցնի ձեզ այնպիսի ձևով, որը ձեզ
երբեմն տարօրինակ կթվա: ճշմարիտ հավատացողները կիմանան, որ նա
Լույսը չէ: Նրա պարծենկոտ, փքուն վարքի ետևում թաքնված կլինի չարը: Նա
նեցուկ կկանգնի և կձևացնի, թե իսկապես կարեկցանք և սեր է ցույց տալիս
բոլորի հանդեպ: Այս ֆասադի ետևում նա ատելությամբ է լցված ձեր բոլորիդ
հանդեպ, սիրելի՛ զավակներս: Նա ծիծաղում է փակ դռների ետևում:
Զավակնե՛րս, նա ձեզ սոսկալի խառնաշփոթության մեջ կթողնի: Նա հզոր,
ինքնավստահ, հումորով լի, հոգատար, սիրող կերևա, և նրան կնայեն որպես
մի փրկչի: Նրա գեղեցիկ դեմքը բոլորին դուր կգա, բայց նա շուտով կփոխվի:
Նա ավերածություն կտարածի աշխարհում և շատերին կսպանի: Տեռորի
նրա գործողությունները բոլորի համար պարզ կերևան: Նա կոչնչացնի ձեր
անկախությունը և կնշանավորվի Նշանը` Գազանի Նշանը բերելով: Դու՛ք,
զավակնե՛րս, պետք է ուժեղ լինեք: Չընդունե՛ք Նշանը, որովհետև եթե
ընդունեք, կընկնեք նրա չար հիպնոտիկ ազդեցության տակ:

Շատերը կմեռնեն Իմ հանդեպ ունեցած իրենց հավատի համար: Ո՛չ, մի՛
վախեցեք, որովհետև, եթե դուք տառապեք Ինձ համար, Իմ մեջ, Ինձ հետ, դուք
ընտրյալ եք: Աղոթե՛ք, աղոթե՛ք, որ չենթարկվեք նրա տեռորի իշխանությանը:
Կանգնե՛ք, պայքարե՛ք Ինձ համար:
Թույլ չտա՛ք, որ հակաքրիստոսը, իր ողջ համոզիչ հմայքով հանդերձ, հաղթի
ձեր հոգիներին: Թույլ տվեք Ինձ պահելու ձեզ Իմ Բազուկների մեջ, օրորելու
ձեզ հիմա Իմ Աստվածային Շնորհով` ձեզ տալու համար այն զորությունը, որ
պայքարեք ճշմարտության համար: Իմ Սերը ձեր հանդեպ երբեք չի մեռնի: Դուք
երբեք չպետք է ընտրեք այդ ճանապարհը, այլապես կորած կլինեք Ինձ համար:
Դժվար կլինի, բայց Իմ զավակներին օգնություն կտրվի շատ ու շատ տարբեր
ձևերով, օգնելու թեթևացնել ձեր տառապանքները: Գնացե՛ք հիմա և աղոթեք
Իմ Աստվածային Գթասրտության համար և նախապատրաստվեք վերջին
մարտի համար:
Հիսուս Քրիստոս Թագավոր Իմ ժողովրդի
Փրկիչ եւ Արդար Դատավոր

Նախազգուշացում հոգեւորականությանը
Երեքշաբթի, 16 նոյեմբերի, 2010թ., ժ. 09.55
Աղջի՛կս, երեկ դու մերժվեցիր, երբ մարդիկ փորձեցին կասկածներ դնել քո
մտքի մեջ: Դու տառապեցիր դրա համար: Մի՛ հուսաատվիր, Իմ Խոսքը կլսվի:
Դու կհանդիպես արգելքների, որոնք քեզ կստիպեն հիասթափություն զգալ այս
աշխատանքի հանդեպ:
Աղջի՛կս, Ես առաջնորդում եմ քեզ: Դու պետք է հիշես սա և երբեք չմոռանաս
Իմ խոստումը: Ես, ինչպես դու խնդրել էիր Ինձ, թույլ տվեցի քեզ հանգիստ քնել
անցած գիշեր: Դու հիմա ավելի ուժեղ ես: Չե՞ս զգում դա:
Զգու՛յշ եղիր, թե ում հետ ես շփվում: Իմ հետևորդները, կամ նրանք, ովքեր
կարծում ես թե Իմ հետևորդներն են, միշտ չէ որ այնպիսին են, ինչպես թվում է:
Դու պետք է անես այն, ինչ քո սիրտն է քեզ ասում:
Աշխարհը կթվա այնպիսին, ինչպիսին միշտ եղել է: Բայց փոփոխություն կա, և
դա տեղի է ունենում հիմա: Այդ փոփոխությունը տանում է մարդկությանը
դեպի մի խավար, որը կպարուրի նրանց, և կծածկի Իմ հանդեպ նրանց ունեցած
սերը:

Ինչու՞ պետք է Իմ զավակները շարունակեն քննել ճշմարտությունը: Նրանք չեն
հետևում Իմ ուսուցումներին,սակայն նրանց տրվել է այդ ընծան Իմ
առաքյալների կողմից, ովքեր Իմ հանդեպ ունեցած սիրով և Սուրբ Հոգու
զորությամբ աշխարհին տվեցին մի շատ յուրահատուկ նվեր: Ճշմարտության
ընծան ուսուցանվեց և տարածվեց Իմ ողջ զավակներին աշխարհով մեկ: Դարեր
շարունակ շատերն են հետևել այդ առաջնորդությանը:
Մյուսներն, իմանալով հանդերձ ճշմարտությունը, որոշեցին շրջել այն`
հարմարեցնելու համար իրենց սեփական կարիքներին, ցանկություններին,
փառքին և իշխանության ծարավին: Այդ ժամանակ Իմ հետևորդները
չկարողացան զանազանել Աստծո Խոսքի ճշմարտությունը և նրանց կողմից
տարածված կեղծիքը, ովքեր սխալ էին առաջնորդվել: Այսպես է Խաբեբան
աշխատում: Նա առաջ է բերում խառնաշփոթություն, հուսահատություն և
հուսահատության զգացողություն, և նա դա անում է խաչի վրա Իմ մահից ի
վեր: Բայց լսե՛ք Ինձ հիմա: Նա չի հաղթի, աղջի՛կս: Երկնային առաջնորդության
ուժերը մեկ անգամ ևս Իմ զավակների մեջ կներարկեն իրենց հավատքը Իմ
մարգարեների ուսուցումների միջոցով:
Խնդրիր Իմ զավակներին զգոն լինել այն փոփոխությունների հանդեպ, որոնք
նրանք տեսնում են աշխարհում: Խնդրիր նրանց բացել իրենց սրտերը, աչքերն
ու միտքը` տեսնելու համար Սատանայի կողմից տարածված ստերը: Նրանից
դուրս է գալիս խոստումների մի ցանց` պատրաստված հրապուրելու Իմ
զավակներին արտաքին հրաշքների հանդեպ: Այդ հրաշքներն ու կեղծ փառքը
դատարկ են:
Նրանք չեն արտացոլվում սիրուց, ոչ էլ առաջարկում են իրական հանգիստ,
երբ բացահայտվում է դրանց դատարկությունը:
Չարի ուժերը հիմա ավելի են հզորանում, զավա՛կս: Դրանք նախագծված են
Սատանայի կողմից, նրա չար հետևորդների բանակի միջոցով: Այդ
հետևորդները, ագահության և եսասիրության միջոցով հետևում են հնազանդ
երկրպագությամբ և կտարվեն դեպի նրա մարմնական դրախտը: Նրա
խոստացած դրախտը ոչ այլ ինչ է, քան սև խավար, և երբ Իմ զավակները
հասկանան դա, նրանց ազատագրման ժամանակն արդեն անցած կլինի:
Աղոթք փրկության համար
Իմ բոլոր երեխաները պետք է, թեկուզ հանուն իրենց սեփական ընտանիքի
հանդեպ սիրո, արթուն մնան այդ չարիքի հանդեպ, եթե ցանկանում են փրկել
մեկը մյուսին: Իմ Սերը կօգնի նրանց ուղղություն տալու, եթե նրանք շրջվեն
դեպի Ինձ հիմա: Նրանք երբեք չպետք է վախենան շրջվել և ասել.

<<Ո՛վ Տե'ր իմ, առաջնորդիր ինձ դեպի Քո Թագավորություն և պաշտպանիր
ինձ այն խավարից, որը ողողել է հոգիս: Լսիր ինձ հիմա, ո՛վ Սուրբ Սիրտ, և Քո

բարեգթությամբ թույլ տուր, որ Քո Սիրո Լույսը և պաշտպանությունը
փայլեն>>:
Իմ այն զավակները, ովքեր կասեն այս աղոքը, կլսվեն: Նրանց աղերսներին
փրկության համար, քանի որ դրանք նրանց սիրելիների համար են,
պատասխան կտրվի: Ես Իմ Օրհնյալ Մոր կողմից առաջնորդվող Իմ
տեսանողների միջոցով փութաջանորեն փորձում եմ նախազգուշացումներ
ուղարկել աշխարհին: Շատ ու շատ անգամ, Իմ տեսանողներին, որոնց սկզբում
մերժել են, վերջապես ընդունել են: Այս անգամ նրանց բավարար ժամանակ չի
տրամադրվի, որ իրենց պատգամները լսվեն բավարար չափով Իմ ժողովրդի
կողմից:
Զգուշացեք կեղծ մարգարեներից
Բայց ես պետք է նախազգուշացնեմ Իմ զավակներին, որ զգուշանան կեղծ
մարգարեներից: Շատ ճշմարիտ տեսանողներ են սխալվել: Ճշմարիտ
տեսանողներին կտրվեն շնորհներ, որոնք կտարածեն Իմ ճշմարտությունն
այնպես, որ դրանք կուղեկցվեն գերբնական երևույթներով և հրաշքներով,
որոնք հնարավոր չի լինի ժխտել:
Իմ Սիրտը կոտրվում է, երբ տեսնում եմ, թե ինչպես են նրանցից շատերը
մերժվում Իմ ամենանվիրյալ աշակերտների կողմից: Այդ աշակերտները, որոնց
Ես ուղարկել եմ Իմ զավակներին ուսուցանելու նպատակով, չեն կատարում
իրենց առաջադրանքը: Հիմա նրանք պետք է շրջվեն դեպի Ինձ
առաջնորդություն ստանալու համար և աղոթեն այն շնորհների համար, որոնք
անհրաժեշտ են Իմ ժողովրդին առաջնորդելու համար:
Իմ նվիրյալ ծառաները չափազանց հատուկ են, և նրանք, ովքեր ստացել են
Խորհուրդները, պետք է լսեն Իմ աղերսը; Դուք հիմա պարտականություն ունեք
Իմ հանդեպ՝ նորոգելու Ինձ տրված ձեր երդումները: Հավատացեք և հետևեք Իմ
սուրբ Պատգամին: Ուժեղ եղեք, քանի որ հիմա դուք բոլորդ կանչվում եք, որ
վկայություն տաք Հայտնության Գրքի մեջ գրված ճշմարտության համար և
ընդունեք, որ ժամանակը եկել է: Նախապատրաստվեք հիմա Մեծ
Իրադարձության համար: Մի մերժեք Ինձ, ոչ էլ շրջեք ձեր մեջքը դեպի Ինձ:
Քարոզեք հզորությամբ և համոզմունքով: Մի ընկղմեք Իմ ուսուցումները և
ասեք Իմ հետևորդներին, թե ամեն ինչ լավ կլինի: Սա չէ այն պատգամը, որի
համար կանչվել եք: Ձեր պարտականությունը Իմ` ձեր Փրկչի հանդեպ, ձեր
հոտին ճշմարտության մասին տեղեկացնելն է:
Իմ զավակներին չպետք է ասվի, որ նրանք բոլորը կփրկվեն: Սա
ճշմարտություն չէ: Քանի որ միայն նրանք, ովքեր փնտրում են Իմ
ներողամտությունը և խոնարհվում են Ինձ ու Իմ ուսուցումներին, նրանք
կփրկվեն:

Ինչու՞ չեք հետևում Սուրբ Գրքերի ուսուցումներին: Ինչու՞ եք
պատճառաբանություններ օգտագործում: Ինչու՞ եք սխալ ուղղություն տալիս և
համոզում Իմ զավակներին, որ Աստված բոլորին կների: Իմ Հավիտենական
Հայրը կների միայն նրանց, ովքեր հավատում են Ինձ և ովքեր կապաշխարեն:
Մի՞թե խաչի վրա Իմ մահը ձեզ ոչինչ չասեց: Ես մեռա, որ փրկեմ
մարդկությանը Սատանայի խելացնորությունից: Սակայն դուք, սխալ
թողտվությունների միջոցով, Իմ զավակներին սուտ եք սովորեցնում: Դուք զոհ
եք դարձել մարդկության ճնշումին, քողարկելու այն Սուրբ
Վարդապետությունը, որի համար կանչվել եք քարոզելու:
Մի՞թե ամոթ չունեք: Այնքան եք համակված աշխարհիկ հմայքներով, որը
երկիրն է առաջարկում, որ հետևում եք համատարած թողտվությամբ ձեզ
թելադրված այն կեղծ դոգմային, որը Սատանան է տարածել Իմ զավակների
մեջ: Այդ խեղճ սխալ ուղղորդված զավակները ուղղության կարիք ունեն:
Նրանք նույնպես պետք է հասկանան մարդկային մեկնաբանության և Իմ
կողմից տրված աստվածային խոստումի միջև գոյություն ունեցող
տարբերությունը:
Ինչու՞ չպետք է Իմ զավակները հավատան աստվածային միջամտությանը:
Ինչու՞ եք դուք դա քողարկում, երբ այն ներկայացվում է ձեզ: Իմ քահանանե՛ր,
լսե՛ք Իմ աղերսը: Աղոթե՛ք, որ ճշմարտության Իմ Պատգամը լսվի:
Պատգամ Եպիսկոպոսներին
Իմ Եպիսկոպոսներին Ես ասում եմ հետևյալը. Թողե՛ք ձեր շքեղ զգեստները:
Շրջվեք այն հարստություններից, որոնց պատվել եք: Փնտրեք այն
ճշմարտությունը, որը պահանջվում է ձեզնից: Հնազանդվեք հիմա Իմ Խոսքին,
կամ էլ կանգնեք հետևանքների առջև: Դուք պարտք ունեք Իմ և Իմ
Հավիտենական Հոր հանդեպ: Որքա՜ն կույր եք դուք դարձել: Հիմա նշաններ են
տրվում տեսանողների միջոցով երկնքում, իսկ դուք չեք կարողացել հասկանալ
դրանք: Դրա փոխարեն դուք նստել եք ձեր ամրոցներում և քմծիծաղ եք տալիս:
Սրա համար ձեր մեղքերը չեն ներվի:
Ինձ նվիրաբերված աշակերտների մեղքերը, նրանց, ովքեր ընտրել են Իմ ուղին,
մեծապես վիրավորում են Ինձ: Բացե՛ք ձեր աչքերը, սրտերը և ետ դարձեք
դեպի Իմ Սուրբ Գրքի միջի ուսուցումները:
Պատգամ կարդինալներին
Իմ կարդինալներին Ես ասում եմ հետևյալը. Ինչպիսի բարձունքների եք հասել,
որ մոռացել եք Իմ ուսուցումների խորհուրդները` առաջնորդելու համար Իմ

հոտը: Ցած իջեք հիմա և հետևեք Իմ առաջնորդությանը: Մի շեղվեք այն
կեղծիքներով, որոնք բռնել են մարդկությանը: Դուք նույնպես մի մերժեք Ինձ:
Ես ձեզ բոլորիդ խնդրում եմ աղոթել Իմ սիրելի քաջ Պապի համար, վերջին
ճշմարիտ Պապի: Դուք, Իմ աշակերտնե՛ր, շեղվում եք խաբեբայի կողմից: Նա
իրեն հայտնի է դարձրել ցանկացած եկեղեցու միջանցքներում, և նրա չար
ուղիները հիմա երևում են: Ձեզանից նրանք, ովքեր աչքեր ունեն, ուշադիր
նայեք ձեր առջև և ձեր ետևը: Նա կխլի ձեր հոգին, եթե տեղի տաք նրա
խաբեությանը:
Խնդրում եմ, աղոթեք հիմա ձեր բոլորի համար: Խնդրեք Իմ առաջնորդությունը:
Ներողություն հայցեք և թույլ տվեք Ինձ նորից առաջնորդել ձեզ:
Ձեզանից նրանք, ովքեր կասկածի տակ կդնեն այդ հրահանգը, լսե՛ք հիմա.
Ինչու՞ չպետք է Ես հաղորդակցվեմ ձեզ հետ այս ձևով: Ես ձեզ բոլորիդ
սովորեցրել եմ առաքյալների միջոցով, ովքեր Սուրբ Հոգու առաջնորդությամբ
աշխարհին տվեցին Իմ Պատգամը, որն ապրել է այդ ժամանակից ի վեր: Հիմա
ժամանակը մոտ է: Ձեր ողջ կյանքի ընթացքում դուք աղոթել եք
առաջնորդության համար: Այս անգամ հիմա, Ես պարտադրում եմ ձեզ, որ լսեք
Իմ աղերսը:
Ձեր աստվածային Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Մի կողմ նետեք բոլոր կասկածները
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Գրի՛ր սա, աղջի՛կս: Քո միտքը սողոսկող կասկածենրը սպասելի են: Այո՛, դու
փորձության ես ենթարկվում, որ շրջես գլուխդ, բայց նա, Խաբեբան, երբեք քեզ
չի խլի Ինձնից: Իմ սիրելի աղջի՛կ, դու ավելի ուժեղ ես, քան կարծում ես,
որովհետև շատ քիչ ընտրյալ հոգիներ կկարողանային գլուխ հանել այս սուրբ
խնդրանքից այնպես, ինչպես դու: Խիզախություն է պահանջվում գործել այն
ձևով, ինչ ձևով Ես հաղորդակցվում եմ քեզ հետ: Դու չփախար, կծկվելով
վախից: Դու սկզբից ևեթ ճիշտ գիտեիր, որ սա աստվածային
հաղորդակցություն է ամենաբարձր և ամենասուրբ Հիերարխիայից:

Շուտով դու լրացուցիչ լուսավորում կզգաս, որը մի կողմ կնետի քո բոլոր
կասկածները: Երբ սա տեղի ունենա, քո միտքը ավելի շատ կբացվի` ստանալու
համար այն յուրահատուկ շնորհները, որոնք պետք է հեղվեն` քեզ լցնելու
համար այն խիզախությամբ և վճռականաությամբ, որոնք անհրաժեշտ են
օգնելու այս մարգարեությունը բերելուն:
Այո՛, աղջի՛կս, շատ սարսափած ես, բայց դու այն ընտրյալն ես, ով պետք է
ավարտի Հովհաննու Գրքի մարգարեությունները` նախապատրաստելու
համար մարդկությանը այն մաքրագործմանը, որը շուտով կսկսվի: Հենց որ
վախը, անորոշությունն ու տատանումը թողնի քեզ, սիրելի աղջի՛կս, դու վեր
կկենաս և կավարտես այս չափազանց առանձնահատուկ առաջադրանքը, որը
Ես խնդրում եմ քեզնից: Հիմա արա այնպես, ինչպես Ես ասում եմ: Դու պետք է
ասես Իմ Աստվածային Գթասրտությունը ամեն օր ժամը երեքին, որ օգնես
հոգիներ փրկել: Դու պետք է շարունակես աղոթել Վարդարանը, որը տրվել է
աշխարհին Իմ ամենաթանկագին Մոր կողմից, ով պետք է աշխատի Ինձ հետ`
նախապատրաստելու համար Իմ Երկրորդ Գալուստը այս երկիր:
Հիմա Ինձ համար շատ հոգիներ կորած են, շատ ու շատերին էլ ամեն օր Չարը
խլում է Ինձնից: Նրանք չեն կարող վերցվել Ինձնից: Խնդրում եմ, օգնիր Ինձ
փրկելու նրանց խեղճ հոգիները: Մի կողմ նետիր բոլոր կասկածները: Հիշիր
միայն քո առաջադրանքը: Օգնիր բացել նրանց աչքերը, որ կարողանան իրենք
իրենց ազատագրել Իմ Հավիտենական Հոր Աչքում: Եթե կարողանաս
պարզապես շարունակ մտածել արդյունքի մասին, կհասկանաս, թե ինչու է սա
կարևոր և ինչու է սա մի կոչ զուտ մաքուր Սիրուց դրդված, որը Ես ունեմ Իմ
Սրտի մեջ Իմ բոլոր զավակների հանդեպ:
Մտածիր այդ մասին այսպես: Նվիրված ծնողի սերը սահման չունի: Եթե մի
զավակ շեղվում է և քայլում դատապարտության ճանապարհով, ծնողի կողմից
զգացած սրտի ցավն ու ընկճվածությունը նման է մի սրի, որը խոցում է սիրտը:
Իր զավակներին սիրող ցանկացած ծնող կմարտնչի նրանց համար մինչև վերջ:
Նրանք երբեք տեղի չեն տա: Երբե՛ք: Նույն կերպ է նաև Ինձ հետ: Ես կանեմ Իմ
Աստվածայի Զորությամբ ամեն ինչ, առանց միջամտելու մարդու ազատ
կամքին, որ իրենց սրտերը շրջեն դեպի Իմ Սուրբ Սիրտը: Դու, աղջի՛կս, կօգնես
Ինձ անել սա:
Ես կարիք չունեմ քեզ հիշեցնելու Ինձ հնազանդվելու և ամբողջապես
հանձնվելու մասին: Սա այն Կանչն է, որի համար դու ընտրվել ես: Վերցրու՛
սուրդ հիմա: Դու մի վերջին փորձով պետք է մարտնչես քո Փրկչի հետ կողքկողքի, որ բերես Իմ բոլոր զավակների փրկությունը նախքան Դատաստանի
Օրը:

Գնա՛ հիմա խաղաղությամբ և սիրով՝ ստանալու համար այսօր Իմ Մարմինը:
Ձեր սիրող Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Պատգամ ագնոստիկներին և աթեիստներին [թերահավատներին և
չհավատացողներին]
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Նրանց, ովքեր հայտարարում են, թե չեն հավատում Ինձ, կասեմ հետևյալը:
Ինքներդ ձեզ տվեք հետևյալ հարցը. Կարո՞ղ եք հիշել այն ժամանակը, թե երբ
եք հավատացել: Հիշե՛ք, երբ դեռ երեխա էիք, երբ հավատում էիք Աստծուն:
Նշանակություն չունի, թե ձեր ծնողներն ինչ կրոնի հետևորդներ էին: Դուք
հավատու՞մ էիք: Ի՞նչն է փոխվել: Գուցե այլոց ազդեցությու՞նը: Նրանք ձեզ ասել
են, որ ձեր գոյության համար կա ռացիոնալ [բանական] պատասխա՞ն:
Ժամանակի սկզբից ի վեր Իմ զավակների համար դժվար է եղել ընդունել այս
գոյությունից դուրս գտնվող այլ գոյություն: Սակայն նայե՛ք աշխարհին և տեսեք
Իմ Հավիտենական Հոր կողմից ստեղծված արաչության հրաշքները. Արևը,
լուսինը, ծովը, գետերը, բույսերը, կենդանիները և արարչության բոլոր
հրաշքները և պատասխանեք այս հարցին: Ուտեղի՞ց է այս ամենը եկել: Դուք
իսկապե՞ս հավատում եք, որ դա դուրս է եկել այլ բանից, այլ ոչ թե գերագույն
Գոյությունից: Զգուշացե՛ք, երբ կլսեք Նոր դար շարժման մեջ գոյություն
ունեցող այսպես կոչված բախտագուշակների կողմից տարածվող ստերը:
Նրանք գնում են, ինչպես իրենք են հավատացած, դեպի ճշմարտությունը և նոր
դարաշրջանում իրենց խոստացված ուրախությունը: Այդ դարաշրջանը, որին
նրանց համոզում են հավատալ, նոր Դրախտ է. Տիեզերքի մի մասսայաբար
վերահսկվող, բայց փառահեղ ձև: Դա կեղծ ուսմունք է: Աստծո ժողովրդից
շատերը, ներառյալ հավատացողները, սխալմամբ շփոթում են այդ ուսմունքի
հանդեպ իրենց հավատը Լույսի ուսմունքի հետ:
Նրանց առաջնորդում են չարքերը: Ոմանք գիտեն դա: Մյուսները` ոչ:
Աղոթե՛ք, որ նրանք տեսնեն ճշմարտությունը նախքան կշարունակեն իրենց
անիմաստ ուղին դեպի դատարկություն:
Աթեիստներին Ես ասում եմ հետևյալը. Ես սիրում եմ ձեզ, անկախ նրանից,
թե որքան եք Ինձ վիրավորում: Այն աթեիստներին, ովքեր ազդեցություն են
կրում այլ հավատքներից` կա՛նգ առեք և մտածեք: Մարդու կողմից ստեղծված
մտածողության հետևելու իրենց փնտրտուքի մեջ, նրանք պարզապես ունեն այլ
հավատք. Համոզմունք, որ մարդը ղեկավարվում է: Բայց մարդը չի
ղեկավարվում: Սակայն հենց այդ մարդիկ՝ Իմ թանկագին զավակները, որոնց
համար Ես կմարտնչեմ, խրախուսվում են հետևելու Սատանային` Խաբեբային,
մարդկության
թշնամուն:
Հարցրե՛ք
աթեիստին,
ով
արտասովոր
ծայրահեղությունների է հասնում, ազդելու համար Աստծո ժողովրդի վրա, թե

ինչու՞ Է նա այդպես վարվում:
Բավական չէ պարզապես ժխտել Ինձ: Ինչու՞ են այդ մարդիկ ստում: Այդ
աթեիստական խմբերից շատերի օրակարգում իմ զավակներին դեպի կեղծ
վարդապետություն հրապուրելն ու գայթակղեցնելն է: Չսխալվե՛ք, նրանց
հավատը կրոնի այլ տեսակ է, որը մեծարում է մտավոր կարողության,
բանականության և հպարտության ուժը: Նրանք հետևում են Սատանայի
բնավորության գծերին: Իրենց կուրության մեջ նրանք հետևում են մեկ այլ
հավատի՝ ստորաքարշություն խավարին, ուր սեր գոյություն չունի:
Այնքան համբերատար են այդ աթեիստները, այնքան հպարտ՝ իրենց կրոնով,
որ չեն հասականում, որ այն, ինչ իրենք են պաշտպանում, կրոն է՝ խաբեբայի
կրոնը, ով ծիծաղում է նրանց հիմարության վրա:
Աթեիստնե՛ր, լսե՛ք Ինձ մի վերջին անգամ: Շրջվե՛ք հիմա դեպի Սուրբ
Գրքերը: Նայե՛ք Հովհաննու Գիրքը և տեսեք այն ճշմարտությունը, որը հիմա
սկսվում է իրականանալ: Մի՞թե այն հիմա ձեզ իրական չի թվում, մինչ
վկայություն է տալիս այն դեպքերին, որոնք բացահայտվում են շերտ առ շերտ
ամեն օր ձեր աչքերի առջև:
Չե՞ք կարող տեսնել, որ Իմ Խոսքը, Իմ մարգարեությունը, կանխասացված
այնքան վաղուց, ճշմարտությունն է: Բացե՛ք ձեր աչքերը և մի անգամ խոսեք
Ինձ հետ այս կերպ.

«Աստվա՛ծ, եթե դու ճշմարտությունն ես, բացահայտի՛ր ինձ Քո Սիրո նշանը:
Բա՛ց արա իմ սիրտը, որ ուղղորդություն ստանամ: Եթե Դու գոյություն ունես,
թույլ տուր ինձ զգալ Քո Սերը, որպեսզի կարողանամ տեսնել ճշմարտությունը:
Աղոթի՛ր ինձ համար հիմա»:
Մինչ Ես կանչում եմ ձեզ մի վերջին անգամ, Ես կասեմ այս. Սերը մարդու
կողմից չի ստեղծված: Դուք չեք կարող տեսնել այն, բայց կարող եք զգալ: Սերը
գալիս է Հավիտենական Հորից: Դա մի ընծա է` տրված մարդկությանը: Այն
խավարից չի գալիս: Այն խավարը, որը դուք զգում եք, զուրկ է Սիրուց: Առանց
ճշմարիտ Սիրո դուք չեք կարող զգալ: Դուք չեք կարող տեսնել Լույսը: Դուք ոչ
մի ապագա չեք տեսնի: Ես Լույսն եմ: Ես ապագան եմ: Ես ձեզ բերում եմ փառք
և սեր նույնիսկ հետո: Շրջվեք հիմա և խնդրեք Իմ օգնությունը: Արե՛ք դա, և Ես
կպատասխանեմ ձեզ և կպարուրեմ Իմ Բազուկների մեջ:
Ուրախության Իմ արցունքները կփրկեն ձեզ, քանի որ դուք նորից կդառնաք
Իմ սիրելի զավակը: Եկե՛ք հիմա և միացեք Ինձ Դրախտի մեջ:
Ձեր սիրող Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Սատանայական խմբերի և համաշխարհային
վերահսկողության աճ
Շաբաթ, 20 նոյեմբերի, 2010թ., ժ. 07.20
Աղջի'կս, ասա Իմ զավակներին, որ օձը պատրաստվում է ցատկել: Նրանք
չպետք է իրենց թույլ տան ընկնել նրա չար թակարդի մեջ, որից այլևս
վերադարձ չկա:
Նա` օձը, շատ կերպարանքներ ունի: Նրա հետևորդները, ուղեղները լվացված
ուժի և փառքի խոստումներով, հիմա մեկը մյուսի ետևից նյութում են
աշխարհում մի շարք իրադարձությունների առաջ բերում, որի հետևանքը
կլինի անասելի վիշտը, ցավը և սարսափն ամենուր:
Իմ զավակներն ավելի խելամիտ չեն լինի: Նրանք, ում ցույց է տրվել
ճշմարտությունը և ովքեր առաջնորդվում են Իմ կողմից, խիզախ հոգիներ են:
Նրանք հուսահատորեն փորձում են նախազգուշացնել աշխարհին այդ
սարսափելի խմբերի մասին, որոնք ցրված են բոլոր ուղղություններով, բոլորի
մտքում` նույն նպատակը: Աղբի պես լցված յուրաքանչյուր երկրում, ներկա
իշանության բոլոր մակարդակներում, նրանք գաղտնի դավեր են նյութում:
Կան նաև անմեղ անդամներ, չար հասարակության մի մասը, ովքեր չեն
հասկանում ճշմարտության իրականությունը: Դրա փոխարեն նրանք շրջում
են, կատարում իրենց բարի գործերը, առանց հասկանալու այն
գործողությունները, որոնք իրենց վերադասները գաղտնի նախապատրաստում
են: Չսխալվե՛ք, այդ վերադասները Սատանայի նվիրյալ հետևորդներն են, և
ներգրավված են պաշտամունքի այնպիսի արարողությունների մեջ (ռիտուալ),
որ եթե այլ մարդիկ ականատես լինեին դրանց, կսարսափեին այն լկտի
սատանայական պաշտամունքից և նվիրվածությունից չարի խոստումների
հանդեպ, որոնք նրանց կազմակերպությունների խորքում են:
Նրանց համար, ում զարմանալի կթվա Իմ խիզախ հոգիների խոսքերը, լսե՛ք
Ինձ հիմա: Ճշմարտությունը հասկանալ չկարողանալը և այդ խիզախ ձայներին
չլսելը կոչնչացնի ձեր կյանքը, ձեր հավատը և ձեր կենսակերպը: Քանի որ մինչ
այժմ այդ մարդիկ ձգտել են հասնել վերահսկողության: Նրանց գործերը
ակնհայտ են շատ ու շատ երկրներում, բայց նախագծված են տեղի ունենալու

այնպես, որ այն զավակները, ովքեր զբաղված են իրենց ամենօրյա գործով,
չհասկանան, թե ինչ է կատարվում:
Օձը դուրս կցատկի ՀԻՄԱ՛
Երբ Ես ասում եմ, որ օձը պատրաստ է դուրս ցատկել, Ես ի նկատի ունեմ
հիմա: Նա և նրա հպարտ ու սոված գազաններից կազմված չար բանակը
արագությամբ և վճռականորեն շարժվում են յուրաքանչյուր խավի մեջ: Նրանք
կառավարում են ձեր կյանքն այնպես, որ դուք դրան տեղյակ չեք: Քանի որ
նրանց առաջնորդում է Խաբեբան, նրանք խորամակ են, գեղեցիկ լեզու ունեն,
ագահ են, դաժան և միայն մի նպատակ ունեն իրենց մտքում: Նրանք բանկերի,
հաղորդակցության ժամանակակից միջոցների, զինուժի, կրոնական
կազմակերպությունների և կառավարությունների միջոցով ցանկանում են
ղեկավարել ձեզ բոլորիդ: Ուշադիր եղեք և լսեք հիմա:
Ոչ դավադրության (կոնսպիրացիոն) տեսություններ
Իմ և Իմ սիրելի զավակների նախազգուշացումները այժմ կդիտվեն որպես
դավադրության տեսություններ: Սակայն դա այդպես չէ: Այս իրավիճակը,
աղջի՛կս, հանկարծակի չէ ի հայտ եկել: Այս խումբը, Ես հիմա ի նկատի ունեմ
հենց մի խմբի, դարեր ի վեր նյութել են, ծրագրել և հավաքագրել
հասարակության ամենաբարձր էշելոններից: Նրանք սպանել են նրանց, ովքեր
անցյալում դեմ են դուրս եկել իրենց: Նրանք սպանել են առաջնորդների,
ներառյալ տաղանդավոր և հայտնի մարդկանց, դարեր ի վեր: Նրանք
արյունակցական եղբայրներ են և խժռում են մարդկության միսը:
Սատանայական մասունքներ
Նրանք երկրպագում են այն անպարկեշտ մասունքներն ու նշանները, որոնք
օձն է ցանկանում: Սա, չսխալվե՛ք, մի հզոր և սարսափազդու խումբ է: Նրանք
այնքան հզոր են, որ դժվար կլինի դուրս պրծնել նրանց ճանկերից, եթե ձեր
ապրուստը, սնունդը և դրամը կախված են նրանցից:
Զավակնե՛րս, կառավարություններում, սննդի արդյունաբերության մեջ և
բարեգործական կազմակերպությունների իշխանության գլուխ կանգնած շատ
ու շատ մարդիկ չգիտեն, թե ինչ է տեղի ունենում, ոչ էլ կիմանան, մինչև Մեծ
Տառապանքի ավարտը, որը շուտով կսկսվի: Այդ ժամանակ նրանք կտեսնեն
Գազանին դուրս եկած, ով արագ փոփոխություն կբերի, ուստի դուք բոլորդ
պետք է պայքարեք ինչպես երբեք, որ թաքնվեք նրա չար ռեժիմից:
Հենց որ Գազանը և նրա հետևորդները վերահսկեն ձեր փողը, նրանք
վերահսկողություն կունենան ամեն ինչի վրա, բացի մի բանից: Նրանք չեն
կարող և երբեք չպետք է փորձեն գողանալ ձեր հոգիները: Սակայն սա հենց այն
է, ինչը նրանք կփորձեն անել:

Դու՛ք, ովքեր հարցականի տակ եք դնում ճշմարտության այս Պատգամը, որը
ձեզ է ուղարկվել ձեզ օգնելու, առաջնորդելու և ճշմարտությունը
բացահայտելու համար, լսե՛ք Ինձ հիմա: Եթե չհավատաք այս պատգամին, Ես
Իմ հետևորդներից խնդրվող աղոթքների միջոցով աղոթում եմ, որ դուք տեսնեք
Լույսը: Ես խնդրում եմ ձեզ նայել և զգուշանալ չարի իշխանության ծարավ այդ
գազանների այն նշաններից, ովքեր հրճվում են այդ պլանով և այն կեղծ
փառքով, որը կստանան:
Չսխալվե՛ք, վերահսկելով փող վաստակելու ձեր կարողությունը, ձեր փողը
ունենալը դեռ բավական չի լինի: Ո՛չ, նրանք կցանկանան շատ ու շատ ավելին:
Նրանք կցանկանան վերահսկել այն, ինչ դուք ուտում եք, խմում, և որտեղ եք
ապրում: Դրա համար, դուք պետք է անեք հետևյալը, ինքներդ ձեզ
պաշտպանելու համար:
Գտեք ապաստարաններ
Խնդրում եմ, ապաստարաններ գտեք որպես հավատացյալների խմբեր: Ես
կուղարկեմ ձեզ Լույսը, որ օգնի ձեզ գոյատևել: Սկսեք աճեցնել ձեր սեփական
սնունդը: Տնտեսեք ինչ սնունդ որ կարող եք, և մի կողմ դրեք: Սկսեք հիմա
պլանավորել, ասես սպասում եք փոթորկի: Իմացեք, որ խավարը կիջնի
այնպիսի չափով, որ գոյատևելու համար պետք է նախապատրաստված լինեք:
Լսե՛ք մարգարեներին: Մի՛ արեք այն նույն սխալները, երբ իմ ժողովուրդը չլսեց
Իմ Նոյ մարգարեին: Նրանք մեջքները շրջեցին նրա հանդեպ: Մերժեցին լսել:
Նրանք շարունակեցին իրենց ամենօրյա կյանքը, կերան ու ծիծաղեցին,
ամբողաջապես մոռանալով իրենց սպասվող սարսափելի ճակատագիրը:
Բարձրացե՛ք հիմա: Շրջվեք դեպի Իմ Հավիտենկան Հայր Աստված`
Ամենաբարձրյալը, ուղղություն ստանալու համար: Նախապատրաստեք ձեր
ընտանիքները այն սպասվող խավարի հոսքի հանդեպ, որի մասին չեք կարող
հասկանալ հիմա: Աղոթե՛ք, աղոթե՛ք, աղոթե՛ք, որ քաջություն ունենաք
չընդունել թունավոր գազանի Նշանը: Նա, իր թունավոր բանակի միջոցով,
կփորձի հաստատել այն, ինչը սկզբում կլինի ինքնության հաստատման չար
կնիք: Սա կտրվի ձեզ և կներկայացվի որպես էական, որպեսզի դուք փող
հանեք, գնեք սնունդ, ճամփորդեք, ապրեք ձեր տներում և առևտուր անեք: Սա է
առավելագույն վերահսկողությունը: Դուք և ձեր իսկական քաղաքական
առաջնորդներն անուժ կլինեք:
Ես կոչ եմ անում մասսայական լրատվամիջոցներին, նրանց, որոնք չեն
թունավորվել այս չար խմբից, նայել և տեսնել, թե ինչ է տեղի ունենում:

Բացահայտե՛ք բոլորին, ովքեր օժանդակում են Օձին և նրա բանակին, բայց
գործեք զգուշորեն:

Զավակնե՛րս, վախեցեք այդ խմբից, և իմացեք, որ նրանք իսկապես կան, և որ
այն խիզախ հոգիների կողմից արված հավաստիացումները, ովքեր փորձում են
բացահայտել նրանց, ճշմարտ են:
Ձեզանից նրանց, ով կմտածի, թե ինչպես կարող է Աստվածային ծագում
ունեցող պատգամը այսպիսի սենսացիոն “հիմարություն” դուրս հանել, նորից
մտածեք: Բացեք և կարդացեք Սուրբ Գրքերը: Իմ Հոր վստահության գրքում
պարունակվող բառերը ճշգրիտ են: Նրանք խոսում են դեպքերի մասին հին
ժամանակներից: Նրանք ներկայացնում են ճշմարտությունը, որպեսզի
առաջնորդեն ձեզ դեպի Աստված: Իմ մարգարեների խոսքերը այն ժամանակ և
հիմա ներկայացնում են գալիք կյանքի ամբողջական ճշմարտությունը:
Հովհաննու Գրքում պարունակվող Նախազգուշացումները, չնայած շատերն
այսօր դրանք համարում են դժվար վերծանելի, հիմնված են այն
իրադարձության վրա, որը հիմա տեղի կունենա:
Հայտնության Գիրքը ճշգրտորեն բացահայտում է իրադարձությունների մի
շարք, որոնք գործի կդրվեն Սատանայի կողմից Վերջին Ժամանակների
մոտենալուն համընթաց: Նա գիտի ճշմարտությունը, որ իր օրերը հաշված են:
Բայց նա ասում է Իմ խեղճ զավակներին, ովքեր պաշտում են իրեն, որ
Դրախտը, տարբեր, բայց ավելի գայթակղիչ, քան Աստծո կողմից խոստացվածը,
սպասում է նրանց: Ուստի, Իմ Հավիտենական Հոր դեմ իր վերջին մարտում նա
ամեն ինչ կանի, որ գողանա որքան հնարավոր է շատ հոգիների, նախքան Իմ
Հոր Զայրույթը կիջնի:
Նա, Սատանան, շտապում է: Փախե՛ք հակառակ ուղղությամբ: Հոգ տարեք ձեր
ընտանիքների համար և աղոթեք ինչպես երկար ժամանակ չեք աղոթել:
Աղոթքը կպաշտպանի ձեզ բոլորիդ: Վերանորոգեք ձեր հավատը հիմա, և երբ
խավարի երեք օրերն իջնեն երկրի վրա, նրանք, Իմ հետևորդները,
հեշտությամբ կլուսավորեն իրենց տները: Սարսափելի խավարը, որը ոչ մի
մարդ չի կարող պատկերացնել, կլինի գիշերվանից էլ մութ:
Չհավատացողները և նրանք, ովքեր գովերգում են Գազանին, այդ ժամանակ
կհասկանան ճշմարտությունը: Որովհետև նրանք չեն խուսափի այն
սևությունից, երբ այն իջնի:

Կանգնե՛ք հիմա, զավակնե՛րս, և պայքարեք: Նախապատրաստվեք մարմնի և
հոգու գոյատևման համար մինչ այդ մարդկանց չար արարքները կբացվեն ձեր
աչքերի առաջ:
Ձեր սիրող Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս
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Այսօր, աղջի՛կս, Ես բերում եմ հույսի և խաղաղության պատգամ Իմ բոլոր
զավակներին, ովքեր զգում են, թե այս պատգամները վախ են ներկայացնում:
Իմացեք, որ նույնիսկ ձեզնից նրանք, ովքեր դժվարանում են հավատալ Ինձ, Իմ
Հավիտենական Հորը և Սուրբ Հոգուն, դուք չպետք է անհանգստանաք: Ձեզնից
շատերը, Իմ սիրելի զավակնե՛ր, ցանկանում են հավատալ, բայց ձեր բանական
մտածողության և լոգիկայի պատճառով, որտեղ գնահատում եք ամեն ինչ
հիմնված ռացիոնալ մտածողության վրա, ձեզ համար դժվար կլինի հավատալ
գերբնականին:
Մի՛ վախեցեք: Աղոթելով, թեկուզ օրը մեկ անգամ և խնդրելով Իմ Սուրբ Սրտին,
որ Իմ Սերը հեղեմ ձեզ վրա, դուք շատ շուտով այլ կերպ կզաք: Ձեզնից շատերը,
ովքեր աղոտ են իրենց հավատի մեջ, նախանձում եք նրանց, ովքեր խորը
հավատ ունեն: Դուք պետք է հասկանաք, որ Ես սիրում եմ ձեզ բոլորիդ: Ինչպես
ծնող, ձեզնից յուրաքանչյուրն ունի մի խորը և հատուկ տեղ Իմ Սրտում: Դուք
երբեք չպետք է զգաք, թե արժանի չեք Իմ Սիրուն:
Մի՞թե Ես ձեզ այնքան չեմ սիրում, որ կամովին կյանքս տվեցի ձեզ համար,
հուսալով, որ ձեզ կտրվի երկրորդ հնարավորությունը դեպի Ինձ գալու:
Զավակնե՛րս, ձեզ միշտ մի կողմ կհրեն այն բանի համար, որ հավատ եք
արտահայտում ձեր աստվածային Փրկչի հանդեպ: Երբ դա պատահի, հիշե՛ք,
որ դա մի բան է, որը մարդ պետք է տառապի այս երկրի վրա իր կյանքի
ընթացքում Իմ հանդեպ իր սիրո համար: Երբեք թույլ չտաք, որ Իմ` ձեր
Աստվածային Փրկչի հանդեպ ունեցած այդ հավատն աղոտանա կամ թաքնված
լինի նրանցից, ովքեր ձեզ վրա կնայեն խղճահարությամբ:
Այո՛, Իմ զավակներից շատերը, ազդված մարդկային բանականությունից և
լոգիկայից, որ դիտավորյալ կերպով դրել են իրենց փակ հոգիների մեջ,

կհարցաքննեն ձեր հավատքը: Ձեզ է՛լ ավելի վիրավորելու համար նրանք
կամաչեն ձեր հավատից, և մինչ հրապարակայնորեն դա չեն ընդունում, նրանք
զգում են մի հետաքրքրաշարժ նախանձ: Այդ նախանձը գալիս է նրանց վրա
իջնող այն հաստատ համոզմունքից որ իրենց ներսում դատարկություն է:
Անկախ նրանից, թե որքան նրանք կնայեն ներս, նրանք չեն կարողանում
հասկանալ դրա պատճառը: Միևնույն ժամանան, դուք, որ հավատում եք, ձեզ
կնվաստացնեն ականատեսների ամաչեցնող աչքերը, որոնցում թույլ հավատ
կլինի, կամ ընդհանրապես չի լինի:
Երբեք մի վախեցեք կամ ամաչեք ձեր սեփականը դարձնել այն սերը, որն ունեք
ձեր սրտերի մեջ Իմ Հավիտենական Հոր հանդեպ: Բաց ցույց տվեք ձեր
հավատը: Հպարտորեն կրեք Իմ հանդեպ ձեր ուեցած սերը, որ բոլորը տեսնեն:
Այդպես վարվելով դուք օրինակ եք ծառայում:
Երբեք ագրեսիվ ձևով մի փորձեք պարտադրել ձեր հավատը անհավատներին
բանական մտածողության միջոցով: Դրա փոխարեն ձեր եղբայրներին և
քույրերին ցույց տվեք սեր և օժանդակություն, չնայած գիտեք, որ նրանք
առաջնորդության կարիք ունեն: Երբ նրանք տեսնեն այն վճռականությունը,
որով ասում եք Իմ հանդեպ ձեր ուենցած սերը` բացահայտ կերպով և սրտի
ուրախությամբ, նրանք կսկսեն զարմանալ:
Առաջնորդելով ուրիշներին, սիրո օրինակի, հարգանքի և բարի գործերի
միջոցով, նրանք կձգվեն դեպի Լույսը: Շատերը սկզբում չեն հասկանա, թե
ինչու: Բայց ժամանակի ընթացքում և հատկապես Ինձ ուղղված ձեր
աղոթքների ուժի օգնությամբ, նրանք կքայլեն դեպի Ինձ:
Ես կոչ եմ անում ձեզ բոլորիդ աղոթել բոլոր հոգիների դարձի համար:
Ներառյալ այն մարդկանց համար, ում դուք անձնապես ճանաչում եք, գիտեք,
որ դժվարություններ ունեն այս կյանքում: Աղոթեք նաև խավարի միջոցով Ինձ
համար կորած այն խեղճ զավակների դարձի համար, որը կուրացնում է նրանց
ճշմարտության հանդեպ: Աղոթեք հատկապես կարեկցանքով և սիրով նրանց
համար, ովքեր ակտիվորեն հետևում են Խաբեբայի ճանապարհին: Նրանք,
առավել քան որևէ այլ մեկը, կարիք ունեն ձեր աղոթքներին:
Հայտնի դարձրեք բոլոր նրանց, ում հետ շփվում եք, այն մանրամասները, թե
նրանցից յուրաքանչյուրն ինչպես կարող է փրկվել նույնիսկ մահվան պահին,
ասելով Աստվածային Գթասրտության աղոթքը:
Խնդրում եմ, խնդրում եմ, տվեք այն (աղոթքը) յուրաքանչյուրին, ով կլսի: Կոչ
արեք նրանց, եթե կհամարձակվեք, կարդալ այն և հիշել, որովհետև եթե

այդպես անեք և նրանք ասեն դա իրենց վերջին շնչում, նրանք կարող են
փրկվել և կփրկվեն Իմ կողմից:
Երբեք մի ամաչեք այն խաչերի համար, որ կրում եք
Երբեք մի՛ ամաչեք, երբ չհավատացողները ծիծաղում կամ ծաղրում են ձեզ, երբ
աղոթում եք: Երբեք մի՛ ամաչեք այն խաչերի համար, որ կրում եք
պաշտպանության համար: Մի՛ թաքցրեք Իմ` ձեր Աստվածային Փրկչի, Իմ
Հավիտենական Հոր կամ Սուրբ Հոգու հանդեպ տածած այդ խորհրդանիշերը:
Սուրբ պատվի այդ նշանները հպարտորեն կրելով, դուք ուրիշներին կբերեք
դեպի Ինձ: Չնայած արտաքուստ այդ մարդկանցից վիրավորանք կկրեք,
ներքուստ նրանք նախանձում են ձեզ ձեր հավատի համար: Այդ դիտորդներից
շատերն են իրենց ներսում զգում խորը դատարկություն իրենց հավատի
պակասի հետևանքով: Աղոթքը, զավակնե՛րս, կարող է օգնել Ինձ գրավելու
նրանց հոգիները: Ասեք այս աղոթքը նրանց համար.

<<Իմ սիրելի Տե՛ր, Ես պարզում եմ ձեռքերս՝ խնդրելու Քեզ, որ վերցնես իմ
սիրելի եղբորը/քրոջը քո քնքուշ բազուկների մեջ: Օրհնիր նրանց Քո Սուրբ
Արյամբ և տուր նրանց այն շնորհը, որի կարիքն ունեն, որ թույլ տա նրանց
ստանալ Քո Սիրո Հոգին` նրանց դեպի հավիտենական փրկություն
առաջնորդելու համար>>:
Երբ ձեզ, Իմ հավատացյալնե՛ր, բացահայտորեն մարտահրավեր են նետում ձեր
հավատի վերաբերյալ, առաջին հերթին ասեք հետևյալը.
Ես Քրիստոսի հետևորդ եմ, ով մահացավ տառապանքով չհավատացողների
ձեռքից: Այդ պատճառով, որպես Քրիստոսի հետևորդ, ինձ միշտ կվիրավորեն
Նրա հանդեպ իմ ունեցած սիրո պատճառով: Դա է այն խաչը, որը ես կրում եմ,
և ես հպարտ եմ դրա համար: Նա՝ իմ Փրկչիը, մեռավ ոչ միայն իմ մեղքերի
համար, այլև` ձեր:
Երբ նրանք հպարտորեն պարծենան, որ ագնոստիկ են կամ աթեիստ, ասեք
նրանց հետևյալը: Հարցրեք նրանց, արդյո՞ք իրենց այլ կերպ կզգան, երբ իրենց
կյանքն այս երկրի վրա մոտենա իր ավարտին: Հետո նրանց տվեք այս
խորհուրդը. Ձեր մահվան մահճում հիշեք Աստվածային Գթասրտության
աղոթքը, նույնիսկ եթե դեռևս անվստահ եք: Բացեք ձեր սրտերը և խնդրեք Իմ
Հավիտենական Հորը, որ ների նրանց: Հիշեք Իմ խոստումը: Որպես Դատավոր,
ինչպես նաև որպես ձեր Փրկիչ, Ես կներեմ Իմ զավակներից յուրաքանչյուրին
այս երկրի վրա նունիսկ իրենց վեջին շնչում: Ասացեք նրանց, որ սրտանց
աղոթեն, որպեսզի կարողանան բացել իրենց սրտերը գոնե մեկ անգամ:

Աղոթքը տանում է Իմ բոլոր զավակներին ավելի մոտ դեպի Իմ
Թագավորությունը երկրի վրա, երբ Երկինքն ու Երկիրը կմիանան որպես մեկ:
Աղոթքի ուժը ճշմարիտ կհասկացվի միայն այն ժամանակ, երբ Իմ զավակները
բացեն իրենց սրտերը և կանչեն: Խնդրե՛ք, և եթե դա Աստծո Կամքն է, ձեր
աղոթքներին պատասխան կտրվի:
Երբեք չզրկեք ձեր զավակներին մկրտության խորհրդից
Ի վերջո, աղոթեք փոքր երեխաների համար, ձեր աղջիկների ու տղաների և
աշխարհի երիտասարդության համար: Նրանցից յուրաքանչյուրն արժանի է,
որ իրեն ցույց տրվի ճշմարտությունը: Նրանց ծնողները նրանց ցույց չեն տվել
Աստծո Սիրո ճշմարտությունը, ոչ էլ ուղղություն են ցույց տվել այն հոգևոր
խավարի պատճառով, որը գոյություն ունի երկրի վրա վերջին երկու
տասնամյակների ընթացքում: Նույնիսկ եթե ձեր սեփական հավատը թույլ է,
մի՛ փախեք ձեր պարտականությունից` որպես ծնողներ նրանց տալու
խորհուրդների, հատկապես մկրտության խորհրդի հնարավորությունը: Ձեզ
իրավասու մի՛ համարեք զրկել ձեր սեփական զավակին այդ ամենակարևոր
խորհրդից: Շատ ծնողներ, ովքեր հաստատուն կանգնած են, բարձրաձայնելով
իրենց չհավատալու մասին, փչացնում են իրենց զավակների հոգիները: Տվեք
ձեր զավակներին խորհուրդների ընծան: Ժամանակի ընթացքում նրանք կամ
շնորհակալություն կհայտնեն ձեզ, կամ կմերժեն Ինձ: Դա կլինի նրանց գործը:
Մերժեք Ինձ, եթե ուզում եք, բայց մի գողացեք Իմ զավակների հոգիները: Դուք
նրանց ծնողներն եք երկրի վրա, բայց նրանք Իմ Հավիտենական Հոր
զավակներն են` ամեն բանի և մարդկության Արարչի ու Ստեղծողի: Մի
փորձեք նրանց ձեզ հետ տանել դեպի խավարը: Հիշե՛ք նորից, որ չնայած ձեր
սեփական հավատալիքներին, Ես սիրում եմ ձեզ բոլորիդ:
Ձեր Աստվածային Փրկիչ և Դատավոր՝
Հիսուս Քրիստոս՝ Հավիտենական Հոր Որդի

Կոչ բոլոր եկեղեցիներին և հավատքներին՝ միանալու
Չարի դեմ
Կիրակի, 21 նոյեմբերի, 2010թ., ժ. 15:00
Իմ եկեղեցիներին ողջ աշխարհով մեկ. Լսե՛ք Իմ Կանչը: Դուք բոլորդ,
զավակնե՛ր և հետևորդնե՛ր, պատկանում եք Ինձ: Ձեզանից շատերն են
հետևում իրենց եկեղեցու և Աստծո` մարդկության Արարչի ուսուցումներին:
Դա լավ է: Ձեզանից շատերն Իմ Հավիտենական Հոր ուսուցումները տարբեր
ձևով են մեկնաբանում: Դա առաջացել է մարգարեների մեկնաբանությունների
միջոցով՝ ժամանակի սկզբից ի վեր:

Շատ մարգարեներ մեկնաբանել են Աստծո ուսուցումներն այնպես, ինչպես
ստացել են պատգամը: Իմ մարգարեների որոշ խոսքեր կեղծվել են: Իմ բոլոր
մարգարեներին տրվել է ճշմարտությունը: Ոչ բոլոր Իմ մարգարեները
կարողացան վստահանալ, որ իրենց հետևորդները մնան մեկ ուղու վրա դեպի
Հավիտենական Կյանք:
Բոլոր ուղիները տանում են դեպի Աստված` մարդկության Արարիչը: Աստծո
հետևորդները մեկնաբանում են Ուսուցումները տարբեր ձևերով, որը տանում
է դեպի խառնաշփոթություն: Հենց որ խառնաշփոթությունը սկսվում է, վստահ
եղեք, որ միակ ճանապարհը ձեր հավատը պարզեցնելն է: Պարզապես
հավատացեք և պատվեք ձեր Արարչին:
Ես կոչ եմ անում բոլոր եկեղեցիներին և հավատքներին ողջ աշխարհով մեկ, որ
հիմա աղոթեն մարդկության և նրանց համար, ովքեր հավատ չունեն: Աստծո
Սերը ոչինչ չունի կյանքի ավերման հետ: Ոչ մի մարդ իրավունք չունի Աստծո
Անունով կյանք խլել հանուն Ինձ կամ Իմ Հավիտենական Հոր: Դրա փոխարեն
մեկտեղ հավաքվեք և միավորվեք ձեր Արարչի հանդեպ ունեցած սիրով ի դեմս
չարի, որն արագորեն բարձրանում է ձեր շուրջը:
Զավակնե՛րս, թույլ տվեք Ինձ հիշեցնել Աստծո օրենքները. Տասը
Պատվիրանները, ուղարկված ձեզ Հավիտենական Հորից, Իր ամենասուրբ և
նվիրյալ մարգարե Մովսեսի միջոցով: Այս օրենքները նախատեսված էին
ուսուցանել Աստծո զավակներին, թե ինչպես պետք է նրանք պատիվ
մատուցեին Աստծուն, որ առաջնորդի իրենց դեպի ճշմարտությունը: Այնքան
շատերն են այսօր մոռացել դա: Նրանք, ովքեր չեն մոռացել, հազվադեպ են
հասկանում, թե այդ պատվիրաններն իրականում ինչ են նշանակում: Նրանք,
ովքեր չեն հասկանում Տասը Պատվիրանները, մեկնաբանում են դրանք
այնպես, որ չափազանց հեռու է ճշմարտությունից: Այդպիսիններին Ես ասում
եմ. Խնդրում եմ, կարդացե՛ք տասը Պատվիրանները և լսեք, կամ էլ կանգնեք
Աստծո Զայրույթի առջև: Նրանց իմաստը չպետք է պղտորվի կեղծ սիրո, կեղծ
կարեկցանքի ետևում, կամ արդարացնի մեղքն այն ձևով, ինչպես ձեզ ասվել է:
Առաջին պատվիրանը ասում է ձեզ, որ պաշտեք միայն մեկ Արարչի` Իմ
Հավիտենական Հորը, և հեռու մնաք կռապաշտությունից: Սակայն այդ առաջին
պատվիրանը մի կողմ է նետվել հանուն կեղծ աստվածների: Կեղծ աստվածներ
ասելով Ես ի նկատի չունեմ միայն բարձր տեղերում նստած մարդկանց կամ
նրանց, ովքեր բարձրացնում են իրենք իրենց, որպեսզի դուք, զավակներս,
ընկնեք նրանց ոտքերի առջև: Այո՛, դա վիրավորանք է և խորապես
վիրավորում է Աստծուն: Հիմա Ես կռապաշտություն ասելով ի նկատի ունեմ
իշխանության և փողի հանդեպ մարդկության սերը, որոնք կարող են Իմ
զավակներին տանել դեպի դատարկ հուսահատություն: Այս

հուսահատությունը տանում է դեպի հաջորդ պատվիրանի խախտումը.
Ինքնահավանության մեղքը: Կյանքում ձեր սեփական ուղուն հետևելու
ցանկությունը, ձեր հոգու հաշվին, կլինի ձեր անկումը: Ինքնահավանությունը
սեր չէ: Այն սնափառություն է: Չնայած դրան, այսօր այն հանրահայտ ուսուցում
է: Դուք, կեղծ կարեկցանքի պատրվակի տակ, բարձրացնում եք ինքներդ ձեզ և
մերժում Աստծուն: Ձեր խոնարհության պակասը կբերի ձեր անկումը: Երբ դուք
ինքներդ ձեզ ուրիշներից առաջ եք դասում, նրանք և ուրիշները տառապում են
դրա պատճառով: Այս Պատվիրանը երբեք չպետք է խախտել: Մարդկային
մտածողությունը, որն օգտագործվում է արդարացնելու համար մեղքը,
աբսուրդ է:
Հռչակավոր լինելու մոլուցքը
Երիտասարդները, որոնք մինչ այժմ առաջնորդություն չեն ստացել, հիմա
քշվում են դեպի կռապաշտության անդունդը այնպիսի ուղիներով, որոնք
բոլորի համար պարզ երևում են: Այն կուռքերը, որոնք Իմ երիտասարդ
զավակները պաշտում են, մեծմասամբ Լույսից չեն: Շատերն են վաճառել իրենց
հոգիները Սատանային, մի բան, որի համար իրենք հպարտորեն պարծենում
են:
Այդ կուռքերի հիպնոտիկ տեսքը, երաժշտության և բառերի միջոցով, համոզում
են Իմ զավակներին, թե դա է այն ճշմարիտ ուղին որին պետք է հետևել: Նրանց
գրավիչ անբարոյականությունը խրախուսում է Իմ զավակներին հետամուտ
լինել նրանց: Երբ Իմ զավակներն այդպես են վարվում, նրանք փակում են
Լույսը, քանի որ իրենք նույնպես քաշվում են դեպի հավիտենական խավարը:
Հռչակավոր լինելու մոլուցքը այսօրվա աշխարհում նշանակում է, որ Իմ
զավակներն ամեն անգամ ցանկանում են հասնել այն բարձունքներին, որոնք
խաբեբայի հետևորդները հայտարարում են վայելել:
Եկեք հիմա, Իմ բոլոր զավակնե՛ր, բոլոր եկեղեցիներից և հավատքներից:
Միավորվեք և պայքարեք Աստծո` Հավիտենական Հոր հանդեպ հավատը
պահելու իրավունքի համար, մեկդ մյուսին սիրելու իրավունքի համար, մաքուր
Լույսի իրավունքի համար, Աստծո Սիրո` Հավիտենական Հոր, Երկնքի և
Երկրի Արարչի Սիրո համար:
Ձեր սիրող Փրկիչ և Արդար Դատավոր
Հիսուս Քրիստոս

Մեծ Նախազգուշացումը` ընծա Գթասրտությունից ելնելով
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես այնքան գոհ եմ նրանից, թե ինչպես ես դու հետևում Իմ
խոսքերին ամբողջական հավատքով և ենթարկվելով: Իմ Սերը քո հանդեպ
ուժեղ է: Նունպես` քո սերն Իմ հանդեպ: Հիմա դու Ինձ շատ մոտիկ ես զգում քո
սրտին: Դու մեկ ես հիմա Ինձ հետ աղջի՛կս: Ես և Իմ Հավիտենական Հայրը,
ինչպես նաև Սուրբ Հոգին` Օրհնյալ Երրորդությունը, ուրախանում ենք այս
շատ կարևոր Կանչին տված քո պատասխանով: Մենք, և բոլոր հրեշտակներն
ու սրբերը, քայլում ենք քեզ հետ ամեն օր, որ պաշտպանենք քեզ այս
ամենասուրբ աշխատանքում:
Արիացի՛ր և շարունակիր բռնել Ձեռքս: Թույլ տուր Ինձ առաջնորդել քեզ քո
խոսքերում, որ մարդկությանը մի հնարավորություն տամ վերջապես
հասկանալու ճշմարտությունը նախքան Մեծ Նախազգուշացումը: Այս մեծ
Նախազգուշացումը, սիրուց և գթասրտությունից դրդված որպես մի վերջին
ընծա Իմ զավակներին, տեղի կունենա շուտով: Իմ զավակներից ամեն մեկին
ցույց կտրվի իրենց կյանքը, իրենց մեղքերը, իրենց սխալները և յուրաքանչյուր
վիրավորանք, որի համար նրանք պատասխանատու են իրենց եղբայրների և
քույրերի առջև, ամենը մի խորհրդավոր փորձառության ժամանակ: Ո՛չ մի
մարդ, կին կամ երեխա այս երկրի վրա չի բացառվի:
Ոմանք խորապես կցնցվեն և կտխրեն իրենց կյանքում եղած մեղքերից և
անմիջապես կշրջվեն դեպի Ինձ` իրենց արդար Դատավորը, և կազատագրեն
իրենք իրենց: Նրանք սիրուց և վշտից ելնելով, Գթասրտություն կխնդրեն:
Մյուսներն այնպես կվատանան և շոկի մեջ կընկնեն նրանից, թե ինչ ձևով են
իրենց մեղքերը բացահայտվում, որ մեռած կընկնեն, նախքան
հնարավորություն կունենան ներողամտություն խնդրելու:
Եվ հետո, կլինեն նրանք, ովքեր հետևում են Խաբեբային: Նրանք, իրենց
սարսափի մեջ, երբ տեսնեն իրենց անցած կյանքի չար մեղքերը իրենց առջև
լուսավորված` նրանք կփախչեն: Նրանք կփորձեն թաքնվել, բայց գնալու տեղ
չի լինի: Սուզվելով և վայր ընկնելով նրանք կամ կընդունեն այն, ինչ տեսնում
են և հենց այդ պահին ներողամտություն կհայցեն, կամ կշրջվեն և կկծկվեն
ամոթից և սարսափից, բայց Գթասրտություն չեն խնդրի:
Կա նաև վերջնական մեղավորը: Երբ նրա մեղքերը ցույց տրվեն իրեն, նա
միայն կվիճի և կմերժի, որ ինքը կատարել է այդ ծանր վիրավորանքները
Աստծո Պատվիրանների հանդեպ: Նա պարզապես կմերժի ճշմարտությունը և
կշրջվի դեպի հավիտենական դժոխքի խավարը:
Ոչ մեկի չի մերժվի Իմ Գթասրտությունը
Ինչու՞ իմ զավակները չեն հասկանում սա: Եթե նրանք իսկապես ապաշխարել

են և ցանկանում են գալ և ապրել Ինձ հետ նոր երկրի վրա, երբ Երկիքն ու
Երկիրը դառնան մեկ, ինչու՞ նրանք ներողամտություն չեն հայցում: Ոչ մեկը չի
մերժվի Իմ արդար Գթասրտությունից, եթե զղջում ցույց տա: Բայց նրանք
այնքան են համակված եսասիրական նպատակների հետապնդմամբ, որ չեն
կարղանում հասկանալ հետևանքները:
Արթնացեք հիմա, դու՛ք, բոլորդ: Ընդունե՛ք, որ մարդկության չար գործերի
միջոցով տեղի ունենալիք փոփոխությունները, որոնց դուք շուտով ականատես
կլինեք, այն կանխասացված նշաններն են, որոնք կնախորդեն Իմ վերադարձին
երկիր:
Թույլ տվեք Ինձ առաջնորդել ձեզ դեպի Դրախտ
Այս մարգարեի և Ճշմարտության Գրքի միջոցով Ես ձեզ մեկ անգամ ևս
խնդրում եմ, ձեր բոլորիդ հանդեպ ունեցած Իմ թանկագին Սիրուց ելնելով.
Շրջվե՛ք դեպի Ինձ հիմա, նախքան ժամանակը կլրանա: Թույլ տվեք Ինձ պահել
ձեզ Իմ Բազուկների մեջ: Թույլ տվեք Իմ Սերը հոսի ձեր միջոցով դեպի միտքը,
մարմինը և հոգին: Բացեք ձեր սրտերը և թույլ տվեք Ինձ առաջնորդել ձեզ դեպի
Իմ Դրախտը Երկրի վրա, ուր կվայելելեք Հավիտենական Կյանք: Ինչու՞ պետք է
ցանկանաք ընտրել մյուս` դատապարտության ճանապարհը դեպի ոչ մի տեղ,
երբ ճշմարտությունը բացահայտվել է:
Իմ Սիրտը ծանրացած է անհանգստությամբ և տխուր է, երբ մտածում եմ Իմ
այն զավակների մասին, ովքեր մերժում են ընդունել Իմ Խոստումի
ճշմարտությունը: Ես ասում եմ, մեկ անգամ ևս, շրջվե՛ք դեպի Ինձ հիմա և
խոսեք Ինձ հետ: Խնդրեք Ինձ, որ ետ գամ ձեր սրտի մեջ: Ես կհարմարվեմ ձեր
հոգու ներսում: Ես տալիս եմ ձեզ այս խոստումը: Նույնիսկ ամենակարծրացած
հոգիների համար: Ձեզ պետք է ասել միայն մեկ բառ: Խնդրեք Ինձ, որ ձեզ ցույց
տամ Իմ Ներկայությունը, ասելով.

<<Հիսու՛ս, ես կորած եմ զգում: Բաց արա իմ սիրտը որ ընդունեմ Քո Սերը և
ցույց տուր Ինձ ճշմարտությունը, որպեսզի ես փրկվեմ>>:
Նախազգուշացման Իմ խոսքերը սպառնալիք չեն: Այս իրադարձության մասին
հայտնի է դարձվել խաչի վրա իմ մահվանից ի վեր: Ինչու՞ եք մտածում, որ դա
չի կարող տեղի ունենալ: ճշմարտությունը Սուրբ Գրքի մեջ է, որ բոլորը
հասկանան: Ես կգործեմ որպես Փրկիչ մինչև այն վերջին պահը, երբ կգամ
որպես Արդար Դատավոր, որպեսզի վերջապես տանեմ Իմ զավակներին դեպի
մեծ սիրո, ուրախության և երջանկության Իմ ընտանիքը, ուր բոլորը կապրեն
ներդաշնակության մեջ հավիտյան:

Սատանան և նրա հետևորդները կընկղմվեն խավարի մեջ ընդմիշտ: Իմ
ընտանիքն ականատես կլինի այն ուրախությանը և Աստվածային Դրախտին,
որը ոչ մի մարդ, եթե նույնիսկ մի թեթևակի հայացքով զգային նրա
խոստումները, իր մեջքը չէր շրջի Իմ Հոր Թագավորության այդ մաքուր
երջանկությունից:
Աղոթե՛ք, աղոթե՛ք թողություն ստանալու համար և ներս մտեք Իմ Հոր
Թագավորություն փառքով, որտեղ ձեզ և ձեր սիրելիներին կողջունեն մաքուր
Սիրո Լույսի մեջ:
Ես կմարտնչեմ, որ ձեզ բոլորիդ ետ շահեմ
Ես մեռա ձեր բոլորի համար, և Ես մինչև վերջին պահը կմարտնչեմ, որ ձեզ
բոլորիդ ետ բերեմ դեպի Ինձ, չնայած աշխարհում տիրող խավարին:
Խնդրում եմ, թույլ տվեք Ինձ ցույց տալ ձեզ, մեկ անգամ ևս, թե որքան շատ եմ
Ես ձեզ սիրում: Բռնե՛ք հիմա Իմ Ձեռքը, դրեք ձեր գլուխն Իմ Ուսին, և ձեր նուրբ
հոգին կբռնկվի մի այնպիսի սիրով, որը դուք մոռացել եք:
Ձեր Սիրող Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Միջուկային պատերազմի նախազգուշացում
Երեքշաբթի, 23 նոյեմբերի, 2010թ., ժ. 03:00
Աղջի՛կս, դու տառապում ես, որովհետև Ինձ համար կատարում ես այս
աշխատանքը: Խավարը, որ զգում ես, գալիս է Խաբեբայից, ով ամեն ժամ
հարվածում է մարդկանց միջոցով, որոնց դու ճանաչում ես, իր խավարի
միջոցով, քեզ վրա հարձակվելու համար: Չնայած հուսահատության քո
զգացողությանը, դու իրականում պաշտպանված ես: Նա, Խաբեբան, Ես ասել
եմ քեզ, որ չի վնասի քո հոգին: Դու պետք է շարունակես աղոթել Ամենասուրբ
Վարդարանը, որ մշտապես պաշտպանված լինես տառապանքից: Այս հզոր
պաշտամունքը Իմ Մոր հանդեպ աղոթելով դու կտեսնես տարբերությունը:
Աշխատանքը, որը ջանում ես ավարտել հանուն Ինձ, հեշտ չէ, բայց դու պետք է
ուժեղ մնաս, աղջի՛կս: Քանի որ այս գործն է, որը, երբ բացահայտվի
աշխարհին, Իմ զավակներին կբերի խաղաղություն և գոհունակություն:

Երբ Իմ զավակները հասկանան ճշմարտությունը, կիմանան, որ իրենց
Արարիչը իրենց մի կողմ չի նետել և չի մոռացել: Այն հանգստությունը, որը
նրանք կզգան այս գրքի միջոցով բացահայտվող ճշմարտությունն իմանալուց
հետո, նրանց ավելի կմոտեցնի Ինձ:
Նախապատրաստվեք սպասվող պատերազմին
Մի՛ վախեցիր, աղջի՛կս, դու ապահով ես, չնայած անօգնական ես զգում և
վախենում ես անորոշությունից: Աշխարհը, ներառյալ քո երկիրը, շուտով
ավելի շատ ցավ կզգա, այն համաշխարհային վերահսկողության արդյունքում,
որը մարդկանց կթողնի անուժ, ուստի դրա համար կարևոր է հիմա
նախապատրաստվել:
Ես քեզ նախկինում ասել եմ, որ դու պետք է Իմ զավակներին ասես, որ հիմա
սկսեն նախապատրաստվել նախքան սարսափելի գլոբալ պատերազմը
կսկսվի: Պատերազմը, որի մասին Ես խոսում եմ, ղեկավարվում է հիմա
Կարմիր Վիշապի կողմից: Վիշապը, համաշխարհային նոր էներգիան, հիմա
պլանավորում է և կոչնչացնի քաղաքներ արևմուտքում: Ժամանակը մոտ է:
Աղոթե՛ք, աղոթեք ապաշխարության համար, քանի որ այս չարիքը չի կարող
կանգնեցվել, քանի որ բավարար աղոթք չկա այն կանխելու համար: Աղոթե՛ք
այն հոգիների համար, որոնք կմահանան այս միջուկային պատերազմի
ընթացքում:
Երեք տարի, նախքան սյուժեն կծավալվի
Աղոթեք այդ հոգիների համար հիմա: Մինչ գլոբալ մի ուժ զգուշորեն վերցնում է
իշխանությունը, նրանք, աղջի՛կս, կեղծ կարեկցանքի տակ նպատակ կդնեն
վերահսկել ապրելու, ուտելու և աղոթելու ձեր իրավունքը: Այդ պատճառով Իմ
ժողովուրդը պետք է ձգտի հասնել ինքնաբավ լինելուն: Աճեցրեք ձեր սեփական
սնունդը: Այդ ընթացքում ապաստաններ գտեք, ուր կարող եք հանդիպել
միմյանց` ձեր Աստվածային Փրկչին պատվելու համար: Մնացեք ուժեղ: Շատ
մարդկանց մի ասեք, թե ինչի համար եք դուք դա անում: ԸՆդամենը երեք տարի
կտևի, որ այս սյուժեի նշանները ծավալվեն ձեր աչքերի առջև: Այդ ընթացքում
ձեր պլանները կստեղծեն աջակցության մի ձև, որը ձեզ տարօրինակ կթվա և
դուք հարցականի տակ կդնեք և կկասկածեք ժամանակ առ ժամանակ:
Աճեցրեք ձեր սեփական սնունդը հիմա: Հիմա գնեք այն սերմերը, որոնք
վաճառքի չեն լինի հետո: Դա կսնի ձեր ընտանիքը, երբ համաշխարհային սով
սկսվի:
Գնացեք հիմա և նախապատրաստվեք:
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Աստիճաններ դեպի հոգևոր կատարելություն
Չորեքշաբթի, 24 նոյեմբերի 2010թ., ժ. 02.30
Գրի՛ր սա, սիրելի աղջի՛կս: Հավատքը մի ուղի ունի ամայացնելու Իմ
ամենանվիրյալ հետևորդներին այն ժամանակ, երբ նրանք ամենաքիչն են այդ
ակնկալում: Սա կարևոր է, քանի որ փորձում է նրանց հավատը, որպեսզի
նրանք ետ գան դեպի Իմ Սիրտը ավելի ուժեղացած այդ փորձառությունից: Մի՛
վախեցիր, սա մի փորձություն է, որը Ես թույլ եմ տալիս Իմ զավակները կրեն,
որպեսզի նրանք ավելի ուժեղ դառնան:
Հեշտ չէ պահպանել ձեր հավատն Իմ հանդեպ, զավակնե՛րս, քանի որ այնքան
շատ խոչընդոտներ կան, որոնք խանգարում են ձեր նվիրմանը: Դուք,
ժամանակ առ ժամանակ, ձեր հոգում կզգաք ամբողջական դատարկություն:
Դա ձեզ կարող է թողնել անհանգիստ վիճակում, քանի որ ամբողջապես
միայնակ եք զգում:
Իմ հավատարիմ հետևորդները պետք է հասկանան սա: Ես, չնայած ձեր
զգացած միայնությանը, երբեք հեռու չեմ: Այս բոլոր էպիզոդներն ունեն մեկ
նպատակ. Հզորացնել ձեր հավատն այնպես, որ վստահեցվի, որ դուք մի նոր
քայլ եք կատարում առաջ դեպի Ինձ ամեն անգամ: Սա այն է, ինչ կոչվում է
սանդուղք դեպի հոգևոր կատարելություն, որը Դրախտն է: Դա երկար
սանդուղք է, և բավականին երկար ժամանակ կարող է պահանջվել վերին
աստիճաններին հասնելու համար: Յուրաքանչյուր աստիճան կարող է
ներկայացնել մի նոր հայտնություն այն դասերի, որոնք դուք պետք է զգաք,
նախքան կկարողանաք ստանալ ձեզ անհրաժեշտ այն շնորհները, որ վեր
բարձրացնեք ձեր հոգիները դեպի այն հոգևոր կատարելություն, որն
անհրաժեշտ է Իմ Հոր Դրախտը մտնելու համար:
Ամեն վեր բարձրացող աստիճանի հետ, մի նոր գիտակցությամբ հասկանում
եք, թե Ես ձեզնից ինչ եմ ակնկալում: Երբեմն դժվար է: Երբեմն էլ այն կարող է
անարդար թվալ: Բայց ամեն աստիճան մագլցելուց հետո դուք ավելի
հստակորեն եք հասկանում Իմ Ուսուցումների ճշմարտությունը:
Ոմանք արագորեն են մագլցում այս աստիճանները, մինչդեռ մյուսները չեն
շտապում: Իմ նվիրյալ հետևորդներից ոմանք կարող են կորցնել արիությունը և
մի աստիճան, երկու, երբեմն էլ միանգամից երեք աստիճան ետ գնալ: Սա
բնական է: Մյուսները, որ արագորեն են բարձրանում, վստահություն են ձեռք
բերում, որը նրանց համոզում է, թե իրենք հասկանում են ամեն հոգևոր հարց:
Բայց դա Խաբեբայի ձևն է` ձեզ հավատացնել տալու և ընդունելու այդ կեղծ
վստահությունը: Ձեզ վրա հեղվող բոլոր ընծաները գալիս են միայն Ինձնից:

Դրանք տրվում են ձեզ, Իմ հավատարիմ հետևորդնե՛ր, ձեր հանդեպ Իմ
ունեցած ասնահման սիրուց ելնելով: Դուք երբեք չպետք է մտածեք, որ եթե ձեր
հավատն ուժեղ է, ուրեմն դա այն ամենն է, ինչ պետք է անեք: Այո՛, ձեր
հավատը կարող է ուժեղ լինել ձեր սրտի քնքշության պատճառով: Սակայն սա
նույնպես մի ընծա է Իմ կողմից տրված: Դուք պետք է, վերևի աստիճանին
հասնելու համար, խոնարհ լինեք Իմ հանդեպ ձեր սիրո մեջ: Ամեն անգամ ցույց
տվեք արժանիքներ:
Վստահություն ցույց տվեք ձեր հավատով ամեն դեպքում, քանի որ դա հաճելի
է Ինձ: Բայց երբեք մի՛ ընկեք այն թակարդի մեջ, թե դուք գիտեք Աստվածային
թագավորության բոլոր առեղծվածները: Որպես մարդիկ` ծնված սկզբնական
մեղքով, միայն ժամանակը կբացահայտի ձեզ այդ առեղծվածները,
զավակնե՛րս:
Միշտ ձգտեք ընդունել ամեն ինչ, նույնիսկ փորձությունները, որոնք Ես
կուղարկեմ ձեզ որպես ընծա Իմ կողմից: Իմ բոլոր ընծաները հեղվում են, որ
ձեզ ավելի ուժեղ դարձնեն Իմ հանդեպ ձեր ունեցած սիրո մեջ:
Ես այնքան հպարտ եմ Իմ բոլոր այն զավակներով, ովքեր հավատում են Ինձ և
Ինձ պատիվ ու հարգանք են ցույց տալիս: Որպեսզի Ես կարողանամ ձեզ վեր
բարձրացնել դեպի Իմ Հոր Դրախտի ամբողջական փառքը, դուք պետք է զգաք
Իմ մեջ կատարյալ միության փառքը:
Սա անելու համար, զավակնե՛րս, ժամանակ է պահանջվում և համբերություն,
նախքան դուք տեղի կտաք ձեր հոգու ամբողջական հանձնմանը Ինձ: Հենց որ
դա տեղի ունենա, դուք կդառնաք Իմ Առեղծվածային Մարմնի մի մասը
հավիտյան:
Հանձնվե՛ք, զավակնե՛րս, Իմ բացարձակ մաքուր Սիրուն և այլևս կարիք չեք
ունենա ետ նայել կամ վախենալ, քանի որ ապահով կլինեք Իմ Բազուկների
մեջ:
Ուժե՛ղ մնացեք, Իմ հավատարիմ զավակնե՛ր, նույնիսկ խոչընդոտների
դեպքում, քանի որ Ես երբեք, երբեք չեմ լքի Իմ հավատարիմ հետևորդներին:
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Աշխարհի բնակչությունը նվազեցնելու եւ
համաշխարհային առաջնորդներին տապալելու գլոբալ
ծրագիր
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, շուտով քեզ ուղղություն կտրվի հոգևոր առաջնորդի կողմից:
Բայց հիշի՛ր, Իմ հետևորդներից շատերին եմ Ես կանչել, բայց բոլորը չէ որ
ընդունում են: Ես չեմ կարող, ինչպես գիտես, միջամտել ազատ կամքին, որը
մարդկությանը տրված մի ընծա է: Բայց անկախ դրանից, հիմա կարևոր է
շարունակել այս հրատապ աշխատանքը, որպեսզի Իմ զավակները լսեն և
փրկվեն:
Նշանները
Չսխալվե՛ք, փոփոխությունները շեմին են և շատ շուտով այնքան շատ
նշաններ կլինեն, որ այս երկրի վրա շատ քչերը չեն նկատի դրանք: Ես խոսում
եմ այն նշանների մասին, որոնք կապված են Եվրոպայում Իմ տեսանողների
միջոցով տրվող Իմ Սիրելի Մոր երևումներին: Շատերը, ովքեր բացել են իրենց
միտքը և թակարդի մեջ ընկած իրենց հոգիները, կհասկանան, որ այս
հաղորդակցությունը գալիս է Երկնքից: Երբ Իմ զավակները տեսնեն այն հրաշք
նշանները, որոնք կերևան արևի միջոցով, այդ ժամանակ նրանք կիմանան
ճշմարտությունը:
Արհամարհիր այն վիրավորանքները, ծաղրը և ատելությունը, որ մարդիկ ցույց
կտան, կարդալով այս ձեռագրի բովանդակությունը: Նույն բանը պատահեց Իմ
առաքյալների հետ, ովքեր Սուրբ Հոգու ընծայի միջոցով ստեղծեցին իրենց
աշխատանքը: Քեզ նույնպես, աղջի՛կս, տրվել է այդ ընծան: Երբեք չժխտես կամ
չկասկածես դրան: Այն իրական է, և դու գիտես դա: Քո կասկածները,
վերջապես սկսել են տեղի տալ:
Ես, ինչպես արդեն քեզ ասել եմ, օգնություն կուղարկեմ քեզ: Այս խոստումն
արդեն ակնհայտ է դառնում: Ես նաև քեզ տեղեկություն կտամ գալիք դեպքերի
մասին, որը դու պետք է բացահայտես բոլորին, ներառյալ չհավատացողներին:
Ինչ նշանակություն ունի, եթե նրանք սկզբում չհավատան: Որովհետև
իրադարձությունների զարգացման հետ նրանք այլ ընտրություն չեն ունենա`
բացի ճշմարտությունն ընդունելուց:
Պատերազմ սկսելու ծրագիր
Մի թունավոր գաղտնի ծրագիր կա համաշխարհային իշխանության կողմից
պատերազմ սկսելու, որի նպատակն է նվազեցնել երկրի բնակչությունը:
Աղոթե՛ք, աղոթեք հիմա, որ օգնեք նվազեցնել այն վնասը, որն այդ չար մարդիկ

ցանկանում են պատճառել երկրին: Նրանց հիմար դաշինքը Խաբեբայի հետ
նշանակում է, որ Սատանայի իշխանության տակ գտնվելու համար, նրանից
ստացված սատանայական ուժերի միջոցով, այդ մարդիկ մտադիր են ամեն
գնով կատարել այդ առաջադրանքը:
Հռոմի պապ Բենեդիկտին տապալելու ծրագրեր
Կան նաև գաղտնի ծրագրեր՝ գրավել եկեղեցիները և զանազան հավատքները,
ներառյալ Վատիկանը: Իմ Պապը` Իմ սիրելի Բենեդիկտը, շրջապատված է այն
մարդկանցով, ովքեր նյութում են նրա անկումը: Այլ համաշխարհային
առաջնորդներ, անտեղյակ իրենց սեփական իշխանությունների մեջ թաքնված
գաղտնի ուժերին, նույնպես մի քանիսի կողմից նշանակետ են դարձել,
գլորվելու համար:
Զավակնե՛րս, արթնացե՛ք և կռվեք: Սա շատ իրական պատերազմ է, որը նման
չէ երկրի վրա եղած որևէ պատերազմի: Դա մի պատերազմ է ձեզ վրա, Իմ
զավակներից յուրաքանչյուրի վրա և ամեն մեկի վրա առանձին: Դուք եք
թիրախը: Խնդիրն այն է, որ դուք չեք կարող տեսնել թշնամուն: Սրտով
վախկոտներ՝ նրանք չունեն իրենք իրենց բացահայտելու խիզախությունը:
Գաղտնի Հանդիպումներ
Իրենք իրենցով տարված, նրանք գաղտնի հանդիպում են ձեր համայնքների
ներսում և ցրված են յուրաքանչյուր խավի մեջ: Նրանց կգտնեք ոչ միայն ձեր
կառավարության միջանցքներում, այլև արդարադատության համակարգում,
ոստիկանության ուժերում, գործարար համայնքներում, կրթական
համակարգում և զինուժի մեջ:
Երբեք թույլ չտաք այդ մարդկանց թելադրել ձեզ, թե ինչպես աղոթեք: Ուշադիր
եղեք, թե ինչպես նրանք կփորձեն կառավարել ձեր կյանքը, և այժմվանից սկսեք
նախապատրաստվել նրան, ինչ առջևում սպասվում է:
Նախազգուշացում գլոբալ վակցինացիայից
Ամենից առաջ աղոթեք խմբերով: Աղոթեք այն մարդկանց համար, ովքեր
Սատանայի կրքոտ օգնականներն են: Աղոթքը կօգնի խուսափել այդ
աղետներից մի քանիսից: Զգուշացեք այն վայրագություններից, որոնք նրանք
կփորձեն պատճառել վակցինացիայի միջոցով: Չվստահեք ոչ մի
հանկարծահաս գլոբալ վակցինացիայի նախաձեռնության, որն իր
մտադրություններով կարեկցող կթվա: Զգույշ եղեք: Մեկը մյուսի ետևից
երկրներին կդավաճանեն` վերահսկելու համար որքան հնարավոր է շատ
մարդկանց:

Չվախենաք, որովհետև Ես կպաշտպանեմ Իմ հետևորդներին, ովքեր աղոթում
են Ինձ: Աղոթեք նաև ձեր մեջ գտնվող այն խիզախ հոգիների համար, ովքեր
որոշել են տարածել ճշմարտությունը: Նրանցից շատերի վրա են ծիծաղում,
բայց նրանք հիմնականում խոսում են ճշմարտությունը:
Պահեստավորեք սնունդ
Հույսներդ մի դրեք սնունդ մատակարարողների վրա: Այժմվանից
նախապատրաստվեք ապագայի համար: Սկսեք սնունդ հավաքել և աճեցնել
ձեր սեփականը: Պահեստավորեք այնպես, ասես թե պատերազմ է լինելու:
Նրանք, ովքեր այդպես կանեն, լավ կլինեն: Աղոթքն ու պաշտամունքը
կուժեղացնեն ձեր հոգիները և կփրկեն ձեզ այդ մարդկանց չար ուղիներից:
Երբեք թույլ չտաք նրանց վերահսկել ձեր միտքը կամ հավատալիքները`
ստիպելով ներմուծել այնպիսի օրենքներ, որոնք նախագծված են
ընտանիքների վերացման նպատակով: Նրանք կջանան անջատել ընտանիքի
անդամներին միմյանցից, խրախուսելով բաժանումները` ներառյալ
ամուսնալուծությունը, սեռական և կրոնական ազատությունը:
Համաշխարհային առաջնորդների սպանությունը
Նրանք ատելություն կխրախուսեն ազգերի միջև, կսպանեն համաշխարհային
առաջնորդների և կգրավեն մարդկանց ազատությունը` ստիպելով նրանց
հույսները դնել իրենց բռնապետության վրա:
Աստծո Զայրույթը կարճ ժամանակում կերևա, քանի որ Նա չի թույլ տա նրանց
չարությունը երկար ժամանակով, պայմանով որ այդ մարդիկ, ովքեր ընտրել են
հետևել իրենց Սատանայի կողմից ոգեշնչված կազմակերպություններին, ետ
դառնան այդ չար դաժանություններից: Աղոթեք նրանց համար:
Ուշադիր եղեք, թե ձեր երկրներում ընտրությունների ժամանակ ում եք ձայն
տալիս: Հետևեք, այն բառերին, թե ինչպես են նրանք խոսում: Լսեք նրանց,
ովքեր փորձում են ձեզ նախազգուշացնել: Ես պարտադրում եմ ձեզ աղոթել
նրանց համար, ովքեր չեն աղոթում, որպեսզի նրանք դարձի գան և նույնպես
կարողանան փրկվել:
Այս իրադարաձությունները, որոնց մասին Ես խոսում են, շուտով կսկեն
կատարվել: Ամուր կպեք իրար, պատրաստ պահեք սննդի ձեր սեփական
պաշարները, մտածեք, թե ինչպես աճեցնեք ձեր սեփական բանջարեղենը և
գոյատևման այլ միջոցներ: Սա պատերազմ է ձեր դեմ, բայց դա այդպես չի
երևա: Պարզապես զգոն եղեք:
Եկեղեցիները կարգելվեն
Զեզանից նրանք, ովքեր խիզախություն կունենան գնալ իրենց եկեղեցիները և
աղոթել, երբեք չվախենաք աղոթելուց կամ ձեր հավատքը բացահայտ ցույց

տալուց: Նրանք, ովքեր չեն վստահի Իմ Եկեղեցուն, թող չգնան: Քանի որ միայն
այն ժամանակ, երբ այս ընծան, որը ներկայացնում է ձեր հավատքը
բացահայտորեն, կվերցվի ձեզնից, այդ ժամանակ ճշմարտությունը վերջապես
կհասնի ձեզ, և դա ձեզ սարսափելիորեն կզայրացնի:
Աղջի՛կս, ասա Իմ ժողովրդին, որ խուճապի չմատնվեն: Նրանք, Իմ
հետնորդները, կփրկվեն և Ինձ հետ վեր կբարձրացվեն ամպերի մեջ` սպասելու
համար երկրի վրա Իմ նոր Դրախտին: Նրանց դուր կգա Իմ Նոր Դրախտը, և
նրանք կվերամիանան իրենց մահացած ընտանիքի անդամներին այդ նոր
Հավիտենական Կյանքում: Նրանք պետք է ուժեղ մնան, աղոթեն և մեկը մյուսի
հանդեպ սեր ցույց տան: Աղոթե՛ք, աղոթեք, աղոթեք հատկապես այն կորած,
խաբված հոգիների համար, ովքեր գաղափար չունեն, թե իրենց
գործողություններն ինչ կարող են նշանակել հաջորդ կյանքում իրենց
ապագայի համար:
Նրանք, ովքեր գաղջ են հոգով
Աղոթեք նաև իմ մյուս զավակների համար, ովքեր գաղջ են հոգով: Նրանք
պետք է շրջվեն դեպի Ինձ և շտապ: Զավակնե՛րս, հանուն միմյանց հադեպ
ուեցած սիրո, մի տատանվեք այդ մարդկանց նախազգուշացնել ճշմարտության
մասին: Ցույց տվեք նրանց, օրինակի միջոցով, աղոթքի կարևորությունը,
որպեսզի նրանք նույնպես չկորչեն:
Ուժեղ մնացեք: Երբեք տեղի մի տվեք Խաբեբայի բանակին: Երբե՛ք:
Պաշտպանեք այն, ինչին դուք հավատում եք: Պաշտպանեք ձեր ընտանիքը
հիմա: Շրջվեք դեպի Ինձ: Ամեն օր աղոթեք Իմ Աստվածային Գթասրտության
աղոթքը: Բոլոր քրիստոնյաներին` ամենուր. Աղոթե՛ք Վարդարանը: Թույլ
տվեք Իմ Մորը ձեզ ետ բերել Իր միջնորդության միջոցով:
Զավակնե՛րս, Ես կանչում եմ ձեզ բոլորիդ և կարիք ունեմ, որ հիմա Իմ
հետևորդները Ինձ հետ համախմբվեն Չարի դեմ: Աղոթե՛ք ի պատասխան:
Ձեր սիրող Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս

Հայտնության Գիրքը
Ուրբաթ, 26 նոյեմբերի, 2010թ., ժ. 12:00
Իմ սիրելի աղջի՛կ, այսօր մի օր է, երբ Իմ Սիրտը կոտրված է աշխարհում
տիրող անհանգստությունից և դժբախտությունից: Ես հուսահատությամբ
նայում եմ, մինչ աշխարհը բարկությամբ բարձրանում է մեկը մյուսի դեմ:

Տխրության մեծ մասը գալիս է այն իմացությունից, որ այս
մարգարեությունները կծավալվեն, սակայն մարդկության մեծ մասն ավելի
իմաստուն չի դառնա:
Աղոթեք, որ Ռուսաստանը նվիրաբերվի Իմ Օրհնյալ Մորը
Նրանք կմերժեն ընդունել, որ այս դեպքերը կանխասացվել են Հովհաննու
Գրքում: Հիմա այնքա՜ն շատերը կտառապեն հավատի պակասի պատճառով:
Աղոթեք հիմա, որ Ռուսաստանը վերջապես հանդարտվի և թույլ տա որ իրեն
վերջապես նվիրաբերեն Իմ Սուրբ Մորը: Աղոթե՛ք, աղոթեք, աղոթեք, որ դա
տեղի ունենա: Որովհետև աղոթքի միջոցով հնարավոր կլինի այդ մեծ
նվաճումը: Եթե սա տեղի ունենա, միլիոնավոր մարդիկ կփրկվեն: Քանի որ
վտանգ կա, որ կոմունիստական ուժերը կբարձրանան օձի հետ և կմիավորվեն,
թողնելով ձեզ, զավակնե՛րս, անուժ:
Նայիր հիմա այն արագությանը, որով ազգերը բարձրանում են կռվելու: Գլոբալ
իրադարձությունների արագությունը բավականին մեծ սարսափ կառաջացնի,
մինչ դրանք կծավալվեն իրենց ինտենսիվությամբ: Իմ հետևորդնե՛ր, դուք պետք
է լսեք: Աղոթախմբերն էական են ապաշխարություն տարածելու և այս
աղետաբեր իրադարձությունները ցրելու համար: Նունիսկ ձեզնից նրանք,
ովքեր ինքնագոհ են և ամեն ինչ գոհությամբ են ընդունում, դուք այլևս ի
վիճակի չեք լինի արհամարհել այս դեպքերը: Դուք պետք է լսեք Ինձ հիմա և
ընդունեք, որ Հայտնության գրքում կանխասացված իրադարձությունները
տեղի կունենան:
Պարզե՛ք ձեր ձեռքերը աղոթքի մեջ հիմա: Եթե նույնիսկ ձեր սրտի մեջ
համակրանքի մի կայծ ունեք Իմ հանդեպ, խնդրեք Ինձ բռնել ձեզ, որպեսզի
կարողանամ վառել և ուժեղացնել ձեր հավատն Իմ հանդեպ:
Ես կկռվեմ ձեզնից յուրաքանչյուրի համար
Ես մինչև վերջ կպայքարեմ, որ ձեզ բոլորիդ ավելի մոտեցնեմ Իմ Սրտին,
անկախ նրանից, թե երեխա է, դեռահաս, երիտասարդ չափահաս, միջին
տարիքի կամ ծեր, Իմ աչքում դուք բոլորդ նույնն եք: Դուք Իմ թանկագին սիրելի
ընտանիքն եք` ձեզանից յուրաքանչուրը առանձին առանձին վերցրած: Ոչ մեկը
չի բացառվում: Նույնիսկ նրանք, ովքեր չեն ընդունում, որ Ես Գոյություն ունեմ:
Նույնիսկ նրանք, ովքեր ընդունում են, բայց ատում են Ինձ. Ես էլի սիրում եմ
ձեզ: Իմ Սերը նախանձախնդիր է ձեր հասկացողությունից այն կողմ, և Ես
ամեն ինչ կանեմ Իմ Զորությամբ, որ ձեզ ետ բերեմ դեպի Իմ հոտը: Ես այդպես
հեշտությամբ Սատանային չեմ տա ձեր հոգին:
Խնդրում եմ շրջվեք դեպի Ինձ
Խնդրում եմ, շրջվեք դեպի Ինձ: Անկախ նրանից, թե որքան շատ կասկածներ

ունեք, և թույլ տվեք Ինձ լցնել ձեր սիրտն Իմ Աստվածային Սիրով: Այդ Սիրո
մեկ անգամ զգացողությունը կօգնի ձեզ նախապատրաստվել Հավիտենական
Կյանքին Ինձ, Իմ Հավիտենական Հոր և ձեր եղբայրների ու քույրերի հետ
Դրախտում: Դա ձեր ժառանգությունն է: Ձեր իրավական ժառանգությունը:
Մի՛ վատնեք փրկության այս հնարավորությունը: Երբ ձեր կյանքը երկրի վրա
հասնի ավարտին, դուք երկու ընտրություն կունենաք հաջորդ կյանքում.
Երկինքը` Դրախտի մեջ, կամ Դժոխի խորքերը Սատանայի հետ, ով կտանի ձեզ
իր հետ այն մեղքերի միջոցով, որոնք գայթակղեցնում է ձեզ գործել երկրի վրա:
Բա՛ց արեք ձեր աչքերը հիմա: Հիշե՛ք, որ երկրի վրա մահը կարող է տեղի
ունենալ ցանկացած օր, ցանկացած ժամանակ և երբ ամենաքիչն եք սպասում
դրան:
Այս Պատգամի միջոցով Ես աղերսում եմ ձեզ տեսնել ճշմարտությունը
նախքան Դատաստանի Օրը: Միշտ հիշեք, որ Ես սիրում եմ ձեզ անկախ
նրանից, թե որքան ծանր մեղք եք գործել: Երբ շրջվեք դեպի Ինձ և
ներողամտություն խնդրեք ձեր սրտի խորքից, ձեզ ներում կշնորհվի, նույնիսկ
ձեր վերջին շնչի ժամանակ:
Ձեր սիրող Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս

Կոչ հավատացողներին՝ դարձի բերելու կորած հոգիներին
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Օրհնյալ Երրորդությունը միանում է քեզ որպես մեկ` առաջ
տանելու համար աստվածային ճշմարտությունը դեպի աշխարհում գտնվող
յուրաքանչյուր հոգու, որպես հրատապ հարց:
Դու, աղջի՛կս, հիմա մարդկության համար զգում ես քո սրտում ցավ և
տառապանք Ինձ հետ միացած: Նրանց կորած հավատը քեզ բերում է խորը
տխրություն և վախի զգացում իրենց ապագայի հանդեպ:
Հիմա, այս ժամին, Իմ նվիրյալ և հավատարիմ հետևորդները միավորվում են
աշխարհով մեկ հզոր աստվածային սիրո կապով` կռվելու համար, որ հոգիներ
փրկեն դատապարտությունից:
Նրանք, Լույսի Իմ զավակները, բոլոր ազգերի մեջ կան: Նրանք վայրկենապես
կճանաչեն մեկը մյուսին անկախ իրենց ռասայից, գույնից կամ հավատքից: Ես

առաջնորդում եմ նրանց, որպեսզի սիրո այդ բանակը օգնի ամրապնդել
մարդկության հավատը պատմության այս պահին:
Նախկինում Ես երբեք այսքան ակնհայտ չեմ դարձրել Իմ Ներկայությունը
հավատացողների սրտերի մեջ: Նրանք զգում են այն տառապանքը, որը Ես եմ
կրում, երբ տեսնում եմ սրտի վատությունը, որը դուրս է գալիս մարդուց,
նույնիսկ նրանցից, ում կարծում եք բարի և խորամիտ: Եսասիրությունը
ոչնչացնում է Իմ զավակներին:
Եսասիրությունն ու ձեզ շրջապատողներին ու թույլերին անտեսումը ամոթի
բիծ է թողնում, որը դժվար է ջնջել: Դաժանությունը, որը մարդը ցուցաբերում է
իր հարևանի հանդեպ, մտքում միայն մեկ նպատակ` ինքնաբավարարություն
ստանալու համար, հասել է ամենաբարձր մակարդակին: Իրենց սեփական
կարիքներով տարված լինելը մեղք է Իմ Հավիտենական Հոր Աչքում:
Որքա՜ն կեղծ արդարացումներ, որոնք արվում են ինքնարժանիության
անունով, ամբողջապես անընդունելի են և դեմ են Իմ Ուսուցումներին: Սիրե՛ք
մեկդ մյուսին: Վարվեք այլոց հետ, ինչպես կցանկանաք որ վարվեն ձեզ հետ:
Մտածեք այլոց կարիքների մասին նախքան ձեր սեփականի: Ոտքի ելեք ձեր
եղբայրների և քույրերի մարդկային իրավունքների համար, երբ նրանք
կանգնում են ուրիշների անարդարության առջև: Երբեք մի արդարացրեք որևէ
մեկին պատժելը՝ նյութական օգուտ ստանալու համար: Սեր և կարեկցանք
ցույց տվեք նույնիսկ ձեր թշնամիների հանդեպ: Դա հեշտ գործ չէ այն
նյութական անապահովության պաճառով, որը Իմ զավակներն են զգում:
Եսասիրական հարստության, գեղեցկության և այսպես կոչված հաջողության
ախտանիշները, որոնք շատերի համոզմամբ մարդկանց բնական
հատկանիշներ են, պատճառ են դառնում սարսափելի խառնաշփոթության:
Միտքը, որով մարդկանց ուղեղները լվանում են` նրանց մեջ մտցնելով, թե
իրենց սեփական կարիքներն առաջնահերթ են, վաղուց է դրվել մարդու
հոգեկանի մեջ, բայց այդ փիլիսոփայությունը ուժեղացվել է ժամանակակակից
հաղորդակցության միջոցների օգնությամբ: Երբ Իմ զավակները լսում են այդ
պատգամները հեռուստացույցով, լրատվամիջոցներով, կինոնկարներում,
երաժշտության և ինտերնետի միջոցով համարյա ամեն օր, նրանք դրանք
ընդունում են որպես կարևոր:
Չնայած այն կեղծ խոստմանը, որոնք այս հավատներն են ներկայացնում,
որոնք գրավիչ են այն առումով, որ առաջարկում են ինքնագոհություն, որը
դժվար է մերժել, Իմ զավակներն ընդունում են սուտը: Այն սուտը, որը ցանվել է
խաբեբայի` Սատանայի կողմից:

Որևէ մեկի հանդեպ առավելության հասնելուց հետո նրանց զգացած
անհարմարությունը իրենց համար դժվար է հասկանալ: Նրանք, Իմ
զավակները, շահելով տենչալի մրցանակը, երջանիկ չեն: Հետո նրանք ավելի ու
ավելի են նույնը փնտրում, այնքան որ անհագ է նրանց ախորժակը: Բայց դա
անօգուտ է: Նրանք չեն կարող ամբողջապես բավարարվել: Նրանք զրկված են
իրական երջանկությունից, բնական բավարարվածությունից, և չեն հասկանում
իրենց ներսում զգացած դատարկությունը:
Երբ ձեզ դնում եք ուրիշներից առաջ, դա եսասիրություն է: Երբ առավելություն
եք վերցնում ձեզնից թույլերի և տկարների հանդեպ, դա մեղավորություն է: Երբ
փչացնում եք այդպիսի մարկանց ունակությունը` ապրելու
արժանապատվորեն, իսկ հետո զրկում եք նրանց համապատասխանաբար
սնելու իրենց ընտանիքներին, դա խորապես վիրավորում է Ինձ: Ես
տառապում եմ այդ հոգիների հետ: Վատություն արեք ձեր հարևանին, և դուք
դա կանեք Իմ հանդեպ: Երբ վիրավորում եք ձեր հարևանին չարության
խոսքերով, դուք մեղավոր եք Իմ Սրտին ցավ պատճառելու մեջ:
Երբ մարդ պատժում է մեկ ուրիշին բռնությամբ, Ես ապրում եմ այն
տառապանքը, որը կրեցի խաչի վրա: Ես վերապրում եմ դա: Ես զգում եմ նրանց
ցավը, երբ դուք մարմնական վնաս եք պատճառում նրանց: Երբ դուք
մարդասպան եք, մեղավոր եք ծայրագույն վիարվորանքի համար` Ինձ խաչին
գամելու համար:
Զավակնե՛րս, իմացեք սա. Մեղքը կտանի ձեզ դեպի Դժոխք: Սա վախեցնում է
այն բոլոր հավատացողներին, ովքեր տեսնում են Ինձ որպես Գթասիրտ
Դատավոր: Անսահման Գթասրտության Իմ խոստումը, որը Ես կտամ ձեզնից
յուրաքանչյուրին և ամեն մեկին, ով կապաշխարի, դեռ երաշխավորված է: Բայց
ինչպե՞ս կարող եմ Ես փրկել նրանց, ովքեր չեն տեսնի սխալն իրենց խառնակ
կյանքում:
Իմ Ուսուցումների ճշմարտությունը քարոզելը կարևոր է: Բարձրացող այնքան
շատ ավերածությունների պատճառով է, որ Իմ զավակներից շատերի համար
չափազանց դժվար է հասկանալ Աստծո Խոսքը: Շատերը չունեն Աստծո Խոսքի
ուսուցումները մարգարեների կամ Սուրբ Հոգու միջոցով: Շատերն էլ
պարզապես չեն ցանկանում իմանալ: Մյուսները կմերժեն լսել նույնիսկ այն
դեպքում, երբ այդ Խոսքը տարածվում է այսօրվա Իմ մարգարեների և
տեսանողների միջոցով պարզ նշանների հետ մեկտեղ, որ բոլորը տեսնեն: Ահա
թե ինչու հավատացողների վրա է մնում աղոթել մյուսների համար: Հիմա
հատուկ աղոթքներ են անհրաժեշտ: Աղոթելով Աստվածային Գթասրտության
հզոր աղոթքը` տրված Իմ սիրելի քույր Ֆաուստինային, շատ
ապաշխարություն տեղի կունենա:

Երբ դա տեղի ունենա, Ես կխնդրեմ Իմ բոլոր զավակներին վերամիավորվել
աղոթախմբերի մեջ, որ շարունակեն աղոթել և առաջնորդել Իմ այդ անառակ
զավակներիկն` ձեր եղբայրներին և քույրերին:
Հանուն Ինձ և Օրհնյալ Երրորդության Ես կոչ եմ անում Իմ սիրելի
զավակներին միավորել ուժերը Իմ Սրտի հետ միության մեջ և օգնել Ինձ
փրկելու նրանց հոգիները: Ես նրանց բոլորին այնքան շատ եմ սիրում, որ
տխուր և դառը արտասուք եմ թափում նրանց համար: Ես չեմ ցանկանում
կորցնել նրանց:
Օգնե՛ք Ինձ, լույսի մեջ գտնվող Իմ հետևորդնե՛ր, վերամիավորելու այդ կորած
հոգիներին Իմ ընտանիքի հետ, որպեսզի նրանք նույնպես զգան այն ճշմարիտ
Դրախտը, որի համար այնքան հուսահատորեն պայքարում են:
Տվեք ձեր ձեռքը նրանց: Խոսեք նրանց հետ: Լսեք նրանց: Կարեկցանք ցույց
տվեք նրանց հանդեպ նույնիսկ երբ նրանք ի պատասխան ձեր դեմքին
վիրավորանք նետեն: Համբերատար եղեք: Ամենից առավել, զգացնել տվեք
նրանց իրենց հանդեպ ունեցած Իմ Սերը ձեր միջոցով:
Նրանց համար դժվար կլինի ձեզ վանելը, նույնիսկ եթե ծաղրեն ձեզ: Ձեր
աղոթքներով դուք կարող եք և կփրկեք նրանց հոգիները:
Ես ողջունում եմ ձեզ Իմ թանկագին հետևորդներ: Դուք արցունքներ եք բերում
Իմ Աչքերին այն սիրով և նվիրվածությամբ, որ ցուցաբերում եք Իմ հանդեպ, Իմ
Օրհնյալ Մոր` Երկնքի Թագուհու և Օրհնյալ Երրորդության հանդեպ:
Մենք և երկնքի բոլոր հրեշտակներն ու սրբերը ուրախանում ենք հիմա այս
Կանչի հանդեպ ձեր արձագանքով: Ուստի գնացեք ձեր աշխատանքին, հանուն
Իմ Հավիտենական Հոր: Ետ բերեք Իմ հոտը:
Ձեր նվիրված Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Ճշմարիտ տեսանողների հետապնդումը
Երկուշաբթի, 29 նոյեմբերի, 2010թ., ժ. 12.48
Աղջի՛կս, գրիր սա, աշխարհին նախազգուշացնելու համար այն հալածանքների
մասին, որոնք հասցվում են Իմ ընտրյալ հոգիներին` ուղարկված աշխարհ

ճշմարտությունը հասցնելու համար, որպեսզի փրկեն հոգիների նախքան Իմ
Երկրորդ Գալուստը:
Դուք կնկատեք, որ Իմ ընտրյալ տեսանողները և մարգարեները բացահայտ և
ավելի շատ կմերժվեն, քան կեղծ մարգարեները: Իմ այդ գեղեցիկ հոգիները,
ընտրված իրենց պարզ նվիրվածության համար, կտառապեն Ինձ հետ միասին
այն մերժումը, որը Ես տառապեցի մարդկության ձեռքից:
Նրանք, ովքեր տառապում են Իմ մեջ, Ինձ հետ և Իմ պատճառով, ճշմարիտ
մարգարեներն են: Նրանք այն հոգիներն են, ում կտանջեն, կվերաբերվեն
քամահրանքով և կարհամարհվեն Ինձ համար: Նրանք կմերժվեն նաև Իմ
սեփական Եկեղեցու կողմից, սակայն ոչ բոլոր Իմ նվիրյալ ծառաների:
Նվիրված հետևորդները, ովքեր ուշադրությամբ հետևում են Իմ
Ուսուցումներին, նույնպես կհակվեն մերժել նրանց, մինչև, ժամանակի
ընթացքում, ճշմարտությունը դանդաղորեն կհասնի նրանց:
Ժամանակի սկզբից ի վեր, երբ Ես, Իմ Աստվածային Գթասրտությունից
ելնելով, Ես ընտրեցի մարգարեներ ուղարկել աշխարհ, ձեզ բոլորիդ Իմ
ուսուցումների մասին հիշեցնելու համար, նրանցից շատ քչերին են սկզբում
հավատացել: Նրանցից շատերին են ծաղրել և դիտել որպես վառ
երևակայությունից, դեպրեսիայից տառապողների, կամ էլ պարզապես
արհամարհել են որպես մոլորվածների: Այդ մարգարեներից շատերն են
ընկճվել, երբ առաջին անգամ զգացել են իրենց աստվածային հանդիպումը:
Նրանցից շատերը բազմաթիվ անգամ կասկածել են այդ առեղծվածային
փորձություններին նախքան դրանց իսկությունն ընդունելը: Նրանք
դժվարությամբ են բացահայտել իրենց զգացողություններն ուրիշներին:
Նրանցից ժամանակ է պահանջվել դա ընդունելու համար:
Իմ բոլոր ընտրյալ հոգիները, ընդունելով իրենց կանչված լինելը, տրամադրված
չեն եղել փոխանցել Իմ կողմից տրվող պատգամները նույնիսկ Իմ
նվիրաբերված ծառաներին` միանձնուհիներին, քահանաներին,
եպիսկոպոսներին և կարդինալներին: Նրանք սարսափում էին այդ
մարդկանցից և իրենց սրտերում գիտեին, որ իրենց պարտադրված հարցերով
զբաղվելը շատ դժվար կլինի: Շատերը, որ կանչվեցին, չբացահայտեցին իրենց
պատգամները, և օգտագործեցին աղոթքն ու անձնական տառապանքը իրենց
պարտքն Իմ հանդեպ կատարելու համար:
Մյուսներին, ովքեր բացահայտեցին պատգամները, ինչպես ասված էր Իմ
Օրհնյալ Մոր և Իմ կողմից, չհավատացին:
Ես կոչ եմ անում Իմ բոլոր հետևորդներին, որ լսեն իրենց սրտին: Նայեք Իմ
թանկագին տեսանողների կողմից բաժանված պատգամներին: Այդ

պատգամները տրվում են ձեզ մաքուր սիրուց ելնելով, որ առաջնորդեն ձեզ և
հոգիներ փրկեն: Դա է նպատակը: Եթե որոշում եք, որ այդպես է, ուրեմն
աղոթեք, աղոթե՛ք Իմ տեսանողների համար, որ նրանց լսեն:
Հիմա թույլ տվեք Ինձ նախազգուշացնել ձեզ այն նշանների մասին, որ հետևեք,
երբ Իմ իսկական տեսանողներին հետապնդում են հանուն Ինձ: Խաբեբայի
հետևորդները, տեսնելով նրանց լույսը, թեթև թիրախ չեն դարձնի նրանց, այլ
կաշխատեն հարվածել այնպիսի չարությամբ, որ ձեր շունչը կկտրվի: Նրանք ոչ
միայն կչարչարեն նրանց ծաղրի միջոցով, այլև ամեն ինչ կանեն որ
վարկաբեկեն նրանց: Եվ այդ ամենը հանուն Ինձ: Ցավը, որ Իմ աշակերտները
զգում են, ոչինչ է այն ցավի մոտ, որը Ես եմ զգում:
Վերջին ժամանակներս Իմ տառապանքն այնպիսի աստիճանի է հասել, որ Ես
նորից ու նորից ամբողջապես վերապրում եմ այն չարչարանքը, որը կրեցի ձեր
մեղքերի համար մեռնելիս: Բոլոր մեղքերի: Ողջ մարդկության համար:
Ներառյալ նրանց, ովքեր տանջում են Ինձ և Իմ տեսանողներին: Ներառյալ այն
մարդասպանների, այն մարդկանց համար, ովքեր հրապարակայնորեն
մերժում են Ինձ և պարծենում դրա համար, և այժմ աշխարհում գոյություն
ունեցող սարսափելի չարիքի համար:
Խնդրում եմ լսեք Իմ տեսանողներին: Դուք ձեր սրտերի մեջ կզգաք, երբ լսեք
ճշմարտությունը: Խնդրում եմ, մի ընկեք նրանց թակարդը, ովքեր
հետապնդեցին Իմ Օրհնյալ Մոր տեսանողներին, ներառյալ Բեռնադեթը կամ
Ֆաթիմայի Իմ փոքրիկ զավակները: Նրանց հետ վարվում էին չափազանց
անարգ ձևով հատկապես Ինձ նվիրաբերված ծառաները: Հենց նրանք են, որ
ամենաշատն են վիրավորում, երբ Իմ Աստվածային դրսևորումները տրվում են
մարդկությանը սիրուց դրդված: Իմ Սիրտը ավելի շատ է տառապում, երբ
նրանք չեն հավատում գերբնական Աստվածայինին, ոչ էլ ճանաչում են, երբ
այն ներկայացվում է իրենց:
Խնդրում եմ, աղոթեք Իմ տեսանողների համար, և հատկապես Իմ այն
տեսանողների համար, որոնց պատգամները չեն կարող մերժվել դրանց ցույց
տված սիրո և այն նախազգուշացումների համար, որոնք պարունակում են այդ
պատգամները: Քանի որ նրանք Իմ ճշմարիտ տեսանողներն են: Դուք նրանց
կճանաչեք այն վիրավորանքներից, չարախոսություններից, տառապանքներից
և մեղադրանքներից, որ նրանք ստանում են Իմ զավակների կողմից:
Եթե տեսնեք այն մեղադրանքները, որ տրվում են նրանց և այն ստերը, որոնք
տարածվում են նրանց մասին այդպիսի ստորացնող ձևով, այդ ժամանակ
հարցրեք ինքներդ ձեզ. Եթե այսքան ժամանակ այս մարդուն տանջել են և չեն
հավատացել, ուրեմն ինչու՞ են մեղադրանքներն այդքան կոպտորեն
շարունակվում: Այդ ժամանակ կիմանաք պատասխանը: Աղոթեք Սուրբ Հոգուն

առաջնորդության համար, որ զանազանեք Իմ ճշմարիտ մարգարեներին,
տեսանողներին մյուսներից, ովքեր խաբում են ձեզ:
Ձեր սիրող Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Հարստության ձգտում
Երեքշաբթի, 30 նոյեմբերի, 2010թ., ժ. 12.00 կեսօր
Իմ սիրելի աղջի՛կ, կենտրոնացիր և լսիր, թե Ես ինչ ունեմ ասելու: Դու հիմա
անցումային շրջանում ես, համեմատած այն ժամանակի հետ, երբ ստացար Իմ
առաջին պատգամը: Խնդրում եմ հասկացիր, որ այս պատգամները գալիս են
Ինձնից, և խնդրում եմ դադարեցրու հիմա քո կասկածները: Դա քեզ
հնարավորություն կտա կենտրոնանալ այն աշխատանքի վրա, որի համար
կանչվել ես:
Աշխարհում տեղի ունեցող դեպքերի առնչությամբ հիմա արդեն ավելի պարզ է
դառնում, թե չար համաշխարհային կարգի ներկայացուցիչները ինչ են
փորձում պարտադրել աշխարհին: Միացյալ ազգերը, այս նոր
համաշխարհային կարգի բազմաթիվ ճակատներից մեկը, փորձում են կնքել Իմ
բոլոր ուսուցումները և կօգտագործեն իրենց տրամադրության տակ գտնվող
ամեն մահահցու զենք դա անելու համար:
Չվախենաս, որովհետև Իմ հետևորդները ուժեղ կպայքարեն և չեն ժխտի Ինձ
հատկապես այն երկրներում, որոնք նվիրաբերված են Ինձ, և որոնք ունեն
նվիրված և անսասան հավատ: Նրանք մի կողմ չեն կանգնի և թույլ չեն տա դա:
Բայց շատերի համար նրանք անզոր կլինեն, այն ծախսերի պատճառով, որ
կատարված կլինեն ապահովելու, որպեսզի իրենց երեխաներն առաջնորդվեն
Լույսի մեջ:
Ինչպես քեզ արդեն նախկինում բացատրվել է, Իմ Հավիտենական Հոր
զայրույթը պատրաստ է երկրի վրա ցուցադրվելու, մինչ մարդիկ ավելի ու
ավելի են մոտենում Ինձ մերժելու իրենց փորձերին:
Աշխարհը նույնն է թվում: Մարդիկ նույնն են թվում: Հեռուստատեսության
աշխարհն իր վարդագույն երանգներով նույնն է թվում: Մարդիկ գլուխները
թաղում են ավազի մեջ: Նրանք մտածում են, որ աշխարհը կմնա այնպես,
ինչպես կա: Տխուր է, բայց նրանք սխալվում են: Իմ պարտականությունը Իմ
զավակների հանդեպ ձեզ փրկելն է: Թույլ չտալ, որ դուք քաշվեք խոստումների,

դատարկ երազանքների և փառասիրության դատարկ վակուումի մեջ: Սրանք
այն հաճույքներն են, որոնց դուք հավատարիմ եք եղել շատ ու շատ տարիներ:
Սրանք այն խոստումներն են, որոնց ոչ ձեր սեփական մեղքով հավաստիացվել
եք հետևել սեփական արժանիքի համար: Սեփական շահի համար:
Ինքնագնահատման համար: Ձեզ սովորեցրել են հետևել համար մեկին, ինչ
գնով էլ որ լինի: Համար մեկը դուք էիք: Դուք, ձեր հավակնություններով,
հարստության հադեպ ունեցած տենչանքով ձեր և ձեր երեխաների համար,
ցանկանում եք դառնալ ավելի լավը, քան ձեր եղբայրներն ու քույրերը և
ինքնահաստատման անողոք ձգտումով, հիմարացվել էիք:
Այս նկրտումներով Իմ երեխաները կերակրվել են խաբեբայի կեղծ և խաբուսիկ
նկրտումների միջոցով: Իմ զավակներից շատերը կծիծաղեն այս պատգամի
վրա և կասեն, որ դա ճշմարիտ չէ: Դժբախտաբար Խաբեբան գոյություն ունի,
իսկ Իմ զավակների մեծ մասը չի ընդունում նրա գոյությունը:
Նա խորամանկ է այնպես, որ թաքնվում է իրերի, մարդկանց,
գործողությունների և հրապուրիչ նախաձեռնությունների ետևում: Նրա
խաբուսիկ հմայքը նշանակում է, որ այսօր, եթե այսօր մարդկանց հարցնեք, թե
նրանք ո՞րը կընդունեին` փո՞ղը, թե՞ իրենց ընտանիքի մահացած անդամների
հետ վերամիավորումը, նրանք կհակվեն դեպի փողը: Հարցրեք մեկ ուրիշի,
արդյո՞ք նրանք կդավաճանեին իրենց եղբորը կամ քրոջը նյութական շահի
համար: Եվ պատասխանը կլինի՝ այո: Հարցրեք երիտասարդ երեխային,
արդյո՞ք կփոխանակեին իրենց պարզ կյանքը հիանալի և գրավիչ կյանքով, և
պատասխանը կլինի՝ այո:
Ուրեմն ինչու՞ իմ զավակները չեն կարողանում հասկանալ, որ երբ նրանց
տրվում է հաղթանակի պարգևը, նրանք զգում են, որ իրենք կարիք ունեն ավելի
ու ավելի շատի: Սրա պատճառն այն է, որ Սատանայի պարգևները ձեր
ներսում թողնում են մի անբացատրելի դատարկ զգացողություն, որը չեք
հասկանում: Ուստի դուք ձեր ձգտման մեջ շարունակում եք ավելին փնտրել, և
դա սովորաբար ձեր հարևանի հաշվին: Ոչ մեկը հսկայական հարստություն չի
կուտակում առանց իր ճանապարհին հանդիպող մարդկանց որոշ չափով
նեղություն պատճառելու: Ոչ մեկը հռչակ չի ստանում առանց որևէ մեկի
դրանից զրկելու: Այն մարդը, ով իր հարստությունը չի կիսում,
դատապարտված է: Նա, ով ոչինչ չունի, հակված է ավելին կիսելու, քան նրանք,
ովքեր ստացել են նյութական օրհնություններ:
Իմ Ուսուցումները չեն կարող ընկղմել ջրի տակ
Ինչու՞ են Իմ զավակներն անտեսում այս ուսուցումները` տրված Իմ
առաքյալների կողմից Նոր Կտակարանի գրվելուց ի վեր: Ինչու՞ չեն հետևում
այնտեղ պարունակվող վարդապետությանը: Արդյո՞ք նրանք հավատացած են,
որ դրանք գրվել են Իմ աշակերտների կողմից, որ մարդիկ չլսեն: Նրանց

ուսուցումները չեն փոխվել այն ժամանակից ի վեր, ինչ Ես հեռացա երկրից:
Դրանք այդտեղ են մի նպատակի համար: Դուք կարող եք փոխել դրանց
մեկնաբանությունը, ջրի տակ ընկղմել դրանք, ավելացնել նոր իմաստ կամ
ջնջել որոշ մասեր, բայց մի բան կմնա: Եվ դա ճշմարտությունն է:
Ճշմարտությունը միշտ կմնա նույնը: Այն չի կարող և չի փոխվի մարդկությանը
հարմարվելու համար: Ուշադրություն դարձրեք սրան հիմա: Նստե՛ք և լսեք:
Դուք չեք կարող ակնկալել, որ կհետևեք այս ուղուն և կմտնեք Իմ Հոր
Թագավորություն: Ձեզանից շատերը արդարացնում են հարստությունը և ձեր
ստացած փառքը և դրանք վերագրում բախտին: Դուք չեք հասկանում, որ այդ
ընթացքում ձեզնից շատերը ծախել են իրենց հոգիները Չարին:
Իմ զավակներից ոմանք գիտեն, որ իրենք կատարել են ծանր մեղքը և ոչինչ չեն
մտածում այդ մասին: Մյուսները իսկապես հավատացած են, որ իրենց
կարողացածն անում են իրենց և իրենց ընտանիքների համար: Բայց նրանք
պետք է հականան, որ ֆինանսական ապահովությունն ընդունելի է, իսկ
ճոխության ձգտումը` ոչ:

Իրականությունն այն է, որ մեծ չափի հարստությունները ձեռք են բերվել մեղքի
միջոցով:
Ի հակադրություն Իմ Հոր Եկեղեցու ուսուցումներին ողջ աշխարհում, մարդիկ
դեռևս չեն ընդունում Իմ ուսուցումները: Հարուստները, ովքեր ձգտում են
նյութական օգուտի, ունեն մեկ աստված: Աղքատները, ովքեր ձգտում են
հարստության, ունեն մեկ աստված: Նրանք երկուսն էլ նույնն են: Փող: Փողն
անօգուտ է, եթե այն ձեռք է բերվել անազնիվ ձևով և երբ ավելի քիչ
ունեցողներն օգուտ չեն ստանում այդ ձեռքբերումից:
Փողը, նյութական հարստությունը և բոլոր լավ բաները, որոնք ձեռք են բերվել
այն մարդկանց կողմից, ովքեր իրենց համարում են բախտավոր, պետք է
բաժանվեն նրանց, ովքեր դրա կարիքն ունեն: Բարեգործության համար տրված
փողն անիմաստ է դառնում, եթե դա արվում է փառք կամ ուշադրություն
գրավելու համար:
Վստահ եղեք, որ այն չարը, որը հիմա պլանավորվում է աշխարհում, երբ ձեզ
դատարկ գրպաններով թողնելու ցանկությունը դառնա իրականություն, այդ
ժամանակ կհասկանաք, թե փողը որքան քիչ արժեք ունի: Երբ նրանք, չար
խումբը, վերահսկեն ձեր փողը և ձեզ անզոր թողնեն դրան ձեռք տալու, առանց
իրենց պայմաններին համաձայնելու, այդ ժամանակ վերջապես կհասկանաք,
որ երջանիկ լինելու համար այլընտրանքի կարիք ունեք:

Ձեր փողն անարժեք կլինի: Այդ ժամանակ կարիք կլինի գոյատևել ջունգլիների
օրենքով: Նրանք, ովքեր ունեն գոյատևման բնազդներ, նրանց համար ավելի
հեշտ կլինի, քան նրանց, ովքեր նախկինում ստիպված չեն եղել աշխատել ծնկի
եկած: Ձեր սեփական սնունդն աճեցնելու սերմերը ձեզ համար ավելի շատ
իմաստ կունենան, քան միլիոնավոր դոլարները: Մի հասարակ միրգը ձեզ
համար ավելին կնշանակի, քան ճոխ մեքենան: Որովհետև երբ մերկացվեք,
կկանչեք ձեր Ստեղծողին, ձեր Արարչին: Միայն և միայն այդ ժամանակ
կհասկանաք, որ միակ արժեք ուենցող բանը ձեր սրտում եղած սերն է:
Որովհետև առանց սիրո չեք կարող աճել, ոչ էլ կարող եք մտնել Իմ Հոր
Թագավորություն:
Մտածե՛ք հիմա: Զգույշ եղեք հարստության հանդեպ ձեր ձգտման մեջ: Կանգ
առեք հիմա, քանի դեռ չափազանց ուշ չէ: Կիսեք և բաժանեք և հետևեք Իմ
ուղուն: Սա մի հզոր դաս է Իմ զավակների համար, ովքեր անապահովություն
են զգում:
Ձեր սիրող Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Նախազգուշացում մարդկությանը՝ ճշմարտությունը
հասկանալու համար
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Այո՛, Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես ետ եմ եկել: Գրի՛ր սա: Դու, աղջի՛կս, որ շրջել էիր
մեջքդ դեպի Ինձ, մերժելով ճշմարտությունը, հիմա կօգնես Ինձ առաջնորդել Իմ
ժողովրդին ետ` դեպի Լույսը, դեպի ճշմարտության Լույսը:
Ես ոչ մի մարդու չեմ զրկի Աստծո ճշմարտությունը տեսնելու
հնարավորությունից: Նրանց գթասրտություն ցույց կտրվի իրենց տրվելիք այն
ապացույցի ընծայով, որ Ես Գոյություն ունեմ: Նրանց կտրվի այս ընծան, երբ,
Նախազգուշացման ընթացքում, նրանք վերջապես կիմանան ճշմարտությունը:
Տխուր է, որ բոլորը չեն շրջվի, նույնիսկ այդ էտապում, դեպի Ինձ կամ Իմ Հոր
Հավիտենական Թագավորությունը:
Աղջի՛կս, Ես մի քանի օր չհաղորդակցվեցի քեզ հետ: Դա մտածված էր: Քեզ
տրված ժամանակը նրա համար էր, որ դու կարողանաս զգուշորեն մարսել Իմ
պատգամների բովանդակությունը:

Արդեն գիտես, որ այս պատգամներն Ինձնից են և բոլորն էլ չափազանց
կարևոր հարցերի մասին են: Կարծում եմ դու արդեն կարող ես զանազանել Իմ
Ուսուցումների ճշմարտությունը քո երևակայությունից: Աղջի՛կս, հիմա դու
կարող ես տեսնել այն վիրավորանքն ու հուսահատությունը, որը Ես զգում եմ,
երբ ամեն օր ականատես եմ լինում այն հիասթափությանը, որը Ես և Իմ
Հավիտենական Հայրը զգում ենք այս տխուր, դատարկ և անհավատ աշխարհի
վերաբերմունքի պատճառով:
Քեզ ոչ միայն անհավատներն են ցավ պատճառում, այլև Իմ կողմից քեզ տրված
ընծաների և շնորհների միջոցով դու տեսնում ես այն խառնաշփոթությունը,
որը կա նույնիսկ Իմ հետևորդների մտքերի մեջ: Նրանք նույնպես հեշտությամբ
չեն համոզվում ճշմարտության մեջ, երբ այն տրվում է նրանց իմ մարգարեների
միջոցով որպես սիրո ընծա Իմ կողմից:
Որքա՜ն երկար և ոլորապտույտ ճանապարհ է սա իմ զավակների համար, երբ
ցանկանում են հասնել դեպի ճշմարտությունը և այն խոստումները, որոնք Ես
տվել եմ նրանց: Ամեն օր նայելով Իմ զավակներին, անձապես, փողոցում,
հեռուստացույցով, լրատվամիջոցներով և քո հարևանների մեջ, հիմա դու
տեսնում ես նրանց Իմ Աչքերով: Ի՞նչ ես տեսնում: Հոգևոր աշխարհի
համընդհանուր մոռացում և իրենց կյանքում իրական նպատակի
բացակայություն: Անհուսության զգացողություն, չնայած աշխարհիկ
հաճույքների գրավչությանը:
Հիմա Իմ զավակները չեն հասկանում, բայց նրանք անցնում են
մաքրագործման միջով: Այս մաքրագործումը, ուր նրանք ուենն
դատարկության սուր զգացողություն նյութական բարիքների պակասի
հետևանքով, Ես եմ թույլ տվել: Սակայն այդ ամենի պատճառը մարդկության
ագահությունն է: Մարդկանց իրենց ազատ կամքի իրավունքը թույլատրելով,
նրանք, ամբողջ աշխարհում բանկային համակարգի փլուզման չար
նախապատրաստողները, կշարունակեն իրենց խորամանկ խաբեությունը:
Ես թույլ եմ տվել, որ իմ ժողովուրդը, անմեղ զոհերը, անցնեն այս
մաքրագործման միջով: Դա շատ կարևոր է, որ անցնեն, որովհետև այն
դժվարությունները, որոնց նրանք կդիմանան, կմաքրագործեն նրանց
հոգիները:
Շատ շուտով, մինչ նյութական բարիքները կքչանան և դժվար կլինի դրանք
ձեռք բերել, նրանք կտեսնեն կյանքն ավելի խորը ձևով: Պարզությունը կօգնի
բացել նրանց աչքերը ճշմարտության հանդեպ, այն ճշմարտության, թե
իրականում ի՛նչ է կարևոր: Առանց այս մաքրագործման, երբ Իմ զավակներին

թույլ կտրվի տառապել հանուն իրենց հոգիների, նրանք չեն կարողանա ավելի
մոտենալ Իմ Սրտին:
Զրկված այն նյութական բարիքներից, որոնց հանդեպ նրանք անցյալում
այդպիսի կռապաշտություն էին ցուցաբերում, նրանք կշրջվեն դեպի
ճշմարտությունը: Պարզությամբ նրանք կտեսնեն մեկը մյուսի հոգու մեջ եղած
սերը: Նույնպես նրանք արագորեն կտեսնեն չարը իր այլանդակ փառքով
նրանց մեջ, ովքեր գայթակղված են ինքնաբավարարման և ագահության
մոլուցքով: Այդ ժամանակ նրանք կտեսնեն այդ մարդկանց, ում հարգանք են
մատուցում լրատվամիջոցներում և ընդունում որպես այնպիսիների, որոնցով
պետք է հիանալ, այնպես, ինչպես Ես եմ նրանց տեսնում: Այսինքն,
ամբողջական հուսահատությամբ և տխրությամբ:
Գնա՛ հիմա, աղջի՛կս, և հասկացիր քո առաջադրանքը պարզ աչքերով: Հիմա
դու գիտես ճշմարտությունը: Դու այլևս չես կասկածում: Որքան հնարավոր է
շուտ տարածիր փրկության ճշմարտությունը, որպեսզի մարդկանց հասցնես
ազատագրման հնարավորությունը նախքան Մեծ Նախազգուշացումը:

Ձեր սիրող Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Հաջորդ Կյանքը
Շաբաթ, 11 դեկտեմբերի, 2010թ., ժ. 09.15
Իմ սիրելի աղջի՛կ, դու պատրաստ ես հիմա առաջ շարժվել և շարունակել Իմ
Ճշմարտության Գիրքը ավարտելու առաջադրանքը: Դու, աղջի՛կս, անցնում
էիր այն մաքրագործման միջով, որը պահանջվում էր այս աշխատանքի համար
քեզ ուժ տալու համար:
Իմ զավակները, այնքան կլանված երկու մասի աշխարհով, չեն հասկանում, որ
շուտով բոլորը կլինեն մեկ: Երկու մասը ներառում են վիշտն ու ուրախությունը:
Վիշտը գոյություն ունի աշխարհում այնպիսի ձևով, որ առաջ է բերում
խառնաշփոթություն և հուսահատություն: Դա մի այնպիսի վիշտ է, որի նմանը
չի եղել երկրի հիմնադրումից ի վեր:
Վիշտը, որը զգում են այսօր, հիմնված է այն կորստի վրա, որը գալիս է
նյութական իրերի հեռացումից հետո: Կա նաև մտքի, մարմնի և հոգու

խաղաղության ձգտում: Սա կգա միայն խոնարհության և Իմ Հավիտենական
Հորն ընդունելու և սիրո միջոցով: Կա նաև ուրախությունը: Ես սիրով ժպտում
եմ, երբ Իմ զավակները ծիծաղում են, ժպտում և ուրախանում: Սա մի ընծա է
Իմ կողմից: Ծիծաղն ու ուրախությունը կարևոր ընծա են տրված
մարդկությանը, երբ դրանք մաքուր են և ոչ թե` մեկդ մյուսի հաշվին:
Քիչ հավատով Իմ զավակնե՛ր, գիտեմ, որ դժվար է կանգ առնել և ասել <<ես ետ
եմ շրջվում դեպի Աստված>>: Ձեզանից այնքան շատերն են հասկանում թե ով է
Հավիտենական Հայրը: Շատ քչերն են հասկանում, որ Նա նայում է ձեզ վրա`
ձեզանից յուրաքանչյուրի և ամեն մեկիդ վրա ձեր կյանքի յուրաքանչյուր օր: Նա
ժպտում է, ծիծաղում և մեծ ուրախություն զգում, երբ իր զավակները երջանիկ
են: Նա, այնուամենայնիվ, բարեհաճությամբ չի նայում նրանց, ում
ուրախությոնը կամ ենթադրվող ուրախությունը ստանում են առանց սիրո
իրենց սրտերի մեջ:
Ես, ձեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսը, նույնպես սիրում եմ ձեզ, Իմ բոլոր
զավակնե՛ր: Բայց Ես մեկ եմ Իմ Հավիտենական Հոր հետ: Ես ժպտում եմ ձեզ
բոլորիդ վրա և հույս ունեմ, որ դուք կվերադառնաք Ինձ մոտ:
Առա՛ջ եկեք Ինձ մոտ, զավակնե՛րս, ինչպես մեկ, և շարժվեք դեպի Ինձ բաց
սրտերով:
Իմ զավակներից շատերի սրտերի մեջ Իմ Երկրորդ Գալուստի մասին
պատգամները վախ են առաջացնում: Կարիք չկա վախենալու: Դա կլինի
բացառիկ ուրախության, փառքի և մաքուր երջանկության պահ: Քանի որ ձեզ
բոլորիդ համար, ովքեր իրենց սրտերը շրջել են ետ` դեպի Ինձ, Ես ձեզ կպահեմ
Իմ Բազուկների մեջ և ուրախության արցունքներ կթափեմ:
Հավատացողնե՛ր, խնդրում եմ, խնդրում եմ աղոթեք հիմա նրանց համար,
ովքեր չեն հավատում կամ մոլորվել են: Ֆերմերը, որ հավաքում է իր հոտը,
միշտ կձգտի առանց դադարի գտնել կորածներին: Հաղթանակի այն
քաղցրությունը, որը նա զգում է, երբ նրանք (կորածները) վերադառնում են իր
հոտի հետ, նման է այն զգացողությանը, որը Ես ստանում եմ, երբ Իմ կորած
զավակները վերադառնում են դեպի Ինձ:
Զավակնե՛րս, երկրի վրա նույնիսկ ուրախության և ծիծաղի պահերին խնդրում
եմ հիշեք մի բան. Դա այն մաքուր երջանկության և ուրախության աղոտ
արտացոլումն է միայն, որը գոյություն կունենա նոր երկրի վրա, երբ կորած
Դրախտը միանա: Երբ սա տեղի ունենա, ընտրյալները՝ նրանք, ովքեր բարի
կյանքով են ապրում, հավատում են իրենց Արարչին, կմիանան հարություն
առած մահացածներին: Այդ մարդիկ, ընկերները և ընտանիքը, ովքեր հեռացել

են այս կյանքից, կմիանան Ինձ հետ նոր փառապանծ հավիտենության մեջ:
Հիշե՛ք, զավակնե՛րս, կարևոր է, որ չափից դուրս կարևորություն չտաք այս
երկրին: Ո՛չ ել մտածեք, թե նրանում գտնվող ամեն ինչ ձեր վերահսկողության
տակ է: Որովհետև այդպես չէ: Մինչ դուք շարունակում եք կլանվել դրա
խոստումներով, հուսախաբություններով, ուրախություններով ու հրաշքներով,
հիշե՛ք, որ դա սոսկ մի ժամանակավոր վայր է: Անցումային էտապ, նախքան Իմ
Հոր Թագավորություն մտնելը` նոր Երկինք ու նոր Երկիր, որը դառնում է մեկ:
Մի վերջին կոչ, զավակնե՛րս, աղոթեք Ինձ ձեր սեփական բառերով, Խնդրեք
Ինձ առաջնորդել ձեզ: Խնդրեք Ինձ ցույց տալ ձեզ Սերը և ճշմարտությունն
այնպես, որ խելամիտ լինի: Մի՛ պահեք գլուխներդ ավազի մեջ թաղած,
այլապես չեք ուրախանա նոր Երկրի փառքով:
Դատարկ ճանապարհ դեպի ոչնչություն
Այն զավակները, ովքեր քմծիծաղ են տալիս և մերժում Ինձ, ձեզ կասեն, թե այս
կյանքից հետո կյանք չկա: Թույլ տվեք Ինձ վստահեցնել ձեզ, որ նրանք ոչ միայն
զրկում են իրենք իրենց Դրախտ հասնելուց, այլև դրա փոխարեն ընտրում են մի
դատարկ ճանապարհ դեպի ոչնչություն: Որոշ դեպքերում, նրանք հետևում են
Խաբեբայի խորամանկությանը` Չարի, ով այնքան լռությամբ է շարժվում և
մահացու քաջությամբ, որ նրանք, չհավատալով նրա գոյությանը, կուրորեն
հետևում են` բռնած նրա ձեռքը դեպի Դժոխքի դարպասները:
Իմ տառապանքը Գեթսեմանիի պարտեզում
Երբ Իմ հետևորդները տեսնում են այդ մարդկանց հպարտորեն քայլելիս և
իրենց աթեիզմով պարծենալիս, նրանք սարսափելի տառապանք են ապրում:
Նրանք, ովքեր վերցրել են Իմ Խաչը, զգում են այն տառապանքը, որը Ես կրեցի
Իմ ժամանակին Գեթսեմանիի պարտեզում: Այստեղ է, որ Ես գիտեմ, որ
նույնիսկ երբ Ես կրեցի ծայրագույն տառապանքը երբ ընդունեցի մահը որպես
միջոց` տալու համար Իմ զավակներին հնարավորություն Իմ Հոր
Թագավորության մեջ տեղ գրավելու համար, Ես ներքուստ գիտեի, որ Իմ որոշ
զավակների համար դա նշանակություն չէր ունենա: Դա ամենավատ
տառապանքն էր, որը Ինձ ստիպեց արյան քրտինք թափել: Այդ կորած
հոգիների համար զգացած սարսափը դեռևս Իմ մեջ է այսօր:
Ձեզանից նրանց, ովքեր հարցնում են, եթե Դու Աստված ես, կամ Հիսուս
Քրիստոսն ես, ուրեմն կարող ես ինչ-որ բան անել: Իմ պատասխանը ձեզ
հետևյալն է. Ես չեմ կարող խախտել ձեր ազատ կամքը, որը տրվել է
մարդկությանը: Իմ երեխաներն իրենք պետք է կատարել այս վերջնական
ընտրությունը իրենց ազատ կամքով:
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Գրի՛ր սա, աղջի՛կս: Անմեղ զոհերի հանդեպ կատարվող մահը ամենամեծ
մեղքերից մեկն է, որը մարդը կարող է գործել իր եղբոր հանդեպ: Դա մարմնի
ամենածանր մեղքն է և Ինձ մեծ ցավ է պատճառում: Աշխարհում
շարունակաբար ավելի ակնհայտ է դառնում հարգանքի պակասը, որը
մարդկությունն այսօր ցուցաբերում է մարդկային կյանքի հանդեպ:
Կյանքը թանկարժեք ընծա է՝ տրված Աստծո կողմից: Ոչ մեկն իրավունք չունի
խլել մյուսի կյանքը: Ոչ մեկն իրավունք չունի խլել երեխայի կյանքը, նույնիսկ
ծնվելու պահին դեռ շունչ չքաշած: Այս ոճիրը սարսափելի է և աններելի: Բոլոր
հոգիները գալիս են Իմ Հավիտենական Հորից և ստեղծվում են սաղմնավորման
պահից: Փոքրիկ երեխաները՝ անմեղ հոգիներ, սպանվում են հենց այն
մարդկանց կողմից, ովքեր ուղարկված են նրանց խնամելու համար` իրենց
սեփական մայրերի կողմից, ովքեր պատասխանատու են նրանց ծնվելու
իրավունքը մերժելու մեջ:
Ինչու՞ են Իմ զավակները ետ կանգնում և ոչինչ չեն անում: Ազատության
անվան տակ Իմ Հոր Թագավորությունից եկած այդ փոքրիկ հրեշտակներին
վերցնում են այս երկրի վրայից նախքան նրանց համար նշանակված
ժամանակի հասնելը: Մի՞թե այդ կանայք չեն հասկանում, որ այն կյանքերը,
որոնց նրանք այդքան քիչ արժեք են տալիս, Աստծուց են: Այդ երեխաները
տառապում են: Նրանք սոսկալի ցավ են զգում իրենց սպանության ժամանակ:
Եվ դա արդարացվում է կառավարությունների, բժշկական մասնագետների և
այդ կանանց ընտանիքների կողմից: Ինչպե՞ս նրանք խղճի խայթ չեն զգում
իրենց հոգում:
Մի՞թե նրանք չեն հասկանում, որ իրենց սոսկալի գործողությունները չեն
տարբերվում նրանից, երբ մարդ սպանում է մեկ այլ մարդու:
Փաստորեն սա նույնիսկ ավելի մեծ մեղք է, քանի որ այդ երեխաները
անօգնական են: Այդ կանայք պետք է գթություն խնդրեն, եթե մեղավոր են: Կամ
Ինձնից առաջնորդություն խնդրեն, եթե մտածում են աբորտի մասին: Երկու
դեպքում էլ նրանք կդատվեն ըստ իրենց մեղքի: Մարմնի մեղքերն
ամենավիրավորականն են Իմ Հոր Աչքում: Ո՛չ մի արդարացում իր նմանին
սպանելու համար ընդունելի չէ Իմ կամ Իմ Հավիտենական Հոր Աչքում:

Արթնացե՛ք հիմա, զավակնե՛րս և հասկացե՛ք, որ կյանք խլելը կառաջնորդի
հանցագործներին դեպի դժոխքի հավիտենական կրակները: Դևերով լի այդ
անդունդից վերադարձ չի լինի: Այդ նույն դևերի, որոնք Խաբեբայի` Սատանայի
աշխատանքի մեջոցով համոզում են մարդասպանին, թե այն, ինչ նա անում է,
ճիշտ է: Նա խորամանկորեն կհամոզի մայրերին, օրինակ, թե նրանք ընդունում
են <<ճիշտ որոշում>>: Մարդկային մտածողության հետ առնչվող ցանկացած
խորամանկություն օգտագործելով, նա կստիպի մարդկանց արդարացնել այդ
գործողությունը, չնայած այն սխալ է: Նա կօգտագործի այն սուտը, թե
մարդասպանն ունի իր իրավունքները: Որ նրանք պետք է առաջին հերթին
փնտրեն իրենց շահերը: Մարդու իրավունքների անվան տակ սուտը
ներկայացվում է այնպես, որ մոր և նրա այնպես ինչպես ինքն է ցանկանում
ապրելու ազատությամբ, պետք է հիանալ: Հետո այդ սուտը համոզում է նրան,
թե ճիշտ է և ուղիղ սպանել իր զավակին:
Խնդրում եմ հասկացեք, որ գենոցիդի աճն աշխարհում կանխասացվել է: Դա
այն բազմաթիվ նշաններից մեկն է, որոնց մասին խոսվել է Վերջին
Ժամանակների առնչությամբ:
Կա՛նգ առեք հիմա, դուք բոլո՛րդ: Լսե՛ք: Մարդասպանությունը չափազանց
լուրջ վիրավորանք է: Արեք դա և չեք փրկվի: Ետ դարձ չկա: Ապաշխարե՛ք, դուք
բոլո՛րդ, ովքեր գործել եք այդ սարսափելի մեղքը: Ներողությու՛ն հայցեք հիմա:
Ես, Իմ Գթասրտությամբ, կլսեմ ձեր աղոթքը: Դուք կարող եք և կփրկվեք, եթե
ճշմարիտ ափսոսում եք ձեր ծանր մեղքի համար: Ես կլսեմ: Ես կներեմ: Բայց
ժամանակը ձեր կողմից չէ:
Հավատացողնե՛ր, եռանդով աղոթեք Իմ այս կորած և թափառող զավակների
համար, ովքեր շեղվել են Սատանայի և նրա կողմնակիցների կողմից
իշխանության դիրքերում: Նրանք հիմա ձեր աղոթքների կարիքն ունեն: Դուք
բոլորդ պետք է պաշտպանեք մարդկային կյանքի իրավունքը, որին մարդկային
ձեռքերը չպետք է դիպչեն ոչ մի հանգամանքում:
Աղոթեք Ինձ ամեն օր: Առաջարկեք ձեր ունեցած բոլոր տառապանքները
անմեղ զոհերի համար:
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Հիմա արդեն դու լավ գիտես, թե այն, ինչ Ես խոստանում եմ, դառնում է
իրականություն: Ես քեզ մոտ եմ ուղարկել մի հոգևոր ղեկավարի, այն մարդուն,
ում Ես ընտրել էի քո (հոգևոր) ճամփորդության սկզբից ի վեր: Մի քանի
ընտրյալների համար ժամանակ է հարկավոր մինչև նրանք կվերցնեն Իմ
աշխատանքի գավաթը: Աղջի՛կս, դու հոգևոր առաջնորդի կարիք ունես, որ Իմ
պատգամներն ամբողջապես հասկացվեն իմ ծառայի կողմից: Այդ կերպ Խոսքը
կտարածվի, և մարդիկ կհասկանան ճշմարտությունը: Սա կլինի խորդուբորդ և
կարճ փակուղիներով լի մի ճանապարհ, որոնք հանկարծակի կհայտնվեն, որ
քեզ նետեն այլ ուղղության վրա: Բայց մի վախեցիր: Հիմա դու
առաջնորդություն կունենաս և ավելի մեծ վստահություն կզգաս քո
աշխատանքի հանդեպ:
Հիմա գրի՛ր սա: Ճշմարտության Գիրքը ներկայացվում է մարդկությանը`
օգնելու նրանց, որ կարողանան ազատագրվել Իմ Սրտում: Նրանց տրվում է
ընտրություն՝ հռչակելու Իմ Փառքը նախքան Ես կվերադառնամ որպես
Գթառատ Փրկիչ և Արդար Դատավոր: Ես երբեք չեմ ցանկանում պատժել Իմ
զավակներին, բայց, որոշակի հանգամանքներում, նրանք, ովքեր
համագործակցում են Խաբեբայի հետ ամբողջապես գիտակցելով այդ և
բարձրացնում են նրան և նրա չար կողմնակիցներին այն աստիճան, որ նրան
երկրպագում են զոհասեղանի մոտ, չեն կարող փրկվել: Նրանք իրենք գիտեն,
թե ովքեր են: Նրանց համար չափազանց դժվար կլինի շրջվել ետ` դեպի Ինձ:
Աղոթե՛ք նրանց համար:
Ում վրա է հարձակվում սատանան
Խաբեբային շատ քիչ ժամանակ է մնացել երկրի վրա ավերածություն
տարածելու համար, ուստի նա ավելացրել է իր գործունեությունն ամենուրեք:
Հիմնականում նա նշան է բռնում Իմ Հոր Եկեղեցու նվիրյալ ծառաների վրա,
երիտասարդների ու գեղեցիկների, ինչպես նաև չափազանց խելամիտների:
Նրանց, ովքեր շարունակում են պարծենալ, թե չեն հավատում Ինձ կամ Իմ
Հավիտենական Հորը, մեկ անգամ ևս հնարավորություն կտրվի բացելու իրենց
սրտերը:
Ինձ ցավ է պատճառում նրանց նայելը: Դա նման է նրան, որ նայես
մարդկանցով լի մի ավտոմեքենայի, որը խիտ մառախուղի ժամանակ գնում է
դեպի ժայռը: Նրանք սխալ ընթացք են վերցրել և մինչ հավատում են, թե
վերադառնում են դեպի իրենց տների հարմարավետությունը, պատրաստ են
մխրճվելու խորը խավարի մեջ անհույս կերպով:

Կանխասացված մարգարեություններն այժմ կբացահայտվեն
Իմ զավակներին լսել տալը, աղջի՛կս, հեշտ չի լինի: Դու պետք է
հաստատակամ լինես, չնայած խոչընդոտներին: Համբերությունը կարևոր է:
Այս պատգամները չափազանց թանկարժեք են և լի սիրով ու
նախազգուշացումներով: Նրանք, Իմ զավակները, պետք է առաջ գան և
հասկանան, որ այնքան վաղուց կանխասացված մարգարեությունները հիմա
սկսել են բացահայտվել: Այդ իրադարձությունները արդեն պատրաստ են
կատարվելու երկրի վրա, և ժամանակը շատ, շատ քիչ է:
Ես երբեք չեմ բացահայտի Իմ Երկրորդ Գալուստի ամսաթիվը
Ես երբեք չեմ ասի քեզ Իմ Երկրորդ Գալուստի ամսաթիվը, սիրելի աղջի՛կս,
որովհետև դա ձեր գիտության համար չէ: Բայց նախքան Ես կգամ, Ես հիմա
հաղորդակցվում եմ ողջ աշխարհի հետ, որ կարողանամ ցույց տալ Իմ
զավակներին Իմ արդարացի Գթասրտությունը:
Իմ Մայրն աշխատում է Ինձ համար
Իմ սիրելի Մայրը աշխատում է Ինձ համար՝ տարածելով պատգամներ
ընտրյալ տեսանողների միջոցով: Այլ ընտրյալ մարգարեները տառապում են
առանձնության մեջ, ընտրությամբ, հոգիներ փրկելու համար: Ես նրանց` այդ
ամենանվիրյալ հավատացողներին, թույլ եմ տալիս տառապել Իմ ցավերով
հսկայական առատաձեռնությամբ: Նրանք շատերի փրկության համար են
պատասխանատու: Բայց նրանք տառապում են ոչ միայն խաչի վրա Իմ կրած
տառապանքներով, այլև զգում են այն ցավը, որը Ես այսօր եմ զգում: Ի
հավելումն, նրանց ծաղրում են, մեղադրում և ծաղր ու ծանակի ենթարկում
ժամանակ առ ժամանակ: Սակայն իրենց խոնարհության միջոցով նրանք
դիմանում են լռության մեջ, իսկ որոշ դեպքերում էլ՝ բոլորի աչքի առջև:
Զավակնե՛րս, Իմ նվիրյալ ծառաները, ովքեր հակված են միայնության կյանքի,
Ինձ մեծ ծառայություն են մատուցում: Ինքնամերժման նրանց հատուկ
զոհաբերությունը կրկին օգնում է հոգիներ փրկել:
Աստծուց տրված պարգևները անշնորհակալությամբ են ընդունվում
Ժամանակակից աշխարհում ճշմարտության մասին խոսելը, երբ
տեխնոլոգիան հասել է զարգացման այդպիսի բարձունքների, դժվար է: Իմ
ձայնը նման է մի թույլ կանչի անապատում` հրված մի կողմ հանուն
նմանակման:
Իմ զավակները չեն կարողանում հասկանալ այն բոլոր հրաշքները, որոնք
գալիս են մարդու բարօրության համար տեխնոլոգիայի միջոցով, որը մի ընծա է
Իմ Հոր կողմից: Դեղագործության զարգացման բոլոր հրաշքները հանուն
մարդկության բարօրության, նույնպես ընծա է: Սակայն այս ընծաները

անշնորհակալությամբ են ընդունվում, որովհետև Իմ զավակները մտածում են,
թե այդ ամենը մարդու արածն է, բայց դա այդպես չէ:
Բանականության ընծան
Բանականության ընծան, ճիշտ՝ ինչպես երգինը, Աստվածային
Թագավորությունից տրված ընծա է: Եվ այն ճշգրիտ է, քանի որ դրանք Աստծո
կողմից տրված ընծաներ են, որոնք դարձել են Սատանայի` Չարի թիրախը: Այդ
նրա ազդեցությամբ է, որ տեխնոլոգիան օգտագործվում է ոչնչացնելու և
աշխարհում ավերածություն տարածելու նպատակով: Ինչպե՜ս է նա ծիծաղում,
երբ տեսնում է սկսվող պատերազմներ և երբ տեխնոլոգիան օգտագործվում է
լրտեսելու լամ սպանելու համար: Ինչպե՜ս է նա նորից ծիծաղում, երբ
բժշկության տեխնոլոգիան օգտագործվում է ոչ միայն պարզապես սպանելու
համար, այլև սպանությունն արդարացնելու համար: Տեխնոլոգիայի միջոցով
իրագործվող այս բոլոր սարսափելի ոճիրները մարդկության դեմ թաքնված են
այսպես կոչված հանդուրժողականության ֆասադի ետևում:
Հանդուրժողականությունը` չարի դիմակ
Հանդուրժողականությունը կարող է լինել ամենակատարյալ դիմակը չարի
համար: Պարզ է ցանկացած զգոն մարդու համար, Իմ ուսուցումների միջոցով,
և անմիջապես կնկատվի, երբ մարդկության դեմ նյութվող այդ ոճիրները սկսեն
ծավալվել ձեր աչքերի առջև: Հանդուրժողականության անվան տակ սպանում
են մարդկանց, զրկում նրանց ազատությունից, և, առավել ևս, բարոյական
արդարության համար մարտնչելու իրավունքից: Ո՜հ, այո՛, զավակնե՛րս,
իմացեք, զգոն և ուշադիր եղեք, երբ լսեք հանդուրժողականություն բառը, քանի
որ դա Սատանայի խաբեության սիրելի խայծերից մեկն է:
Մարդիկ չեն կարողանում պաշտպանել քրիստոնեությունը
Իմ զավակները, չնայած ժամանակակից հաղորդակցության աշխարհին, չեն
կարողանում ոտքի կանգնել և ընդունել իրենց քրիստոնյա լինելը: Սա
հիմնականում այն փաստի պատճառով է, որ քրիստոնյաների մեծ մասն
ապրում է արևմտյան աշխարհում: Նրանք սարասափում են, երբ մտածում են
որ իրենց վրա կծիծաղեն կամ ծաղրի կենթարկվեն: Նրանք բացարձակապես
ճիշտ են: Նրանց կծաղրեն: Բայց ուշադրություն դարձրեք սրա վրա: Իմ
զավակները միշտ էլ ինչ-որ ձևով ծաղրի են ենթարկվում, երբ վերցնում են Իմ
խաչը: Այդ դեպքում նրանք կարող են վստահ լինել, որ կատարում են Իմ
աշխատանքը:
Նրանք, ովքեր տառապում են հանուն Ինձ, կստանան մեծ օրհնություններ և
բազմաթիվ շնորհներ: Բայց այն քրիստոնյաները, ովքեր մարտնչում են
հրապարակայնորեն՝ հռչակելու համար Իմ Անունը, ամենաշատը կտառապեն:
Նրանք պետք է ուժեղ մնան: Դուք Իմ հույսն եք այս երկրի վրա; Առանց Իմ

նվիրյալ հետևորդների Իմ զավակները չեն կարողանա անցնել դեպի Իմ Հոր
Թագավորություն տանող վերջնական շեմից:
Ես սիրում եմ Իմ բոլոր հետևորդներին: Ես նրանց սրտերում եմ, և նրանք
գիտեն դա: Ուշադրություն դարձրեք Իմ Խոսքին հիմա այս մարգարեի միջոցով
տրվող: Մի արհամարհեք այս պատգամները: Նրանք կօգնեն, ասված խոսքի
միջոցով, փրկել միլիոնավոր հոգիների ողջ աշխարհով մեկ, նախքան Իմ
Երկրորդ Գալուստը:
Գնացեք հիմա խաղաղությամբ և սիրով:
Ձեր նվիրյալ Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Մեծ Տառապանքը
Երկուշաբթի, 20 դեկտեմբերի, 2010թ., ժ. 10.00
Ուշադրություն դարձրու սրա վրա, աղջի՛կս: Մարդկությունը
նախազգուշացվում է, այս պատգամների միջոցով, այն կացնի մասին, որը
կիջնի նրանց վրա, ովքեր շարունակում են մերժել Հավիտենական Հորը:
Ժամանակը մոտենում է Մեծ Տառապանքի գալուստի: Այս իրադարձությունը
կսկսվի 2012թ-ի վերջից, և չպետք է այն շփոթել Երկիր իմ Երկրորդ Գալստյան
ժամանակի հետ, քանի որ դա, զավակներս, չի կանխասացվում այս
պատգամներում: Ով էլ որ փորձի Իմ զավակներին տալ Իմ Երկրորդ Գալստյան
վերաբերյալ որևէ ամսաթիվ, ստախոս է և մաքուր մարգարե չէ: Ես,
այնուամենայնիվ, այս մարգարեի միջոցով բացահայտում եմ յուրահատուկ
դեպքերի տարիներ, որոնք տանում են դեպի Իմ Երկրորդ Գալուսը:
Աստված թույլ չի տա, որ աշխարհի բնակչության սպառման ծրագիրը
կատարվի
Այնքան վաղուց կանխասացված Մեծ Տառապանքը հիմա կսկսի իրականանալ
չհավատացող աշխարհի աչքերի առջև: Սա կլինի, երբ արդարադատության
սուրը կիջնի ամենուր: Իմ Հավիտենական Հայրը չի պատրաստվում ետ
կանգնել և թույլ տալ չար ծրագիրը, որը հենց հիմա նյութվում է փակ դռների
ետևում և նախատեսում սպառել աշխարհի բնակչությանը, հասկացե՛ք:
Չար խումբը, Սատանայի նվիրյալ հետևոդները, անցյալում փորձել են
ցեղասպանություն պարտադրել Իմ Հոր զավակների վրա: Նրանք

ձախողվեցին: Նրանք նորից փորձում են: Նրանք նորից կընկնեն, բայց
կհասցնեն դրանից առաջ սարսափելի ավերածություն առաջացնել:
Հավատացյալները չպետք է վախենան
Իմ Հավիտենական Հայրը, Իր Գթասրտությամբ, ստիպված կլինի միջամտել, որ
կանգնեցնի նրանց, չնայած այն բանին, որ Նրան ցավ է պատճառում գլոբալ
աղետներ սանձազերծել, որոնք առջևում են: Հավատացյալնե՛ր, չվախենաք ձեր
կամ ձեր ընտանիքների համար: Դուք պաշտպանության տակ եք: Բայց
խնդրում եմ աղոթեք Սուրբ Վարդարանը և Իմ Աստվածային Գթասրտության
աղոթքը միշտ, որ օգնեք թեթևացնել և խույս տալ որոշ աղետներից:
Հիմա սկսեք նախապատրաստվել: Այդ մարդկանց դեմ, մինչ նրանք փորձում
են վերահսկել ձեր փողը, առողջությունը, սնունդը և նույնիսկ հավատը, պետք է
կռվել: Կանգնեք և պաշտպանեք ինքներդ ձեզ և ձեր ընտանիքներին, աղոթքի
միջոցով: Կանչեք բոլոր սրբերին, որոնց հարգանք եք մատուցում, որ օգնեն ձեզ
որպես միջնորդներ Իմ Հավիտենական Հոր մոտ:
Գլոբալ աղետները կհարվածեն
Մինչ գլոբալ աղետները սկսվել են եղանակի մեջ կատարվող դրամատիկ
փոփոխություններով, որն արդեն սկսվել է մեղմ տեսքով, նրանք կդիտվեն
որպես գլոբալ նախազգուշացման հետևանք: Այո՛, մարդկությունը փչացրել է
երկիրը չափազանց այլանդակ ձևով, բայց այդ աղետները ոչ մի կապ չունեն
կլիմայի փոփոխության հետ:
Իմ Հավիտենական Հայրը կարող էր, եթե որոշեր, ետ նստել և ոչինչ չանել: Այդ
ժամանակ որոշում կայացնողների այդ չար, իշխանության ծարավ և խաբված
խմբերը կհաղթեին: Նրանք հոգիներ կգողանային, քաշելով Իմ զավակներին
Սատանայի` Չարի հանդեպ իրենց հիպնոտիկ նվիրվածության ցանցերի
միջոցով: Նրանց դա թույլ չի տրվի:
Կոչ բոլոր կրոններին` միավորվելու
Ժամանակն է հիմա իմ Հոր զավակների ու հետեւորդների համար, ինչպես նաև
նրանց համար, ովքեր հավատում են գերագույն էությանը, որն Աստված է`
ամեն ինչի Արարիչն ու Ստեղծողը, միավորել ուժերը որպես մեկ: Անկախ
նրանից, թե ինչ ուղիով եք հետևում Աստծուն, կամ հավատում եք Ինձ` Նրա
միակ սիրելի Որդուն, կանգնեք միասին որպես մեկ: Կռվեք այն խմբի դեմ, որը
ներկայացնում է Չարին: Նա ձեր թշնամին է, եթե դուք հավատում եք Աստծուն`
Հավիտենական Հորը: Նա փորձում է արգելել ձեզ մտնելու Դրախտ, ստելով իր
հետևորդներին, որ ինքը նույնպես նրանց կտանի համազոր կերպով գեղեցիկ
դրախտ: Այդ խեղճ մոլորված և վստահության արժանի հետևորդները չեն

կարող տեսնել խաբեության միջոցով, քանի որ կուրացած են նյութական
փառքի հմայքով:

Հովհաննու Գրքի մարգարեությունները հիմա ի հայտ են գալիս
Աղոթե՛ք, աղոթե՛ք, աղոթե՛ք բոլորդ ամեն օր: Շատ շուտով բոլորը կհասկանան
Սուրբ Գրքի ճշմարտությունը: Բոլորը կհասկանան, վերջապես, որ Իմ Հոր
Գրքում պարունակվող Ուսուցումները ճշգրիտ են: Նրանք չեն ստում:
Անցյալում կանխասացված մարգարեություններն ի հայտ են գալիս: Հովհաննու
Գրքում պարունակվող մարգարեությունները հիմա ի հայտ կգան: Այս
մարգարեին տրված այս պատգամները Իմ զավակներին Իմ Հոր
Թագավորություն մտնել նախապատրաստելու համար են:
Գնացեք հիմա, տարածեք Իմ ճշմարտությունը: Փրկեք մեկդ մյուսին Խաբեբայի
ճանկերից քանի դեռ չափազանց ուշ չէ:
Ձեր սիրող Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Երրորդ պատգամը Կույս Մարիամից
Երկուշաբթի, 20 դեկտեմբերի, 2010թ., ժ. 10:00
Լսի՛ր Ինձ, զավա՛կս: Դու պետք է ուժեղ մնաս Իմ սիրելի որդու` Հիսուս
Քրիստոսի համար: Նա չափազանց յուրահատուկ և կարևոր է քեզ համար,
որպեսզի դու հեռանաս՝ մտքումդ կասկածներ ունենալով: Այո՛, հեշտ է
շփոթության մատնվել այս աշխարհում, բայց դու պետք է ամբողջապես
վստահես Նրան: Նա կարիք ունի, որ դու ենթարկվես և Իրեն տաս բացարձակ
վստահություն:
Զավա՛կս, քեզ համար հեշտ չի եղել այս աշխատանքը, բայց ինչպես Ես
նախկինում ասել եմ, դու սիրում ես հաստատակամ լինել: Դու հաջողությամբ
կավարտես քո գործը: Ես կոչ եմ անում քեզ ետ վերադառնալ ամենօրյա
աղոթքի: Քանի որ Իմ Ամենասուրբ Վարդարանի միջոցով է որ կպաշտպանվես:
Այս աշխատանքը չափազանց սրբազան է, զավա՛կս, ուստի հարգանքից
ելնելով, խնդրում եմ ենթարկվիր Իմ Որդուն` նրան ամբողջապես վստահելով:
Մի կողմ հրիր կասկածներդ, զավա՛կս, քանի որ քեզ տրվել են յուրահատուկ
շնորհներ Սուրբ Հոգու կողմից: Հիմա ճշմարտությունը քո սրտի, հոգու և մտքի
մեջ է: Սա է պատճառը, որ քեզ համար ավելի հեշտ եղավ գրել պատգամները,
որոնք Իմ Սիրելի Որդին տալիս է քեզ:

Նա սիրում է քեզ, զավա՛կս, և ընտրել է քեզ այս դարի ամենակարևոր
առաջադրանքներից մեկի համար: Քո աշխատանքը համեմատվում է քույր
Ֆաուստինայի կատարած աշխատանքի հետ: Դու կրում ես նմանատիպ
տառապանքներ, որոնք նա կրեց: Մի՛ վախեցիր այդ տառապանքներից, որոնց
մեջ է նաև աղոթել կարողանալու պակասը և ամենօրյա կասկածները, որոնք
բնական են: Դրանք կանցնեն: Բոլոր սրբերը, ներառյալ սուրբ Ֆաուստինան,
քայլում են քեզ հետ, զավա՛կս, և ուղղություն տալիս քեզ ամեն օր:
Աշխատանքը, որը դու կատարում ես հանուն Ինձ և Իմ Սիրելի Որդի Հիսուսի,
կանխասացվել է: Դա ամենակարևոր ձևերից մեկն է, որով կարող ես հոգիներ
փրկել: Մի երերա և մի տատանվիր: Միշտ, միշտ կանչիր քո Սիրելի Մորը
օգնության համար: Ես այստեղ եմ քեզ համար: Խնդրում եմ, ամեն օր աղոթիր
Իմ Որդուն, ասելով Նրա Աստվածային Գթասրտության աղոթքը: Այդ կերպ դու
ավելի մոտ կլինես Նրան և ավելի շատ կզգաս Նրան քո սրտի մեջ:
Արիացի՛ր և առաջ շարժվիր հիմա: Սիրով նայիր այն թանկագին արահետին,
որը տանում է դեպի Օրհնյալ Երրորդություն: Բոլորը քեզ հետ են: Դու
կտառապես, բայց դա շնորհ համարիր, քանի որ առանց տառապանքի չես
կարող մոտ մնալ Իմ Որդու Սրտին:
Այժմ այսքանը: Շրջվիր և բաց արա սիրտդ հիմա Իմ Սիրելի Որդի Հիսուսի`
Ամենաբարձրյալի համար:
Սեր և խաղաղություն:
Վարդերի Տիրամայր

Իմ Ցավն ու Տառապանքն այսօր
Չորեքշաբթի, 22 դեկտեմբերի, 2010թ., ժ. 02.40
Աղջի՛կս, Ես սոսկալիորեն տառապում եմ մարդկության մեղքերի համար և Իմ
Գոյության դաժան ժխտման պատճառով, որն այսօր այնքան սովորական է
դարձել աշխարհում, որ չհավատացողների թիվը, ովքեր իրենց մեջքն են շրջել
դեպի Ինձ, հասել է արտառոց քանակի:
Ցավը, տառապանքն ու տանջանքն է՛լ ավելի ուժգին են արտահայտվում, երբ
աշխարհը տոնում է Սուրբ Ծնունդը: Ես գիտեմ Իմ Սրտի մեջ, որ դա
ամենակարևոր քրիստոնեական տոնն է, և Իմ Ուսուցումները հայտարարվում
են այն ձևով, ինչպես պետք է:

Իմ սիրելի աղջի՛կ, դու պետք է հաստատակամ լինես քո տառապանքի մեջ`
ինչպես մտքի, այնպես էլ հոգու: Դրանք քեզ ավելի կմոտեցնեն Իմ Սուրբ
Սրտին: Միայն այն ժամանակ, երբ տառապանքով դիմանաս այդ
փորձություններին, դու միասնության մեջ կլինես Ինձ հետ:
Աղջի՛կս, աղոթի՛ր, աղոթիր այն մյուս հոգիների համար, ովքեր կթեթևացնեն
Իմ կրած տառապանքները: Ո՜հ, եթե միայն Ես կարողանայի փրկել հոգիներին
արագորեն և գրկել նրանց իմ սիրող Բազուկների մեջ, Իմ Սիրտը կսփոփվեր:
Բայց շատ հոգիներ չեն շրջվի դեպի Ինձ: Դու պետք է շատ աշխատես նրանց
ճշմարտության մեջ համոզելու համար, աղջի՛կս: Երբեք չնահանջե՛ս:
Դու լի ես կասկածներով, բայց Ես գիտեմ, որ սրտիդ խորքում հասկանում ես,
որ Գթասրտության այս պատգամները` հոգիների փրկության համար տրվող,
ճշմարտապես գալիս են Ինձնից և Իմ Հավիտենական Հորից:
Հաստատակամ եղիր, ընդունիր տառապանքը, խոնարհ եղիր, համբերատար և
գործիր արժանապատվությամբ, երբ քեզ մարտահրավեր են նետում Իմ Անվան
համար:
Գնա հիմա նորացված եռանդով, սիրով և զորությամբ, որ ետ գրավես Իմ սիրելի
զավակների հոգիները:
Ձեր սիրող Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Ինչու ես դարձա մարդ
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, շնորհակալ եմ, որ պատասխանեցիր կանչիս:
Ուրախությամբ եմ Ես հաղորդակցվում քեզ հետ Իմ Ծննդյան
տոնակատարության պահին: Իմ բոլոր զավակների կողմից ցույց տրված
հավատի և պաշտամունքի հետևանքով Իմ Սրտի մեջ լցվող սերը չափազանց
թանկ է:
Սա ամենուր գտնվող Իմ զավակների համար այն պահն է, որ մտածեն, թե
երկրի վրա Իմ անցկացրած կյանքը ինչ հետևանքներ ունի մարդկության վրա:
Իմ ծննդյան պատճառով է, որ մարդը փրկություն կփնտրի: Իր բոլոր
զավակների հանդեպ Իմ Հավիտենական Հոր ունեցած Սիրո պատճառով էր, որ
Նա կատարեց Գերագույն Զոհաբերությունը: Այն, որ Նա պետք է տեսներ
Մանկան ծնվելը, նրա աճը, երբ երեխա էր մինչև հասունություն` հստակորեն

ցույց տալով Իր Սերն ու վճռականությունը` փրկելու համար Իր բոլոր
զավակներին: Նա այնքան շատ է սիրում Իր բոլոր զավակներին, որ Ինձ
խնդրեց ապրել մի կյանք որպես մարդ, իմանալով, որ Ես կստորացվեմ և
ծաղրի կենթարկվեմ: Նա թույլ տվեց, որ դա կատարվի:
Իմ Ծնունդը մի նշան է բոլորի համար, որ Աստված` Հավիտենական Հայրը
այնքան սիրեց Իր զավակներին, որ մի հսկայական զոհաբերություն կատարեց:
Ինձ թույլ տալով երկիր գալ և ապրել ձեր մեջ, Նա ցույց տվեց Իր կարեկցանքն
ու ցանկությունը` փրկելու ձեզ, Իմ մահը թույլ տալու միջոցով: Եթե Նա Ինձ
չուղարկեր, մարդը չէր կարող փրկվել: Սակայն նրանք, ովքեր Ինձ մերժում էին,
դեռևս վստահ չէին Աստծո` Հավիտենական Հոր տված խոստումների
վերաբերյալ: Մինչև հիմա էլ բավականին խառնաշփոթություն կա:
Հիմա մարդկությունը պետք է հասկանա նոր Երկնքի և Երկրի խոստումներն ու
իրական լինելը, որը նախատեսված է Աստծո բոլոր զավակների համար: Սա
ամենամեծ պարգևն է, և այն ընծան, որը նախատեսված էր ձեզ բոլորիդ համար,
որ կիսեիք Նրա հետ, մինչև այն ժամանակը, երբ Սատանան ոչնչացրեց այն`
Եվային գայթակղեցնելու միջոցով:
Այսօր մարդիկ շատ դեպքերում Հին և Նոր Կտակարանների ուսուցումները
դիտում են որպես առակներ: Շատերը չեն հասկանում, որ դրանցում եղած
ուսուցումները եղել և մնում են վավերական: Քանի որ շատ դեպքերում հղում է
արվում հոգևոր թագավորության մեջ կատարված դեպքերին, մարդկանց
համար դժվար է հավատալ, որ դրանք կարող է տեղի ունեցած լինեն: Նրանք
հանգել են այդ եզրակացությանը, քանի որ գնահատում են այդ
բովանդակությունը տրամաբանական մտածողության միջոցով` հիմնվելով
այն ամենի վրա, ինչ տեղի է ունենում երկրի վրա: Բայց նրանք սխալվում են:
Երկիր Իմ գալը նախապատրաստված էր որպես մի վերջին հնարավորություն
աշխարհն արթնացնելու համար, որպեսզի բոլորը հասկանան, որ Աստված
Ամենաներող է: Իմ դերն էր ձեզ ցույց տալ, Իմ ուսուցումների և խաչի վրա
մահվամբ, դեպի Երկինք տանող Ճանապարհը:
Ուրեմն հիշեք, որ Սուրբ Ծննդին Իմ Ծնունդը օգնելու համար էր ձեզ, որ
վերագնահատեք Դրախտի հանդեպ ունեցած ձեր հավատը, որին դուք բոլորդ
կոչված եք մասնակից լինելու: Իմ կյանքը հիշելով դուք կարող եք հիմա միանալ
Ինձ Իմ Հոր Թագավորության մեջ, եթե բացեք ձեր սրտերը և խնդրեք Ինձ մեկ
անգամ ևս գրկել ձեզ:
Ձեր Աստվածային Փրկիչ և Արդար Դատավոր
Հիսուս Քրիստոս

Կեղծ ուսուցիչներ եւ մարգարեներ
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Ես Եմ Ակիզբը և Վերջը: Իմ միջոցով Իմ Հավիտենական սիրելի Հայրը ստեղծեց
աշխարհը և Իմ միջոցով այն կվերջանա: Ես Լույսն եմ՝ Փրկիչը, ով բոլոր նրանց,
ովքեր Ինձ հավատում են, կբերի խոստացված Դրախտի մեջ: Նրանք, ովքեր
չնայած Իմ բոլոր Ուսուցումներին և Իմ մարգարեների ջանքերին, դեռևս
մերժում են Ինձ ընդունել, չեն մտնի Իմ Հոր Թագավորություն:
Ձեզանից նրանք, ում Սուրբ Գրքերի միջոցով տրվել է ճշմարտության ընծան,
պետք է բացեք ձեր աչքերը հիմա և ընդունեք Իմ Ուսուցումները և Իմ
մարգարեների կողմից տրված մարգարեությունները: Վերջապես մոտենում է
այն ժամանակը, երբ Ես կվերադառնամ Երկիր՝ ետ վերցնելու Իմ սիրելի
հետևորդներին: Իմ ժամանակակից մարգարեների միջոցով, ցավալի է, բայց
Ինձ կշարունակեն մերժել: Դուք բոլորդ պետք է լսեք և կարդաք Իմ կողմից
տրվող պատգամները, որոնք տրվում են գթասրտությունից ելնելով, և
հասկանաք դրանց կարևորությունը:

Իմ Ուսուցումները երբեք չեն փոխվել
Դուք պետք է հիշեք, որ Իմ Ուսուցումները նույնն են, ինչ միշտ եղել են: Նրանց,
ովքեր գալիս են Իմ Անունից, պետք է ուշադրությամբ հետևել: Եթե նրանք
հայտարարում են Իմ Խոսքը, ուրեմն Լույսից են: Երբ տեսնում եք, որ
Ուսուցումները փոխված են որևէ ձևով, որը ձեզ տարօրինակ կթվա, ուրեմն
հեռացե՛ք: Մի՛ լսեք: Այդ դժբախտ մարդիկ գայթակղվել են Չարի կողմից`
գիտակցաբար աղավաղելու համար Իմ Ուսուցումները, որ ձեզ շեղեն և
շփոթության մատնեն:
Ցանկացած վարդապետություն, որը չի սերում Սուրբ Գրքից և որը
հայտարարում է, թե հռչակում է ճշմարտությունը, սուտ է: Դա մեղք է Իմ դեմ և
ծանր հարձակում Ինձ վրա և Իմ Հավիտենական Հոր վրա:
Կեղծ Մեսիա
Շուտով այս կեղծ ուսուցիչներն իրենց հայտնի կդարձնեն աշխարհով մեկ: Դուք
նրանց կտեսնեք ամենուրեք` բղավելով ինչքան կարող են բարձր,
ուշադրություն փնտրելով: Ոմանք այն աստիճան կգրավեն Իմ զավակներին, որ
նույնիսկ Իմ ճշմարիտ հետևորդները կհավատան, թե նրանք ունեն

աստվածային զորություններ: Հատկապես մեկը կբարձրանա այնպիսի
բարձունքների, որ մարդիկ սխալմամբ կհավատան, թե նա Մեսիան է:
Իմ զավակներից կպահանջվի մեծ արիություն, մեկ միտք և ուժ, որ կպչեն Ինձ և
թույլ տան Ինձ առաջնորդել իրենց դևերով լցված այդ վտանգավոր ջունգլիի
միջով: Վերջին օրերի սկսվելու հետ Սատանայի կողմից արձակված դևերը
կգան դիմակավորված որպես Իմ հետևորդներ և մարգարեներ: Հիմա նրանք
համախմբվում են, թիրախ ունենալով Իմ ճշմարիտ մարգարեներին ու
տեսանողներին: Նրանք (դևերը) կփորձեն լռեցնել նրանց կեղծ
վարդապետությամբ: Նրանք կշրջեն ճշմարտությունը, հարմարեցնելու համար
այն իրենց անբարոյական ուղիներին, որն արտաքինից դժվար կլինի
զանանանել: Իմ նվիրյալ հետևորդները, սպասավորներն ու մարգարեները
անմիջապես կիմանան, թե ովքեր են այդ չար մարդիկ: Նրանք ցավալի և
անհանգստացնող կհամարեն այդ հայտարարությունները: Բայց ամենից շատ
նրանց սրտերին ցավ կպատճառի այն փաստը, որ այնքան շատ քրիստոնյաներ
կխաբվեն նրանց հմայիչ տեսքից: Նրանք այնքան համոզիչ կլինեն, որ շատերն
իրենց չար ցանցերի մեջ կքաշեն Իմ նվիրված սպասավորներին, ովքեր նվիրել
են իրենց կյանքը Ինձ և Իմ Հավիտենական Հորը:
Կոչ քրիստոնյաներին` ոտքի կանգնելու
Սուրբ Հոգու շնորհներով օծված Իմ նվիրյալ հետևորդներին հիմա Ես կոչ եմ
անում: Վերցրե՛ք հավատի ձեր զենքերն ու ուժեղ մնացեք: Մարտի կանչեք
նրանց: Սովորեցրեք մարդկանց ճշմարտությունը` նրանց մշտապես
հիշեցնելով այն ճշմարտությունը, որը պարունակվում է Իմ Հոր Գրքի`
Ճշմարտության Գրքի մեջ: Այդ Ուսուցումները հարատև են:
Ձեզ համար, զավակնե՛րս, դժվար կլինի կանգնել և հաշվառվել, բայց լսեք Ինձ
հիմա: Եթե դուք դա անեք, կօգնեք փրկել հոգիների: Ձեր եղբայրներն ու
քույրերն աշխարհում ձեր ընտանիքն են: Ես ձեզ բոլորիդ Ինձ հետ կտանեմ
Դրախտ, որը խոստացել եմ Իմ բոլոր սիրելի զավակներին: Ամենուր Իմ
հետևորդների կողմից արվող աղոթքների, զոհողությունների և
հաստատակամության միջոցով է, որ Իմ Կամքը կկատարվի:
Վերցրե՛ք փրկության գավաթը հիմա Իմ Անունով: Հետևե՛ք Ինձ: Թույլ տվեք
Ինձ առաջնորդել ձեզ բոլորիդ: Թույլ տվեք Ինձ գրկել ձեզ Իմ Սրտում, երբ
միավորվենք միասին՝ փրկելու մարդկությանը Խաբեբայից:
Հիշե՛ք սա. Ես սիրում եմ Իմ զավակներից յուրաքանչյուրին այնպես, որ
հաղթանակի քաղցրությանը դառնություն կխառնվի և Իմ Սիրտը կկոտրվի, եթե
նրանց բոլորին հավիտենական կյանքի մեջ չբերենք:
Աղոթե՛ք, աղոթե՛ք, աղոթե՛ք հիմա դուք բոլորդ և հիշեք հետևյալ խոսքերը` Ես
Ալֆան եմ և Օմեգան:

Ձեր սիրող Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս, Թագավորը Երկրի եւ Արդարացի
Դատավոր ողջ մարդկության.

Սուրբ Ծննդի նշումը
Շաբաթ, 25 դեկտեմբերի, 2010թ., ժ. 12.30
Իմ սիրելի աղջի՛կ, ինչու՞ Ես տատանվում: Մի՞թե չգիտես, որ քեզ
առաջնորդում եմ ամեն օր: Դու սրտիդ մեջ վստահորեն գիտես, որ պետք է
միայն նստես, բացես քո սիրտը և դրանից հետո կլսես Իմ պատգամը:
Վստահի՛ր Ինձ: Անձնատու՛ր եղիր: Հավատա՛, որ երբ դու Ինձ ես փոխանցում
քո վախը, անհանգստությունը, հոգսերը և խնդիրները, որ Ես կվերցնեմ դրանք
քեզնից և համապատասխան ձևով կպատասխանեմ: Հիմա դու պետք է
ժամանակ տրամադրես ուշադրություն դարձնելու համար ողջ մարդկության
համար տրվող այս ամենակարևոր պատգամներին: Մի՛ տատանվիր առաջ
տանել այս ամենասրբազան աշխատանքը:
Հիմա ուշադրություն դարձրու սրա վրա, Իմ սիրելի աղջի՛կ: Մինչ ամբողջ
աշխարհով մեկ քրիստոնյաները պատվում են Բեթղեհեմում Իմ Ծնունդը,
շատերն են հարգանք մատուցում առանց իսկական սիրո իրենց սրտերում:
Չնայած դրան, շատերը կմոտենան Իմ Սրտին: Մյուսները պարզապես գլխով
կանեն, կժպտան և կխոսեն համառոտ կերպով այս ամենակարևոր ժամանակի
նշանակության մասին, երբ նշվում է Իմ Հոր զավակների վրա ժամանակների
սկզբից ի վեր մարդկության վրա հեղված ամենամեծ ընծան: Սակայն երբ Իմ
զավակները, Իմ նվիրյալ հետևորդները տոնում են Սուրբ Ծնունդը, նրանց
ուշադրությունը շեղվում է աշխարհիկ բարիքների հետ կապված արտաքին
շուքից և արարողություններից:
Քանի՞սն են քրիստոնյաներից բացատրում իրենց երեխաներին Իմ Ծննդյան
նշանակությունը: Քանի՞սն են հիշում Իմ սիրելի Մոր և Նրա սուրբ ամուսին
Հովսեփի ցուցաբերած խոնարհությունը: Քանի՞սն են հասկանում, որ Ես
դարձա մարդ, որ փրկեմ մարդկային ռասան Դժոխք տանող ճանապարհից: Այս
պարզ պատգամն է, որ աղավաղվել է դարեր ի վեր և քողարկվել
ցուցամոլությամբ: Այնուամենայնիվ, այն ճանաչվել է նվիրյալ քրիստոնյաների
կողմից որպես մի ժամանակ, որ մտածեն Իմ` իրենց Փրկչի հանդեպ ունեցած
իրենց հավատարմության մասին: Խնդրում եմ, Ես կոչ եմ անում ձեզ,
զավակնե՛րս, օգտագործել այս Տոնը աղոթելու համար աշխարհում բոլոր

նրանց համար, ովքեր կարիք ունեն արթնանալու` հասկանալու համար այն
փաստը, որ իրենք ժառանգություն ունեն: Այստեղ է, որ նրանց համար հատուկ
տեղ է պահված Իմ Հոր Թագավորության մեջ, եթե նրանք ընտրեն այն ընդունել:
Մեծ Նախազգուշացման ժամանակը որոշված է
Այնքան կլանված են Իմ զավակները նորություններով օրվա յուրաքանչյուր
րոպե, որ ազդում է իրենց կյանքի վրա, բայց ոչ մի հետևանք չունի
Հավիտենական Կյանքում: Զավակնե՛րս, ժամանակն է, որ դուք բոլորդ քննեք
ձեր գիտակցությունը հիմա, նախքան Մեծ Նախազգուշացումը, որը
նախորդում է Իմ Երկրորդ Գալուստին: Աղոթեք ձեր սեփական պարզ բառերով
Աստվածային առաջնորդության համար:
Մեծ Նախազգուշացման ժամանակն արդեն որոշված է: Զգո՛ն եղեք:
Ձեր Աստվածային Փրկիչ և Արդար Դատավոր
Հիսուս Քրիստոս

Նախազգուշացում հավատացողներին` չմերժել իսկական
մարգարեներին
Երեքշաբթի, 28 դեկտեմբերի, 2010թ., ժ.11.00
Իմ սիրելի աղջի՛կ, հիմա քեզ տալիս եմ վերջնական պատգամը մարդկության
համար` մտածելու նախքան վերջին ժամանակը, որպեսզի փրկեն իրենց
հոգիները:
Ինչպես կանխասացվել է, հիմա բազմաթիվ հրեշտակներ են ցրված աշխարհով
մեկ՝ նախապատրաստելու երկիրը Իմ հայտնվելու համար: Այդ հրեշտակներից
շատերը մարդկային տեսքով են, և ինչպես դու, Իմ սիրելի աղջի՛կ, ընտրել են
այս դերը: Ծննդյան պահին նրանց ներգրավումը ժամանակադրված էր
այնպես, որ համընկնի վերջնական Նախազգուշացման և Վերջին
Ժամանակների հետ: Նմանապես, Դժոխքի խորքերից արձակված դևերը
սանձազերծվում են: Նրանք, երբ իրենց ներկայացնում են այս երկրի վրա,
ներկայանում են գայթակղության և ստերի միջոցով: Նրանք հարձակվում են Իմ
զավակների վրա, ովքեր բաց են նրանց ազդեցության հանդեպ: Նրանք
վարակում են այն հոգիներին, որոնք արդեն խավարի մեջ են: Նրանք մտնում
են այդ հոգիների ոգիների մեջ` խաբելով նրանց և համոզելով, որ Իմ և Իմ
Երկնային Հոր հանդեպ նրանց հավատը անմտություն է:

Այս մարդիկ արտաքնապես չունեն այնպիսի տեսք, որը ասոցացված կլինի ձեր
կարծած չարի հետ: Դրա փոխարեն նրանք կերևան խելացի և ոգեշնչող: Նրանք
նաև բավականին համոզիչ կլինեն քարոզելիս այն, ինչը Իմ բարի զավակները
կհամարեն ճշմարտություն: Տխուր է, բայց նրանց սրտերում սեր չի լինի, և դուք
պետք է զգոն լինեք նրանց ուսուցումների հանդեպ:
Հիմա Ես ցանկանում եմ կոչ անել Իմ հավատացողներին: Դուք, զավակնե՛րս,
աղոթքի և հավատքի միջոցով ստացել եք այն Ընծաները, որոնք Ես խոստացա
բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են Ինձ: Ձեզ տրվել են տարբեր Ընծաներ, և
յուրաքանչյուր Ընծա նախատեսված է տարբեր առիթներով Իմ Խոսքը
տարածելու համար:
Տեսանողների գնահատումը
Նրանց, ում Ես տալիս եմ իմացության ընծան, որ օգնի ձեզ տարբերել Իմ
Անունով եկողներին և նրանց, ովքեր գալիս են Սատանայի անվամբ, խնդրում
եմ եղեք չափազանց զգույշ: Ճիշտ է միայն, որ զգուշանաք կեղծ մարգարեներից:
Այնուամենայնիվ, երբեք մի դատեք նրանց, ովքեր ասում են, որ գալիս են Իմ
Անվամբ, առանց նրանց պատգամները նախապես հստակորեն գնահատելու:
Դուք երբեք չպետք է <<արտաքին երևույթվ>> դատեք Ինձնից եկող
պատգամները: Երբ մեկն ասում է, թե գալիս է Իմ Անունով, մի ենթադրեք, թե
նրան տված ձեր գնահատականն անսխալական է: Ուշադիր եղեք այն
մարգարեների հանդեպ, որոնց ծաղրում են, կամ բարկանում, երբ նրանք
հայտարարում են, թե իրենք ստանում են աստվածային պատգամներ Իմ կամ
Իմ Օրհնյալ Մոր կողմից:
Տեղի մի տվեք գայթակղությանը անմիջապես դատողություն նետելու նրանց
հանդեպ, առանց նախապես ուշադրությամբ լսելու պատգամները: Այդ
պատգամները ոչ միայն կվերաբերեն Իմ Ուսուցումներին, այլև Իմ Խոսքին և
կլինեն սիրով լի: Նրանք կսովորեցնեն ձեզ, ինչպես ապրել ձեր կյանքն Իմ
Անվամբ, որ հասնեք փրկության:
Երբեք մի անհանգստացեք, երբ Իմ իսկական մարգարեները հայտարարում են,
որ նրանք մեկուսի ստանում են պատգամներ գալիք իրադարձությունների
մասին: Մի ընդունեք գործելու կանխակալ կարծիքի մեղքը, դատելով
պատգամները ելնելով նրանից, թե ինչ խավի մարդիկ են դրանք ստանում:
Նրանցից ոմանք կրթված չեն լինի: Ոմանք կրթված կլինեն և պարզ: Շատերը
չեն համապատասխանի <<Սուրբ>> անձնավորության ձեր
պատկերացումներին:
Բայց կան միջոցներ, որոնցով կարող եք վստահանալ նրանց
վավերականությանը: Նրանք, ովքեր հաղորդակցվում են Իմ Սիրելի Մոր հետ,

մեծ մասամբ, կանխասում են Նրա ասած երևումները ժամով և ամսաթվով: Այդ
երևումներին գնացողները շատ դեպքերի ականատես կլինեն: Այն դեպքերում,
երբ Իմ պատգամները կտրվեն մարդկության համար, դրանք կարվեն առանց
մարգարեի կողմից փառք փնտրելու:
Մարդկանց մասին դատողություններ անել
Վերջապես, Ինձ հավատացողները, չնայած Իմ հանդեպ իրենց
նվիրվածությանը, կշարունակեն վիրավորանք թափել նրանց վրա, ովքեր
ասում են գալիք իրադարձությունների մասին և վիրավորանքների տարափ
կտեղան այն օրհնյալների վրա, ովքեր Սուրբ Հոգուց ունեն բուժման
զորություն: Կա՛նգ առեք և արթնացեք ձեր խաղաղ թմբիրից: Այս մարգարեները
կխանգաներն ձեր առօրյան, որովհետև նրանք հարմարավետորեն չեն նստում
ձեր սուրբ խմբի հետ: Նրանք չեն համապատասխանի այն ձևին, որը դուք եք
ակնկալում: Ուշադրությու՛ն դարձրեք սրան: Եթե դատեք այդ մարդկանց
հերետիկոսության համար կամ ելնելով երրորդ կողմի բամբասանքներից կամ
չարամիտ ակնարկներից, դուք կմեղադրվեք մեղքի մեջ: Մեղքը Իմ
մարգարեների հանդեպ խորապես վիրավորում է Ինձ: Երբ մերժում եք Իմ
իսկական տեսանողներին և մարգարեներին, դուք ձեր մեջքն եք շրջում դեպի
Ինձ:
Սակայն սա ճիշտ այն է, ինչ պատահում է այսօր աշխարհում, մինչ ավելի շատ
տեսանողներ են հրապարակ ելնում: Ինձ հավատացողների համար հեշտ չէ:
Պարզապես հիշեք, որ Իմ մարգարեների կողմից բերված պատգամները պետք
է նախապես կարդալ, հետո դատել, և դա նաև նույնիսկ նրանց համար, որոնք
գալիս են կեղծ մարգարեներից: Խնդրեք առաջնորդություն, երբ մտածում եք
այս պատգամների մասին: Իսկական պատգամները լի կլինեն սիրով: Սակայն
հաստատուն` իրենց իրավասության մեջ: Այն պատգամները, որոնք դեմ են այն
ամենին, ինչ դուք սովորել եք Իմ Ուսուցումներից և Իմ առաքյալներից, անկախ
նրանից, թե որքան ճարպիկ են, հեշտությամբ կգնահատվեն:
Լուռ մի մնացեք ձեր հավատքի մասին
Գնացե՛ք հիմա զավակներս, և ձեր սիրտը բացեք Իմ մարգարեների հանդեպ:
Նրանք պատրաստ են տալու ձեզ հավաստիացումները, որ ժամանակն արդեն
եկել է, որ Ես ձեզ բոլորիդ նախապատրաստեմ խոսելու Իմ Անունից: Հիշե՛ք,
փառքը տրվում է Իմ մարգարեներին, ովքեր խոսում են չնայած այն
նվաստացումներին ու վիրավորանքներին, որոնք նրանք ստիպված են կրել:
Այնուամենայնիվ, պատիժ կհասնի նրանց, ովքեր ասում են, թե հետևում են
Ինձ, բայց կլռեն իրենց հավատի մասին, իսկ մյուս կողմից արագ կլինեն Իմ
իսկական տեսանողների դեմ խոսելու մեջ: Ձեր սրտերի մեջ դուք գիտեք, որ
նրանք, ում դուք արհամարհել եք, խոսում են իրադարձությունների մասին,
որոնք ձեզ համար չափազանց դժվար է ընդունել: Դուք կհարցնեք, թե ինչու՞ Է

իմ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսն աշխատում այդպիսի անհատների հետ: Վերջին
հաշվով, նրանք սուրբ հետևորդներ չեն ըստ Իմ չափանիշների: Լավ, Իմ հարցը
ձեզ սա է. Ինչու՞ եք հավատացած, որ միայն մի քանի ընտրյալները, ովքեր
նվիրում են իրենց կյանքը աղոթքին, իրավասություն ունեն հեռացնելու նրանց,
ովքեր խոսում են ձեր շրջաններից դուրս: Դուք ոչինչ չե՞ք իմացել: Դուք չե՞ք
հասկանում, որ նրանք, ովքեր անց են կացնում իրենց կյանքը աղոթքին
նվիրելով, նույնպես կարող են դառնալ Խաբեբայի զոհը:
Իմ իսկական մարգարեներին կատեն
Հիշե՛ք, Ինձ նույնպես ծաղրել են, ծաղր ու ծանակի ենթարկել, մերժել և վերևից
նայել ծերերն ու քահանաները, երբ Ես Երկրի վրա էի: Եթե Ինձ ատել են,
ուրեմն կարող եք վստահ լինել, որ Իմ իսկական մարգարեներին կատեն
ամենից շատ, ճիշտ՝ ինչպես նրանց կպատվեն այլ վայրերում:
Ամո՛թ ձեզ բոլորիդ: Իմ մարգարեները դուրս չեն գա ձեր խմբերից, սակայն դուք
պետք է պատվեք նրանց: Նրանք կլինեն ամենաանհավանական մարգարեները
իրենց վարած կյանքի պատճառով: Ոմանք կլինեն աղքատ խավերից: Ոմանք
կլինեն ավելի հարուստ խավերից: Ոմանք կլինեն թերուս, մինչ մյուսները
կծնվեն գրագիտության ընծայով: Սրանք են Իմ ընտրյալ մարգարեները: Լսե՛ք
նրանց ձայնը, նախքան կարհամարհեք նրանց:
Աղոթե՛ք նրանց համար: Աղոթեք, որ Իմ Խոսքը, տրված այդ մարգարեներին,
չմերժվի: Դուք նույնպես մի մերժեք Իմ Խոսքը: Չհավատացողները միշտ
կփորձեն վարկաբեկել այդ խիզախ հոգիներին, ովքեր ասում են Իմ Խոսքը
բարձրաձայն, բայց դա սպասելի է: Իմ Սիրտը կոտրվում է երկու մասի, երբ Ինձ
հավատացողները` հատկապես աղոթախմբերում, մենաստաններում և այլ
հաստատություններում, արտաքին տեսքից ելնելով մերժում են Իմ իսկական
տեսանողներին: Լսե՛ք Իմ Խոսքերը: Նրանք երբեք չեն շեղվում
ճշմարտությունից, որքան էլ որ դուք, Իմ սիրելի հետևորդնե՛ր, փորձեք շեղել
ճշմարտությունը, որ համապատասխանի ձեր մեկնաբանությանը:
Բացե՛ք ձեր աչքերը: Արթնացե՛ք: Նշանները սկսվել են, որ բոլորը տեսնեն:
Դուք, Ինձ հավատացողնե՛ր, շատ ժամանակ չունեք: Լսե՛ք: Աղոթե՛ք:
Միավորվեք և հայտարարեք Իմ Անունը միասնությամբ, որ հոգիներ փրկեք
նախքան ժամանակը լրանա:
Ձեր սիրող Քրիստոս – Հիսուս՝ Փրկիչ և Արդար Դատավոր

Լրատվամիջոցները և գալիք գրաքննությունը
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, եկել է ժամանակը մեկ այլ տարվա համար, երբ Իմ սիրելի
զավակները ավելի շատ կիմանան Ինձնից, թե ինչպես հարմարեցնել իրենց
կյանքը, որպեսզի երբ Ես գամ որպես Դատավոր, մարդկությունը պատրաստ
լինի:
Իմ գեղեցիկ զավակնե՛ր, դուք բոլո՛րդ, ում Ես մոտ եմ պահում Իմ Սուրբ
Սրտին, հիմա դուք պետք է լսեք Ինձ: Ես երբեք չեմ լքի ձեզ, երբ դուք ճանաչեք
Ինձ և նոր Դրախտի ճշմարտությունները, այն խոստումը, որը Ես տվեցի ձեզ
բոլորիդ նախքան խաչի վրա կմահանայի ձեր մեղքերի համար: Հիմա
ժամանակը մոտենում է Իմ սիրելի զավակնե՛ր: Մի՛ վախեցեք: Եթե սիրում եք
Ինձ և հավատում եք Ինձ, ուրեմն ի՞նչ կա վախենալու: Քանի որ սերը վախով լի
չէ: Սերն ուրախություն է, երջանկություն, և դուք բոլորդ, ովքեր հավատում եք
Երկնքում Հավիտենական կյանքին, վախենալու ոչինչ չունեք: Ես սիրում եմ ձեզ
բոլորիդ:
Աստծո Մոր դերը Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստի մեջ
Իմ սիրելի Մայրը, ով պատասխանատու էր Իմ Գոյության Գավաթը վերցնելու
համար` սաղմնավորման պահին ազդարարելու մի նոր սկիզբ մարդկության
համար, կազդարարի նաև Իմ Երկրորդ Գալուստը:
Ես կազատագրեմ բոլոր նրանց, ովքեր շրջվում են դեպի Ինձ Գթասրտության
համար: Իմ Մայրը, ով ուղարկված է Իմ Հավիտենական Հոր կողմից աշխարհին
ազատագրում և փրկություն բերելու, կկանգնի Իմ կողքին այս երկրորդ անգամ:
Իմ սիրելի Մայրը` Լույսի Հրեշտակը, հիմա կհաղթի` տալու Իմ
Գթասրտությունը և ազդարարելու Իմ Երկրորդ Գալուստը երկիր: Իմ նվիրյալ
Մայրը` Անարատ Հղացյալը, որպես Միջնորդ կօգնի նախապատրաստել
աշխարհը Իմ Երկրորդ Գալուստի համար: Դարեր շարունակ նա
նախապատրաստել է մարդկությանը, բայց հիմա` վերջին 100 տարիների
ընթացքում նա փորձում է սեր լցնել ձեր սրտերի մեջ` վառելու համար այն
երբեմնի քարացած սերը, որը դուք ունեք Իմ և Իմ Հավիտենական Հոր հանդեպ:
Կար ժամանակ, երբ Իմ Մայրը աստվածային երևմամբ ուշադրություն էր
հրավիրում երկրի վրա: Տխուր է, բայց Ֆաթիմայից և Գարաբանդալից սկսած
Ինձ նվիրաբերված ծառաներից մի քանիսն են միայն լրջորեն ընդունում նրա
աստվածային երևումները: Ո՛չ էլ նրա տեսանողներին` այդ մի քանի
ընտրյալներին են լրջորեն ընդունում: Այս անգամ, մինչ 2011թ. սկսվում է,
աշխարհում շատ ու շատ փոփոխություններ են պատրաստվում տեղի

ունենալու: Սա այն պատճառով է, զավակնե՛րս, որ ձեր ճանաչած աշխարհը
փոխվելու շեմին է:
Ֆաթիմայի գաղտնիքի կապը ապագայի հետ
Ձեզանից` անմեղ և վստահող հոգիներից, այնքան շատերը չեն կարողանում
հասկանալ այն չարիքը, որը պատրաստվում է ծավալվել: Զավակնե՛րս, Ես
նաև ներառում եմ նրանց, ովքեր առաջին անգամ են կարդում այս
պատգամները հետաքրքրությունից դրդված` հոգևոր պակաս զգալով, լսե՛ք
հիմա:
Ձեզ և ձեր ընկեր եղբայրներին ու քույրերին, հիմա ձեզ տանում են դեպի մի
աշխարհ, որը կառավարվում է մի խմբի կողմից` կանխասացված Ֆաթիմայի
վերջին գաղտնիքի մեջ, որը ձեզ համար ծածուկ է, և շուտով դուք
կհայտնաբերեք հետևյալը.
1. Ձեր փողն անօգուտ կլինի, և միայն ոսկով ու արծաթով առևուր կանեն:
2. Դուք պետք է աղոթեք խմբերով և գտնեք գաղտնի հոգևորական, որը
բավականին քաջ կլինի, դիմակայելու համար Հալածանքին:
3. Դուք պետք է աղոթելու համար ապաստարաններ փնտրեք, որովհետև ձեր
եկեղեցիները կվաճառվեն դրամական եկամուտի համար:
4. Պահեք Սուրբ Գրքերը, նույնիսկ եթե նախկինում երբեք դրանք չեք
կարդացել, համոզված եղեք, որ հետագայում հնարավոր չի լինի գնել դրանք:
5. Կազմեք աղոթախմբեր, որ աղոթեն մարդկության փրկության համար: Երեք
տարվա ընթացքում կհասկանաք, թե ինչու է դա կարևոր:
Լրատվամիջոցների գրաքննություն
Լրատվամիջոցներին Ես ասում եմ հետևյալը: Ամբարտավանությունը, որը դուք
այսօր ցուցադրում եք աշխարհին որպես աշխարհում լրատվական միջոցներ,
կփոխվի հուսահատության, երբ ձեր խոսքն այլևս չի լսվի: Դուք նույնպես
շուտով կհասկանաք աղոթքի կարևորությունը, երբ մարդկությունը շրջվի
ճշմարտությունից: Այսօր ձեր խոսքը դեռևս կարողանում է ներկայացնել
կարևոր անկախ ճշմարտությունը: Բայց այդ ընծան կվերցվի ձեզնից: Դրա
փոխարեն ճշմարտությունն արդեն կթաքցվի մարդկությունից այն
դիկտատուրայի ժամանակ, որին շուտով ականատես կլինեք Մեծ Տառապանքի
ընթացքում: Այն ժամանակ ձեր խոսքը կմերժվի այնպես, ինչպես հիմա Իմն է
մերժվում:

Հաղորդակցության <<Գաղտնի ուղին/կանալը>>
Ոչ ոք չի լսի ձեզ, որովհետև միակ խոսքը` մարդկությանը տրվող, որը կունենա
ազդեցություն, կլինի Գաղտնի Ուղին, որը աշխարհին կհաղորդվի
տեխնոլոգիաների միջոցով: Դուք ձեզ կգտնեք անապատում և կավարտեք
նրանով, որ կփորձեք հաղորդակցվել մի անհավատ աշխարհի հետ, ճիշտ
ինչպես Ես եմ հիմա անում, երբ ձեր խոսքը չի լսվի:
Զգուշացեք դիկտատորներից
Մի՛ վախեցեք դուք բոլո՛րդ, ովքեր հետևում եք Աստծուն, անկախ նրանից, թե
ինչ ձևով եք դա անում, պարզապես լսեք Ինձ հիմա: Կռվեք նրանց դեմ, ովքեր
ձեր խոսքի վրա իշխանություն են պարտադրում, քանի որ դրանք Սատանայից
են: Երբեք չհիմարացվեք նրանց կողմից, անկախ նրանից, թե որքան շատ
կվճարեն ձեզ, որ ստեր հաղորդեք: Նրանք կկանգնեն հավիտենական
դատապարտության առջև, եթե չապաշխարեն: Չնայած ժամանակը նրանց
կողմից չէ: Կռվեք այն ազատության համար, որ հաղորդեք այն
անարդարությունը, որին ականատես կլինեք: Կապ չունի դուք հավատում եք
Ինձ, թե ոչ, որովհետև երբ տեսնեք այս մարգարեությունը իրականանալիս, այն
ժամանակ կհասկանաք Իմ Ուսուցումների ճշմարտությունը:
Հայտնության Գիրքը
Այսօր, տնտեսական փլուզման հետևանքով ջախջախված ու վնասված
երևացող աշխարհում, հեշտ է հավատալ, թե ամեն ինչ լավ կլինի: Այո՛,
զավակնե՛րս, անցյալում դա բնական ենթադրություն լիներ, բայց ոչ այլևս
հիմա: Սյուժեն, մշակված աշխարհում սփռված յուրաքանչյուր երկրում գործող
կազմակերոպությունների միջուկ խմբի կողմից, որն ունի սատանայական
ծագում, հիմա պատրաստ է ի դերև գալու: Ձեզնից նրանք, ովքեր Ինձ չեն
հավատում, այդ ժամանակ վերջապես կհասկանան Իմ Հոր Գրքում և
Հայտնության Գրքում պարունակվող մարգարեությունները:
Չվախենա՛ք, զավակնե՛րս: Շրջվեք դեպի Ինձ և խոսեք Ինձ հետ անձնապես ձեր
սեփական բառերով, և Ես կտամ ձեզ այն ուժը, հույսն ու էներգիան, որ անցնեք
մարդկության պատմության այս խավար անցումի միջով:
Դու՛ք, որ կարդում եք այս պատգամը, զգուշորեն մտածեք: Եթե կասկածում եք
սրա բովանդակությանը, նայեք ձեր շուրջը և որոշեք, արդյո՞ք հասկանում եք
նշանները: Նկատու՞մ եք, որ ձեր ազատ կամքի ազատությունը, Իմ
Հավիտենական Հոր կողմից տրված մի ընծա, հիմա ոտնահարվում է: Ես և Իմ
Հավիտենական Հայրը երբեք չենք խախտի այս Աստվածային ընծան, որն
այնքան սուրբ ընծա է: Բայց եթե մարդը որոշում է ընտրել Սատանային և
Դժոխքի բոցերը, ուրեմն թող այդպես լինի:

Աստված` Իմ Հավիտենական Հայրը, չի կարող կանխել սա: Սակայն
սատանան, կփորձի ձեզնից վերցնել ազատ կամքի այդ ընծան. Երբ հասկանաք,
որ ձեր ազատ կամքը խլվում է ձեզնից հզոր ուժերի կողմից, որոնց վրա դուք
վերահսկողություն չունեք, այդ ժամանակ կհասկանաք, որ Չարն է դրա
ետևում:
Սատանան երբեք չի հաղթի
Խնդրում եմ, խնդրում եմ զգոն եղեք Իմ թանկագին զավակնե՛ր: Տեղի չտա՛ք:
Եթե ձեզնից բավական շատերն աղոթեն և ոտքի կանգնեն, դուք կփրկեք
հոգիներ: Սատանան և նրա բանակը երբեք չեն հաղթի: Նրանք չեն կարող: Դա
անհնարին է: Միայն Աստված ուժ ունի վերջ տալու այս սարսափելի
հակասությանը:
Ես` ձեր Փրկիչն ու նշանակված Դատավորը, ձեզ հիմա կոչ եմ անում ոտքի
կանգնել, խիզախ լինել և կռվել նրա համար, ինչը ձեր սրտերի մեջ ճիշտ է,
նունիսկ եթե վախից տառապեք: Վախը ձեզ տրվում է սատանայի կողմից:
Վախը երբեք Իմ կամ Իմ Հավիտենական Հոր կողմից չի դրվում ձեր սրտերի
մեջ:
Ցած դրեք ձեր վախը և բացեք ձեր սրտերը Սիրո համար, ոչ թե վախի: Սերը
գալիս է Աստծուց: Ես ձեզ ասել եմ, որ Սերը չեն զգում մինչև չեն բացում սիրտը:
Սերը և Աստված` Հավիտենական Հայրը, այս երկրի Արարիչը, գնում են ձեռք
ձեռքի տված: Հնարավոր չէ նրանց անջատել: Երբ նրանք անջատված են,
ուրեմն Սատանան է գործում:
Գնացեք հիմա զավակներս և պատրաստեք ձեր մտքերը: Դուք ցանկանում եք
Սե՞ր, որ պարուրի ձեզ Իմ Սուրբ Սրտի միջոցով, թե՞ վախ: Դա ձեր որոշումն է:
Ձեր Աստվածային Ուսուցիչ, Փրկիչ և Գթասրտության Արդար Դատավոր

Ինչ ձևով է Նախազգուշացումը պարգև մարդկությանը
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Ինչու են այս պատգամները վախեցնող
Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ մարդիկ լսեն այս պատգամները, նրանք հարցականի
տակ կդնեն դրանք, մարտահրավեր կնետեն և կմասնատեն: Ավելին, նրանք
կվիրավորեն դրանց և կհարցնեն, թե ինչու այս պատգամներն ավելի շատ չեն

խոսում ուրախության և երջանկության մասին: Ինչու՞ են դրանք
սարսափեցնող: Չէ՞ որ աշխարհի հետ հաղորդակցվելու այս ձևը չի գալիս
Հիսուս Քրիստոսից: Չէ՞ որ Հիսուս Քրիստոսը քարոզում էՍեր, այլ ոչ թե
սարսափ: Իմ պատասխանն այս հարցերին պարզ է: Դա այն պատճառով է, որ
Ես սիրում եմ ձեզ բոլորիդ, որ Ես հիմա Իմ Գթասրտությունն եմ ցույց տալիս
այս պատգամների միջոցով: Ես գալիս եմ սկզբում որպես Փրկիչ ձեզ բոլորիդ
ազատելու համար, որպեսզի բոլորն օգուտ ստանան Փրկությունից: Իմ մահը
խաչի վրա նրա համար էր, որ ձեզ երկրորդ անգամ հնարավորություն տա ներս
մտնել Իմ Հոր Թագավորություն: Այս անգամ Ես վերադառնում եմ որպես
Արդար Դատավոր: Հիմա ձեզ բոլորիդ Իմ Սիրո միջոցով Ես առաջին հերթին
ցույց եմ տալիս Իմ Գթասրտությունը: Այդ Գթասրտությունը նախապես
Նախազգուշացման ձևն է ընդունում, որ օգնի ձեզ կարգավորել ձեր կյանքը
նախքան Ես կվերադառնամ Դատաստանի Օրը:
Ձեզնից յուրաքանչյուրի հանդեպ ունեցած Իմ կարեկցանքից ելնելով Ես հիմա
ձեզ տալիս եմ մի վերջնական հնարավորություն, որ բացեք ձեր սրտերը և
ապրեք ձեր կյանքն այնպես, ինչպես նախատեսված էր, որ ապրեիք:
Երկրի վրա եղած ուրախությունը չի կարող համեմատվել Երկնքում եղած
ուրախության հետ
Շրջեք ձեր մեջքը դեպի մեղքը, ապաշխարեք և ետ բերեք աղոթքը ձեր կյանքի
մեջ: Գթասրտությունից ելնելով է, որ Ես պետք է նախազգուշացնեմ ձեզ
ճշմարտության մասին: Այն ուրախությունը, որը ձեր հավատացմամբ
բացակայում է Իմ պատգամի մեջ, այն փաստի հետևանքով է, որ
մարդկությունն իր մեջքը շրջել է Ճշմարիտ Ուրախության հանդեպ: Երկնքում
զգացած ուրախությունը չի կարող համեմատվել այն այսպես կոչված
ուրախության հետ, որը դուք զգում եք երկրի վրա: Երկրի վրա ճշմարիտ
Սիրուց եկող ուրախությունը կլինի մաքուր: Աշխարհիկ բարիքներից եկող
ուրախությունն անիմաստ է:
Զավակնե՛րս, այն ուրախությունը, որը Ես զգում եմ ձեզ նայելիս, կարճատև է,
դժբախտաբար, այն բանի պատճառով, ինչին Ես այսօր ականատես եմ լինում
երկրի վրա: Ձեզ համար թանկ է միայն այն, ինչը գալիս է աշխարհիկ
ունեցվածքից և ուրիշների կողմից ձեր ստացած գովաբանությունից: Քիչ
ժամանակ է նվիրվում ձեզ հաջորդ կյանքին նախապատրաստելուն:
Նախազգուշացումը մի Ընծա է
Իմ Գթասրտությունը տրվում է ձեզ որպես մի Ընծա: Ընդունե՛ք այն: Ճաշակե՛ք
այն: Ձգվե՛ք դեպի Ինձ: Ես ձեր կյաքնի լաստն եմ կատաղի ծովի մեջ, որը լի է
անսպասելի հեղեղներով և ժայթքումներով: Փրկեք ինքներդ ձեզ հիմա կամ

կանգնեք հանդիման՝ կլանվելու այնպիսի հզորության հոսանքի մեջ, որ եթե
վերջին րոպեին որոշեք բարձրանալ լաստի մեջ, ուժ չեք ունենա այդ անելու:
Մաքրագործումը շարունակվում է աշխարհում
Ես հոգնած եմ, զավակնե՛րս: Չնայած Ես շատ եմ փորձում հաղորդակցվել,
ձեզնից շատերը դեռևս չեն լսում: Նույնիսկ Իմ քահանաներն ուշ չեն դարձնում
Իմ Կանչին, երբ Ես ցանկանում եմ բացահայտել Իմ Գթասրտությունը: Մինչ
այսօր աշխարհում մաքրագործումը շարունակվում է և արագություն է ձեռք
բերում, ժամանակն է կանչելու Իմ զավակներին:
Երկրաշարժեր և այլ գլոբալ աղետներ
Երբեք չվախենաք փոթորիկներից, երկրաշարժերից, ցունամիներից,
ջրհեղեղներից, հրաբուխներից և ջերմային ալիքներից, որոնք կիջնեն
աշխարհի վրա՝ օգնելու կանգնեցնել Հակաքրիստոսին և նրա բազուկը: Իմ
հետևորդներն ապահով կլինեն գիտենալով այն մասին, ինչ սպասում է նրանց
Նոր Դրախտի մեջ, երբ Երկինքն ու Երկիրը միանան դառնան մեկ: Այս բաները
պետք է տեղի ունենան: Նրանց հնարավոր չէ կանգնեցնել, ինչպես
կանխասացվել է: Այս իրադարձությունները, այնուամենայնիվ, զավակնե՛րս,
կարճ կտևեն:
Դուք, Իմ հետևորդնե՛ր, կպարգևատրվեք հսկա օպոզիցիայի դեմ ձեր հավատի
և դիմացկունության համար: Այդ ուրախությունը, զավակնե՛րս, դժվար է
պատկերացնել: Նրանք, ովքեր Լույսից են, կպարուրվեն այն Փառքի և Սիրո
մեջ, որ սպասում է իրնց: Խավարի մեջ գտնվողները չեն կարողանա դիմանալ
Լույսին: Դուք կցանկանաք մնալ, բայց այն այնպես կծակի ձեզ, որ ստիպված
կլինեք թաքնվել: Բայց գնալու տեղ չի լինի խավարի որջից բացի, ուր գնում է
հենց ինքը` խավարի թագավորը` Չարը: Մի՞թե դուք սա եք ցանկանում:
Ինչպես է սատանան աշխատում մարդկանց միջոցով
Դուք հասկանու՞մ եք այն սարսափը, որը Խաբեբան է երկայացնում: Մի՞թե չեք
հասկանում, որ նա դարան է մտած եսասիրության, ագահության և
ինքնասիրության յուրաքանչյուր արարքի ետևում: Մինչ դուք ապրում եք ձեր
հավատացմամբ ձեր գրավիչ, զվարճություններով լի և բազմազբաղ կյանքով,
ծախսելով, ուտելով, սնափառորեն հագնվելով և մշտապես փնտրելով հաջորդ
ժամանցը, դուք երանելիորեն անգիտակից եք նրան, ինչ թաքնված է ձեր
գործողությունների ետևում:
Այն գաղտնի ձայնը, որը դուք չեք կարողանում լսել, բայց զգում եք, երբ զգում եք
պարտավորություն՝ գործել, որը քծնում է ձեզ փնտրել, փնտրել և փնտրել
ավելի շատ զվարճություն, հուզմունքներ և հուզումներ, գալիս է Չարից: Կապ
չունի, որ ձեր գործողությունները ձեզ ժպիտ, ծիծաղ կամ հուզմունքից ծափ

զարկել են պատճառում: Այն քիչ նշանակություն ունի: Այս ուժգին
ցանկությունները նախատեսված են օգնելու ձեզ, որ մշտապես փնտրեք
ինքնաբավարարություն: Դրանից ի՞նչ օգուտ կա: Մի՞թե դա ձեզ ստիպում է լավ
զգալ, երբ ավարտվում է: Իհարկե՝ ոչ: Երբ կանգ եք առնում և հարցնում
ինքներդ ձեզ. Իսկ ի՞նչ կլինի, երբ ես այլևս չկարողանամ անել այս բաները,
հետո ի՞նչ կլինի: Մի՞թե դա նշանակություն ունի: Սկզբում` այո: Գուցե դա
դառնություն պատճառի: Բայց միայն այն ժամանակ, երբ մնաք առանց որևէ
բանի, այն ժամանակ ուշադրությունը կբեռևացնեք միայն մի բանի վրա, որ
կարողանաք կենդանի մնալ:
Սնունդը կդառնա ավելի կարևոր, քան նյութական բարիքների զվարճությունը:
Հետո, երբ մնաք առանց սննդի և քաղցած պտտվեք, կհասկանաք, որ այդ
նախկին գրավչություններից ոչ մեկը նշանակություն չունի: Սա է այն
մաքրագործումը հիմա, որ հիմա արագորեն տեղի կունենա աշխարհում: Այս
մաքրագործման միջոցով, մաքրվելու մի ձև` դուք նորից ամբողջական
կդառնաք: Միայն և միայն այդ ժամանակ դուք պատրաստ կլինեք ընդունել
ճշմարտությունը:
Ինչպես է սատանան ձեզ մոտ դատարկության զգացողություն թողնում
Զավակնե՛րս, դուք չեք տեսնում , թե սատանան ինչ կերպ է աշխատում: Դուք
չեք կարողանում տեսնել նրան, սակայն նա իր ողջ ժամանակն անց է կացնում
փորձելով գողանալ ձեզ ինձնից: Նա ձեզ սարսափելի ցավ է պատճառում,
զավակնե՛րս: Ձեր ճանապարհին նրա կողմից դրվող բոլոր
գայթակղությունները օգտագործում են փողի, գեղեցկության, ունեցվածքի և
տաղանդի աշխարհիկ տեսքով, որոնք կլանվում են ձեր կողմից ագահության և
ցանկության պատճառով: Դուք հավատացած եք, որ ավարտի եք հասել այն
ժամանակ, երբ ունեք այս ամեն բաները: Տխուր է, բայց դա ճիշտ չէ: Սա այն
սուտն է, որը սատանան օգտագործում է ծուղակը գցելու հմար: Երբ ձեզանից
նրանք, ովքեր հասել են հարստության այդպիսի բարձունքների, տեսնեք որ
կորցրել եք այդ ամենը, անկախ նրանից թե ինչ պատճառով, ուրեմն շնորհակալ
եղեք: Քանի որ միայն այն ժամանակ, երբ մերկանում եք աշխարհիկ
ունեցվածքից, այդ ժամանակ կարող եք ճշմարտապես Ինձ թույլ տալ մտնելու
ձեր սրտի մեջ:
Պատգամ հարուստներին
Դու՛ք, ովքեր հարստություն ունեք, Ես ձեզ չեմ արհամարհում: Քանի որ դուք
ունեք նյութական բարիքներ, դա չի նշանակում, թե դուք չեք հետևում ճշմարիտ
ուղուն: Բայց դուք պարտավորություն ունեք կիսելու և օգնելու ձեզնից քիչ
ունեցողներին: Սա է ձեր պարտականությունը: Հարստությունը և նյութական
հարմարությունները չէ, որ սխալ են: Կյանքը զգալու ձեր ուրախությունն ու
ծիծաղը չէ, որ սխալ են: Սխալն այն է, երբ դրանք դառնում են կիրք և երբ ճոխ

ապրելու ձեր ցանկությունը դառնում է առաջնահերթ ձեր սեփական հավատքի
և ուրիշների բարեկեցությունից, որը վիրավորանք է Իմ Հոր Աչքում:
Ձեր հարստությունը, տները, հագուստն ու ունեցվածքը նման են երկնքում
անցնող ամպերի: Նրանք հիմա կան, հաջորդ պահին արդեն անցել են: Դուք չեք
կարող դրանք ձեզ հետ տանել հաջորդ կյանք: Հետևեք Իմ ուսուցումներին:
Խնդրեք իմ Գթասրտությունը: Միայն այդ ժամանակ կմիանաք Ինձ Նոր
Դրախտի մեջ երկրի վրա: Գրավ մի դրեք ձեր ժառանգությունը և ձեր տեղը Իմ
Հոր Թագավորության մեջ:
Ձեր սիրող Հիսուս Քրիստոս

2011-ը՝ մաքրագործման տարի
Երեքշաբթի, 11հունվարի, 2011թ., ժ. 00:30
Իմ սիրելի աղջի'կ, վերջապես մենք վերամիավորվեցինք: Մի քանի օր է, որ
տրամադրված ես ստանալու Իմ պատգամները: Մի' վախեցիր, որովհետև
հիմա քեզ ժամանակ է պետք, որ լսես Իմ մինչ այժմ աշխարհին տրված
պատգամներից ամենահրատապը:
2011թ-ը ժամանակի այն տարին է, որի ընթացքում կսկվեն
փոփոխությունները` մաքրագործումը, և դրան ականատես կլինեն
միլիոնավոր մարդիկ ողջ աշխարհով մեկ: Չնայած աղոթքը կօգնի նվազեցնել
գլոբալ աղետները, այժմ այն բավարար չի լինի կանգնեցնելու Իմ
Հավիտենական Հոր Ձեռքը, երբ շուտով այն իջնի մարդկության վրա:
Չար վարքագիծն ու մտքի, մարմնի ու հոգու կեղտը, որը բացահայտվում է
աշխարհում այս պահին, պարզ է հիմա ձեզ բոլորիդ համար, որ տեսնեք:
Ձեզնից նրանք, ովքեր այնքան զբաղված են և փաթաթված իրենց կյանքի մեջ,
հիմա ժամանակն է կանգ առնելու և տեսնելու, թե ինչ է տեղի ունենում ձեր
աչքերի առջև:
Չարը, որն աշխատում է նրանց հետ, ովքեր խավարի մեջ են, ավերածություն է
ստեղծել, երբ այժմ ամեն օր սպանությունն այնքան սովորական բան է դարձել,
որ մարդկությունը կորցրել է զգալու կարողությունը այն չար հանցագործների
հանդեպ, որոնք կատարում են այդպիսի ոճրագործություններ:
Եսասիրությունն ու ագահությունը գերիշխում են ձեր հասարակության մեջ:
Ձեր առաջնորդներն ու քաղաքագետները ծարավի են իշխանության և շատ

դեպքերում չեն կարողանում նույնիսկ ապահովել նվազագույնը ձեր
բարօրության համար: Ինքնասպանությունը ավելացել է ձեր հասարակության
մեջ Խաբեբայի` Չարի կողմից ստեղծած հուսահատության միջոցով:
Նա, ով երբեք ինքն իրեն չի բացահայտում ձեզ, թաքնված է հանրային
ցուցադրման յուրաքանչյուր գործողության տակ, որը փառաբանում է
սեռական անբարոյականություն և ծանրագույն մարմնական վնասներ
ուիշներին և իրենք իրենց:
Շքեղության առարկաների ետևից մշտական վազքը, որը դուք առաջնահերթ եք
համարում ձեր ընտանիքների բարօրության համար, անիմաստ է: Մինչ դուք,
զավակնե՛րս, հետապնդում եք այդ անարժեք երազանքները, շուտով կտեսնեք
որ մնացել եք առանց սննդի: Այդ դատարկ և անօգուտ իրերը չեն կերակրի ձեր
դատարկ ստամոքսները: Ոչ էլ կլցնեն ձեր դատարկ հոգիները, որոնք ճչում են
հանգստության համար, մի հանգստություն, որը այլևս չունեք ձեր
տրամադրության տակ: Այս հանգստությանը հնարավոր է հասնել միայն
աղոթքի միջոցվ և հատկապես՝ կազմակերպված խմբային աղոթքի միջոցով:
Մաքրագործումը տեղի է ունենում Իմ Երկրորդ Գալուստից առաջ
Հիմա երկրաշարժերը պատրաստ են հարվածելու երկրին, երբ Իմ Հոր
Զայրույթը կթափվի: Այո՛, Իմ անշնորհակալ զավակնե՛ր, որ ձեր մեջքն եք
դարձրել ճշմարտության Լույսին, հիմա պետք է վախենաք: Մեծ Տառապանքի
սկիզբը հիմա պատրաստ է ծավալվելու, երբ էկոլոգիական անհանգստության
տեսանելի երևույթը կսկսի աճել: Մարդը կլինի անուժ: Ժամանակի հետ նա
կհասկանա և կընդունի, որ Իմ Հայրը Գոյություն ունի և որ Ես՝ Նրա սիրելի
Որդին, հիմա նախապատրաստում եմ ճանապարհը, որ աշխարհն ականատես
լինի Իմ երկիր գալուն երկրորդ անգամ: Այդ ժամանակը հիմա մոտենում է:
Այնուամենայնիվ աշխարհը սկզբում պետք է ենթարկվի այս էական
մաքրագործմանը: Մինչ աշխարհում տեղի ունեցող աղետների թիվը
կշարունակի աճել, կշատանան նաև Սատանայի հետևորդները: Նրանք
բացահայտորեն կշարունակեն իրենց թշվառ չար կյանքը և կպարտադրեն ցավ
ու տեռոր Ինձ հավատացողների և նրանց վրա, ովքեր ապրում են արդար
կյանքով:
Մինչ Ինձ հավատացողները հայտարարում են ճշմարտությունն աշխարհին,
շատ ավելի մարդիկ կնստեն և կընդունեն, որ իսկապես աշխարհում տեղի են
ունենում փոփոխություններ: Շուտով նրանք իմ ընտրյալ մարգարեների
միջոցով Իմ տված մարգարեություններից կհասկանան թե իսկապես ինչի են
ականատես լինում: Քանի որ իրադարձությունները, որոնք տեղի կունենան,
չեն կարող կատարվել մարդու կողմից: Նրանք կարող են տեղի ունենալ եթե և
այն ժամանակ, երբ Իմ Հավիտենական Հայրը տա այդ թույլտվությունը:

Եկել է կնիքները բացելու ժամանակը
Եկել է ժամանակը, զավակնե՛րս, երբ, ինչպես կանխասացվել է, կնիքները
պետք է բացվեն և փողերն ազդարարեն փոփոխությունները: Չարիքը չի
թույլատրվի Աստծո` մարդկության Արարչի կողմից, և կկնքվի աշխարհում`
հանուն բարիքի: Չարի ոչ մի հետևորդ, անկախ նրանից, թե ինչ չափով է
նվիրված Սատանային և նրա խոստումներին, չի խնայվի մինչև չապաշխարի:
Սերը, զավակնե՛րս, ցույց կտրվի Իմ բոլոր զավակներին և նրանց, ովքեր
Հավիտենական Հորից են, երբ բացեք ձեր սրտերը: Սատանան, սակայն, հիմա
հասել է այնպիսի բարձունքների, որ նրա զորությունն ազդել է Իմ զավակներից
այնքան շատերի վրա, որ նրանք այլևս չեն հավատում այնպիսի արժանիքների,
ինչպես ազնվությունը, բարի գործերը, կյանքի հանդեպ հարգանքը, միմյանց
կամ իրենց ընտանիքների հանդեպ հարգանքը: Եղբայրը դուրս է գալիս եղբոր
դեմ, քույրը` քրոջ դեմ, հարևանը` հարևանի, քահանան` իր ղեկավարի,
եպիսկոպոսը` Սուրբ Գրքի Ուսուցումների:
Ինչու՞ եք պատժում Ինձ ձեր սիրո պակասով
Իմ զավակները մեջք են դարձրել նույնիսկ այս գեղեցիկ մոլորակին, որն
այնքան սիրով ձեզ է ներկայացվել Հայր Աստծո կողմից` ամեն բանի Արարչի և
Ստեղծողի կողմից: Ի՞նչ եք արել դուք: Ինչու՞ եք պատժում Ինձ ձեր սիրո
պակասով: Ձեզ փրկելու համա՞ր: Ինչու՞ Եք ձեր մեջքը շրջում ձեր սեփական
կարիքների վրա` ձեր սեփական հոգիները սնելու հրատապության վրա, Իմ
Հոր Թագավորության` Երկնքի, ձեզ խոստացված ժառանգության հանդեպ ձեր
ծարավը հագեցնելու վրա: Դուք, զավակնե՛րս, շրջում եք ձեր մեջքը ձեր
սեփական փրկության վրա: Մի՞թե չեք հասկանում սա: Խնդրում եմ
հավատացեք, որ մինչև չզննեք ձեր սեփական գիտակցությունը հիմա և
չաղոթեք առաջնորդության համար, դուք չեք կարողանա և չեք փրկվի:
Քահանաներն անտեսում են ուսուցումները
Ինձ նվիրված ծառաները, հենց այն հովիվները, որոնք նշանակված են
առաջնորդելու Իմ հոտը, չեն բացատրել Չարի գոյությունը: Նրանք,
ժամանակակից, լայնախոհ և պրակտիկ ուուցիչներ երևալու իրենց ձգտման
մեջ, չեն կարողացել մատնացույց անել Իմ Հոր Գրքում պարունակվող
Ուսուցումների անտեսման վտանգները: Այն Գրքի, որը հստակ կերպով
հաստատում է Չարի գոյությունը և թե ինչպես է Չարն աշխատում ձեզնից ամեն
մեկի և յուրաքանչյուրի միջոցով, որպեսզի կարողանա ձեզ հեռացնել ձեր
վերջնական, բայց իրավամբ ձեզ պատկանող տնից` Նոր Դրախտից, որը Ես
խոստացա ձեզ բոլորիդ, երբ մեռա խաչի վրա ձեզ համար: Ես չմեռա մարդկանց
մի անդեմ խմբի համար: Ես Իմ կյանքը տվեցի ձեզնից յուրաքանչյուրի և ամեն
մեկիդ համար, որ կարողանաք փրկվել:

Հիշե՛ք, չնայած Իմ Սերը ձեր հանդեպ անսահման է, այն նաև Ինձ տառապանք
է պատճառում: Այդ տառապանքը գալիս է նաև նրանից, որ դուք անտեսում եք
Իմ Գոյությունը: Դուք ընտրում եք, կուրորեն շարունակելով միամտորեն
հավտալ, թե երկիրը տալիս է այն ամենը, ինչ կցանկանաք: Դուք մոռանում եք,
որ կյանքը՝ այս կյանքից հետո կյանքը, կշարունակվի անժամկետ:
Մարգարեություններ՝ տրված ձեզ Գթասրտությունից դրդված
Տարիների ընթացքում, Իմ սիրելի զավակնե՛ր, Իմ Գթասրտությունից դրդված,
ձեզ տրվել են նշաններ, պատգամներ և մարգարեություններ: Բացառությամբ
Ինձ հետևողների, շատ քչերն են լսում, բացում իրենց աչքերը կամ գեթ մի պահ
մտորում իրենք իրենց հարցնելու, գուցե սա իսկապե՞ս Աստվածային
Հաղորդակցություն է: Եթե այո, ապա ես ի՞նչ պետք է անեմ: Պատասխանը`
լսել և ընդունել ճշմարտությունը ձեր սեփական գալիք ընտրության մասին:
Որոշեք, թե որ ուղին եք ցանկանում ընտրել: Հետո աղոթեք ձեր հոգիների և ձեր
սիրելիների հոգիների համար:
Դուք, ովքեր հպարտորեն վիրավորանքով ձեր մեջքն եք դարձնում երբ Իմ
Անունը տրվում է կամ դուք, ովքեր անհարգալից կերպով թափահարում եք ձեր
ձեռքը երբ Իմ հետևորդները հայարարում են Իմ ճշմարտությունը, այդ դեպքում
դուք կորած եք Ինձ համար: Ես կարող եմ միայն, Իմ Գթասրտությունից
դրդված, տալ այս աշխարհին նշաններ և պատգամներ, որ օգնեմ ձեզ
առաջնորդելու: Աստծո` Հավիտենական Հոր, մարդկության և ամեն բանի
Արարչի կողմից ձեզ տրված ազատ կամքի ընծայի պատճառով Ես չեմ կարող
ուժ գործադրել ձեզ վրա: Մինչդեռ Սիրո և Կարեկցանքի պատգամը, ինչպես
նաև վիրավորանքի և հուսահատության զգացումը միշտ կլինի ձեզ հետ Իմ
հաղորդակցվելու պատճառը:
Իմ տառապանքը, ցավը և վիրավորանքն ավելանում է, երբ Իմ զավակները
ցատկում են Սատանայի բաց բազուկների մեջ: Սա նշանակում է, որ Ես հիմա
ստիպված եմ հստակորեն ձեզ բոլորիդ ցույց տալ, թե ինչ է վիճակված նրանց,
ովքեր մերժում են Ինձ և Իմ Հավիտենական Հորը:
Դժոխքի իրական լինելը
Ընտրեք Խաբեբայի կողմից խոստացված ստերը, որոնցից հիմնականն այն է,
թե Աստված` Հավիտենական Հայրը, գոյություն չունի, և դուք դատապարտված
եք: Դժոխքի դարպասներից ներս մտնելով այդ ժամանակ դուք կհասկանաք
այն սարսափելի սխալը, որ կատարել եք: Հավատացեք Ինձ, զավակնե՛րս, եթե
կարողանայիք միայն ականատես լինել այն հոգիների զգացած շոկին և
սարսափին, երբ մահից հետո նրանց բացահայտվում է վերջնական
ճշմարտությունը, դուք նունիսկ մի պահ չէիք դիմանա այդ տառապանքին: Եթե
հիմա, մարդկային հնարավորություններով, մի պահ տեսնեիք այդ վայրը, դուք

մեռած կընկնեիք միայն այն սարսափից, որը վիճակված է նրանց, ովքեր
ընտրում են մեղքի ճանապարհը.
Ճանապարհը, որը թվում է հաճելի, գայթակղիչ, փառահեղ և լի հրաշք
փոփոխություններով, երբ անցնում եք դրա կեսը: Ճանապարհի կեսին ձեզ
հանդիպող փոփոխությունները ցույց են տալիս, որ դուք բավարարված չեք: Այս
տարօրինակ դատարկ և հիասթափեցնող զգացողությունը շարունակում է
աճել ճամփորդության մնացած մասի ընթացքում: Դուք չեք կարողանում
հասկանալ, թե ինչու եք այդպես զգում: Ձեր փորձառությունները, որոնք
արտաքինից հաճելի են, լի են անսպասելի անհանգստացնող, զզվելի
զգացողություններով, որոնք խառնված են զայրույթի, խորտակման,
միայնության և վախի հետ: Միայն երբ հանդիպում եք ձեր կուռքի հետ ձեր
ճամփորդության վերջում և նայում չար աչքերի մեջ, որոնք ուրախությունից
պարում են զվարճանքով, այդ ժամանակ կբղավեք մինչև ձեր ձայնը խռպոտի:
Մինչև այդ վերջնական պահը դուք չեք կանչի Ինձ օգնության: Բայց չափազանց
ուշ կլինի: Այդ էտապում ետ դարձ չի լինի: Դուք կատարած կլինեք ձեր
ընտրությունն այս կյանքում: Եվ չնայած Ես դառն արցունք կթափեմ Իմ
յուրաքանչյուր կորած հոգու համար, Ես չեմ կարող փրկել ձեզ այդ էտապում:
Ձեր ազատ կամքը, ուր դուք ընտրում եք ձեր սեփական ճակատագիրը,
ամբողջապես Իմ Ձեռքերից դուրս կլինի:
Այս պատգամով, չնայած այն կոշտ է, Ես տալիս եմ աշխարհին վերջնական
նախազգուշացումը, ելնելով ձեզանից յուրաքանչյուրի հանդեպ ունեցած
մաքուր Սիրուց: Ես աղերսում եմ ձեզ վերջապես լսել Իմ Ձայնը հիմա, որ
կարողանաք փրել ձեր հոգիները:
Ձեր սիրող Հիսուս Քրիստոս, մարդկության Փրկիչ և Արդար Դատավոր

Նախազգուշացումը, Երկրորդ Գալուստը մոտ է, ձեր
հոգիները փրկելու հնարավորություն
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Աղջի՛կս, երեկվա Իմ պատգամը կոպիտ էր: Շատերը, այն կարդալով, կասեն.
<<Տերն այս ձևով չի խոսում>>: Բայց ի՞նչ են նրանք մտածում: Ուրիշների
կողմից Իմ սիրելի զավակների կրած տառապանքի պատճառով է, որ Ես պետք
է բարձրաձայն խոսեմ: Ես խոսում եմ Իմ Աստվածային Գթասրտության
պատճառով, Իմ սիրելի զավակնե՛ր, որ օգնեմ ձեզ փրկվել, որպեսզի մենք
կարողանանք միավորվել որպես մեկ Սուրբ Ընտանիք Նոր Դրախտի մեջ: Ես

չեմ ցանկանում կորցնել ոչ մի հոգու հօգուտ Խաբեբայի: Կարևոր է, որ Իմ
Ձայնը լսվի:
Չհավատացողների համար դա այնքան դժվար է
Ես հասկանում եմ, որ Իմ զավակներից շատերի համար, հատկապես
չհավատացողների, չափազանց դժվար է հավատալ հաջորդ կյանքին: Նրանք
այնքան են պայմանավորված աշխարհիկ հարցերով, որ գոյատևելու իրենց
պայքարի մեջ, նրանք մերժել են իրենց հոգևորությունը այն աստիճան, որ չեն
հավատում ընդհանրապես այլ կյանքի գոյությանը: Հիմա նրանք պետք է հաշվի
առնեն: Նրանք հավատացած են, որ ամեն ինչ վերջանում է մահից հետո, և որ
միակ աշխարհը, որի մասին կարիք կա անհանգստանալու, այն է, ուր նրանք
հիմա ապրում են: Որքա՜ն եմ Ես հուսահատվում այդ սխալ ընթացող հոգիների
համար: Եթե նրանք միայն կարողանային մի հայացք նետել թե ինչ է տալիս
Դրախտը, ապա իրենց օրերն անց կկացնեին աղոթքի և պաշտամունքի մեջ Իմ
և Իմ Հավիտենական Հոր հանդեպ գովաբանություններով և
շնորհակալությամբ:
Նոր աշխարհը, որը Ես խոստացել եմ նրանց, իրականություն է: Գովաբանեք
հավատացողներին, ովքեր երբեք չեն մոռացել այս փաստը և ովքեր դեռևս
աղոթում են Ինձ ամեն օր: Որքա՜ն եմ Ես սիրում Ինձ հետևողներին: Բայց
որքա՜ն եմ Ես տառապում նաև նրանց համար: Այդ նվիրյալ հետևորդներն
իրենց կարողացած ամեն ինչ անում են, որ համոզեն մյուսներին Իմ Գոյության
մասին: Հետո նրանց վրա ծիծաղում են և վիրավորում Ինձ համար: Որքա՜ն է
դա կոտրում Իմ Սիրտը:
Որքան են այս կյանքից հեռացածները վշտանում բոլոր նրանց համար, ովքեր
հավատ չունեն
Որքա՜ն են այս կյանքից հեռացածները մյուս կողմում վշտանում ձեզ բոլորիդ
համար, չհավատացողնե՛ր: Ձեզնից նրանք, ում սիրելիները խաղաղության մեջ
են Իմ Հոր Թագավորությունում, նրանք շարունակ աղոթում են՝ ձեզ համար
բարեխոսելու: Դուք դա չեք հասկանում: Եթե ժամանակ տրամադրեք Ինձ հետ
առանձին խոսելու, ձեր սեփական բառերով, և Ինձնից առաջնորդություն
խնդրելու, նույնիսկ երբ ձեր հավատը գաղջ է, այդ դեպքում Ես
կպատասխանեմ: Շրջվեք դեպի Ինձ հիմա, զավակնե՛րս, ձեր սեփական
բառերով, և խնդրեք Ինձ, որ վերականգնեմ ձեր հավատը:
Հետևեք Իմ Ուսուցումներին այս պատգամների և Աստվածաշնչի միջոցով և
հիշեցրեք ինքներդ ձեզ, թե ինչպես պետք է ապրեք ձեր կյանքը: Ես, Իմ
Գթասրտությամբ, շատ շուտով կբացահայտեմ ձեզ այն դժգոհությունները Իմ
Ուսուցումների հանդեպ և ամեն մի մեղք ու վիրավորանք, որը դուք կատարել
եք ձեր կյանքի ընթացքում:

Ոչ թե Դատաստանի Օր, այլ զգացողություն, թե ինչի նման կլինի
Դատաստանի Օրը
Սա Գթասրտության գործողություն է Իմ կողմից: Դուք կտեսնեք ձեր մեղքերը և
անմիջապես կհասկանաք, թե ինչպես են դրանք երևում Ինձ: Վայրկենապես
դուք պարզ կերպով կհասկանաք, թե դրանք որքան վիրավորական են և սխալ:
Սա ձեր հնարավորությունն է, զավակնե՛րս, որ ապաշխարեք: Այն
Դատաստանի Օրը չէ, այլ զգացողություն, թե ինչի նման կլինի Դատաստանի
Օրը:
Գթասրտությունից դրդված ձեզ տրվում է ամենամեծ ընծան երբեմնի
տրվածներից՝ նախքան Դատաստանի Օրը, մի հնարավորություն, որ
ապաշխարեք և փոխեք ձեր կյանքը նախքան Վերջնական Օրը` այն
ժամանակը, երբ Ես ետ կգամ այս երկիր: Այդ ժամանակ, ինչպես գիտեք, Ես
կգամ ոչ որպես Փրկիչ, այլ որպես Արդար Դատավոր: Այդ ժամանակը մոտ է
հիմա, զավակնե՛րս: Մի՛ վախեցեք, Ես սիրում եմ ձեզ բոլորիդ: Դուք Իմ Սրտի
մեջ եք: Թույլ տվեք Ինձ հիմա մտնել ձեր կյանքի մեջ և առաջնորդել ձեզ դեպի
Իմ Հոր Թագավորություն: Երբեք մի՛ վախեցեք մահից: Մահը պարզապես կլինի
մուտք դեպի մի նոր գեղեցիկ կյանք երանավետ հավիտենության, լի սիրով,
խաղաղությամբ և երջանկությամբ:
Կյանքը երկրի վրա` միայն ժամանակի մի հատված
Ձեր կյանքը երկրի վրա պարզապես ժամանակի մի հատված է: Այն կարող է
լինել սիրով, ուրախությամբ, ցավով, մերժումներով, վախով, զայրույթով,
հուսահատությամբ, արգելքներով և տխրությամբ լի: Բայց միայն այն
ժամանակ, երբ դուք շրջվում եք դեպի Ինձ, այդ ժամանակ ձեր ցավը
կթեթևանա: Օրհնյալ են նրանք, ովքեր տառապում են, և հատկապես՝ Իմ
Անվան համար, քանի որ դուք կփառավորվեք Իմ Հոր Թագավորության մեջ:
Օրհնյալ են նաև նրանք, ովքեր շրջվում են դեպի Ինձ, քանի որ մեծ
ուրախություն կլինի Երկնքում:
Դուք կմտնեք Նոր Դրախտ: Աղոթե՛ք ձեր հոգիների համար և ձեր ընտանիքի
անդամների հոգիների համար հիմա: Նախազգուշացումը տեղի կունենա
շուտով: Այդ ժամանակ դուք կիմանաք ճշմարտությունը: Այդ ժամանակ դուք
հնարավորություն կունենաք ազատագրելու ձեզ Իմ Աչքում:
Ես սիրում եմ ձեզ բոլորիդ: Ես հրճվում եմ, որովհետև գիտեմ, որ այնքա՜ն
շատերն Իմ զավակներից հիմա կշրջվեն դեպի Ինձ և դեպի Աստված`
Հավիտենական Հայրը, մինչ վերջին ժամանակների ժամանակն այնքան
մոտենում է հիմա: Նախապատրաստված եղեք:

Ձեր սիրող Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Ինչպես մտնել Երկինք – տառապանքի դերը
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, այն ձևը, որով Ես հաղորդակցվում եմ քեզ հետ, սկսում է
փոխվել: Մինչ Ես նախորդ պատգամներում նախազգուշացնում էի Իմ
զավակներին ապաշխարելու հրատապությունը՝ փրկության հասնելու համար,
Իմ հաջորդ հաղորդակցությունները ուշադրությունը կկենտրոնացնեն
հոգիներին օգնելու վրա, որպեսզի նրանք գնան դեպի հոգևոր կատարելություն:
Դրախտ, աղջի՛կս, չնայած այն ձեզանից ամեն մեկի և յուրաքանչյուրի
իրավամբ պատկանող տունն է, հեշտ չէ մտնել: Մուտքը փոքր է և միայն շատ
քչերը կարող են մտնել միանգամից: Որպեսզի ներս մտնեն, հոգիները պետք է
ցուցաբերեն խոնարհություն և իրենց ամբողջապես հանձնեն Իմ Ձեռքերին:
Նրանք պետք է մի կողմ հրեն հպարտությունը, կամքի ուժը և այն
ցանկությունն ու կապվածությունը, որոնք ունեն այս երկրի վրա նյութական
իրերի հանդեպ, եթե ցանկանում են մտնել Դրախտ:
Իմ բոլոր զավակները, ովքեր հիմա հասկանում են ճշմարտությունը և սկսում
են իրենց հոգևոր ճամփորդությունը դեպի Ինձ, կարիք ունեն շատ աշխատելու՝
հասկանալու այն հատկանիշները, որոնք էական են Իմ Հոր Թագավորություն
մտնելու համար:
Խոնարհության կարևորությունը
Խոնարհությունը մի տերմին է, որը Իմ զավակներից շատերն են հասկանում Իմ
Ուսուցումների միջոցով: Մինչ Իմ հետևորդներից շատերն են հասկանում, թե
ինչու է դա կարևոր, նրանք շփոթության մեջ են այն մասին, թե իրականում դա
ինչ է նշանակում: Խոնարհություն նշանակում է անկեղծություն: Դա
նշանակում է ընդունել, արժանապատվությամբ, փորձությունները,
դժվարությունները, մեղադրանքները որոնց կհանդիպեք, հատկապես երբ
գալիս եք Իմ Անվամբ: Իմ լավագույն խորհուրդը սա է: Մտածեք ձեր մասին
որպես մի երեխայի, մի պարզ անմեղ երեխայի, որը ոչինչ չգիտի այն չար
հասարակության մասին, որը դուք նորմալ ձևով զգում եք որպես հասուն մարդ:
Միշտ ձեր աղոթքների մեջ հաղորդակցվեք Ինձ հետ երեխայի աչքերով ու
սրտով:
Շարունակեք աղոթքներն ու հաղորդակցությունը պարզ կերպով: Ես չեմ
ակնկալում, որ դուք ասեք այն բոլոր աղոթքները որոնք տրվել են աշխարհի

հանդեպ սիրուց ելնելով: Նայեք վեր և կիսեք ձեր խնդիրներն Ինձ հետ: Կիսեք
ձեր տառապանքները: Հանձնեք դրանք Ինձ: Դուք մեծապես կպարգևատրվեք,
երբ Ինձ համար ձեր կյանքի մեջ ընդունեք վիշտ կամ տառապանք: Դուք դա չեք
հասկանա, բայց երբ դա անեք, կփրկեք բազմաթիվ հոգիների, և նրանց համար
ճանապարհ կհարթեք դեպի Երկինք: Այս փաստը չի բացահայտվի ձեզ մինչև
դուք նույպես մտնեք Երկինք, ուր կզգաք Ինձ տված ձեր առատաձեռն ընծայի
փառքը:
Մի բարկացեք, երբ պաշտպանում եք ձեր հավատքը
Խոնարհություն ցույց տալ՝ նշանակում է ընդունել այն, ինչ կատարվում է ձեր
շուրջը, չնայած դա կարող է ցավալի լինել: Արժանապատվություն ցույց տվեք
միշտ, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ Իմ Անունն անպատվում են ձեր
ներկայությամբ: Ամեն դեպքում պաշտպանեք, և կրքոտ կերպով, եթե այդպես
եք ցանկանում, բայց երբեք մի հեռացրեք նախատողներին` նրանց
հրապարակայնորեն վիրավորելով:
Բացատրեք Իմ Ուսուցումների ճշմարտությունը հանդարտորեն: Մի կորցրեք
ձեր համբերությունը: Ո՛չ էլ ցույց տվեք, թե վախենում եք նախատողից:
Հաստատուն եղեք: Պաշտպանվեք, բայց միայն վերահաստատելով Իմ
Ուսուցումները: Երբեք մի վախեցեք բահայտ կերպով խոսել ճշմարտությունը:
Մի շփոթեք խոնարհությունը վախկոտության հետ: Իմ հետևորդներից ոմանք,
ովքեր հասկանում են խոնարհության կարևորությունը և դրա
անհրաժեշտությունը հոգիների սրբագործման մեջ, շփոթում են դա, լուռ
մնալով, երբ Իմ Անունը հրապարակայնորեն ծաղրի է ենթարկվում: Այո՛, դուք
երբեք չպետք է դատեք այն մարդուն ով ծաղրում է Ինձ կամ Իմ Հավիտենական
Հորը, կամ էլ Իմ սիրելի Օրհնյալ Մորը, բայց դուք պետք է կանգնեք ձեր
դիրքերի վրա` պաշտպանելով ճշմարտությունը:
Վիշտը` Ընծա Աստծուց
Երբ երեխայի պես խոսում եք Ինձ հետ, հասկացեք սա. Եթե բացեք ձեր սրտերը
և ձեր ամբողջ վստահությունը հանձնեք Ինձ, Ես ուղղություն կտամ ձեզ, երբ
տառապեք այս երկրի վրա: Մի դարձրեք ձեր մեջքը դեպի Ինձ: Չնայած վիշտը
չափազանց ցավոտ է, Իմ զավակներն այն ընդունում են որպես ընծա Աստծուց:
Որպես օրհնություն: Որովհետև վշտի տառապանքի միջոցով է
մաքրագործումը տեղի ունենում: Առաջարկեք ձեր տառապանքներն Ինձ: Այդ
անելով դուք թեթևացնում եք այն տանջանքը, որը Ես կրում եմ, երբ զգում եմ Իմ
Տառապանքի ցավը խաչի վրա նորից ու նորից ամեն օր, մինչ ականատես եմ
լինում այսօր աշխարհում եղած սարսափին:
Մաքրագործումը, որը տեղի է ունենում, երբ դուք ընդունում եք վիշտը կամ
տառապանքը, անկախ նրանից թե որքան վատն է այն, երբ ուրախությամբ

առաջարկվում է մարդկության փրկության համար, չի կարող ճշմարտապես
հասկացվել ձեր կողմից, զավակնե՛րս: Բայց մինչ դուք մոտենում եք Ինձ`
բացելով ձեր սրտերը, հանձնելով ձեր կամքն Ինձ և ամբողջապես հանձնվելով
Ինձ, դուք ավելին կհասկանաք: Հասկացե՛ք, որ միայն դա անելով է, որ դուք
կլինեք Ինձ հետ միության մեջ: Եվ երբ դա անեք, ձեր փորձություններն ու
տառապանքները երկրի վրա կթեթևանան: Ժամանակի ընթացքում դուք
կընդունեք տառապանքն ուրախությամբ ձեր սրտի մեջ: Հատկապես երբ դա
առաջարկեք Ինձ որպես ընծա:
Տառապանքը ընծա է Աստծո կողմից և թույլ է տրվում: Հոգիներին փրկվել
օգնելու միջոցով ձեզ տեղ է երաշխավորվում Իմ Հոր Թագավորության մեջ:
Այս Ուսուցումները նոր չեն, զավակնե՛րս: Պարզապես ձեզ չեն հիշեցրել պարզ
ճշմարտությունը: Իմ պատգամներն ու ուսուցումները երբեք չեն փոխվել:
Նրանք պարզ են և ընդհանրացված Ավետարաններում և Տասը
Պատվիրանների մեջ: Պարզապես հիշե՛ք, որ երբ տալիս եք ձեզ
յուրաքանչյուրին, դուք տալիս եք ձեզ Ինձ: Սեր ցույց տվեք ձեր հարևանի
հանդեպ, և դուք սեր ցույց տված կլինեք Իմ հանդեպ:
Վարվեք նրա հետ այնպես, ինչպես կցանկանայիք, որ վարվեն ձեզ հետ: Եվ
երբեք մի մոռացեք, որ երբ բարկանում եք ուրիշների վրա և հակված եք վնասել
կամ պատժել նրանց ինչ-որ ձևով, որ Ես ներկա եմ նրանց մեջ, նույնիսկ նրանց,
ովքեր ատում են Ինձ: Վնաս պատճառեք Իմ զավակներից ցանկացածին, և դուք
դա կանեք Ինձ:
Ժամանակի ընթացքում, զավակնե՛րս, այս բոլոր շնորհով լի արարքներն
իմաստ կստանան: Աղոթեք ամեն օր այն ուժի համար, որ ապրեք ձեր կյանքի
ամեն օրը Իմ Անվամբ: Իմացեք, որ ամեն անգամ, երբ ներում եք մյուսին,
չնայած նա կարող է թվալ որպես թշնամի, դուք ընդլայնում եք Սիրո և
Գթասրտության Իմ Սիրտը: Դրա համար դուք Երկնքում կստանաք
հավիտենական ուրախություն:
Աղոթեք հաստատակամության համար: Կրկնօրինակեք Իմ կյանքը: Դա հեշտ
չի լինի: Բայց ձեր գործողությունները, անկախ նրանից, թե որքան փոքր կլինեն,
կօգնեն հոգիների:
Ձեր սիրող Ուսուցիչ և Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս` Մեկ Աստծո` Հավիտենական Հոր և Սուրբ Հոգու հետ
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Այ՛ո, Իմ սիրելի աղջի՛կ, այդ Ես եմ: Սա քեզ համար մի երկար կորագիծ էր, և
դու կշարունակես սնվել ճշմարտության գիտության Սուրբ Հոգու ընծայի
միջոցով, որ լցնում է քո հոգին:
Աղջի՛կս, խնդրում եմ վստահ եղիր, որ այս պատգամները, որոնք
նախազգուշացումների, մարգարեությունների մի խառնուրդ են և Իմ
ուսուցումների ընդհանրացում, տարածվեն աշխարհի յուրաքանչյուր
անկյունում: Կենսական է, որ Իմ զավակները հասկանան, թե ինչ կերպ կարող
են նախապատրաստել իրենց հոգիները, որպեսզի ազտագրեն իենց Իմ Հոր
Աչքում:
Հոգևոր նորացում է տեղի ունենում աշխարհում հիմա
Հենց հիմա աշխարհ է մտնում մի հրատապ պաշտամունք և նվիրվածություն
Իմ, Իմ Հավիտենական Հոր, Սուրբ Հոգու և Իմ սիրելի Մոր Հանդեպ: Չնայած դա
դեռևս հստակորեն տեսանելի չէ, այս հզոր հոգևոր նորացումը կօգնի
պաշտպանել Իմ զավակներին, նույնիսկ նրանց, ովքեր ամենուր իրենց մեջքն
են շրջում դեպի Ինձ: Հիմա Սուրբ Գիրքը կվերանայեն, երբ մարդիկ սկսեն զգալ
ճշմարտության հանդեպ քաղցի ցավերը: Մինչ մաքրագործումը հաստատուն
կերպով աճում է և դառնում ավելի լայնատարած աշխարհով մեկ, նույնպես
այն հոգիները, որոնք դատարկ են Իմ հանդեպ ունեցած սիրո մեջ, նորից
կբացեն իրենց սրտերը:
Մինչ Սերը տարածվում է Իմ հետևորդների լույսի միջոցով, Չարի
ազդեցությունները և նրանց վարքագիծը, ում Չարը վարակում է, կթուլանա:
Չարը կփոխհատուցի:
Սատանայի օրերը հաշված են
Մինչ նրա օրերն այս երկրի վրա նվազում են ժամ առ ժամ, նա կփորձի
պատճառել որքան հնարավոր է շատ վնաս: Նրա հետևորդները կարագացնեն
իրենց գործունեությունը և անմիջապես կբարձրանան` ամենուր չարություն
տարածելու համար: Նրանց գործողությունները, որոնց դժվար կլինի
ականատես լինել, մինչ նրանք իրենք իրենց կցուցադրեն ձեր սարսափած
աչքերի առջև, կարճ կտևեն:
Հավատը, զավակնե՛րս, ուժեղացված կանոնավոր ամենօրյա աղոթքով, կկնքեն
այդ վայրագությունները: Ե՛տ գնացեք, զավակնե՛րս, և վերագտեք Իմ
Ուսուցումները: Ետ բերեք Ինձ ձեր կյանքի մեջ: Մեկ անգամ ևս Ինձ վերցրեք
ձեր սրտերի մեջ, որպեսզի Ես կարողանամ պահել ձեզ Իմ Բազուկների մեջ:

Թույլ տվեք Ինձ առաջնորդել ձեզ դեպի հոգևոր կատարելություն, որպեսզի
նախապատրաստվեք Հավիտենական Կյանքի համար, երբ Երկիրն ու Երկինքը
միանան որպես մեկ:
Կրկնօրինակեք Ինձ, զավակնե՛րս, ձեր ամենօրյա կյանքում: Վերցրեք Իմ խաչը
նույնիսկ այն դեպքում, երբ դա անելու բեռը չափից շատ կթվա: Երբեք մի
վախեցեք ընդունել Իմ խաչը, քանի որ Ես թույլ կտամ ձեզ տանել միայն
այնքան, որքան կարող եք:
Այս կյանքում տառապանքի իմաստը
Երբ դուք տառապում եք այս կյանքում, դուք տանում եք Իմ խաչը: Դուք ունեք
երկու ընտրություն: Եթե մերժեք Իմ խաչը, ողբաք և դառնանաք դրա
պատճառով, այդ դեպքում տառապանքը աճելով կավելանա: Մյուս կողմից,
եթե ընդունեք խաչը և առաջարկեք տառապանքը հոգիներ փրկելու համար,
այդ դեպքում դա մի հրաշալի ընծա կլինի Ինձ: Եթե ընդունեք տառապանքը,
փորձություններն ու դժբախտությունները ուրախությամբ, ապա ձեր բեռը
կդառնա ավելի թեթև: Ես կօգնեմ ձեզ տանել այն: Այդ ժամանակ ցավը
կհանդարտվի և խաղաղությունը, սերը, ուրախությունն ու մաքուր
երջանկությունը կթագավորեն ձեր մեջ:
Ապրեք պարզ կյանքով
Ապրեք պարզ կյանքով, զավակնե՛րս, և ամեն ինչ արեք չափավոր: Երբ ուտում
եք, խմում, քնում, հանգստանում, արեք այն չափավոր ձևով: Երբ ձեր
ֆիզիկական կարիքները բավարարված են, չպետք է շարունակեք ավելին
փնտրել, քանի որ այն քանդում է ձեր ոգին: Զոհաբերությունը, զավակնե՛րս,
կենսական է, որ դուք ավելի մոտենաք Ինձ: Սրանով Ես ի նկատի ունեմ
անձնական զոհաբերությունը: Ծոմապահությունը զոհաբերության մի օրինակ
է: Ես քարոզել եմ զոհաբերության կարևորությունը, երկրի վրա Իմ եղած
ժամանակ: Նույնպես Իմ թանկագին մարգարե Հովհաննես Մկրտիչը:
Ես, 40 օր ծոմ պահելով, այդպես արեցի, ձեզ օրինակ ցույց տալու համար:
Միայն ծոմապահության միջոցով է, զավակնե՛րս, որ կօգնեք դուրս վռնդել
Չարին:
Իմ սիրելի զավակնե՛ր, ձեր առջևում դեռ այնքան շատ բան կա: Դուք դեռևս չեք
հասկանում, թե գալիք տարիներին ձեզնից ինչ կպահանջվի: Միևնույն
ժամանակ, կարևոր է Ինձ ավելի մոտենալ, որպեսզի նախապատրաստված
լինեք այն փորձություններին, որոնք սպասում են քրիստոնյաներին ողջ
աշխարհով մեկ:
Գնացեք խաղաղությամբ:

Ձեր սիրող Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Որքան հեշտ է մեղք գործելը
Երկուշաբթի, 24 հունվարի 2011թ., ժ. 22:00
Այսօր, Իմ սիրելի աղջի՛կ, դու վերջապես հասկացար Խաբեբայի կողմից դրված
վտանգները, երբ թուլացրիր զգոնությունդ: Իմ Հավիտենական Հորն ուղղված
Աստվածային Գթասրտության աղոթքը կարևոր է քո հոգին սրբագործելու
համար:
Մեղքից, Իմ սիրելի աղջի՛կ, դժվար է խուսափել: Ավելի դժվար է հասնել Իմ
հատուկ շնորհներին, քան խուսափել ցանկացած ձևի մեղքից: Երբ դու
կանչվում ես այս սրբազան աշխատանքը կատարելու, դու միշտ էլ դառնում ես
Չարի թիրախը, ով ամեն հնարավորության դեպքում, սկսում է
բացասականություն ստեղծել քո կյանքում: Նա կօգտագործի քո շուրջը
գտնվողներին` որպես միջոց քեզ վրա հարձակվելու համար, դրա համար դու
պետք է միշտ զգոն լինես նրա հանդեպ: Երբեք թույլ մի տուր նրան հաղթել,
որովհետև երբ նա հաղթում է, նա հաջողացնում է թունավորել հոգիներին և
առաջացնում է սարսափելի ցավ, տառապանք ու հուսահատություն: Նա
քանդում է ընկերությունները, խառնում, հուսահատեցնում և կեղծ մտքեր
ներարկում իր թիրախների ուղեղների մեջ: Հետո, երբ Իմ զավակները մեղավոր
են զգում իրենց սեփական թուլության համար` գայթակղությանը տեղի տված
լինելու համար, նրանք զգում են մի տեսակ թշվառություն, որը բերում է
հուսահատություն, թշվառություն և ավերածություն իրենց կյանքի մեջ:
Զավակնե՛րս, դուք միշտ կգայթակղվեք մեղք գործելու: Ձեր հոգիների
կատարելության չափազանց դժվար է հասնել և պահանջում է հսկայական
կարգապահություն և վճռականություն ձեր կողմից: Եթե և երբ դառնաք Չարի
գայթակղության զոհը և մեղք գործեք, դուք պետք է անմիջապես աղոթեք ձեր
սրտից և ներում հայցեք:
Կանոնավոր խոստովանությունը մի խորհուրդ է, որը հիմնականում սխալ է
հասկացվում: Միայն ամենշաբաթյա հաճախումները խոստովանության կարող
են պահել ձեր հոգին շնորհի վիճակում: Երբ ձեր հոգին սրբագործվում է այս
կերպ և ամենօրյա աղոթքի միջոցով, միայն այդ ժամանակ կարող եք հալածել
խաբեբային:

Մեղավորության զգացումը
Եթե մեղքի զգացում ունեք որպես մեղավոր արարքների հետևանք, անկախ Իմ
Հոր Աչքում վիրավորանքի ծանրությունից, մի՛ հուզվեք: Շրջվե՛ք, բացեք ձեր
սիրտը և ներում խնդրեք: Մեղավորության զգացումը բացասական զգացում է:
Եվ մինչ այն ծառայում է որպես ձեր գիտակցության ուղղորդման ձև,
առողջարար չէ մնալ այդ վիճակի մեջ: Աղոթքի միջոցով խնդրեք այն
շնորհները, որ հասնեք անհրաժեշտ հոգու մաքրության, որպեսզի ծառայեք
Ինձ: Համբերությունը կարևոր է: Երբեք թույլ մի տվեք, որ մեղքը ձեզ հեռացնի
Ինձնից: Մեղավորությունը երբեք չպետք է կանգնի ազատագրման
ճանապարհին:
Հիշե՛ք, զավակնե՛րս, որ սկզբնական մեղքի պատճառով դուք միշտ զոհ կգնաք
չարի գայթակղություններին: Միայն աղոթքի, ծոմապահության և Սուրբ
Հաղորդությանը նվիրվածության միջոցով է, որ դուք ավելի կմոտենաք Ինձ: Սա
պահանջում է ժամանակ, որը պետք է հատկացվի:
Գնացեք հիմա, զավակնե՛րս, և հիշեք մի բան. երբեք մի վախեցեք ետ շրջվել
դեպի Ինձ երբ մեղք եք գործել: Երբեք մի վհատվեք ներում հայցել, երբ
իսկապես խղճի խայթ եք զգում: Բայց նաև հիշեք, որ եթե չանեք, դուք նորից ու
նորից կգրավեք Խաբեբային, և ձեր հոգին կիջնի խավարի մեջ: Խավարը ձգում է
խավար: Լույսը ձգում է լույս: Ես Լույսն եմ:
Շրջվեք դեպի Ինձ հիմա և թույլ տվեք որ Իմ Սերը փայլի ձեր խեղճ կորած
հոգիների մեջ: Ես ձեզ այնքան շատ եմ սիրում, զավակնե՛րս, որ երբ դուք ձեր
սիրտը դարձնում եք դեպի Ինձ, անկախ նրանից թե որքան մեկուսացված եք
դուք զգում, Ես ձեզ երբեք չեն մերժի:
Գնացեք Խաղաղությամբ և Սիրով
Ձեր Աստվածային Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Նախապատրաստվեք Նախազգուշացմանը՝
գիտակցության լուսավորմանը
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Այս գիշեր, Իմ սիրելի աղջի՛կ, քեզ տրվեցին շնորհներ քեզ ավելի հզորացնելու
համար, որ կարողանաս շարունակել այս սուրբ գործի աշխատանքը: Իմ
սիրելի և նվիրական հետևորդների պաշտամունքի միջոցով, ովքեր եռանդով

աղոթում են քեզ համար, դու, աղջի՛կս, արագորեն առաջ կգնաս վերջացնելու
Ճշմարտության Գիրքը: Անկախ նրանից, թե որքան զբաղված ես, քեզ համար
դժվար է մերժել Իմ հանդեպ ունեցած քո պարտականությունը: Սա գոհացնում
է Ինձ, բայց մենք շատ ժամանակ չունենք:
Աշխարհին, աղջի՛կս, տրվում է այս յուրահատուկ ընծան` Ճշմարտության
Գիրքը, ցույց տալու համար Իմ զավակներին, թե նրանք հիմա ինչ պետք է անեն
Նախազգուշացմանը` գիտակցության լուսավորմանը, նախապատրաստվելու
համար, որը տրվում է մարդկությանը, որ օգնի նրանց համապատասխան ձևով
նախապատրաստվել Իմ Երկրորդ Գալուստին:
Նրանց, ովքեր չեն հավատում Ինձ, պետք է տրվի հնարավորություն
ճշմարտությունը կարդալու: Երբ այդ իրադարձությունը տեղի ունենա, այս
պատգամներն աշխարհին տալուց հետո, մարդիկ կհասկանան մարդկությանը
փրկելու նպատակով քո միջոցով տրված Իմ Խոսքերի վավերականությունը,
աղջի՛կս:
Խորհրդավոր իրադարձությունը կզգան 7 տարեկանից բարձր բոլոր մարդիկ
Մի՛ վիրավորվիր, երբ մարդիկ ուշադրություն չդարձնեն այս պատգամներին,
աղջի՛կս: Պարզապես շնորհակալ եղիր, որ նրանց տրվում է այս ընծան: Նրանք
կհասկանան այս մարգարեության ճշմարտությունը, երբ այդ առեղծվածային
երևույթը, որը կզգան 7 տարեկանից բարձր բոլոր մարդիկ ամբողջ աշխարհում,
տեղի ունենա: Նրանք, ովքեր դիմանան այդ իրադարձությանը, ավելի զգոն
կլինեն այս սուրբ գրքի բովանդակության հանդեպ: Նրանց համար դժվար
կլինի անտեսել դա, նույնիսկ եթե նրանց հավատքը թույլ է: Մյուսները, ովքեր
չեն ցանկանում իմանալ ճշմարտությունը, դեռևս կարիք կունենան այս գրքի
բովանդակության մասին հիշեցման:
Երբեք տեղի մի տուր զավա՛կս, երբ հարցը վերաբերում է հոգիների
փրկությանը: Իմ բոլոր թանկագին զավակները ծնվել են Իմ Հավիտենական Հոր
Սիրուց: Երբ նրանք մոլորվում են, դա նշանակություն չունի: Աստված` Իմ
Հավիտենական Հայրը շարունակում է սիրել Իր զավակներից բոլորին և
յուրաքանչյուրին:
Հավատքը, զավա՛կս, կարող է վերավառվել Սուրբ Հոգու կողմից օրհնված
մյուսների հավատքի միջոցով: Իմ ընտրյալ զավակները, որոնք հիմա
ուղարկված են տարածելու Իմ Խոսքը աշխարհում, կարողություն ունեն
ուրախության արցունքներ բերել այդ խեղճ հոգիների մոտ, որոնք ճչում են
ուղղորդություն ստանալու համար իրենց դատարկ խառնաշփոթ կյանքերի
մեջ:

Նայեք յուրաքանչյուրին Իմ Աչքերով
Միշտ ձեր ընկերներին, ընտանիքին, հարևաններին և աշխատանքային
գործընկերներին նայեք Իմ Աչքերով: Միշտ տեսեք լավ կողմը: Սեր ցույց տվեք
նրանց հանդեպ, և նրանք կզգան Իմ Ներկայությունը: Նրանք կձգվեն դեպի ձեզ՝
առանց հասկանալու թե ինչու:
Իմ օրինակի միջոցով, կրկնօրինակեք Ինձ, և դուք կօգնեք Ինձ դարձի բերել Իմ
կորած զավակներին: Ջանասիրաբար աղոթելով նրանց համար, դուք կարող եք
նրանց ավելի մոտեցնել Ինձ: Զորհաբերության և չարչարանքների ընդունման
միջոցով Ինձ հետ միության մեջ, դուք կարող եք փրկել հոգիների: Սա
ներառում է այն հոգիներին, որոնք հեռանալու են այս երկրից, ինչպես նաև
նրանց, ովքեր սպասում են դատաստանի Քավարանում:
Թույլ տվեք Ինձ վերջապես հիշեցնել ձեզ, որ ունեք երկու ընտրություն:
Հավատացեք Ինձ` բացելով ձեր միտքը Կտակարանում պարունակվող
ճշմարտության հանդեպ: Եթե կորցրել եք հավատն ամբողջությամբ, ապա
կարդացեք մի կտոր Իմ Ուսուցումներից: Հետո խնդրեք Ինձ ցույց տալ
ճշմարտությունը ձեր սրտերի մեջ: Հետո կիմանաք, թե որ ճանապարհը
կառաջնորդի ձեզ դեպի Ինձ Երկնքում: Որպես այլընտրանք կարող եք ձեր
աչքերը փակած պահել և մերժել լսել: Այդ ժամանակ ձեզ կարող է օգնել միայն
հավատացողների կողմից ասված աղոթքը: Իմ հետևորդների կողմից ասված
աղոթքը, համակցված 20-րդ դարի սկզբին քույր Ֆաուստինային տված Իմ
Աստվածային Գթասրտության աղոթքի հետ, կարող է փրկել ձեր հոգին ձեր
մահվան ժամին:
Աղոթեք Աստվածային Գթասրտության աղոթքը
Աղոթե՛ք, աղոթե՛ք, աղոթե՛ք Աստվածային Գթասրտության աղոթքը ձեր
հոգիների և չհավատացողների հոգիների համար հիմա: Աղոթախմբերը
կօգնեն տարածելու ճշմարտությունը, հավատ ներարկել նրաց մեջ, ովքեր
կորցրել են զգացողությունը, թե ով են իրենք և որտեղից են գալիս: Այն
նշանակալի կլինի ավետարանական լուսավորության տարածումը
բոցավառելու գործում, որն այժմ կզգացվի աշխարհի բոլոր մասերում, մինչ
Երկիր Իմ Երկրորդ Գալուստի մասին արված մարգարեությունների
ժամանակը մոտենում է, որոնք սկսում են բացահայտվել մինչ կատարվում են
մի շարք գլոբալ իրադարձություններ:
Միշտ պատրաստ եղեք, զավակնե՛րս: Մնացեք շնորհի վիճակի մեջ և ձեր
սրտերը բաց՝ երկրի վրա սիրո և խաղաղության Իմ Ուսուցումների հանդեպ:
Եթե Իմ զավակները բոլորը հետևին Իմ Ուսուցումներին, ապա չէին լինի
պատերազմներ, ագահություն, ատելություն կամ աղքատություն աշխարհում:

Դուք պետք է հանգիստ նստեք, ձեզնից յուրաքանչյուրը, առնվազն կես ժամ
ամեն օր:
Կարդացեք սաղմոսները, առակները և հարցրեք ինքներդ ձեզ. <<Արդյո՞ք այս
դասը կիրառելի է իմ կյանքում այսօրվա աշխարհում>>: Դուք գիտեք
պատասխանը, իհարկե` այո: Աղոթեք զորության համար, որ փոխեք մահից
հետո կյանքի հանդեպ ձեր ունեցած վերաբերմունքն ու հայացքները: Հիշեք այս
կարևոր դասը: Երկիրը պարզապես ժամանակի մեջ մի կարճ անցում է: Միակ
ճշմարիտ երջանկությունն ու հավիտենական կյանքն Ինձ հետ է Երկնքում,
Դրախտում` Իմ Հոր Թագավորության մեջ:
Ձեր սիրող Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Սերը փրկության ճանապարհն է
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, քեզ այսօր տրվել են լրացուցիչ շնորհներ, որ Ես
կարողանամ քեզ ավելի մոտեցնել: Քանի որ միայն Ինձ մոտիկ լինելով դու
կկարողանաս զգալ խաղաղություն, սեր և ուրախություն քո սրտում: Միայն
աղոթքի և քո խնդիրներն Ինձ հանձնելու միջոցով դու կլինես Ինձ հետ
միության մեջ: Երբ դու հանձնվում ես, աղջի՛կս, և վստահում Ինձ, այդ
ժամանակ հասկանում ես այն Սերը, որը Ես ունեմ քո հանդեպ Իմ Սրտում: Եվ
երբ դա անում ես, քո սերն Իմ հանդեպ ուժեղանում է: Միայն այն դեպքում, երբ
դու առաջարկում ես քո բոլոր մտահոգությունները և դնում դրանք Իմ Ձեռքերի
մեջ, այդ ժամանակ նրանց մասին հոգ կտարվի:
Դու կարող ես իսկական սեր ցույց տալ ուրիշների հանդեպ միայն այն
դեպքում, երբ սիրում ես Ինձ: Սիրո միջոցով է, որ դու կօրհնվես այն
շնորհներով, որ կարողանաս նայել այլ մարդկային էակների Իմ Սրտի
միջոցով, որը լի է սիրով ու կարեկցանքով:
Միայն այն դեպքում, երբ Իմ հանդեպ ճշմարիտ սեր ցույց տաս, քո կյանքը
կփոխվի և ուրախությունը ներս կխուժի քո ամենօրյա կյանքի մեջ: Երբեք մի
վախեցեք Իմ Սիրուց, զավակնե՛րս: Այն միշտ կա առատորեն ձեզ բոլորիդ
համար, եթե միայն դուք շրջվեք դեպի Ինձ և խնդրեք այն: Երբ ստանաք այդ
Սերը, առատաձեռն եղեք: Տարածեք Իմ Սերն ամենուրեք, որպեսզի դուք

բոլորդ, հատկապես գաղջ հոգիները, կարողանան հրավիրել Ինձ իրենց
հոգիների մեջ: Սա է միակ ճանապարհը դեպի փրկություն:
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Շուտով տեղի կունենա գլոբալ դարձ
Կիրակի, 6 փետրվարի, 2011թ., ժ. 13:40
Սիրելի աղջի՛կս, սա Իմ Սուրբ Գրվածքների <<Նախազգուշացում>>
վերնագիրը կրող հատորի մեջ դրվելիք վերջին պատգամներից մեկն է:
Իմ սիրելի զավակնե՛ր, շուտով դուք կիմանաք Իմ գոյության մասին երկնային
պատժի միջոցով: Շատ շուտով հիմա Ամենակարող Աստծուն
հավատացողներին և աթեիստներին հավասարապես կտրվի վերջնական
ընծան, որը կնախորդի այն փառահեղ օրվան, երբ Ես կվերադառնամ դատելու
համար:
Այս մեծ իրադարձությունը կբացի ձեր սրտերը և դուք սարսափով կնայեք այն
հրաշալի Սիրուն, որը Ես ցույց եմ տալիս ձեզ Գթասրտության այս
գործողությամբ: Ձեզնից շատերը չեն հասկանում, որ Ես կամ Իմ
Հավիտենական Հայրը գոյություն ունենք: Ձեզ համար, անմեղ հոգինե՛ր, դուք
պետք է հասկանաք, որ Իմ Գթասրտությունը տարածվում է դեպի ձեզ
Նախազգուշացման ընթացքում:
Անկախ այն բանից, թե դուք Ինձ ինչ անուն եք ուզում տալ, այդ ժամանակ մի
նոր հասկացողություն կպարուրի ձեր հոգին: Շնորհակալ եղեք, երբ դա տեղի
ունենա, քանի որ Երկնային Պատիժը կլինի ձեր Փրկությունը:
Երբ այդ իրադարձությունն ավարտվի, բոլոր հավատացողները, նրանց հետ
միասին, ովքեր կհամաձայնեն` ճշմարտությունը վերջապես հասկանալու
պատճառով կկազմեն երկրի վրա Իմ նոր բանակը: Ձեզանից յուրաքանչյուրը,
ով ներում կփնտրի, երբ ձեր մեղքերը բացահայտվեն ձեզ, կփորձի տարածել
ճշմարտությունը խավարի մեջ գտնվողներին:
Այս ընծան, զավակնե՛րս, ձեզ վիրավորանք կբերի, երբ ձեզ ծաղրեն հանուն
Ինձ: Շնորհակալ եղեք, երբ դա տեղի ունենա, որովհետև այդ ժամանակ
կիմանաք, չնայած այդ փորձառությունները ցավոտ կլինեն, որ դուք Իմ

ճշմարիտ աշակերտն եք: Դուք կմիանաք Ինձ Դրախտի մեջ, երբ ժամանակը
գա: Երբեք մի վախեցեք ձեր հավատից, սիրելինե՛րս: Քանի որ եթե սոսկ մի
պահ տեսնեիք այն սոսկ ճոխությունը, որն Իմ Հայրը ստեղծել է ձեզ համար
Դրախտում, ձեր մարդկային աչքերը չէին կարողանա դիմանալ Լույսին և
Փառքին: Երբ նայեիք, այս երկրին ձեր կապվածությունը, չնայած այն գեղեցիկ
է, քանի որ սա նույնպես ստեղծվել է Աստծո կողմից, կխնդրեիք այն
ժամանակը, երբ կարող եք միանալ Ինձ Դրախտի մեջ:
Սիրո պատգամ աթեիստների համար
Հիշեք մի վերջին դաս Ինձնից: Աթեիստնե՛ր ամենուր, լսե՛ք հիմա այս
պատգամը, նույնիսկ եթե ձեզ համար դժվար է դա: Իմ զավակներից
յուրաքանչյուրն այս երկրի վրա սեր է զգում իր կյանքի որոշակի էտապում: Երբ
ձեր սրտերում սեր եք զգում, չեք կարող տեսնել այն, ձեռք տալ, և դժվարանում
եք նկարագրել այն: Գոյություն չունի ոչ մի գիտական մեթոդ, որ գնահատի այն:
Սերը ձեզ դարձնում է խոնարհ: Սերը ձեզ դարձնում է առատաձեռն սրտով:
Սերը կարող է օգնել ձեզ, կատարելու մեծ զոհողություններ: Սերը շփոթեցնող
է, բայց համբերատար: Սերը մարդու կողմից պատրաստված չէ: Այն մի ընծա է
Աստծուց: Սերը գալիս է միայն մեկ Աղբյուրից: Սերն Աստված է: Աստված Սեր
է: Դա այնքան պարզ է: Բացեք ձեր սրտերն այն մաքուր Սիրո հանդեպ, որը Ես
և Իմ Հավիտենական Հայրն ունենք ձեզնից ամեն մեկի և յուրաքանչյուրիդ
հանդեպ: Նայեք Ինձ այնպես, ինչպես երեխան կնայի Իր ծնողին: Կանչեք Ինձ և
Ես կլցնեմ ձեր սրտերը: Երբ դա տեղի ունենա, դուք երբեք չեք շրջվի:
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Հրատարակիր Իմ պատգամներն աշխարհով մեկ
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Աղջի՛կս, դու մի փոքր շեղվեցիր, և հիմա խնդրում ես ուժ, որ քեզ վստահություն
և արիություն տա կատարելու Իմ հրահանգները: Դա լավ է: Տվեք Ինձ ձեր
ժամանակը, ինչպես Իմ սիրելի Մայրը խնդրել էր, որովհետև ձեր հոգիները
ամենից մաքուր են մնում այն ժամանակ, երբ շփվում են Իմ Խոսքի հետ:
Ես հիմա պետք է խնդրեմ քեզ, որ սկսես պլանավորել Իմ թանկագին
Նախազգուշացման տարածումը, մի ընծա աշխարհում ապրող յուրաքանչյուր
մարդու համար: Նրանց պետք է մանրամասներ տրվի այդ մասին մինչև
փետրվարի վերջը ինտերնետի միջոցով և ամբողջ աշխարհում: Շտապիր

զավա՛կս, արա այն, ինչ պետք է արվի, որպեսզի որքան հնարավոր է շատ
մարդիկ հնարավորություն ունենան լսելու այդ մասին: Տուր այդ ժամանակը,
աղջի՛կս, որովհետև հիմա այն հրատապ է: Այս խնդրանքը չի արվում քեզ
վախեցնելու համար: Այն հրատապությունը շեշտելու համար է, որպեսզի
որքան հնարավոր է շատ մարդիկ նախապատրաստված լինեն աշխարհում:
Այդ դեպքում նրանք կարող են հաշտություն փնտրել, երբ իրենց մեղքերը
քողազերծվեն իրենց աչքերի առջև:
Նախապատրաստվելով, նրանք մեծապես կօգտվեն դրանից: Քեզ
հիասթափված կամ վախեցած մի զգա: Սա մի ընծա է մարդկության համար:
Այս Կանչի ընդունումը քո կողմից նշանակում էր, որ դու տառապել ես, բայց ոչ
քո ակնկալած ձևով: Քո տառապանքը եկավ գայթակղությունից: Քո
կասկածները չթողեցին քեզ ընդունել այն խաղաղությունն ու ուրախությունը
քո հոգու մեջ, որը քոնն է, եթե դու Ինձ թույլ տաս քեզ վերցնել և առաջնորդելու
ազատությունը: Հիմա, աղջի՛կս, ժամանակն է, որ ամեն ինչ Ինձ հանձնես:
Առաջարկիր Ինձ քո ազատ կամքը որպես ընծա: Ես կտամ քեզ ամենամեծ և
ամենացանկալի ընծան. Խաղաղություն, ուրախություն, և Իմ հանդեպ
հսկայական սեր քո էության յուրաքանչյուր մասնիկի մեջ: Արի՛ հիմա,
աղջի՛կս: Եղիր Իմը: Վերջապես միացիր Ինձ հետ միության մեջ: Տուր Ինձ քո
ողջ սերը, տառապանքը, անհանգստությունները և հոգսերը: Պարզապես թող
դրանք հիմա: Միայն և միայն այդ դեպքում դու իսկապես ազատ կլինես և
սիրտդ թեթև:
Այս աշխատանքը ուժ կպահանջի, աղջի'կս: Դու սոսկ տեսանող չես: Ես տալիս
եմ քեզ մարգարեության ընծան: Ինչու՞: Որովհետև դու, Իմ թանկագին
մարգարե՛, գործիք կլինես տարածելու համար բարի լուրը ամբողջ աշխարհին
Իմ Երկրորդ Գալուստի մասին, երբ Ես վերադառնամ երկիր:
Ես հասկանում եմ, որ այս նորությունը շոկի պես կգա, բայց դու
նախապատրաստվում էիր այս դերի համար բավականին երկար ժամանակ,
միայն թե դու չգիտեիր այդ մասին: Այս առաջադրանքի մեջ քեզ օգնելու համար
Ես քեզ մոտ նշանակել եմ մի քանի սրբերի, որ օգնեն քեզ: Դրանց թվում են
սուրբ Բենեդիկտը, սուրբ Ավգուստինը, սուրբ Հովհաննես Պողոս 11 Պապը,
սուրբ Ֆաուստինան, սուրբ Մաղաքիան և Ավիլայի սուրբ Թերեզան: Ես
մյուսներին կբացահայտեմ ժամանակին: Հիմա բոլորն աշխատում են, օգնելու
համար քո առաջադրանքին, որը պատմության այս կարևոր ժամանակներում
մարդկությանը տվածներից ամենակարևորներից մեկն է:
Մի' վախեցիր, աղջի'կս, դու ավելի քան կարող ես այս աշխատանքի համար:
Ինչու՞ ես կարծում, որ Ես քեզնից այդպիսի կարգապահություն եմ պահանջում:
Դու դեռևս ճանապարհ ունես անցնելու քո հոգևոր զարգացման մեջ, բայց դա

կգա ժամանակին: Ես կշարունակեմ անձնապես հաղորդակցվել քեզ հետ մինչ
առաջին հատորը կհրապարակվի: Ես սիրում եմ քեզ, աղջի'կս: Ես գիտեմ, որ
դու Ինձ սիրում ես: Ես գիտեմ, որ քեզ համար չափազանց դժվար կլինի, քո
բոլոր ճնշումների հետ: Բայց դու հաստատակամ կլինես, ավելի ու ավելի ուժեղ
կդառնաս: Քո էներգիան և մտքի արագ ընթացքը կապահովի, որ պատգամների
այս կարևոր շարքը դուրս գա հասնի Իմ բոլոր զավակներին ամենուրեք: Բոլոր
երկրներին:
Այժմ այսքանը: Շնորհակալ եմ, որ ժամանակ տրամադրեցիր մտորելու և
պատասխանելու Ինձ այս երեկո:
Ձեր սիրող Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Պատգամ Սուրբ Հոգուց
Շաբաթ, 12 փետրվարի, 2011թ., ժ. 15:30
Հիմա եկել է ժամանակը վեր կենալու և վերցնելու այս Գավաթը: Խմի՛ր դրանից,
քանի որ դա Փրկության Գավաթն է: Խմելով այս Գավաթից, դու արդեն
պատրաստ կլինես կիսելու այս Գավաթը մարդկության հետ: Հիմա
նախապատրաստիր քողազերծել Քրիստոսի Խոսքերը, որպեսզի հոգիները
կարողանան փրկվել Նախազգուշացման ժամանակ:
Մի՛ կորցրու ոչ մի պահ, մինչ ժամանակը մոտենում է այս մեծ
իրադարձության: Աշխարհին միայն մի կարճ ժամանակ է մնում կարդալու դրա
բովանդակությունն ինտերնետում: Սակայն այս շրջանը գործնական կլինի
Դժոխքի կրակներից միլիոնավոր հոգիների փրկելու գործում:
Սա մի մեծ պատասխանատվություն է, սակայն դու հիմա պատրաստ ես:
Գնա հիմա սիրով և խաղաղությամբ:
Սուրբ Հոգի

Արաբական աշխարհի բարձրացումը - աշխարհի 3
ղեկավարներ կսպանվեն

Հինգշաբթի, 17 փետրվարի, 2011թ., ժ. 23.45
Իմ սիրելի աղջի՛կ, այսօր Ես լի եմ ուրախությամբ, երբ պատգամների այս
կարևոր շարքն արդեն պատրաստ է ներկայացվելու ողջ մարդկությանը:
Շուտով կիմանաս, որ բոլոր երկրները փնտրում են այս ուղերձները: Մի
անհանգստացիր քո անվտանգության համար, քանի որ Ես միշտ
կպաշտպանեմ քեզ եւ քո ընտանիքի անդամներին: Չնայած Ես սիրով լի եմ քո
հանդեպ, զավա՛կս, Իմ Սիրտը կոտրվում է խորը վշտից երկրների վրա
իշխանության ձգտող խորամանկ հասարակության կողմից հասցվող
տառապանքների համար:
Նրանք դա կանեն` խելամտորեն հեռացնելով առաջնորդներին .* Հետո
կառաջարկեն օգնություն: Հետո նրանք կգնեն երկրների նոր ղեկավարների
(ռեժիմների) բարեկամությունը, մինչեւ հասնեն նրանց վրա վերահսկողության:
Այս նոր հսկողությունը լինելու է ավելի վատ, քան իշխանության տենչացող
դիկտատորները, որոնք կհեռացվեն (ցած կգցվեն) հանուն ազատության:
Ուշադրություն դարձրու հիմա, աղջի՛կս, այն արագությանը, որով արաբական
աշխարհը կմիավորվի իմ ժողովրդի` հրեաների դեմ: Ուշադիր եղիր, թե
ինչպես նրանց բոլոր դաշնակիցները կհեռանան` թողնելով նրանց
բացահայտված:
Աղջի՛կս, երբ տեղի ունենա Նախազգուշացումը, դարձից հետո Իմ Խոսքն
ավելի հեշտությամբ կլսվի: Սա կլինի այն ժամանակը, երբ իմ սուրբ
հետևորդները կմիավորվեն վճռականորեն այն բռնապետության դեմ, որը ի
հայտ կգա արեւմտյան աշխարհում, հատկապես Եվրոպայում: Պայքարե՛ք
հանուն ձեր աղոթելու իրավունքի: Եթե դուք դա չանեք, ապա դա կլինի ոչ թե
կրոնական պատերազմ, այլ ցեղասպանություն:
Շուտով մեկ առ մեկ կսպանվեն երեք համաշխարհային առաջնորդներ. Հիշե՛ք,
որ յուրաքանչյուրը կսպանվի Չարի խմբի ծրագրերի միջոցով` այն ենթամշակութային կազմակերպությունների, որոնք իշխում են բոլոր ազգերի մեջ,
չնայած դուք չեք կարող տեսնել նրանց, քանի որ նրանք վախկոտներ են: Բայց
նրանք երկար թաքնված չեն մնա: Երբ վերահսկողությունը նրանց ձեռքում
լինի, նրանք կգրավեն ձեր ուշադրությունը եւ հարգանք կպահանջեն:
Նախազգուշացումը կօգնի փրկել իմ երեխաներին ամենուր. Դարձը՝ մի նվեր
Իմ կողմից, տրվելու է նույնիսկ նրանց, ովքեր դավադրություն են նյութում եւ
ձգտում հաստատել վերահսկողություն Աստծո երկրի վրա: Եթե նրանք

կարողանան հասկանալ, որ այս իշխանությունը երբեք իրենցը չի լինի, նրանք
կանգ կառնեն: Բայց նրանք կույր են:
Հիմա Իմ հրեշտակներից ** ավելի շատերը կներթափանցեն երկիր որպես
մարդկային արարածներ` կօգնեն ցույց տալ այդ խեղճ սխալ ուղղորդված
հոգիներին ճշմարտությունը. Շատերը դարձի կգան, ոմանք` ոչ:
Աղջի՛կս, գնա՛, տարածիր արագորեն այս Խոսքը: Ձեզ մնացել է միայն մի քանի
շաբաթ: Օգտագործիր քո տրամադրության տակ եղած բոլոր միջոցները:
Խիզախ եղիր: Արա բացառապես ամեն ինչ, որ հնարավորություն տաս Իմ
բոլոր զավակներին, բոլոր ազգերին հասկանալու Իմ յուրահատուկ նվերի
իմաստը` մի հատուկ նվեր, երբ Իմ Ձեռքը կհասնի Երկնքից՝ նրանց հոգիները
փրկելու համար:
Նրանք, ովքեր սկզբում դարձի չեն գա, դա կանեն նախքան Հետապնդումը, երբ
ավելի ու ավելի շատ հոգիներ կշրջվեն դեպի Ինձ: Դա չափազանց դժվար
ժամանակաշրջան կլինի բոլորի համար: Բայց համբերատար եղեք, առջևում
լավ ժամանակներ են սպասվում, երբ խաղաղությունը կվերադառնա Երկիր: Իմ
զավակները, արթնացման այս Կանչից հետո, կտեսնեն Իմ Սերը և վազելով ետ
կգան կընկնեն Իմ Բազուկների մեջ: Հետո, երբ դա տեղի ունենա, Իմ Բազուկը
կկազմի և կպաշտպանի Իմ Թագավորությունը Խաբեբայից, որի կառավարումը
շատ կարճ կլինի:
Սա շրջադարձային կետ է մարդկության պատմության մեջ, զավակնե՛րս: Շատ
շուտով դուք կհասկանաք սա: Եթե մինչ Նախազգուշացումը թերահավատ եք,
ապա դրանից հետո դուք կբացեք ձեր սրտերը ճշմարտության հանդեպ:
Գնա հիմա, աղջի՛կս, Խաղաղությամբ եւ սիրով ողջ մարդկության հանդեպ:
Հիսուս Քրիստոս
Արքա հրեաների
Ծանոթություն * Տեսանողուհին ցանկանում է, որ աշխարհին պարզ լինի, թե
ինչու չի կարող հայտնել այն առաջնորդների անունները, ՈՐՈՆՑԻՑ ԵՐԿՈՒՍՆ
ԱՐԱԲԱԿԱՆ ԵՐԿՐՆԵՐԻՑ ԵՆ, ԻՍԿ ՄԵԿԸ ԵՎՐՈՊԱՅԻՑ: ԴԱ ԱՐՎՈՒՄ Է
ՀԱՐԳԱՆՔԻՑ ԵԼՆԵԼՈՎ ԵՎ ԱՎԵԼՈՐԴ ԼԱՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԻՑ
ԽՈՒՍԱՓԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ: Այնուամենայնիվ, նա պատգամները տվել է մի
քանի հոգևորականների և լրատվամիջոցների` պատրաստ հրապարակման,
հենց որ սպանությունները տեղի ունենան (իրար հետևից կարճ ժամանակի
ընթացքում):

** Տեսանողուհու կարծիքով <<հրեշտակները>> այն մարդիկ են, ովքեր այօսր
ընտրվել են աշխարհով մեկ տարածելու այս պատգամները` համատարած
դարձի համար:

<<Նախազգուշացում>> հատորի վերջին պատգամը
Շաբաթ, 19 փետրվարի, 2011թ., ժ. 15:00
Իմ սիրելի աղջի՛կ, դու ջանասիրաբար փորձում ես ենթարկվել Իմ
ցուցումներին քո հոգին մաքրագործելու համար, և սա մեծապես գոհացնում է
Ինձ: Խնդրում եմ տուր Ինձ մեկ ամբողջ ժամ քո օրվա ընթացքում լռության մեջ
Ինձ հետ և թույլ տուր Ինձ քեզ ավելի մոտեցնել Իմ Սուրբ Սրտին:
Դու ավելի ուժեղ կզգաս, երբ դա անես: Սկսիր այսօրվանից, անցկացնելու այդ
ժամանակը Իմ ընկերակցությամբ, որպեսզի Ես կարողանամ լուսավորել քո
սիրտը և թեթևացնել քո բեռը:
Այսօր Ես ցանկանում եմ քողազերծ անել քեզ համար մարդկության հանդեպ Իմ
ցանկությունը, որ սկսեն գնահատել իրենց կյանքը` Նախազգուշացմանը
նախապատրաստվելով: Աղջի՛կս, ձեզնից նրանք, ովքեր չեն
նախապատրաստվի, աղոթքի կարիք ունեն և դրանից ավելին:
Նախազգուշացումը՝ մեծ ընծան, հիմա կներկայացվի աշխարհին: Բոլորին
կտրվի հնարավորությունը զգալու այն ուրախությունը, երբ նրանք վերջապես
կհասկանան ճշմարտությունը: Իմ Գոյության ճշմարտությունը: Աղոթիր բոլորի
համար, զավա՛կս, որ նրանք արիություն ունենան փնտրելու Իմ
ներողամտությունը:
Վերջապես, աղջի՛կս, Իմ զավակներն ամենուրեք սկսում են բացել իրենց
աչքերը: Նրանք հիմա հասկանում են, որ աշխարհը փոխվում է: Աշխարհը, որը
նրանք ճանաչում էին, արդեն տեղափոխվել է նոր փուլ: Այս նոր փուլը կտանի
դեպի մի քանի էտապներ, նախքան նրանք, Իմ զավակները, վերջապես
պատրաստ կլինեն Նոր Դրախտի համար:
Խաբեբայի պարազիտները համառորեն կկռվեն մինչև վերջ դժբախտաբար:
Աղոթիր այն խեղճ մոլորված հոգիների համար հիմա, որ Լույսի մի կայծ
հեղեղի նրանց սրտերը, երբ նրանք հանդիպեն Իմ նվիրյալ հետևորդներին:
Դուք, Իմ հետևորդնե՛ր, ձեզ տրված են շնորհներ, օգնելու դարձի բերել այն

բոլոր հոգիներին, որոնք կորած են անապատում և որոնց հոգիներում
Սատանայի կողմից խառնաշփոթ վիճակ է ստեղծված:
Լա Սալետի, Ֆաթիմայի, Գարաբանդալի մարգարեությունները հիմա
կկատարվեն
Լա Սալետում, Ֆաթիմայում, Գարաբանդալում օրհնյալ տեսանողներին
տրված բոլոր մարգարեությունները հիմա կկատարավեն, որ բոլորը տեսնեն:
Այն բոլոր հազարավոր հավատացյալների համար, ովքեր գիտեն և ընդունում
են այս մարգարեությունները, իմացե՛ք, որ հիմա Ես` ձեր Փրկիրը, կոչ եմ
անում ձեզ բոլորիդ աղոթել ողջ մարդկության հոգիների համար: Մեկ անգամ
ևս ձեր սրտերը բացեք այս նոր պատգամների հանդեպ` իրենց տեսակի մեջ
վերջին մարգարեությունները, որոնք հեղվելու են Իմ բոլոր զավակների վրա
նախքան Ես ետ կգամ դատելու:
Կոչ բոլոր եկեղեցական առաջնորդներին
Ես նաև կոչ եմ անում Իմ սրբազան ծառաներին բոլոր եկեղեցական
հարանվանություններից, ովքեր պատվում են Իմ Հավիտենական Հորը, լսե՛ք
հիմա: Թույլ չտաք, որ Խաբեբան իր կեղծ մարգարեի միջոցով խաբի ձեզ, որ
հավատաք այն ստին, որը կիրագործվի նրա անվամբ շուտով: Սա մի
չափազանց դժվար ժամանակ կլինի ձեզնից նրանց համար, ովքեր սիրում են
Ինձ, որովհետև դուք չափազանց շփոթված կլինեք:
Կեղծ մարգարեն և հակաքրիստոսը
Պարզ աչքերով դիտեք Կեղծ մարգարեին, ով կփորձի առաջնորդել Իմ
եկեղեցին, քանի որ նա չի գալիս Իմ Հավիտենական Հոր Տնից: Նա կթվա
ինչպես որ կա: Բայց դա կեղծ կլինի: Հետևեք նաև այն ընկերությանը, որ նա
կունենա Հակաքրիստոսի հետ, քանի որ նրանք կլինեն Սատանայի
ամենախաբեբա հետևորդներից` հագած ոչխարի մորթի: Նրանք կունենան
զորություններ, որոնք կթվան ինչպես հին ժամանակների հրաշքները, բայց այդ
ուժերը կլինեն սատանայական: Դուք պետք է ամեն ժամանակ մնաք շնորհի
մեջ, որպեսզի պաշտպանեք ձեր հավատը: Աղոթեք Իմ սուրբ ծառաների
համար, ովքեր իրենց գաղջ հավատով կքշվեն դեպի Խաբեբայի բազուկները:
Նա դուր կգա նրանց, որովհետև կառաջարկի հուզմունք, կիրք, այսպես կոչված
սեր, որը կլինի եսասիրական ուղղության, և նրա խարիզմատիկ տեսքին դժվար
կլինի դիմադրել: Իջեք ներքև այդ ճանապարհով, Իմ նվիրյալ ծառանե՛ր, և դուք
կորած կլինեք Ինձ համար ընդմիշտ:
Դուք կհարցնեք, թե ինչու այդ իրադարձությունները պետք է այդպիսի
դժվարություններ ներկայացնեն: Հետո կզարմանք, թե Ես ինչու եմ թույլ տալիս,
որ այդ բաները տեղի ունենան: Իհարկե Հիսուսը, Իր Գթասրտությամբ, չի
ներկայացնի այդպիսի խոչընդոտներ: Դե, Ես պետք է թույլ տամ դրանք,

որովհետև այդ մարտահրավերների միջոցով կարող է տեղի ունենալ
վերջնական մարտը Չարի և Իմ Հավիտենական Հոր միջև: Առանց վերջնական
հակամարտության, նա` Սատնան, չի կարող վերջնականապես նետվել
Հավիտենական Դժոխքի անդունդի մեջ:
Զգոն եղեք այս խաբեության հանդեպ: Թույլ մի տվեք, որ ձեր հոգիները կորչեն
այս ձևով: Աղոթե՛ք, աղոթե՛ք, աղոթե՛ք զանազանման շնորհների համար, որ
կարողանաք տեսնել Կեղծ մագարեին այնպիսին, ինչպիսին նա իրականում
կա. Դժոխքի խորքերից ուղարկված մի դև, որ ոչնչացնի ձեզ: Շնորհակալ եղեք,
որ դուք նրա թիրախներն եք: Իմ հանդեպ ձեր ուեցած հավատարմության
պատճառով դուք կենթարկվեք ծայրագույն փորձության. Ձեր հավատի
փորձությանը: Այլևս դուք երբեք նորից չեք դիմակայի այդպիսի փորձության:
Ուստի պատրաստ եղեք: Շրջվեք դեպի Ինձ դուք բոլորդ, Իմ նվիրյալ ծառանե՛ր,
հիմա, քանի դեռ չափազանց ուշ չէ:
Ձեր սիրող Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Նախազգուշացման Պատգամներ Հիսուս Քրիստոսից
2010 – 2011թթ.
Հատոր Առաջին
Մաս 2
Պատգամներ 50 – 99 (հինգշաբթի, 3 մարտի, 2011թ. մինչև
երկուշաբթի, , 2011թ.)

Դեմոկրատիան կանհետանա – Քահանաներին կսպանեն
Հինգշաբթի, 3 մարտի 2011թ., ժ. 23.30
Ո՜հ, սիրելի աղջի՛կս, ուրախությամբ եմ Ես այսօր հրավիրում քո
ուշադրությունն այս երեկո: Քո բացակայությունը Ինձ ինչ-որ ձևով ցավ է
պատճառել, բայց Ես գիտեի, որ դու շուտով կշրջվես դեպի Ինձ:

Խնդրում եմ լսիր ուշադրությամբ: Ես գիտեմ, որ դու զբաղված ես քո կյանքով,
բայց դու պետք է հասկանաս այս պատգամի չափազանց հրատապությունը: Իմ
Խոսքը տրվում է քեզ ամենապատմական դարաշրջանում ժամանակների
սկզբից ի վեր գոյություն ունեցած: Քանի որ այս ժամանակ աշխարհն
ականատես կլինի փոփոխությունների, որպիսիք մարդությունը դեռևս չի
տեսել:
Պատրաստվեք հիմա, զավակնե՛րս, աշխարհի որ մասում էլ որ լինեք: Քանի որ
շատ շուտով ամենաթանկարժեք ընծաներից մեկը, Իմ Գթասրտությունից
ելնելով, կտրվի ձեզանից յուրաքանչյուրին. Իմ Նախազգուշացումը, որը
տրվում է ձեզ, ապաշխարություն կտարածի ամենուր: Երբ դա տեղի ունենա,
այն պահից հետո, երբ երկիրը լուռ կմնա, Սերը` ճշմարտությունն ընդունելու
միջոցով, կտարածվի ամենուր:
Սատանայի հետևորդների համար դժվար կլինի պաշտպանել իրենց չար
վարքը այն սիրո և լույսի առջև, որը կփայլի ձեր միջից: Բայց չնայած այդ մեծ
իրադարձությունը, որը կվախեցնի ձեզ, կբերի շատ դարձեր, դուք պետք է
նախապատրաստվեք դրան:
Ընդունեք, որ այս մարգարեությունը տեղի կունենա: Շատ քչերը կմերժեն այն
այդ ընթացքում և դրանից հետո: Սակայն շատերը դարձյալ կշարունակեն
շրջվել Ինձնից: Դրան կհետևի Մեծ Հալածանքը:
Քահանաները կտառապեն
Իմ սիրելի հետևորդների բանակը քաջությամբ կկանգնի և կպաշտպանի Իմ
Գոյությունը: Սակայն նույնիսկ նրանք, ում դուք ամենաքիչն եք ակնկալում,
ներառյալ Իմ քրիստոնեական եկեղեցու առաջնորդները, կկանգնեն Չարի և
նրա պարազիտների կողքին: Նրանց կլռեցնեն իրենց թույլ հավատի
հետևանքով: Դուք կտեսնեք, որ Իմ սուրբ երեցները, Իմ հավատարիմ սրբազան
սպասավորները, ստիպված կլինեն պաշտպանել իրենց հավատը: Նրանց
հանդեպ ցույց տրվող դաժանությունը նման կլինի նրան, որին Ես դիմակայեցի
Իմ Խաչելության ժամանակ: Ուշադիր եղեք սրա հանդեպ, դուք բոլո՛րդ, ովքեր
հետևում եք Ինձ: Չգայթակղվեք հետևել դավաճանների ճանապարհին,
նույնիսկ եթե ձեզ վախեցնեն: Երբեք չընկնեք նրանց կեղծ խոստումներից: Քաջ
եղեք: Աղոթեք ուժ ունենալու համար:
Հալածանքը երկար չի տևի
Գոտեպնդվե՛ք, հավատացողնե՛ր, քանի որ նույնիսկ ձեր ամենամոտիկները
երես կշրջեն հավատից: Դուք ձեզ կզգաք մեկուսացված, ծաղրված և
հրապարակայնորեն ծաղրի ենթարկված: Արհամարհեք նրանց խայթոցները:
Ես կառաջնորդեմ և կպաշտպանեմ ձեզ բոլորիդ: Որովհետև այդ ժամանակը

երկար չի տևի: Ամենացավագին տառապանքը, որ կզգաք, կլինի նրանց
անհավատարմությունն Իմ հանդեպ. Ճշմարտության համդեպ:
Ոչ քրիստոնյա ազգերը կվերահսկեն
Աղոթքը կարող է օգնել նվազեցնելու համար որոշ կատաստրոֆիկ
իրադարձություններ, որոնք տեղի կունենան: Այն հալածանքը, որը
կկատարավի նրանց դեմ, ովքեր հավատում են Ինձ և Իմ Հավիտենական Հորը,
կլինի այն ազգերի կողմից, որոնք դատարկ են Սիրուց: Աստծո հանդեպ սիրուց:
Նրանց սրտում եղած միակ սերը ավելի քիչ հարուստ երկրների հանդեպ
ունեցած իշխանության սերն է: Նրանց գլխավոր նպատակը վերահսկումն է,
փառքը, հարստության հանդեպ ձգտումն ու սեփականատիրություն
հաստատելը ձեզ վրա, ձեր երկրի վրա և նրանց վրա, ովքեր կմերժեն Ինձ
ուրանալ: Տեղի տվեք, զավակնե՛րս, և ձեզ համար չափազանց դժվար կլինի ետ
քայլել կամ նորից դեպի Ինձ ուղղել ձեր քայլերը: Հսկայական արիություն
կպահանջվի հզոր ընդդիմության դեմ կանգնելու համար: Բայց կհաղթեք դուք:
Եթե տառապեք Աստծո` Իմ Հավիտենական Հոր հանդեպ ձեր սրտերում
ունեցած սիրուց ելնելով, ապա դուք դա կընդունեք ուրախությամբ ձեր
հոգիների մեջ:
Նոր դիկտատորների բարձրացումը
Գլոբալ իրավիճակներում հանկարծակի փոփոխությունները, որոնք մինչ այժմ
թվում էին փոքր չափի անհանգստություններ, այժմ դուրս կելնեն որպես
համատարած պատերազմներ: Պատերազմների հետևանքով կպակասի
սնունդը: Դեմոկրատիան արագորեն կոչնչանա, և չար դիկտատորներ
կբարձրանան: Սակայն այդ դիկտատուրաները զգույշ կլինեն, թե ինչպես իրենց
կընկալեն: Նրանք կգան որպես խաղաղարար բանակցություններ վարողներ և
<<փրկիչներ>>: Ձեր բերանները կերակրելու դիմաց նրանք կվերահսկեն ձեր
ունեցվածքը, որը կդառնա նրանցը: Դուք ստիպված կլինեք թույլտվություն
ստանալ ձեր ընտանիքներին կերակրելու համար: Ճամփորդելու համար ձեզ
պետք կլինի ինքնության հաստատման հատուկ ձև, և ձեզնից կխնդրեն
ընդունել Նշանը, Գազանի Նշանը: Փախե՛ք զավակներս: Թաքնվե՛ք: Քանի որ
դա ամբողջը չէ: Նրանք կպարտադրեն, թե ինչպես աղոթեք, որովհետև
Աստծուն չէ, որ նրանք դիմում են: Դրանք, զավակնե՛րս, Սատանայի
բանակներն են, և ցանկանում են գողանալ ձեր հոգիները:
Նրանք, ովքեր հավատում են Ինձ, պատրա՛ստ եղեք: Անմիջապես ետ գնացեք
ձեր եկեղեցիները: Աղոթեք Աստծուն` Հավիտենական Հորը: Հավաքվեք
խմբերով և աղոթե՛ք, աղոթե՛ք, աղոթե՛ք: Հաշտություն խնդրեք հիմա, որպեսզի,
երբ ականատես լինեք Նախազգուշացմանը, խոնարհությամբ ընդունեք ձեր
հոգիների վիճակը: Դուք կարիք չունեք ոչ մի բանից վախենալու:

Աղոթեք նաև ձեր ընտանիքի և ընկերների համար: Ձեր երեխաների համար:
Ձեր հարևանների համար: Նրանք բոլորը պետք է նախապատրաստվեն:
Այնքան շատերն այդ ժամանակ դարձի կգան, երբ ականատես կլինեն Իմ
Գոյության ճշմարտությանը: Այնքան շատերն ի վիճակի չեն լինի դիմանալ
շոկին, երբ տեսնեն, թե ինչպես են վիրավորել Ինձ: Մյուսները պարզապես հոգ
չեն տանի: Ժամերը անցնում են հիմա:
Խնդրեք Ինձ որ օգնեմ ձեզ
Նշանները, որոնք բոլորն էլ կանխասացվել են, ձեր շուրջն են, զավակնե՛րս:
Տեսեք դրանք և ընդունեք դրանք այնպես, ինչպես կան: Ամբոխի վերելքներ,
երկրաշարժեր, ջրհեղեղներ, կլիմայի փոփոխություններ: Դրանք այժմ
կավելանան: Փողը հիմա քչանում է, կքչանա նաև սնունդը: Մի կարծեք, թե
ամեն ինչ կորած է, քանի որ եթե դուք Ինձնից օգնություն խնդրեք, ձեր
աղոթքներին պատասխան կտրվի: Ես կբռնեմ ձեր բոլորի ձեռքից և կօգնեմ ձեզ
այս իրարանցման մեջ: Բայց դուք պետք է բացեք ձեր սրտերը: Փակեք ձեզ
հմայելու ցանկացած փորձ, որ կարվի Չարի գործողություններին միանալու
համար: Պահպանեք սրտի և մտքի մաքրություն: Խոնարհ եղեք ձեր
տեսակետների մեջ: Բայց երբեք մի վախեցեք պաշտպանել Ինձ հավատալու
ձեր իրավունքը:
Ձեր հոգիները նախապատրաստելու ժամանակը
Ժամանակը եկել է: Գնացեք հիմա, զավակնե՛րս, և նախապատրաստեք ձեր
հոգիները: Սուրբ խորհուրդների միջոցով փնտրեք այն շնորհները, որոնք
անհրաժեշտ են ձեր հոգիները սրբագործելու համար: Հետո խնդրեք Ինձ, որ
վերցնեմ ձեզ Իմ Բազուկների մեջ և փրկություն խնդրեք: Իմ Սերը և
Կարեկցանքը ձեզանից ամեն մեկիդ և յուրաքանչյուրիդ հանդեպ ձեր
հասկացողությունից վեր է: Բայց երբ Նախազգուշացումը, այն ամենամեծ
ընծաներից մեկը, որը Ես կարող եմ տալ ձեզ բոլորիդ, նախքան վերջնական
դատաստանը, տեղի ունենա, այն պետք է ողջունվի ձեր կողմից: Շնորհակալ
եղեք, որ ձեզ տրվում է այս հրաշալի ընծան, որովհետև երբ դարձը տեղի
ունենա աշխարհի յուրաքանչյուր անկյունում, այդ ժամանակ դուք
ճշմարտապես պատրաստ կլինեք այն նոր Երկնքի և Երկրի համար, որն այդ
ժամանակ կմիանա որպես մեկ` Իմ դրախտը և այն փառահեղ
ժառանգությունը, որ ձեզանից յուրաքանչյուրն իրավասու է ստանալ, եթե
ընտրի:
Սպասեք Իմ Նախազգուշացմանը հիմա, զավակնե՛րս: Քանի որ այժմ
ժամանակը շատ մոտ է:
Փեր սիրող Փրկիչ Արդար Դատավոր և
Գթառատ Հիսուս Քրիստոս

Բոլոր քրիստոնյանե՛ր, ապաշխարեք հիմա, կաթոլիկներ`
աղոթեք Բենեդիկտ Պապի համար
Շաբաթ, 5 մարտի, 2011թ., ժ. 10:00
Իմ սիրելի աղջի՛կ, մենք միացած ենք մեկ անգամ ևս: Դու զբաղված էիր այս
վերջին մի քանի օրերին: Դու նկատե՞լ ես ուժը, որը Ես տալիս եմ քեզ, թե՛ մտքի
և թե՛ մարմնի: Դա այն պատճառով է, որ քո աշխատանքն այնքան հաճելի է
Ինձ: Մինչ շարունակում ես հրատարակել այս պատգամները, խնդրում եմ,
խրախուսիր որքան հնարավոր է շատ մարդկանց, որոնց ճանաչում ես, որ
հիմա արագորեն հաշտություն փնտրեն իրենց մեղքերի համար:
Նշանակություն չունի, թե նրանք ինչ քրիստոնեական հավատի են
պատկանում: Նրանք պետք է ցույց տան իրենց խոնարհությունն ու
հավատարմությունն Իմ հանդեպ ազատագրում փնտրելու գործողության
միջոցով:
Այս պարզ գործողությունը նրանց ավելի ուժեղ կդարձնի այն իրադարձության
ժամանակ, որը Ես անվանում եմ Նախազգուշացում: Ապաշխարե՛ք բոլորդ, որ
փրկեք ձեր հոգիները: Նախապատրաստվեք Նախազգուշացմանը անմիջապես,
քանի որ ձեզանից նրանք, ովքեր շնորհի վիճակում չեն, դրան չեն դիմանա:
Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես ցանկանում եմ, որ դու շարունակես արագորեն շարժվել,
տարածելու այս պատգամների Խոսքը: Ես քեզ նախկինում բացատրել եմ, որ
դրանք պետք է տրվեն որքան հնարավոր է շատ մարդկանց, հնարավորինս
կարճ ժամանակահատվածում: Մինչ այս իրադարձությունը կախված է
(աշխարհի վրա), նմանապես մի իրադարձություն է սպառնում Սուրբ
Վատիկանին:
Խնդրիր բոլորին, որ աղոթեն Իմ սիրելի Սուրբ Երեց Բենեդիկտ Պապի համար,
քանի որ նա շրջապատված է Իմ Հավիտենական Հոր թշնամիներով: Աղոթիր
այն քահանաների համար, ովքեր երբեք չեն սասանվել Իմ կամ Իմ
Հավիտենական Հոր հանդեպ ունեցած իրենց հավատի մեջ:
Կեղծ մարգարեի բարձրանալը
Նրանք պետք է հիմա ջանասիրաբար աղոթեն, քանի որ Իմ Սուրբ Երեցի վրա
այս հարձակման հետևանքին դուք բոլորդ ականատես կլինեք: Աղոթե՛ք,
աղոթե՛ք, աղոթե՛ք, որպեսզի Կեղծ մարգարեն ճանաչվի որպես այն, ինչ է:
Ուշադիր եղեք նրա պահվածքի հանդեպ: Նրա ուշադրություն հրավիրող
օրակարգի հանդեպ: Նրա վրա, թե ինչպես Իմ սխալ ուղով գնացող սուրբ

սպասավորները երկյուղով կընկնեն նրա ոտքերի առջև: Հետո ուշադրությամբ
լսեք, թե նա ինչ ունի ասելու: Նրա խոնարհությունը կեղծ կլինի: Նրա
նպատակները` չար, իսկ նրանից դուրս եկեղ սերը կլինի ամբողջովին իր
մասին: Նա կերևա որպես նորարար, շարժուն` թարմ օդի մի շունչ: Մինչ նա
եռանդուն է և լի էներգիայով, նրա զորությունը Աստծուց` Հավիտենական
Հորից չի գալիս: Այն գալիս է Սատանայից` Չարից:
Աղոթե՛ք, աղոթե՛ք, աղոթե՛ք: Քանի որ դուք, զավակնե՛րս, պետք է զգոն լինեք:
Դուք հիմա Իմ կարիքն ունեք, որ ձեզ առաջնորդեմ, մինչ այս
մարգարեությունները բացահայտվում են մարդկությանը: Ուժեղ եղեք,
հավատարիմ Իմ Ուսուցումներին: Աղոթեք խմբերով: Աղոթեք Սուրբ
Վարդարանը, որ պաշտպանություն փնտրեք Չարից:
Հիշեք մի դաս: Իմ Ուսուցումները երբեք չեն փոխվում: Նրանք նույնն են, ինչ
միշտ եղել են: Ինչպես ասել եմ նախկինում. երբ կտեսնեք որ դրանք
(ուսուցումները) կեղծվում են, ցածրացվում, կամ, ինչպես կլինի այս դեպքում,
աղավաղվում այնպես, որ տարօրինակ թվա կամ չհամապատասխանի Իմ
Ուսուցումներին, շրջվեք և աղոթեք Ինձ առաջնորդության համար:
Ձեր Աստվածային Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Սփոփանքի խոսքեր նրանց, ովքեր հարցականի տակ են
դնում այս պատգամները
Կիրակի, 6 մարտի, 2011թ., ժ. 15:00
Աղջի՛կս, ուժեղ մնա: Դու չպետք է տանջես քեզ` կարդալով այն
մեկնաբանություններն ինտերնետում, որոնք ապացուցում են այն
ատելությունը, որն Իմ զավակներց շատ ու շատերն ունեն Իմ հանդեպ: Ինձ
մերժելը չսկսվեց և չավարտվեց Իմ խաչելությամբ: Այն շարունակվում է այսօր
որպես Սատանայի կողմից Իմ զավակների միջոցով տարածված ատելության
ուղղակի արդյունք: Դու կտառապես հանուն Իմ Անվան, ինչպես նաև Իմ սիրելի
հետևորդները, ովքեր համարձակվում են պաշտպանել Ինձ: Սա, Իմ սիրելի
աղջի՛կ, նոր չէ: Պարզապես քեզ համար ցնցող է դրան ականատես լինելը:
Նույնիսկ Իմ այն հետևորդները, ովքեր հայտարարում են, թե հավատում են
Ինձ, նրանց համար դժվար կլինի մարսել այս պատգամները: Ժամանակի
ընթացքում, երբ ապացույցը բացահայտվի, բոլոր նրանք, ովքեր հայտարարում

են, թե ատում են Ինձ, կվերագնահատեն իրենց տեսակետները: Ոմանք կլացեն,
երբ Ճշմարտության քաղցրությունը ցույց տրվի իրենց: Ուրիշները
կշարունակեն քննել ու քննել, որովհետև սխալ կերպով կփորձեն հանգել իրենց
եզրակացությանը մարդկային մտածողության միջոցով:
Գնա հիմա, աղոթիր բոլոր նրանց համար, ովքեր հարցականի տակ են դնում
այս պատգամները: Դա միայն ճիշտ է, որ նրանք անում են, որովհետև նրանք,
ովքեր գալիս են Իմ Անունից, պետք է ընդունեն, որ իրենց մարտահրավեր
կնետեն, և արդարև այդպես է: Ուստի դրա համար բոլոր պատգամներին պետք
է ուշադրությամբ հետևել:
Գնա հիմա խաղաղությամբ և սիրով: Եվ հիշիր.Ես սիրում եմ Իմ բոլոր
զավակներին, ներառյալ նրանց, ովքեր հայտարարում են, թե ատում են Ինձ:
Ձեր սիրող Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս
Ողջ մարդկության Դատավոր

Մարդը պատժվում է մաքրագործման այս տարում
Ուրբաթ, 11 մարտի, 2011թ., ժ. 15:30
Իմ սիրելի աղջի՛կ, մաքրագործումը, որից մարդկությունը կտառապի
պատերազմների, երկրաշարժերի, հրաբխային ժայթքումների, ցունամիների,
ջերմային ալիքների և ճահճային սահքերի հետևանքով, շարունակվում է`
մարդկության մեղքերի պատճառով:
Միայն նրանք, ովքեր շրջվում են դեպի Ինձ` իրենց Աստվածային Փրկիչը և
դեպի իրենց Արարիչը` Իմ Հայրը` իրենց Հայրը, միայն նրանք կարող են
փրկվել: Երբեք վախով մի նայիր Իմ Հորը, քանի որ Նա սիրում է Իր բոլոր
զավակներին: Սակայն Նա պատիժ կտա նրանց, ովքեր մերժում են Նրա
Գոյությունը: Նրա համբերությունը հիմա, մինչ չարիքը, հավատի պակասը, և
մարդու կույր սերն ինքն իր հանդեպ շարունակվում է, սպառվում է:
Իմ Հավիտենական Հայրը` Աստված` Ստեղծողն ու Արարիչը ամեն բանի,
սիրում է իր բոլոր զավակներին մի այնպիսի քնքշությամբ, որը ծնողներն են
զգում իրենց զավակների հանդեպ: Բայց ճիշտ ինչպես ծնողներն են վարվում,
պատասխատվություն ունեցող ծնողները, և պատժում են իրենց երեխաներին,
եթե նրանք կատարում են գործողություններ, որոնք ագրեսիվ են կամ

անընդունելի: Նույնպես հիմա Իմ Հոր Զայրույթը կթափվի աշխարհում այս
ժամանակ: Սա, աղջի՛կս, ինչպես Ես ասել եմ քեզ, Մաքրագործման տարին է:
Ամենուրեք մարդիկ կհասկանան, որ այս երևույթները բնական չեն: Նրանք
առաջանում են աստվածային միջամտությամբ, որպեսզի ստիպեն մարդուն
հասկանալ, վերջապես, Սուրբ Գրքերի ճշմարտությունը:
Աղոթե՛ք, աղոթե՛ք դարձի համար:
Ձեր սիրող Հիսուս Քրիստոս

Երկրաշարժ Եվրոպայում և համաշխարհային պատերազմ
Ուրբաթ, 18 մարտի, 2011թ., ժ. 00:00
Իմ սիրելի աղջի՛կ, մեծ սիրով եմ այսօր Ես գալիս հաղորդակցվելու քեզ հետ
այս երեկո: Քանի որ գիտեմ, թե ինչպես ես տառապում: Տառապանքը, որը
հիմա դու առաջարկեցիր հոգիների համար, նշանակում է, որ նրանք
կմատնվեին դատապարտության, եթե դու ուրախությամբ այդպես չվարվեիր:
Աղջի՛կս, այս պատգամները վավերական են, բայց դու պետք է հաղորդակցվես
Ինձ հետ միայն աղոթքի ընթացքում կամ աղոթքից հետո: Սա կարևոր է,
որովհետև Խաբեբան երբեմն կարող է փորձի միջամտել, եթե դու Ինձ ուղղված
հանդարտ աղոթքի մեջ չես:
Համաշխարհային պատերազմ
Աղջի՛կս, մարգարեությունները, որոնց մասին Ես խոսեցի, պատրաստ են
կատարվելու: Իմ սիրելի Երեցին շատ ժամանակ չի մնացել Վատիկանում
մնալու համար, այն դեպքերի հետևանքով, որոնք տեղի ունեցան մարտին:
Հիմա մարդկությունն ականատես կլինի այլ իրադարձությունների, ներառյալ`
երկրաշարժ Եվրոպայում, որը շատերին կցնցի: Բայց այդ մաքրագործումը
կօգնի մարդկանց միավորվել, որը կլինի բոլորի բարօրության համար: Այլ
գլոբալ իրադարձություններ, ներառյալ հրաբխի ժայթքումը, տեղի կունենան
հիմա (*տեղի և ամսաթվի մանրամասները տեսանողուհու մոտ են), իսկ
պատերազմը Միջին արևելքում կներգրավի այլ ազգերի: Արևմուտքի մյուս
ազգերը կդրդեն Ռուսաստանի և Չինաստանի հակազդեցությունը: Ամեն ինչ
կավարտվի համաշխարհային պատերազմով:

Աղոթքը կնվազեցնի այս իրադարձությունների խստությունը
Միևնույն ժամանակ, Նախազգուշացումը տեղի կունենա շուտով: Սա
կառաջացնի դարձ: Դարձը, աղոթքի միջոցով, կնվազեցնի այդ երևույթների
մասշտաբն ու խստությունը:
Տառապանքը կբերի խոնարհություն – խոնարհությունը կփրկի հոգիներ
Աղջի՛կս, մինչ աշխարհը շարունակում է զգալ այս անհանգստություն
պատճառող իրադարձությունները, նրանք, ովքեր կտառապեն,
կխոնարհեցվեն: Խոնարհության միջոցով նրանք կարող են փրկվել: Այս ամենն
անհրաժեշտ է, աշխարհին Իմ Երկրորդ Գալուստին նախապատրաստելու
համար: Այդ ժամանակը հեռու չէ: Այն, աղջի՛կս, հավատացողների համար
կլինի մեծ փառքի օր: Պահե՛ք այդ օրը ձեր մտքի առջև, քանի որ հանուն Ինձ
ձեր կրած բոլոր նախկին տառապանքները կմոռացվեն այդ ժամանակ:
Հայտնության Գրքում կանխասացված բոլոր մարգարեությունները հիմա
կներկայանան աշխարհում: Նրանք, ովքեր հասկանում են այս
իրադարձությունների կարևորությունը, խնդրում եմ, խնդրում եմ, բացատրեք
մյուսներին իրենց հոգիները մաքրելու համար Աստծուց ներողություն
խնդրելու անհրաժեշտության կարևորությունը:
Կասկածել իմ պատգամներին
Աղջի՛կս, միշտ, միշտ լսիր Իմ պատգամները քո սրտով: Դու գիտես, որ նրանք
գալիս են Ինձնից` քո Աստվածային Փրկչից, չնայած ուրիշները կարող է երբեմն
քեզ համոզեն, որ դա այդպես չէ: Սա Ինձ այնքա՜ն է վիրավորում: Ես
հասկանում եմ, որ քո սեփական կասկածներից շատերն արմատավորված են
այն մտահոգության մեջ, որ չես ցանկանում մոլորեցնել մարդկանց: Հիմա դու
պետք է վերջապես հեռացնես այդ բոլոր մտքերը:
Հանձնիր քո կամքը Ինձ
Դու, աղջի՛կս, ավելի ուժեղ կլինես, եթե քեզ տրվի անհրաժեշտ հոգևոր
աջակցություն քահանայի կողմից: Տխուր է, բայց նրանցից ոչ մեկը չի վերցնի Իմ
Գավաթն ինչպես հարկն է, մի փաստ, որն Ինձ համար խորապես
վիրավորական է: Ուստի դու հիմա պետք է վստահես Ինձ ամբողջապես: Ինձ
հանձնիր քո կամքը վերջնականապես, և ամեն ինչ ավելի պարզ կթվա: Աղոթիր
Իմ Աստավածային Գթասրտության աղոթքը, ինչպես նախկինում ասել եմ քեզ,
ամեն օր, ինչպես նաև Սուրբ Վարդարանը: Հաճախիր նաև պաշտամունքի
եկեղեցում առնվազն շաբաթը մեկ անգամ: Քո կողմից Ինձ տրվող այդ բոլոր
փոքրիկ ընծաները քեզ ավելի կմոտեցնեն Ինձ: Որքան դու ավելի մոտ լինես,
այնքան ավելի հեշտ և պարզ կլինեն քո առաջադրանքները:

Պաշտպանիր այս պատգամները
Հարգի՛ր այս Ամենասուրբ Գրվածքը: Պաշտպանի՛ր այն: Ընդունի՛ր, նրա վրա
կհարձակվեն և կպատառոտեն հատկապես նրանք, ովքեր իրենց համարում են
փորձագետներ. նրանք կփնտրեն հատվածներ, որոնք իրենց ասելով հակասում
են Իմ Ուսուցումներին: Այստեղ է, որ նրանք շրջել և սխալ են մեկնաբանել Իմ
Ամենասուրբ Խոսքը, որովհետև իրենց հարմար է այդպես անել:
Շնորհի վիճակի մեջ մնալու կարևորությունը
Աղջի՛կս, Ես սրտանց կարոտում եմ քեզ և քո մտերիմ հաղորդակցությունն Ինձ
հետ: Խնդրիր Ինձ այն շնորհները, որոնք քեզ ուժեղ կպահեն, և դրանք կտրվեն
քեզ: Ես պլաններ ունեմ քեզ համար, աղջի՛կս: Դրանք շատ կարևոր են: Ահա թե
ինչու էական է, որ քո հոգին մաքրագործվի և դու միշտ մնաս Շնորհի վիճակի
մեջ: Մինչ քո վերջնական փոխակերպումը դեպի հոգևոր կատարելություն
տեղի ունենա, դու, աղջի՛կս, կտառապես: Բայց Ես կնախապատրաստեմ քեզ
դրա համար: Ուրիշների կարծիքը չպետք է մտահոգի քեզ: Նրանք, ովքեր Լույսի
մեջ չեն, անհանգստացնում են քեզ, անտեսի՛ր նրանց: Սակայն աղոթիր նրանց
համար: Այնուամենայնիվ զգուշացիր, որ նրանք կարող են քեզ այնքան հեռու
նետել Ինձնից, առանց քո կողմից դա հասկացվելու, որ այն ժամանակ, երբ
հասկանաս, դու քո սիրտը փակած կլինես Իմ հանդեպ:
Սուրբ Ավգուստինը և սուրբ Բենեդիկտը երկուսն էլ աշխատում են քեզ հետ:
Կանչիր նրանց օգնության և դու ամեն ինչ ավելի հեշտ կտանես: Իմ
աշխատանքը կատարելը, Իմ կողմից պահանջվող առաջադրանքները
կատարելը դժվար է: Ճանապարհին կատարված յուրաքանչյուր քայլի կփորձեն
քեզ գցել ծուղակը: Զայրույթ, արգելում և վիճաբանություններ կհայտնվեն քո
շուրջը և անմիջապես: Այդ ամենը նախատեսված է քո կամքը թուլացնելու
համար, եթե դու այդ թույլ տաս:
Այժմ դու պետք է օրհնես քո տունը և միշտ քեզ հետ ունենաս Վարդարանի
հատիկներ, Բենեդիկտյան խաչ, ինչպես նաև Սուրբ Ջուր: Քաջ եղիր հիմա:
Ամբողջապես Ինձ վստահիր: Վերջապես թուլացիր: Առաջարկիր Ինձ քո ազատ
կամքը հիմա, և Ես կհեղեմ քեզ վրա այն բոլոր շնորհները, որոնք անհրաժեշտ
են կատարյալ կերպով կատարելու Իմ աշխատանքը:
Ես սիրում եմ քեզ, Իմ ընտրյալ աղջի՛կ: Ես կշարունակեմ քեզ ավելի ուժեղ
դարձնել, քան հիմա ես: Ես կառաջնորդեմ քեզ: Որպեսզի այն ճշմարտապես
արդյունավետ լինի, դու պետք է հանձնվես Ինձ մարմնով, մտքով և հոգով: Բայց
այդ առաջարկը պետք է գա քեզնից, և առաջարկվի որպես մի թանկարժեք
ընծա քո կողմից: Ես չեմ կարող դրանք պարզապես վերցնել քեզնից, քանի որ
քո ազատ կամքը մի յուրահատուկ ընծա է Աստծո` Իմ Հավիտենական Հոր
կողմից տրված:

Գնա հիմա, աղջի՛կս, խաղաղությամբ: Ինձ հանձնիր քո մտահոգություններն ու
անհանգստությունները: Ազատիր քո միտքը, մարմինն ու հոգին: Հետո, երբ դու
հանձնես քո ազատ կամքը, դու վերջապես կլինես Ինձ հետ միության մեջ: Ինձ
տրված այդ ընծան կապահովի, որ Իմ Խոսքը լսվի ավելի արդյունավետ
կերպով ողջ աշխարհում:
Ձեր սիրող Փրկիչ մարդկության
Հիսուս Քրիստոս Արդար Դատավոր

Աղոթեք նրանց համար, ովքեր ձեզ ցավ են պատճառում
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Այս երեկո, Իմ սիրելի աղջի՛կ, դու զգում ես այնպիսի խաղաղություն, որը
երկար ժամանակ չես զգացել: Դու, աղջի՛կս, տանջվել ես Խաբեբայի կողմից,
իսկ հիմա, Իմ հեղած շնորհների միջոցով այլևս չես զգում այդպիսի
հարձակումների ազդեցությունը:
Ես ուղարկել եմ քեզ մի մաքուր հոգի` լի սիրով, որ օգնի առաջնորդել քեզ: Նա
կբռնի քո ձեռքը և կառաջնորդի քեզ դեպի Ինձ և ճշմարտությունը: Դու, Իմ
սիրելի աղջի՛կ, հիմա հասկանում ես, թե ինչի է նման տառապելը հանուն Ինձ:
Դու գիտես, թե ինչ է նշանակում հրապարակայնորեն ծաղրի ենթարկվել,
ծաղրվել մեջքիդ ետևում, մեղադրվել սխալ արարքների համար, որոնցում դու
մեղավոր չես: Եվ այդ ամենն Իմ Անվան համար: Ուրախացիր աղջի՛կս, քանի
որ սա նշանակում է, որ հիմա քո միությունն Ինձ հետ ավելի շատ է: Աղոթքը,
ինչպես դու հիմա վերջապես հասկանում ես, կպահի քեզ շնորհի և
խաղաղության վիճակում:
Աղջի՛կս, մի դատիր նրանց, ովքեր քեզ ցավ են պատճառում: Աղոթիր նրանց
համար: Ներիր նրանց: Բայց դու արդեն արել ես դա, այնպես չէ՞: Հիմա դու
հասկանում ես Իմ Ուսուցումների ճշմարտությունը: Ես քեզ ավելի ու ավելի
ուժեղ կդարձնեմ, աղջի՛կս: Երբեք չվախենաս: Ինչպես Ես նախկինում ասել եմ
քեզ, Խաբեբան երբեք չի գողանա քո հոգին; Ես քեզ մոտ եմ պահում Իմ
Բազուկների մեջ, և եթե հանկարծ շեղվես, Ես միշտ քեզ ետ կբերեմ դեպի Ինձ:
Դու հիմա պետք է ուժ և զորություն ստանաս, հաղորդելու համար Իմ
Աստվածային պատգամները մարդկությանը: Դրանք հրատապ են: Դու գիտես,
թե ինչ պետք է անել: Կանչիր Ինձ քո սրտի մեջ օրվա յուրաքանչյուր րոպե: Ես
սիրում եմ քեզ, Իմ խիզախ թանկագին աղջիկ: Ես հպարտանում եմ քեզնով, որ

հանդարտորեն պաշտպանեցիր ճշմարատությունը և չմերժեցիր այս սրբազան
պատգամները, քանի որ հիմա դու գիտես ճշմարությունը:
Ձեր սիրող Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս

Աղոթքի նշանակությունը և ուժը
Հինգշաբթի, 24 մարտի 2011թ., ժ.23:00
Իմ սիրելի աղջի՛կ, մեծ ուրախությամբ է, որ Ես վերամիանում եմ քեզ այս
երեկո: Հիմա դու լցված են զանազանելու շնորհով և շատ պարզ ես տեսնում
այն ճիշտ ուղին, որին պետք է հետևես:
Վերջապես հանձնվելով Ինձ հետ միության մեջ, դու հիմա ազատ ես: Ազատ
կասկածներից, մաքուր գիտակցությամբ, ավելի ուժեղ, քան նախկինում և
պատրաստ բացահայտելու աշխարհին Իմ Խոստումը: Իմ Խոսքը կհաղորդի
այն հրատապությունը, որն անհրաժեշտ է նախապատրաստվելու համար, որ
բացեք ձեր սրտերն այն պահին, երբ բոլորին ցույց կտրվեն իրենց մեղքերը:
Նախապատրաստված և տեղեկացված լինելու միջոցով շատ ու շատ ավելի
հոգիներ կարող են փրկվել: Որքան դարձը շատ լինի, անքան ավելի թույլ կլինի
դրան հետևող հալածանքը: Աղջի՛կս, երբեք ինքնագոհ չլինես: Ոչ էլ պետք է
վախենաս ապագա իրադարձություններից: Ամեն ինչ կանցնի և, դրա տեղում,
կլինի մի ավելի երջանիկ աշխարհ՝ ամենուր ավելի մեծ սիրով:
Պատգամներ` պարզապես բոլորին հիշեցնելու Աստծո Գոյությունը
Ասա Իմ ժողովրդին ամենուրեք որ այս պատագմները պարզապես Աստծո
բոլոր զավակներին հիշեցնելու համար են, որ Նա Գոյություն ունի: Նրանք
պետք է նաև հասկանան, որ իրենց հոգիները իրենց մարդկային կառուցվածքի
ամենակարևոր մասն են: Իրենց հոգիներին հետևելը կենսական է, եթե
պատրաստվում են կիսել այն հրաշալի ապագան, որը բոլորին սպասում է:
Մարդիկ պարզապես պետք է հիշեցնեն իրենց Տասը Պատվիրանները և
պատվեն դրանք: Դրանից հետո նրանց պետք է միայն հետևել Իմ
Ուսուցումներին և ապրել իրենց կյանքն այնպես, ինչպես Ես եմ նրանց ասել:
Պատճառը, որ Ես մարգարեություններ եմ տալիս, այն է, որ ապացուցեմ Իմ
սիրելի հետևորդներին, որ Աստվածային Միջամտություն է կատարվում: Այս
անելուց Ես հույս ունեմ, որ նրանք կբացեն իրենց սրտերը, որ թույլ տան
ճշմարտությունը ներս մտնի:

Աստվածային Սերը բերում է խաղաղություն
Շատերն են շուրթերով ծառայում Իմ ուսուցումներին: Մյուսների կարծիքով
դրանք ձանձրալի են և հոգնեցուցիչ: Նրանք վախենում են, որ կրկնօրինակելով
Ինձ, իրենք բաց կթողնեն այն հարմարավետությունները, որոնք, իրենց
կարծիքով, նյութական իրերն են բերում իրենց կյանքի մեջ: Նրանք չեն
կարողանում հասկանալ, որ միակ իսկական հարմարավետությունը, որը
կարող են զգալ` Աստվածային Սերն է: Այս Սերը կարող է ներս մտնել ձեր
կյանքի մեջ պարզ աղոթքի միջոցով՝ Ինձ և Իմ Հավիտենական Հորն ավելի
մոտենալով: Հենց որ զգաք այդ խաղաղությունը, դուք ձեզ ազատ կզգաք
անհանգստություններից և սթրեսներից:
Կեղծ խթանիչների ոչ մի քանակություն չի կարող համապատասխանել այն
էյֆորիային, որը գալիս է, երբ դուք մոտենում եք Իմ Սրտին: Այս Սերը ոչ միայն
խոցում է ձեր ողջ մարմինը, միտքը և հոգին, այն հնարավորություն է տալիս
ձեզ ապրել ավելի ազատ կյանքով: Դուք կզգաք մինչ այդ ձեզ անծանոթ խորը
բավարարվածություն: Հետո կզարմանաք, թե արդեն որքան քիչ է գրավում
նյութական ճոխության աշխարհը: Դուք կկորցնեք հետաքրքրությունը դրանց
հանդեպ, և դա կզարմացնի ձեզ:
Ո՜հ, զավակնե՛րս, եթե միայն փորձեք մոտիկ գալ Ինձ, դուք վերջնականապես
ազատ կդառնաք: Այլևս չեք զգա դատարկ հուսահատություն ձեր հոգում: Դրա
փոխարեն դուք կլինեք ավելի հանդարտ, ավելի քիչ կշտապեք, ավելի շատ
ժամանակ կունենաք այլոց հանդեպ հետաքրքրություն ցույց տալու համար, և
խաղաղ կզգաք: Դա կճառագայթի ձեզանից: Մյուսները բնականաբար կձգվեն
դեպի ձեզ: Դուք կզարմանաք, թե ինչու: Մի վախեցեք, քանի որ դա Աստծո
շնորհն է գործի դրված: Երբ լցված եք շնորհով, այն վարակիչ է, և հետո այն
տարածվում է դեպի մյուսները սիրո միջոցով: Հետո շրջանը շարունակվում է:
Ուստի զավակնե՛րս, խնդրում եմ հիշեք աղոթքի կարևորությունը, այն ուժը,
որը գալիս է նրանից և արագությունը, որով այն ճամփորդում է` պարուրելու
համար այն բոլոր բախտավոր հոգիներին, ովքեր ձգվում են Սիրո այդ ամպի
մեջ:
Սատանայի խաբեության ցանցը վախ է պատճառում
Ճիշտ ինչպես աղոթքն ու սերը միմյանց հանդեպ անմիջապես տարածվում են,
նույնպես տարածվում է ատելությունը, որը դուրս է ժայթքում Սատանայի
կողմից: Խաբեբան, աշխատելով այն մարդկանց միջոցով, ովքեր հավատ չունեն
կամ խարխափում են խավար հոգևոր խաղերի մեջ, տարածում է իր
խաբեությունը: Նրա ատելության ցանցի մեջ են ընկնեւմ նույնիսկ նրանք,
ովքեր ամենահեռուն են նրանից և կարծում են, թե ապրում են լավ կյանքով:
Այս նուրբ ցանցը կարող է բռնել յուրաքանչյուրին, ով զգույշ չէ: Միակ

ընդհանուր բնորոշիչը բոլոր նրանց համար, ովքեր ընկնում են այդ ցանցի մեջ,
անհանգստության, հուզմունքի, հուսահատության և վախի զգացողությունն է:
Այդ վախն արագորեն դառնում է ատելություն:
Վազեք դեպի Ինձ, դուք բոլո՛րդ: Մի՛ սպասեք մինչև ձեր կյանքը շրջվի
գլխիվայր իզուր վշտի հետևանքով: Քանի որ Ես միշտ այստեղ եմ` դիտելիս,
սպասելիս, հուսալով, որ ձեզանից յուրաքանչյուրը թույլ կտա որ իր
հպարտությունն ընկնի, որպեսզի Ես կարողանամ ներս մտնել և գրկել ձեզ:
Գնացեք ձեր եկեղեցին և աղոթեք Ինձ: Խոսեք Ինձ հետ տանը, աշխատանքի
գնալու ճանապարհին, որտեղ էլ որ գտնվեք, պարզապես կանչեք Ինձ: Դուք
բավականին արագորեն կիմանաք, թե Ես ինչպես եմ պատասխանում:
Արթնացեք – բացեք ձեր փակ սրտերը
Արթնացե՛ք, զավակնե՛րս: Մի՞թե մինչև այժմ չեք հասկացել, որ դուք Իմ կարիքն
ունեք: Դուք վերջապես ե՞րբ կբացեք ձեր փակ սրտերը և Ինձ ներս կթողնեք:
Անտեղի մի վատնեք արժեքավոր ժամանակը, հանուն ձեզ և ձեր
ընտանիքների: Ես Սեր եմ: Դուք Սիրո կարիք ունեք, որ հագեցնեք ձեր
ջրազրկված թերսնուցված հոգիները: Իմ Սերը, երբ դուք զգաք այն, վեր
կբարձրացնի ձեր հոգին և թույլ կտա ձեզ նորից իրական սեր զգալ: Այդ սերն
այդ ժամանակ կբացի ձեր միտքը ճշմարտության հանդեպ. այն խոստումների,
որոնք Ես ժամանակին տվեցի ձեզանից յուրաքանչյուրի համար, երբ մեռա ձեր
մեղքերի համար խաչի վրա: Ես սիրում եմ ձեզ, զավակնե՛րս: Խնդրում եմ, ցույց
տվեք Ինձ այն սերը, որն աղերսում եմ ձեզնից: Մի՛ մնացեք կորած Ինձ համար:
Քիչ ժամանակ կա, զավակնե՛րս, դեպի Ինձ վերադառնալու համար: Մի՛
ուշացրեք:
Ձր սիրող Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Հիմա Իմ Հավիտենական Հորը Ձեռքը կիջնի այս
անշնորհակալ կույր աշխարհի վրա
Երկուշաբթի, 4 ապրիլի, 2011թ., ժ. 19:00
Իմ սիրելի աղջի՛կ, ժամանակը հիմա քո կողմից չէ: Հրի՛ր, հրիր այս
պատգամներն առաջ որքան կարող ես: Նախազգուշացման ժամանակը
չափազանց մոտ է: Ասա Իմ հետևորդներին, Իմ հանդեպ իրենց ունեցած
հավատից ելնելով, օգնեն դարձի բերել չհավատացողներին`
Նախազգուշացմանը նախապատրաստելու համար:

Աղջի՛կս, եթե շարունակես հարցականի տակ դնել այս պատգամները, դու
թանկարժեք ժամանակ կկորցնես: Ժամանակ չկա Իմ սիրելի հոգիների համար,
ովքեր ազատագրում են խնդրում: Մեղքը, աղջի՛կս, համատարած է և
տարածվում է վիրուսի պես աշխարհի բոլոր անկյուններում: Սատանան
ավերածություն է խաղում մարդկության հետ: Նա ամենուր է: Նա տանջում է
բարի հոգիներին, ինչպես նաև նրանց, ովքեր կորած են Ինձ համար: Նրան
պետք է կանգնեցնել: Աղոթքը և Իմ Խոսքի տարածումը կօգնեն: Ասա Իմ
հետևորդներին, թե ինչպես է Սատանան թունավորում մարդկությանը: Նա ոչ
միայն ներկա է գլոբալ անհանգստության միջոցով, այլև թունավորում է նրանց,
ովքեր հավատացած են, թե գործում են արդարադատության զգացողությունից
ելնելով: Նա նույնիսկ ներկա է անհոգ երիտասարդ սերնդի մեջ երաժշտության
և հռչակի մոլուցքի մեջ:
Փրկիր հոգիներ հիմա` աղոթելով Իմ Աստվածային Գթասրտության աղոթքը:
Տարածիր այդ աղոթքը որպես հրատապ անհրաժեշտություն: Խուճապի,
սարսափի, անհանգստության և դառն ատելության զգացողությունը, որը հիմա
զգացվում է աշխարհում, խորապես զգացվում է Իմ` մարդու Աստվածային
Փրկչի կողմից, ով անվերջ արցունքներ է թափում այդ կորած հոգիների համար:
Մի՞թե մարդկությունը չի կարողանում տեսնել այդ ատելությունն իր հանդեպ
յուրաքանչյուր անկյունում: Մի՞թե նրանք չգիտեն, որ դա Սատանան է`
Խաբեբան, աշխատում: Ինչպես չար ատելությունն ու թուլացնող
վայրագություններն են տարածվում կրակի պես, նույն ձևով Իմ Հավիտենական
Հոր Ձեռքը կիջնի հիմա այս անշնորհակալ կույր աշխարհի վրա: Մինչ
մարդկային վայրագությունները շարունակվում են, ուր մարդը տեռոր և
սպանություն է պարտադրում դիմացինին, նույն կերպ էկոլոգիական
աղետները կավելանան որպես պատիժ մարդու դեմ մարդու կատարած
մեղքերի: Այս երկնային պատիժը հիմա կիջնի աշխարհի վրա:
Հոգիներ փրկելու մարտը սկսվել է
Հոգիներ փրկելու մարտը սկսվել է: Ջանասիրաբար աղոթեք ձեր և ձեր
ընտանիքների համար: Քանի որ շատ անմեղ հոգիներ կբռնվեն (Չարից) այս
աղետի ժամանակ: Մի վախեցեք, որովհետև նրանք, ովքեր հավատարիմ են
Ինձ և Իմ Հավիտենական Հորը, կփրկվեն: Եթե Իմ Հավիտենական Հայրը հիմա
չմիջամտի, մարդը այնպիսի գենոցիդ կպարտադրի, որ աշխարհի
բնակչությունը կնվազի հսկայական քանակություններով:
Աստվածային Գթասրտություն
Ամուր բռնեք ձեր հավատը, դուք բոլո՛րդ, որովհետև առանց հավատի դժվար
կլինի դիմանալ տառապանքին: Գովաբանեք Իմ Հորը Աստվածային
Գթասրտության ընծան Ինձ շնորհելու համար: Իմ Գթասրտությունը

սահմաններ չունի, և սա հիմա կապացուցվի ձեզ բոլորիդ: Այս մաքուր զուլալ
Սիրո օվկիանոսը կհեղվի Իմ բոլոր զավակների վրա, որ օգնի ձեզ փրկվել այն
ատելությունից ու չարից, որը տարածվում է Չարի կողմից: Լվացեք ձեր
հոգիները հիմա Իմ Սիրո մեջ աղոթքի միջոցով, որովհետև ժամանակը մոտ է:
Հիշե՛ք, Ես սիրում եմ ձեզ բոլորիդ: Իմ Գթասրտության Ընծան բոլորի համար է,
նույնիսկ մահացու մեղքի մեջ գտնվող մեղավորների համար: Նրանց կտրվի
ապաշխարելու հնարավորություն, հաղթելու Սատանային, միանալու Իմ
գալիք ամենագթառատ Թագավորությանը:
Նայեք դեպի Երկինք: Թույլ տվեք Ինձ բռնել ձեզ բոլորիդ և գրկել:
Ձեր սիրող Փրկիչ
Ամենագթառատ Դատավոր
Հիսուս Քրիստոս

Երբեք մի դատեք այլ կրոններին, հավատքներին կամ
սեռական նախապատվություններին
Չորեքշաբթի, 6 ապրիլի, 2011թ., ժ. 00:05
Իմ սիրելի աղջի՛կ, տառապանքը, որը կրում ես, այն պատճառով է, որ
Խաբեբան մշտապես փորձում է գայթակղեցնել քեզ թողնել այս ամենասուրբ
աշխատանքը: Նա ծվատում է քեզ: Ընդունիր սա: Երբեք մի կասկածիր Իմ
Աստվածային Խոսքին, անկախ նրանից, թե դա որքան դժվար կլինի քեզ
համար: Դու կպարգևատրվես խաղաղության ոգով, երբ ճշմարիտ հանձնվես
Ինձ: Շարունակիր ասել Ինձ այդ ամեն օր, ամբողջ օրվա ընթացքում, և խնդրիր
Ինձ շնորհները` լցնելու քեզ ուրախությամբ, հենց որ Խաբեբան հարձակվի քեզ
վրա: Ուժեղ մնա, աղջի՛կս: Երբեք տեղի մի տուր: Միտքդ ազատ պահիր
ժխորից և կենտրոնացիր աշխարհի համար տրվող Իմ պատգամի վրա: Նրանք
այսօր մարդկության համար ամենակարևոր պատգամներն են: Նրանք տրվում
են՝ ուսուցանելու մարդկանց մեկ անգամ ևս գտնել ճիշտ ճանապարհը դեպի
Ինձ:
Մարդիկ շփոթված են Իմ Ուսուցումներից
Շատերը կորած են հիմա: Նրանք շփոթված են Իմ Ուսուցումներից և այն
բազմաթիվ ձևերից, որոնցով մեկնաբանվում են այդ Ուսուցումները. Ընկղմված,
փոխված, հեռացված: Իմ զավակներն առաջնորդության կարիք ունեն հիմա,
որպեսզի կարողանան փնտրել իրենց անհրաժեշտ շնորհները՝ նորից ուժեղ և

սրտով թեթև դառնալու համար: Սա կարող է ստացվել միայն աղոթքի և Իմ
Ուսուցումներին հետևելու միջոցով:
Ես չեմ բացառում երկրի վրա գտնվող ոչ մի հոգու
Իմ զավակները, ովքեր դարձի են եկել, գիտեն սա, և ավելի մոտ են դարձել Իմ
Սրտին խորհուրդների միջոցով: Սակայն կորած թափառող զավակները պետք
է սկսեն ամենասկզբից և հիշեցնեն իրենց Մովսեսի միջոցով աշխարհին տրված
Տասը Պատվիրանների մասին: Այսօր շատ ու շատ զավակներ չգիտեն դրա
մասին: Ես չեմ բացառում աշխարհում գտնվող ոչ մի հոգու, անկախ նրանից,
թե ինչ կրոնի է նա պատկանում:
Նախազգուշացում հավատացողներին, ովքեր վերևից են նայում մյուս
հավատքներին:
Եթե Իմ հավատացողները տարբերություն դնեն և իրենց ավելի բարձր
համարեն նրանցից, ովքեր տեղյակ չեն Իմ Ուսուցումներին, ուրեմն նրանք
կվարվեն ճիշտ այնպես, ինչպես փարիսեցիներն էին վարվում: Ամոթ նրանց,
ովքեր իրենց ավելի բարձր են դասում այն հոգիներից, որոնք լուսավորման
կարիք ունեն: Ամոթ նաև նրանց, ովքեր չնայած տեղյակ են ճշմարտությանը,
վիրավորում են ուրիշ հավատների պատկանողներին: Ովքեր հավատում են,
թե տեղյակ լինելով ճշմարտությանը և Ամենասուրբ Խորհուրդներից օգտվելով,
մտածում են թե իրենք ավելի կարևոր են Իմ Աչքում: Այո՛, Ես Իմ Սրտի մեջ մեծ
հանգստություն և ուրախություն եմ ստանում այդ նվիրված հետևորդներից:
Բայց երբ նրանք արհամարհում կամ դատում են ուրիշներին իրենց հավատի
համար, նրանք Ինձ մեծապես վիրավորում են:
Իմ հետևորդնե՛ր, բացեք ձեր աչքերը Իմ Ուսուցումների ճշմարտության
հանդեպ ամենապարզ մակարդակով: Մի դատեք ուրիշներին: Վերևից մի
նայեք նրանց, ովքեր ձեր հավատացմամբ մեղավորներ են և մերժում են Իմ
Ուսուցումները, որովհետև նրանք ձեզ հավասար են Իմ Աչքում, չնայած ձեզ
տրվել է ճշմարտության ընծան: Իմ Սրտին ցավ է պատճառում, երբ այդպիսի
հետևորդները, չնայած լավ մտադրությամբ, սակայն թելադրում են այդ խեղճ
կորած հոգիներին, թե ինչպես ապրեն իրենց կյանքը: Նրանք սխալ ձևով են դա
անում:
Երբեք մի ասեք այլ հավատամքների կամ սեռական նախապատվությունների
ներկայացուցիչներին, թե նրանք դատապարտված են
Իմ ուսուցումներն այն ձևով առաջ հրելը, երբ դուք ասում եք այլ
հավատամքների կամ սեռական նախապատվությունների
ներկայացուցիչներին, թե նրանք կոչնչանան կամ կվնասվեն` որակելով նրանց
ուղիները որպես չար, պարզապես նրանց է՛լ ավելի թույլ կդարձնի: Շատերը
պարզապես կշրջեն իրենց մեջքը դեպի ձեզ: Այդ դեպքում դուք ձախողվում եք:

Դասախոսություն կարդալու փոխարեն կարեկցանք ցույց տվեք: Սովորեցրեք
օրինակի միջոցով: Երբեք մի ասեք կամ փորձեք ասել այդ մարդկանց, թե
նրանք դատապարված են Իմ Աչքում: Որովհետև դա այդպես չէ:
Ես սիրում եմ բոլոր կրոնների յուրաքանչյուր հոգու: Բոլոր համոզմունքների,
բոլոր հավատամքների, բոլոր նախընտրությունների: Նրանցից
յուրաքանչյուրը մի թանկագին զավակ է: Ոչ մեկը մյուսից ավելի լավը չէ: Մինչ
մեղքը միշտ կլինի, դուք բոլորդ էլ մեղավորներ եք, միշտ հիշեք դա, ձեզանից
ամեն մեկի կամքից կախված կլինի հետևել Իմ Ուսուցումներին և տարածել Իմ
Խոսքը:
Գրկեք մեկդ մյուսին: Կարեկցանք ցույց տվեք միմյանց հանդեպ: Մի բացառեք
ոչ մեկի անկախ նրանից՝ կաթոլիկ են, քրիստոնեական մյուս
միաբանություններից են, իսլամի ներկայացունչ են, հինդուս են, հրեա,
բուդդիստ, նույնիսկ այս նոր դուրս եկած պաշտամունքներից, ովքեր չեն
հավատում Աստծուն` Հավիտենական Հորը: Աղոթեք նրանց համար:
Սովորեցրեք նրանց ճշմարտության հանդեպ իրենց սրտերը բացելու
կարևորությունը: Սովորեցրեք օրինակի միջոցով: Դարձ տարածեք: Բայց երբեք
մի դատեք ուրիշներին, կամ մի փորձեք տարբերել ձեզ, ովքեր չեն հասկանում
ճշմարտությունը:
Երբեք մի հավատացեք, որ Իմ հադեպ ձեր ունեցած նվիրվածության համար
Երկնքից ձեզ տրված շնորհների պատճառով դուք ավելի լավն եք, քան ձեր
եղբայրներն ու քույրերը: Այո՛, դուք ուրախություն եք բերում Իմ Սուրբ Սրտին,
բայց դուք պետք է վարվեք այլոց հետ սիրով, այլ ոչ թե դիկտատորական ձևով:
Ձեզնից ոչ մեկն արժանի չէ դատել մյուսներին
Հիշե՛ք այս դասը. Ձեզանից ոչ մեկն արժանի չէ դատելու կամ գնահատելու
ուրիշներին: Ո՛չ մեկը չունի աստվածային գիտելիքի զորությունը` բարոյական
գնահատական տալու ուրիշների վերաբերյալ: Միշտ ունեցեք բաց միտք և
հիշեք, որ այն օրը երբ կհավատաք, թե դուք ավելի կարևոր եք Իմ Աչքում, քան
նրանք, ովքեր ձեր մտածողությամբ մեղավորներ են, այդ օրը դուք կորած
կլինեք Ինձ համար:
Ես ոչ մի հավատամքի ներկայացուցչի չեմ բացառի այս պատգամներից
Իմ Խոսքը հիմա տրվում է որպես ընծա մարդկությանը: Ձեզանից
յուրաքանչյուրին և ամեն մեկիդ: Այս հաղորդակցման ընթացքում Ես չեմ
կենտրոնանա միայն նվիրված հետևորդներ խմբի վրա: Դուք, ովքեր
հասկանում են ճշմարտությունը, թույլ տվեք հիշեցնել ձեզ. ամբողջ աշխարհում
գտնվող Իմ բոլոր զավակները, հատկապես ամենակոշտացած մեղավորներն ու
նրանք, ովքեր չեն հավատում Աստծուն` Իմ Հավիտեանական Հորը, ամեն

բանի Արարչին և Ստեղծողին, հիմա առաջնահերթ են: Ձեզանից է կախված, Իմ
հետևորդնե՛ր, որ աղոթեք ջանասիրաբար և սեր ցույց տաք նրանց հանդեպ,
ովքեր կույր են: Բայց արեք սա այն ձևով, ինչպես Ես եմ սովորեցնում ձեզ:
Վերջապես հիշեք, որ Ես սիրում եմ ձեզ բոլորիդ:
Ձեր սիրող Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս
Թագավոր ողջ մարդկության

Միլիոնավոր հոգիներ կփրկվեն այս պատգամների
միջոցով
Հինգշաբթի, 7 ապրիլի, 2011թ., ժ. 22:00
Իմ սիրելի աղջի՛կ, այսօր Սուրբ Հոգու ընծան հեղվեց քեզ վրա, յուրահատուկ
Աստվածային շնորհների հետ միասին: Դու, աղջի՛կս, հանձնելով քո ազատ
կամքը, հիմա առաջ կգնաս, կատարելու Իմ Ամենասուրբ Կամքը: Հիմա դու
կհասկանաս Ինձ ամբողջովին ենթարկվելու կարևորությունը քո մտքերում,
գործերում, գործողություններում, վարքագծի և վերաբերմունքի մեջ: Հիմա դու
կհետևես Իմ առաջնորդությանը և կփնտրես այն, նախքան Իմ Անունից որևէ
գործողություն կկատարես:
Վերջապես դու պատրաստ ես հետևելու Իմ ցուցումներին: Հիմա դու պետք է
առնվազն երկու ժամ Ինձ նվիրես աղոթելով յուրաքանչյուր գալիք օր: Ի
հավելումն, դու պետք է հետևես ամենասուրբ հոգևոր առաջնորդի տված
ուղղորդություններին` ուղարկված քեզ Երկնքից: Նա կխոսի քեզ հետ այնպես,
ինչպես Ես եմ նրան պատվիրում: Արա ճշտորեն այն, ինչ նա ասում է: Դու
պետք է ապահովես, որ հաղորդակցվես Ինձ հետ ամեն օր, քանի որ Ես քեզ
ասելու շատ բան ունեմ:
Աղջի՛կս, այժմվանից սկսած լսիր միայն Իմ Ձայնը: Գրիր միայն այն, ինչ
ստանում ես Ինձնից: երբեք մի մտածիր այլոց կողմից ստացվող սուրբ
պատգամների մասին: Միայն մի բերան կա, որով Ես հաղորդակցվում եմ քեզ
հետ, և դա Իմն է: Վստահիր Ինձ աղջիկս: Վստահիր Ինձ ամբողջապես: Երբեք
հարցականի տակ մի դիր այս պատգամները, որովհետև այդ Ես եմ խոսում քեզ
հետ: Միշտ հիշիր դա: Հիմա, երբ դու վստահում ես Ինձ, դու շատ ավելի ուժեղ
կլինես: Թույլ տուր Ինձ վստահեցնել քեզ, որ հիմա դու կկարողանաս ավելի
արդյունավետ կերպով դիմադրել խաբեբայի հարձակումներին:

Խաղաղ զգա: Քո հանդեպ Սերը, աղջի՛կս, ճեղքելով դուրս է գալիս Իմ Սրտի
միջով, մինչ Իմ հանդեպ քո նվիրվածությունն ու սերը լցնում է քեզ և քեզ
դարձնում թույլ: Այս հզոր Սերը մաքուր է իր ամբողջության մեջ և չի կարող
համեմատվել ոչ մի բանի հետ, որ դու զգացել ես այս աշխարհում:
Երկինքն ուրախանում է քո վերջնական հանձնմամբ: Բայց հիմա դու պետք է
նախապատրաստվես օգնելու փրկել միլիոնավոր հոգիների: Աղջի՛կս,
առաջադրանքը, որը Ես քեզնից խնդրում եմ, ահռելի է մարդկային
պայմաններով: Դու, աղջի՛կս, կլինես աշխարհին տրվող Իմ Սուրբ Խոսքի
ամենամեծ հատորի պատգամատարը, որպեսզի աշխարհը
նախապատրաստվի Իմ Երկրորդ Գալուստին:
Նրանք, Իմ թանկագին զավակները, ում Ես սիրում եմ մի խորը սիրով ձեր
հասկացողությունից այն կողմ, պետք է ետ բերվեն դեպի Իմ Սուրբ Սիրտը,
նախքան չափազանց ուշ չէ: Դու, աղջի՛կս, պետք է հանձնես Իմ Խոսքը
մարդկությանը: Դա հեշտ առաջադրանք չէ: Դու կտառապես դրա պատճառով,
բայց դու պետք է հասկանաս, որ հիմա սա քո պարտականությունն է Իմ
հանդեպ: Դու կանչվում ես վստահեցնելու համար, որ Իմ Աստվածային
Շուրթերից եկող Խոսքի միջոցով միլիոնավոր հոգիներ կփրկվեն դժոխքի
կրակներից:
Հաղորդակցվիր Ինձ հետ ինչպես հարկն է հիմա: Ես կառաջնորդեմ քեզ միշտ:
Խաղաղություն քեզ, աղջի՛կս: Իմ Ամենասուրբ Հոգին հիմա հեղեղում է քո
հոգին: Հիմա դու լի ես սիրով և ուրախությամբ և պատրաստ ես այս
Աստվածային առաքելության հաջորդ էտապին:
Ձեր Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Իմ ցավն այսօր շատ ավելի մեծ է, քան Խաչելության
ժամանակ էր
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես մեծ տխրությամբ լաց եմ լինում այս երեկո մարդկության
մեղքերի պատճառով, որոնք արագորեն աճում են, մինչ մոտենում է
ժամանակը, որ աշխարհը նշի խաչի վրա Իմ տառապանքի օրը: Իմ ցավն ավելի
մեծ է, քան այն ժամանակ, երբ Ես առաջին անգամ խաչվեցի: Հիմա Ես
վերապրում եմ այն տառապանքը, որը Ես կրեցի, քանի որ մարդկության

մեղքերը խոցում են Իմ Սիրտը ինչպես մի սուր, որն ավելի երկար է, սուր և
ցավոտ: Լսե՛ք Իմ աղերսանքները: Լսե՛ք Իմ ճիչերը: Դուք բոլո՛րդ: Սփոփեք Ինձ
այս խորը տառապանքի մեջ, որ Ես կրում եմ այսօր: Ես ստիպված եմ
ականատես լինել, ամեն օր, այն խորը վիշտը, ցավը և տառապանքը, որը
պատճառվում է մարդու կողմից մարդուն, մարդու կողմից՝ երեխաներին: Այդ
մարդասպանները խղճի խայթ չեն զգում, այնքան որ վարակված են նրանց
խավար հոգիները Սատանայի` Խաբեբայի կողմից: Նա ոչ մի կարեկցանք ցույց
չի տալիս ձեզնից որևէ մեկի հանդեպ, որովհետև նա հոգի չունի: Սակայն
մարդիկ հիմարորեն տեղի են տալիս նրա գայթակղություններին, ինչպես
կույրեր: Այնքան ստրկորեն են նրանք թույլ տալիս ներքաշվել սարսափելի
խավարի մեջ, որ Ես ստիպված եմ հույսս դնել ձեզ վրա, հավատացողնե՛ր, որ
ջանասիրաբար աղոթեք այդպիսի հոգիներին կռվով փրկելու համար:
Իմ Ցավն ամեն օր ուժեղանում է: Մարդը չի տեսնում մեղքն այնպես, ինչպես
այն կա: Իր ամենասկզբնական մակարդակում մեղքը` սեփական անձի
հանդեպ սերն է: Իր ամենավատ մակարդակում մեղքը սերն է այն ամենի
հանդեպ, որը վնասում է ուրիշներին կեղծավորության, բռնության,
չարաշահման և սպանության միջոցով: Ինչու՞ մարդիկ չնկատելու են տալիս,
երբ ականատես են լինում այսպիսի վայրագությունների: Այդ զոհերը ձեզ նման
մարդիկ են: Ջանասիրաբար աղոթեք այդ չարագործների համար, որովհետև
նրանք նույնպես զոհեր են: Նրանք, զավակնե՛րս, ընկել են Խաբեբայի
խորամանկության թակարդը, չնայած դրան, շատերը նույնիսկ չեն ընդունում,
որ նա գոյություն ունի: Հիմա ժամանակը մոտենում է, որ Իմ Խոսքը նորից
ճշմարտապես լսվի երկրի վրա: Խնդրում եմ, խնդրում եմ, բացատրեք բոլորին,
որ Իմ Գթասրտությանը շուտով ականատես կլինեն երկրի վրա` գալիք
առեղծվածային երևույթի ընթացքում: Կարևոր է ասել որքան հնարավոր է շատ
մարդկանց, որ խնդրեն Աստծուն՝ Հավիտենական Հորը, ներել ձեզանից ամեն
մեկի և յուրաքանչյուրիդ ձեր կատարած անցյալի մեղքերը: Արեք այդ հենց
հիմա: Եվ արագորեն: Փրկեք ձեր և ուրիշների հոգիները: Մինչ դարձը կլինի
համատարած, որոշ դժբախտ հոգիներ չեն դիմանա այդ շոկին: Աղոթե՛ք,
աղոթեք, որ նրանք չմեռնեն մահացու մեղքի մեջ:
Խնդրում եմ հիշեք Իմ Տառապանքի մասին մեծ պահքի ընթացքում` մտածելով
այն Զոհաբերության մասին, որը Ես կամովին կատարեցի ձեզ բոլորիդ համար,
որպեսզի կարողանաք փրկվել: Հետո հասկացեք, որ Նախազգուշացումը՝
Գիտակցության Լուսավորումը, Իմ Գթասրտության հաջորդ ընծան է`
մարդկությանը:
Տարածեք դարձ ամենուրեք: Օգնեք պատրության մատնել Խաբեբային`
աղոթելով Իմ Աստվածային Գթասրտության աղոթքը հոգիներ փրկելու համար:
Վստահեք Ինձ հիմա և ետ բերեք Ինձ ձեր սրտերի մեջ: Միավորվեք, որ փրկեք

մարդկությանը Սիրո միջոցով:
Ձեր Աստվածային Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս
Որդի Աստծո` Ամենակարող Հոր,
ամեն բանի Արարչի և Ստեղծողի

Ես ներկա եմ Սուրբ Հաղորդության մեջ, անկախ նրանից,
որ Իմ Խոստումը սխալ են մենկաբանում
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, մի անհանգստացիր: Դու առաջ ես գնում այն բանի մեջ, որ
ժամանակ ես հատկացնում Ինձ աղոթելու: Հիմա կարևոր է, որ հասկանաս, որ
Իմ Սրտին ավելի մոտենալու համար պետք է հասկանաս Սուրբ Հաղորդության
խորհուրդը ստանալու անհրաժեշտությունը:
Շատերը, ներառյալ այլ քրիստոնեական խմբեր, ժխտում են Սուրբ
Հաղորդության մեջ Իմ իսկական Ներկայությունը: Հասկանալի չէ, թե ինչու են
նրանք որոշել մերժել այն խոստումը, որը Ես տվեցի Իմ Վերջին ընթրիքի
ժամանակ, ուր Ես խոստացա, որ կտամ Իմ Մարմինը և Արյունը որպես սնունդ
և սնուցում ձեր հոգիների համար: Պարզ է այն, որ Սուրբ Հաղորդության
հրաշքը, ներկա բոլոր պատարագի սեղանների վրա ողջ աշխարհում, այսօր
գոյություն ունի և այնտեղ է, որպեսզի լցնի ձեր խեղճ թերսնուցված և դատարկ
հոգիները Իմ Ներկայությամբ: Այդ Ներկայությունը ձեզ այնպես կուժեղացնի,
որ եթե դուք բաց թողնեք Ինձ ստանալը, երբ սովորել եք դրան, դուք կորած
կզգաք:
Շատ քրիստոնյաներ անտեսում են Իմ հիմնական խոստումները, որոնք ես
տվեցի Իմ Խաչելության ընթացքում, որ Ես ներկա կլինեմ հացի և գինու մեջ, և
կթողնեմ մի հարատև նշան, օգնելու սնել հոգիների: Չափից դուրս մարդկային
մտածողությունը հանգեցրել է նրան, որ Ինձ մերժում են նույնիսկ լավ
քրիստոնյաները: Այդ նույն քրիստոնյաները չեն կարողանում ստանալ Սուրբ
Հաղորդությունն իր ճշմարիտ ձևով: Ամենասուրբ Հաղորդությունը տրվեց ձեզ
բոլորիդ որպես մի մեծ ընծա ձեր ազատագրման և փրկության համար:
Ժխտելով այն փաստը, որ Ես ներկա եմ, նշանակում է, որ դուք գրավի եք դնում
այն շնորհները, որոնք կազմում են Ինձ ձեր սրտերին ավելի մոտեցնելու
դաշինքի մի մասը: Հիշե՛ք, երբ Ես մեռա ձեզ համար դա ձեզ դեպի
հավիտենական կյանք և փրկություն բարձրացնելու համար էր: Ստացեք Ինձ

որպես կենդանի Ներկայություն, և ձեր հոգիները կբոցավառվեն այնպիսի ձևով,
որը ձեզ անհնար կթվար: Վերակագնեք Իմ Մարմինն ու Արյունը ստանալը:
Թույլ տվեք Ինձ հեռացնել ձեր կասկածները: Սա քրիստոնյաների կատարած
ամենամեծ սխալներից մեկն է, որը մերժում է Իմ մուտքն իրենց հոգիների մեջ
այս ձևով: Այն մեծապես վիրավորում է Իմ Հավիտենական Հորը, որովհետև այդ
զոհաբերությունը ձեզ փրկելու համար էր: Թույլ տվեք Ինձ Լույս և Սնունդ բերել
ձեր կյանքի մեջ: Նախազգուշացման տեղի ունենալուց հետո դուք ավելի շատ
հակված կլինեք ընդունել Իմ Ուսուցումների ճշմարտությունը:
Հիշե՛ք, թե Ես ինչ խոստացա Իմ վերջին ընթրիքի ժամանակ. որ երբ վերցնեք
հացն ու գինին, նրանք ձեզ համար կդառնան Իմ Մարմինն ու Արյունը:*
Ցանկացած այլ մեկնաբանություն մարդկային լոգիկայի և մտածողության
կողմից խեղաթյուրված է: Հիմա հասկացեք և ընդունեք ճշմարտությունը:
Ձեր սիրող Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս

*Պարզաբանում. Պատարագի ընթացքում հացի և գինու՝ Քրիստոսի ճշմարիտ
Մարմնի և Արյան Փոխակերպման Ուսմունքի մասին տես ուրբաթ, 2012թ.
հունիսի1-ի Պատգամը, տրված երեկոյան ժ. 08:15
<<Երբ հակաքրիստոսը կլանի բոլոր կրոնները, միակ զենքերը, որոնց դեմ նա
ուժ չի ունենա, կլինեն Սուրբ Պատարագն ու Սուրբ Հաղորդության մեջ հացի և
գինու փոխակերպումն Իմ Մարմնին ու Արյան>>:

Յուրահատուկ շնորհներ` խոստացված այն դեպքում, եթե
նույնիսկ մեկ օր կանչեք Հիսուսին
Հինգշաբթի, 14 ապրիլի, 2011թ., ժ. 11:00
Իմ սիրելի աղջի՛կ, շնորհակալ եմ այս ամենասուրբ աշխատանքին ավելի շատ
ժամանակ հատկացնելու համար: Ժամանակը եկել է ձեզ բոլորիդ համար, որ
բացեք ձեր սրտերը Իմ հանդեպ գոնե մեկ օր, որպեսզի հնարավորություն տաք
Ինձ լցնել ձեզ յուրահատուկ շնորհներով: Այդ շնորհները հիմա կհեղվեն ձեզնից
նրանց վրա, ովքեր մոռացել են, որ Ես գոյություն ունեմ, մինչ մոտենում է Ավագ
ուրբաթը:
Մինչ Աստվածային Գթասրտության զորեղ նովենայի ժամանակը մոտենում է,
այդ ժամանակը կօգտագործվի ձեր հոգիները հեղեղելու համար Իմ կողմից
տրվող յուրահատուկ ընծաներով: Արեք հիմա ինչպես Ես ասում եմ և աղոթեք
Ինձ այսօր ձեր սեփական բառերով: Այն շնորհները, որոնք Ես կտամ ձեզ, ոչ

միայն ձեզ ավելի կմոտեցնեն Իմ Սուրբ Սրտին, այլև կլցնեն ձեզ Սուրբ Հոգով:
Աղոթեք Իմ նովենան Ավագ ուրբաթից սկսած և ներառեք որքան կարող եք շատ
հոգիների, և Ես կփրկեմ նրանցից յուրաքանչյուրին:
Ձեզնից նրանք, ովքեր կընկնեն, նույնիսկ Իմ հանդեպ պաշտամունքից հետո, ես
նորից ու նորից ձեզ վեր կբարձրացնեմ: Երբեք մի վախեցեք ետ շրջվել դեպի
Ինձ, եթե շեղվել եք: Ես երբեք չեմ լքի նրանց, ովքեր շարունակում են ետ գալ
Ինձ մոտ: Որպես մեղավորներ դա տեղի կունենա: Երբեք չվախենաք: Ես
կանգնած եմ ձեզնից յուրաքանչյուրի կողքին` պատրաստ գրկելու ձեզ ամեն
ժամանակ: Մեղքը կարող է ներվել: Երբեք մեղավոր մի զգացեք մեղքի համար,
եթե պետք է շրջվեք դեպի Ինձ և թողություն խնդրեք: Ես միշտ այստեղ եմ:
Զավակնե՛րս, օգտագործեք Ավագ շաբաթը, հիշեցնելու համար այն բոլոր
զոհաբերությունները, որ Ես կատարեցի մեղավորների համար: Իմ
կարեկցանքը դեռևս ուժեղ է: Այն երբեք չի թուլացել հոգիների հանդեպ:
Նույնիսկ նրանց, որոնց մեղքերը խորապես վիրավորում են Ինձ: Եթե հոգին
թողություն է փնտրում, ապա այդ մեղքը կոչնչացվի: Աստվածային
Գթասրտության Իմ նովենան կներարկի ամենահզոր շնորհները, երբ ասվի
Ավագ ուրբաթից սկսած մինչև Իմ Գթասրտության տոնը՝ ինը օր հետո: Այս
աղոթքն ասելով, դուք ոչ միայն կփրկեք ձեր հոգիները, այլև ուրիշ
միլիոնավորների: Արեք սա Ինձ համար:
Ձեր միշտ սիրող և հավատարմ Աստվածային Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Ինչպես վստահանալ, որ ձեր ընտանիքը և ընկերները
կարող են մտնել Երկինք
Ուրբաթ, 15 ապրիլի, 2011թ., երեկոյան ժ. 15.:30
Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես ուրախանում եմ, որովհետև Իմ այնքան շատ լավ և
նվիրված հետևորդներ միանում են Ավագ շաբաթվա ընթացքում որպես մեկ`
պատվելու համար այն Զոհաբերությունը, որը Ես կատարեցի բոլորի համար:
Մի Զոհաբերություն, որը Ես նորից ու նորից կամովին կկատարեմ, եթե այն
փրկելու լիներ ձեզնից յուրաքանչյուրին: Իմ Սերը խորն է երկրի յուրաքանչյուր
անհատի հանդեպ, որոնցից յուրաքանչյուրը ստեղծվել է Աստծո`
Հավիտենական Հոր, մարդկության Արարչի Սուրբ Կամքով: Դուք բոլորդ մի
հատուկ տեղ ունեք Իմ Սրտում, նույնիսկ նրանք, ովքեր չեն ճանաչում Ինձ:

Եթե ձեզ առաջարկվի այս երկրի վրա հարստությամբ և ուրախությամբ լի
կյանք, ձեզնից շատերը վեր կթռչեն այդ հնարավորության համար: Այնքա՜ն
հուսահատորեն եք դուք փորձում բավարարել Մարմնի ձեր ոգեշնչումները:
Եթե մարդկանց առաջարկվում է Դրախտը Երկնքում, նրանց համար դժվար է
դա պատկերացնել: Ես հասկանում եմ սա: Քանի որ գաղջ հոգին պետք է
ունենա պայծառ երևակայություն, որ տեսնի այդ փառապանծ վայրը: Նա միշտ
պետք է պայքարի, որ նախատեսի այդ փառապանծ էությունը: Միակ
հոգիները, ովքեր կարող են, Աստծո գոյության հանդեպ ուժեղ հավատ
ունեցողներն են: Ձեզանից յուրաքանչյուրին սպասվող գոհարը ճշմարտապես
հասկանալու միակ միջոցը ձեր հավատն ուժեղացնելն է: Սա անելու միակ
միջոցը ջանասիրաբար աղոթելն է, որ տեսնեք ճշմարտությունը: Լույսը: Այն
փայլուն ապագան, որը սպասում է բոլոր նրանց, ովքեր պատվում են
Աստծուն` Ամենակարող Հորը: Հավատացողնե՛ր, դուք պետք է աղոթեք ձեր
ընկերների, ամուսինների/կանանց, ազգականների, ծնողների, եղբայրների,
քույրերի և զավակների համար, ովքեր քիչ հավատ ունեն: Իմ Աստվածային
Գթասրտության աղոթքը, եթե այն ասվի նրանց փոխարեն ձեր կողմից, կփրկի
նրանց հոգիները: Սա է Իմ խոստումը ձեզ հիմա:
Ձեր սիրող Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Արթնացեք ճշմարտության հանդեպ քանի դեռ չափազանց
ուշ չէ
Ուրբաթ, 15 ապրիլի, 2011թ., ժ. 23.00
Իմ սիրելի աղջի՛կ, հիմա դու պետք է ասես աշխարհին, որ Իմ Ամենասուրբ
Կամքին պետք է հետևել, եթե մարդկությունը ցանկանում է հավիտենական
կյանք: Այս աշխարհը, չնայած այն շատ բան ունի առաջարկելու, երբեք չի
բավարարի ձեր քաղցը: Եթե չլինեին ձեր առաջին ծնողների` Ադամի և Եվայի
մեղքերը, այո՛, հնարավոր կլիներ ապրել հավիտենական երջանկության մեջ`
առանց ձեր ճանապարհին հանդիպող խոչընդոտների: Քանի որ Խաբեբան
ամենուրեք է, նա չի թողնի որ ձեզանից ոչ մեկը պլանավորի իր կյանքը դեպի
Ինձ: Խորամանկ, ստախոս, նա շարունակաբար կպայքարի վստահանալու
համար, որ դուք ընկնում եք մեղքի մեջ հմայքի տարբեր միջոցներով:
Այնուամենայնիվ նրա համար բավականին դժվար կլինի ձեզ թիրախ դարձնել,
եթե դուք գտնվում եք շնորհի վիճակում, որին հասել եք խոստովանության և
Օրհնյալ Խորհուրդների միջոցով:

Սուրբ Վարդարանի աղոթքը հատկապես չափազանց արդյունավետ է
Սատանայի դեմ այն զորությունների պատճատով, որոնք տրվել են Իմ Օրհնյալ
Մորը Աստծո` Հվիտենական Հոր կողմից: Նա հսկայական ուժ ունի Խաբեբայի
վրա: Նա (Խաբեբան) անզոր է նրա դեմ և գիտի դա: Եթե թույլ տաք Իմ Օրհնյալ
Մորն առաջնորդել ձեզ դեպի շնորհները, նա կարող է բարեխոսել ձեզ համար,
որից հետո դուք պաշտպանված կլինեք նրա (Սատանայի) ազդեցությունից:
Մինչ մարդիկ այսօր երկրի վրա ձգտում են երջանկության և խաղաղության,
նրանք փնտրում են գաղտնի բանաձև: Այսպես են նրանք ծախսում ժամանակը,
փորձելով բացել երջանկության, նյութական շահի և խաղաղության գաղտնիքն
իրենց կյանքում: Նրանք գալիս են նոր մեթոդներով, գաղափարներով, որոնցից
բոլորը քարոզվում են հարուստ դառնալու սխեմաների միջոցով: Անկախ
նրանց կողմից առաջ քաշված բոլոր պատճառաբանություններից, որոնց մեծ
մասը հիմնված է հոգեբանական իդեալիզմի վրա, ձեր կյանքում պարզապես
ահնար է հասնել խաղաղության կամ երջանկության, եթե չեք հավատում
Աստծուն` Հավիտենական Հորը: Նա է միակ կյանք տվողը: Առանց Նրան
մոտենալու դուք ոգով դատարկ կլինեք: Նրանք, ովքեր զգալի ժամանակ են
հատկացնում փորձելով ժխտել Իմ Գոյությունը, ձեր ժամանակն անտեղի անց
եք կացնում երազանքներ հետապնդելով, որոնք երբեք իրականություն չեն
դառնա: Ձեր Արարչին` այն Գերագույն Էությանը, ով ստեղծեց աշխարհը,
ընդունելու ձեր համառ մերժումը ձեզ կառաջնորդի դեպի հավիտենական
խավարի մի անդունդ: Ձեզ նման շատ մարդիկ, ովքեր հասան արտառոց
չափազանցությունների` իրենց կյանքի ընթացքում մերժելու համար Աստծո
Գոյությունը, տարածելով այն սուտը, թե գոյություն չունի այնպիսի մի բան,
ինպիսին Հայր Աստվածն է, հիմա դժբախտաբար դժոխքի խորքերում են իրենց
սեփական ընտրության հետևանքով: Թույլ մի տվեք որ դա կատարվի ձեր
հոգիների հետ, ուր նրանք, ովքեր ավարտում են դժոխքում, այրվում են
այնպես, ասես դեռևս մսից են: Ինչպե՜ս է Սատանան ծիծաղում ձեր
տգիտության վրա: Երբ ժխտում եք Աստծուն, ապա ժխտում եք հավիտենական
երջանկության ձեր իրավունքը: Հենց այդ հավիտենական երջանկությունն է, որ
դուք անդադրում փնտրում եք աշխարհում: Բայց այն չի կարող ձեռք բերվել
երկրի վրա:
Երբեք երկրի վրա ձեր կյանքը մի ապրեք այնպես, ասես թե այն ձեր գոյության
ցիկլի միակ մասն է: Որովհետև այդպես չէ: Ձեր իսկական տունը կլինի
Երկնքում` Ինձ հետ:
Ձեր սիրող Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Ինչ կզգաք Նախազգուշացման ընթացքում, և
վայրկենական ներողության աղոթք
Շաբաթ, 16 ապրիլի, 2011թ., ժ. 10:00
Իմ սիրելի աղջի՛կ, արագորեն շարժվիր, որ ավելացնես տեղեկատվությունն Իմ
պատգամի վերաբերյալ, քանի որ Նախազգուշացումը արդեն կախված է
աշխարհի վրա: Ասա այն հոգիներին, ովքեր մերժում են աղոթել, որ մի կողմ
հրեն իրենց հպարտությունը և անբարյացակամությունը և շրջվեն հիմա դեպի
Ինձ` թողություն հայցելու համար: Պարզ ասա, որ շատ ու շատ հոգիներ չեն
դիմանա այս անխուսափելի իրադարձությանը: Այդ հոգիներից շատերը
պարզապես ծույլ են, և մինչ կարող են հավատալ Աստծուն` Հավիտենական
Հորը, նրանք մտածում են թե հետագայում ինչ-որ ժամանակ կզբաղվեն իրենց
հոգևոր հավատալիքներով: Սակայն դա չափազանց ուշ կլինի:
Ասա աշխարհին, որ այս իրադարձությունը փրկելու է նրանց: Շատերը
կապաշխարեն այդ խորհրդավոր փորձառության ժամանակ: Նրանք կզգան մի
այրող սենսացիա, որը նման կլինի Քավարանում գտնվող հոգիների
զգացածին: Սա նրանց ներքնապես ցույց կտա, թե հոգիները ինչի միջով պետք
է անցնեն, եթե ամբողջապես մաքուր չեն, նախքան կկարողանան տեսնել
Երկնքի փառահեղ Լույսը: Պարզապես ընդունելով, որ այս իրադարձությունը
տեղի է ունենալու, նրանք կկարողանան կենդանի մնալ: Շրջվեք դեպի Ինձ և
ասացեք. <<Խնդրում եմ, առաջնորդիր ինձ դեպի քո մեծ Գթասրտության Լույսը
և Բարությունը և ներիր ինձ Իմ մեղքերը>>, և Ես վայրկենապես կներեմ ձեզ:
Հետո, Նախազգուշացումից հետո, դուք ձեր հոգում կզգաք խորը
խաղաղություն և ուրախություն:
Երիտասարդները դժվարանում են աղոթել
Այսօր աշխարհում շատերն են մերժում աղոթել: Հատկապես երտասարդների
համար այն դժվար է և հնաոճ: Նրանք սխալմամբ հավատում են, որ, այո՛, քանի
որ նրանք հավատում են Աստծուն, աղոթքը պարտադիր չէ: Դա ճիշտ չէ: Այն
էական է Դրախտ մտնելու համար, որին դուք հուսահատորեն կձգտեք մահից
հետո: Եթե մնաք մեղքի մեջ, չեք կարողանա զգալ այդ փառահեղ
տոնակատարությունը: Ճիշտ ինչպես ձեզնից նրանք, ովքեր հետևում են իրենց
սննդակարգին, խնամում են իրենց մարմինը, ուշադիր եք ձեր կերածի հանդեպ
և ձեզ մաքուր եք պահում, այդ նույն կերպ դուք պետք է նախապատրաստեք
ձեր հոգիները: Եթե ուշադրություն չդարձնեք ձեր հոգու վիճակին, այն
կթուլանա և կունենա սննդի պակաս, որն անհրաժեշտ է նրան կատարյալ ձևի
մեջ պահելու համար:

Աղոթք` ուրիշների դարձի համար
Աշխարհում հավատքի պակասի պատճառով նրանց մոտ, ովքեր
հավատացյալներ են, ձեզնից նրանք, ովքեր ուժեղ եք ձեր հավատի մեջ, հիմա
ունեք մի մեծ պատասխանատվություն: Դուք պետք է աղոթեք դարձի աղոթքը
մյուսների համար.

<<Ես կոչ եմ անում քեզ, Հիսու՛ս, որ Քո Աստվածային Գթասրտությամբ ծածկես
այդ գաղջ հոգիներին Քո Թանկագին Արյամբ, որպեսզի նրանք կարողանան
դարձի գալ>>: Ասեք այս կարճ աղոթքը նրանց անունից, ովքեր ձեր
հավատացմամբ ամենաշատն ունեն դրա կարիքը:
Հիշեք, զավակնե՛րս, Իմ փառահեղ Խոստումը: Ես կհաղթեմ վերջում:
Սատանան` Խաբեբան, պարզապես չի կարող գոյատևել: Խնդրում եմ թույլ
տվեք Ինձ պաշտպանել ձեզ և տանել ձեզ Ինձ հետ: Մի տվեք ձեր հոգին
Սատանային: Ես սիրում եմ ձեզ բոլորիդ: Խնդրեք Ինձ ուժեղացնել ձեր
հավատը ամեն օր:
Ձեր Աստվածային Փրկիչ
Թագավոր Գթասրտության և Կարեկցանքի
Հիսուս Քրիստոս

Նույնիսկ Աստվածային Գթասրտության փոքր խմբերը
կարող են փրկել միլիոնավորների
Շաբաթ, 16 ապրիլի, 2011թ., ժ. 22:45
Իմ սիրելի աղջի՛կ, Նախազգուշացման ժամանակը հիմա մոտ է, և այն տեղի
կունենա արագորեն` աչք թարթելու ընթացքում: Բոլորը կդադարեցնեն իրենց
գործը, երբ ականատես կլինեն Իմ Աստվածային Գթասրտությանը: Աղոթեք
առաջին հերթին բոլոր նրանց համար, ովքեր մահացու մեղքի մեջ են: Նրանք
ձեր աղոթքների կարիքն ունեն, քանի որ նրանցից շատերը մեռած կընկնեն
շոկից, երբ տեսնեն իրենց կատարած մեղսալի չարագործությունների
սարսափը Իմ Աչքերով: Աստվածային Գթասրտության աղոթքն աղոթելով
միլիոնավորների կարելի է փրկել, նույնիսկ եթե այն ասվի նվիրված
հետևորդների մի փոքր խմբի կողմից:
Ես, աղջի՛կս, քեզ չեմ ասի այդ մեծ իրադարձության օրը: Բայց վստահ եղիր, որ
ժամանակը հիմա վրա է հասել: Մինչ չարը շարունակում է աճել ողջ
աշխարհով մեկ, նույնպես Իմ Հոր Ձեռքը հիմա կիջնի ամենուր: Նա այլևս ետ չի
կանգնի և թույլ չի տա Սատանայի հետ դաշնակցած այդ չար մեղավորներին

ոչնչացնել կամ ազդել Իմ զավակների վրա: Ամոթ այն եսասիրությամբ
համակված մեղավորներին, որոնց Ես դեռևս սիրում եմ չնայած նրանց հոգու
վրա եղած չար բծի: Ես հիմա խնդրում եմ ձեզ աղոթել նրանց մեղքերի
թողության համար:
Մինչ Նախազգուշացումը հիմա տեղի կունանա, նույնպես էկոլոգիական
աղետները կիջնեն մարդկության վրա: Աղոթքը հիմա ձեր միակ զենքն է,
զավակնե՛րս, որ փրկեք ձեզ և մարդկությանը դժոխքի կրակներից: Հենց
Նախազգուշացումն ավարտվի, խաղաղությունն ու ուրախությունը կիշխեն:
Իսկ հետո կսկսվի Նոր համաշխարհային դաշինքի կողմից հետապնդումը:
Նրանց հզորությունը կարող է թուլացվել, եթե ձեր կողմից բավարար չափով
ապաշխարություն տարածվի և ջանասիրաբար աղոթք ասվի:
Մի վախեցեք Իմ սիրելի հետևորդներ: Դուք կաշխատեք միասնաբար միասին
աղոթելով մարդկության փրկության համար: Եվ այդ ընթացքում կփրկեք
միլիոնավոր հոգիների:
Ձեր սիրող Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս

Նոր համաշխարհային կարգի պլանը` վերահսկել ձեր
փողը և սնունդը
Կիրակի, 17 ապրիլի, 2011թ., ժ. 09:00
Իմ սիրելի աղջի՛կ, ասա աշխարհին, որ հիմա նրանք շուտով ականատես
կլինեն մի շարք էկոլոգիական աղետների: Դրանք տեղի կունենան
ամենաարտասովոր և անսպասելի վայրերում և կլինեն խիստ ուժգին: Մարդու
մեղավոր վարքագիծն է դա առաջ բերել: Ապաշխարե՛ք դուք բոլորդ և հիշեք.
Այս կլիմայական աղետները կարթնացնեն ձեզ ձեր կույր թմիրից և հավատի
պակասից: Նրանք տեղի են ունենում նաև գլոբալ դաշինքների չար խմբի և
նրանց չարամիտ հիմար գործունեության ազդեցությունը նվազեցնելու համար:
Այս խմբերը, որի տակ Ես ի նկատի ունեմ որպես սպասման մեջ գտնվող մի
Նոր համաշխարհային կառավարություն, հիմա պլանավորում են դուրս
ցատկել Հակաքրիստոսի առաջնորդությամբ: Այդ նույն խմբերը քայքայել են
բանկային համակարգը և հիմա ամենուրեք կոչնչացնեն արժույթները: Սա նրա
համար է, որ կարողանան վերահսկել ձեզ:
Աղջի՛կս, երբ Ես մի քանի ամիս առաջ առաջին անգամ կիսեցի այս
պատգամները, քեզ դրանք արտառոց թվացին, սակայն դու գրեցիր այն, ինչ Ես

ասացի: Արդեն որոշ ժամանակ է, ինչ այդ չար սյուժեն, պլանավորված այդ
օձերի` Սատանայի հետևորդների կողմից, սկսել է ծավալվել: Նրանց
խորամանկ սխեմաներից մի քանիսն արդեն բացահայտվում են, սակայն
շատերը հավատում են, թե աշխարհը պարզապես գնում է դեպի մեկ այլ
ֆինանսական ճգնաժամ: Արթնացե՛ք դուք բոլորդ հիմա: Նայեք ձեր շուրջը և
ինքներդ տեսեք: Դադարեցրեք ենթադրությունները, թե աշխարհը պարզապես
դեպրեսիայի ճիրանների մեջ է, որն առաջացել է տնտեսության անկումից:
Որովհետև դա ճիշտ չէ: Այդ մարդիկ հիմա կվերահսկեն ձեզանից
յուրաքանչյուրին գլոբալ արժույթի և ձեր երկրների անվճարունակության
միջոցով: Ոչ մի երկիր չի խուսափի նրանց ճանկերից: Խնդրում եմ ուշ դարձրեք
Իմ Խոսքին: Ձեր փողը կլինի անարժեք: Սննդի և այլ անհրաժեշտ
պարագաների ձեռք բերումը հնարավոր կլինի միայն Նշանի`այն ինքնության
հաստատման միջոցով, որի մասին Ես խոսել եմ: Խնդրում եմ, խնդրում եմ,
չընդունեք այդ Նշանը, որովհետև դուք կորած կլինեք Ինձ համար: Այդ նշանը
կսպանի ձեզ ոչ միայն ֆիզիկապես, այլև հոգևորապես: Դուրս մնացեք այդ
իրավասությունից: Սկսեք ցանել՝ ստեղծելով ձեր պահեստային սնունդը, ձեռք
բերեք ծածկոցներ, մոմեր և ջուր, եթե ցանկանում եք խուսափել Նշանը
ստանալուց՝ Գազանի Նշանը:
Նա` hակաքրիստոսը, ով կղեկավարի այս Նոր համաշխարհային
կառավարությունը, հավատացած է, թե կգողանա մարդկային ռասայի
հոգիները: Բայց այդպես չի լինի: Ճիշտ որքան շատերը կընկնեն նրա
ազդեցության տակ, այնպես էլ Իմ հետևորդները հաստատակամորեն
հավատարիմ կմնան Ինձ` իրենց Աստվածային Փրկչին:
Բոլոր դուք, ով վիրավորանքներ կնետեք այս մարգարեությունների վրա, լսեք
հիմա: Ընկեք այդ գլոբալ իշխանության ազդեցության տակ, և կկորչեք: Ձեզ
հզոր հավատ պետք կլինի, որ գոյատևեք: Ձեր խնդրած աղոթքներին
պատասխան կտրվի: Ես կպաշտպանեմ ձեզ երկրի վրա սարսափելի
ժամանակահատվածի ընթացքում: Նախապատրաստվեք հիմա խմբային
հավաքների, ուր կկարողանաք աղոթել խաղաղությամբ և գաղտնաբար:
Նրանք՝ Նոր համաշխարհային կարգը, նույնպես կլինեն աղոթքի մեջ իրենց
սեփական ստոր եկեղեցիներում: Այդ եկեղեցիները գոյություն ունեն ամենուր,
չնայած նրանք ստեղծվել են գաղտնաբար: Նրանք զոհեր են մատուցում և
պաշտամունք կատարում իրենց կուռքին` Սատանային: Այդ
պաշտամունքները տարածված են հիմա և բոլորն էլ կիսում են մեկ անհեթեթ
նպատակ`վերահսկել մարդկությանը: Նրանք կանեն դա` փորձելով
վերահսկել ձեր փողը, սննդի պաշարները և էներգիան: Կռվեք դրանց դեմ ձեր
կարողացածի լավագույն չափով աղոթքի և դարձի տարածման միջոցով:
Աղոթեք նաև այդ մոլորված մարդկանց համար, որոնց խոստացվել է մեծ
հարստություն, տեխնոլոգիաներ, երկար կյանք և հրաշքներ: Որքա՜ն սխալ են

նրանք: Նրանք իսկապես խաբվել են: Երբ նրանք հայտնաբերեն
ճշմարտությունը, նրանք ընկած կլինեն դժոխքի խորքերում և այդ ժամանակ
չափազանց ուշ կլինի:
Աղոթե՛ք, աղոթեք դուք բոլորդ Իմ Աստվածային Գթասրտության և
Ամենասուրբ Վարդարանի աղոթքները ամեն օր որքան հաճախ որ կարող եք,
որ մեղմացնեք այդ սատանայական և դիվային պլանի ազդեցությունը: Աղոթեք
նաև այն հոգիների համար, որոնք կկորչեն Աստծո` Իմ Հոր Ձեռքով բերվող
անխուսափելի գլոբալ էկոլոգիական աղետների հետևանքով: Նրանք ձեր
աղոթքների կարիքն ունեն: Խնդրում եմ ուշ դարձրեք աղոթքների մասին Իմ
աղերսին, քանի որ դրանց պատասխան կտրվի:
Ձեր սիրող Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Աստծո Զայրույթը կիջնի նոր համաշխարհային կարգի վրա
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, շատ մեծ տխրությամբ պետք է ասեմ քեզ, որ սպասվող
էկոլոգիական աղետների արդյունքում հսկայական մարդկային կորուստներ
կլինեն Ասիայում, Եվրոպայում, Ռուսաստանում և Ամերիկայի Միացյալ
Նահանգներում: Աստծո` Իմ Հավիտենական Հոր Զայրույթը արագորեն կիջնի
այդ Գլոբալ Դաշինքի վրա, ովքեր ստորգետնյա կազմակերպություներ են
ստեղծում` աշխարհի մնացած մասի վրա մահ տարածելու նպատակով, իրենց
սեփական օգուտի համար: Նրանք պատասխանատու են հարուստ ֆերմաներ
և նոր տեխնոլոգիաներ ստեղծելու համար, որոնք կապշեցնեին ձեզ, եթե նրանց
նպատակներն այդքան չարակամ չլինեին: Այդ մարդիկ, ովքեր առաջին
աշխարհի յուրաքանչյուր երկրից են (զարգացած երկրներից), հարուստ են,
հզոր, տաղանդավոր և վերահսկում են բանկերը, զինուժը, աշխարհի
հումանիտար կազմակերպությունները, ոստիկանությունը,
կառավարությունները, էներգամատակարարներին և լրատվամիջոցներին:
Ձեզանից ոչ մեկը չի կարող դուրս պրծնել նրանց ճանկերից, մինչև Ես ձեզ
չասեմ, թե ինչպես:
Աղոթքը, հատկապես Աստվածային Գթասրտության աղոթքը,
ապաշխարություն կտարածի, իսկ Սուրբ Վարդարանի աղոթքը կթուլացնի այդ
պարազիտների գործը, որոնց կուռքը Սատանան է: Հետաքրքիրը սա է. Այդ

խաբուսիկ ցանցի մեջ ընկած ֆանատիկներից շատերը հավատացած են, որ
իրենք պարզապես փառամոլ են` հարստության հանդեպ ունեցած բնական
ցանկությամբ և ոչ մի կրոնական հավատալիքներ չունեն: Նրանք չգիտեն, որ
խաբված են Սատանայի կողմից և ամեն օր գտնվում են նրա ազդեցության
տակ իրենց մտքերով, ոգեշնչումներով, խոսքերով և արարքներով: Որքա՜ն
կույր են նրանք:
Ամենուրեք, ուր նրանք խմբված են, կիջնի Աստծո զայրույթը սարսափելի
ուժով: Սա արդեն սկսվել է: Նրանց կստիպեն կանգ առնել, բայց դրա համար մի
փոքր ժամանակ կպահանջվի: Դա նրանց ամբողջապես չի կանգնեցնի, բայց
կթուլացնի այն սարսափելի ազդեցությունը, որը կլիներ նրանց արարքների
հետևանքով: Օրհնյալ Երրորդությունը հիմա ակտիվորեն հաղորդակցվում է
ընտրյալ հոգիների հետ ողջ աշխարհով մեկ: Հավատացյալներն արդեն սա
նկատած կլինեն: Նրանք, ովքեր չեն հավատում Աստծուն` Հորը, կարծում են,
թե այդ մարդիկ սոսկ բառախաղ են անում ահեղ դատաստանի օրվա մասին:
Չնայած աշխարհում շատերը կարող են իսկապես սուտ հայտարարություններ
անել, խնդրում եմ, մի արհամարհեք նրանց, առանց նախապես լսելու, թե ինչ
են նրանք ուզում ասել: Միշտ աղոթեք ուղղություն ստանալու համար այս
դժվարին և խառնաշփոթ ժամանակներում: Միշտ ձեր ուշադրությունը պահեք
Իմ` ձեր Աստվածային Փրկչի վրա: Ես կբռնեմ ձեր ձեռքը և կօգնեմ ձեզ այս
փորձությունների ընթացքում:
Շատերը, երբ ականատես լինեն այս մարգարեությունների կատարմանը,
խուճապի կմատնվեն և կսարսափեն շատ առումներով: Բայց կարիք չկա
վախենալու, որովհետև այդ ժամանակը կարճ կլինի: Իսկ հետո կգան նոր
Երկինքն ու Երկիրը, ուր դուք բոլորդ կապրեք խաղաղ, երկար և երանավետ
կյանք Ինձ հետ միության մեջ
Որքան շատ մարդիկ շրջվեն դեպի Հայր Աստված և ուղղորդություն խնդրեն,
այնքան ավելի քիչ կլինի Մեկ համաշխարհային կարգի կողմից ծրագրված
չարի ազդեցությունը: Գնացեք հիմա խաղաղությամբ: Աղոթեք Իմ հանդեպ
ունեցած ձեր հավատի հզորացման համար:
Ձեր Ողորմած Փրկիչ և Արդար Դատավոր Հիսուս Քրիստոս

Սեռական անբարոյականությունը ձեզ դժոխք կտանի
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Աղջի՛կս, մինչ աշխարհը բաժանվում է տարբեր բաժանումների՝ նրանց, ովքեր
ապրում են պարզ և հասարակ կյանքով, ոմանք՝ հարստության և
խաղաղության մեջ, կամ՝ աղքատության ու հիվանդության կողմից վնասված,
կամ՝ պատերազմի ու հզորների զոհեր են, բոլորն էլ զարմանքով ականատես
կլինեն գալիք նույն իրադարձություններին:
Շատերը կհասկանան որ էկոլոգիական աղետները Աստծո Ձեռքն են:
Ուրիշները կասեն, որ դրանք վերջին ժամանակների նշաններն են, մյուսներն
էլ`որ այն կապված է գլոբալ նախազգուշացման հետ: Բայց հիմա, այս
ժամանակ, ամենակարևորն է հասկանալ հետևյալը. Մեղքը, եթե այն
բարձրանա անկանխատեսելի մակարդակների, ամեն դեպքում ավերում
կառաջացնի ձեր ամենօրյա կյանքի մեջ: Բայց երբ այն ուժգնանա աշխարհում
այն մակարդակների, որոնք տեսնում և զգում եք, ապա կարող եք վստահանալ,
որ այդ աղետները Աստծո Ձեռքից են:
Աստված` Հավիտենական Հայրը, արդեն պատասխանել և գործել է այդ ձևով:
Հիմա, մինչ ժամանակը մոտենում է Սատանային և նրա հետևորդներին
ոչնչացնելու, է՛լ ավելի կուժեղանա էկոլոգիական անհանգստությունը, որը
կթույլատրվի Աստծո կողմից Իր Գթասրտության միջոցով: Նա կանի այդ,
որպեսզի արգելի Սատանային և նրա բոլոր քայքայված մարդկային
խամաճիկներին, ովքեր ընդունում են Սատանայի հոգեբանական ուժերի
միջոցով նրա խոստացած գանձերի և փառքի հեռանկարը:
Սատանան ներարկում է չար մտքեր և գործողություններ այն հոգիներին,
որոնք բավականին թույլ են նրա իշխող զորությունների դեմ կանգնելու
համար: Այդպիսի մարդիկ ընդհանուր գծեր ունեն: Նրանք եսակենտրոն են,
համակված աշխարհիկ նկրտումներով և հարստությամբ և հակված են
սեռական շեղումների ու իշխանության: Այս ամենը կվերջանա դժոխքում, եթե
նրանք շարունակեն հետևել հակաքրիստոսի փառաբանմանը, ով
պատրաստվում է իրեն հայտնի դարձնել աշխարհում:
Շատ անմեղ մարդիկ չեն հավատում սատանային, հակաքրիստոսին կամ
Աստծուն` Ամենակարող Հորը: Ուստի նրանք կույր են դառնում: Սակայն
զարմանում են, թե ինչու է իրենց հասարակությունը, ուր իրենք ապրում են,
քանդվում: Նրանք չեն հասկանում տրադիցիոն ընտանեկան միավորի
քայքայման սարսափելի արագությունը: Նրանք այն բարդում են
ժամանակակից հասարակության վատ կողմերի վրա: Նրանք չգիտեն այն, որ
սատանան որպես առաջնահերթ թիրախ է պահում ընտանիքը: Որովհետև նա
գիտի, որ եթե ընտանիքը քայքայվում է, ապա հասարակությունը նույնպես
քայքայվում է: Շատերին ծանոթ է սա, որովհետև այն ակնհայտորեն
ավելանում է աշխարհում այսօր:

Հետո նայեք սեռական անբարոյականությանը: Զարմանում եք, թե որքան
ահավոր կերպով է հասարակությունը վարակվել այս չարիքով: Սակայն դուք
նորից չեք հասկանում այն, որ սատնան պատասխանատու է աշխարհում պիղծ
անբարոյականության յուրաքանչյուր արարքի համար: Մինչ նրանք, ովքեր
բռնված են այլազանության, սեռական շեղումների և թմրամոլության
շահագործման աշխարհում, կպատճառաբանեք, թե դրանք զվարճության
աղբյուրներ են, որոշ դեպքերում` եկամուտի ձև, պետք է իմանաք, որ դրանք
կլինեն դեպի դժոխքի հավիտենական կրակներ տանող ձեր անձնագրերը:
Յուրաքանչյուր շեղված սեռական գործողության համար ձեր մարմինը
նույնպես հավիտյան կայրվի ասես մսի մեջ, չնայած դուք կլինեք հոգով;
Մարդկային մարմնի յուրաքանչուր մասը, որն օգտագործում եք մահացու
մեղքի մեջ, կտառապի ամեաուժեղ ցավով դժոխքի կրակների մեջ: Ինչու՞ պետք
է դուք սա ցանկանաք: Ձեզնից շատերը, խեղճ, մոլորված հոգինե՛ր, չեք
հասկանում որ ձեզ երբեք չի ասվել ճշմարտությունը: Այն ճշմարտությունը, որ
գոյություն ունի Երկինք, Քավարան և Դժոխք: Իմ Եկեղեցու նվիրյալ
սպասավորներից շատերը.բավականին երկար ժամանակ է ինչ չեն շեշտում
այս ուսուցումները: Ամո՛թ նրանց: Ես լաց եմ լինում նրանց չարչարանքների
համար, որովհետև նրանցից շատերն իրենք էլ չեն հավատում Դժոխքին:
Ուրեմն ինչպե՞ս կարող են նրանք քարոզել այն սարսափը, որ դժոխքն է: Նրանք
չեն կարող: Քանի որ շատերը կրկնօրինակել են հեշտ պատասխանը.
<<Աստված ամենաներող է: Նա երբեք ձեզ դժոխք չի ուղարկի, այնպես չէ՞>>:
Պատասխանը սա է. Ոչ, Նա չի ուղարկի: Դա ճիշտ է, որովհետև Նա երբեք մեջք
չի շրջի Իր զավակների հանդեպ: Բայց իրականությունն այն է, որ մահացու
մեղքի կողմից փակված շատ ու շատ հոգիներ, որոնք նրանք վարժվել են
կատարելու, կապվում են իրենց մեղքերին և կատարում դրանք նորից ու նորից:
Կրկին ու կրկին: Նրանք այնպիսի խավարի մեջ են, հարմարավետ իրենց
սեփական անբարոյականության մեջ, որ շարունակում են ընտրել այդ
խավարը նույնիսկ մահից հետո: Նրանք չեն կարող փրկվել այն ժամանակ:
Նրանք ընտրել են այդ ճանապարհն իրենց սեփական ազատ կամքով` մի ընծա
Աստծուց տրված, որին Նա չի միջամտի: Բայց սատնան կարող է միջամտել և
միջամտում է:
Ընտրեք այն կյանքը, որը ցանկանում եք, կյանքի ճանապարհը դեպի Աստված`
Հավիտենական Հայրը դեպի Երկինք, կամ սատանային` Խաբեբային, դժոխքի
կրակների մեջ: Սրանից ավելի պարզ ձև չկա բացատրելու համար արդյունքը,
զավակնե՛րս: Իմ սիրո և կարեկցանքի պատճառով է, որ Ես պետք է ձեզ ցույց
տամ ճշմարտությունը:

Ինչ-որ տեղ այս պատգամը ձեզ վախեցնելու համար է, որովհետև մինչև ցույց
չտամ թե ինչ է պահված նրանց համար, Ես իմ ճշմարիտ Սերը ձեր բոլորիդ
հանդեպ բացահայտած չեմ լինի:
Ժամանակն է նայել ապագային ոչ միայն ձեզ համար, այլև այն ընկերների,
ընտանիքի և նրանց համար, ում վրա դուք ազդեցություն ունեք ձեր սեփական
վարքագծով: Վարքագծից ծնվում է վարքագիծ: Անմեղ մարդկանց դեպքում
դուք անմտածված կերպով նրանց կառաջնորդեք և ուղղություն կտաք,
անգիտության հետևանքով, դեպի հավիտենական խավարի ուղին:
Խնամեք ձեր հոգին: Այն մի ընծա է Աստծուց տրված: Դա այն ամենն է, ինչ դուք
ձեզ հետ կտանեք հաջորդ աշխարհ:
Ձեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս

Ոտքի ելեք Սատանայի հարձակումների դեմ
Չորեքշաբթի, 20 ապրիլի, 2011թ., ժ.17:45
Աղջի՛կս, քո հավատը մշտապես փորձության է ենթարկվում օրվա
յուրաքանչյուր ժամի, երբ ուրիշների կողմից ճնշման ես ենթարկվում վանել
այս պատգամները: Դա միշտ տեղի կունենա: Ժամանակն է վարժվել այդ
տառապանքին: Հիմա կարող ես վստահանալ, առավել քան երբեք, որ այս
պատգմները վավերական են և գալիս են Ինձնից` մարդկության Աստվածային
Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսից:
Ինձ տխրեցնում է, երբ տեսնում եմ հավատացողների, հատկապես ազդված
խաբեբայի կողմից, Իմ Ամենասուրբ Խոսքը հեռացնելիս, երբ այն
ներկայացվում է աշխարհին վկայություն տալու համար:
Աղջի՛կս, հիմա դու առավել քան զորու ես արհամարհել այն ձայները, որոնք
հայտարարում են, թե իրենք խոսում են Աստվածային ակունքներից իրենց
տրված իրավասությամբ: Այսօր աշխարհում բազմաթիվ կեղծ մարգարեներ
կան, որոնք այն չեն, ինչ հայտարարում են իրենց մասին: Միայն Իմ Ձայնը լսիր,
ինչպես Ես քեզ նախկինում ասել եմ: Քեզ պետք չեն ուրիշների
հավանությունները, որ շարունակես այս աշխատանքը կատարել: Սրբազան
պատգամների այս հատորները իրենց ժամանակին կերևան այնպիսին,
ինչպիսին կան: Դու երբեք չպետք է գայթակղվես սխալ տեղեկացված հոգիների
կողմից, թե սրանք աստվածային ոգեշնչմամբ չեն: Որովհետև դա այդպես չէ:

Փակիր ստերի ճանապարհը, որոնք կտեղան քո ականջների վրա Խաբեբայի`
Սատանայի կողմից: Նա, աղջի՛կս, ցանկանում է կանգնեցնել այս գործը, և
ամեն ինչ կանի, որ կանխի քեզ:
Ոտքի կանգնիր հիմա և խոսիր Սուրբ Հոգու իրավասությամբ, որը հեղվել է քեզ
վրա, Իմ թանկագին աղջի՛կ: Դու մի ընտյալ պատամատար ես, հանձնելու
համար, ինչպես Ես ասել եմ, մարդկության համար իրենց ժամանակին տրվող
ամենակարևոր պատգամները: Դու Ինձ այնքան ես ուրախացնում, երբ
արիություն և ուժ ես ցույց տալիս սատանայի կողմից կատարվող այն
հարձակումներին, որոնք ստիպված ես լինում դիմագրավել: Հիշի՛ր սակայն, որ
դու պետք է ընդունես այս աշխատանքը քո կողմից ակնկալվող
խոնարհությամբ: Հիմա ամեն օր ստացիր Ինձ քո հոգու մեջ լրացուցիչ
շնորհների համար: Ես սիրում եմ քեզ, աղջի՛կս: Երկինքը հրճվում է Իմ
Ամենասուրբ Կամքին տված քո պատասխանի արագությունից:
Ձեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս

Պաշտպանեք քրիստոնեական կրթություն ստանալու ձեր
զավակների իրավունքը
Շաբաթ, 23 ապրիլի, 2011թ., ժ. 00:05
Իմ սիրելի աղջի՛կ, այսօր ժամանակն է, որ բոլոր նրանք, ովքեր հավատում են
Խաչի վրա Իմ Չարչարանքին, օգնեն տանելու այն, որպեսզի Իմ Խոսքը
կարողանա մեկ անգամ ևս լսվել աշխարհում: Հիշեցրեք նրանց, թե Ես ինչպես
մահացա, և թե ինչու է Իմ մահը փրկություն նշանակում: Հիմա ձեր
պարտականությունն է տեղեկացնել նրանց, ովքեր մոլորվել են, որ նորից իրենց
սրտերը բացեն Իմ Ուսուցումների ճշմարտության հանդեպ:
Կանգնեք հիմա և պաշտպանեք քրիստոնյա լինելու ձեր իրավունքները: Մինչ
Ես ձեր կողմից հանդուրժողականություն եմ ակնկալում` երբ պետք է հարգեք
այլ հավատների տեսակետները, երբեք Ինձ մի վիրավորեք` դնելով ձեր
քրիստոնյա լինելը մի կողմ` երկրորդ տեղում: Բավականին վտանգավոր
վարդապետություն է, երբ շփոթում են հանդուրժողականությունը որպես
ճշմարտությանը փոխարինող: Բաց եղեք այլ հավատների հանդեպ և
հավասարապես վերաբերվեք ձեր եղբայրների ու քույրերի հետ:
Այնուամենայնիվ երբեք մի մտածեք, թե ստիպված եք մի կողմ հրել ձեր
հավատը, կամ զրկել ձեր երեխաներին քրիստոնեական կրթություն ստանալու
իրավունքից: Քիստոնեական կազմակերպությունների կողմից ղեկավարվող

շատ դպրոցներ տեղի են տալիս ճնշմանը` ետ կանգնել Իմ հանդեպ իրենց
ունեցած հավատարմությունից: Շատ կառավարություններ փորձում են
արգելել քրիստոնեությունը և բարի լուրի տարածումը: Սակայն կտեսնեք, որ
մյուս` ոչ քրիստոնեական կրոններին ավելի մեղմ են վերաբերվում: Դրա
փոխարեն, ավելի շատ համակրանքով կվերաբերվեն ցանկացած կրոնի
հանդեպ, քան քրիստոնեության:
Պայքարեք հիմա ձեր հավատի համար: Աղոթեք դարձի համար: Աղոթե՛ք, որ
այն բռնապետությունները, որոնք ճնշում են քրիստոնյա լինելու ձեր
իրավունքը, ավելի շատ հանդուրժողականություն ցույց տան: Այդ ճնշումներին
դիմակայել չկարողանալու հետևանքը կլինի ամայի աշխարհը, որտեղ ավելի
քիչ քրիստոնյաներ կգործադրեն իրենց հավատը:
Վերցրեք խաչն այսօրվանից և մյուսներին օրինակ ցույց տվեք: Երբեք մի
ամաչեք Խաչից:
Ձեր սիրող Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս
մարդկության Թագավոր

Տվեք ձեր հավատարմության խոստումն Իմ Աստվածային
Գթասրտությանը
Կիրակի, 24 ապրիլի, 2011թ., ժ. 16.40
Իմ սիրելի աղջի՛կ, իմ զավակները հիմա ուրախությամբ են նշում Իմ
Հարությունը. Այս տարին կարևոր է, որովհետև այն նշում է լուսավորման նոր
դարաշրջանի սկիզբը, որը շուտով կսկսվի աշխարհում:
Իմ Գթասրտության մեծ ընծան հսկայական օգնություն կբերի
հավատացողներին, իսկ այն անհավատների մոտ, որոնք դարձի կգան,
կառաջացնի էյֆորիայի վիճակ: Երբ նրանք հայտնաբերեն ճշմարտությունը,
նրանց սիրտը կթեթևանա, և նրանք սիրով կլցվեն Աստծո` Հավիտենական Հոր
և Իմ` ձեր Աստվածային Փրկչի հանդեպ: Նույնիսկ ոչ քրիստոնյաները
կհասկանան Իմ Գոյության ճշմարտությունը: Վերջապես սա կառաջացնի սիրո
և ուրախության մի մեծ զգացողություն աշխարհում:
Նախազգուշացմանը պետք է հետևի աղոթքը

Այնուամենայնիվ, կաևոր է հիշել մի կարևոր դաս Նախազգուշացման մասին:
Այս մեծ իրադարձությանը, երբ դուք բոլորդ ոչ միայն կտեսնեք ձեր մեղքերն
այնպես, ինչպես Ես եմ դրանք տեսնում, այլև կհասկանաք ճշմարտությունը
հաջորդ կյանքի վերաբերյալ, պետք է հետևի աղոթքը:
Ցավալի է, բայց շատերը դրանից հետո կընկնեն մեղքի մեջ: Հիմա է
ժամանակը` նախապատրաստվելու համար այդ իրավիճակից խուսափելու`
Իմ Աստվածային Գթասրտության աղոթքը ձեր կյանքի ամեն օր աղոթելով: Այս
հզոր աղոթքն ասելը սովորություն դարձնելով, դուք կպահպանեք
ապաշխարության և հավատի այն մակարդակը, որը կսրբի աշխարհը դրանից
հետո:
Ուրախացե՛ք, աղոթեք և շնորհակալություն հայտնեք Ինձ` ձեր Աստվածային
Փրկչին այս մեծ Գթասրտության համար: Ծնկի եկեք և փառք տվեք Աստծուն`
Հորը, Իմ Զոհաբերության ընծայի համար; Աղոթքը կօգնի նվազեցնել Նոր
համաշխարհային կարգի գլոբալ դաշինքի կողմից սպասվող հալածանքները,
որոնք կհետևեն:
Որքա՜ն զորեղ է Իմ Աստվածային Գթասրտությունը: Ձեզնից այնքան շատերը
դեռևս չեն հասկանում դրա կարևորությունը: Շատերը, ցավոք, երբեք չեն լսել
այդ մասին:
Բոլոր նրանց, ովքեր հավատարիմ եմ Ինձ, Ես հիմա ձեզ մի հատուկ խնդրանք
ունեմ: Ես չեմ ցանկանում Իմ զավակներից ոչ մեկին ոչնչացած տեսնել: Ահա
թե ինչու է Նախազուշացումը տրվում ձեզ: Սա ձեզանից յուրաքանչյուրին ցույց
կտա, ներառյալ ձեր մեջ եղած թերահավատներին, թե իրականում ինչ է տեղի
ունենալու Վերջին Դատաստանի ժամանակ: Ուստի օգնեք Ինձ փրկելու
յուրաքանչյուր հոգու: Ես ցանկանում եմ ձեր ընծայի գրավականը լինի` օգնել
Ինձ հոգիներ նվաճելու:
Ստեղծեք Աստվածային Գթասրտության աղոթախմբեր աշխարհով մեկ և
օգտագործեք այս աղոթքը ձեր ճանաչած յուրաքանչյուր անձի համար, ով
հնարավոր է մահանա, քանի որ Ես երաշխավորում եմ նրանց փրկությունը,
եթե դուք այդպես անեք: Հավաքեք հիմա Իմ ժողովրդին: Հետևեք ձեր Փրկչին:
Աղոթեք ինչպես երբեք չեք աղոթել նախկինում, և այդ դեպքում ավելի շատ
հոգիներ կփրկվեն: Հետո դուք բոլորդ կդառնաք այն նոր աշխարհի մի մասը,
որը Ես ձեզ խոստացել եմ, երբ Երկինքն ու Երկիրը կմխրճվեն կդառնան մեկ:
Այս փառահեղ ապագան ձեզ բոլորիդ համար է: Այս մեծ փոփոխությունից
վախենալու փոխարեն, բացեք ձեր մտքերը, սրտերը և հոգիները առջևում
պահված մեծ ուրախության հանդեպ: Միավորվելով որպես մի մեծ խումբ ողջ
աշխարհով մեկ, յուրաքանչյուր երկրում, յուրաքանչյուր ընտանիքում,
յուրաքանչյուր եկեղեցում և համայնքում, դուք մեծ տարբերություն կմտցնեք:

Ձեր աղոթքները կօգնեն կանխել այն հալածանքների մեծ մասը, որը տեղի
կունենա ինչպես կանխասացվել է: Ուստի Իմ` ձեր Սիրող Փրկչի հանդեպ
հարգանքից ելնելով, հետևեք Ինձ հիմա:
Ես ապրում եմ ձեզանից յուրաքանչյուրի մեջ: Ես գիտեմ, թե ինչ կա ձեր սրտերի
և հոգիների մեջ: Ձեր եղբայրների և քույրերի համար Ինձ տալով ձեր
Գթասրտության գրավականը, դուք կստանաք հատուկ շնորհներ:

Ձեր Աստվածային Թագավոր Ողորմության եւ Արդար Դատավոր
Հիսուս Քրիստոս

Դարձի բերեք ուրիշներին յուրաքանչյուր
հնարավորության դեպքում
Կիրակի, 24 ապրիլի 2011թ., ժ. 20:30
Իմ սիրելի աղջի՛կ, այսօր նշանակալի է այն առումով, որ մեռածներից Իմ
Բարձրանալու (Հարության) միջոցով կատարվեցին մարդուն տված Իմ
խոստումները. Որ բարձրանալով, Ես կօգնեմ ձեզ բոլորիդ վեր բարձրանալ
դեպի Երկնքի Լույսը: Բարձրացե՛ք հիմա դուք բոլորդ և եկեք դեպի Ինձ և դեպի
ձեր սեփական փրկությունը:
Զավակն՛երս, դուք պետք է դարձի բերեք մյուսներին յուրաքանչյուր
հնարավորության դեպքում: Որքան ավելի շատ բացատրեք և ցույց տաք այդ
թույլ հոգիներին ձեր սրտում եղած սերը, ապա վերջնական արդյունքը կլինի,
երբ դարձի կբերեք մեկ այլ հոգու: Ես կողողեմ ձեզ մեծ օրհնություններով: Սա
Իմ կողմից մի չափազանց յուրահատուկ ընծա է, և ձեր կողմից ներկայացնում է
մեծ գթասրտության մի գործողություն:
Դարձը, զավակնե՛րս, կփրկի հոգիների: Երբ դարձ է տեղի ունենում, այն հետո
տարածվում է դարձի եկած մարդու ընկերների և ծանոթների վրա: Դարձը
տարածում է դարձ: Կապ չունի, որ ձեզ վրա ծիծաղում են, կամ վարվում
այնպես, ասես թե հիմարություն եք խոսում: Ձեր կողմից բավականին
խիզախություն է պահանջվում, Իմ հավատարիմ հետևորդնե՛ր: Բայց ամեն
անգամ, երբ կկանգնեք և կբացատրեք Իմ Ուսուցումներն ուրիշներին, մարդիկ
կլսեն: Մինչ ոմանք կժպտան ձեզ և այնպես կթվա թե լուրջ չեն ընդունում ձեր
ասածը, խորը իրենց ներսում շատերը կլսեն այն, ինչ ունեք ասելու:

Երբ ձեր աշխատանքի ընթացքում Սուրբ Հոգին աշխատում է ձեր միջոցով,
ստացողներն իրենց սրտում ձգում կզգան: Սակայն նրանք չգիտեն, թե ինչու:
Հետո դուք նրանց ավելի մոտ կբերեք:
Որոշ մարդիկ դանդաղ կլինեն արձագանքելու մեջ: Բայց համբերատար եղեք:
Նրանք կսկսեն տեղի տալ աստիճանաբար: Սկզբում նրանք ձեզ կտան մի
հարց: Սովորաբար սա կառնչվի այն բանին, թե ինչ-որ բան ճի՞շտ է, թե՞ սխալ:
Այդ ժամանակ խոսակցությունը կսկսվի: Երբեք չթողնեք Իմ Ուսուցման
ճշմարտությունը տարածելը: Դա չպետք է արվի քարոզչի պես: Ավելի շուտ այն
կարող է լինել չափազանց նուրբ: Դարձի բերեք ուրիշներին ձեր ամենօրյա
կյանքում սովորական խոսակցության միջոցով: Այս դեպքում մարդիկ ավելի
հարգալից կլինեն:
Զավակնե՛րս, այնուամենայնիվ, դուք կցնցվեք այլոց արձագանքից, հատկապես
նրանց, ովքեր ապրում են մերժման և խավարի մեջ: Նրանց պատասխանը
կլինի ագրեսիվ և ծաղրական տոնով: Ձեզ կհարցնեն, արդյո՞ք իսկապես
հավատում եք այդպիսի անպետքության: Հետո ձեզ կհանդիմանեն և
կվիրավորեն: Ձեր մտավոր կարողությունները կդրվեն հարցականի տակ: Ձեզ
կմեղադրեն նրանում, որ շրջվել եք դեպի կրոնը անձնական դժվարությունների
պատճառով: Երբեմն-երբեմն դուք ընկճված կզգաք ձեզ և կդժվարանաք
պաշտպանվել: Այդպիսի իրադրություններում լուռ մնացեք: Հետո պարզապես
ժամանակ առ ժամանակ հարցեր տվեք:
Հարցրեք այդպիսի հոգիներին. <<Ինչու՞ եք այդպես կարծում>>: Որքան իրենց
հարցեր տաք, այնքան ավելի շատ նրանք կսկսեն գնահատել իրենց սեփական
պատասխանները: Դուք բոլորին չեք համոզի ճշմարտության մեջ:
Այնուամենայնիվ, ձեր կողմից արվող յուրաքանչյուր փորձ ձեզ վեր
կբարձրացնի Իմ Աչքում:
Գնացեք հիմա, զավակնե՛րս: Դարձի բերեք Իմ Անվամբ, և ձեզ վրա կհեղվեն
շատ ու շատ շնորհներ:
Ձեր սիրող Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս

Արաբական վերելքը կառաջացնի գլոբալ
անհանգստություններ - Իտալիաից կսկսվի անկումը
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ արցունքները, որ Ես թափում եմ երկրի վրա բռնության և
խոշտանգումների ենթարկվող բոլոր Իմ սիրելի զավակների համար, չեն
վերջանում: Իմ խեղճ թանկագին զավակները աշխարհում ամենուր
տառապում են, հատկապես արաբական աշխարհում: Որքա՜ն եմ Ես
տառապում նրանց չարչարանքների համար: Այդ խեղճ անօգնական հոգիների:
Խնդրում եմ աղոթիր նրանց համար, աղջի՛կս, առաջարկելով քո սեփական
տառապանքները նրանց համար:
Արաբական աշխարհում շարունակվող վայրագությունները կշարունակվեն,
քանի որ ավելի շատ արաբական ազգեր կներգրավվեն մի շարք կոնֆլիկտների
մեջ: Երեք սպանություններից մեկը, որոնց մասին Ես քեզ ասացի անցյալ
փետրվարին, շուտով տեղի կունենա: Արաբական աշխարհի վերելքը
անուղղակիորեն անհանգստություն կառաջացնի աշխարհի յուրաքանչյուր
անկյունում:
Իտալիան գործիք կդառնա այն անկմանը, որը առաջ կբերի գլոբալ ուժերի
ներգրավմանը պատերազմի մեջ: Այս բոլոր իրադարձություններն
անխուսափելի են, բայց աղոթքը կարող է թեթևացնել տառապանքը: Աղոթիր
աղջի՛կս, որ մարդիկ դառնան դեպի Ինձ և Ինձնից օգնություն և ուղղորդություն
խնդրեն այս անհանգիստ ժամանակներում:
Ես չեմ ցանկանում տեսնել Իմ զավակներին տառապելիս: Բայց նրանք
կտառապեն, մինչև ճշմարտությունը բացահայտվի Նախազգուշացման
միջոցով: Աղոթիր հիմա սխալ ճանապարհով գնացող այն դիկտատորների
համար, ովքեր սպանում են անմեղ հոգիների:
Ես կոչ եմ անում Իմ նվիրյալ ծառաներին աշխարհով մեկ ընդունել, որ
Հայտնության Գրքում կանխասացված մարգարեությունները հիմա տեղի են
ունենում: Տարածեք Իմ Ուսուցումների ճշմարտությունը և փրկեք ձեր հոտը
նախքան ժամանակը կլրանա: Գնացեք հիմա: Կատարեք Իմ հանդեպ ունեցած
ձեր պարտականությունը: Ես կոչ եմ անում ձեզանից նրանց, ովքեր խեղդել են
Իմ Ուսուցումները, որ կանգ առնեք: Նայեք ձեր սրտերի մեջ և ասեք Իմ
ժողովրդին ճշմարտությունը. Այն, որ նրանք չեն կարող և չեն փրկվի, մինչև
իրենց մեղքերի համար թողություն չխնդրեն: Նրանք պետք է խոնարհվեն Իմ
Աչքում և խնդրեն Ինձնից ազատագրման պարգևը:
Դուք, Իմ թանկագին ծառանե՛ր, հիմա պետք է կատարեք այն դերը, որի համար
ընտրվել եք: Խիզախ եղեք: Քարոզեք ճշմարտությունը:
Ձեր սիրող Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս

Մարդիկ դժվարանում եմ Ինձ խնդրել որ ներեմ իրենց
մեղքերը
Հինգշաբթի, 28 ապրիլի, 2011թ., ժ. 23.30
Իմ սիրելի աղջի՛կ, սա քեզ համար մի բավականին արտասովոր
ճամփորդություն էր այսքան կարճ ժամանակում: Ես հասկանում եմ, որ դու
հոգնած ես հիմա: Այնուամենայնիվ, այն արագությունը, որով դու ստացար այս
պատգամները և դրանք հրատարակվեցին այդքան շատ լեզուներով,
արագորեն, ցույց է տալիս դրանց հրատապությունը: Սա նաև ցույց է տալիս
այն աստվածային առաջնորդությունը, որն աշխատում է լավագույն ձևով:
Այս պատգամները, լի Իմ Ուսուցումներով, իսկապես տրվում են` բացատրելու
համար ձեր հոգին այս կյանքում նախապատրաստելու կարևորությունը, քանի
դեռ կարող եք: Շատերը, երբ կարդում են այս պատգամները, հատկապես
նրանք, ովքեր քիչ հավատ ունեն Աստծո` Հավիտենական Հոր հանդեպ,
կանհանգստանան: Շատերը դարձի կգան: Ոմանք կվախենան այս երկրի վրա
իրենց, իրենց ընտանիքների և ընկերների ապագայի համար: Խնդրում եմ ասա
նրանց, որ Ես իրենց սիրում եմ: Եթե բացեն իրենց միտքը, առաջին հերթին այն
փաստի հանդեպ, որ Աստված իսկապես գոյություն ունի, ապա նրանք
պատրաստ կլինեն երկրորդ փուլի համար: Այդ ժամանակ նրանք կսկսեն
մտածել, թե ինչու պետք է տեղի ունենա այսպիսի հաղորդակցում: Ինչու՞
Հիսուս Քրիստոսը` Աստծո` Հավիտենական Հոր Որդին, պետք է այդպիսի
արտակարգ քայլերի դիմի: Հետո նրանք կգան ակնհայտ եզրակացությանը: Դա
այն պատճառով է, որ ես սիրում եմ ձեզանից ամեն մեկին և յուրաքանչյուրիդ,
որ ես ցանկանում եմ փրկել ձեզ նորից: Ես ցանկանում եմ փայփայել ձեզ
բոլորիդ և կգնամ ամենաարտասովոր ուղղություններով, որ ձեզ ավելի
մոտեցնեմ Իմ Սրտին:
Ես ցանկանում եմ դիպչել ձեզ ձեր սրտերի մեջ, որպեսզի ձեր հոգիներում մի
լույս առկածի: Աշխարհում ոչ մի բանից պետք չէ վախենալ, եթե դուք
ամբողջապես վստահում եք Ինձ: Ես հրաշալի ծրագրեր ունեմ ձեզ բոլորիդ
համար, ովքեր մոտենում են Իմ Սուրբ Սրտին: Ամենաթանկագին ընծաներն են
սպասվում ձեզ: Մի վախեցեք աշխարհի անհանգստությունից: Քանի որ Ես
կպաշտպանեմ ձեզ բոլորիդ, ովքեր հավատում են Ինձ, և կապահովեմ ձեր
մարմնական կարիքները: Վստահեք Ինձ` մարդկության Տիրոջը, որը մեկ
անգամ ևս ուղարկվել է, որ փրկի ձեզ հավիտենական խավարից:

Շրջվեք դեպի Ինձ, ինչպես անմեղ երեխաները կվարվեին: Կարիք չկա
աղոթքներ սովորելու, եթե անգրագետ եք: Այո՛, դրանք շատ օգտակար են և
զորեղ, բայց Ես ձեզնից խնդրում եմ միայն որ Ինձ հետ խոսեք ինչպես կխոսեիք
մի ընկերոջ հետ: Հանգստացեք: Վստահեք Ինձ: Խնդրեք Ինձնից Իմ
օգնությունը: Իմ Գթասրտությունն առատ է և դուրս է հորդում` սպասելով
միայն որ հեղվի ձեզ վրա:
Եթե միայն հասկանայիք այն Կարեկցանքը, որը Ես ունեմ երկրի վրա գտնվող
յուրաքանչյուր մարդու հանդեպ, նույնիսկ մեղավորների: Հասկանու՞մ եք, Իմ
զավակներն Իմ զավակներն են նույնիսկ երբ մեղքը աղտոտում է նրանց
հոգիները: Ես ատում եմ մեղքը, բայց սիրում եմ մարդուն: Ձեզնից այնքան
շատերն են վախենում Ինձնից կանոնավոր կերպով թողություն խնդրել: Բայց
դուք երբեք չպետք է անհանգստանաք: Միշտ, եթե դուք ճշմարտապես ցավում
եք, ներում կստանաք:
Մեղքը, զավակնե՛րս, ձեր կյանքում կլինի մշտական խնդիր: Նույնիսկ Իմ
ամենանվիրված հետևորդները նորից ու նորից մեղանչում են: Դա փաստ է:
Երբ սատանան սանձազերծվեց երկրի վրա, մեղքը դարձավ համատարած:
Շատերը չափազանց ամաչում են դեպի ինձ շրջվել: Նրանք խոնարհում են
իրենց գլուխները և չտեսնելու են տալիս, երբ վատ են վարվում: Չափից դուրս
հպարտ և շփոթված՝ նրանք շարունակում են, ասես մեղքի մասին կմոռացվի:
Նրանք չեն հասկանում այն, որ խավարը ձգում է խավար: Ուստի երբ մեղք է
գործում, ապա շատ ավելի հեշտ է դառնում նորից մեղք գործել: Փակելով ձեր
գիտակցությունը, այդ պտույտը նորից ու նորից կկրկնվի: Հետո մեղավորը
ամեն պատճառաբանություն կբերի սխալ արարքն արդարացնելու համար:
Նրանք կշարունակեն շրջապտույտի միջով ավելի ներքև ընկնել: Սա այն
պատճառով է, որ նրանք չգիտեն, թե ինչպես թողություն խնդրեն: Որովհետև
նրանք չեն հասկացել խոնարհության կարևորությունը, նրանք անհնար են
համարում շրջվել դեպի Ինձ և խնդրել որ ներեմ իրենց:
Բարդ չէ, գիտեք, Ինձնից թողություն խնդրել: Երբեք Ինձնից մի վախեցեք: Ես
սպասում եմ ձեզնից յուրաքանչյուրին, ով արիություն ունի արհամարհել իր
սեփական մեղքերը: Երբ դա դարձնեք սովորություն, ձեզ կտրվեն յուրահատուկ
ընծաներ: Ձեր մեղքերը խոստովանելուց հետո դուք կլինեք շնորհի վիճակում:
Իսկ երբ ստանաք Սուրբ Հաղորդությունը, կզգաք ներս թափանցող մի
էներգիա, որը կզարմացնի ձեզ: Միայն և միայն այդ ժամանակ կգտնեք
ճշմարիտ խաղաղություն:
Ձեզ ոչինչ չի շփոթեցնի: Դուք ուժեղ կլինեք ոչ միայն հոգով: Ձեր միտքն ավելի
հանգիստ կլինի և ավելի կառավարելի: Դուք կնայեք կյանքին տարբեր` ավելի
դրական հայացքով: Ո՞վ չի ցանկանա այսպիսի կյանք:

Ետ եկեք Ինձ մոտ, զավակնե՛րս, աշխարհում վշտի այս ժամանակներում: Թույլ
տվեք Ինձ ձեզ ցույց տալ այն ուրախությունը, որը ձերն է, երբ դուք դառնաք
դեպի Ինձ: Հիշե՛ք, Ես ժամանակին տվեցի Իմ կյանքը ձեզ համար: Իմ Սերը
սահմաններ չունի: Ես կպատասխանեմ ձեր կանչին: Դուք միայն պետք է
խնդրեք:
Ձեր թանկագին սիրող Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Խոնարհությունն անհրաժեշտ է Երկինք մտնելու համար
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, խոնարհությունը մի դաս է, որը պետք է սովորեն բոլոր
նրանք, ովքեր ցանկանում են մտնել Իմ Արքայություն:
Խոնարհությունը հայտարարում է ձեր փոքրությունը Իմ Աչքում, ուր դուք
պաշտում եք Ինձ`ձեր Փրկչին, Աստծո մարդեղացած Որդուն: Առանց դրա,
հպարտությունը կանգնում է ճանապարհին: Դրանից օգուտ չկա, եթե
ցանկանում եք ինքներդ ձեզ հարմար հռչակել Իմ Թագավորության համար:
Այսօրվա աշխարհում խոնարհությունն ընդունելի չէ մի դարաշրջանի համար,
երբ ինքնավստահությունն ու ինքներդ ձեզ ավելի լավը դարձնելու, մյուսներից
առաջ անցնելու ցանկությունը համարվում է հիանալի բնավորության գիծ:
Նրանց, ովքեր իրենք իրենց չեն բարձրացնում կամ առաջ չեն մղվում
վստահությամբ ու ամբարտավանությամբ այս աշխարհում, արհամարհում են:
Ուրիշների հանդեպ ունեցած խոնարհության և առատաձեռնության նրանց
բնավորության գիծը համարվում է թուլություն, նրանց մասին չեն մտածում
ներգրավել իրենց ընկերակցության մեջ: Չնայած դրան, հպարտությանը
հակառակ արժանիքը Երկնքի Թագավորություն մտնելու բանալին է: Ուստի
այն, ինչը համարվում է հաջող մոտեցում դեպի հարստության ու գանձերի
հասնելու համար այս կյանքում, այն ճշգրիտ բանաձևն է, որը կտանի ձեզ դեպի
խավարը մահից հետո:
Խոնարհությունը, երբ պետք է ընդունեք, որ առաջին հերթին պետք է ծառայեք
ձեր Ստեղծողին և Արարչին, այն է, ինչը կարևոր է: Հայտարարելով ձեր
ոչնչությունը, դուք հռչակում եք Աստծո Փառքը:
Խոնարհությունը մի արժանիք է, որը ոչ միայն թանկ է Իմ Աչքում, այլև ձեր
հոգևոր զարգացման մի կարևոր մասն է: Դա նշանակում է ուրիշներին դնել
ձեզնից առաջ Աստծո Փառքի համար: Չնայած այնքա՜ն հեշտ է արագորեն
ընկնել հպարտության վիճակի մեջ:

Նախազգուշացում ընտրված հոգիներին
Վերցրեք նրանց, ովքեր շատ են աշխատել` զարգացնելու համար իրենց հոգևոր
կյանքը, որ գոհացնեն Ինձ: Այնուհետև, այն բախտավոր հոգիներին, ում տրվել
են ընծաներ, որ Սուրբ Հոգու զորությամբ լինեն որպես տեսանողներ
աշխարհում: Շատ հաճախ, ստանալով այդ շնորհները, նրանք կամաց-կամաց
սկսում են իրենց ավելի հատուկ համարել, քան իրենց եղբայրերն ու քույրերը:
Նրանք պարծենում են այն ընծաներով, որ ունեն: Հետո նրանք սկսում են
ընտրել, թե ինչպես կիսեն այդ ընծաները: Այդ ժամանակ նրանց
ինքնափառաբանումը վնասում է ճշմարտությունը տարածելու նրանց
կարողությանը: Նրանք մոռանում են, որ իրենց ստացած բոլոր ընծաները
Ինձնից են գալիս: Ես բոլորին եմ սիրում: Նրանց տրվում են այդ ընծաները, որ
կիսեն ուրիշների հետ: Ճիշտ այնպես, ինչպես Ես տալիս եմ այդ ընծաները
ընտրված հոգիներին այլոց բարօրության համար, նույն կերպ Ես կարող եմ
դրանք ետ վերցնել:
Ինքնափառաբանումը խանգարում է ճշմարիտ հետևել Իմ քայլերին: Սովորեք
խոնարհ լինել, համբերատար և հպարտությունից զուրկ: Եթե աշխատեք
խոնարհության հասնելու ուղղությամբ, ձեզ կտրվի մի յուրահատուկ տեղ Իմ
Սրտի մեջ: Մինչ Ես ընտրում եմ առանձին մարդկանց որպես ընտրյալ
հոգիների, նրանք պետք է դա համարեն որպես ընծա: Նրանք երբեք չպետք է
մտածեն, որ իրենք ավելի կարևոր են Իմ Աչքում, քանի որ Ես սիրում եմ
բոլորին: Սակայն Ես կպարգևատրեմ լավ արարքը, եթե Իմ և ձեր եղբայրների
ու քույրերի հանդեպ խոնարհություն ցույց տրվի:
Ձեր սիրող Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս

Ամբողջ աշխարհում մարդիկ նույն գծերն ունեն
Շաբաթ, 30 ապրիլի, 2011թ., ժ. 20.45
Այս երեկո Ես ուրախանում եմ, աղջի՛կս, նրանով, թե ինչպես ես դու
ենթարկվում Ինձ, աղջի՛կս: Քո ենթարկումը` ամեն օր պատարագի հաճախելը
և Սուրբ Հաղորդություն ստանալը, հաճելի է Ինձ: Հիմա դու մտքով և ոգով
ավելի ուժեղ ես դառնում` արագորեն արձագանքելու համար Իմ Ամենասուրբ
Կամքին: Դու դեռևս բավականին աշխատանք ունես անելու քո հոգին
նախապատրաստելու համար, աղջի՛կս, այն կատարելությամբ, որը

պահանջվում է քեզնից: Երբեք չվախենաս, որովհետև Ես առաջնորդում եմ քեզ
ճանապարհի յուրաքանչյուր քայլի:
Աղջի՛կս, որքա՜ն եմ Ես սիրում մեղավորներին: Որքա՜ն եմ Ես փափագում Իմ
հանդեպ նրանց նվիրվածությանը: Ես նայում եմ և տեսնում մարդկանց
ընկերների և ընտանիքի հետ, ուրախ ծիծաղով տանը, և Ես լցվում եմ
ուրախությամբ, որովհետև Իմ հոգին ներկա է այնտեղ: Հետո Ես նայում եմ այլ
տներից ներս և տեսնում խառնաշփոթություն, տխրություն, զայրույթ և որոշ
դեպքերում չարիք` վիրավորանքի տեսքով: Եվ Ես լաց եմ լինում: Որովհետև
գիտեմ, որ սատանան ներկա է այդ տանը: Հետո Ես նայում և տեսնում եմ իրենց
ամենօրյա կյանքում ուրիշների բարօրության համար իրար հետ աշխատող
ընկերների խմբեր, և Ես գոհանում եմ: Ես հետո նայում եմ ուրիշ խմբերի, որոնք
տենդագին աշխատում են իրենց բարօրության համար` միայն մեկ նպատակ
ունենալով. Կուտակել իշխանության և հարստության մեծ քանակություն:
Նրանց բոլոր գործողություններն ունեն մեկ նպատակ. Իրենք իրենց հոգ
տանելու: Եվ սա սովորաբար այլոց հաշվին: Հետո Ես ողբում եմ, որովհետև
գիտեմ, որ նրանք խավարի մեջ են: Իսկ հետո Ես զարմանքով դիտում եմ
ինտելիգենտ կրթված խմբերին, ովքեր ցանկանում են համոզել աշխարհին, որ
Աստված` Իմ Հավիտենական Հայրը, գոյություն չունի: Նրանք խոսում են
վերամբարձ ձևով և ներկայացնում կեղծ փաստարկներ, մինչ
գոռոզամտությամբ մերժում են նաև Ինձ: Որպեսզի հետո տեսնեմ
հավատացողների, գաղջ հավատով, թե ինչպես են նրանք ներքաշվում դեպի
խավարի այդ որջը, որը կոտրում է Իմ Սիրտը: Այնքան շատ ու շատ խմբեր
հակադիր շահերով, խնդիրներով, նպատակներով: Ցավալի է, բայց շատ քչերն
են ժամանակ տրամադրում Աստծո` Հավիտենական Հոր հետ
հաղորդակցվելու վրա:
Հավատը լքել է բազմաթիվ միլիոնավոր մարդկանց այսօր աշխարհում:
Արդյունքն այն է, որ շատերը շփոթված են զգում, չգիտեն ինչ նպատակներ
հետապնդել, ո՛չ էլ առաջնորդություն են խնդրում Ինձ նվիրված
սպասավորներից:
Խառնաշփոթության այս հորձանուտը կշարունակվի այնքան, մինչև Իմ
զավակները կանչեն Ինձ օգնության: Աղոթեք ամենուր գտնվող Իմ բոլոր
զավակների համար: Նայեք ձեր շուրջը և կտեսնեք, որ ամբողջ աշխարհում
մարդիկ նույնն են: Նրանք կարող են լինել տարբեր ազգություններից, խոսել
տարբեր լեզուներով և ունենալ մաշկի տարբեր գույներ: Այնուամենայնիվ,
նրանք ունեն միանման գծեր: Ոմանք երջանիկ են, ոմանք տանջվում են,
մյուսները լի են սիրով, մինչդեռ մյուսները բարկացկոտ և կոպիտ են:
Մարդկանց մեծ մասն ունեն հումորի զգացում և զգում են դա իրենց կյանքի

որոշակի փուլում: Ուստի, եթե նայեք ձեր սեփական ընտանիքին և
ընկերներին, կտեսնեք այդ նույն նմանությունները:
Ուստի, եթե զգում եք աղոթելու անհրաժեշտությունը ձեր ամենամոտիկների
համար, այդ դեպքում Ես կոչ եմ անում ձեզ ի նկատի ունենալ աշխարհի
յուրաքանչյուր անկյունում ձեր եղբայրներին ու քույրերին: Դուք բոլորդ Իմ
զավակներն եք: Աղոթելով Աստվածային Գթասրտությունը աշխարհում
ամենուր գտնվող Իմ բոլոր զավակների համար, դուք, Իմ հետևորդնե՛ր, կարող
եք փրկել մարդկությունը Դժոխքի խավարից: Այս աղոթքի ուժը կերաշխավորի,
որ Իմ Գթասրտությունը կծածկի յուրաքանչյուրին աշխարհում:
Թույլ տվեք Ինձ ձեզ բոլորիդ տանել դեպի Իմ Դրախտը: Թույլ մի տվեք որ Ես
տառապեմ, եթե ձեզնից որևէ մեկին թողնեմ սատանայի ձեռքերի մեջ:
Աղոթեք, աղոթեք Իմ Աստվածային Գթասրտության աղոթքը ցերեկվա ժամը 3ին ամեն օր, և դուք կարող եք փրկել աշխարհը:
Ձեր միշտ Գթառատ Հիսուս Քրիստոս

Ռուսաստանը եւ Չինաստանը պառակտում կառաջացնեն
Կիրակի, 1 մայիսի 2011թ., ժ. 21.00
Իմ սիրելի աղջի՛կ, պատմիր աշխարհին, որ հիմա նախապատրաստական
աշխատանքներ են ընթանում այժմ պատրաստելու հոգիներին երկրի վրա Նոր
Դրախտի համար, որը Ես խոստացել եմ:
Երկիր Իմ Երկրորդ Գալուստի օրը տրված չէ ձեզ իմանալ: Սակայն վստահ
եղիր, որ Իմ խոստումները միշտ կկատարվեն: Ոչ ոք չի կարող կանգնեցնել
մարդկությանը փրկելու Իմ Գթասրտության մեծ Գործողությունը: Սատանան
չունի այդ ուժը: Նա՝ խաբեբան, պետք է ոչնչավի, աղջի՛կս, և չի կարող
գոյատևել: Հիմա նրա ժամանակը շատ քիչ է: Ես նախազգուշացնում եմ բոլոր
նրանց, ովքեր հետևում են Սատանային մեղքի միջոցով, որ շատ քիչ առիթներ
են մնացել նրանց համար, որ ազատեն իրենց: Նրանք պետք է շրջվեն մեղքից,
եթե ցանկանում են փրկվել: Իմ հետևորդներից նրանք, ովքեր ունեն մեղքի
ճանապարհով գնացող ընտանիքի անդամներ կամ ընկերներ, ապա ձեր
պարտականությունն է փորձել բացել նրանց աչքերը ճշմարտության հանդեպ:
Պատրաստվեք հիմա խուսափելու Գազանի Նշանը ընդունելուց

Հիմա երկրի վրա և երկնքում շատ իրադարձություններ են պատրաստ տեղի
ունենալու, որոնք կփոխեն պատմության ընթացքը: Նախապատրաստվեք
բոլորդ այս ընթացքում: Ես նախկինում ասել եմ, որ փողը կպակասի, ուստի
խնդրում եմ փորձեք նախապատրաստել ձեր ընտանիքներին գոյատևման
համար, որպեսզի ստիպված չլինեք ընդունել (Գազանի) Նշանը: Խնդրում եմ մի
անտեսեք Իմ աղերսանքները:
Աղոթախմբերը կենսական անհրաժեշտություն են հիմա` ձեզ պաշտպանելու և
աշխարհը փրկելու գլոբալ քաղաքական, բանկային և այսպես կոչված մարդու
իրավունքների պաշտպանության կազմակերպությունների հալածանքներից:
Նրանց նպատակը մեկն է. ձեզ վրա իշխանություն և վերահսկողություն
հաստատելը, զավակնե՛րս, չնայած ձեզանից շատերը չեն կարողանում սա
տեսնել: Բայց ժամանակի ընթացքում կտեսնեք: Եվ այդ ժամանակը մոտ է:
Սկսեք նախապատրաստվել ձեր հետագա գոյատևման համար հիմա և
շարունակեք աղոթել, քանի որ Ես ձեզ բոլորիդ կառաջարկեմ
պաշտպանության Իմ հատուկ շնորհը: Խնդրում եմ չվախենալ, քանի որ միակ
բանը, որ իսկապես արժեք կունենա, դա ձեր հավատարմությունն է Իմ
հանդեպ:
Մինչ Համաշխարհային մեկ կարգը վերահսկողություն է վերցնում Միջին
արևելքի հանդեպ, դուք կսարսափեք, թե որքան շատ երկրներ են նրա
վերահսկողության տակ: Որքան անմեղ հոգիներ կհավատան, թե այդ նոր
բռնապետությունները իրենց ազատություն կառաջարկեն: Բայց դա այդպես չի
լինի:
Ռուսաստանը եւ Չինաստանը պառակտում կառաջացնեն
Ուշադրություն դարձրու հիմա, որ Ռուսաստանը և Չինաստանը կլինեն
երրորդ կողմը, որ պառակտում կառաջացնի: Շատ շուտով ձեզանից նրանք,
ովքեր իրենց երկրների վերահսկողությունը հանձնել են այդ անդեմ խմբերին,
որոնք ձեզ հետ վարվում են ինչպես խամաճիկների, կտեսնեն այն
չարաբաստիկ խմբերը, որոնք այդ քաղաքական ուժերը (ոչ թե Աստված)
կփորձեն թելադրել ձեզ, թե ինչպես ապրեք: Պաշտպանեք ինքներդ ձեզ աղոթքի
միջոցով: Ամեն օր և ամեն ժամ Ես կթեթևացնեմ ձեր տառապանքները:
Ստացեք Ինձ Սուրբ Հաղորդության մեջ և կստանաք ուժ, որը կպահի ձեզ
ծայրահեղ մակարդակներում հետապնդման ժամանակ:
Ես՝ Հիսուս Քրիստոսը, չեմ ցանկանում ցավ պատճառել ձեզ ձեր կյանքում:
Բայց Ես չեմ կարող կողքի կանգնել և չնախազգուշացնել ձեզ այս
իրադարձությունների մասին: Իմ Գթասրտությունից ելնելով Ես ձեզ տալիս եմ
հնարավորություն նախապատրաստվել ոչ միայն ձեր հոգևոր բարօրության,

այլև ձեր ընտանիքների կենսաապահովման համար: Նշանից խուսափելու
համար խնդրում եմ հանգամանորեն նախապատրաստվեք:
Նախազգուշացումը, անպայման, կթեթևացնի այդ հետապնդումը, որովհետև
շատերը դարձի կգան: Աղոթե՛ք, աղոթեք հիմա բոլորդ գլոբալ դարձի համար, և
նվազեցնելու համար ցանկացած չարչարանք, որը տեղի կունենա
հակաքրիստոսի և կեղծ մարգարեի կառավարման ընթացքում:
Ձեր սիրող Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Սատանան կործանում և ավերում է տարածում
աշխարհում, սակայն նրա օրերը կարճ են հիմա
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, շտապ անհրաժեշտ է, որ աշխարհը և նրանք, ովքեր քնած են
Իմ Ուսուցումների ճշմարտության հանդեպ, պետք է լսեն Իմ Սուրբ Խոսքը:
Մինչ խառնաշփոթությունը կշարունակի աճել աշխարհում, դուք հիմա պետք է
կանգ առնեք և մտածեք Սուրբ Գրքերի մասին, թե ինչ է ձեզ ասվել այն
փոփոխությունների մասին, որոնց դուք ականատես կլինեք երկրի վրա, եթե
մեղքը շարունակվի:
Նունիսկ ձեզանից նրանք, ովքեր կասկածում են Աստծո` Հավիտենական Հոր,
կամ Իմ` ձեր Աստվածային Փրկչի Գոյությանը, կտեսնեք մեղքը, որն ամեն օր
գործվում է ձեր աչքերի առջև: Անկախ նրանից, դա կլինի ձեր ամենօրյա
իրադարձությունների ընթացքում, լրագրերում, հեռուստատեսությամբ կամ
ինտերնետում, այն դժվար կլինի անտեսել: Նույնիսկ ձեզանից նրանք, ովքեր
հանդուրժող են մեղքի ընդունման մեջ, ցնցված են անբարոյականության այն
աստիճանից, որին ստիպված եք ականատես լինել:
Ի՞նչ եք տեսնում: Ի՞նչն է ամենից շատ ձեզ շոկ պատճառում: Այն թունոտ
բռնությու՞նը, որին մեկուսի ականատես եք լինում հեռուստատեսությամբ ձեր
սեփական տան համրարավետության մեջ նստած: Սպանություննե՞րը, որոնք
կատարվում են կառավարությունների կողմից և նրանց թողտվությամբ
արդարության անունով: Թե՞ լկտի պոռնոգրաֆիայի կողմից ցուցադրվող
փչացածությունը, որը ներկայացվում է որպես արվեստ: Իրավական
համակարգի ետևում թաքնված խաբեբա կեղծարարների կողմից հռչակվող

ստե՞րն են, ուր նրանք կարող են գնել իրենց ազատությունը պատժվելուց:
Գուցե դա մարդու կողմից փողոցում հանդիպած անծանոթի հանդեպ տածած
ատելությու՞նն է: Շարքային քաղաքացիների կողմից իրենց սեփական
կառավարությունների հանդեպ տածած սարսա՞փն է: Հիմա այնքան շատ
վիարվորանքներ են հասցվում Մովսեսի Օրենքներին, Պատվիրաններին, որ
անհնարին է ընկալել դրանք միանգամից:
Օրենքը և կարգը անհետացել են: Հարևանի հանդեպ ցուցաբերվող սերը և
առատաձեռնությունը արագորեն անհետանում են: Նույնիսկ Իմ այն
հավատարիմ ծառաները, ովքեր գործում են հանուն Աստծո, այլևս չեն
առաջնորդում իրենց հոտը:
Այս քաոսը ստեղծված է Խաբեության Թագավորի` Սատանայի, Չարի կողմից:
Նրա, ով ամեն ինչ անում է իր իսկությունը մարդկությունից թաքցնելու համար:
Մի վախկոտ, նա աշխատում է, օգտագործելով իր գրավելու ուժերը: Չսխալվեք,
քանի որ նա ունի ուժեր, որոնք օգտագործում է մարդկությանը ոչնչացնելու
համար: Նա մարդկանց շրջում է մեկը մյուսի դեմ, եղբորը` եղբոր դեմ,
հարևանին` հարևանի: Եվ այս ամենը մեկ նպատակի համար, որպեսզի
արագորեն կործանում տարածի, այնքան կարճ ժամանակում, որքան կարող է:
Նա երբեք չի դադարի ձեզ տանջելուց, զավակնե՛րս: Տեսեք նրա
իրականությունը: Ընդունեք նրա գոյությունը: Չհավատացողների համար,
միայն այն ժամանակ նրանք վերջնականապես կհասկանան Սատանայի
գոյության իրականությունը, երբ ճշմարտությունը կհասնի նրանց. Այն, որ
Աստված` Հավիտենական Հայրը, իսկապես գոյություն ունի:
Պարզապես հիշեք, որ Սատանայի օրերը հաշված են: Թույլ մի տվեք նրան
հաղթել: Աղոթեք բոլոր նրանց համար աշխարհում, որ չընկնեն ատելության
թակարդի մեջ, որը սատանան դնում է Աստծո զավակներին խաբելու համար:
Նա անում է դա ոչ միայն ձեր հանդեպ ունեցած իր ատելության պատճառով,
զավակնե՛րս, այլևս այն ատելության, որը նա տածում է Իմ` Հիսուս Քրիստոսի
և Իմ Հավիտենական Հոր հանդեպ: Նա չի հանգստանա մինչև չհասցնի
առավելագույն վնասը:
Աղոթե՛ք, աղոթե՛ք, աղոթե՛ք, որ նրա ուժը նվազի: Հատկապես աղոթեք Սուրբ
Վարդարանը, քանի որ այդ աղոթքն է, որ կճզմի Սատանային:
Երբ Ես վերադառնամ երկիր, հիշեք, որ միայն մի ճանապարհ կլինի դեպի
հավիտենություն տանող, և դրանով դուք պետք է քայլեք դեպի Ինձ:
Ձեր սիրելի Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Իմ խաչելության դաժանությունները չեն բացահայտվել
մարդկանց այնպես, ինչպես հարկն է
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, դու պետք է հիմա վերցնես Իմ Խաչը և օգնես Ինձ տանել այն
այն ճանապարհով, որը Ես գծել եմ քեզ համար: Իմ թանկագին աղջի՛կ, որքա՜ն
ես դու տառապել այս անցած մի քանի շաբաթների ընթացքում: Ես թույլ տվեցի
որ դա տեղի ունենա, որովհետև այն քեզ ավելի է մոտեցրել Իմ Սուրբ Սրտին:
Շատ հոգիներ են կանչվում հանձնելու համար Իմ պատգամներն աշխարհին:
Միայն հոգու կողմից կամավոր մաքրագործման միջոցով կորոշվի
զանազանման որակը: Այլ խոսքերով, եթե Իմ Խոսքը հաղորդելու համար Իմ
ընտրած հոգին մաքուր է, այդ դեպքում պատգամներն ավելի շատ
ազդեցություն կունենան: Նրանք ավելի երկարատև ազդեցություն կունենան
հոգու վրա: Նրանք կլինեն կարեկցանքով լի, սակայն կբացահայտեն Իմ
Ուսուցումների ճշմարտությունն իրենց բնական տարբերակով:
Ես ժամանակ չունեմ մարդու կողմից ակնկալվող նրբությունների համար, ով
սովորել է լսել Իմ Խոսքը մի որոշակի ձևով` համրարեցված տարբերակով:
Նույնիսկ Խաչի Իմ տառապանքը և Իմ խաչելության ժամանակ մարդու կողմից
կատարված վայրագությունները չեն բացահայտվել աշխարհին այն ձևով,
ինչպես պետք է: Այնքան քչերն են ձեզանից, զավակնե՛րս, հասկանում մարդու
ձեռքով Իմ` ձեր Աստվածային Փրկչի հանդեպ սարսափելի վերաբերմունքը: Իմ
հանդեպ այդ վերաբերմունքն այսօր, երբ Ինձ ծաղրում են, ծիծաղում, անիծում,
արհամարհում և մեղադրում, դեռևս ակնհայտ է: Իմ մահը հարթեց
ճանապարհը` փրկելու համար ձեր հոգիները հավիտենական
դատապարտությունից: Սա է դեռևս փաստը: Մի կողմ մի նետեք փրկության
ընծան, քանի որ առանց ճշմարտությունն ընդունելու դուք չեք կարող փրկվել:
Լսե՛ք: Ես ճշմարտությունն եմ: Ես ձեր փրկության բանալին եմ: Ձեր մահվան
մահճում, նույնիսկ եթե արհամարհել եք Ինձ, Իմ ուսուցումները, մերժել եք Իմ
իսկական գոյությունը, շրջվեք դեպի Ինձ և ազատագրում խնդրեք: Երբեք
չափազանց ուշ չէ շրջվել դեպի Ինձ և խնդրել, որ բռնեմ ձեր ձեռքն ու թույլ տալ
առաջնորդելու ձեզ դեպի Իմ Հոր Երկնային Թագավորություն: Բայց դուք սա
կարող եք անել միան երբ դեռևս կենդանի եք այս երկրի վրա: Սա ձեր միակ
հնարավորությունն է հավիտենական կյանք ստանալու համար: Դրանից հետո
չափազանց ուշ կլինի:

Ձեր սիրող Աստվածային Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Սուրբ Հոգին հիմա դուրս է հեղվել ողջ աշխարհի վրա
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Աղջի՛կս, ասա աշխարհին, որ այսօր տեղի է ունեցել գթասրտության մի գործ.
Սուրբ Հոգին, Իմ զավակներին տրված ամենամեծ ընծաներից մեկը, դուրս է
հեղվել ողջ աշխարհի վրա: Այս ընծան էական է` օգնելու համար
մարդկությանը նախապատրաստվել Նախազգուշացման համար: Իմ նվիրյալ
ծառաները և հետևորդները, լցված Սուրբ Հոգու զորությամբ, կհզորացվեն Իմ և
Իմ Հավիտենական Հոր հանդեպ ունեցած իրենց սիրո մեջ:
Կյանքի այս ընծան նոր լիցք կբերի ձեր տանջված գաղջ հոգիներին, որոնք
հուսահատորեն ճչում են լուսավորման համար: Սա կանխասացվել է, և բոլորը,
ներառյալ ամենակոպտացած մեղավորները, դրանից օգուտ կստանան:
Իմ Գթասրտությունը, ինչպես արդեն ասել եմ, սահման չունի: Դուք, Իմ բոլոր
հետևորդնե՛ր ամենուր, այժմ լցված լույսի և սրբության Հոգով, պետք է հիմա
քաջ լինեք և հայտարարեք Իմ Խոսքը բոլորին, ում հետ շփվում եք: Բանի տեղ
մի դրեք արհամարհանքը, որ կզգաք, քանի որ հիմա չափազանց կարևոր է
չարհամարհել Ապաշխարության Իմ խնդրանքները:
Լսեք հիմա Իմ աղոթքը, որ ձեզ տա այն խիզախությունը, որի կարիքն ունեք.

<<Լցրու ինձ հիմա, ո՛վ Տեր, Սուրբ Հոգու ընծայով, որ տանեմ Քո Ամենասուրբ
Խոսքը մեղավորներին, որոնց ես պետք է օգնեմ փրկվել Քո Անվամբ: Օգնիր ինձ
ծածկել նրանց, իմ աղոթքների միջոցով, Քո Թանկագին Արյամբ, որպեսզի
նրանք բերվեն դեպի Քո Սուրբ Սիրտը: Տուր ինձ Սուրբ Հոգու ընծան, որպեսզի
այդ խեղճ հոգիները կարողանան զվարճանալ Քո Նոր Դրախտի մեջ>>:
Ասեք այս աղոթքը ամեն օր Իմ Աստվածային Գթասրտության աղոթքից հետո,
և Իմ հանդեպ ձեր ունեցած հավատարմության միջոցով դուք կօգնեք փրկելու
Իմ զավակներին:
Փրկեք Ինձ այն տառապանքից, որով Իմ Սիրտը տանջվում է, մինչ Ես մեծ
ցավով նայում եմ, թե ինչպես են այսօր աշխարհում ընդունում Իմ Սուրբ
Անունը: Չբավարարվելով Ինձ մերժելուց, շատ ու շատ հոգիներ զայրույթով են

արձագանքում, երբ դուք, Իմ թանկագին հետևորդնե՛ր, համարձակվում եք
սոսկ նշել, թե Ես ինչին եմ կողմ: Նրանք չափազանց բարկացած են, որովհետև
Խաբեբան այնքան խելամտորեն է շրջում նրանց մտքերը` շրջվելու
ճշմարտությունից: Օգնեք այդ հոգիներին դուք բոլորդ: Աղոթեք և խնդրեք հիմա
Ինձ այն զորությունը, որի կարիքը կունենաք այս գործում:
Հատուկ շնորհներ նրանց համար, ովքեր ապաշխարություն են տարածում
Բոլոր նրանց համար, ովքեր ապաշխարություն են տարածում, ձեզ կտրվեն
յուրահատուկ շնորհներ և ձեզ համար մի հատուկ տեղ կպահվի Իմ Հոր
Թագավորության մեջ: Գնացեք հիմա և թույլ տվեք Սուրբ Հոգուն հեղեղել ձեր
հոգիները, որ օգնեք Ինձ փրկելու մարդկությանը:
Ես սիրում եմ ձեզ բոլորիդ: Ձեզանից յուրաքանչյուրն իր տեղն ունի Իմ Սուրբ
Սրտի մեջ: Ձեզանից ոչ մեկը, ներառյալ մեղավորները, դուրս չի թողնվի
հոգիներ փրկելու Իմ մարտից:
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Թագավոր Ողորմության
Ծանոթագրություն. Վերջնական մեկնաբանություններ մեր Տեր Հիսուս
Քրիստոսից` տրված տեսանողուհուն այս պատգամի վերջում.

«Աղջի՛կս, այս իրադարձությունը կարեւոր է. Այն կփրկի բազմաթիվ հոգիներ
նախքան Նախազգուշացումը տեղի կունենա և դրանից հետո կշարունակի
լինել աշխարհում, որպեսզի օգնի կանխելու մեղավորների անկումը:
Սա կանխասացվել է, աղջի՛կս, և մեծ նորություն է ներկայացնում: Բայց Իմ
հետևորդները պետք է շատ աշխատեն հիմա` Ինձ օգնելու հոգիների համար
մղվող Մարտում>>:

Պատգամ Կույս Մարիամից սրբերի կողմից
պաշտպանության վերաբերյալ
Չորեքշաբթի, 11 մայիսի 2011թ., ժ. 22.30
Զավա՛կս, հիմա դու շատ ավելի մոտ ես Իմ թանկագին Որդու Սրտին: Քո
անցած ճանապարհը դժվար է եղել, սակայն այն կատարվեց այնպիսի կարճ
ժամանակում: Հայր Աստծո հրամանով էր, որ Ես ուղարկվեցի քեզ հետ
հաղորդակցվելու` այս աշխատանքին քեզ կանչված լինելու համար: Դու
անմիջապես պատասխանեցիր: Դու երբեք չտատանվեցիր: Քանի որ դա է այն
սիրո զորությունը, որը դու ունես Իմ` քո Օրհնյալ Մոր հանդեպ: Ես քեզ

ուղղություն եմ տվել և զգուշորեն առաջնորդել այս հատուկ Կանչի միջոցով:
Խնդրում եմ շարունակիր դիմել Ինձ` քո Օրհնյալ Մորը, առաջնորդութան
համար, ամեն օր: Բոլոր հրեշտակները դեռևս քայլում են քեզ հետ, բայց դու
չգիտես դա: Դու պետք է կանչես սուրբ Բենեդիկտին, սուրբ Հովսեփին,
Հովհաննես Ավետարանչին, սուրբ Ավգուստինին և Միքայել
հրեշտակապետին, որ քեզ տան այն օգնությունը, որի կարիքը կունենաս: Դու
հիմա այնքան ուժեղ ես, զավա՛կս, որ մտածում ես, թե ինչն է դրա պատճառը:
Իմ Սիրելի Որդու հանդեպ քո հնազանդությունն է, որ հիմա դու ստանում ես
այս աստվածային հոգևոր առաքելության համար անհրաժեշտ շնորհները, որի
համար ընտրվել ես:
Ամեն օր իմ Ամենասուրբ Վարդարանն աղոթելը կարևոր է, քանի որ այն
կպահպանի քեզ Չարից: Սուրբ Բենեդիկտը նշանակվել է քո կողքին, որ միշտ
պաշտպանի քեզ Խաբեբայի հարձակումներից: Ահա թե ինչու դու պահպանվել
ես ամենավատ հարձակումներից: Աղոթիր նրան, զավա՛կս, ամեն օր իր
մշտական պաշտպանության համար:
Ընդունիր այն տառապանքը, որը քեզանից պահանջում է Իմ թանկագին
Որդին` Հիսուս Քրիստոսը, քանի որ այն կփրկի անհամար հոգիների: Քո
ազատ կամքի յուրահատուկ նվերը Նրան, կկանխի միլիոնավորների մուտքը
դժոխքի դարպասների մեջ: Շարունակ հիշիր, թե ինչի է հասցնում քո
տառապանքը և թե դրա հետևանքը (հոգիների փրկությունը) ինչպիսի
ուրախություն այն կբերի իմ Որդու Սուրբ Սրտին:
Հիմա դու զգում ես իմ Որդու հետ միության մեջ լինելու յուրահատուկ ընծան:
Որքան ամբողջությամբ դու հանձնվես, ցույց տաս խոնարհություն և գործես,
այնքան ավելի շատ կօգնես Նրան այս առաջադրանքում, որն այնքան կարևոր
է Նրա համար:
Շնորհակալ եղիր, զավա՛կս, որ քեզ խնդրել են կատարել այս սրբազան
աշխատանքը, քանի որ առանց դրա միլիոնավոր հոգիներ չէին կարողանա
փրկվել:
Հիմա ավելի մոտեցիր իմ Սրտին և թույլ տուր ինձ քեզ ավելի մոտ պահել իմ
Որդուն: Ես կպաշտպանեմ և կառաջնորդեմ քեզ միշտ:
Ձեր սիրող Մայր
Խաղաղության Թագուհի

Այսօր Եվրոպայում տեղի է ունեցել երկրաշարժ, ինչպես
կանխասացվել էր
Չորեքշաբթի, 11 մայիսի, 2011թ., ժ.23.00
Իմ սիրելի աղջի՛կ, այսօր Եվրոպայում՝ Իսպանիայում տեղի ունեցավ այն
երկրաշարժը, որի մասին Ես քեզ ասել եմ: Կհետևեն այլ էկոլոգիական դեպքեր,
ներառյալ հրաբուխ, ջրհեղեղներ և տաքության ալիք: Հետևիր այդ
իրադարձություններին, քանի որ երբ դրանք տեղի ունենան, կապացուցեն, որ
այս պատգամները գալիս են Ինձնից` Հիսուս Քրիստոսից:
Սա, աղջի՛կս, Իմ Հոր Ձեռքն է, որը հիմա պատրաստ է իջնելու աշխարհի վրա,
օգնելու համար արմատախիլ անելու մեղքը: Աղոթիր և շարունակիր աղոթել,
որ ավելի շատ դարձի եկողներ լինեն, այդ աղետները նվազեցնելու համար:
Իմ սիրելի Մայրը այս երեկո քեզ մի շարք կարևոր բաներ բացատրեց:
Ամենօրյա աղոթքը և պաշտամունքը կարևոր է, որքան հնարավոր է, քանի որ
դա հսկայական ազդեցություն կունենա քեզ վրա, աղջի՛կս, քո աշխատանքում:
Հանգստացիր հիմա: Դու հոգնած ես: Ես կխոսեմ ձեզ հետ վաղը: Գնա
խաղաղությամբ:
Ձեր Աստվածային Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Ինչու է Աստված՝ Հավերժական Հայրը, երկիր ուղարկում
նոր մարգարեներ
Ուրբաթ, 13 մայիսի, 2011թ., ժ. 22.45
Իմ սիրելի աղջի՛կ, նրանց համար, ովքեր կասկածում են, հատկապես Իմ
նվիրաբերված ծառաները, ովքեր կարող է բաց թողնեն այս պատգամների
միջոցով տրվող Իմ Խոսքը, ահա թե Ես ինչ եմ ուզում ասել նրանց. Ավելացրեք
ձեր հավատը Իմ հանդեպ, ընդունելով, որ Իմ Խոսքը տրվեց աշխարհին ոչ
միայն երկրի վրա Իմ գտնվելու ժամանակ, այլև դրանից հետո` Սուրբ Հոգու
զորության միջոցով:

Ժամանակների սկզբից ի վեր, Աստված` Իմ Հավիտենական Հայրը,
հաղորդակցվել է մարդկության հետ մարգարեների միջոցով: Այս կերպ
ճշմարտության Ուսուցումները հայտնի են դարձվել մարդկանց, որպեսզի
նրանց հավատը ուժեղ մնա: Այլ հայտնություններ և դասեր տրվել են
մարդկությանը նաև Առաքյալների միջոցով, այլ նվիրյալ առաքյալների և
Հովհաննես Ավետարանիչ մարգարեի միջոցով: Դրանից հետո Իմ Խոսքը, Իմ
Ուսուցումները և այն ամենն, ինչ մարդկանց անհրաժեշտ էր նրանց փրկության
բերելու համար, կարգին էր: Այժմ, երբ աշխարհը կանգնած է իր պատմության
ամենամեծ փոփոխության առաջ, Աստված` Իմ Հավիտենական Հայրը, նոր
մարգարեներ է ուղարկել աշխարհ: Այդ մարգարեները չեն սխալվում, ձեզ նոր
ուսուցումներ չեն բերում, քանի որ դրա անհրաժեշտությունը չկա: Նրանք
ուղարկվում են երեք պատճառներով:
Առաջինը, որ մարդկությանը հիշեցնեն Հայտնության Գրքի ճշմարտությունը:
Երկրորդը, մարդկանց զգոն դարձնեն այն ժամանակների հանդեպ, որոնցում
նրաք ապրում են հիմա, որպեսզի կարողանան վերավառել իրենց հավատը:
Երրորդը, օգնեն դարձի տարածմանը, որպեսզի Իմ հետևորդները կարողանան
կազմել այն ամենամեծ բանակը, հոգիներ փրկելու համար: Ես հաղորդակցվում
եմ այս և ուրիշ մարգարեների միջոցով, որպեսզի Իմ Խոսքը լսվի աշխարհի
բոլոր անկյուններում:
Հիշեք Իմ բացարձակ Սերը եւ Կարեկցանքը
Ուշադիր լսեք այս բոլոր պատգամները, որոնք ոչ միայն հռչակում են Իմ Խոսքն
այնպես, ինչպես գիտեք, այլև բացահայտում են ձեզ Իմ բացարձակ Սերը և
Կարեկցանքը, որ Ես ունեմ ձեզնից յուրաքանչյուրի հանդեպ: Հիշեք նաև Իմ
Մեծ Գթասրտությունը: Բոլոր մեղավորները ներում կստանան, եթե նրանք
թողություն խնդրեն:
Սուրբ Վարդարանի և Աստվածային Գթասրտության կարևորությունը
Մինչ էկոլոգիական աղետներ տեղի կունենան, խնդրում եմ հիշեք, որ աղոթքը`
ներառյալ Սուրբ Վարդարանի և Աստվածային Գթասրտության աղոթքները,
կօգնեն խուսափել այդ աղետներից շատերից: Հիշեք, Իմ թանկագին
զավակնե՛ր, որ նրանք, ովքեր հավատում են Ինձ և Իմ Հավիտենական Հորը և
հետևում են Իմ ցուցումներին, վախենալու ոչինչ չունեն: Թույլ տվեք Ինձ նաև
հիշեցնել ձեզ, որ ձեզ տրված Գթասրտության երկու մեծ գործերի հետևանքով
(Սուրբ Հոգու ընծան, որը պայթեց ողջ աշխարհի վրա մի քանի օր առաջ, և Մեծ
Նախազգուշացումը) միլիոնավոր մարդիկ դարձի կգան դեպի
ճշմարտությունը: Դա կլինի մի մեծ հրաշք, որը ուրախություն կբերի բազում
մարդկանց:
Հալածանքը Կարմիր Վիշապի և նրանց կողմից, ովքեր Աստծուց չեն

Մինչ սատանան կբարձրանա իր խեղճ խաբված հետևորդների հետ, ում նա
հեռացնում է Ինձնից, որ նրանց հավիտենական փրկության միակ հույսն եմ,
դա կլինի մի կարճ ժամանակահատված: Սակայն Ես պետք է զգուշացնեմ ձեզ,
որ այն կլինի Կարմիր Վիշապի և ոչ Աստծուց եկող քաղաքական
միավորումների գլխավորությամբ իրականացվող հալածանքի մի սարսափելի
շրջան: Աղոթքի և հաղորդության/խորհուրդների միջոցով դուք ուժ կգտնեք
դիմանալ այդ փորձություններին: Այս բոլոր իրադարձությունները
կանխասացվել են և պետք է տեղի ունենան, որպեսզի չարը վերջնականապես
դուրս հանվի երկրից: Ուստի անհրաժեշտ է, որ այս մաքրագործումն ու
երկնային պատիժների շարքը տեղի ունենան: Քանի որ միայն այդ ժամանակ
աշխարհը պատրաստ կլինի երկրի վրա Նոր Դրախտին:
Երբեք մի արհամարհեք Իմ Կանչը: Միայն այն ժամանակ, երբ կսկսեք տեսնել
Իմ ընտրյալ պատգամատարների կողմից ձեզ բացահայտված
մարգարեությունների նյութականացումը, վստահորեն կիմանաք, որ այդ Ես
եմ, Ով խոսում է ձեզ հետ:
Ձեր Աստվածային Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Մերժեք Նոր Դար հոգեկանության աշխատանքը
(սպիրիտուալիզմը)
Կիրակի, 15 մայիսի, 2011թ., ժ. 17.00
Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես կոչ եմ անում Իմ բոլոր հետևորդներին մերժել Նոր Դար
շարժումը, որով համակվել է աշխարհը:
Քրիստոնեությունը միշտ եղել է սատանայի գլխավոր թիրախը: Քանի որ նա
բավականին խորամանկ է, նա մշտապես կփորձի հմայել դատարկ և
հոգևորապես կորած հոգիներին: Նա միշտ կփորձի ներկայացնել իր ստերը`
քողարկված թվացող սիրով: Հետո նա կփորձի վերահսկել Իմ զավակների
մտքերը ժամանակակից ապրելակերպի այսպես կոչված սթրեսներից:
Զգուշացեք, դու՛ք, ովքեր ենթարկվում եք այն գործունեություններին, որոնք
հայտարարում են, թե ձեր մտավոր վիճակը բերում են մոռացության էտապի
մեդիտացիայի անվան տակ: Հենց որ թույլ տաք, որ ձեր միտքը վերահսկվի այս
ձևով, սատանան և նրա չարքերը կարող են ներս մտնել անքան անաղմուկ, որ
չեք հասկանա դա, այնքան որ հանդարտ կլինի այդ անցումը:

Խուսափեք հին հոգևոր պրակտիկայից, ներառյալ տարոտ (tarot) կարտերի
օգտագործումը
Շատ ու շատ հոգիներ աշխարհում քաղցած են հոգևոր առաջնորդության:
Իրենց կյանքի մեջ իմաստ բերելու իրենց փնտրտուքի մեջ, նրանք ակամա թույլ
են տալիս իրենց ներքաշվել այնպիսի գործունեությունների մեջ, որոնք
հասնում են հեթանոսության: Ցանկացած կեղծ դոգմա, որը համոզում է ձեզ
հավատալ, թե ձեր սրտում և հոգում կարող եք հասնել խաղաղության հին
հոգևոր պրակտիկայի միջոցով, պետք է միշտ խուսափել դրանցից: Սովորեք
ճանաչել դրանք որպես այնպիսին, ինչպիսին իրականում կան:
Բյուրեղների, մեդիտացիայի, ռեյկիի, յոգայի, տարոտի օգտագործումը,
հավատը հոգևոր առաջնորդների, մետաֆիզիկայի և այսպես կոչված հավատի
միջոցով բուժողների նկատմամբ, նրա համար են, որ գրավեն ձեզ հավատալու
այլընտրանքային գերագույն գոյության, որը գտնվում է Աստծո`
Հավիտենական Հոր կողմից ստեղծվածից դուրս:
Նախազգուշացում Բարձրացած տերերի (Ascended Masters) վերաբերյալ
Ձեզանից շատերն այսօր, ովքեր մշտապես փնտրում են հոգևոր
հարմարավետություն ձեր հրեշտակներին հետևելու պրակտիկայի միջոցով,
նույնպես պետք է զգոն լինեք այն փաստի հանդեպ, որ երբ նշվում է
Բարձրացած տերեր (Ascended Masters), կարող եք վստահ լինել, որ այդ
հրեշտակները Երկնքից չեն գալիս: Այդ հրեշտակները, զավակնե՛րս, ընկած
հրեշտակներ են և գալիս են խավարից: Սակայն ձեզ կասեն և հետո կհամոզեն,
թե դրանք գալիս են Լույսից: Այս ամբողջ հեթանոս հոգեկանությունը, եթե
դրան թույլ տաք իշխի ձեր կյանքում, վերջ ի վերջո ձեզ ներքև կքաշի դեպի
խավարի փոսերը այն ժամանակ, երբ ամենաքիչն եք այդ սպասում: Սատանան
բավականին զգույշ կլինի այդ մութ ստերը ներկայացնելիս, որովհետև ձեզ
միշտ կասվի, և դուք կհավատաք, թե դրանք բոլորն էլ լավ բաներ են:
Այդ գործունեությունների մեծ մասը ներկայացվում են որպես լավ ձեր
ինքնագնահատման, վստահության համար, ձեր կյանքի վրա
վերահսկողության համար, որոնք բոլորն էլ ստեր են: Սրանք ոչ միայն ձեզ
հեռացնում են ճշմարտությունից, այլև բերում են անասելի թշվառություն, երբ
չար ոգիները ներս են մտնում ձեր հոգու մեջ որպես այդ գործունեությունների
ուղղակի արդյունք:
Աստվածաշունչը նախազգուշացնում է կախարդության վտանգների մասին
Ճշմարտությունը երբեք չի կարող կեղծվել: Սուրբ Աստվածաշնչի միջոցով
տրված ուսուցումները նախազգուշացնում են մարդկությանը կախարդության,
բախտագուշակության և կեղծ աստվածներ պաշտելու վտանգների մասին:
Այսօրվա աշխարհում այդ գործունեությունները ներկայացվում են որպես

անվնաս, սակայն՝ անհրաժեշտ, ձեր հոգևոր բարօրության համար: Իրենց
քնքուշ բնույթի պատճառով հոգիներից շատերը կգրավվեն դեպի Նոր Դար
պրակտիկան, սիրո այն կեղծ ֆասադի պատճառով, որը դուրս է հոսում այդ
գործունեությունից: Դրանից ավելի հեռու ոչինչ չի կարող լինել
ճշմարտությունից:
Նախազգուշացում հրեշտակների հանդեպ մոլեռանդ նվիրվածությունից
Հիշե՛ք, Սատանան և նրա ընկած հրեշտակներն են ձեզ խորամանկորեն և
զգուշորեն տարել այդ ստերի մեջ առանց կասկածներ հարուցելու: Ձեզնից
նրանց, ովքեր քարոզում են մոլեռանդ նվիրվածություն հրեշտակների հանդեպ,
Ես հետևյալն ունեմ ասելու. Ինչու՞ առաջին հերթին չեք հռչակում Աստծո` Իմ
Հավիտենական Հոր Խոսքը: Մի՞թե այդ տարվածությունը հրեշտակներով
պարզապես կռապաշտության մեկ այլ ձև չէ: Չնայած, անպայման աղոթեք
Սուրբ Հրեշտակների օգնության համար, սակայն միշտ տվեք այս հարցը.
արդյո՞ք հրեշտակների հանդեպ ձեր պաշտամունքը Հիսուս Քրիստոսի`
Աստծո Սիրելի Որդու կամ Աստծո` Հավիտենական Հոր հանդեպ ձեր ունեցած
սիրո հաշվին չէ: Եթե այդպես է, ուրեմն դուք վիրավորում եք Ինձ` ձեր
Աստվածային Փրկչին` Հիսուս Քրիստոսին:
Արթնացեք հիմա այսպես կոչված հոգեկանության ստերի հանդեպ:
Հրեշտակները, որոնց դուք գրավում եք մասնակցելով այսպիսի
գործունեությունների մեջ, Երկնքից կամ Լույսից չեն գալիս: Նրանք կթվան
որպես Լույսից եկող, բայց դա այն խաբեությունն է, որը Սատանան և նրա
չարքերն օգտագործում են իրենց գործողությունները խելամտորեն քողարկելու
համար:
Հիշեք մի վերջին դաս: Որքան ցանկանում եք զգեստավորեք ձեր հեթանոս
գործունեությունները՝ դրանք ներկայացնելով որպես Երկնքի Աստվածային
Լույսին հարգանքի մատուցում, միևունույն է դրանք կլինեն սուտ: Այն սուտը և
նրանց, ում դուք համոզում եք հետևել այդ արտառոց ճամփորդությանը դեպի
Իմ Հոր Կամքից դուրս գտնվող մի այսպես կոչված հոգևոր թագավորություն,
ձեզ այնքան կմոտեցնի Սատանային, որ մի որոշակի կետից հետո վերադարձ
չի լինի:
Սիրո միակ Աստվածային թագավորությունը, որ գոյություն ունի այս երկրից
դուրս` Երկինքն է: Մնացած ամեն ինչ, որ ձեզ ասել են, ճշմարիտ չէ:
Սատանան, այնուամենայնիվ, ցանկանում է, որ հավատաք, թե կա:
Իրականությունն այն է, որ նա քաշում է բոլոր չկասկածող և սնոտիապաշտ
հոգիներին դեպի դժոխքի խավարը իր և բոլոր ընկած հրեշտակների հետ
միասին: Ամենը կեղծ սիրո անվան տակ:

Խնդրում եմ հիշեք, որ Սերը, ճշմարիտ Սերը, կարող է գալ միայն Աստծուց`
Հավիտենական Հորից:
Ձեր սիրող Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս

Ծոմ պահելու եւ ինքնամերժման կարեւորությունը
Երկուշաբթի, 16 մայիսի, 2011թ., ժ.11.30
Իմ սիրելի աղջի՛կ, դու վերջապես հասկանում ես, որ առանց Ինձ ոչինչ ես: Իմ
շնորհների միջոցով է, որ դու կյանք ես ստացել Իմ Հոր Թագավորության մեջ:
Առանց քո կյանքում Իմ Ներկայության, այն կլինի անպտուղ և ցանկացած
իմաստից զուրկ: Ո՜հ, որքան եմ Ես ցանկանում, որ Իմ բոլոր զավակները
հասկանան այն կյանքը, որը Ես կարող եմ բերել նրանց հատկապես Սուրբ
Հաղորդության Խորհրդի միջոցով: Քանի որ միայն այն դեպքում, երբ դուք
ստանում եք ինձ ձեր փխրուն հոգու մեջ Աստվածային Հացի և Գինու միջոցով,
միայն այդ դեպքում դուք ճշմարտապես կզգաք Իմ Սերը: Այդ Սերը կհզորացնի
ձեզ, ոչ միայն ձեր հոգին, այլև ձեր միտքը: Իմ ներկայությունը ձեզ վեր
կբարձրացնի, որ դառնաք Իմ ճշմարիտ հետևորդները:
Իմ այն հետևորոդները, որոնք Ինձ կանոնավորապես չեն ստանա այդ
Ամենասուրբ Խորհրդի միջոցով, կլինեն ինչպես մի անոթ, որը միայն կիսով
չափ է լիքը: Դուք Իմ Մարմնի և Արյան կարիքն ունեք, որը հեղվեց ձեզ բոլորիդ
համար, որ լցնի ձեզ Իմ ճշմարիտ Ներկայությամբ: Քանի որ առանց դրա, դուք
անկարող կլինեք գտնել այն իսկական ուժը, որ ամբողջապես հռչակեք Իմ
Փառքը:
Զավակնե՛րս, դուք պետք է հասկանաք, որ Իմ Գոյությանը հավատալը ձեր
հոգևոր ճամփորդության մի մասն է միայն: Դեռևս այնքան շատ բան կա, որ
պետք է հասկանաք: Ձեր մարմնի հաճույքները մերժելու միջոցով միայն դուք
ճշմարիտ կկայանաք: Այն փաստի շնորհով, որ Սատանան կառավարում է
մարդուն մարմնական ցանկությունների միջոցով, դուք պետք է մերժեք նրան`
մերժելով այն հաճույքները, որոնք փնտրում եք: Ծոմապահությունը
ամենահզոր միջոցներից մեկն է ձեր հոգիները Սատանայից ու նրա չարքերից
ազատելու համար: Այնքա՜ն քչերն են աշխարհում կարողանում կատարել այդ
զոհաբերությունը, սակայն դա այնքան պարզ է և չի վատացնում ձեր
առողջությունը: Շաբաթական մեկ օր ծոմապահությունը ձեզ կբերի հատուկ

շնորհներ: Կատարելով փոքրիկ զոհաբերություններ հանուն Ինձ` ձեր
Աստվածային Փրկչի, դուք ոչ միայն հոգիներ կփրկեք, այլև ավելի կմոտենաք
Ինձ: Այլ զոհաբերությունները, երբ հրաժարվեք աշխարհիկ բարիքներից, ձեզ
ավելի կմոտեցնեն Իմ Սուրբ Սրտին:
Կյանքը, զավակնե՛րս, չպետք է լինի միայն նյութական իրերի հանդեպ
հետապնդում, եթե դրանք ավել են ձեր իրական կարիքներից: Ընդունելով
պարզ կարիքները և ձեր ժամանակը Ինձ նվիրելով, դուք ճշմարիտ
բավարարվածություն կզգաք: Ոչ միայն դա, այլև ձեր կյանքում առաջին անգամ
դուք կիմանաք ճշմարիտ ազատության իմաստը: Հիշե՛ք, որ Սատանան
վերահսկում է մարդկանց մարմնական ցանկությունների միջոցով, ներառյալ
սնունդը, հագուստը, սեքսը, տները, ավտոմեքենաները, արձակուրդը, շքեղ
ապրուստը, երաժշտությունը, ալկոհոլը և հայտնի մարդկանց կուռք դարձնելը:
Միայն այն ժամանակ, երբ ընդունեք, որ սրանք սոսկ իլյուզիա են, դուք
կհասկանաք, որ երկրի վրա ձեր ժամանակը չպետք է վատնվի այդպիսի
անօգուտ հետապնդումների վրա:
Երկրի վրա ձեր անցկացրած ժամանակը, զավակնե՛րս, դեպի հավերժություն
ճամփորդության մի մասն է միայն: Մահվանից հետո ձեզ համար
կշարունակվի այլ տեսակի կյանք: Հիմա փնտրեք Լույսը, որպեսզի ձեր հոգին
ճաշակի ճշմարիտ երջանկություն հավիտյան և բարձր տեղ Դրախտում:
Հոգևոր սրբության այս աստիճանին հասնելու համար, խնդրում եմ
մարմնական զոհաբերություններ արեք, քանի դեռևս կենդանի եք երկրի վրա:
Նաև, ձեր կյանքի բոլոր տառապանքներն առաջարկեք կորած հոգիների
համար, և կհնձեք այն պարգևները, որոնք սպասում են ձեզ հաջորդ կյանքում:
Ձեր սիրող Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս

Պատվեք Իմ Հորը
Չորեքշաբթի, 18 մայիսի 2011թ., ժ.17:00
Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես բաց թողեցի այն ժամանակը, որը դու երեկ Ինձ
խոստացար: Ես հասկանում եմ, որ դու չափազանց զբաղված կյանքով ես
ապրում, բայց հիշիր որ Ես այն Կյանքն եմ, ում պետք է փնտրես ամենից առաջ
քո ամենօրյա գործողություններից վեր:

Ժամանակ` մարդու համար, որպեսզի անկեղծորեն մտածի իր կյանքի մասին
Եկել է ժամանակը, որ մարդկությունն անկեղծորեն մտածի իր կյանքի մասին:
Իմ բոլոր զավակներն ամենուր, աշխարհի յուրաքանչյուր անկյունում, պետք է
իրենց տան այս հարցը. Արդյոք իրենք հավատու՞մ են, թե՞ ոչ, որ Հայր Աստված
գոյություն ունի: Մինչ կանխասացված ժամանակների վերջը ավելի ու ավելի է
մոտենում, հիմա պետք է կատարվեն մի շարք ընտրություններ: Դուք,
զավակնե՛րս, ընդունու՞մ եք, որ Աստված` Իմ Հավիտենական Հայրն է ձեզ
ստեղծել: Եթե ընդունում եք, ուրեմն պատասխանեք հաջորդ հարցին: Որքա՞ն
ժամանակն եք դուք անցկացնում շնորհակալություն հայտնելու Նրան Իր
տված ընծաների` կյանքի, ձեր ընտանիքի և ընկերների համար: Այն տան
համար, ուր ապրում եք: Այն սննդի համար, որ ուտում եք: Եթե
շնորհակալություն չեք հայտնում, ապա դուք ճշմարտության հետևորդները
չեք:
Հարգանք ցույց տվեք Իմ Հորը
Ձեզնից նրանք, ովքեր հավատաում են Աստծուն` ամեն ինչի Արարչին, մի՞թե
չգիտեք, որ աղոթքը կենսական է, եթե օգտվելու եք հաջորդ փառահեղ կյանքից,
որը Նա նախատեսել է ձեզ համար: Խոսեք Նրա հետ ամեն օր: Ցույց տվեք
Նրան այն հարգանքը, որին Նա արժանի է: Որովհետև Նրան ուշադրություն
չդարձնելով, դուք վիրավորում եք Ինձ: Իմ բոլոր նվիրված հետևորդներին, Ես`
ձեր Աստվածային Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսը, կոչ եմ անում ձեզ հիմա
հասկանալ, թե որքան կարևոր է պատվել Իմ Հորը: Նրան չի տրվում այն
ուշադրությունը, որին Նա արժանի է: Շատերի մոտ Հայր Աստծո պատկերը
խիստ է, վախեցնող և բարկացած: Դուք այնքան վախեցած եք, որ Նրան հրում
եք մի կողմ: Եթե իմանայիք, թե Նա որքա՜ն է խնդրում ձեր սերը, հենց այս
պահին ծնկի կգայիք և կխնդրեիք Նրան ներել ձեզ: Խնդրում եմ, աղոթեք Հայր
Աստծուն: Նա ձեր սիրո կարիքն ունի: Նա ձեր պաշտամունքի կարիքն ունի: Իմ
Հորն ուղղված աղոթքը բերում է ահռելի Գթասրտություն, երբ խնդրում եք Իմ
Հորը` պաշտպանել ձեզ և փրկել ձեզ Իմ Անվամբ: Նա հազվադեպ է մերժում
ձեր խնդրանքը, ըստ Իր Ամենասուրբ Կամքի: Աստված` Հավիտենական Հայրը,
չափազանց սիրող է, կարեկից, և նրա հանդեպ նվիրվածությունը աշխարհին
կբերի մեծ շնորհներ և փրկություն:
Աղոթեք Իմ Հորը, որպեսզի խուսափեք գլոբալ աղետներից
Աղոթեք Իմ Հորը, որպեսզի խուսափեք գլոբալ աղետներից, Իր Սիրելի Որդու
Անունով, և Նա կլսի ձեր աղոթքները: Այնքան քիչ քրիստոնյաներ են
աշխարհում օգնության համար կանչում հատկապես Նրա Անունը: Նա, ով
այնքան սիրով ստեղծեց մարդուն Իր պատկերով, Նրա մասին մոռացել են:
Ցույց տվեք հիմա Նրան այն պատիվը, որը հիմա պահանջվում է` օգնելու

համար թեթևացնել Մեծ Տառապանքի ժամանակ երկրի վրա տեղի ունենալիք
էկոլոգիական աղետները:
Իմ Հայրը բռնում է աշխարհն Իր Ձեռքերի մեջ: Նրա զավակները, սակայն, այլևս
չեն պատվում կամ պաշտում Նրան: Նրանք մոռանում են այն փաստը, որ մինչ
Սատանան շարունակում է գողանալ հոգիներ, միայն մեկ ուժ կա, որը կմնա
հավիտյան, և դա Աստծո Ուժն է: Իր Գթասրտությամբ, Նա կլսի օգնության ձեր
կանչերը: Խնդրում եմ, կանչեք Նրան հիմա, հատկապես մեծ փոփոխության
այս ժամանակ:
Ձեր սիրող Փրկիչ
Աստծո` Ամենակարող Հոր Որդի
Հիսուս Քրիստոս

Ծնողների պատասխանատվությունն այսօր աշխարհում
Հինգշաբթի, 19 մայիսի, 2011թ., ժ. 18.15
Իմ սիրելի աղջի՛կ, աշխարհը հիմա ամբողջապես ընկղմվել է
հուսահատության խորքերը Աստծո` Ամենակարող Հոր հանդեպ հավատի
պակասի պատճառով: Նույնիսկ փոքրիկ երեխաները զվարթորեն կմերժեն
Նրա Գոյությունը: Այդ դատարկ կարծրացած հոգիները ոչ միայն վիրավորում
են Իմ Հավիտենական Հորը, այլև Ինձ խորը տառապանք են պատճառում:
Դուք այնքան եք հեռացել, զավակնե՛րս, որ ամբողջապես անտեսում եք
հոգեկանության ողջ զգացողությունը, որով ծնվել եք: Ի՞նչ եք կարծում մինչև
ուր կտանի ձեզ աշխարհի և նրա նյութապաշտության հանդեպ ձեր սերը: Դուք,
ովքեր ընկղմված եք հարստության և աշխարհիկ գրավչությունների
հարմարավետության մեջ, պետք է իմանաք, որ դրանք շուտով կվերցվեն
ձեզնից որպես առաջիկայում սպասվող մաքրագործման մաս:
Ծնողների պատասխանատվությունը
Ինչու՞ եք ձեր զավակներին սովորեցնում մարդու կողմից պատրաստված
նյութական աշխարհի կարևորությունը իրենց խեղճ փոքրիկ հոգիների գնով:
Ձեր առաջնահերթ նպատակը ձեր երեխաներին հարստության ստեղծման և
կառուցման կարևորությունը սովորեցնելն է: Դուք հազվադեպ եք նրանց
սովորեցնում այն բարոյական նորմերը, որոնց նրանք պետք է հարմարվեն
չափահասության պարտականությունների հետ այն առնչությամբ թե ինչպես
պետք է իրենք հարգանք ցուցաբերեն ուրիշների նկատմամբ: Որ հասկանան

անկեղծության կարևորությունը և իրենց եղբայրների ու քույրերի հանդեպ
հասկացողություն ցուցաբերելու անհրաժեշտությունը: Դժբախտաբար, Իմ
զավակներն ամբողջապես մոլորվել են այն հոգևոր ճանապարհից, որը նրանց
անհրաժեշտ է վերջնական նպատակին հասնելու համար: Մի՞թե դուք ամոթ
չունեք: Ե՞րբ պետք է իմանաք, որ փողի և նրա առաջարկած ամեն ինչի հանդեպ
ունեցած ձեր կլանված սերը կավարտվի աղետով: Միայն այն ժամանակ, երբ
մերկանաք ձեր ստեղծած հարմարավետություններից, այդ ժամանակ
կհասկանաք թե որքան միայնակ եք:
Լսեք Ինձ հիմա քանի դեռ կարող եք: Առաջին հերթին դրեք ձեր ընտանիքի
կարիքները, քանի որ դա լավ է Ապահովեք ձեր ընտանիքի անդամներին: Բայց
խնդրում եմ, մի խրախուսեք ձեր զավակներին դառնալու հարստության և
հռչակ ցանկանալու ստրուկը, քանի որ դրանով կհրեք նրանց դեպի
Սատանայի բազուկները: Դուք ձեր զավակներին ծնել և ֆիզիկապես կյանք եք
տվել: Բայց նրանք ստեղծվել են Աստծո` Հավիտենական Հոր կողմից, երբ
նրանց տրվել է իրենց հոգիները: Անպայման պատասխանատվություն ցույց
տվեք որպես ծնող` հոգալով ձեր զավակների ֆիզիկական կարիքները Բայց
հիշեք, որ նրանց հոգիները սնուցման կարիք ունեն: Սովորեցրեք նրանց Իմ
Ուսուցումների ճշմարտությունը և իրենց հոգիներին հետևելու
կարևորությունը: Միայն այդ դեպքում դուք կտաք ձեր զավակներին մարմնի և
մտքի ճշմարիտ սնուցումը, որի կարիքն ունեն նրանք գոյատևելու համար,
որպեսզի վայելեն հավիտենական կյանքը:
Ձեր սիրղ Աստվածային Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Խառնաշփոթություն Իմ Երկրորդ Գալստյան Վերաբերյալ
Ուրբաթ, 20 մայիսի, 2011թ., ժ.10.00
Իմ սիրելի աղջի՛կ, շատ մարդիկ մտածում են, թե Երկրորդ Գալուստն
իրականում ինչ է նշանակում: Ուստի թույլ տուր Ինձ բացատրել:
Առաջին անգամ Ես եկա աշխարհ` մարդկությանը հավիտենական խավարից
ազատագրելու համար, որպեսզի նա կարողանա օգտվել Հավիտենական
Կյանքից: Աստված` Ամենակարող Հայրը, Իր Գթասրտությունից ելնելով, Ինձ
ուղարկեց, որպեսզի Իր բոլոր զավակները կյանք ունենան: Քանի որ մինչ այդ,
Ադամի և Եվայի մեղքերի պատճառով, դա հնարավոր չէր: Ես նորից գալիս եմ,
այս անգամ` պարգևատրելու համար բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են Ինձ:

Բավականին խառնաշփոթ վիճակ է տիրում աշխարհում այս իրադարձության
մասին: Շատերը հավատացած են, որ Իմ Երկրորդ Գալուսը նշանակում է, որ
աշխարհի վերջը եկել է: Դա այդպես չէ, այլ դա նշանակում է, որ
Ժամանակների Վերջն է (Վերջին ժամանակները), երբ Սատանան և նրա
հետևորդները, որոնք աշխարհում ստեղծեցին անասելի թշվառություն,
կվերացվեն երկրի վրայից 1.000 տարով:
Երկրի վրա Նոր Դրախտի մասին
Իմ խոստացած Նոր Դրախտը կգա այն ժամանակ, երբ Երկինքն ու Երկիրը
կմիավորվեն, կդառնան մեկ: Այս նոր կյանքը, որը Ես բերում եմ Իմ բոլոր
հավատարիմ հետևորդների համար, սիրո և փառքի կյանք է: Դուք, Իմ
հետևորդնե՛ր, պետք է դիմանաք շատ տառապանքների, այնուամենայնիվ,
մինչ այս անցումը տեղի կունենա: Որպեսզի աշխարհին օգնեմ
նախապատրաստվել այդ մեծ իրադարձությանը, Ես նախապես բերում եմ Իմ
Գթասրտության ընծան` Նախազգուշացումը, որը ձեզանից յուրաքանչյուրին և
ամեն մեկիդ կտա հնարավորությունը` տեսնելու ձեր մեղքերը և այն, թե որքան
են դրանք վիրավորում Ինձ, ձեզ հնարավորություն կտա տեսնել
ճշմարտությունը: Երբ հասկանաք մեղքի բիծը, որը գոյություն ունի ձեր
ներսում, միայն այն ժամանակ կհասկանաք, թե որքան եմ Ես տառապում:
Մի հայացք, թե ինչ տեղի կունենա Վերջին Դատաստանի ժամանակ
Ձեզ բոլորիդ թույլ տալով, որ զգաք Իմ Գթասրտության այս մեծ գործը, դուք մի
ճշմարիտ պահ կտեսնեք այն, ինչ տեղի է ունենալու վերջին դատաստանի օրը:
Այս ձևով ձեզ տրվում է արդար ընտրություն` մեկ անգամ ևս դեպի Ինձ
դառնալ: Հասկանում եք, Ես ձեզ բոլորիդ սիրում եմ մի այնպիսի խորը և
հաստատուն Սիրով, որ հնարավոր ամեն ինչ կանեմ ձեզ Խաբեբայի ճանկերից
փրկելու համար:
Զգուշացեք հիմա, քանի որ Սատանան հիմա կավելացնի իր գործունեությունը
ձեր եղբայրների և քույրերի միջոցով, որ համոզի ձեզ մեջք դարձնել Ինձ այն
բանից հետո, երբ այդ մեծ իրադարձությունը տեղի ունենա: Հիմա դուք պետք է
բացեք ձեր միտքը, մի կողմ դնեք ամեն մարդկային մտածելակերպ, որպեսզի
ընդունեք երկրի վրա ձեր գոյության մասին ճշմարտությունը: Մարդկային
բանականության գիտական մտածողությունից սերված յուրաքանչյուր սուտ
կներկայացվի ձեզ` արգելելու համար ձեզ, որ ընդունեք ճշմարտությունը:
Սատանան չի ցանկանում, զավակնե՛րս, որ դուք Ինձ մոտ գաք: Նրա թույնը,
ինչպես մամլիչ, պետք է կոտրվի, բայց դա կարող է արվել միայն ձեր
օգնությամբ: Թույլ մի տվեք նրան պղտորել ձեր դատողությունը իր ստերով:
Ձեզ համար չափազանց դժվար կլինի անտեսել նրա փստարկները,
խայթոցներն ու ծաղրը, քանի որ այդ կերպ է նա աշխատում:

Սատանան կաշխատի այլ մարդկանց միջոցով, որ հուսալքի ձեզ
Ձեզանից շատերը չեն հասկանա, որ Սատանան այս կերպ աշխատում է այն
մարդկանց միջոցով, ում կարծիքները դուք հարգում եք: Բայց սա հենց այն ձևն
է, որով նա աշխատում է: Նա կհաղորդակցվի այդ խեղճ հոգիների միջոցով,
ովքեր խավարի մեջ են: Նա այնպես կանի, որ նրանց մտքերը փակվեն Իմ
փառքի ճշմարտության և հավիտենական կյանքի հանդեպ, որն իրավունքով
ձերն է: Այլևս երբեք թույլ մի տվեք, որ նրա ազդեցությունը վնասի Իմ հանդեպ
ձեր ունեցած սերը: Եվ հիշեք, քանի որ նա չի շահի այս ճակատամարտը, ապա
այդ խեղճ հոգիները, որոնք հետևում են նրան, կգցվեն նրա հետ Դժոխք: Եթե
ցանկանում եք հավիտենական կյանք, ուրեմն օգտագործեք երկրի վրա այս
ժամանակը Սատանային մերժելու համար, քանի դեռ կարող եք:
Ես կկառավարեմ երկիրը 1000 տարի
Աղջի՛կս, Ես 1000 տարի կկառավարեմ երկիրը: Չսխալվես, քանի որ հիմա Ես
պատասխանատու եմ այն դեպքերի համար, որոնք այժմ կատարվում են երկրի
վրա: Ես հիմա նախապատրաստել եմ ճանապարհը երկրի վրա Իմ նոր
թագավորության համար, և այդ ժամանակը մոտ է: Շատ ավելի մոտ, քան
շատերն են կարծում: Ուրախացիր, քանի որ այս նորությունը կողջունվի բոլորի
կողմից: Դա վերջ կտա երկրի վրա ամեն տառապանքի: Այն կվառի սիրո և
փառքի մի աղբյուր, որ Իմ բոլոր զավակները ստանան:
Նոր Դրախտը կլինի ձեր հասկացողության սահմաններից այն կողմ: Բայց լսիր
սա. Այս նոր կյանքը Իմ բոլոր նվիրյալ հետևորդներին կառաջարկի
անհանգստությունից ազատ մի կյանք: Դուք ոչ մի բանի կարիք չեք ունենա:
Ամեն ինչ կապահովվի Իմ կողմից: Ձեզանից ամեն մեկը և յուրաքանչյուրը, ով
ընտրել է այս Փառահեղ Թագավորությունը, կսարսափի այն Թանկարժեք
Գոհարից, որը սպասվում է ձեզ: Աղոթեք հիմա, որ ձեր եղբայրներն ու քույրերը
բացեն իրենց աչքերը Իմ տված խոստումների ճշմարտության հանդեպ,
որպեսզի նրանք նույնպես կարողանան մտնել Երկրի վրա այս նոր կյանքի մեջ:
Ձեր սիրող Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս

Ներումը` դեպի ազատություն տանող ճանապարհ
Շաբաթ, 21 մայիսի, 2011թ., ժ. 10.40
Աղջի՛կս, ներումը դեպի ազատություն տանող ճանապարհն է: Երբ ներում եք
նրանց, ովքեր վիրավորում են ձեզ կամ վնաս են պատճառել ձեզ, դուք դառնում

եք հոգով ազատ: Այդ ժամանակ է ուրախությունը լցվում ձեր հոգին: Դա նաև
նշանակում է, որ Ես ներկա եմ ձեր ներսում: Երբ ներում եք ուրիշներին, դա
սիրո նշան է ոչ միայն ձեր հարևանի հանդեպ, այլև Իմ` ձեր Աստվածային
Փրկչի հանդեպ: Նրանք, ովքեր չեն հավատում Ինձ, իմացիր, որ երբ նրանք
ներում են ուրիշներին, Ես ներկա եմ և քայլում եմ նաև նրանց հետ: Սակայն
նրանք գաղափար չունեն այդ մասին:
Ներումը սեր է: Իմ Սերն անսահման է: Բայց Ես աղերսում եմ ձեզ, զավակնե՛րս,
որ թույլ տաք Ինձ ներել ձեր մեղքերը: Եթե դուք միայն խնդրեիք Ինձ այդ անել,
դուք ոչ միայն ազատ կլինեիք, այլև այն սերն ու ուրախությունը, որը կզգայիք,
կզարմացներ ձեզ: Խոնարհության այդ գործողությունը ձեզ թույլ կտա սիրով
հաղորդակցվել ուրիշների հետ: Ձեր լույսը կփայլի և կազդի մյուսների վրա
յուրահատուկ կերպով, բայց ո՛չ դուք, ո՛չ էլ նրանք չեն գիտակցի դա: Իմ Սերը,
Ազատագրման գործողության տեղի ունենալուց հետո, կհեղեղի ձեր հոգին: Ձեր
մաքուր հոգին կլինի մագնիսի պես, մինչ ուրիշներին կքաշի դեպի ձեզ:
Զավակնե՛րս, հեշտ չէ ներել ուրիշներին: Հպարտությունն ու ինքնարժանիքի
զգացողությունը արգելում են, որ գթասրտության այս մեծ արարքը կատարվի:
Դա Սատանայի գործն է: Քանի որ նա գիտի, որ ներողամտության պակասը
տանում է Հայր Աստծո դեմ ավելի մեծ մեղքերի: Երբ չեք կարողանում ներել
ուրիշներին, կառուցում եք վրդովմունք, որը երբ թարախակալում է,
հանգեցնում է ատելության և նույնիսկ սպանության: Շատ դեպքերում այն
կարող է հանգեցնել պատերազմների:
Եթե մարդիկ ամենուրեք ներեին միմյանց առատաձեռորեն, այդ դեպքում
ատելությունը գոյություն չէր ունենա: Սպանությունը կլիներ ավելի
հազվադեպ, իսկ Սերը, Աստծո` Հավիտենական Հորը Սերը, կտարածվեր:
Սովորեք ներել միմյանց: Մի կողմ հրեք հպարտությունը և խնդրեք Իմ
Գթասրտությունը: Քանի որ երբ դուք որևէ բան եք խնդրում Իմ Սուրբ Կամքին
համապատասխան, ձեզ կտրվի ձեր խնդրանքը:
Ձեր սիրող Փրկիչ
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Նոր հայտնություններ. Ջրհեղեղներ Ֆրանսիայում այս
տարվա ամռանը
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Իմ սիրելի քնքուշ աղջի՛կ, 2011թ. մարտի 18-ին Իմ կողմից քեզ տրված
հայտնությունը, որ մայիսին Իսլանդիայում հրաբխի ժայթքում կլինի, տեղի է
ունենում հիմա: Դու մտածում ես, թե ինչու՞ այդպես ցնցվեցիր, երբ դա տեղի
ունեցավ ինչպես կանխասացվել էր: Ուստի Ես կբացատրեմ: Չնայած քեզ հետ
տեղի ունեցող Իմ հաղորդակցության իսկության վերաբերյալ քո ունեցած
կասկածները մեծամասամբ ցրվել են, դու դեռևս վախենում էիր, որ ճիշտ ձևով
չէիր ընկալում այս մարգարեությունները: Այժմ դու պետք է վստահությամբ վեր
կենաս և թույլ տաս Ինձ ցրել քո վախը: Առաջ գնա հիմա և հրապարակիր,
առանց տատանվելու, մյուս իրադարձությունները, որոնք Ես բացահայտել եմ
քեզ: Այդ անելով, ավելի շատ մարդիկ կհասկանան, որ դա Ես եմ` Հիսուս
Քրիստոսը, ով այժմ ուշադրություն է պահանջում` հոգիների փրկությանն
օգնելու համար:
Երբ այս մարգարեությունները հաստատվեն, Իմ հետևորդների սրտերում քիչ
կասկած կլինի դրանց իսկության վերաբերյալ: Թող կոշտացած հոգին, որ
մերժում է հավատալ, և որը միշտ բանական պատասխան կտա
ճշմարտությանն ականատես լինելիս, չհամոզվի:

Ջրհեղեղներ Ֆրանսիայում, ջերմության ալիք Թուրքիայում
Լսիր Ինձ հիմա. Ջրհեղեղներ կլինեն Ֆրանսիայի հարավում այս ամառ:
Թուրքիայում ջերմության ալիք կլինի: Ուրիշ էկոլոգիական դեպքերի թվում,
որոնք իրարանցում կառաջացնեն, կլինի Անգլիայում տեղի ունենալիք
երկրաշարժը, (բայց ոչ անմիջապես): Այդ դեպքերի մի մասը կազդեն նաև
Եվրոպական այլ երկրների վրա: Սպասեք Միջերկրականի շրջանում ծովի
մակարդակի բարձրացման, որը կցնցի բոլորին: Երկրաշարժեր կգրանցվեն
նաև Նորվեգիայում և Հարավային Ամերիկայում: Ես, աղջի՛կս, ուրիշ
իրադարձություններ ևս կբացահայտեմ քեզ, բայց միայն մեկ մտադրությամբ.
Իմ զավակներին դարձի բերելու նպատակով: Եթե և երբ նրանք ընդունեն, որ
Ես եմ խոսում իրենց հետ քո միջոցով, այդ դեպքում դա Ինձ ուրախություն
կբերի: Ես ցանկություն չունեմ վախեցնելու Իմ զավակներին, բայց այս
դեպքերը կշարունակվեն աճել աշխարհում, որպես սպասվող մեծ երկնային
պատժի մի մաս: Սրանք Խաբեբայի դեմ Պատերազմի ամհրաժեշտ մասն են
կազմում:
Աղոթեք հիմա, զավակնե՛րս, այս իրադարձությունները նվազեցնելու և
դրանցից խուսափելու համար, քանի որ աղոթքը չափազանց հզոր միջոց է
ներողամտություն գտնելու համար:

Գնա հիմա խաղաղությամբ: Մի վախեցիր հրապարակել այս
մարգարեությունները, քանի որ դրանք տեղի կունենան:
Ձեր Փրկիչ
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Ինչու եմ Ես հաղորդակցվում աշխարհի հետ այս ձևով
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, հիմա ժամանակն է մտածել Իմ սրբազան պատգամների
մասին և հասնել նրան, որ ամբողջ աշխարհում որքան հնարավոր է շատ
մեղավորներ ուշադրություն դարձնեն դրանց:
Չսխալվես, այս պատգամները տրվում են աշխարհին որպես ընծա, որպեսզի
օգնեն փրկվել ձեզ բոլորիդ, բոլոր Իմ զավակներին, և ներառյալ նրանց, ովքեր
ուրիշ կերպ են գալիս Հայր Աստծո մոտ:
Մարդիկ, հատկապես կաթոլիկները, կշփոթվեն, երբ Ես նրանց Իմ մյուս
զավակներից, որոնք այլ դավանանք ունեն, բարձր չեմ դասի: Իմ բառերն
ընտրված են այնպես, որ լսվեն բոլորի կողմից, այլ ոչ թե միայն մի քանի
ընտրյալների: Իմ Սերը խտրականություն չի դնում: Նրանց, ովքեր քննում են,
թե Ես ինչ ձևով եմ խոսում մարդկության հետ այս պատգամների միջոցով,
լսե՛ք Ինձ հիմա. Մինչ դուք, Իմ հետևորդներ, հասկանում եք, որ
ճշմարտությունը երբեք չի փոխվել Իմ Խաչելության ժամանակից ի վեր, ուրեմն
իմացեք, որ Ես պետք է տարածեմ Իմ Սերը Աստծո բոլոր զավակների վրա: Ոչ
մեկը մյուսից ավելի լավը չէ:
Աղջի՛կս, դու չպետք է պատասխանես կամ փորձես պաշտպանել Իմ Խոսքը,
երբ քեզ հարցնում են բացատրել, թե ինչու եմ Ես խոսում այս ձևով: Իմ Խոսքն
Աստվածային է: Այն չպետք է փոխվի կամ հարմարեցվի նրանց, ովքեր իրենց
համարում են աստվածագիտության փորձագետներ: Քանի որ Իմ Խոսքը
կտրվի աշխարհին մի այնպիսի լեզվով, որը պարզ հասկանալի կլինի
մարդկությանն այսօր: Շատերը կհարցնեն, թե ինչու այս Խոսքերը չեն
օգտագործում Իմ հին ժամանակների մարգարեների և առաքյալների կողմից
օգտագործված տերմինաբանությունը: Ես նրանց այսպես կպատասխանեմ.

Հիշե՛ք, Իմ Ուսուցումները երբեք չեն փոխվում: Անկախ այն բանից, թե Ես
այսօր ինչ լեզու կօգտագործեմ ժամանակակից ձևով հաղորդակցվելու համար,
ճշմարտությունը մնում է նույնը` անեղծ:
Զգուշացեք այն տեսանողներից, ովքեր հայտարարում են, թե իրենք
պատգամներ են տանում Ինձնից, և օգտագործում են հին լեզուներ կամ
հատվածներ Աստվածաշնչից: Քանի որ այսօր Ես այդ ձևով չեմ
հաղորդակցվում մարդկության հետ: Ինչի՞ համար պետք է Ես դա անեմ: Ինչու՞
պետք է Ես հեռացնեմ մի նոր սերնդի, նրանց, ովքեր չգիտեն Իմ Հոր Սուրբ
Գրքում պարունակվող լեզուն:
Պարզությունը այն բանալին է, զավակնե՛րս, որով հաղորդվում է Իմ
Ամենասուրբ Խոսքը: Հիշե՛ք, ուրիշներին Իմ գոյության ճշմարտության մասին
սովորեցնելիս, որ պարզությունը էական է: Եթե այդպես չանեք, չեք հասնի այդ
կորած հոգիներին, որովհետև նրանք չեն լսի:
Իմ Սիրո պատգամը
Իմ Սիրո պատգամը շատ պարզ է: Ես Կյանքն եմ, որն Իմ երկրի վրայի
զավակները խնդրում են: Բացատրեք, որ Ես ճշմարտությունն եմ: Սա պարզ
հասկացրեք: Առանց Ինձ չկա հավիտենական կյանք: Օգտագործեք այս
մարգարեությունները, որոնք Ես տվել եմ այս պատգամատարին, որ գրավեք
չհավատացողների ուշադրությունը: Սրա համար են այս պատգամները
տրվում աշխարհին: Ոչ թե նրանց վախեցնելու համար, այլ ապացուցելու, որ
Ես հիմա հաղորդակցվում եմ այսօր մի ձևով, որով Իմ Սուրբ Խոսքը ոչ միայն
կլսվի, այլև` կհավատան:
Ձեր սիրող Փրկիչ եւ Ուսուցիչ
Հիսուս Քրիստոս
Թագավոր Ողորմության

Երկինքը կբացվի Նախազգուշացման Ժամանակ
Երկուշաբթի, 23 մայիսի 2011թ., ժ. 14:30
Իմ սիրելի քնքուշ աղջի՛կ, դու հիմա տառապում ես այն տանջանքներով, որոնք
Ես եմ զգում մարդու մեղքերի պատճառով: Ահա թե դա ինչի է նման: Հիմա դու
զգում ես Իմ տառապանքի միայն մի փոքր մասը, որը Ես զգում եմ օրվա
յուրաքանչյուր պահի: Պետք չէ վախենալ Նախազգուշացումից, աղջի՛կս:

Նախազգուշացումը կլինի դրամատիկ իրադարձություն
Այն կցնցի շատերին աշխարհում, քանի որ դա կլինի մի դրամատիկ
իրադարձություն, երբ երկինքը կբացվի, և Իմ Գթասրտության բոցերը կթռչեն
աշխարհով մեկ: Քանի որ շատերը չեն հասկանա, թե ինչ է տեղի ունենում,
այնքան ցնցված կլինեն նրանք, որ սխալմամբ կկարծեն, թե տեսնում են
աշխարհի վերջը: Ասա նրանց, որ ուրախանան, երբ տեսնեն Իմ Փառքը, քանի
որ դա, եթե ինչպես հարկն է նախապատրաստված լինեք, կլինի Իմ
Գթասրտության ամենաակնառու դեպքը, որ երբևէ եղել է Իմ Խաչելության
Օրվանից ի վեր: Սա, զավակնե՛րս, կլինի ձեզ տրվող փրկարար շնորհը և կօգնի
նրանց, ովքեր առանց դրա դատապարտված կլինեին մտնելու Դժոխքի
խորքերը:
Իմ բոլոր զավակներն ամենուրեք պետք է նախազգուշացնեն կորած
հոգիներին, թե ինչ պետք է ակնկալեն: Զգուշացրեք նրանց, որ հաշտվեն` հիմա
իրենց մեղքերը խոստովանելով: Կարևոր է, որ մինչ այդ որքան հնարավոր է
շատ մարդիկ լինեն շնորհի վիճակի մեջ, քանի որ նրանք չեն կարողանա
դիմանալ այդ իրադարձությանը շոկի պատճառով: Շատ ավելի լավ է
ականատես լինել Աստվածային Ակնառու իրադարձությանը, քան
անպատրաստ լինել վերջին Դատաստանի օրվան:
Ուժեղ եղեք դուք բոլորդ: Ուրախացեք, եթե հավատարիմ հետևորդներ եք, քանի
որ ձեզ ցույց կտրվի Իմ Աստվածային Ներկայության մի փոքր մասը, որը ձեր
նախնիները չտեսան իրենց կյանքի ընթացքում: Աղոթեք Իմ մնացած
զավակների համար: Ասացեք նրանց ճշմարտությւնը հիմա, քանի դեռ կարող
եք: Բանի տեղ մի դրեք նրանց արհամարհանքը, քանի որ եթե հիմա նրանք
գործեն` աղոթելով իրենց մեղքերի թողության համար, նրանք ձեզ
շնորհակալություն կհայտնեն այդ մեծ հրաշքի կատարվելուց հետո:
Գնա հիմա խաղաղությամբ: Մի վախեցիր: Պարզապես աղոթիր այն հոգիների
համար, ովքեր ունեն մահացու մեղքեր, որպեսզի նրանք չմեռնեն մահացու
մեղքերի մեջ:
Ձեր Աստվածային Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Եթե դժվարանում եք աղոթել

Երեքշաբթի, 24 մայիսի, 2011թ., ժ.18.00
Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես այսօր ուրախ եմ, որ այդքան շատ աշխատանք է արվել
Իմ Ամենասուրբ Խոսքն աշխարհին հասցնելու համար: Դու երբեք չպետք է
մտածես, որ բավարար չափով չես անում այն մարդկանց քանակի պատճառով,
ովքեր մերժում են այս պատգամները: Քանի որ Իմ զավակներից նրանք, ովքեր
չեն ընդունում Իմ Խոսքը հիմա, նրանք կընդունեն այն երբ ժամանակը գա: Այդ
ժամանակ նրանք քաղցած կլինեն Իմ Ձայնը լսել:
Հիմա կենտրոնացիր Ինձ վրա: Մի շեղվիր նրանց կողմից, ովքեր
վիրավորանքներ են հեղում այս պատգամների վրա: Երբեք մի հուսահատվիր,
քանի որ նրանք, ովքեր հիմա լսում են Իմ Խոսքը, փաստորեն տարածում են
ճշմարտությունը մյուսներին, Իմ հանդեպ իրենց ունեցած սիրուց ելնելով:
Դարձը մի դժվար մարտահրավեր է այնպիսի աշխարհում, որն այնքան կույր է
հավիտենական կյանքի ճշմարտության հանդեպ: Հաստատակամություն է
պետք քանի որ որ Սուրբ Հոգու օգնությամբ, ում զորությունը հիմա ամենուր
զգացվում է աշխարհում, Իմ զավակները վերջապես ետ կգան դեպի Ինձ: Բայց
ոչ բոլորը; Նրանք, ովքեր կնախընտրեն Խաբեբայի կողմից իրենց տրված
արհեստական հարմարությունները, նրանց համար չափազանց դժվար կլինի
մերժել այն կյանքը, որը վարում են: Աղոթեք ձեր ողջ ընտանիքի և բոլոր
ընկերների համար հիմա, որպեսզի բոլորդ կարողանաք միավորվել Իմ
հանդեպ ունեցած ձեր սիրո մեջ Նախազգուշացման ընթացքում: Քանի որ եթե
ընդունեք այս իրադարձությունը որպես ձեր ազատության արմատ, դուք
կպարգևատրվեք Իմ Մեծ Գթասրտությամբ:
Աղոթքը հեշտ չէ
Աղոթքը հեշտ չէ Իմ զավակներից շատերի համար, ովքեր դժվարանում են ասել
երկար կրկնվող և փոքր-ինչ ձանձրալի աղոթքներ: Եթե այդ ձևով եք աղոթում և
պայքարում եք դրա համար, պարզապես հանգիստ նստեք և հաղորդակցվեք
Ինձ հետ լռության մեջ: Պարզապես մտածեք երկրի վրա Իմ կյանքի մասին:
Հիշեցում ձեզ այն ժամանակի մասին, որը ես անցկացրեցի այդտեղ և սիրո այն
դասերի մասին, որոնք Ես տվեցի ձեզ բոլորիդ: Այդքանը բավական է: Թույլ
տվեք ձեզ մտքով հանդարտվել, և Ես կնստեմ ձեզ հետ հայեցության մեջ: Ես
քայլում եմ յուրաքանչյուրի հետ: Ես ներկա եմ կյանքի յուրաքանչյուր պահի,
անկախ նրանից, թե դուք ինչ եք անում: Ես երբեք հեռու չեմ: Հիշեք, որ Ես ձեր
հենարանն եմ կյանքում: Հենվեք Ինձ վրա: Անկեղծությամբ խնդրեք Իմ
օգնությունը, և Ես կլսեմ ձեր կանչը: Ես երբեք չեմ մերժում ձեր խնդրանքը, եթե
այն Իմ Սուրբ Կամքին համաձայն է: Այնուամենայնիվ, եթե դուք խնդրում եք
շնորհներ, որոնք նախատեսված են ձեզ երկրային ավելցուկներ կուտակելու
համար, իմացեք, որ Ես երբեք չեմ հեղի դրանք: Քանի որ Ես երբեք ձեզ չեմ տա

այնպիսի ընծաներ, որոնք գիտեմ, որ վատ են ձեր հոգու համար: Իմ ընծաները
տրվում են, որպեսզի Ես կարողանամ ձեզ ավելի մոտեցնել Իմ Սրտին: Քանի
որ, երբ դա տեղի ունենա, դուք այլևս ոչ մի բանի կարիք չեք ունենա:
Ձեր սիրող և նվիրված Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նրանց, ովքեր
օգնում են Իմ Սուրբ Խոսքը տարածելուն
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Ես հիմա գալիս եմ արիություն տալու Իմ բոլոր հետևորդներին, երբ նրանք
ճանաչելով Իմ ճշմարիտ Ձայնը, արձագանքում են առատաձեռնության մեծ
գործերով: Ձեզ, ովքեր կամովին ձեր ժամանակն եք տրամադրում քարոզելու և
տարածելու Իմ պատգամները, Ես ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել:
Դուք, Իմ թանկագին զավակնե՛ր, մեծ ուրախություն են բերում Իմ Վշտալի
Սրտին պատմության այս ժամանակահատվածում: Դուք, զավակնե՛րս, քաջ եք,
խիզախ և լի Սուրբ Հոգու ընծայով: Ձեր հավատարմությունն Իմ հանդեպ և Ինձ
տրված ձեր ժամանակի ընծան և սիրով լի նվիրվածությունը ճշմարտությանը
մեծ շնորհներ կստեղծեն Նոր Դրախտում, որը Ես խոստացել եմ Իմ
զավակներին:
Ես կղեկավարեմ ձեր ձեռքը այս սրբազան աշխատանքի ընթացքում, և դուք
զգում եք Իմ Սերը: Երբեք մի վախեցեք Իմ Խոսքը հռչակելուց, քանի որ
ամենափոքր ջանքերն իսկ, ովքեր օգնում են քարոզել այս պատգամները,
կպարգևատրվեն:
Գնացեք հիմա, Իմ թանկագին հավատարիմ հետևորդնե՛ր: Տարածեք Իմ Սուրբ
Խոսքը և օգնեք ձեր եղբայրներին ու քույրերին, ովքեր ուղղության կարիք ունեն:
Ձեր սիրող Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Նախազգուշացման ուղերձ համաշխարհային առաջնորդներին
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Աղջի՛կս, ամբողջ աշխարհում երկրները գտնվում են անհանգստության մեջ`
մարդու կողմից մարդուն հասցված ատելության և էկոլոգիական ցնցումների
հետևանքով: Սա այն է, ինչ Մայր Բնությունը շուտով անսպասելիորեն
կսանձազերծի` մարդուն ցույց տալու համար, որ նա, անկախ իր
ամբարտավանությունից, ոչ մի բան չի վերահսկում:
Մարդը շատ դասեր ունի սովորելու: Իշխանության բարձր մակարդակներում
գտնվողների կողմից ուժի համար մղվող մշտական պայքարը ազդում է
հասարակ մարդկանց վրա, ովքեր ստիպված են հույսները դնել
կառավարության և գործարար մարդկանց վրա, իրենց կարիքների
բավարարման համար: Մարդուն անհրաժեշտ օգնությունը ի ցույց կդրվի միայն
այն ժամանակ, երբ այդ առաջնորդները կառավարեն` ունենալով սեր իրենց
սրտերում ժողովրդի հանդեպ: Ցավոք, ագահությունն ու իշխանության
ձգտումը ցույց են տալիս, որ այսօրվա համաշխարհային առաջնորդների
գլխավոր նպատակը դա չէ:
Հայր Աստված այլեւս չի հանդուրժի ձեր մեղավոր գործերը
Իմ նախազգուշացումը բոլոր առաջնորդների համար ամբողջ աշխարհում,
ովքեր էլ որ նրանք լինեն, հետևյալն է. Կատարեք անարդար գործեր և
արարքներ ձեր ժողովրդի հանդեպ, և Իմ Հավիտենական Հոր Ձեռքն արագորեն
կիջնի այն երկրների և տարածքների վրա, ուր դուք բնակվում եք: Նա այլևս
թույլ չի տա ձեր մեղսալի արարքները: Դուք կթաքնվեք, բայց դա անօգուտ
կլինի: Ձեր ոչնչացման զենքերը կոչնչացվեն: Ձեր վերաբերմունքը ձեր
համաքաղաքացիների հանդեպ կստեղծի այնպիսի իրավիճակ, անկախ
նրանից դա ձեզ դուր կգա թե ոչ, որ դուք ստիպված կլինեք պատասխան տալ
Աստծուն` Հավիտենական Հորը: Դուք պետք է պահեք ձեր բարոյական
պարտավորությունները, որովհետև վերջում դատվելու եք ըստ ձեր
գործողությունների:
Սիրով, արժանապատվությամբ և հարգանքով առջնորդեք ձեր ժողովրդին
դեպի իրենց ֆիզիկական և բարոյական բարեկեցություն: Զրկեք ձեր ժողովրդին
կրոնական ազատության իրավունքից կամ ցանկացած տեսակի բռնություն
հաստատեք, որը կստիպի նրանց դադարեցնել կամ քողարկել իրենց
կրոնական գործունեությունը հանուն Քաղաքական միասնության, և դուք
կդատապարտվեք: Դուք ոչ միայն կտառապեք ձեր արածների համար, այլև`
դատաստանը կլինի խիստ: Ձեզանից յուրաքանչյուրը, ով երդվում է Աստծո`
Հավիտենական Հոր Անունով և ներմուծում նոր անարդար օրենքներ, որոնք
զրկում են ժողովրդին սննդի, ապաստանի և կրոնական ազատության
իրավունքից, կտեսնեն Աստծո` Հոր Ցասումը:

Աշխարհը տառապում է այժմ բոլոր երկրներում դիկտատորական ռեժիմի
պատճառով, չնայած դուք չեք պատկերացնում, թե որ տեղերում: Աշխարհը
տառապում է նաև ֆինանսական դժվարություններից, որոնք աղքատներին
ավելի են թուլացնում: Հիմա Ես ասում եմ այն բոլոր առաջնորդներին, ովքեր
քրիստոնեական պատասխանատվության զգացում ունեն, որ պայքարեն այն
իրավունքի համար, որպեսզի իրենց որոշումները լինեն Իմ Ուսուցումներին
համապատասխան: Դա ամենուր ուղղակիորեն կօգնի Իմ զավակներին:
Ձեզ, որ խմբվում եք իշխանության միջանցքներում` վերահսկման միջոցով
ազդելու բազմաթիվ երկրների վրա, որը կվնասի ազգ ազգի ետևից, և ամենուր
կստեղծի դժվարություններ, Ես ասում եմ հետևյալը. իմացեք, որ ձեր գործերը
կպատժվեն: Քանի որ Աստված` Հավիտենական Հայրը մինչև հիմա
համբերատար է եղել, հուսալով, որ դուք կտեսնեք ձեր արարքների
անիմաստությունը. Բայց այդքանից հետո դուք ձեզ առաջ մղեցիք որպես
Էլիտար Խումբ, որն ինքն իրեն ավելի կարևոր է համարում, քան մարդկային
ռասայի մնացած մասը: Ձեր գործողությունները, նախազգուշացնում եմ ձեզ,
կավարտվեն աղետով: Ձեր կապվածությունը հարստությանը, իշխանությանը
և ագահությանը կհասցնի ձեզ ոչ միայն մերկ և խոցելի վիճակի, այլ ավելի
վատթար վիճակի, քան նրանք են, ում դուք շահագործում եք ձեր ունեցած
իշխանության միջոցով:
Եկել է ժամանակը աշախարհը չարից և Սատանայի իշխանությունից
ազատելու պատերազմի համար: Աստված` Հայրը, պատրաստվում է
սանձազերծել երկրաշարժեր, ցունամիներ, ջրհեղեղներ, որպեսզի ստիպի ձեզ
արթնանալ: Ձեր դավադրությունները` աշխարհի, կրոնական խմբերի
առաջնորդներին տապալելու և վերահսկման միջոցառումներ մտցնելու
համար, այդ թվում մեկ համաշխարհային արժույթ /վալյուտա/, չեն անտեսվի:
Այս իրադարձությունները կցնցեն իշխանության հանդեպ ունեցած ձեր կույր
ձգտումը: Դուք կարթնանաք կտեսնեք ձեր սխալ ուղիները: Եվ այդ ժամանակ
Ես կանգնած սպասելիս կլինեմ: Դուք կվազեք դեպի Ինձ և ոչ միայն
ներողամտություն կհայցեք, այլև կօգտագործեք Իմ հանդեպ ձեր ունեցած սերը
փոխհատուցելու/վերականգնելու համար: Դուք, զավակնե՛րս, որ Իմ հանդեպ
ունեք խորը թաղված սեր, Իմ ամենամեծ հույսն եք` Չարին և այժմ աշխարհում
անարդար քաղաքական կոռուպցիային հաղթելու համար: Աղոթեք շնորհների
համար, որոնք կօգնեն ձեզ դեպի Ինձ դառնալ:
Կլիմայական աղետներ, որոնք չեն եղել Նոյի ժամանակներից ի վեր
Աղոթքը, ինչպես Ես ասել եմ նախկինում, օգնում է նվազեցնել աղետներն
աշխարհում, մինչ աշխարհն այսօր կանգնած է կլիմայական աղետների շեմին,
որոնք մարդկությունը չի տեսել Նոյի ժամանակներից ի վեր: Աշխարհը

միանգամից այնքան շատ դժբախտություններ կտեսնի, որ քաոսն ու
խառնաշփոթությունը նորմալ վիճակ կհամարվի:
Ինչու՞ թույլ կտաք, որ սա պատահի: Ես սա ասում եմ հզոր ֆինանսական ու
քաղաքական իշխանություն ունեցողներին, ովքեր գաղտնի են խոսում տեղի
ունեցող բաների մասին` փակ դռների ետևում: Սա ձեր վերջին ընտրությունն
է, որը ձեզ տրվում է ամենուր մարդու հանդեպ ունեցած սիրուց և
կարեկցանքից ելնելով, որ դարձի գաք հիմա և վերջ տաք ձեր չար ուղիներին:
Կամ էլ կանգնեք հետևանքների առաջ:
Ձեր Արդար Դտավոր
Հիսուս Քրիստոս
Թագավոր Ողորմության

Գործ ունենալ ֆինանսական դժվարությունների հետ
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ ցանկությունն է, որ հիմա դու սկսես պահեցողություն
անել առնվազն շաբաթական մեկ օր: Քանի որ այդպես վարվելով, դու մեծապես
գոհություն կպատճառես Ինձ: Այս զոհաբերությունը կուժեղացնի քո հոգու
մաքրությունը և քեզ ավելի կմոտեցնի Իմ Սուրբ Սրտին:
Այս ժամանակներում Իմ զավակներն աշխարհում դիմակայում են բազմաթիվ
մարտահրավերների: Մարտահրավերներ, որոնց հետ նրանք նախկինում
երբեք գործ չեն ունեցել: Հիմա ամենամեծ մարտահրավերը այն ուղին գտնելն է,
երբ փողը սկսում է ավելի ու ավելի պակասել: Սա բավականին սարսափեցնող
է շատերի համար, ովքեր պահում են իրենց տունը և կերակրում ընտանիքին:
Երկրորդ դժվարությունը նրանց կյանքում իմաստալի հոգևոր
առաջնորդության պակասն է, որ մինչև հիմա համարվում է կարևոր:
Կորցրեք ձեր եկամուտը և դուք կկորցնեք աշխարհիկ բարիքների հանդեպ ձեր
ոգևորությունը: Քանի որ ի՞նչ օգուտ կունենա շքեղ ավտոմեքենան, երբ չեք
կարողանում կերակրել ձեր ընտանիքը: Ի՞նչ օգուտ ունի գեղեցիկ զգեստը, երբ
չեք կարողանում տաքանալ տան մեջ, որն ի վիճակի չեք ինչպես հարկն է
տաքացնել: Միայն այն ժամանակ, երբ Իմ զավակները կզրկվեն այդ
ծայրահեղություններից, որոնց նրանք վարժվել են, այդ ժամանակ նրանք
կհասկանան այն իրականությունը, որի մեջ մխրճվել են:

Այսօր ձեր հիմնական կարիքները պետք է առաջնահերթ լինեն ձեզ համար:
Դրանից հետո դուք պետք է հարց տաք ձեզ. Ի՞նչն է կարևոր հիմա: Երբ արդեն
կուշտ եք և հագած, հետո ի՞նչ: Մեկի վերադասությունը մյուսից այլևս կարևոր
չէ, երբ դուք պայքարում եք գոյատևման հիմնական տարրերի համար: Ձեր
հարևանի հարստության և դիրքի նկատմամբ նախանձն արդեն ոչ մի
նշանակություն չունի: Միայն այդ ժամանակ է, որ դուք կսկսեք որոնել այն
հոգևոր հարմարությունները, որոնք այդքան երկար ժամանակ պակասում էին
ձեր կյանքում:
Մտքի հանգստություն գտնելու ձեր որոնման մեջ շրջվեք դեպի Ինձ և Իմ
Հավիտենական Հայրը` Աստված, ամեն ինչի Արարիչը: Մի գայթակղվեք
բուժամիջոցներ փնտրել հոգևոր բուժողներից, եթե նրանք չեն ներկայացնում
Ինձ: Մի փնտրեք արհեստական հանգստացնողներ խթանիչների մեջ` ձեր
ցավն ու վիշտը թեթևացնելու նպատակով: Անհանգստությունից ու
տառապանքից ազատվելու միակ ճանապարհը դեպի Ինձ` Հիսուս Քրիստոսը,
ձեր Փրիչը շրջվելն է:
Հիմա Ես սպասում եմ: Խնդրեք Ինձ, որ օգնեմ ձեզ, և Ես կմատակարարեմ ձեր
հիմնական կարիքները: Ես միշտ ձեզ կապահովեմ այն ամենով, ինչի կարիքն
ունեք: Բայց դուք պետք է նախ և առաջ խնդրեք Ինձ: Երբեք ձեզ մի պահեք ձեր
անհանգստությունները: Կիսեք դրանք Ինձ հետ: Ինձ հանձնեք ձեր բոլոր
հոգսերը: Ես անմիջապես կպատասխանեմ: Քանի որ Ես ուրախությամբ եմ
լցվում, երբ դուք ամբողջապես վստահում եք Ինձ:
Ես սիրում եմ ձեզ բոլորիդ:
Ձեր նվիրված Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս
Թագավոր Գթասրտության և Կարեկցանքի

Մեղքը միշտ կմնա մեղք, անկախ նրանից, թե ինչպես
կարդարացնեք այն
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, որքա՜ն եմ Ես լաց լինում Իմ բոլոր զավակների համար,
ովքեր մեղանչում են, որովհետև չեն հասկանում Իմ Ուսուցումները: Նրանցից
շատերը չեն գիտակցում, որ վիավորում են Ինձ, որովհետև կամ նրանց երբեք

չեն ասել ճշմարտությունը, կամ էլ նրանք որոշել են պաշտպանել իրենց
մեղքերը: Նրանցից շատերը, ովքեր մեղք են գործում, փորձում են արդարացնել
իրենց գործողությունը, որովհետև լսում են ուրիշներին, ովքեր օգտագործում
են հանդուրժողականությունը որպես պատրվակ մեղքն արդարացնելու
համար: Մեղքը միշտ էլ կմնա որպես մեղք Իմ Հոր Աչքում, անկախ նրանից, թե
որքան փոքր է այն: Շատերը, ովքեր ծանր մեղք են գործում, ինչ-որ կերպ միշտ
կարողանում են պաշտպանել իրենց այսպես կոչված <<մեղանչելու
իրավունքը>>, կուրանալով այն չարի հանդեպ, որ ներկայացնում է նրանց
մեղքը:
Իմ զավակները բախտավոր են, որ Ես ներում եմ նրանց իրենց մեղքերը
Եթե միայն Իմ զավակներն ամենուր իմանային Իմ Գթասրտության մասին, այդ
դեպքում նրանք կհասկանային, թե որքան բախտավոր են իրենք, որ իրենց
տրվում է մեղքերի թողության մեծ ընծան, որը Ես առաջարկում եմ իրենց այս
կյանքում: Եթե նրանք կանոնավոր ձևով թողություն չեն խնդրում, ապա նրանց
մեղքերը կառաջնորդեն նրանց շարունակելու նորից ու նորից մեղանչել:
Որքան ավելի շատ նրանք մեղանչեն, այնքան ավելի կհեռացնեն իրենց Ինձնից,
և այնքան ավելի դժվար կլինի ետ գալ դեպի Ինձ: Լսե՛ք Ինձ: Իմ
Գթասրտությունը ներկա է ձեզ բոլորիդ համար, որ օգուտ ստանաք դրանից:
Ընդունեք սա հիմա Ինձնից: Թույլ մի տվեք, որ աշխարհը ձեզ ծուղակը գցի` ձեզ
թույլ տալով դառնալ մեղքի գայթակղությունների զոհը: Հենց որ մեղք եք
գործում, ընկնում եք թակարդը և չեք իմանում, թե ուր շրջվեք: Մեղքը ձեզ
անհանգստություն է պատճառում խորը ձեր ներսում:

Հանդուրժողականությունը ժամանակակից է այսօր
Իմ զավակներից այնքան շատերն են շարունակում բարձրաձայնել
<<Հասարակության մեջ հանդուրժողականության>> անհրաժեշտության
մասին: Այսօր հանդուրժողականությունը ժամանակակից է իր անճշգրիտ
իմաստով: Այն կարող է օգտագործվել աղավաղելու համար նույնիսկ մեղքերից
ամենածանրը: Հանդուրժողականությունը խելամտորեն կաղապարվում է
պաշտպանելու համար ցանկացած մեղք, որն այսօր գոյություն ունի
աշխարհում: Բոլորը հայտարարում են հանդուրժողականության իրավունքի
մասին: Ինպիսին էլ որ լինի մեղքը, այն մեծամասամբ կքարոզվի որպես
քաղաքացիական իրավունք: Անկախ նրանից, թե ինչպես են այդ մեղքերը
քարոզվում որպես <<Ճիշտ>>, նրանք միշտ կմնան սխալ: Ժամանակն է, որ
մարդը կանգնի ճշմարտության դիմաց: Որպեսզի նորից պատասխանատու
դառնա: Որպեսզի ընդունի, որ մեղքի գործողությունները, որոնց նա
մասնակցում է, բարոյապես սխալ են: Որպեսզի վարվի իր ընկեր մարդկային
արարածների հետ, ներառյալ արգանդում գտնվող իրենց զավակների, որպես
ամեն ինչում հավասար:

Աղոթեք ջանասիրաբար շնորհների համար, որ տեսնեք ճշմարտութունն
այնպես, ինչպես այն կա, այլ ոչ թե այն դոկտորական տարբերակը, որին դուք
ընտրում եք հավատալ, որովհետև այն հարմար է ձեր եսասիրական
նպատակներին: Միայն մեկ ճշմարտություն կա: Ձեր սրտերի մեջ, ձեզանից
յուրաքանչյուրը գիտի ճշտի և սխալի միջև եղած տարբերությունը: Ընդունեք
սա հիմա, եթե ցանկանում եք, որ Ես փրկեմ ձեզ դժոխքի կրակներից:
Ձեր Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Արդարադատության սրերը կիջնեն հիմա
Երկուշաբթի, 30 մայիսի, 2011թ., ժ. 03:00
Լսե՛ք հիմա Ինձ, Իմ երեխաներ ամենուր: Արդարադատության սրերը կիջնեն
նրանց վրա, ովքեր չեն կարողանա ինչպես հարկն է նախապատրաստվել
Նախագուշացմանը:
Իմ Աստվածային Գթասրտության բոցերը, որոնք կներկայացվեն աշխարհին,
ձեզանից յուրաքանչյուրին զգացնել տալու համար, թե Վերջին Դատաստանի
Օրն ինչի նման է լինելու, սխալ կմեկնաբանվի ձեզանից այնքան շատերի
կողմից: Նախազգուշացման այդ մեծ օրը ամսեամիս մոտենում է: Ուստի դուք
պետք է ժամանակ տրամադրեք Իմ Աստվածային Գթասրտության համար
նախապատրաստվելու:
Շատ շատ հոգիների համար դժվար կլինի հասկանալ, թե ինչ է իրականում
նշանակում այդ իրադարձությունը. Այնքան շատերը կմահանան շոկի
հետևանքով, որը տխրեցնում է Ինձ, քանի որ նրանք, ովքեր չեն գոյատեւի, դա
կլինի իրենց հոգիների խղճալի վիճակի պատճառով: Կաթոլիկներն ամենուր
պետք է փնտրեն խոստովանություն հիմա, եթե ուզում են օգուտ ստանալ Իմ
Սիրող Ողորմածության այս մեծ գործից: Քրիստոնյաներն ու այլ հավատի
ներկայացուցիչները պետք է լռությամբ խոսեն եւ պատմեն Աստծուն իրենց
զղջման մասին, թե որքան են ափսոսում իրենց հետաճի համար և Նրանից
խնդրեն, որ ների իրենց մեղքերը: Միայն նրանք, ովքեր ուժեղ են սրտով Իմ և
Աստծո` Ամենակարող Հոր հանդեպ ունեցած իրենց սիրով,
նախապատրաստված կլինեն համապատասխան ձևով: Ուրիշները, իրենց
մտքի ուժի եւ բնավորության շնորհիվ վերջապես կկարողանան հասկանալ
ճշմարտությունը, եւ սիրով կընդունեն Ինձ իրենց սրտերում:

Ինչ վերաբերում է մյուսներին, այնքան կոպիտ կլինի շոկը, որ երբ նրանց
հոգիները բացահայտվեն նրանց իրենց մթության մեջ, նրանք մեռած կընկնեն:
Այդ ժամանակ արդեն շատ ուշ կլինի ներողամտություն հայցելու համար.
Նրանց համար հույս չի լինի: Աղոթե՛ք, աղոթեք դուք բոլո՛րդ, որպեսզի որքան
հնարավոր է շատ հոգիներ գոյատեւեն Իմ Մեծ Ողորմության այս
գործողությունից:
Ձեր սիրող Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Նախազգուշացման Պատգամներ Հիսուս Քրիստոսից
2010 – 2011թթ.
Հատոր Առաջին
Մաս 3
Պատգամներ 100 – 149 (երկուշաբթի, 30 մայիսի 2011թ.,
մինչև երկուշաբթի, 25 հուլիսի, 2011թ.)

Նախազգուշացում նրանց, ովքեր ներգրավված են
սատանայական պաշտամունքների մեջ
Երկուշաբթի, 30 մայիսի, 2011թ., ժ. 22:00
Աղջի՛կս, հիմա դու ավելի ուժեղ ես դառնում և, Իմ ամենասուրբ Կամքին քո
հնազանդության միջոցով, հիմա կարող ես ազդանշան տալ այն մասին թե ինչ է
սպասվում:
Երբ Ես խոսում եմ մեղքի մասին, Ես դեռևս չեմ բացահայտել այն նողկալի
մեղքերը, որոնք կատարվում են, որոնք նույնիսկ կանոնավոր մեղավորները
կդժվարանան պատկերացնել: Արևմտյան այսպես կոչված խեղաթյուրված
հասարակության փակ դռների ետևում կատարվող նողկալի պրակտիկան
կցնցի ձեզ մինչև ոսկորները:

Չար վայրագությունները, ուր ծիսակատարություններով սպանում են
երեխաների` ի պաշտպանություն Սատանայի, այսօր իրականություն են
աշխարհում: Բայց դրանք Մարդու կողմից Սատանայի ազդեցությամբ
կատարվող չափազանց չար գործողություններից միայն մի քանիսն են:
Շարունակեք այդպես, զավակնե՛րս, և ձեզ համար անհնարին կդառնա
վերադառնալ դեպի Ինձ: Մյուս գործողությունները, որոնցից Իմ Սիրտը
կոտրվում է, ներառում են ֆիզիկական բռնությունները, հատկապես անմեղ
երեխաների հանդեպ: Թույլ տվեք Ինձ թվարկել ձեզ այն մեղքերը, որոնք
մեծապես կազդեին ձեզնից շատերի վրա, եթե Ես դրանք նկարագրեի
մանրամասն կերպով: Սատանայի հետևորդները իրենց կուլտերի միջոցով
վայրագաբար են վարվում այն մարդկային արարածի հանդեպ, ում չեն
հարգում: Զոհաբերությունները, ներառյալ մարդկային, հայհոյանքները,
անեծքները և ներառյալ Իմ, Իմ Հավիտենական Հոր և Իմ Օրհնյալ Մոր հանդեպ
սրբապղծությունները կանոնավոր պաշտամունքներ են: Այդ սատանայական
պաշտամունք կատարողներն այնքան անամոթ են, որ հրապարակայնորեն
ծածանում են իրենց անհարգալից վերբերմունքը երաժշտության,
կինոնկարների, հեռուստատեսության և նկարչության միջոցով: Նրանք, ովքեր
մեղավոր են այսպիսի սրբապղծությունների մեջ, կկանգնեն հավիտենական
դատապարտության առջև, ուր նրանք կայրվեն դժոխքում հավիտյան:
Սա վերջին նախազգուշացումներից մեկն է, որը դուք կստանաք Ինձնից` ձեր
Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսից: Նաև իմ վերջին խնդրանքն է ձեզ` փրկել ինքներդ
ձեզ, քանի դեռ կարող եք:
Ես` Հիսուս Քրիստսը, դատարկ տեղը չեմ վախեցնում: Ես կանեմ ամեն ինչ, որ
փրկեմ ձեզ: Բայց որոշակի սահմանից այն կողմ Ես ոչինչ չեմ կարող անել, որ
կանգնեցնեմ ձեզ փնտրելուց այն կեղծ սփոփանքը, որը ձեր կարծիքով
կառաջարկվի ձեզ Չարի կողմից: Բացեք այն սատանայական կապանքները,
որոնցով կապված եք և թռեք Ինձ մոտ հիմա: Ես կփրկեմ ձեզ, բայց դուք պետք է
խնդրեք Ինձ, որ ներեմ ձեզ, քանի դեռ կենդանի եք այս կյանքում:
Հիշե՛ք, դա ձեր ընտրությունն է՝ երկինք կամ դժոխք: Դուք ընտրում եք, քանի
դեռ կենդանի եք այս երկի վրա: Որովհետև դուք չեք կարողանա անել դա, երբ
անցնեք հաջորդ կյանք:
Ձեր միշտ համբերատար և սիրող Հիսուս Քրիստոս

Ասա նրանց, որ Ես սիրում եմ իրենց, բայց Ես ցանկանում
եմ, որ նրանք խոսեն Ինձ հետ

Երեքշաբթի, 31 մայիսի, 2011թ., ժ. 10:00
Իմ սիրելի աղջի՛կ, սա քեզ համար բավականին տարօրինակ ճամփորդություն
է այսքան կարճ ժամանակում: Ես հասկանում եմ, որ դու հիմա հոգնած ես: Այն
արագությունը, որով դու ստացար այս պատգամները, և որով դրանք
հրատարակվեցին այդքան շատ լեզուներով այդքան արագորեն, ցույց է տալիս
նրանց հրատապությունը: Սա նաև ցույց է տալիս, որ աստվածային
առաջնորդությունն աշխատում է իր ամենակատարյալ ձևով:
Այս պատգամները, լի Իմ ուսուցումներով, իսկապես տրվում են, բացատրելու
համար ձեր հոգիների կարևորությունը այս կյանքում, քանի դեռ կարող եք:
Շատերը, երբ կարդան այս պատգամները, հատկապես նրանք, ովքեր քիչ
հավատ ունեն Աստծո` Հավիտենական Հոր հանդեպ, կանհանգստանան:
Շատերը դարձի կգան: Ոմանք կվախենան այս երկրի վրա իրենց ապագայի
համար և իրենց ընտանիքների ու ընկերների ապագայի համար:
Խնդրում եմ ասա նրանց, որ Ես սիրում եմ իրենց
Եթե նրանք սկզբում բացեն իրենց մտքերն այն փաստի հանդեպ, որ Աստված
իսկապես գոյություն ունի, ապա նրանք պատրաստ կլինեն երկրորդ էտապի
համար: Դա այն ժամանակ, երբ նրանք սկսեն մտածել, թե ինչու է այսպիսի
հաղորդակցություն տեղի ունենում, ինչու՞ Հիսուս Քրիստոսը` Աստծո`
Հավիտենական Հոր միակ Որդին, դիմում է այդպիսի արտասովոր քայլերի, այդ
ժամանակ նրանք կգան ակնհայտ եզրակացության: Որովհետև Ես սիրում եմ
ձեզանից յուրաքանչյուրին և ամեն մեկիդ, այդ պատճառով է, որ Ես ցանկանում
եմ փրկել ձեզ: Ես ցանկանում եմ փայփայել ձեզ բոլորիդ և Ես պետք է գնամ
ամենաանսովոր ուղղություններով, որ ձեզ ավելի մոտեցնեմ Իմ Սրտին:
Ես ցանկանում եմ դիպչել ձեր սրտերին, որպեսզի ձեր հոգում մի լույս
առկայծի: Այս աշխարհում ոչնչից չպետք է վախենալ, եթե դուք ամբողջապես
վստահեք Ինձ: Ես հրաշալի ծրագրեր ունեմ ձեզ բոլորիդ համար, ովքեր ավելի
կմոտենան Իմ Սուրբ Սրտին: Ամենաարտասովոր ընծաներն են սպասում ձեզ:
Մի վախեցեք աշխարհիկ անհանգստությունից: Քանի որ Ես կպաշտպանեմ
բոլոր նրանց, ովքեր հավատում են Ինձ, և կապահովեմ ձեր մարմնի
կարինքերը: Վստահեք Ինձ` մարդկության Տիրոջը` նորից ուղարկված, որ
փրկի ձեզ հավիտենական խավարից:
Շրջվեք դեպի Ինձ ինչպես անմեղ երեխաներ
Կարիք չկա աղոթքներ սովորելու, եթե անգրագետ եք: Այո՛, դրանք օգնում են,
բայց Ես ձեզնից միայն խնդրում եմ, որ խոսեք Ինձ հետ այն ձևով, ինչպես
սովորաբար զրուցում եք ընկերոջ հետ: Հանգստացեք, վստահեք Ինձ: Խնդրեք
Ինձնից Իմ օգնությունը: Իմ գթասրտությունն առատ է դուրս է հորդում,

սպասելով միայն, որ հեղվի ձեզ վրա: Եթե միայն իմանայիք, թե Ես ինչպիսի
կարեկցանք ունեմ երկրի վրա ձեզնից յուրաքանչյուրի հանդեպ: Նույնիսկ
մեղավորների: Իմ զավակները մնում են Իմ զավակները, նույնիսկ երբ մեղքն է
աղտոտում նրանց հոգիները: Ես նողկում եմ մեղքից, բայց սիրում եմ
մեղավորին:
Ձեզնից այնքան շատերն են վախենում կանոնավոր կերպով թողություն հայցել:
Դուք երբեք չպետք է անհանգստանաք: Երբե՛ք: Եթե դուք ճշմարիտ ցավում եք,
ապա ներում կստանաք:
Մեղքը, զավակնե՛րս, կլինի մշտական խնդիր: Նույնիսկ Իմ ամենանվիրյալ
հետևորդներն են մեղանչում: Եվ մեղանչում են: Նորից ու նորից: Դա փաստ է:
Երբ Սատանան սանձազերծվեց, մեղքը դարձավ համատարած: Շատերը շատ
են ամաչում շրջվել դեպի Ինձ: Նրանք խոնարհում են իրենց գլուխները, և
չտեսնելու են տալիս, երբ վատ են վարվում: Չափազանց հպարտ և շփոթված
նրանք շարունակում են, ասես այդ մասին կմոռացվի: Նրանք չեն հասկանում,
որ խավարը ձգում է խավար: Ուստի երբ մի անգամ մեղք եք գործում, շատ
ավելի հեշտ է նորից մեղք գործել: Փակելով ձեր գիտակցությունը, այդ դեպքում
ցիկլը նորից ու նորից պտտվում է: Հետո մեղավորը կբերի ամեն տեսակի
պատճառաբանություն, անտեսելու համար սխալ արարքը: Նրանք
կշարունակեն ոլորվելով դեպի ցած ընկնել: Սա այն պատճառով, որ նրանք
չգիտեն, թե ինչպես թողություն խնդրեն: Քանի որ նրանք չեն հասկացել
խոնարհության կարևորությունը, նրանք անհնար են համարում շրջվել դեպի
Ինձ: Բարդ բան չէ, գիտեք, թողություն խնդրել: Երբեք մի վախեցեք Ինձնից: Ես
սպասում եմ ձեզանից յուրաքանչյուրին, ով արիություն ունի արհամարհել իր
սեփական մեղքերը: Երբ դուք դարձնում եք դա սովորություն, ձեզ տրվում են
արտակարգ ընծաներ: Ձեր մեղքերի խոստովանությունից հետո դուք շնորհի
վիճակում եք գտնվում: Հետո, երբ ստանում եք Հաղորդություն, կզգաք մի
ներթափանցող էներգիա, որը ձեզ կզարմացնի: Միայն և միայն այդ ժամանակ
դուք կգտնեք ճշմարիտ խաղաղություն:
Ոչինչ ձեզ չի վրդովվեցնի: Դուք ուժեղ կլինեք ոչ միայն հոգով: Ձեր միտքը կլինի
ավելի հանգիստ և ավելի վերահսկելի: Դուք կնայեք կյանքին տարբեր և ավելի
դրական հայացքով: Ո՞վ չի ցանկանա այդպիսի կյանք:
Եկեք ետ, զավակնե՛րս, դեպի Ինձ, աշխարհում վշտի այս ժամանակ: Թույլ
տվեք Ինձ ցույց տալ ձեզ այն ուրախությունը, որը ձերն է, երբ դուք շրջվեք դեպի
Ինձ:
Հիշե՛ք, որ Ես ժամանակին Իմ կյանքը տվեցի ձեզ համար: Ես կպատասխանեմ
ձեր կանչին: Ձեզ մնում է միայն խնդրել:

Ձեր թանկագին սիրող Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Գարաբանդալի մարգարեությունը հիմա կդառնա
իրականություն
Երեքշաբթի, 31 մայիսի, 2011թ., ժ. 15:30
Իմ սիրելի աղջի՛կ, մենք երկար ճանապարհ ենք անցել այսպիսի կարճ
ժամանակում: Դա նպատակ ուներ: Քանի որ ամեն անգամ կարիք կար
հանձնել Իմ ամենասուրբ Խոսքը Իմ Սիրո հանդեպ քաղցած աշխարհում:
Նրանք դեռ չեն լսում: Որովհետև չեն ցանկանում իմանալ: Մինչ Իմ
հավատարիմ հետևորդներից շատերն են զգոն հիմա գալիք
փոփոխությունների հանդեպ, այնքան շատերը ընդհանրապես
հետաքրքրություն չունեն մինչ այժմ Իմ Սիրելի Մոր կողմից աշխարհին տրված
նախազգուշացումների հանդեպ: Գարաբանդալում տրված
մարգարեությունները հիմա իրականություն կդառնան: Նախապատրաստվեք
հիմա այդ իրադարձությանը, քանի որ ձեզ մնացել է միայն մի քանի ամիս, որ
նախապատրաստեք ձեր հոգիները:
Խնդրում եմ մի վախեցիր, աղջի՛կս, քանի որ Ես գիտեմ, որ այդ
իրադարձությունները տխրեցրել են քեզ, որովհետև դու մտածում ես քո
զավակների ապագայի մասին: Նախազգուշացումը կփոխի ամեն ինչ: Բայց այն
կներկայացնի մի ճյուղավորում ճանապարհի վրա: Մարդկությունը, երբ
արթնացվի Աստծո Գոյության ճշմարտության հանդեպ, այդ ժամանակ, իր
սեփական ազատ կամքով կընտրի այդ երկու ճանապարհներից մեկը:
Փրկության ճանապարհը, կամ դատապարտության ճանապարհը:
Երկնային պատիժը կսրբի աշխարհի մեծ մասը
Աղոթիր ջանասիրաբար, որ մարդկությունն ընտրի առաջինը: Քանի որ եթե
չընտրի, աշխարհը կտառապի ամենադաժան երկնային պատժից, որը կսրբի
աշխարհի մեծ մասը: Ինչու՞ պետք է Իմ զավակները ցանկանան սա: Այո՛,
մեղքի պատճառով մարդը դժբախտաբար կընտրի անտեսել Իմ Խոստումը և
հետևել Խաբեբայի ուղուն: Ես ասել եմ քեզ, որ քեզ չեմ տա Նախազգուշացման
ամսաթիվը, քանի որ սա հայտնի է միայն մի քանի ընտրյալ հոգիների: Քանի որ
եթե այդ օրը հայտարարվեր, մարդիկ կհակվեին ազատագրում փնտրել կեղծ
խոնարհությունից ելնելով: Վստահեք Ինձ: Ամեն ինչ լավ կլինի, զավակնե՛րս:
Օրհնյալ եք դուք, որ ձեզ տրվել է Հայտնության այս հրաշալի ընծան: Աշխարհը
հիմա թվում է թե դարձել է ավելի հանգիստ և ինչ-որ տարօրինակ գալիք

ամիսներին դեպի Նախազգուշացումը: Քանի որ երբ այն տեղի ունենա, չնայած
այն տեսողականորեն տպավորիչ կլինի երկնքում, այնքան հանդարտ կլինի
այդ խորհրդավոր փորձառությունը, որ դուք ավելի շատ
նախապատրասատված կլինեք ձեր գիտակցության հետ այդ լուռ
հանդիպմանը:
Հիշե՛ք, որքան շատ մարդիկ նախապես զգուշացվեն այս իրադարձության
վերաբերյալ, այնքան շատ հոգիներ կփրկվեն: Աղոթե՛ք, աղոթեք Իմ
Աստվածային Գթասրտության աղոթքը այն հոգիների համար, ովքեր
կմահանան Նախազգուշացման ընթացքում: Նրանք ձեր աղոթքների կարիքն
ունեն:
Ձեր սիրող Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս

Հռոմի Պապ Բենեդիկտի օրերն այժմ հաշված են
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, դու հենց նոր փորձության ենթարկվեցիր, հանուն Իմ
ամենասուրբ Անվան, որ շեղվես ճշմարտությունից: Սա կանոնավորապես
տեղի կունենա, քանի որ չի լինի մի օր, որ Խաբեբան չփորձի քեզ հեռացնել այս
աշխատանքից, քո մտքում կասկածներ դնելու միջոցով:
Դու չպետք է նայես մյուս տեսանողների պատգամներին, կամ լսես այլ մարդու,
ով հայտարարում է, թե գալիս է Իմ Անունով, եթե նա տա քեզ մի այնպիսի
պատգամ, որը կհակասի այն Խոսքին, որ դու ստանում ես Ինձնից: Իմ
մարգարեությունները ճշտորեն տրվում են քեզ, աղջի՛կս: Սատանան
կշարունակի հարվածել և վնասել քեզ, երբ դու ամենաքիչն ես սպասում դրան:
Ուստի միշտ զգոն եղիր: Իմ սիրելի Երեցի օրերը հիմա հաշված են: Նա
ստիպված կլինի հեռանալ Վատիկանից, նախքան Նախազգուշացումը տեղի
կունենա: Վստահիր Ինձ: Ենթարկվիր Ինձ: Դու հիմա լավ ես առաջանում: Բայց
երբեք աչքերդ Ինձնից մի հեռացրու:
Այնուամենայնիվ մի վախեցիր ապրել նորմալ կյանքով քանի դեռ աղոթքն ու Իմ
հանդեպ պաշտամունքը քո կյանքի համապարփակ ու կարևոր մասն են
կազմում: Ես այժմվանից կապահովեմ, որ դու միայնակ չլինես այս
աշխատանքը կատարելիս, և որ միայն նրանք, ովքեր Իմ կողմից են ուղղություն
ստանում, ուենան ազդեցություն քո զանազանման վրա:

Վստահիր Ինձ, երբ ասում եմ, որ Սատանան դիվեսիայի չի ենթարկի Իմ
Խոսքը, ո՛չ էլ կթունավորի այս պատգամները, որոնք դու ստանում ես Ինձնից:
Դա տեղի չի ունենա այս դեպքում, քանի որ այս առաքելությունը հույժ կարևոր
է, և քեզ տրվում է ամեն տեսակի պաշտպանություն, աղջի՛կս: Եթե երբևէ
անհանգստություն զգաս որևէ պատգամի համար, պարզապես հարցրու Ինձ
պատասխանը, և այն կտրվի քեզ: Մի հարցրու ուրիշ ոչ մեկին իրենց կարծիքը,
որովհետև նրանց տրված չէ մեկնաբանել Իմ Աստվածային Խոսքը:
Երբեք մի մտածիր այլ տեսանողների պատգամների մասին: Սա շատ կարևոր
է, քանի որ այն կվնասի քո աշխատանքին:
Մինչ այժմ դու գիտես, որ Ես` ձեր Փրկիչն ու մարդկության Թագավորը,
Իշխանություն ունեմ: Ոչ մի մարդ չպետք է արատավորի Իմ Խոսքը:
Շնորհակալ եղիր, որ քեզ տրվում է մարգարեության ընծան, և Ինձ ենթարկվիր
միշտ: Երբեք մի վիրավորիր Ինձ` կասկածելով: Այդ ժամանակն արդեն անցել
է: Փնտրիր խոնարհությամբ քո սրտի և հոգու մեջ: Լուռ մնա, երբ Իմ Խոսքը
ծաղրի է ենթարկվում, երբ հարձակվում են Իմ Խոսքի վրա, մերժում, հակասում
կամ կասկածում, քանի որ քո գործը չէ պատասխան տալ Իմ փոխարեն: Դու
Ինձնից չափազանց շատ բան կսովորես, աղջի՛կս, եթե նստես և լսես Ինձ: Ես քո
մտքի մեջ ներարկում եմ զանազանելու ընծան: Ընդունիր այս ընծան: Մի
կասկածիր: Ուրախացիր Ինձ հետ:
Սա չափազանց կարևոր առաքելություն է, տարբեր` մինչ այժմ որևէ մարգարեի
միջոցով մարդկությանը տրվածներից: Մարդկային առումով քո կողմից ուժ է
պահանջվում: Հիմա կարևորն այն է, որ պարզապես հաղորդակցվես Ինձ հետ
աղոթքի, պաշտամունքի և Օրհնյալ Խորհուրդների միջոցով: Մնացած ամեն ինչ
պետք է սրանից դուրս լինի: Քո ընտանիքը չափազանց կարևոր է: Այս երկուսից
դուրս ցանկացած ամեն ինչ ավելի ցածր մակարդակի վրա է գտնվում: Փորձիր
հանգստանալ և զգալ Իմ Սերը: Անտեղի մի ծախսիր թանկարժեք ժամանակը
անհանգստանալու վրա: Պարզապես ամբողջովին միացիր Ինձ, և ապահով
կլինես վնասվելուց: Ես սիրում եմ քեզ, աղջի՛կս, և վստահում եմ քեզ:
Ձեր նվիրված Փրկիչ և Ուսուցիչ
Հիսուս Քրիստոս

Սատանան հավաքագրում է երիտասարդների փոփ
մշակույթի միջոցով
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, դարձը, որպես Իմ կողմից քեզ տրված պատգամների
ուղղակի արդյունք, տարածվում է աշխարհով մեկ: Ուրախացիր, քանի որ Ես
քեզ ասել էի, որ Իմ Խոսքը, երբ կարդացվի, ամենուր կբոցավառի հոգիներ,
ներառյալ գաղջ մեղավոր հոգիները: Երբ Ես տվեցի աշխարհին Իմ Խոսքը
հազարավոր տարիներ առաջ Իմ սիրելի առաքյալներին, նրանք մեծ
ազդեցություն ունեցան մարդկության վրա: Այսօր, բացառությամբ Աստծո`
Հավիտենական Հոր և Իմ հետևորդների, այդ ասվածների մեծ մասը
դժբախտաբար մոռացվել է:
Իմ հաղորդակցությունները քո միջոցով, աղջի՛կս, Իմ Ուսուցումները փորձելն
ու պարզեցնելն է: Ամենակարևորը, պատճառը, որ Ես այսօր խոսում եմ քեզ
հետ, Իմ Ամենասուրբ Խոսքի հիշեցումը, ուսուցումն ու ներարկումն է Իմ
զավակների մտքերի մեջ, որպեսզի նրանք կարողանան փրկվել Սատանայի
ճիրաններից:
Աղջի՛կս, Ես լցրել եմ քո հոգին, Սուրբ Հոգու ընծայի միջոցով, զանազանության
ուժով: Այս ուժը տրվում է քեզ ոչ միայն այս պատգամները հասկանալ
կարողանալու համար, այլև բացահայտելու համար մեղքի չարությունը: Հիմա,
երբ դու ականատես ես լինում մեղքի, դու այն աստիճան ես քեզ վատ զգում, որ
դա ստիպում է քեզ հուզվել: Հիմա Ես քեզ տալիս եմ մի փոքր այն
զգացողությունից, որով Ես տառապում եմ, երբ տեսնում եմ Իմ զավակներին
մեղքից աղտոտված:
Նրանցից շատերը, ում դու քո ամենօրյա կյանքում տեսնում ես,
լրատվամիջոցներով, կինոնկարներում և հեռուստատեսությամբ, քեզ
շփոթության են մատնում: Մեղքը, երբ այն առկա է հոգում, ցուցադրում է ինքն
իրեն այն ձևով, որը պարզ երևում է որոշ նշանների միջոցով: Դու, աղջի՛կս,
կարող ես հիմա Իմ շնորհների միջոցով անմիջապես նկատել մեղքը մարդու
մեջ: Առաջին նշանը, որ կտեսնես` գոռոզամտությունն ու հպարտությունն է,
երբ մարդ իրեն մեկ ուրիշից ավելի կարևոր է համարում: Քեզ ներկայացվող
մյուս նշանների արմատը հպարտության և ագահության մեջ է:
Այսօր աշխարհում ամենազազրելի մեղքերից մեկը սեռական
ինքնահաճությունն է: Երբ այն ներկայացվում է աշխարհին, այն միշտ
կքողարկվի հումորով: Սա մի խելացի ձև է` փորձելու համոզել ուրիշներին, որ
դա ձեր մարդկային կառուցվածքի բնական մասն է: Հասկանում ես, աղջի՛կս,
աշխարհում յուրաքանչյուր մարդ սիրում է ծիծաղել և կարիք ունի հումորի
զգացողության, որը մի ընծա է Աստծուց: Ուստի երբ քարոզվում է շեղված
սեռական վարքագիծ, այն սովորաբար կներկայացվի այնպես, որ ստիպի ձեզ
ծիծաղել: Այստեղ է, որ այն կստորացնի ոչ միայն կանանց, այլև կազդի
երիտասարդ երեխաների վրա, այնպես որ նրանք կընդունեն չար անկումային

(դեկադենտական) վարքագիծը որպես նորմալ փոփ մշակույթ:
Սատանան սիրում է հավաքագրել երիտասարդ հոգիների: Ուստի նա
օգտագործում է ժամանակակից միջոցները` Իմ այդ թանկագին փոքրիկ
գառնուկներին թիրախ դարձնելու համար: Նրանք, Իմ փոքրիկ զավակները,
ակամա հետամուտ կլինեն իրենց զզվելի պահվածքին, որն ավելի
կխրախուսվի իրենց հասակակիցների կողմից:
Նախազգուշացում երաժշտության արդյունաբերության մեջ գտնվողներին
Ես հիմա նախազգուշացնում եմ բոլոր նրանց, ովքեր երաժշտության,
կինեմատոգրաֆիայի և արվեստի արդյունաբերության մեջ են: Եթե դուք
շարունակեք թունավորել Իմ զավակներին, դուք դաժանաբար կպատժվեք:
Դուք, Իմ մոլորված (սխալ ուղիով գնացող) զավակնե’ր, խամաճիկներ եք
Սատանայի զինանոցում: Նա օգտագործում է ձեզ, սկզբում հրապուրելով ձեզ
հարստության, հռչակի և ճոխության փայլով: Հետո նա գրավում է ձեր հոգին:
Դրանից հետո նա ձեզ քարշ կտա անառակության խորքերը, ուր նրա դևերը
կմտնեն ձեր մարմնի մեջ, այնպես որ կարողանան կատարել իրենց սեփական
սահմռկեցուցիչ լկտիությունները և սեռապես անառակ արարքները: Այդ
ամբողջ ընթացքում դուք կմտածեք, որ դա պարզապես անվնաս ժամանց է:
Մի՞թե չգիտեք, որ ձեր հոգիները գողացվում են: Մի՞թե ձեր հոգը չէ: Մի՞թե չեք
հասկանոմ, որ եթե կատարում եք այդ լկտի սեռական անառակության
գործողությունները, դուք ընդմիշտ կկորչեք: Մինչ ագահորեն փնտրում եք նոր
զգացողություններ, ուր վերջին գործողությունն այլևս գոյություն չի ունենա,
դուք կդառնաք անհագ: Դրանից հետո կավերեք ինքներդ ձեզ: Ի՞նչ եք կարծում,
ինչու՞ են ձեզնից այնքան շատերը, ովքեր ապրում են մշակույթի փառք կոչվող
կեղծ ֆասադոմ, ինքնասպանություն գործում: Չափից դուրս թմրանյու՞թ են
օգտագործում: Դեպրեսիա՞ են զգում: Հուսահատորեն լա՞ց եք լինում ձեր
սրտերի մեջ: Մի՞թե չգիտեք, որ սատանան արագորեն ձեր հոգին է ցանկանում:
Որքան շուտ դուք մեռնեք մահացու մեղքի մեջ, այնքան արագ կարող է
Սատանան գողանալ ձեր հոգին Աստծուց` Հավիտենական Հորից, ձեր
Արարչից:
Այս ստի մեջ բռնված Իմ զավակների համար դժվար է հասկանալ: Բայց դրա
մասին մտածեք այս կերպ: Նույնիսկ երբ դուք մեղքի մեջ եք, Աստծո Լույսը
դեռևս ներկա է ձեր մեջ: Շատ մեղավորներ և աթեիստներ չեն հասկանում սա:
Նրանք շարունակում են դեպի ներքև իենց պտույտը` ավելի մոտենալով
Դժոխքին: Սակայն միայն Աստծուց եկող Լույսն է, որ դեռևս պահում է նրանց
ողջամտությունը: Առանց Աստծո Լույսի այս երկիրը կլինի խավարի մեջ: Այդ
խավարը, երբ այն զգաք, սարսափի կմատնի ձեզ: Ձեր մեղսալի արարքները ոչ
միայն գարշելի կլինեն ձեզ համար, այլև դուք կցանկանաք փախչել և թաքնվել:

Քանի որ նույնիսկ այդ ժամանակ, երբ Աստծո Լույսը հանկարծ հայտնվի, դուք
չեք կարողանա դիմանալ դրա փայլին:
Առանց Աստծո Լույսի հոգու ամբողջական խավար է: Քանի որ դուք,
զավակնե՛րս, երբեք առանց այդ Լույսի չեք եղել, դուք չեք կարողանա գոյատևել,
եթե և երբ այդ Լույսը հանգչի:
Սնեք ձեր հոգին, հոգին այն ամենն է, ինչ դուք կտանեք ձեզ հետ հաջորդ կյանք
Նախազգուշացումը ձեզ կտա մի հասկացողություն, թե ինչի նման է այդ
զգացողությունը: Եթե Նախազգուշացման ժամանակ լինեք մահացու մեղքի
մեջ, չվախենաք, քանի որ այն միայն Նախազգուշացում է: Ցավալի է, բայց ձեր
մեղքերն այնքան ցնցող կլինեն, երբ դուք նրանք տեսնեք շարքով և տգեղ
վիճակում, որ դրանք կարող են վնասել ձեզ ձեր ֆիզիկական վիճակում շոկի
միջոցով: Մի սպասեք մինչև այդ պահը: Արեք ինչ-որ բան հիմա ձեր հոգևոր
կյանքի համար: Հաշվի առեք ձեր հոգու արժանապատվությունը: Սնեք ձեր
հոգին, որովհետև դա այն է, ինչը դուք կտանեք ձեզ հետ հաջորդ կյանք: Ձեր
մարմինը նշանակություն չունի: Այնուամենայնիվ, եթե օգտագործեք ձեր
մարմինը, որը տրված է ձեզ Աստծո` Ամենակարող Հոր կողմից որպես ընծա,
մեղավոր կերպով, այնպես, որ ուրիշներին ստիպեք մեղք գործել, ապա ձեր
մարմինը կլինի ձեր հոգու անկման պատճառը:
Մտածեք, զավակնե՛րս, ձեր ապագա երջանկության մասին: Քանի որ երկրի
վրա ձեր ժամանակը միայն ժամանակի մի հատված է, որ կզգաք ձեր գոյության
մեջ: Ձեր հոգուն չհետևելը կերաշխավորի ձեր մեկուսացված լքվածությունը
դժոխքի մեջ, ուր կյանք գոյություն չունի հավիտենական ցավից և
տառապանքից բացի:
Ամեն օր միլիոնավորներ են արագորեն սահում դժոխքի դարպասների միջով
Ամեն օր միլիոնավոր հոգիներ, մահվան պահին, արագորեն սահում են դեպի
դժոխքի դարպասները: Հզոր մարդիկ, առաջնորդներ, հարուստներ,
աղքատներ, երգիչներ, դերասաններ, տեռորիստներ, բռնաբարողներ և նրանք,
ովքեր աբորտ են արել: Նրանք բոլորը կիսում են այս մեկ ընդհանուր
միաբանությունը:.Նրանցից ոչ մեկը չէր հավատում, որ դժոխքը գոյություն ունի:
Ձեր սիրող Փրկիչ և Ուսուցիչ
Հիսուս Քրիստոս

Երկու գիսաստղ կբախվեն, Իմ խաչը կերևա կարմիր
երկնքում
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ժամանակը մոտ է: Նախազգուշացումը մոտ է հիմա: Մեծ
վշտով պետք է ասեմ քեզ, որ շատ հոգիներ ուշադրություն չեն դարձնի
Նախազգուշացման մասին այս պատգամներին: Իմ խոսքը իջնում է խուլ
ականջների վրա: Ինչու՞ նրանք չեն լսում: Ես ոչ միայն տալիս եմ նրանց Իմ
Գթասրտության մեծ ընծան երբ կհեղեմ Իմ շնորհները ողջ աշխարհի վրա, Ես
նաև փորձում եմ նախապատրաստել նրանց այս իրադարձության համար:
Բազմաթիվ միլիոնավոր մեղավորներ կհրճվեն, երբ նրանց ցույց տրվի իմ մեծ
Գթասրտությունը: Մյուսները հնարավորություն չեն ունենա ազատագրել
իրենց ժամանակին, որովհետև կմեռնեն շոկից:
Աղջի՛կս, դու պետք է անես այն ամենն, ինչ կարող ես, որ նախազգուշացնես
աշխարհին: Որովհետև այս մեծ իրադարձությունը շոկի կմատնի բոլորին:
Նրանք կտեսնեն մեծ նշաններ երկնքում, նախքան Նախազգուշացումը տեղի
կունենա: Աստղերը կբախվեն իրար այնպիսի ուժգնությամբ, որ մարդ կշփոթի
այդ` երկնքում տեղի ունեցող հրաշքը` մտածելով թե այն աղետաբեր է: Մինչ
այդ գիսաստղերը կբախվեն, արդյունքում կլինի մի մեծ կարմիր երկինք, և
յուրաքանչյուր ոք կտեսնի Իմ Խաչի նշանը ամբողջ աշխարհում:.Շատերը
կվախենան: Բայց Ես ասում եմ ուրախացե՛ք, քանի որ դուք կտեսնեք, ձեր
կյանքում առաջին անգամ, մի ճշմարիտ Աստվածային Նշան, որը
ներկայացնում է մեծ նորություն ամենուր գտնվող մեղավորների համար:
Երբ այդ ժամանակ տեսնեք Իմ Խաչը, կիմանաք, որ Իմ մեծ Գթասրտությունը
տրվում է ձեզանից յուրաքանչյուրին, Իմ թանկագին զավակնե՛ր: Քանի որ ձեր
հանդեպ ունեցած մի խորը կենդանի սիրով էր, որ Ես մահացա,
կամավորաբար, խաչի վրա, որ փրկեմ ձեզ: Երբ տեսնեք խաչեր երկնքում
Նախազգուշացման ժամանակ, կիմանաք, որ դա ձեր հանդեպ ունեցած Իմ
Սիրո նշանն է:
Աղոթեք, Իմ սիրելի հետևորդնե՛ր, որ ձեր եղբայրներն ու քույրերը կարողանան
ուրախանալ, երբ նրանց նույնպես ցույց տրվի Իմ գոյության ապացույցը:
Աղոթեք, որ նրանք ընդունեն որ դա իրենց հնարավորությունն է`
ազատագրելու իրենց Իմ Աչքում: Որ Գթասրտության այդ մեծ գործողությունը
կփրկի նրանց հոգիները, եթե նրանք Ինձ թույլ տան որ օգնեմ իրենց:
Ձեզ ցույց կտրվի թե ինչի է նման մեռնել մահացու մեղքի մեջ
Նախազգուշացումը ձեզ բոլորիդ համար կլինի մի մաքրագործող
փորձառություն: Այն մասամբ տհաճ կլինի, հատկապես ծանր մեղքի մեջ
գտնվողների համար: Քանի որ երբևէ առաջին անգամ ձեզ ցույց կտրվի, թե ինչ
են զգում, երբ Աստծո Լույսն անհետանում է ձեր կյանքից: Ձեր հոգիները կզգան

այն լքվածությունը, որը զգում են նրանք, ովքեր մեռնում են մահացու մեղքի
մեջ: Այն խեղճ հոգիները, ովքեր չափից դուրս ուշացնում են խնդրել Աստծուն,
որ ների իրենց մեղքերը: Հիշե՛ք, կարևոր է, որ Ես թույլ տամ ձեզ բոլորիդ զգալ
հոգու այդ դատարկությունը: Քանի որ միայն այդ դեպքում դուք վերջապես
կհասկանաք, որ առանց ձեր հոգիներում եղած Աստծո Լույսի դուք դադարում
եք զգալ: Ձեր հոգին և ձեր մարմինը կլինեն պարզապես դատարկ անոթներ:
Նույնիսկ մեղավորներն են զգում Աստծո Լույսը, քանի որ Նա ներկա է երկրի
վրա գտնվող իր զավակներից յուրաքանչյուրի մեջ: Բայց երբ մեռնեք մահացու
մեղքի մեջ, այդ Լույսն այլևս գոյություն չի ունենա:
Նախապատրաստվեք հիմա այդ մեծ իրադարձության համար: Փրկեք ձեր
հոգիները քանի դեռ կարող եք: Քանի որ միայն այն ժամանակ, երբ Աստծո
Լույսը հեռանա ձեզնից, դուք վերջապես կհասկանաք այն դատարկությունը,
ամայությունն ու խավարը, որը Սատանան է առաջարկում` լի տառապանքով
և ահաբեկչությամբ:.
Վերալցրեք ձեր հոգիները: Ուրախացեք հիմա, քանի որ Նախազգուշացումը
կփրկի ձեզ և ձեզ ավելի մոտ կբերի Իմ Սուրբ Սրտին:
Ողջունեք Նախազգուշացումը: Քանի որ այդ ժամանակ ձեզ կտրվի
Հավիտենական Կյանքի ապացույցը և կիմանաք, թե որքան կարևոր է այն:
Ձեր սիրող Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս
Թագավոր մարդկության

Հռոմի բանալիները հիմա ետ են վերադարձվում Աստծուն`
Ամենակարող Հորը
Երկուշաբթի, 6 հունիսի, 2011թ., ժ. 10:30
Իմ սիրելի աղջի՛կ, ուժեղ եղիր հիմա: Իմ պատգամների բովանդակությունը քեզ
վախ է պատճառում, որին դու չպետք է տեղիք տաս: Երբեմն դու այնքան
միայնակ ես զգում այս աշխատանքում, սակայն Ես կանգնած եմ քեզ հետ ամեն
օր և հեռու չեմ քո կողքից: Իմ պատգամները, ինչպես Ես նախկինում քեզ ասել
եմ, միշտ չէ, որ ուրախություն կբերեն հոգիներին: Հավատացողները,
այնուամենայնիվ, կհասկանան, որ երկնային պատիժն անհրաժեշտ է
աշխարհը մաքրագործելու համար:

Գիտեմ, որ երբեմն դժվար է մարսել բովանդակությունը, բայց դու պետք է
ամբողջապես վստահես Ինձ: Ես ձեզ սովորեցնում եմ, մեկ անգամ ևս, ամենուր
գտնվող հավատացյալնե՛ր, որ գլուխ չդնեք այն մարդկանց հետ, ովքեր
մարտահրավեր են նետում, վերլուծում, կամ անցքեր բացում Իմ Սուրբ Խոսքի
մեջ: Քանի որ ո՛չ դուք, ո՛չ էլ այդ հոգիները իրավասու չեք այդպես անել: Հիմա
դուք պետք է ենթարկվեք Ինձ: Թող նրանք, ովքեր շարունակում են
վիրավորանքներ հեղել և մերժել Իմ Խոսքը, լինեն, քանի որ դա այլևս ձեր
հոգսը չէ: Այո՛, իհարկե, ձեզ կքննադատեն, երբ հայտարարեք Իմ Խոսքը:
Անտեսեք նրանց հիմա, ովքեր կփորձեն գրավել ձեզ: Ժամանակը չափազանց
քիչ է այդպիսի հակամարտությունների մեջ մտնելու համար: Հիմա դուք պետք
է մտահոգված լինեք Իմ այն խեղճ զավակներով, ովքեր հավատ չունեն, կամ չեն
ճանաչում Ինձ և Իմ Հավիտենական Հորը: Նրանք են Իմ ամենամեծ
մտահոգությունը:
Ուստի, մինչ Իմ լավատես քրիստոնյաները, ովքեր միշտ փորձում են
զանազանել Իմ Խոսքը՝ նվիրելով իրենց ժամանակը վերլուծությանը,
փոխանակ պարզապես հետևելու Իմ Ուսուցումներին և աղոթելու իրենց այդ
խեղճ եղբայրների և քույրերի համար, արժեքավոր ժամանակ է կորչում:
Աղջի՛կս, ասա աշխարհին, որ կանխասացված էկոլոգիական աղետները հիմա
կհարվածեն երկրին: Ամեն ինչ կսկսվի հիմա: Այնքան շատ, այնքան արագորեն:
Եվ այդ ամենն ի շնորհիվ անիրավության իրենց որջերում փաթաթված
մեղավորների կուրության պատճառով, որ ունեն Հայր Աստծո Խոսքի հանդեպ:
Հավատացողներ մի վախեցեք
Հավատացողնե՛ր, աղոթեք հիմա: Մի վախեցեք: Ես կառաջարկեմ ձեզ Իմ
Աստվածային պաշտպանությունը միշտ, նույնիսկ երբ ծաղրի եք ենթարկվում
Իմ Անվան համար: Աղոթքը ձեզ ուժ և արիություն կտա, մինչ Չարը և իր
զինակիցները հիմա հեղում են թույնը Իմ զավակների վրա: Մինչ մարդկության
հանդեպ նրանց ոճրալի գործողությունները սկսում են ավելանալ տեռորիզմի,
աշխարհի արժույթների նկատմամբ մոնոպոլիզմի և ինքնակամ թունավորման
միջոցով երկիրը թունավորելու միջոցով, լսե՛ք Ինձ հիմա: Հայր Աստծո ցասումը
կիջնի հիմա և արագորեն կիջնի: Աղոթքը պետք է ղեկավարվի խմբերի միջոցով
ամբողջ աշխարհով մեկ, որովհետև այն կօգնի խուսափել այդ
իրադարձություններից մի քանիսից:
Աղոթեք Իմ սիրելի Բենեդիկտ Պապի համար: Նա շրջապատված է Աստծո շատ
ուժեղ թշնամիներով: Իմ Եկեղեցու հանդեպ իշխանության և վերահսկման
որկրամոլներով: Աղոթքը կարող է օգնել հետաձգելու նրա պարտադիր
հեռացումը, երբ նա ստիպված կլինի հեռանալ Վատիկանից, ինչպես
կանխասացվել է: Աղոթե՛ք, աղոթե՛ք, աղոթե՛ք այդ ժամանակի համար, քանի

որ այն կլինի ամենախավար ժամանակը որ երբևէ իջել է Իմ սրբազան
ծառաների վրա` եպիսկոպոսների, կարդինալների և Իմ բոլոր ճշմարիտ
հետևորդների վրա: Հռոմի բանալիները հիմա ետ կվերադարձվեն Աստծուն`
Ամենակարող Հորը:
Եկել է Սատանայի և նրա չար հետևորդների դեմ մարտի ժամանակը:
Մարդկությանը սաբոտաժի ենթարկելու նրանց փորձերը կպատժվեն ամենայն
խստությամբ, քանի որ նրանք կկրեն մեծ տառապանք իրենց չար գործերի
համար:
Բարձրացեք հիմա, զավակնե՛րս: Դրեք ձեր ողջ վստահությունն ու
նվիրվածությունն Ինձ վրա որպես առաջնահերթություն: Ամենօրյա աղոթքը,
պատարագն ու Սուրբ Հաղորդությունը կօգնեն Ինձ և Իմ Հորը կնքել այս
չարիքը: Հետևեք Ինձ: Վերցրեք Իմ Գավաթը: Քանի որ երբ դա անեք, կվայելեք
հավիտենական կյանքը:
Ձեր սիրող Փրկիչ
Մարդկության Թագավոր
Հիսուս Քրիստոս

Պատգամ Կույս Մարիամից իր կորած զավակների
վերաբերյալ
Երեքշաբթի, 7 հունիսի, 2011թ., ժ. 14:45
Զավա՛կս, այս վերջին մի քանի օրը հեշտ չէր: Ամենակարևորն այն է, որ դու
ենթարկվում ես իմ Որդուն: Խնդրում եմ թույլ մի տուր կասկածներ կամ վախ քո
սրտի մեջ այս էտապում, քանի որ երբ դրանք գալիս են, ուրեմն Խաբեբան է
գործի անցել:
Բաց քո սիրտը, որ թույլ տաս շնորհները հեղեն քո հոգին, որպեսզի ավելի
մոտենաս իմ թանկագին Որդուն: Հիմա դու մոտ ես քո Օրհնյալ Մորը, ով
օգնում է քեզ և առաջնորդում միշտ: Առաքելության այս մասը դժվարին է, բայց
հիշիր, որ իմ Որդու համար աշխատելը երբեք հեշտ չէ: Դու ավելի ուժեղ
կդառնաս, չնայած քո տատանմանը, որովհետև դու դեռևս հետևում ես Նրա
ցուցումներին, ուրեմն դա լավ է: Աղոթիր հիմա ամենուր գտնվողիԻմ բոլոր
կորած զավակների համար, քանի որ նրանք դատարկ են Սիրուց, այն
իսկական Սիրուց, որն իմ Որդին է առաջարկում նրանց: Այդ Սերը նրանց

փրկությունն է: Ուստի խնդրում եմ առաջարկիր քո բոլոր աղոթքները այդ խեղճ
կորած հոգիների համար:
Գնա հիմա խաղաղությամբ և շարունակիր միշտ անել այն ամենը, ինչ իմ
Որդին խնդրում է քեզ անել:
Ձեր Օրհնյալ Մայր
Մարիամ Երկնքի Թագուհի

Պատգամ քահանաներին, եպիսկոպոսներին և
կարդինալներին Կեղծ մարգարեի մասին
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, դու տառապեցիր, որովհետև Խաբեբան տանջում է քեզ: Դու
պետք է ջանասիրաբար աղոթես, դիմակայելու համար քեզ վրա նրա
հարձակումներին: Դիր քո ողջ վստահությունը Ինձ վրա և թույլ տուր Ինձ
տնօրինել այն: Դրա փոխարեն դու հուզվում ես, այն դեպքում, երբ պետք է
առաջարկես այդ տառապանքն Ինձ սրտի ուրախությամբ: Եթե շարունակես
ինքդ քեզ հիշեցնել որ այդ տառապանքները գալիս ես Ինձ հետ քո ունեցած
միության պատճառով, և որ դու ճշմարիտ օրհնյալ ես որպես մի ընտրված
հոգի, այդ դեպքում դու քեզ այլ կերպ կզգաս:
Հիմա Իմ հետևորդներից շատերն են սկսում հասկանալ, թե ինչ է տեղի
ունենում աշխարհում, և Սուրբ Հոգու շնորհների միջոցով նրանք բարձրանում
են Իմ Խոսքը պաշտպանելու մարտահրավերի դեմ: Հիմա հավատարիմների
այդ բանակն ավելի ուժեղ կդառնա և անվախորեն մեղավորներին կառաջնորդի
դեպի փրկություն:
Իմ սուրբ երեց Բենեդիկտը ձեր աղոթքների կարիքն ունի: Աղոթեք նրա համար
ամեն օր, քանի որ նա հիմա յուրաքանչյուր մակարդակի վրա
պաշտպանության կարիք ունի, որ անցկացնի նրան այն տառապանքի միջով,
որն սպասվում է նրան: Կարևոր է, որ Իմ հետևորդները զգոն լինեն ցանկացած
նոր Պապի հանդեպ, որը առաջ կգա, քանի որ նա Աստծուց եկած չի լինի:
Խնդրում եմ կոչ արեք Իմ բոլոր սրբազան սպասավորներին
նախապատրաստվել այն ամենասարսափելի, ամենավհատեցնող
մարտահրավերներին, որոնց երբևէ ստիպված կլինեն դիմակայել իրենց
ծառայության ընթացքում: Մեծ արիություն կպահանջվի պաշտպանելու
համար Իմ Ուսուցումների ճշմարտությունը: Իմ սրբազան սպասավորներից

այնքան շատերն են կույր Իմ այն խոստումների հանդեպ, երբ Ես ասացի, որ
նորից կգամ: Նրանք Ի՞նչ են կարծում, ե՞րբ կլինի դա: Անքան են նրանք
վարժվել ասելու Իմ Ուսուցումները, որ մոռացել են, թե կարող են ականատես
լինեն այդ դեպքերին ցանկացած ժամանակ և, գուցե, հավանաբար, հենց իրենց
կյանքի ընթացքում: Քանի որ սա այսօր ամենամեծ մարտահրավերներից մեկն
է:
Եթե Ես մարգարեներ ուղարկեցի աշխարհ հազարավոր տարիներ առաջ,
ուրեմն, իհարկե, Ես նրանց նորից կուղարկեմ այն ժամանակ, երբ նորից գալու
լինեմ, որ նախապատրաստեն աշխարհը:
Արթնացեք այն դասերի հանդեպ, որոնց դուք ուսուցանում եք ձեր
միաբանությունում: Հասկացեք, որ այդ Ես եմ խոսում ձեզ հետ հիմա: Շատերը
կգան Իմ Անունով, բայց մի քանիսը միայն կխոսեն ճշմարտությունը: Այս
պատգամը գալիս է Ինձնից` ձեր Աստվածային Փրկչից: Աղոթեք
զանազանության համար, որ ճանաչեք Իմ ճշմարիտ Ձայնը, երբ այն տրվում է
ձեզ: Բացեք հիմա ձեր սրտերը և լսեք, թե Ես ինչ ունեմ ասելու ձեզ: Եկել է
ժամանակը ձեզ տեղեկացնելու համար, որ Հայտնության Գրքում
պարունակվող մարգարեությունները պատրաստ են ծավալվել ձեր աչքերի
առջև:
Դուք, Իմ սիրելի սպասավորնե՛ր, պետք է քաջությամբ պայքարեք ձեր կյանքի
ընթացքում Ինձ համար Խաբեբայի կողմից դրված այն խոչընդոտների դեմ,
որոնք ձեզ մարտահրավեր կնետեն ձեր կարողության չափով: Դուք պետք է
գիտակցեք, որ շուտով Կեղծ մարգարեն կհրապուրի ձեզ, կհմայի ձեզ, կհամոզի
ձեզ, թե ինքը ներկայացնում է ճշմարտությունը: Հիմա դուք պետք է ցույց տաք
ձեր նվիրվածությունն Իմ հանդեպ և Իմ Հավիտենական Հոր հանդեպ: Խնդրում
եմ մի հուսահատվեք: Քանի որ չնայած այս իրադարձությունները կվախեցնեն
և կանհանգստացնեն ձեզ, ձեր նվիրվածությունն ու հավատարմությունը պետք
է լինեն Իմ հանդեպ:
Առաջին անգամ ձեր սպասավորության մեջ հիմա ձեր հավատն Իմ հանդեպ
ճշմարտապես փորձության կենթարկվի: Պետրոսի Եկեղեցին Իմ Եկեղեցին է:
Բայց երբ բանալիները ետ տրվեն Հայր Աստծուն, որը հիմա կարվի, Եկեղեցին
կդառնա Իմ Թագավորության մի մասը: Ես ճշմարտությունն եմ: Հետևեք
ճշմարտությանը ամեն ժամանակ:
Աղոթեք Ինձ հիմա այն շնորհների համար, որոնք անհրաժեշտ են
վստահանալու, որ երբ ժամանակը գա, դուք վեր կլինեք Սատանայի
խաբեությունից: Այլապես Կեղծ մարգարեն վստահություն կներշնչի Իմ
զավակներին իր կեղծ հմայիչ խարիզմատիկ միջոցներով. Խաբեբայի

միջոցներով, ում հետ նա կապված է: Սատանան չի հաղթի Իմ Եկեղեցուն, եթե
Իմ սպասավորները զգոն լինեն խաբեության հանդեպ և տեսնեն այն ինչպես որ
կա. Մի սատանայական սուտ, որը, եթե դուք ներգրավվեք դրա մեջ և
հավատարմության երդում տաք այդ նոր պղծությանը, դրանից վերադարձ չի
լինի:
Լսեք Ինձ հիմա: Շրջվեք դեպի Ինձ առաջնորդության համար և այն հատուկ
պահանջվող շնորհների համար, որ առաջնորդեք Իմ հոտը դեպի Ինձ և Իմ
Հավիտենական Հայրը: Քանի որ, երբ այդ անեք, Ես կհեղեմ այնպիսի շնորհներ,
որ չեք ուշանա ուժ գտնել ամեն գնով պաշտպանելու Իմ Խոսքը:
Ես սիրում եմ ձեզ բոլորիդ և բաղձում ձեր աջակցությունը այս Վերջին
Ժամանակներում:
Հիսուս Քրիստոս

Նախապատրաստեք ձեր ընտանիքը, որ ականատես լինեն
Իմ Խաչին երկնքում
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես հիմա պետք է կիսեմ այն զգացմունքները, որոնք կրում
եմ: Առաջինը` երջանկության զգացմունքն է, որովհետև Ես պատրաստվում եմ
բերել այնքա՜ն շատ գթասրտություն Գիտակցության Լուսավորման
ընթացքում, որը մոտ է: Հետո, Իմ մեծ տխրության արցունքներն են նրանց
համար, ովքեր մոռացկոտ են այս իրադարձության համար և ովքեր
նախապատրաստված չեն: Իմ զավակները պետք է ասեն որքան հնարավոր է
շատ ընկերների և ընտանիքի անդամներին, որպեսզի փրկեն նրանց հոգիները:
Կապ չունի, եթե նրանք ժպտան կամ ծաղրեն ձեր ասածները, քանի որ
հետագայում նրանք ձեզ շնորհակալ կլինեն: Ասացեք նրանց ճշմարտությունը:
Խնդրեք նրանց, որ բացեն իրենց միտքը: Նրանք պետք է գիտակցեն, թե ինչի են
ականատես լինում, որպեսզի երբ տեսնեն Իմ Խաչը երկնքում,
նախապատրաստված լինեն: Սա է ամենը, որ նրանք պետք է հասկանան: Այդ
դեպքում նրանք կընդունեն այն տհաճությունը, որը կրելու են, երբ իրենց
անցած կյանքը ցուցադրվի իրենց աչքերի առաջ: Ասացեք նրանց, որ
վերանայեն իրենց կյանքը, և հիշեցրեք նրանց այն վնասները, որոնք կարող է
պատճառած լինեն իրենց ընկեր եղբայրներին և քույրերին:

Տարածեք Իմ խոսքը Նախազգուշացումից հետո
Զավակնե՛րս, հենց որ Նախազգուշացումը տեղի ունենա և երբ դարձը տեղի
ունենա, ավելի արագորեն տարածեք Իմ Ամենասուրբ Գործը: Սրա
հրատապությունը կա, որովհետև այն կլինի մի չափազանց վճռորոշ
ժամանակահատված: Այդ ժամանակ է, որ ամենուր գտնվող Իմ նվիրված
հետևորդների միջոցով Իմ զավակները կկանգնեն ճիշտ ուղու վրա: Դա կլինի
այն ժամանակը, երբ աղոթքն ու դարձը կարող են նվազեցնել այն
ավերածության ազդեցությունը, որը կստեղծվի Հակաքրիստոսի և Կեղծ
մարգարեի թագավորության ընթացքում:
Ընդունեք ճշմարտությունը հիմա այնպես, ինչպես որ կա: Մի վախեցեք
ճշմարտությունից: Գրկեք այն: Քանի որ երբ դա անեք, դուք կազատվեք, և ձեր
վստահությունն Իմ հանդեպ ձեզ կարող կդարձնի պատշաճ կերպով
պաշտպանել Իմ Խոսքը: Վախը ձեզ ետ կպահի, Իմ թանկագին զավակնե՛ր:
Արիությունը` կգրավի հոգիներ: Ձեր մարտը Իմ կողմից կթեթևացնի Իմ
տառապանքը և հավիտենական կյանք կբերի այնքան շատ հոգիների, որոնք
հուսահատորեն ձեր օգնության կարիքն ունեն:
Իմ Սերը ձեր հանդեպ, զավակնե՛րս, ամեն սահմանից այն կողմ է, և երբեք նրա
ուժգնությունը չի թուլանում: Իմ Խաչը ծանր է, բայց երբ դուք այն վերցնում եք
ձեր սրտի մեջ սիրո զգացմունքով, ձեր բեռը թեթևանում է: Դուք, Իմ սիրելի
հետևորդնե՛ր, սրբազան ծառաներ և աշխարհիկ մարդիկ, Իմ ապագա բանակն
եք, որ կօգնեք պարտության մատնել Սատանային: Աղոթեք հիմա այն
զորության համար, որ ստանաք ձեր հավատի վրա եկող մարտահրավերներին
դիմակայելու համար: Առաջնորդվելով օրինակով և այն ընծայով, որը Ես
հեղում եմ ձեզանից յուրաքանչյուրի վրա, ով հայտարարում է իր
դաշնակցությունն Իմ հանդեպ, դրանք կառաջացնեն վայրկենական դարձ, երբ
դուք ասեք Իմ Ամենասուրբ Խոսքը: Հիշե՛ք, Ես ձեզ հետ եմ ամբողջ ժամանակ
հիմա: Ձեզանից շատերը, ովքեր մոտ են եղել Ինձ, հիմա կունենան Սուրբ Հոգու
ավելի ուժգին զգացողություն և զանազանության ուժ, որը կսարսափեցնի ձեզ:
Ընդունեք սա որպես այն մեծագույն ընծաներից մեկը, որոնք այսօր տրվում են
մարդկանց: Ես թանկարժեք ընծաների այսպիսի բազմություն չեմ հեղել այն
պահից ի վեր, երբ Իմ առաքյալներին Սուրբ Հոգու միջոցով տրվեցին
թանկարժեք ընծաները:
Դուք, Իմ հետևորդնե՛ր, ներառյալ Իմ սրբազան ծառաները, Իմ ճշմարիտ
Եկեղեցին եք: Ես, Աստծո` Հավիտենական Հոր օգնությամբ, առաջնորդում եմ
ձեզ, այնպես որ դուք կարող եք, Իմ բոլոր զավակների հետ, քայլել դեպի Նոր
Դրախտը, որը սպասում է ձեզ բոլորիդ:
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Սիրո պատգամ Իմ բոլոր հետևորդներին
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, այսօր Ես հրճվում եմ ողջ աշխարհում Իմ սիրելի
հետևորդների կողմից ցույց տրված հավատով, ովքեր լսում են Իմ Կանչն այս
պատգամների միջոցով: Ես ուրախանում եմ այն խորը հավատի պատճառով,
որն Իմ սիրելի զավակները ցույց են տալիս մի աշխարհում, որը մերժում է Ինձ:
Իմ թանկագին զավակները, նրանք, ովքեր հավատում են Ինձ, տխրության
պահերին ուրախության արցունքներ են բերում Ինձ: Եթե չլինեին Ինձ այդքան
խորը նվիրվածություն ցույց տվողները, Ես չէի սփոփվի:
Իմ զավակները, ովքեր սիրում են Ինձ, պետք է Ինձ լսեն հիմա: Թույլ տվեք Ինձ
գրկել ձեզ Իմ Բազուկների մեջ և բացատրել ձեր հավատի կարևորությունը: Ձեր
հավատը նման է բոցի Իմ Սրտի մեջ, որը երբեք չի մեռնում: Այն կթուլանա
ժամանակ առ ժամանակ, բայց Ես կլցնեմ ձեր մեջ այն էներգինան, որն այդ
բոցը վառ կպահի: Դուք, Լույսի Իմ զավակնե՛ր, կկլանեք խավարը, բայց դուք
պետք է ավելի ուժեղ մնաք որպես մեկ, որ կռվեք Հակաքրիստոսի դեմ:
Սատանան չի կարող հաղթել, քանի որ դա անհնարին է
Միշտ հասկացեք այս կարևոր փաստը: Նա՝ Խաբեբան, չի կարող հաղթել և չի
հաղթի, քանի որ դա անհնարին է: Հետևաբար, դուք պետք է միշտ ընդունեք, որ
Իմ Լույսը և Իմ Հավիտենական Հոր Լույսը երբեք չի մարի: Բայց խավարն է, որ
կգրավի այն խեղճ հոգիներին, որոնք կքշվեն դեպի խավարը: Այդ խեղճ
մոլորված զավակներն Իմ Սրտի մեջ են, և Ինձ համար նույնքան կարևոր են,
որքան դուք: Դուք, զավակնե՛րս, ինչպես ցանկացած ընտանիքում, պետք է
հետևեք ձեր ճանապարհից շեղված եղբայրներին և քույրերին: Որքան էլ ծանր
լինեն նրանց մեղքերը, երբեք մի դատեք նրանց: Ետ բերեք նրանց դեպի Ինձ:
Խոսեք նրանց հետ: Աղոթեք Իմ Աստվածային Գթասրտության աղոթքը նրանց
համար, որպեսզի նրանք կարողանան փրկվել Չարի ճանկերից մահվան
ժամին:
Կանչեք հիմա սարերի կատարներից: Հիշեցրեք բոլորին ճշմարտությունը:
Անտեսեք նրանց խայթոցները: Բայց երբ Իմ զավակներին բացատրեք թե որքան
շատ եմ Ես նրանց սիրում, մի պարտադրեք նրանց ձեր տեսակետները: Դրա
փոխարեն պարզապես բացատրեք, որ նրանք ստեղծված են Հայր Աստծո
կողմից: Ասացեք նրանց, որ Նա ուղարկել է Ինձ` Իր Միակ Որդուն, որ փրկեմ
իրենց: Որ իրենց հնարավորություն տամ ապրել Հավիտենական Կյանքը: Իսկ
հետո ասացեք, որ Ես սիրում եմ նրանց և որ Ես քայլում եմ նրանցից

յուրաքանչյուրի հետ օրվա ամեն պահի: Նույնիսկ երբ Ես տեսնում եմ նրանց
մերժումը և ուրիշների հանդեպ նրանց կատարած չարիքը, Ես դեռևս այնտեղ
եմ` իրենց կողքին: Հուսալով, որ նրանք կշրջվեն դեպի Ինձ և կխնդրեն Իմ
օգնությունը: Քանի որ եթե նրանք այդ անեն, Ես կգրկեմ նրանց ուրախության և
թեթևության արցունքներով: Օգնեք Ինձ փրկել այդ թանկագին հոգիներին:
Թույլ մի տվեք, որ Խաբեբան վերցնի նրանց Ինձնից: Նրանք ձեր ընտանիքն են:
Իմ ընտանիքը: Մենք մեկ ենք: Մեկ կորած հոգին նույնպես շատ է:
Շնորհակալություն ձեզ, Իմ սիրելի զավակներ ամենուր: Իմացեք, որ Ես հիմա
ձեզ հետ եմ շատ ավելի ուժեղ Ներկայությամբ Սուրբ Հոգու միջոցով, քան
պատմության ցանկացած ժամանակաշրջանում: Բռնեք Իմ Ձեռքը և Ինձ հետ
քայլեք դեպի Երկրի վրա Նոր Դրախտը, որը կլինի ձեր փառապանծ տունն
ապագայում:
Ձեր սիրող Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս
Գթասրտության Թագավոր

Իմ հոգևոր առաջնորդությունը կփակի Սատանայի
ավերածության գործողությունները
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, սա ևս մեկ փորձության շաբաթ էր, երբ Իմ Խոսքը, մի
կողմից, գրկեցին այնքան շատերը, մինչդեռ միևնույն ժամանակ նաև ուրիշների
կողմից մերժվեց որպես խաբեություն: Մի՞թե նրանք, ովեր մերժում են Իմ
Խոսքը, չեն կարդացել ճշմարտությունը: Իմ Սուրբ Գրքի մեջ պարունակվող
ճշմարտությունը: Հայտնության Գիրքը տրվեց Իմ բոլոր զավակներին, որ օգնի
նրանց հասկանալ այն իրարանցումը, որը կստեղծվի վերջին ժամանակների
մոտենալու հետ Սատանայի և նրա չարքերի կողմից ստերի տարածման
միջոցով: Մինչև չհասկանաք Հայտնության Գրքի մեջ պարունակվող
ճշմարտությունը, ինչպե՞ս կարող եք հասկանալ այն պատգամները, որոնք Ես
այսօր բերում եմ ձեզ:
Մի՞թե կարծում եք, թե Ես մեջքս կշրջեմ դեպի ձեզ և ձեզ կթողնեմ Սատանայի և
նրա չար բանակի գթասրտությանը: Մի՞թե չեք հասկանում, որ Ես կփորձեմ
նախազգուշացնել ձեզ, իսկ հետո` օգնել ձեզ:
Իմ Մեծ Գթասրտությունը կոչնչացնի այն ազդեցությունը, որը Սատանան ունի
Իմ զավակների հանդեպ: Ես գալիս եմ նորից, որ փրկեմ ձեզ նրա ճանկերից:

Նախազգուշացման Իմ ընծան կցրի այն սարսափը, որը կշարունակի
ավելացնել իր իշխանությունը, եթե դա (Նախազգուշացումը) տեղի չունենա:
Հիմա Ես հաղորդակցվում եմ ձեզ հետ ոչ միայն ձեզ բոլորիդ Իմ
Գթասրտության այդ մեծ գործողությանը նախապատրաստելու համար, այլև
առաջնորդելու ձեզ ավերածության այն քաոսի միջով, որ պլանավորել է Չար
Խումբը, որի Թագավորն է Չարը: Իմ հոգևոր ազդեցությունը զգալիորեն կփակի
Սատանայի ավերածության գործողությունները: Լսեք Իմ Խոսքը: Հետևեք Իմ
ցուցումներին: Առաջնորդեք և աջակցեք մեկդ մյուսին ձեր հավատի մեջ, և ձեզ
կտրվի պահանջվող օգնությունը` արագորեն գնալու այն ճանապարհով, որ
տանում է դեպի Իմ կողմից ձեզ տրված խոստումները:
Ձեզնից շատերը, Իմ թանկագին զավակնե՛ր, կվախենան, բայց խնդրում եմ,
թույլ մի տվեք, որ վախը փակի ճշմարտությունը: Սատանան կօգտագործի
վախը, որ ետ կանգնեցի ձեզ Իմ Սիրո պատգամն ընդունելուց: Հիմա Իմ
ասածներից շատ բան չափազանց դժվար է հասկանալ ձեզ համար: Բայց
հասկացեք հետևյալը: Եթե Ես հիմա չգայի և ձեզ ճշմարտությունը ցույց չտայի,
դուք կկորչեիք: Սա ձեզ համար բավականին դժվար ժամանակ կլինի ապրելու:
Ինչպես նախկինում Ես նախապատրասել եմ Իմ մարգարեների միջոցով, Ես
հիմա ձեզ կնախապատրաստեմ այսօր, այս պատգամի միջոցով, այն
ժամանակվա համար, երբ Ես նորից կգամ:
Սա մի ընծա է` Իմ խորունկ Սիրուց եկող, իմ բոլոր զավակների հանդեպ, որ
դիմանան Հակաքրիստոսի և նրա դաշնակից խաբեբա Կեղծ մարգարեի գալիք
թագավորությանը, ով (Կեղծ մարգարեն) կմոլորեցնի երկրի վրա Իմ Եկեղեցուն:
Ցած դրեք ձեր պաշտպանությունները: Բացեք ձեր աչքերը ճշմարտության
հանդեպ: Իմ Խոսքն այսօր տրվում է պարզապես ձեզ հիշեցնելու համար Իմ
Ուսուցումների Ճշմարտությունը: Իմ Սուրբ Գիրքը ճշմարտությունն է:
Ճշմարտությունն արտացոլված է Իմ Սուրբ Գրքում: Եթե Ես այսօր ձեզ
հիշեցնում եմ նախկինում ձեզ տրված Իմ խոստումները և փրկության ուղին,
ուրեմն սա Իմ Սուրբ Խոսքի կրկնությունն է միայն: Ճշմարտությունը միշտ
կմնա նույնը: Այն երբեք չի կարող փոխվել կամ փոփոխվել, որ հարմարեցվի
մարդկությանը: Այն միշտ կմնա նույնը:
Թույլ տվեք Ինձ օգնել ձեզ` հասկանալու թե ինչ է տեղի ունենում հիմա: Վախից
մի կծկվեք: Ես սիրում եմ ձեզ բոլորիդ և պարզապես ցանկանում եմ բռնել ձեր
ձեռքը, զավակնե՛րս, և պաշտպանել ձեզ: Իմ նպատակն է վստահանալ, որ
ձեզնից յուրաքանչյուրը կապրի երկրի վրա Իմ Նոր Դրախտում:

Ձեր մշտապես սիրող Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

<<Ազատարարները>> Միջին Արևելքում ցանկանում են
վերահսկել հրեաներին
Շաբաթ, 11 հունիսի, 2011թ., ժ. 21:00
Իմ սիրելի աղջի՛կ, սիրով է, որ ես այս գիշեր խոսում եմ քեզ հետ, որովհետև
հիմա շատ շուտով Իմ փայփայած հետևորդներից շատ ու շատերը
կմիավորվեն որպես մեկ` կռվելու համար Խաբեբայի դեմ: Հենց հիմա, նա և
հարուստ ազդեցիկ խմբերը, որոնց ետևում նա թաքնվում է, նյութում են որքան
հնարավոր է շատ վերահսկողություն ստանալ ձեզ բոլորիդ վրա: Սակայն դուք
չեք կարող տեսնել այդ:
Նրանք կկանգնեցվեն ավելի շուտ, քան կարծում ես: Նրանցից շատերը դարձի
կգան Նախազգուշացման ընթացքում: Սա կթուլացնի Սատանայի Մեկ
համաշխարհային խումբը այն աստիճան, որ շատերը կմտածեն, թե ո՞ր ուղին
ընտրեն, այնքան որ շփոթված կլինեն նրանք: Այդ ժամանակ շատերը ետ
կշրջվեն դեպի Ինձ, զավակնե՛րս, քանի որ նրանք ազատագրում կփնտրեն:
Վրեժխնդրությունը, վերահսկողությունը, ուժն ու ատելությունը միավորված
ստեղծում են ամենամեծ վտանգը մարդու գոյատևման դեմ: Մերձավոր
արևելքում և նրանից այն կողմ բոլոր պատերազմները, որ տեսնում եք,
արհեստականորեն են ստեղծված: Նրանք պատահականություն չեն:
Հասկացեք, որ միանգամից այդքան շատ երկրներ իրենք իրենց ոտքի
չկանգնեցին: Նրանց օգնել են բոլոր կառավարություններում գտնվող չար
խմբերը: Այն կառավարությունների, որոնք վերահսկում են աշխարհը: Միջին
արևելքում այդ առաջնորդներին հիմա հեռացնում են, ազատարարների
համար ճանապարհ պատրաստելու, նրանց համար, ովքեր արդարություն
կհռչակեն և խաղաղ միջոցներ` Իմ զավակներին օգնելու նպատակով: Բայց
նրանց մտադրությունը դա չէ: Նրանց նպատակը Իմ սիրելի ժողովրդին`
հրեաներին վերահսկելն է, ովքեր հիմա բոլոր կողմերից վտանգի տակ են:
Այս բոլոր դեպքերին կմիջամտի Նախազգուշացումը: Այս Գլոբալ Չարիքի մեջ
բոլոր ներգրավվածները նույնպես ստիպված կլինեն կանգնել Իմ դեմ, մեկ առ
մեկ, երբ Ես նրանց ցույց տամ, թե որքան են նրանք Ինձ վիրավորում: Շատերը
ծնկի կգան և թողություն կխնդրեն:

Սա, զավակնե՛րս, շատ կարևոր է, քանի որ որքան շատ մեղավորներ շրջվեն
ետ` դեպի Ինձ, ամենուր և հատկապես նրանք, ովքեր վերահսկում են ձեր
կենսակերպը, այնքան ավելի մեծ կլինի Իմ Գթասրտությունը: Աղոթե՛ք, որ
բոլոր նրանք, ովքեր ականատես կլինեն Ճշմարտությանը Նախազգուշացման
ընթացքում, հասկանան, որ Ես սիրում եմ իրենց և դարձի գան:
Աղոթքը, զավակնե՛րս, չափազանց հզոր է: Երբ աղոթում եք Հայր Աստծուն Իմ
Անունով այս և ուրիշ հոգիների փրկության համար, Նա չի մերժի ձեզ:
Ձեր հավատարմությունն Իմ հանդեպ և ամենօրյա աղոթքը հրատապորեն
անհրաժեշտ է թուլացնելու համար Սատանայի ճանկը, ով բռնել է իրավամբ
Ինձ պատկանող Իմ զավակներին:
Ձեր ամենագթառատ Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Առատ սերը պաշտամունքի ժամանակ դարձնում է
քեզ ավելի հանդարտ և ուժեղ
Կիրակի, 12 հունիսի 2011թ., ժ. 19:00
Իմ սիրելի ազջի՛կ, Սուրբ Հաղորդության պաշտամունքի ընթացքում Իմ
զավակների ստացած շնորհները զորեղ են: Նրանք ձեզ ոչ միան տալիս են
շնորհներ` կյանքի տառապանքներին դիմանալու համար, նրանք ձեզ ավելի
ուժեղ են դարձնում Իմ` ձեր հավատարիմ և նվիրված Փրկչի հանդեպ սիրո մեջ:
Սերը, որը դուրս է հեղվում հոգիների վրա Պաշտամունքի ընթացքում, տրվում
է առատորեն: Հոգիները զգում են Իմ շնորհների հոսքը այնքան տարբեր
ձևերով: Առաջին ընծան` ձեր հոգու մեջ խաղաղության ընծան է: Դուք դա
անմիջապես կզգաք, երբ ավարտվի Ինձ հետ մոտիկ միության ձեր ժամանակը:
Իմ զավակներից այնքան շատերն են իրենց զրկում այն բազմաթիվ ընծաներից,
որոնք Ես առաջարկում եմ Պաշտամունքի ժամանակ, երբ դուք ձեր
ժամանակից մեկ ժամ անց եք կացնում խորանի վրա Իմ Ներկայության առջև:
Չնայած կաթոլիկները գիտեն Հաղորդության Նշխարի ուժը, շատերը չեն
ընդունում Ինձ հետ մտահայեցության այս ամենակարևոր ժամանակի
կարևորությունը: Նրանք պարզապես անտեսում են այս ընծան: Նրանց համար
ձանձրալի է Ինձ հետ լրացուցիչ ժամանակ անցկացնելը:

Ո՜հ, եթե միայն իմանայիք, թե սա որքան կուժեղացներ նրանց: Նրանց վախն ու
անհանգստությունները կանհետանային, եթե նրանք ընկերակցեին Ինձ
հանդարտ մտերմիկ մտածմունքի մեջ: Եթե Իմ զավակները կարողանային
տեսնել այն լույսը, որը պարուրում է նրանց հոգիները այդ յուրահատուկ Սուրբ
Ժամի ընթացքում, նրանք կսարսափեին:
Զավակնե՛րս, այդ ժամի ընթացքում է, որ դուք դառնում եք շատ ու շատ մոտիկ
Ինձ: Այս ժամանակ է, որ ձեր ձայնը, ձեր աղերսները, Իմ հանդեպ ձեր սիրո
խոստումները կլսվեն: Բազմաթիվ հրաշալի շնորհներ են տրվում ձեզ,
զավակնե՛րս, այդ ժամանակ, ուստի խնդրում եմ մի արհամարհեք այդ
ժամանակն Իմ ընկերակցությամբ անցկացնելու Իմ աղերսները:
Պարգևները կազատեն ձեզ անհանգստությունից
Պարգևները կազատեն ձեզ անհանգստությունից, սրտով, մտքով և հոգով թեթև
և ավելի հանդարտ կզգաք ինքներդ ձեզ: Երբ դուք ստանաք Ինձ Սուրբ
Հաղորդության մեջ, Ես կլցնեմ ձեր հոգին: Բայց երբ դուք գաք Ինձ մոտ
պաշտամունքի, Ես կպարուրեմ ձեզ այն աստիճան, որ Իմ գթառատ Սիրո
հեղեղները կողողեն ձեր միտքը, մարմինն ու հոգին: Դուք կզգաք մի զորություն,
որը կառաջացնի հանդարտ ինքնավստահություն, որ դժվար կլինի անտեսել:
Եկեք Ինձ մոտ, զավակնե՛րս, հիմա: Ես ձեր ընկերակցության կարիքն ունեմ: Ես
կարիք ունեմ, որ դուք խոսեք Ինձ հետ, երբ Իմ Աստվածային Ներկայությունն
ամենաուժեղն է: Ես սիրում եմ ձեզ և ցանկանում եմ հեղել Իմ բոլոր շնորհները
ձեզ վրա, որպեսզի կարողանամ խառնել ձեր հոգիները Իմ Սուրբ Սրտի հետ:
Ձեր սիրող Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Հանձնեք Ինձ ձեր հոգսերը, և ես կթեթևացնեմ ձեր բեռը
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, հիմա աղոթքն ավելանում է ավելի ուժգնորեն Սուրբ Հոգու
ընծայի շնորհիվ, որը ներթափանցել է Իմ բոլոր հետևորդների հոգիների մեջ
ամբողջ աշխարհում: Նրանց ականջները հիմա զգոն են Իմ Ամենասուրբ Խոսքի
հանդեպ:
Աղոթեք Իմ բոլոր խեղճ տառապած զավակների համար, ովքեր մեծ
դժվարություններ են տեսնում աշխարհում այն գործողությունների սարսափի

հետևանքով, որոնց զոհերն են նրանք: Այդ ամենը մարդկության մեղքերի
պատճառով:
Թույլ տուր Ինձ հիշեցնել Իմ բոլոր զավակներին ամենուր, որ աղոթեն Իմ
Աստվածային Գթասրտության աղոթքն ամեն օր: Աղոթեք նաև, Ես ներառում
եմ բոլոր քրիստոնյաներին, Սուրբ Վարդարանը` Իմ Ամենասուրբ Մորն
ուղղված, քանի որ այդ հզոր աղոթքը կթուլացնի Սատանայի ուժը Իմ
զավակների վրա:
Ես ձեզ բոլորիդ խնդրում եմ միայն, ովքեր վշտի տառապանքների կամ
անհանգստության մեջ են, որ Ինձ հանձնեք հիմա այդ հոգսերը և թույլ տաք Ինձ
գործ ունենալ դրանց հետ: Վստահեք Ինձ և ձեր բեռը կթեթևանա: Թույլ տվեք
Ինձ առաջնորդել ձեզ դեպի ավելի խաղաղ վիճակ: Հանգստացեք զավակնե՛րս,
և թույլ տվեք Իմ խաղաղությունը ողողի ձեր նուրբ սովամահ հոգիները: Ձեր
զգացած խավարի արմատը վախի մեջ է: Վախի արմատը` վստահության
պակասի մեջ է: Երբ դուք կորցնում եք Իմ հանդեպ վստահությունը, Սատանան
կասկածներ է ցանկում ձեր մտքերի մեջ:
Երբեք մի թերագնահատեք նրա արածը, երբ նա մշտապես խաղեր է խաղում
ձեզ ձեր հարևանի դեմ շրջելու համար: Այս խաբեությունը միշտ հիմնականում
ուղղվում է Իմ նվիրված հետևորդների վրա: Նա ատում է ձեզ, եթե դուք սիրում
եք Ինձ: Նա երբեք չի հանգստանա, մինչև ձեզ անհանգստություն չպատճառի:
Նա ծիծաղում է, երբ դուք գայթում եք: Մի տվեք նրան այդ ուժը, որովհետև այդ
դեպքում ձեր հավատն Իմ հանդեպ թուլանում է:
Սուրբ Միքայելին ուղղված աղոթքն ու Ամենասուրբ Վարդարանի աղոթը ձեր
ամենաուժեղ զենքերն են Սատանայի դեմ:
Գնացեք հիմա ավելի մեծ վստահությամբ և տվեք Ինձ ձեր խնդիրներն ու
հոգսերը, քանի որ Ես այստեղ եմ, սպասում եմ ձեզ միշտ, որ բերեմ ձեզ Լույսի
մեջ:
Ես սիրում եմ ձեզ բոլորիդ, զավակնե՛րս: Ավելի շատ վստահեք Ինձ:
Ձեր սիրող Փրկիչ
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Իմ հետևորդները պետք է արիություն ցույց տան,
ուրիշներին Նախազգուշացման մասին
նախապատրաստելու համար
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ հետևորդները շատ աշխատանք ունեն անելու, որ
մարդկանց ասեն, թե ինչ պետք է ակնկալել Նախազգուշացման ընթացքում:
Տվեք նրանց մանրամասներ նախապես, որպեսզի եթե նրանք տեսնեն կարմիր
երկինքը բոցավառված՝ Իմ Մեծ Գթասրտության արտացոլումը, իմանան որ
վախենալու ոչինչ չկա: Դրա փոխարեն նրանք պետք է ուրախանան, քանի որ
դա վերջապես կլինի այն ապացույցը, որն ամբողջ աշխարհում Իմ
զավակներից շատերը փնտրել են իրենց ողջ կյանքի ընթացքում:
Մեծ ուրախություն եմ Ես ցանկանում Իմ զավակների մոտ, այլ ոչ թե
տխրության արցունքներ: Երբ տեսնեք Իմ Խաչը, այդ ժամանակ բոլորդ
կհասկանաք ձեր բոլորի հանդեպ Իմ ունեցած Սիրո մեծությունը:
Շատերը լաց կլինեն ուրախության արցունքներով, քանի որ կիմանան, որ Ես
եկել եմ հեղեղելու համար իրենց հոգիները ազատագրման շնորհով:
Ուրիշները, ովքեր չեն ճանաչում Ինձ, նրանք կվախենան, քանի որ այդ
ժամանակ նրանց ակնհայտ կդառնա իրենց մեղքերի ծանրության ճշմարիտ
հասկացողությունը:
Ամենուր գտնվող Իմ հետևորդնե՛ր, Ես ձեզ կոչ եմ անում աիրություն
ցուցաբերել, ասելով Իմ զավակներին, որ իրենք չպետք է վախենան, երբ
ականատես լինեն մարդկության համար տրվող Իմ Մեծ Գթասրտության
աստվածային տեսողական ցուցադրմանը: Ետ բերեք նրանց Իմ փարախ`
նախապատրաստելով նրանց: Եթե նրանք չլսեն, աղոթեք նրանց համար:
Ձեր հավիտենական Փրկիչ և մարդկության Ազատարար
Հիսուս Քրիստոս

Մտավոր կրոնական պճնամոլությունը (սնոբիզմ)
վիրավորում է Ինձ
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Այսօր, աղջի՛կս, Ես ցանկանում եմ նախազգուշացնել Իմ այն նվիրված
հերևորդներին, ովքեր հրապարակայնորեն հռչակում են Իմ Անունը, որ
հետևեն Իմ Ուսուցումների ճշմարությանը և զգուշորեն խոսեն:
Ես սիրում եմ Իմ բոլոր հետևորդներին, և հատկապես նրանց, ովքեր միշտ
խոնարհություն են ցուցաբերում: Ես ջախջախված եմ զգում, այնուամենայնիվ,
երբ լուրջ և անկեղծ քրիստոնյաները, ովքեր խոսում են Իմ Խոսքը, փորձում են
վերլուծել Իմ Ուսուցումները բարձր և գերիշխող ձևով: Նրանք բավական չեն
համարում տարածել Իմ Խոսքը, այլ մտածում են թե պետք է Իմ Ուսուցումները
դարձնել մարդկային ինտելեկտուալ բանավեճի առարկա, որը միայն մեկ
նպատակ է հետապնդում. Ապացուցել մյուսներին, որ իրենք ավելի շատ են
հասկանում Իմ Ամենասուրբ Խոսքը: Այնքան են նրանք ցանկանում
ապացուցել, թե ճիշտ են իրենց զանազանման մեջ, որ բաժանում են Իմ
ճշմարիտ հետևորդներին: Նրանց հանդիսավոր և անկեղծ նվիրվածությունն Իմ
հանդեպ կարող է երբեմն նրանց անկարող դարձնել Իմ հանդեպ ունեցած
իրական սիրո մեջ, որը պետք է միշտ արմատավորված լինի խոնարհության
վրա:
Նրանք պետք է մտավոր քննադատությամբ լի իրենց բարձր ձայները
ցածրացնեն: Նրանք պետք է կանգ առնեն, լսեն Իմ Ձայնը և դիմադրեն կրոնկան
հարցերի մասին իրենց գիտելիքներն ուրիշներին ապացուցելու ցանկությանը:
Երբ նրանք այդպես են վարվում, նրանք մեղավոր են հպարտության մեղքի մեջ:
Նրանք ընդհանրապես չեն ճանաչում Ինձ, որովհետև նրանք ժամանակ չեն
հատկացնում մնալ լուռ և խոնարհ Իմ Աչքերի առջև, որոնք ամեն ինչ տեսնում
են: Մինչև Իմ այդ հանդիսավոր հետևորդները չփոքրանան Իմ Աչքում և
չխոնարհեցնեն իրենց Իմ առջև, Ես չեմ կարողանա նրանց բերել դեպի Ինձ:
Փառաբանեք Ինձ: Պատվեք Իմ խոսքը: Հետևեք Իմ օրինակին: Երբեք մի
հետապնդեք ուրիշներին Իմ Անվամբ, հատկապես ձեր ընկեր
քրիստոնյաներին:
Ձեր սիրող Ուսուցիչ և Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Հաղորդակցվիր անկայուն և նյութապաշտ երտասարդ
հասարակության հետ
Չորեքշաբթի, 15 հունիսի, 2011թ., ժ. 23:00

Իմ սիրելի աղջի՛կ, այն փորձություններն ու հոգևոր չորությունը, որը դու զգում
ես ներկայումս, թույլ են տրված Իմ կողմից, որպեսզի քեզ բերեն Ինձ հետ ավելի
մոտիկ միության:
Երբեմն, երբ դու տառապում ես, Ես ստիպված եմ լինում շրջվել, որպեսզի
չտեսնեմ քո վիշտը: Չնայած դրան, մինչ դու դիմանում ես յուրաքանչյուր
փորձության և շարժվում ես առաջ դեպի հաջորդ էտապը, դու դառնում ես
նախկինից ավելի ուժեղ: Որքան խորն է դառնում քո տառապանքը` կապված
այլոց դաժանության և մեղադրանքի հետ, ովքեր ծաղրում են քեզ այս սուրբ
աշխատանքի պատճառով, այնքան շատ շնորհներ կստանաս:
Ինչպես տառապել Իմ Անվամբ
Այնուամենայնիվ Իմ Անվամբ տառապելը բավական չէ: Դու չպետք է
բացահայտորեն բողոքես այդ չարչարանքների մասին: Դու պետք է, Ինձ
բավարարելու համար, տառապես լուռ, աղջի՛կս: Արտաքին աշխարհին դու
պետք է ուրախ երևաս: Միայն այդ դեպքում քո հոգին կուժեղացվի և կհասցվի
սրբության այն մակարդակին, որը Ես պահանջում եմ քեզնից այս
առաքելության համար: Քանի որ երբ զարգանաս այս ձևով, ստացված
պտուղները, երբ ասես Իմ Խոսքը, կնշանակեն, որ Իմ պատգամները ավելի
արդյունավետորեն կլսվեն աշխարհի յուրաքանչյուր անկյունում:
Այս անգամ, մինչ Ես նախապատրաստում եմ Իմ բոլոր զավակներին Իմ
Խաչելությունից ի վեր եղած ամենամեծ մարտահրավերին, կենսական է, որ
որքան հնարավոր է շատ մարդիկ լսեն Իմ Ամենասուրբ Խոսքը:
Բացահայտված ճշմարտությունն այժմ կլսվի ոչ միան հավատացողների
կողմից, այլև նրանց, ովքեր չեն ցանկանում ճանաչել Ինձ, կամ չեն ցանկանում
ընդունել Աստծո` Հավիտենական Հոր Գոյությունը:
Հաղորդակցվիր անկայուն և նյութապաշտ երիտասարդ հասարակության հետ
Աղջի՛կս, դու պետք է օգտագործես այնպիսի մեթոդներ, որ հաղորդակցվես
անկայուն և նյութապաշտ երիտասարդ հասարակության հետ: Ապահովիր, որ
հաղորդակցվես այնպես, որ նրանք հասկանան, ուշադրություն դարձնեն և
խոսեն այդ մասին: Քանի որ ի՞նչ օգուտ կլինի այս աշխատանքից, եթե այն
ուժեղացնի Իմ Սուրբ Խոսքը միայն հավատացողների համար: Այո՛, կարևոր է,
որ Իմ հետևորդներին հիշեցվեն այն խոստումները, որոնք Ես տվեցի, երբ
ասացի որ նորից գալու եմ, բայց Ես ամեն գնով պետք է հասնեմ այն
հոգիներին, որոնք չգիտեն, չեն հասկանում կամ հետաքրքրված չեն
մարդկության հանդեպ Իմ տածած կարեկցանքով:

Դու, աղջի՛կս, և Իմ հետևորդները պարտականություն ունեք` ճշմարտությունը
հաղորդելու ագնոստիկներին, աթեիստներին և մի ամբողջ երիտասարդ
սերնդի: Խոսեք նրանց հետ մեղմ տոնով: Երբեք մի եղեք ագրեսիվ:
Օգտագործեք խրախուսանքի խոսքեր: Հետաքրքիր դարձրեք Իմ Խոսքը:
Աշխարհի վերջը չէ
Խոսեք նրանց հետ այն խոստումի մասին, որ Ես տվեցի Երկրի վրա Նոր
Դրախտի վերաբերյալ: Դա չի նշանակում աշխարհի վերջ, այլ այն, որ հիմա
կտարածվի խաղաղության, ուրախության և երջանկության մի նոր
դարաշրջան: Նրանք չեն կարող և չպետք է շրջեն իրենց մեջքն այս Փառքի
հանդեպ: Աղոթեք նրանց համար: Բերեք նրանց ետ դեպի Ինձ և դուք կստանաք
յուրահատուկ առաջնորդություն և շնորհներ:
Պարզությունը և ճշմարտությունը պետք է լինեն ձեր ընտրած զենքերը:
Առաջնորդեք օրինակով: Աղջի՛կս, դու պետք է հիմա պլանավորես ընտրել
օգտագործելու համար տարբեր և ժամանակակից մեթոդներ Իմ Խոսքը
հաղորդելու համար: Քեզ օգնություն կուղարկվի, որ հասնես այդ բանին:
Տարածիր Իմ Խոսքը, օգտագործելով հաղորդակցման ժամանակակից
միջոցները
Ժամանակակից հաղորդակցության միջոցներն անհրաժեշտ է օգտագործել`
ապահովելու համար Իմ Խոսքի արագ տարածումը: Աղոթեք հիմա: Խնդրիր
հրատարակիչներին որքան հնարավոր է շատ երկրներում տպագրել այս
հատորները, որքան հնարավոր է շատ լեզուներով: Օգտագործիր աուդիո,
վիդեո և այլ մեթոդներ, որ Իմ Խոսքն արագորեն տարածվի: Կոչ արա
կամավորներին տարածել Իմ պատգամները բազմությունների:
Քանի որ սա, աղջի՛կս, կփրկի հոգիներ: Ես սիրում եմ քեզ: Քո ուժն ու
վճռականությունը այս աշխատանքում հաջողության հասնելու համար, որը
գալիս է Իմ և Իմ սիրելի Մոր հանդեպ քո ունեցած մաքուր սիրուց, կբերի
հոգիներ ետ` Իմ Բազուկների մեջ և դեպի հավիտենական փրկություն, որոնք
այլապես կգնային Դժոխք:
Արհամարհիր նրանց, ովքեր անհարգալից են Իմ Անվան հանդեպ
Խիզախ եղիր: Արհամարհիր մեղադրանքը: Մի պատասխանիր նրանց, ովքեր
անհարգալից են Իմ Անվան հանդեպ: Ամենաշատը Իմ հետևորդները
կվիրավորեն քեզ: Քանի որ Իմ լավ աշակերտներից շատերն են ժամանակ առ
ժամանակ սխալվում: Իմ Ուսուցումների վերաբերյալ նրանց ունեցած
գիտելիքները կարող են առաջացնել հպարտության զգացում, որը տանում է
դեպի մեծամտություն: Հետո սողոսկում է մտավոր հպարտությունը: Իմ այդ
խեղճ սիրող և լուրջ հոգիները, որոնց սերն Իմ հանդեպ հարցականի տակ չէ,

երբեք չպետք է վերևից նայեն նրանց, ովքեր իրենց կարծիքով սխալ ուղու վրա
են: Նրանք չպետք է ընկնեն Սատնայի թակարդը` ընդունելով գերակայության
և հանդիսավոր անսասանության դիրք: Այլապես սա կդառնա սրամտության
մարտ, տեսնելու համար, թե մարդկային տերմիններով, ով է ավելի գիտուն,
կամ ով է ավելի լավ հասկանում Իմ Ուսուցումների Ճշմարտությունը:
Հիշե՛ք, թե Ես ինչ եմ ասել ձեզ բոլորիդ: Ճշմարտությունը պարզ է:
Ճշմարտությունը Սեր է: Եթե Իմ Սուրբ Խոսքի մեկնաբանման որոնումների մեջ
սեր և համբերություն չցուցաբերեք, ուրեմն ճշմարտության ձեր տարբերակը,
որ գալիս է, Ինձնից չէ:
Սիրեք մեկդ մյուսին: Դուք բոլորդ հավասար եք Իմ Աչքում: Բայց ձեզնից
նրանք, ովքեր դուրս են գալիս իրենց ճանապարհից, որ օգնեն Իմ կորած
հոգիներին դեպի Ինձ վերադարձնել, դուք կբարձանաք Իմ Աչքում:
Ձեր Աստվածային Փրկիչ
Թագավոր ողջ մարդկության
Հիսուս Քրիստոս

Նախազգուշացման ժամանակ Իմ զավակներն առաջին
անգամ կկանգնեն Իմ դեմ
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, նախապատրաստիր Իմ զավակներին հիմա, քանի որ շատ
շուտով նրանք կկանգնեն Իմ առջև Իմ ողջ փառքով և կարեկցանքով: Շատ
շուտով Ես Ինձ ցույց կտամ յուրաքանչյուր մարդու, կնոջ և բանական տարիքի
հասած երեխայի:
Այդ հրաշալի օրը, երբ Ես նրանց ցույց կտամ Իմ Գթասրտությունը`
հակադրված Իմ Արդարադատությանը, պետք է ողջունվի բոլորի կողմից:
Ուրախացե՛ք, քանի որ դուք բոլորդ, ձեզանից ամեն մեկն ու յուրաքանչյուրդ
առաջին անգամ կկանգնեք Իմ առջև:
Շատերի համար այն կլինի սիրով և ուրախությամբ լի, քանի որ դա մի հրաշալի
վերամիավորում է: Մյուսները կլինեն վախով լի: Բայց վախենալու ոչինչ չկա,
քանի որ Ես սիրում եմ բոլորիդ: Մեղքը կլինի միակ բաժանումը, բայց եթե

ապաշխարեք և ընդունեք ձեր վիրավորանքների ճշմարտությունն Իմ հանդեպ
և Իմ Հավիտենական Հոր հանդեպ, դուք կհասկանաք այն հրաշալի
Գթասրտությունը, որը տրվում է ձեզ: Նրանց, ովքեր կվախենան, Ես ասում եմ
հետևյալը: Վախեցեք մեղքի արմատներից: Ձեր հոգու մեջ եղած մեղքով դուք
կհեռանաք Ինձնից: Ընդունեք ձեր մեղքերն այնպես, ինչպես նրանք կան`
մարդկային թուլություն: Հետո նայեք Ինձ, և Ես կառաջնորդեմ ձեզ դեպի
հավիտենական կյանք և ճշմարտությունը:
Իմ Մեծ Գթասրտությունը բերում է հրաշալի նորություններ
Իմ Մեծ Գթասրտությունը հրաշալի նորություններ է բերում Իմ զավակներին
ողջ աշխարհով մեկ: Քանի որ երբ այն՝ Մեծ Նախազգուշացումը, տեղի ունենա,
ձեզ հնարավորություն կտրվի փոխել ձեր կյանքը դեպի ավելի լավը: Երբ Իմ
Գոյության ճշմարտությունը բացահայտվի, այդ ժամանակ դարձը կլինի
համատարած:
Միայն և միայն այդ ժամանակ, Նախազգուշացման տեղի ունենալուց հետո,
աշխարհին կտրվի հնարավորություն դիմակայել այն մեծ երկնային պատժին,
որը կհետևի, եթե մեղավորները չապաշխարեն բազմություններով: Դրա
համար Իմ Հոր Ձեռքը կիջնի ամենուր նրանց վրա, ովքեր մերժում են լսել
ճշմարտությունը, նրանց վրա, ովքեր իրենց մեջքն են շրջում դեպի Սերը, դեպի
Իմ և ձեր եղբայրների ու քույրերի հանդեպ սերը: Քանի որ ձեր մեղավոր
ուղիներն, այդ էտապում, այլևս չեն ընդունվի: Քանի որ դա կլինի վերջին
ծղոտը: Քանի որ Սատանայի ուժեղ ազդեցությանը չի թույլատրվի պահել իր
թույնը մարդկության վրա: Նրանք ովքեր համառորեն հետևում են չար
ճանապարհին` հետապնդելով Իմ զավակներին, նրանք կկանգնեցվեն:
Երկնային Մեծ Պատիժը
Մի մեծ երկնային պատիժ, որի նմանը չի եղել Նոյի ժամանակներից ի վեր,
կսանձազերծվի Աստծո` Հավիտենական Հոր կողմից: Իմ հետևորդները, որոնք
կասեն, թե Հիսուսն այս ձևով չի խոսում, դուք պետք է հիմա ձեզ տաք այս
հարցը. Եթե Հիսուսը լի է Գթասրտությամբ, ինչու՞ պետք է Նա կամ Հայր
Աստված թույլ տա Սատանայի բանակին շարունակել տեռորը Իմ զավակների
դեմ: Աստծո բոլոր զավակների հանդեպ տածած սիրուց ելնելով է, որ այդ մեծ
պատիժը տեղի կունենա: Ապաշխարե՛ք դուք բոլորդ: Մերժեք Սատանայի
դատարկ խոստումները: Մերժեք այն կեղծ դատարկ կյանքը, որ նա
առաջարկում է ձեզ: Ընդունեք, որ երբ աշխարհում լսում եք այսօր Իմ Անունը
մերժված, այդ գալիս է Սատանայի ուղղակի ազդեցությունից: Մինչև Իմ
զավակները չշրջվեն նրանից, աշխարհում խաղաղություն չի կարող լինել:

Ընդունեք այս Նախազգուշացումը որպես մաքուր Սիրո պատգամ:
Իշխանություն ունեցեղներին Ես ասում եմ հետևյալը: Մերժեք այն ստերը,
որոնց հավատարիմ եք եղել, կամ էլ տառապեք դրանց հետևանքներից:
Այն Մեծ Գթասրտությունը, որը Ես ցույց կտամ ձեզ Նախազգուշացման
ընթացքում, խաղաղության նոր դարաշրջանի լուծումն է: Ընդունեք դա և
կխուսափեք երկնային պատժից: Մերժեք դա, և միայն Իմ հետևորդները
կկարողանան փրկվել: Մյուսներիդ համար չափազանց ուշ կլինի:
Ձեր սիրող Փրկիչ
Արդար Դատավոր
Հիսուս Քրիստոս

Պատգամ Կույս Մարիամից երիտասարդների հետ
հաղորդակցվելու մասին
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(մի մասնավոր երևումից հետո, երբ Տիրամայրը մոտ 30 րոպե երևաց
տեսանողուհուն)
Ես գալիս եմ Հիսուս Քրիստոսի Անունով: Ես Աստծո Մայրն եմ, ձեր սիրելի
Մայրը, բոլոր հրեշտակների Թագուհին:
Զավա՛կս, հենց նոր դու փորձության ենթարկվեցիր Իմ Սիրելի Որդու՝ Հիսուս
Քրիստոսի համար արվող քո աշխատանքի պատճառով, և դրա հետևանքով
դու ավելի ուժեղ ես դարձել: Հիմա դու գիտես, թե ինչ պետք է արվի, որպեսզի
որքան հնարավոր է շատ երիտասարդներ հասկանան, թե ով է Իմ Որդին: Նա,
Իմ Ամենաթանկագին Որդին` աշխարհի Փրկիչը, ամեն ինչ կանի, որ փրկի
բոլոր նրանց, ովքեր քայլում են աշխարհում` անգիտակից Նրա
Գթասրտությանը:
Այն զավակները, ովքեր համառորեն մերժում են լսել, նրանց պետք է ասվի
ճշմարտությունը, և բավականին շուտ: Խնդրում եմ ասա երիտասարդներին
աշխարհով մեկ, որ Հիսուսը քայլում է նրանց հետ օրվա յուրաքանչյուր
վայրկյան: Նա այնքան շատ է հոգ տանում նրանց համար: Նրանք գաղափար
չունեն Նրա Սիրո խորությունից: Նա ցանկանում է գրկել նրանց դեպի Իր
Սուրբ Սիրտը, որպեսզի նրանք ուրախանան երկրի վրա խաղաղության նոր
դարաշրջանով: Եթե միայն նրանք պատասխանեն:

Զավա՛կս, մարդկանց համար այնքա՜ն դժվար է հասկանալ Հայր Աստծո
Գոյության ճշմարտությունը: Շատ դժվար է համոզել նրանց Աստծո սիրելի
Որդու Զոհաբերության մասին: Սա, զավա՛կս, պետք է լինի քո նպատակը:
Գնա հիմա սիրով և խաղաղությամբ:
Ձեր սիրող Մայր
Հրեշտակների Թագուհի

Նախազգուշացումը կապացուցի, որ Աստված Գոյություն
ունի
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, որ հիմա ավելի ուժեղ ես, դիմանալուց հետո մինչ այժմ եղած
ամենավատ փորձությանը, դու առաջ կշարժվես տալու համար աշխարհին Իմ
հրատապ խնդրանքները:
Նրանք, Իմ սիրելի զավակները, պետք է իմանան, որ երբ Ես շուտով գամ,
նրանք դեմ առ դեմ կգան Ինձ: Որքա՜ն եմ Ես ցանկանում ցույց տալ նրանց, որ
Ես իսկապես գոյություն ունեմ, և ինչպե՜ս եմ ես սպասում նրանց դեմքերի
վրայի ուրախությանը, երբ նրանք ականատես լինեն Իմ Սիրուն և
Գթասրտությանը:
Քանի որ Իմ զավակներից շատերը ծնկի կգան և կարտասվեն թեթևության
արցունքներով, ուրախության և երջանկության արցունքներով, զարմանքի և
սիրո արցունքներով: Քանի որ վերջապես, դրանից հետո հնարավոր կլինի
ապրել մի նոր կյանքով, որտեղ բոլորը կարող են հետևել Իմ Ուսուցումների
ճշմարտությանը:
Իմ զավակները չեն հասկանա այս Գթասրտության Մեծ Գործի
նշանակությունը, Իմ Խաչելությունից ի վեր մարդկության վրա հեղված
ամենամեծ ընծան: Քանի որ Նախազգուշացման այս ընծայի միջոցով է, որ
մարդու աչքերը վերջապես կբացվեն այս երկրի վրա և նրանից այն կողմ իրենց
ամբողջ գոյության ճշմարտության հանդեպ:
Նրանք, ովքեր այսօր կենդանի են այս աշխարհում, պետք է հասկանան, թե
իրենք որքան արտոնյալ են, ստանալու համար Աստծո` Հավիտենական Հոր և

Իմ` Նրա Սիրելի Որդու գոյության ապացույցը, չնայած սա ձեր
հասկացողության սահմանից այն կողմ է:
Նախազգուշացումից հետո նորից մի դարձեք ձեր նախկին ուղիներին
Ես կոչ եմ անում ձեզ բոլորիդ, որ երբ ձեզ ցույց տրվի Իմ Ներկայությունը և թե
ինչպես է մեղքը ոչ միայն վիրավորում Ինձ, այլև ձեզ ցած նետում դեպի դժոխք
տանող ճանապարհով, որ դուք ետ չդառնաք ձեր հին ուղիներին:
Նախազգուշացմանը հաջորդող ժամանակահատվածը էական է աշխարհի
խաղաղության և ձեր փրկության համար: Մի մերժեք այս ընծան: Բռնեք այն
երկու ձեռքով: Թող որ Նախազգուշացումը ձեզ որպես մեկ բերի Իմ մեջ: Երբ
դուք դա անեք և աղոթեք առաջնորդության համար, ձեզ որպես
պարգևատրություն կտրվի Երկրի վրա Նոր Դրախտը, որտեղ դուք ոչ մի բանի
կարիք չեք ունենա:
Ուրախացեք: Լսեք Ինձ: Ուշ դարձրեք Իմ պատգամին, և թույլ տվեք, որ Իմ
Սերը պարուրի ձեզ դեպի Իմ Փառահեղ Թագավորություն:
Ես սիրում եմ ձեզ բոլորիդ: Երբ հաջորդ անգամ սիրո մի հոսք զգաք ձեր սրտի
մեջ ընկերոջ հանդեպ, հիշեք որ այդ ընծան գալիս է Ինձնից: Առանց Սիրո
կյանք չկա:
Գթասրտության ձեր Աստվածային Թագավոր
Հիսուս Քրիստոս
Աստծո` Հավիտենական Հոր Որդի

Հասարակ մարդիկ, բարի մարդիկ, իրենց մեջքն են շրջում
դեպի Ինձ
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, այն ուրախությունը որը դու զգում ես այսօր, այն շնորհների
հետևանքով է, որոնք հեղվել են քեզ վրա երեկվա պաշտամունքի ժամանակ:
Հիմա դու գիտես, թե որքան կարևոր է թույլ տալ Ինձ հեղելու այսպիսի
շնորհներ հոգիների վրա այդ ամենահատուկ ժամին, երբ Իմ անձնական
ընկերակցության մեջ են:
Ինչպես ճանաչել կորած հոգիներին
Այսօր Ես ցանկանում եմ խոսել քեզ հետ աշխարհում կորած հոգիների մասին,

և թե ինչպես ճանաչել նրանց: Իմ ետևորդները հաճախ սխալմամբ հավատում
են, թե կորած հոգիները նրանք են, ովքեր մահացու մեղքի մեջ են: Սա միշտ չէ,
որ ճիշտ է: Կորած հոգի կարող է լինել այն մարդը, ով չի հավատում Ինձ կամ
Իմ Հավիտենական Հորը: Կորած հոգիներ կարող են լինել նաև այն
զավակները, ովքեր այնքան են տարված իրենց ամենօրյա հետապնդումով`
փող վաստակելու, հարստություն ստեղծելու, կարիերայի կամ նյութական
իրերի ետևից վազելով: Այս ամենն այն ուրախության պատճառով, որը նրանց
հավատացմամբ, թե այդ իրերը կբերեն իրենց հետագայում: Սրանք հասարակ
մարդիկ են, բարի մարդիկ, բայց դարձրել են իրենց մեջը Իմ հանդեպ:
Իմ այդ զավակներից շատերը բարի սիրտ ունեն: Նրանք կարող են սիրով լցված
լինել իրենց ընկերների հանդեպ, իրենց ընտանիքի և ծանոթների: Նրանք
կարող են լինել հռչակավոր և սիրված: Եվ չնայած դրան, նրանք կարող են լինել
կորած հոգիներ: Այդ ինչպե՞ս, կհարցնեք դուք: Որովհետև նրանք չեն
հավատում, որ իրենց հոգին նույնքան կարևոր է, որքան իրենց ֆիզիկական
կարիքները, և ուստի նրանք մերժում են այն: Մերժելով իրենց հոգին, նրանք
ենթակա են ամեն օր իրենց ճանապարհին նետված գայթակղությունների զոհ
դառնալուն: Նրանց համար դժվար է մերժել աշխարհիկ բարիքները, առանց
մտածելու, որ այն ժամանակը, որը նրանք ծախսում են իրենց
փառասիրությունների վրա, կարող է ծախսվել` ուրիշների հանդեպ սեր ցույց
տալով` կիսելու գործողության միջոցով: Փողի հետապնդման իրենց վազքի մեջ
նրանք կարող են հպարտ դառնալ: Հպարտությունը դժվարացնում է վարվել
ինչպես Իմ ճշմարիտ հետևորդ:
Զավակնե՛րս, եթե դուք ամբողջ ժամանակն անց կացնեք հետապնդելով այն
երազանքները, որոնք ձեր կարծիքով այս աշխարհն ունի ձեզ առաջարկելու
հւամար` հարստություն, ունեցվածք և դիրք, ապա քիչ ժամանակ է մնում
աղոթելու կամ սնելու համար ձեր հոգին հաջորդ կյանքի համար: Իմ
զավակներից այնքան շատերը չեն կարողանում հասկանալ, թե ինչու են
աշխարհիկ բարիքները իրենց ներսում դատարկություն թողնում: Նրանք չեն
լսում Իմ այն հետևորդներին, ովքեր գիտեն ճշմարտությունը: Չկարողանալով
ճանաչել Աստծո` Ամենակարող Հոր Գոյությունը, նրանք չեն կարողանում
հաճույք պատճառել ուրիշ այլ մեկի իրենցից բացի: Արտաքինից այդ մարդիկ
ապրում են ակտիվ կյանքով, առողջ են, լի ուրախությամբ, առանց որևէ հոգսի:
Բայց այս տեսակի կենսակերպին հնարավոր չէ հասնել ճիշտ ձևով, առանց
հավատալու Հավիտենական Հորը: Խոնարհությունը պակասում է նրանց
կյանքում:
Դուք կարող եք ասել, ի պաշտպանություն նրանց, որ նրանք պետք է կերակրեն
իրենց ընտանիքները և հոգ տանեն ուրիշների մասին, ովքեր նրանց են
վստահում և ուստի նրանք աշխատում են դեպի իրենց նպատակները: Իմ

պատասխանն է՝ ոչ: Նրանց նպատակն իրենց ընտանիքներին կերակրելը չէ:
Շատ դեպքերում նրանց նպատակը ծայրահեղություններն են շքեղության
ծարավը բավարարելու համար: Որքան շատ են նրանք այդ անում, այնքան
նրանք կորած են դառնում Ինձ և Իմ Հավիտենական Հոր համար:
Uինչև Իմ զավակները չարթնանան և չհասկանան այն ուղիները, որոնցով
Սատանան օգտագործում է աշխարհի բոլոր փառահեղ գրավչությունները ձեզ
ներքաշելու համար նյութական ապահովության կեղծ զգացողության մեջ,
նրանք չեն կարող գալ Ինձ մոտ: Ժամանակն այս կյանքում պետք է անցկացվի
ձեր Արարչին գովաբանելով, բարեգործության միջոցով ձեր հարևանի
կարիքներին օգնելով, այլոց կարիքները ձեր սեփական կարիքներից առաջ
դնելով, Իմ Ոտնահետքերին հետևելով:
Քանի դեռ Իմ զավակները, ովքեր չեն հավատում Հայր Աստծուն, կամ ովքեր
հավատում են նրան, բայց ընտրում են հարմարավետորեն մի կողմ հրել Նրան
պատիվ հատկացնելը` աշխարհիկ հարցերով ավելի մտահոգված լինելու
պատճառով, նրանց համար դժվար կլինի ներս մտնել Երկնքի դարպասներից
այն ճշմարիտ Դրախտը, որը նրանք խնդրում են: Երկիրը պարզապես մի
էտապ է ձեր ողջ էության մեջ: Երկինքը, նույնիսկ մի հայացք, թե ինչ է այն
առաջարկում, հնարավոր չէ զգալ երկրի վրա ապրած կյանքի ընթացքում:
Աշխարհի գրավչություններից ոչ մեկն արժանի չէ հետապնդման, եթե դա
արվում է Երկնքում սպասվող ժառանգության գանձը գրավ դնելու միջոցով:
Իմ Փառապանծ Թագավորություն մտնելու համար էական հատկանիշներն են
հավատը, սերը, խոնարհությունը և Ինձ հաճելի լինելու ցանկությունը:
Ձեր սիրող Ուսուցիչ և ողջ մարդկության Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Մարդիկ չգիտեն, թե ինչ է իրենց հոգին – պատասխանը
պարզ է
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, քո ձայնը մինչ վերջնականապես կլսվի Իմ նվիրվյալ
ծառաների կողմից աշխարհում, լռությամբ իջնում է այն մասերում, որոնք
մոռացկոտ են Աստծո` Ամենակարող Հոր Գոյության հանդեպ:

Դու կասես, որ նրանք չեն լսում, բայց նրանք չեն կարող լսել, եթե լսողություն
չունեն: Հիմա եղիր խիզախ, որ խոսես որքան հնարավոր է շատերի հետ:
Խնդրիր մարդկանց հրատարակել Իմ Խոսքի նորությունները: Կանչիր նրանց:
Խնդրիր նրանց: Բացատրիր, որ նրանք պետք է կարդան Իմ պատգամները
նախքան դրանք հեռացնելը: Քանի որ միայն այն ժամանակ, երբ նրանք զգան
Իմ Աստվածային Շրթունքներից եկող Զորությունը, երբ Իմ Հոգին կգրավի
նրանց հոգուն, նրանք վերջնականապես կհասկանան, որ այդ Ես եմ, որ
հաղորդակցվում եմ աշխարհի հետ:
Ես տխուր եմ, աղջի՛կս, այն խորը բարիկադների և բաժանումների պատճառով,
որոնք այսօր փակում են Իմ Օրհնյալ Մոր կողմից և Իմ` Նրա Որդու կողմից
տեսանողների միջոցով աշխարհի հետ խոսելու յուրաքանչյուր փորձ:
Անցյալում խոնարհությունը մի փոքր ավելի գերիշխող էր: Այսօր այս կարևոր
հատկանիշն անհետացել է: Նրա փոխարեն մի աշխարհ է, ուր ամեն ինչ, որ
արտահայտում է մարդկային բանականություն, գրավչություն կամ
ֆիզիկական գեղեցկություն, մարդկանց կյանքում ընդունվում է որպես
առաջնահերթություն: Նրանց հոգեկանությունը մեռել է: Նրանք, աղջի՛կս, սոսկ
դատարկ պատյաններ են: Պատյաններ, որ երբ կոտրվում են, ոչինչ են: Հոգու
նյութին պետք է ձգտեն Իմ զավակները: Սա դժվար է շատերի համար,
հատկապես նրանց, ում մտքերը լի են մարդկային իմաստությամբ, ուր քիչ տեղ
է թողնված հոգևոր իմաստության համար:
Այսպիսին է հոգեկանության պակասը, լիցքավորված Սատանայի զորությամբ,
որ մարդիկ թակարդն են ընկել` բաց թողնելու իրենց հոգիները մեղք գործելու
համար: Հոգեկանության կամ Աստծո հանդեպ հավատի պակասը տանում է
հոգուն դեպի Խաբեբայի կողմից թունավորման: Խաբեության Թագավորը
առաջնորդում է հոգիներին այն հավատով, որ միայն մարմինն ու միտքն են
միահյուսված` ամբողջ դառնալու համար: Ցավալի է, բայց դուք չեք կարող
ամբողջական լինել առանց ձեր հոգու:
Ի՞նչ է ձեր հոգին
Շատերը չգիտեն, թե ինչ է իրենց հոգին: Ի՞նչ է այն զգում, կամ ինչպե՞ս
ճանաչել այն: Դա ձեր մի՞տքն է: Ձեր գիտակցությու՞նը: Պատասխանը պարզ է:
Ձեր հոգին դուք եք: Այդ դուք եք: Ձեր գիտակցությունը, ձեր հավատալիքները,
ձեր հասկացողությունը, անկախ նրանից, այն ներկայացնում է
ճշմարտությունն այնպես, ինչպես որ կա, թե այն ճշմարտությունը, որին դուք
եք ցանկանում հավատալ թե կա: Այն ձեր առանձին մասը չէ, սիրելի
զավակնե՛րս: Մի բան, որ պատկանում է այլ աշխարհի: Այն ներկա է
յուրաքանչյուր մարդկային արարածի ներսում:

Ձեր հոգուն կարող եք խնամել, հետևելով Իմ Ուսուցումներին: Այն կարող է
մերժվել մեղքի միջոցով, որից չափազանց դժվար է խուսափել: Բայց այն կարող
է վերականգնվել խոստովանության միջոցով, կամ խղճի խայթ զգալով և նորից
սկսելով: Կամ էլ կարող է ավերվել: Ոմանք դիտավորյալ կերպով ոչնչացնում
են իրենց հոգին` մեղք գործելով հաճույքների համար կամ աշխարհի
անառակությունների համար, ամբողջապես գիտակցելով, թե ինչ են անում:
Ուրիշները` ժխտում են, որ իրենք ունեն հոգի: Նրանց գոռոզամտությունը
համոզում է իրենց, թե ամեն ինչ գիտեն: Թե կյանքը սկսվում և ավարտվում է
այս երկրի վրա:
Կան նաև այն երտասարդ հոգիները, ովքեր ոչ իրենց մեղքով, իրենց ծնողների
կողմից մեծացվել են առատությամբ, երբ նյութական իմաստով ոչ մի բանի
կարիք չեն ունեցել: Նրանց կրոնը հիմնված է նյութական օգուտի վրա: Ձգտելով
ավելի շատի, նրանց փառասիրությունը շարունակում է աճել, մինչև,
վերջնականապես ոչինչ չի մնում ձգտելու, երբ մահը վրա է հասնում: Այդ
ժամանակ նրանք կորած են: Զարմացած: Շփոթված: Իրենց ներսում մի խորը
հիվանդագին զգացողությամբ նրանք գիտեն, որ ինչ-որ բան սխալ է: Հոգին
ասում է նրանց, բայց նրանք չգիտեն, թե ինչպես պատասխանել: Նրանց է, որ
դուք պետք է փրկեք:
Ես կոչ եմ անում ամենուր գտնվող Իմ զավակներին, որ օգնեն Ինձ փրկելու Իմ
բոլոր խեղճ զավակներին: Ես գիտեմ, որ խնդրում եմ առատաձեռնության մի
չափազանց գործողություն ձեր կողմից: Դա մի հսկայական
պատասխանատվություն է: Բայց ենթարկվելով Իմ Ամենասուրբ Կամքին, դուք
Ինձ կօգնեք փրկել աշխարհի մեծ մասին Սատանայի ճանկերից և նրա տիրած
տեռորից:
Առաջ գնացեք հիմա, Իմ հետևորդնե՛ր, դուք բոլորդ, և տարածեք Իմ Խոսքը
տանջված, մոլորված և հիասթափված աշխարհում: Իմ շնորհները կհեղվեն
ձեզանից յուրաքանչյուրի վրա նույնիսկ մեկ դարձի եկողի համար, մեկ հոգու
համար, որ կարող է խուսափել դժոխքի սարսափից:
Ես սիրում եմ ձեզ բոլորիդ: Ես գրկում եմ ձեզ, Իմ հետևորդնե՛ր, Իմ թանկագին
զավակներ ամենուր: Որքա՜ն եք դուք ամեն օր Ինձ հանգստություն բերում:
Որքա՜ն եք դուք Ինձ սփոփում: Հիմա բերեք Ինձ ավելի շատ հոգիներ:
ՁԵր Աստվածային Ազատարար
Փրկիչ ողջ մարդկության
Հիսուս Քրիստոս

Կույս Մարիամ – Սատանան կորցնում է իր ուժը, երբ Իմ
Վարդարանն են աղոթում
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Զավա՛կս, միշտ ուշադրությունդ կենտրոնացած պահիր իմ Որդու վրա, քանի
որ Նա քո ուշադրության կարիքն ունի: Դու պետք է քո ողջ վստահությունը
դնես Նրա վրա և երբեք թույլ չտաս, որ որևէ մեկը հեռացնի քո հայացքը
Նրանից:
Նա, զավա՛կս, ընտրել է քեզ որպես այս ժամանակների ամենակարևոր
պատգամատարներից մեկը, որպեսզի կորած հոգիները փրկվեն: Ասա
մարդկանց, որ աղոթեն իմ Ամենասուրբ Վարդարանը, նույնիսկ ոչ
քրիստոնյաներին, քանի որ սա ամենաուժեղ զենքն է Խաբեբայի ազդեցության
դեմ, ով ոռնում է ցավից, երբ այն աղոթում են: Նրա ուժը թուլանում է, երբ իմ
զավակներն ասում են այս աղոթքը: Որքան շատ իմ զավակներն աղոթեն Սուրբ
Վարդարանը, այնքան շատ հոգիներ կարող են փրկվել:
Դու, զավա՛կս, շատ դժվար առաքելություն ունես, շատ ավելի դժվարին, քան
պատմության ընթացքում եղած մարգարեները: Սա աշխարհում հոգու
խավարի պատճառով է: Նախկինում երբեք այսպիսի խավար չի իջել, երբ իմ
զավակներն իրնց մեջքը շրջեն դեպի իմ Որդին: Նա, ով սարսափելի մահով
մեռավ նրանց փրկելու համար: Սակայն նրանք ոչ միայն մոռացել են սա, այլև
ընտրել են մերժել հենց Նրա Գոյությունը:
Ինձ` ձեր սիրելի Մորն ուղղված աղոթքը, վնասում է Չարին, ով նվաստանում է
և կորցնում է իր զորությունը, երբ իմ Վարդարանն է ասվում: Սա այն զենքն է,
որը տրվել է Ինձ, որպեսզի ես կարողանամ օգնել փրկելու հոգիներ, նախքան
վերջնականապես կջախջախեմ օձի գլուխը: Երբեք մի թերագնահատեք
Վարդարանի զորությունը, քանի որ իմ Սուրբ Վարդարանի կանոնավոր
պաշտամունքին նվիրված մի խումբ մարդիկ կարող են փրկել իրենց ազգը:
Ասա իմ զավակներին զգույշ լինել, երբ մեջքները կդարձնեն դեպի աղոթքը,
քանի որ այդ դեպքում նրանք բաց են մնում Խաբեբայի համար, որ
խաբեությամբ նրանց տանի իր հմայիչ բայց վտանգավոր ճանապարհով դեպի
խավարը: Բեր իմ զավակներին Լույսի մեջ, տարածելով նվիրվածությունը իմ
Ամենասուրբ Վարդարանի հանդեպ:
Ձեր սիրող Մայր
Մարիամ Խաղաղության Թագուհի

Առաջին պատգամը Հայր Աստծուց – ժամանակը եկել է
հիմա, որ Ես ետ պահանջեմ Իմ Փառահեղ
Թագավորությունը – Նոր Դրախտը երկրի վրա կտևի 1,000
տարի
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Տեսանողի կողմից. <<Այս պատգամը ստանալուց առաջ ես վերջացրել էի
Աստվածային Գթասրտության աղոթքն ասելը, երբ հանկարծ Սուրբ Հոգին
հայտարարեց ինձ Հայր Աստծուց պատգամը: Ես նյարդայնությունից դողում էի:
Այդ ժամանակ հարցրեցի. <<Ու՞մ անունից ես դու գալիս>>; Պատասխանը սա
էր.
Ես գալիս եմ Իմ Սիրելի Որդու` Հիսուս Քրիստոսի Անունից, մարդկության
Փրկչի: Ես Հայր Աստվածն եմ և Ես խոսում եմ քեզ հետ առաջին անգամ: Իմ
ընտրյալ աղջի՛կ, Ես այսօր խոսում եմ քեզ հետ, որ կարողանամ տեղեկացնել
մարդկությանը բոլորի հանդեպ Իմ ունեցած Սիրո մասին:
Շատերը չեն ճանաչում Ինձ: Նրանք կարծում են, թե ճանաչում են, սակայն Իմ
միլիոնավոր զավակների համար Ես սոսկ մի անդեմ միավոր եմ: Այնքան քիչ
նրանք գիտեն Իմ ցանկությունը` Ինձ թույլ տալ, որ սիրեմ իրենց այնպես,
ինչպես նախատեսված էր:
Իմ Անունն օգտագործվում է անիմաստ ձևով աշխարհում շատերի կողմից,
ովքեր չեն ընդունում, որ Իմ Ձեռքով պատրաստվեց աշխարհն ու նրա
բնակիչները: Նրանք, ովքեր ընդունում են, շփոթության մեջ են, թե Ես ով եմ, և
ինչ-որ չափով վախենում են Ինձնից: Ինձնից չպետք է վախենալ, քանի որ Իմ
Սերը մաքուր է Իմ բոլոր զավակների համար: Այնքան շատ եմ Ես սիրում ձեզ,
որ Ես կատարեցի ամենամեծ զոհաբերությունը, որպեսզի ձեզ ետ բերեմ Իմ
Բազուկների մեջ և ձեզ հնարավորություն տամ փրկվել խաբեբայից: Ես
ուղարկեցի երկիր Իմ սիրելի Որդուն` Հիսուս Քրիստոսին, որպեսզի
կարողանաք հասկակնալ Սիրո ճշմարտությունը: Այս Սերը, երբ դուք ընդունեք
այն, կփրկի ձեզ բոլորիդ:
Իմ Սիրտը կոտրված է նրանից, թե ձեզանից որքան շատերը չեն շրջվի դեպի
Ինձ և Ինձ ցույց չեն տա իրենց սերը: Ես տենչում եմ, որ դուք պարզապես
շրջվեք և Ինձնից օգնություն խնդրեք: Կարիք չկա վախենալ Իմ Սիրուց, քանի
որ Իմ Սիրո միջոցով է որ ձեզ տրվել է ձեր առաջին շունչը: Ես ստեղծել եմ
ձեզնից յուրաքանչյուրին Իմ նմանությամբ, որպեսզի ընտանիք ունենամ: Ես
ստեղծեցի աշխարհը մաքուր Սիրուց, որպեսզի դուք, զավակնե՛րս,

կարողանաք կիսել Ինձ հետ այս Դրախտը: Այնքա՜ն սիրով է դա ստեղծվել, որ
յուրաքանչյուր մանրուք զգուշորեն կառուցվել է: Այնքա՜ն երջանիկ էի Ես, երբ
Դրախտը Երկրի վրա ստեղծվեց, որ հրեշտակները հրճվում էին, և Երկինքը
բոցավառվում էր Սիրո բոցերով այնպես, որ ոչ մի մարդկային արարած երբեք
չի կարող պատկերացնել: Իսկ հետո այն ավերվեց օձի պատճառած Մեղքի
հետևանքով:
Զավակնե՛րս, թույլ տվեք Ինձ բացատրել: Ժամանակը եկել է, որ Ես
վերականգնեմ այն Դրախտը, որը Ես ստեղծել եմ սիրով, որպեսզի մենք նորից
կարողանանք դառնալ մեկ ընտանիք:
Մի ընտանիք, որը միացած կլինի Սիրո այն զորեղ կապերի միջոցով, որոնք
նրան միասին կպահեն:
Երկրի վրա Նոր Դրախտը հիմա նախատեսվում է Իմ բոլոր զավակների
համար:
Այն կտևի երկրի վրա 1,000 տարի, և ոչ մեկին չպետք է բացառել, քանի որ դա
կկոտրեր Իմ Սիրտը: Իմ սիրելի Որդին` Հիսուս Քրիստոսը, և Սուրբ Հոգին
ջանասիրաբար փորձում են ձեզ ետ բերել դեպի Իմ փարախը, որպեսզի
սկզբում ստեղծված Դրախտը կարողանա մեկ անգամ ևս միանալ որպես
բոլորին տրվող Իմ ամենամեծ ընծան, որ Իմ զավակներն ուրախանան:
Այս Դրախտը կլինի սիրո, գեղեցկության, փառքի վայր, և կլինի տուն բոլոր
նրանց համար, ովքեր սրտով և հոգով մաքուր են: Այն երկրի վրա գտնվող
յուրաքանչյուր հոգու համար է, և այն վերջնական նպատակն է, որը
պարունակվում է երկրի վրա գտնվող յուրաքանչյուր հոգու մեջ, ներառյալ
նրանց, ովքեր չեն հասկանում դա:
Իմ Որդին խոսում է աշխարհի հետ և նախապատրաստում ցույց տալ Իր մեծ
Գթասրտությունը Նախազգուշացման ժամանակ, որպեսզի բոլոր
մեղավորներին հնարավորություն տա հրճվել Երկրի վրա Նոր Դրախտով:
Դուք պետք է լսեք Իմ Ձայնը: Ես ձայն եմ տալիս ձեզ բոլորիդ, որ ուշադրություն
դարձնեք: Ետ դարձեք դեպի Ինձ: Ընդունեք, որ Ես Գոյություն ունեմ: Որ Ես ողջ
կյանքի, ողջ արարչության, ողջ փառքի Ակունքն եմ: Երբ դա անեք, դուք
կմտնեք Երկրի վրա Իմ Դրախտ, որն առաջարկում է ամեն ինչ, որ կարող եք
երազել: Լսեք Իմ Որդուն և աշխարհին Նրա կողմից տված պատգամը` ձեզ
բոլորիդ դարձի բերելու համար: Նրանք, ովքեր չեն լսի, կամ դրանից հետո
կշարունակեն սարսափելի մեղքի ճանապարհը, նրանց հանդեպ
Գթասրտություն ցույց չի տրվի:

Ես ողջ արարչության Աստվածն եմ: Ես Սիրո, Կարեկցանքի Աստվածն եմ: Ես
նաև Արդարության Ասվածն եմ: Իմ Ձեռքը կիջնի մարդկության վրա, ովքեր
Չարի հանդեպ չար նվիրվածությամբ մերժում են հետևել Սիրո և
ճշմարտության ուղուն:
Քանի որ ժամանակը եկել է հիմա, որ Ես հռչակեմ Իմ Փառահեղ
Թագավորությունը, որը ոչ մի մարդ չի կանգնեցնի մեղքի միջոցով: Եթե փորձեն
կանգնեցնել, ապա ընդմիշտ կկորչեն:
Ես ձեր Աստվածն եմ, ձեր Արարիչը: Իմ Սերը երբեք չի մեռնում: Այն բոցավառ է
և լի խորը քնքշությամբ ձեր հանդեպ` ձեզ ետ դեպի Ինձ բերելու համար, դեպի
այն ժառանգությունը, որը Ես այնքան սիրով ստեղծեցի: Մեղքի պատճառով Իմ
զավակներից շատերը ստիպված կլինեն գրավի դնել այդ ժառանգության
հանդեպ իրենց իրավունքը և ետ կանգնել, որ թույլ տան նրանց, ովքեր
ճշմարիտ սիրում են Ինձ, ներս մտնեն դռներից առանց խոչընդոտի:
Խնդրում եմ, զավակնե՛րս, բաց մի թողեք մարդկությանն ուղղված Իմ
աղերսանքը: Ընդունեք հիմա Իմ սիրելի Որդու կողմից առաջարկվող
Գթասրտությունը:
Ընդունեք այն բաց բազուկներով:
Հայր Աստված
Արարիչն ու Ստեղծողը Ամենայնի

Նախազգուշացումը քույր Ֆաուստինային տրված Իմ
Աստվածային Գթասրտության ցուցադրումն է
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ժամանակը մոտ է հիմա: Շատ քիչ ժամանակ կա
նախազգուշացնելու և նախապատրաստելու համար այն բոլոր խեղճ
հոգիներին, ովքեր այնքան ցնցված կլինեն Նախազգուշացման ժամանակ, որ
չեն հասկանա, թե ինչի են ականատես լինում: Նրանց պետք ասել, որպեսզի
իմանան, թե ինչ ակնկալեն: Եթե նրանք բացեն իրենց սրտերը Աստվածային
Գթասրտության այս մեծ պահի հանդեպ, նրանց կտրվի հավիտենական կյանքի
հնարավորությունը:

Այս Մեծ Նախազգուշացումը քույր Ֆաուստինային տրված Իմ Աստվածային
Գթասրտության ցուցադրումն է: Իմ Գթասրտության այս մեծ գործը
կանխասացվել է, և Նախազգուշացման ընթացքում է որ Իմ Մեծ
Գթասրտությունը կպարուրի ողջ աշխարհը: Իմ Արյունն ու Ջուրը դուրս
կհորդեն, որպեսզի դուք բոլորդ վերջապես իմանաք ճշմարտությունը: Ասացեք
նրանց, ովքեր չեն հավատում Ինձ և Իմ Հավիտենական Հորը, որ այս
իրադարձությունը տեղի կունենա: Այդ ժամանակ, երբ այն տեղի կունենա,
նրանք կկարողանան դիմանալ Իմ Գթասիրության շոկին, որը
Նախազգուշացման ժամանակ Սատանայի ճանկերից կփրկի միլիոնավոր
հոգիների: Ճշմարտությունը, երբ բացայհատվի, այնքան շատերին կփրկի
Դժոխքի կրակներից:
Դրանից հետո, ամենուր գտնվող Իմ զավակների մեջ ներկա Սուրբ Հոգին,
կօգնի պարտության մատնելու Չարի գործերը: Դուք բոլորդ պետք է տարածեք
այն Խոսքը, թե ինչպես պետք է մարդկությունը նախօրոք նախապատրաստի
իրենց հոգիները: Քանի որ նույնիսկ հավատացողները պետք է հասկանան, որ
իրենց համար նույնպես հուզականորեն անհանգստացնող է տեսնել իրենց
սեփական անցյալ վարքն այնպես, ինչպես Ես եմ տեսնում:
Ես հիմա ձեզ բոլորիդ կոչ եմ անում խոստովանության գնալ: Մյուս
քրիստոնյաները պետք է ծնկաչոք աղոթեն մեղքերի թողության համար: Նրանք,
ովքեր վստահ չեն այս մարգարեության հանդեպ, խնդրում եմ բաց պահեք ձեր
սրտերը, քանի որ երբ ականատես լինեք այս էկոլոգիական, բայց գերբնական
երևույթին, կարևոր է, որ հասկանաք, որ սա ամենամեծ հրաշքն է, որ երբևէ
կտեսնեք, և որ դա Իմ մեծ ընծան է ձեզ բոլորիդ: Հաշվի առեք սա: Այս կերպ
կկատարվի Վերջին Դատաստանի Օրը, միայն թե այս անգամ դուք չեք դատվի:
Ձեզ կտրվի կյանքի մի նոր ընթացք, երբ ձեր հոգին կփրկվի` ձեզ
հնարավորություն տալով վերականգնել այն (հոգին) այն մակարդակի վրա,
որը Ես եմ ցանկանում:
Հավատացողնե՛ր, աղոթեք հիմա սրտանց մյուսների համար, և նրանք
կփրկվեն:
Ձեր Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Շարունակիր տարածել Իմ Խոսքը – Ես շատ կամավորների
եմ ուղարկում քեզ մոտ

Երեքշաբթի, 28 հունիսի 2011թ., ժ. 19:30
Իմ սիրելի աղջի՛կ, խոչընդոտները, որոնց վրայով դու պետք է ցատկես, ավելի
բարձր են դառնում, երբ տառապում ես Ինձ համար: Խաբեբայի ջանքերը, քեզ
հեռու քաշել այս աշխատանքից, երբեք այսքան ուժեղ չեն եղել: Դու պետք է
ուժեղ մնաս և հաստատուն կանգնես այդ հարձակումների դեմ: Իմացիր, որ
նա` Խաբեբան, երբեք քեզ Ինձնից չի խլի, սակայն նա կփորձի և կշարունակի
փորձել: Սա քո առաքելության ամենադժվարին փուլերից մեկն է: Այն միայնակ
է, դժվար և քեզ պատճառում է ֆիզիկական ու հոգու խորը ցավ: Դու պետք է
վստահես Ինձ, որ օգնեմ քեզ գլուխ հանել այս հարձակումներից և հասկանալ
դրանք այնպես, ինչպիսին իրականում կան:
Հիմա աղջի՛կս, լսիր Ինձ: Դու պետք է շարունակես տարածել Իմ Խոսքն
աշխարհում արագորեն, օգտագործելով քեզ ուղարկված յուրաքանչյուր
օգնություն: Ես բազմաթիվ կամավորների եմ ուղարկում քեզ մոտ, և նրանց
աշխատանքն արդեն պտուղ է տալիս:
Հիմա դու պետք է միայն շարունակես հաղորդել Իմ Խոսքը` հոգիներ փկելու
համար: Երբեք տեղի չտաս: Գիտեմ, որ դա գայթակղեցնող է, և քեզ համար
հեշտ չէ դիմանալ մեղադրանքներին: Թույլ տուր Ինձ ամուր բռնել քո ձեռքը և
հիմա առաջնորդել քեզ դեպի այն զորությունը, որն անհրաժեշտ է քեզ: Իմ
օրհնությունները տարածվել են քո շուրջը, այնպես որ հիմա ոչ մի բան չի
խոչընդոտի աշխարհին լսելու Իմ Ձայնը:
Ձեր սիրող Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս

Խոստովանեք ձեր մեղքերը հիմա – մի վախեցեք
Չորեթշաբթի, 29 հունիսի, 2011թ., ժ. 19:00
Իմ սիրելի աղջի՛կ, օգնությունը, որը Ես հիմա ուղարկել եմ քեզ, արագորեն
կտարածի Իմ Խոսքը աշխարհով մեկ, օգտագործելով հաղորդակցության
ժամանակակից միջոցները: Իմ Սիրտը Սիրով բոցավառ է Իմ այն յուրահատուկ
զավակների հանդեպ, ովքեր արթնացան Իմ Կանչի հանդեպ: Քանի որ նրանք
այն բանակն են, ովքեր կառաջնորդեն Իմ զավակներին:
Իմ բոլոր օրհնությունները պարուրում են նրանցից յուրաքանչյուրին, ովքեր
օգնում են տանելու Իմ Խաչը մարդկության բարօրության համար: Սուրբ Հոգին

հեղվում է նրանց վրա, օգնելու նրանց, որ տարածեն այս պատգամներն
արագորեն և մեծ ազդեցությամբ:
Իմ զավակնե՛ր և Իմ բոլոր հետևորդնե՛ր, պարզապես հիշեք այն միակ բանը,
որի վրա ցանկանում եմ, որ ուշադրություն կենտրոնացնեք. Նախազգուշացրեք
ուրիշներին ազատագրում փնտրել նախքան Նախազգուշացումը: Նրանք պետք
է խոստովանեն իրենց մեղքերը հիմա և չպետք է վախենան: Դրա փոխարեն
նրանք պետք է ուրախանան: Ընդամենը մի քանի ամիս է մնացել Իմ
Գթասրտության այս Մեծ Գործողությանը: Ժամանակ մի կորցրեք: Գնացեք
սիրով և խաղաղությամբ: Խույս մի տվեք այս աշխատանքից: Այն Իմ բոլոր
զավակների բարօրության համար է: Բոլոր նրանք, ովքեր աշխատում են
տարածելու Իմ ճշմարտությունը, կպարգևատրվեն իրենց նվիրվածության և
հավատի համար: Իմ օրհնությունները կպաշտպանեն նրանցից
յուրաքանչյուրին և նրանց ընտանիքները:
Ուրախացեք հիմա, քանի որ ժամանակը հասել է, որ աշխարհը վերջապես լսի
Իմ Ձայնը այն ձևով, ինչպես պետք է որ լսեն:
Ձեր սիրող Փրկիչ
Ազատարար և Թագավոր ողջ մարդկության
Հիսուս Քրիստոս

Թույլ մի տվեք, որ Իմ Եկեղեցու մարդկային ձախողումների
հետևանքով դուք ձեր մեջքը դարձնեք դեպի Ինձ
Հինգշաբթի, 30 հունիսի, 2011թ., ժ. 20:00
Իմ սիրելի աղջի՛կ, այս երեկո Ես ժպտում եմ ուրախությունն Իմ Սրտում, քանի
որ վերջապես երիտասարդները լսում են Իմ Խոսքը ինտերնետում ինչպես
կանխասացվել էր:
Այս ձևով ավելի շատ մարդիկ կկարողանան ասել աշխարհին, թե ինչպես
նախապատրաստվել Նախազգուշացմանը: Իմ Սիրտը պայթում է
ուրախությունից, երբ Ես տեսնում եմ այն սերը, որն Իմ զավակներն ունեն Իմ
հանդեպ երկրի յուրաքանչյուր անկյունում: Իմ Սերը երբեք չի մեռնում: Նրանք,
Իմ սիրելի հետևորնդերը, լի են Իմ Սիրով, որը նրանք զգում են իրենց սրտերի
մեջ: Հիմա նրանք կարող են ասել աշխարհին, ներառյալ ցինիկներին, թե որքան
են պատվում Ինձ` գովաբանելով Իմ Փառքը բոլորին: Քանի որ Իմ այդ խիզախ

և սիրող արարածներն այժմ առաջին հերթին կգրավեն նրանց, ովքեր
դիմադրում են Ինձ, դեպի ճշմարտությունը. թե ինչու են նրանք այս երկրի վրա:
Երկինքն ուրախանում է նրանց հետ, ովքեր բացահայտորեն ինտերնետում
հռչակում են իրենց սերն Իմ հանդեպ: Նրանց հանդեպ Իմ Սերն առաջ է մղվում,
որպեսզի Իմ շնորհները ցողվեն նրանցից յուրաքանչյուրի վրա, ձգվելով
երկրագնդի մի անկյունից մյուսը:
Ես հիմա գալիս եմ փրկելու ձեզ նախքան Դատաստանի Օրը
Հիշեք մեկ դաս, զավակնե՛րս: Իմ Ուսուցումների ճշմարտությունը երբեք չի
փոխվել: Մարդկային սխալը, Իմ նվիրաբերված ծառաների մեղքերը և նրանք
ովքեր խեղաթյուրել են ճշմարտությունը` իրենց սեփական փառասիրությանը
հարմարեցնելու համար, աղտոտել են Իմ Անունը, բայց նրանք երբեք չեն փոխել
այն, թե Ով Եմ Ես: Ես մարդկության Փրկիչն եմ: Առաջին անգամ Ես եկա, որ
փրկեմ ձեզ՝ թույլ տալով ձեզ մեղքերի թողություն: Հիմա Ես նորից գալիս եմ ձեզ
փրկելու նախքան Դատաստանի օրը:
Քանի որ Իմ Սերն այնքան հզոր է, այն հիմա կներթափանցի աշխարհով մեկ
Սուրբ Հոգու զորությամբ, որպեսզի ձեզ ետ բերի դեպի Իմ քնքուշ Սիրո
փարախը: Զգացեք Իմ Սերը հիմա, զավակնե՛րս: Թույլ մի տվեք, որ Իմ
Եկեղեցու մարդկային ձախողումների հետևանքով ձեր մեջքը շրջեք դեպի
Ինձ`Հիսուս Քրիստոսը կամ Իմ Հավիտենական Հայրը:
Նրանց, ովքեր շրջել են իրենց մեջքը Իմ հանդեպ Իմ Եկեղեցու ձախողումների
պատճառով
Այդ մեղքի պատճառով է, որ դուք գայթակղվեցիք փակել ճշմարտության
ճանապարհը: Դուք, ովքեր մեղադրում եք Եկեղեցուն Իմ հանդեպ ձեր
հավատքի պակասի համար, անկեղծ չեք ինքներդ ձեր հանդեպ: Քանի որ եթե
ճշմարիտ սիրեիք Ինձ, պատճառաբանություններ չէիք փնտրի: Սատանան
հիմա աշխարհում ամեն տեղ է, զավակնե՛րս, փորձելով համոզել ձեզ ամեն
հնարավոր առիթով, որ ձեր հավատը տեղին չէ, կարևոոր չէ: Որ ձեր հավատը
ձեզ համար Երկնքում տեղ չի երաշխավորի: Որոշ դեպքերում դուք հավատում
եք, թե Աստծո Գթասրտությունն անվերջ է, և որ դուք կարող եք փրկվել, քանի
որ ապրում եք մի կյանքով երբ ուրիշներին վնաս չեք պատճառում: Շատ
հաճախ դուք մարտահրավեր եք նետում Ինձ, երբ վիրավորում եք Ինձ
աշխարհում եղած չարիքի համար: Սա այն ժամանակ է, երբ դուք բարկանում
եք Իմ կամ Աստծո` Իմ Հավիտենական Հոր վրա: Ինչպե՞ս կարող է Աստված մի
կողմ կանգնել և թույլ տալ այսպիսի չարիք աշխարհում, ուր գոյություն ունեն
մարդասպանություն, բռնաբարություն, աբորտ, չարչաչանք, ագահություն և
աղքատություն: Դուք պետք է կանգ առնեք հիմա և լսեք Ինձ:

Հիշեք, որ մեղքը` պատճառված Սատանայի կողմից, ում գոյությանն այսօր
շատերը չեն հավատում, կարող է ներթափանցել ձեզնից յուրաքանչյուրի մեջ,
այն ընծայի պատճառով, որը տրվել է ձեզ ձեր Արարչի` Հոր կողմից: Ազատ
կամքի այդ ընծան տրված է յուրաքանչյուրիդ: Ոմանք օգտագործում են այս
ընծան բարի գործերի համար, ուր սեր են ցույց տալիս բոլորի հանդեպ, մինչդեռ
ուրիշնեերն օգտագործում են այն, այլոց հանդեպ առավելություն ստանալու
նպատակով: Երբ Սատանան գրավում է այդպիսիններին իրենց թույլ ազատ
կամքի միջոցով, այդ դեպքում նրանք ի վիճակի են դառնում կատարել մեծ
չարագործություններ: Ազատ կամքը ձերն է, զավակնե՛րս: Երբ այն դառնում է
մեղքի միջոցով աղտոտված, դրա արդյունքը ավերածությունն է աշխարհում:
Աստված` Հայրը, չի կարող ստիպել ձեզ չանել որևէ բան, անկախ նրանից, դա
ճիշտ է, թե սխալ: Քանի որ Նա չի միջամտի ձեր ազատ կամքին: Նա միշտ
կխրախուսի ձեզ աղոթել, որ ստանաք այն անհրաժեշտ շնորհերը, որոնցով
կխուսափեք մեղքից: Ձեր ազատ կամքի միջոցով է, որ դուք կընտրեք այս երկու
որոշումներից մեկը. Շրջվելու դեպի Աստված, կամ թույլ տալու որ նվաճվեք
Սատանայի չար ստերի կողմից, ով կշեղի ձեր միտքը ճշմարտությունից:
Հիշե՛ք. Ես ճշմարտությունն եմ: Սատանան չի ցանկանում, որ դուք տեսնեք
ճշմարտությունը: Նա կօգտագործի ձեր մտավոր կարողությունները և
կներկայացնի խեղաթյուրված պատճառաբանություններ, որ նվաճի ձեզ: Նա
նույնիսկ կարող է համոզել ձեզ, թե որևէ բան չարիք է այն դեպքում, երբ դա
բարիք է: Ուստի, երբ կհավատաք, թե կեղծավորություն է աղոթքով Հայր
Աստծուն գովաբանելը Եկեղեցու մեղքերի պատճառով, դուք պետք է ճանաչեք
այս խաբեությունն այնպես, ինչպիսին իրականում է. մեկ այլ ուղի` ձեզ
խրախուսելու, որ շրջվեք Ինձնից` Ճշմարտությունից: Հիմա, զավակնե՛րս, ցույց
տվեք Ինձ ձեր սերը` ոտքի կանգնելով և պաշտպանելով Իմ Անունը անհավատ
աշխարհում:
Շատ շուտով դուք կխրախուսեք այլոց, որ լսեն ձեր տեսակետները: Ճիշտ
ինչպես նրանք, ովքեր հայտարարում են, թե չեն հավատում Ինձ, բարձրաձայն
գոչում են, թե ատում են Ինձ, դուք հիմա պետք է ասեք աշխարհին, որ սիրում
եք Ինձ: Միայն այդ դեպքում աշխարհում կտարածվի զանգվածային դարձ:
Թույլ տվեք Ինձ հիմա, որ ձեզ արթնացնեմ, որպեսզի կարողանաք
նախապատրաստել Իմ զավակներին մտնելու երկրի վրա Իմ Նոր Դրախտը:
Հիշե՛ք, միայն նրանք, ովքեր հավատում են Ինձ և Իմ Հավիտենական Հորը,
միայն նրանք կարող են մտնել այդ Դրախտ:
Գնացեք հիմա և բերեք Ինձ բազմություններ:
Ձեր սիրող Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Աղոթքը կարող է կասեցնել աշխարհում եղած
աններդաշնակությունը
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, աղոթքն ու Իմ հանդեպ պաշտամունքը նման են ծարավ
մարդուն տրված ջրի: Երբ ջրի պակաս ունես, ծարավդ կշարունակվի, այնպես
որ վերջնականապես առանց ջրի կմահանաս: Նրանք, ովքեր ճանաչում են Ինձ,
սիրում են Ինձ և նվիրվածություն են ցույց տալիս Իմ հանդեպ, պետք է իմանան
մեկ բան: Եթե չշարունակեք ստանալ Իմ Մարմինը և աղոթել Ինձ կանոնավոր
կերպով, դուք արագորեն կկորցնեք ձեր ցանկությունն Իմ հանդեպ: Առանց այդ
ցանկության դուք կհեռանաք Ինձնից, մինչև որ ձեր գլուխները կշրջվեն
Սատանայի կողմից ձեր մտքերի մեջ ցանված գայթակղությունից: Առանց ձեր
կյանքի մեջ Իմ ճշմարիտ ներկայության դուք ոչինչ եք, զավակնե՛րս:
Զգոն եղեք միշտ: Աղոթքը պահպանում է ձեզ մեղքից: Իմ հանդեպ ձեր
պաշտամունքը կգրավի Խաբեբային, ով ձեզ ավելի հաճախակի կխոցի:
Այնուամենայնիվ, առանց Իմ հանդեպ կանոնավոր պաշտամունքի, դուք
աննպատակ կքայլեք այս աշխարհում:
Հավատացողներ հասկացե՛ք, որ աղոթքը կարող է կասեցնել բավականաչափ
աններդաշնակություն աշխարհում: Այս տեսանողի և այլ տեսանողների
կողմից ասված աղոթքներն արդեն թեթևացրել են Բենեդիկտ Պապին
սպառնացող անմիջական վտանգները, բայց ոչ երկար ժամանակով: Իմ
Օրհնյալ Մորն ուղղված աղոթքը կարող է սարեր շարժել, նվազեցնել չար
դաժանությունների ազդեցությունը, ներառյալ կանխասացվածների, և դարձի
բերել մեղավորներին:
Հիշիր այս դասը, աղջի՛կս, աղոթքը գործում է որպես քո սպառազինությունը
Խաբեբայի դեմ: Դու, ամենից առաջ, պետք է իմանաս կանոնավոր աղոթքի
անհրաժեշտությունը քո առաքելության մեջ: Դու պետք է ավելի շատ ժամանակ
անց կացնես Ինձ հետ լուռ մտածողության մեջ: Քանի որ երբ դու սա չես անում,
Իմ պատգամների քո զանազանությունը թուլանում է, և կարող են կատարվել
սխալներ: Զգույշ եղիր, աղջի՛կս, քեզ տրված մարգարեությունների ամսաթվերի
հանդեպ: Եթե Ես ասում եմ ամիսներ, դա կարող է լինել մի տարվա ընթացքում
ցանկացած ժամանակ: Երբեք մի շփոթիր մարդկային մեկնաբանությունը Իմ
կողմից քեզ տրված ժամանակի սահմանների մեկնաբանությունների հետ: Ես
քեզ չեմ տվել իրադարձությունների հատուկ ամսաթվեր, այլ միայն
առաջնորդություններ: Այս մարգարեությունները տեղի կունենան, բայց միայն
Իմ Հավիտենական Հոր Ձեռքով: Ավելի շատ վստահիր Ինձ: Քո և Ինձ

հետևողների աղոթքները կարող են օգնել հետաձգելու, կամ որոշ դեպքերում,
խուսափելու աղետներից: Միշտ հիշիր դա:
Աղոթի՛ր, աղոթի՛ր, աղոթի՛ր: Քանի որ երբ դա անում ես սրտանց, քո
աղոթքները լսվում են: Աղոթիր հատկապես աշխարհի այն առաջնորդների
համար, որոնց կյանքը շուտով կավարտվի ատելությամբ լի չար
գործողություններից: Նրանք և այն կարծրացած սրտերը, ովքեր մեղավոր են
անմարդկայնության ոճրի մեջ, ամենաշատը կարիք ունեն աղոթքների: Միշտ
աղոթիր մեղավորների համար, որովհետև Ես սիրում եմ Իմ բոլոր
զավակներին, և Ինձ պետք են ձեր աղոթքները` նրանց Դժոխքի կրակներից
փրկելու համար:
Ձեր միշտ գթառատ Հիսուս Քրիստոս

Մարտը, որով Սատանան փորձում է վարկաբեկել այս
պատգամները, ուժգնանում է
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, այս շրջանը դժվար է լինելու քեզ համար, մինչ
պատգամները ներթփանցում են աշխարհ: Ավելի շատ մարդիկ կհարձակվեն
այս պատգամների վրա, և երբ դա անեն, անտեսիր նրանց:
Իմ Սուրբ Խոսքը տարածվում է, ինչպես Ես ասել եմ: Հիմա Ես ցանկանում եմ
ավելի հեռուն գնալ հայտարարելով Իմ պատգամների հիմնական կետերը: Դու
արդեն գիտես, թե դա ինչպես անես: Ուստի սկսիր այսօր: Ես քեզնից խնդրում
եմ մարտահրավեր նետել, սակայն քեզ աջակցություն կտրվի դա անելու
համար:
Միևնույն ժամանակ, քեզ պետք կլինի, որ ուրիշներն աղոթեն քեզ համար, քանի
որ մարտը, որը Սատանան բարձրացնում է` վարկաբեկելու համար այս
պատգամները, ուժեղանում է: Դու պետք է աղոթես պաշտպանության համար
այն վնասից, որը նա կհասցնի քեզ ուրիշների միջոցով: Ընդունիր, որ
փորձությունների այս շարքը էական է քեզ խոնարհության մեջ պահելու
համար: Իմացիր, որ դու Իմ Ձայնն ես` ուղղված աշխարհին: Տարածիր Իմ
Ձայնը, և որքան կարող ես արագորեն:
Ես սիրում եմ քեզ, աղջի՛կս: Ամբողջությամբ Ինձ ապավինիր, և Ես քեզ անց
կկացնեմ սրա միջով:

Ձեր սիրող Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Աթեիստներն ու գիտնականները կասեն, թե
Նախազգուշացումը իլյուզիա (պատրանք) էր
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, դու պետք է առաջ շարժվես: Նայիր ուղիղ քո առջև և հետևիր
Իմ ցուցումներին: Մի շրջվիր կողքի, ուր քեզ վրա Չարն է հարձակվում քո
կյանքի յուրաքանչյուր պահի: Ուշադրությունդ կենտրոնացրու միայն Ինձ վրա:
Դու պետք է սովորես հասկանալ, որ Իմ ընկերակցությամբ անցկացրած
ժամանակը, հատկապես պաշտամունքի ժամանակը, էական է, եթե
ցանկանում ես առավելագույնս կատարել այս առաջադրանքը: Աղոթքի մեջ
անցկացված ժամանակի տևողությունը նույնպես կարևոր է, քանի որ որքան
երկար ժամանակ անցկացնես Ինձ հետ հաղորդակցվելու մեջ, այնքան ավելի
շատ շնորհներ կստանաս: Այդ անել չկարողանալը կնշնանակի, որ դու բաց ես
պահում քեզ Խաբեբայի հարձակումների հանդեպ:
Իմ խոսքը, աղջի՛կս, անտեսվում է շատերի կողմից, ովքեր չեն ցանկանում լսել:
Շատ պատճառներ կան դրա համար: Իմ զավակներից շատերն այսօր փակել
են իրենց աչքերը հոգևոր գոյության ճշմարտության հանդեպ: Նրանք գրկում են
աշխարհը և այն ամենն, ինչ աշխարհն է առաջարկում որպես կյանքի հացին
փոխարինող: Իսկ շատերն էլ հոգնել են կեղծ մարգարեներից, քանի որ սա այն
դարն է, երբ կեղծ մարգարեները կմտնեն ամենուր: Սա է այն խառնաշփոթը, որ
Սատանան ցանկանում է ստեղծել, որպեսզի Իմ իսկական
պատգամատարները չնկատվեն: Իմ ընտրյալ տեսանողներից պահանջվող
խոնարհության պատճառով նրանք չեն կարող բարձրացնել իրենց աշխարհի
աչքում, քանի որ դա նրանց էության մեջ չէ: Կեղծ տեսանողներն իրենց կհրեն
ուշադրության կենտրոն: Նրանց ուշադրությունը կենտրոնացված կլինի հենց
իրենց վրա: Նրանց պատգամները կարող են իրական թվալ և գեղեցիկ լեզվով`
լցված Սուրբ Գրքից վերցված հատվածներով, երբ դրանք հարմար են, սակայն
նրանց պատգամներում երկու հիմնական տեսանկյուն կլինեն, որոնք
կբացահայտեն նրանց տարածած ստերը: Առաջինն այն է, որ նրանք
կկենտրոնանան պատգամների վրա և կուրախանան իրենց ստացած
ուշադրությամբ: Վերջապես, պատգամներն իրենք կլինեն շփոթեցուցիչ,
դժվար՝ կարդալու համար և հոգու վրա հարատև ազդեցություն չեն թողնի:
Ցավալի է, աղջի՛կս, բայց Եկեղեցին հակված է ուշադրություն չդարձնել

ճշմարիտ տեսանողների վրա, որովհետև պատասխանատվություն պետք է
ցուցաբերի այս հարցերի վերաբերյալ:
Դրա համար էլ Իմ Եկեղեցու համար շատ ավելի հեշտ է աջակցել այն
պատգամներին, որոնք ներառում են հատվածներ Սուրբ Աստվածաշնչից,
դրանք իսկական հռչակելու համար: Նրանց համար այնքան էլ հեշտ չէ
ընդունել Իմ Ուսուցումների պարզությունը, հատկապես երբ այսօր
ճշմարտության մեծ մասը թաքցված է հանդուրժողականության դիմակի տակ:
Հեշտությամբ չի ընդունվում նաև Վերջին Ժամանակների մասին հիշեցումը,
երբ վախից և անգիտությունից Իմ սրբազան հետևորդները մերժում են վերցնել
Իմ Գավաթը և պատասխանատվություն ցուցաբերել:
Սա աշխարհի պատմության մեջ ամենակարևոր ժամանակն է: Վերջին դարի
ընթացքում Իմ տեսանողներին տրվել են բոլոր նշանները, սակայն նրանց
արհամարհում են և մի կողմ հրում, և այդ անողներն իրենց գլուխը թաղում են
ավազի մեջ: Հենց այս ժամանակ է, որ Իմ սրբազան ծառաները պետք է
քարոզեն երկիր Իմ վերադարձի կարևորության մասին: Նրանք պետք է
նախապատրաստեն հոգիների` հիշեցնելով նրանց` իրենք իրենց ազատագրել
չկարողանալու հետևանքները, քանի դեռ երկրի վրա են, քանի որ նրանք
(հոգիները) չեն կարող ներողամտություն խնդրել մահից հետո: Ես կանչում եմ
Իմ սրբազան ծառաներին հիմա: Ինչու՞ դուք սա չեք շեշտում ձեր հոտին: Ինչու՞
ակտիվորեն չեք քննարկում Իմ Եկեղեցու հետահարումը երկնային մեծ պատժի
ընթացքում: Մի՞թե չգիտեք, որ Իմ զավակներից շատերը կկորցնեն իրենց
հոգին հակաքրիստոսին, ով արդեն այստեղ է` այս երկրի վրա, պատրաստ
ցատկելու, մինչ սպասում է թևերի վրա: Իմ զավակները պետք է հասկանան, որ
Նախազգուշացումը, Գթասրտության մեծ գործողություն լինելով հանդերձ,
միայն առաջին փուլն է նրա, ինչը Իմ զավակների համար կլինի մի չափազանց
դժվարին և մարտահրավեր նետող ժամանակահատված: Քանի որ դրանից
հետո ամենակարծրացած մեղավորները և Սատանայի հետևորդները կմերժեն
Իմ Գոյությունը:
Աթեիստները կասեն, թե դա գլոբալ պատրանք էր: Գիտնականները բանական
բացատրություն կփնտրեն, բայց ոչ մի բանական բացատրություն չի լինի:
Միևնույն ժամանակ Իմ հետևորդները կբաժանվեն երկու մասի:
Միլիոնավորներ դարձի կգան, բայց նրանք շփոթության մեջ կլինեն Չարի
խմբի` Մեկ համաշխարհային կարգի կողմից տարածված ստերի հետևանքով,
որոնց վերջնական նպատակը աննշան մարդականց ոչնչացնելն է իրենց
սեփական օգուտի համար:
Զավակնե՛րս, եթե բավարար քանակությամբ մարդիկ չկարողանան կանգնել
ճիշտ ուղու վրա, այդ դեպքում հնարավոր չի լինի խույս տալ Երկնային պատժի

ազդեցությունից: Քանի որ դա այն է, երբ Հայր Աստված կշարժվի`
կանգնեցնելու համար մեղավորներին` Իր արարչությունը և Իր զավակներին
ոչնչացնելուց: Նա (Աստված) կսանձազերծի չտեսնված ուժգնության
երկրաշարժներ, հրաբուխներ` ամենաանհավանական վայրերում, և երկիրը
կպտտվի ինչպես մի նավ կատաղած ալիքների մեջ ուր խարիսխ չկա այն մի
տեղում պահելու համար:
Խնդրում եմ, զավակնե՛րս, թույլ տվեք, որ Նախազգուշացումը փրկի ձեզ
բոլորիդ: Ընդունեք, որ այդ հրաշքը կօգնի փրկել միլիոնավորների, ովքեր
այլապես կկորչեն: Բայց նրանք, ովքեր չեն ցանկանում փոխել իրենց կյանքը,
նրանք կընտրեն Սատանայի տունը: Առանց աղոթքի նրանց համար հույս չկա,
քանի որ նրանք գրավի կդնեն երկրի վրա Նոր Դրախտի բանալիները: Դրա
փոխարեն նրանք կայրվեն Դժոխքի կրակներում: Եթե նրանք իմանան, թե ուր է
տանում իրենց այդ չար ճանապարհը, ի՞նչ եք կարծում, կփոխե՞ն իրենց
ուղիները: Զավակնե՛րս, խնդրում եմ, օգնեք նրանց, ասելով նրանց
ճշմարտությունը: Աղոթեք նրանց հոգիները փրկելու համար, եթե նրանք
չցանկանան լսել: Քանի որ դա այն ամենն է, ինչ կարող եք անել:
Ձեր սիրող Փրկիչ
Արդար Դատավոր և Գթասրտության Թագավոր
Հիսուս Քրիստոս

Իմ այն հետևորդների համար, ովքեր մերժում են այս
պատգամները
Երեքշաբթի, 5 հուլիսի, 2011թ., ժ. 14:30
Իմ սիրելի աղջի՛կ, այսօր յուրահատուկ օր է, քանի որ Ինձ համար հաճելի է
ասել քեզ, որ նրանք, ում հավատը հզորացել է Իմ պատգամների միջոցով,
կարող են վստահ լինել, որ իրենց կողմից Աստվածային Գթասրտության
ամենօրյա աղթքի ասելը հոգիներ է փրկում: Իմ զավակները երբեք չպետք է
մոռանան, որ աղոթքը, երբ ասվում է անկեղծությամբ և սրտանց, միշտ էլ կլսվի:
Աղոթքները միշտ լսվում են, և ցանկացած հատուկ խնդրանք իրականանում է
ըստ Իմ Ամենասուրբ Կամքի:
Զավակնե՛րս, խնդրում եմ, շարունակեք աղոթել, քանի որ դրանք կօգնեն
թեթևացնել Մեծ Պատժի ժամանակահատվածը: Իմ Հայրը հիմա պատրաստ է
ստանձնել Իր Սուրբ Արքայությունը և սկսել Իր թագավորումը մեկ անգամ ևս,

երբ նոր Դրախտը Երկրի վրա հայտնվի: Չարն աշխարհում երբեք այնքան
ուժեղ չի եղել, որքան հիմա: Աշխարհի բնակչության հսկայական թվի և չարի
գործերի պատճառով, ամենուրեք պատերազմ է: Մարդու կողմից մարդուն
ցույց տրվող ատելությունն ակնհայտ է: Անկախ նրանից, այդ ատելությունը
արտահայտվում է որպես քաղաքական ագահություն, թե այլ երկրների վրա
վերահսկողություն մեկ այլ երկրի կողմից, միևնույն է: Սատանան շատ
հետևորդներ ունի: Նրանք՝ Սատանայի հետևորդները, շատ դեպքերում
տեղյակ չեն, թե ինչպես է նա միշտ ամեն օր ազդում յուրաքանչյուր մտքի և
արարքի վրա:
Եթե Իմ զավակները միայն կարողանային տեսնել այդ մարդկանց մեջ գտնվող
դևերի քանակը, նրանք կհիվանդանային: Դևերը բռնում են Իմ զավակներից
շատերին, և նրանց միակ տեսանելի նշանները իրենց չար գործերն են:
Աղոթե՛ք, աղոթեք հիմա, Իմ հետևորդնե՛ր, որ այդ խեղճ կորած հոգիները
կարողանան փրկվել Նախազգուշացման ընթացքում:
Այժմվանից մինչև Նախազգուշացումն ընկած ժամանակահատվածում,
զավակնե՛րս, Ես ձեզանից խնդրում եմ աղոթքներ, և հատկապես Աստվածային
Գթասրտության աղոթքը: Իմ Հայրը կփրկի հոգիներ, եթե նվիրաբերվեք
օրական մեկ անգամ, նախընտրելի է ցերեկվա ժամը երեքին, այս աղոթքն
ասելուն:
Իմ այն հետևորդներին, ովքեր մերժում են այս պատգամները, Ես աղերսում եմ
ձեզ, որ աղոթեք Սուրբ Հոգուն` խնդրելով զանազանության ընծան, նախքան
բաց կթողնեք Իմ Սուրբ Խոսքը: Նրանց, ովքեր վիրավորում են Իմ
տեսանողուհուն և այս պատգամներն ընդունողին, դուք պետք է տաք հետևյալ
հարցը. Եթե Սատանան է, ձեր կարծիքով, առաջ բերում այս պատգամները,
ուրեմն ինչու՞ պետք է նա ձեզ խնդրեր աղոթել, ներում փնտրել, Սուրբ
Հաղորդություն ստանալ: Այդ ժամանակ կհասկանաք, որ դա հնարավոր չէ:
Խաբեբան կազդի Իմ հետևորդների վրա առաջին հերթին խրախուսելով, որ
մերժեն Իմ Խոսքը, քանի որ նա գիտի, որ Ինձ ամենաշատը վիրավորում է Իմ
հետևորդների կողմից իմ Ամենասուրբ Խոսքի մերժումը:
Մերժեք Սատանային և նրա չար ուղիները հիմա: Դարձեք դեպի Ինձ: Ես
աղերսում եմ ձեզ, քանի որ դուք չպետք է թույլ տաք նրան, որ ձեզ վրա ազդի
այդ ձևով: Հիմա ձեր աղոթքները պետք են փրկելու համար Իմ խեղճ
զավակներին, ովքեր չեն դինմանա (կենդանի չեն մնա) Նախազգուշացմանը:
Ձեր սիրող Փրկիչ
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Խորհուրդների կարևորությունը – Ամուսնություն և
Առաջին Հաղորդություն
Չորեքշաբթի, 6 հուլիսի, 2011թ., ժ. 15:30
Իմ սիրելի աղջի՛կ, տես հիմա, մինչ Իմ զավակների հավատը կսկսի աճել և
ծաղկել: Մինչ շատ խավար կա աշխարհում, Իմ հետևորդների լույսն օր օրի
ավելի է պայծառանում Սուրբ Հոգու բոցի պատճառով, որն իջել է ամբողջ
աշխարհի վրա:
Այսօր, աղջի՛կս, Ես ցանկանում եմ հիշեցնել Իմ բոլոր հետևորդներին աղոթքի
կարևորությունը` աշխարհում տառապանքը թեթևացնելու համար: Ձեր
աղոթքները հիմա օգնում են կասեցնել բազմաթիվ կանխասացված գլոբալ
աղետներ: Աղոթքն ամենահզոր մեղմացուցիչն է, և երբ ասվում է ուրիշների
անունից, աղոթքին պատասխան է տրվում:
Մինչ Ես ուրախ եմ ուժեղ հավատ ունեցողների հետ, Ես դեռևս վախենում եմ
նրանց համար, ովքեր հակառակ են Իմ Աստվածային Լույսին.
Ճշմարտությանը: Շատ մարդիկ են հիմա թափառում աշխարհում, ասես
ընդարմացման մեջ: Ոչինչ նրանց խաղաղություն չի բերում: Ոչինչ նրանց
ուրախություն չի բերում: Նյութական հարմարավետության ոչ մի
քանակությունը չի թեթևացնում նրանց ցավը: Նրանց դատարկ հոգիները
կորած են: Խնդրում եմ, աղոթեք նրանց համար:
Աղջի՛կս, խնդրում եմ աղոթիր Իմ Երեց Բենեդիկտ Պապի համար, քանի որ նա
շրջապատված է մասոնական ուժերով, որոնք հիմա գործադրում են ամեն
ջանք` նրան գահընկեց անելու համար: Այդ չար ուժերը սկսել են
ներթափանցել Իմ Եկեղեցին Վատիկան 2-ից սկսած և ամլացնում են Իմ
Ուսուցումները: Բազմաթիվ օրենքներ են ընդունվել, որոնք վիրավորում են
Ինձ, հատկապես` աշխարհիկ մարդկանց կողմից Սուրբ Հաղորդության
մատուցումը: Ժամանակակից հասարակության համար հեշտ դարձնելու
նպատակով ընդունված օրենքների միջոցով Ինձ և Իմ Հավիտենական Հորը
ցույց տրվող հարգանքի պակասն Ինձ ստիպում է տխրությունից լաց լինել:
Ամենասուրբ Հաղորդությունը պետք է ստանալ լեզվի վրա, այլ ոչ թե աղտոտվի
մարդկային ձեռքերով: Սակայն սա ճիշտ այն է, ինչ Իմ սրբազան
սպասավորներն արեցին: Այդ օրենքները Իմ կողմից չեն հանձնվել Հոգու
միջոցով: Իմ սրբազան սպասավորներն առաջնորդվել են մի ճանապարհով,
որը չի համապատասխանում Իմ առաքյալների ուսուցումներին: Այսօր Իմ
խորհուրդները շատ լրջությամբ չեն ընդունվում, հատկապես Ամուսնության և
Առաջին հաղորդության խորհուրդները:

Ամուսնության երդումը բավականին լուրջ է, քանի որ, հիշե՛ք, դա խորհուրդ է և
կատարվում է Հայր Աստծո Ներկայությամբ: Սակայն շատերի համար այդ
ամենը նյութապաշտություն է և արտաքին զարդարանք: Շատերը, ովքեր
ստանում են Ամուսնության Խորհուրդը, դրանից հետո չեն ընդունում դրա
կարևորությունը: Շատերն այնքան հեշտությամբ են խախտում իրենց
երդումները: Ինչու՞ են նրանք անում դա: Ինչու՞ շրթունքներով ծառայություն
մատուցել Ամենասուրբ Միությանը, որպեսզի դրանից հետո շուտով բաժանվեն
միայն: Սա ծաղր է ամենակարևոր միություններից մեկի հանդեպ, որն օրհնված
է Իմ Հավիտենական Հոր Ձեռքով: Շատերն ուշադրություն չեն դարձնում Իմ
Հոր Կամքին, որ ոչ մի մարդ չպետք է դրանից հետո անջատի այդպիսի
միությունը: Սակայն շատերն են բաժանվում, որը մի օրենք է, որ չի ճանաչվում
Իմ Հոր կողմից: Բաժանումը հեշտ ճանապարհ է՝ ձեր
պարտականություններից փախչելու համար: Բոլոր ամուսնությունները
կատարվում են Երկնքում: Ոչ մի մարդ չի կարող ոչնչացնել ամուսնությունը
առանց Իմ Հորը վիրավորելու:
Առաջին Հաղորդությունը
Սուրբ Հաղորդության մեջ Իմ Մարմինը առաջին անգամ ստանալը մեկ այլ
օրինակ է, թե ինչպես են Ինձ ծաղրում: Այնքան շատ ծնողներ ուշադրություն
չեն դարձնում այն բանին, թե որքան կարևոր է որ իրենց երեխաները ստանան
Կյանքի Հացը: Նրանք ավելի շատ մտահոգված են այն բանով, թե որքան լավ են
իրենց երեխաները հագնված, քան թե այն հրաշալի Ընծայով, որ նրանք
ստանում են: Այդ Ընծան կտանի նրանց դեպի փրկություն: Սակայն
նյութականությունը, որը շրջապատում է այդ իրադարձությանը, ոչինչ չունի
նրանց հոգիների հետ: Ինձ համար ամենատխուր մասն այն է, որ այդ փոքրիկ
երեխաներին չեն պատմում Իմ մասին: Փոքր երեխաների հանդեպ Իմ ունեցած
Սերն անպարափակ է: Երբ նրանք ստանում են Սուրբ Հաղորդությունը
ամբողջապես գիտակցելով, թե իրենք ինչ են ստանում, այդ դեպքում նրանց
հոգիները դառնում են մաքուր: Որքան շատ նրանք ստանան Ինձ այդ ձևով,
այնքան ավելի ուժեղ կլինի նրանց հավատը:
Հիշե՛ք, որ առանց խորհուրդների ձեր հավատը թուլանում է: Որոշ ժամանակ
անց ձեր հոգին, եթե այն զրկված է Իմ հատուկ օրհնություններից, քուն կմտնի:
Իմ և Իմ Հավիտենական Հոր հանդեպ ունեցած ողջ հավատը կանհետանա
ժամանակի ընթացքում, թողնելով միայն ճանաչողության մի փոքրիկ բոց, որը
ժամանակ առ ժամանակ կառկայծի: Ետ վերադարձեք դեպի Ինձ
Խորհուրդների միջոցով: Հարգանք ցույց տվեք Խորհուրդների հանդեպ այնպես,
ինչպես պարտավոր եք անել, և դուք նորից ճշմարտապես կզգաք Իմ
Ներկայությունը:

Հիշե՛ք, որ խորհուրդները նպատակ ունեն, քանի որ դրանք այն սնող նյութերն
են, որոնց կարիքն ունեք հոգու հավիտենական կյանքի համար: Առանց դրանց
ձեր հոգին կմեռնի:
Ես սիրում եմ ձեզ բոլորիդ: Խնդրում եմ գրկեք Ինձ ինչպես հարկն է, հարգելով
Աստծո՝ Ամենակարող Հոր կողմից ձեզ որպես ընծա տրված խորհուրդները:
Ձեր սիրող Փրկիչ,
Մարդկության Թագավոր
Հիսուս Քրիստոս

Նարցիսիզմը մի չար համաճարակ է այսօր աշխարհում
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես ցանկանում եմ աշխարհն իմանա, որ իրենց հանդեպ Իմ
Սերը համակել է Իմ ողջ էությունը մինչ Ես նախապատրաստվում եմ Մեծ
Նախազգուշացմանը: Ես լի եմ ուրախությամբ, որովհետև գիտեմ, որ Իմ
զավակները, հատկապես նրանք, ովքեր չեն ճանաչում Ինձ, Իմ Գթասիրության
Մեծ Գործողությունից հետո վերջապես կընդունեն, որ Ես գոյություն ունեմ:
Աշխարհում Իմ զավակներին վարակած ամենաանհանգստացնող գծերից մեկը
նարցիսիզմն է՝ սեփական անձի հանդեպ սերը: Այս չար վարակը գերիշխող է
հասարակության բոլոր մակարդակներում և Սատանայի սիրելի գրոհներից
մեկն է, քանի որ նրա չարքերն ամենուր մտնում են Իմ զավակների հոգիների
մեջ: Նրանք մաքրում և հարդարում են իրենք իրենց, որպեսզի ուրիշները
պաշտեն իրենց: Նրանց առաջին սերը միայն իրենց համար է, իսկ հետո, երբ
այն բավարար չէ, նրանք խնդրում են իրենց շրջապատողների ուշադրությունը,
որպեսզի իրենց խրախուսեն բացահայտորեն պաշտել իրենց:
Այսօր Սատանայի ազդեցությունն այնքան մեծ է այն զանազան ձևերի միջոցով,
որոնցով այդ խեղճ հոգիները ներկայանում են, որ դժվար է անտեսել: Նրանց
համակվածությունը, թե իրենք ինչպիսի տեսք ունեն, նշանակում է, որ նրանք
այնքան հեռուն կգնան, որ կփչացնեն իրենց մարմինը և կանեն անհրաժեշտ
ամեն ինչ՝ բավարարելու համար իրենք իրենց հանդեպ ունեցած սերը:
Երբ Սատանան ներկա է այդպիսի հոգիների մեջ, դա հեշտ է նկատել:Այդ
մարդիկ լի են սնափառությամբ և հակված են երևալու ազդեցիկ տեղերում:
Նարցիսիզմի մեղքը կուժգնանա Վերջին Ժամանակներում, երբ շատերը

կհասնեն նրան, որ իրենց հայացքները, բարեկեցությունն ու եսասիրությունը
կլինեն իրենց ընկերների և նույնիսկ իրենց սեփական ընտանիքի հաշվին:
Այսօրվա աշխարհում սեփական անձի հանդեպ սերը համարվում է հմայիչ
բնավորության գիծ: Սեփական օգուտի հետապնդումը երբեք հնարավոր չէ
բավարարել, որովհետև Սատանան կհետևի, որ այդ մարդիկ ձգտեն ավելի ու
ավելի շատի:
Զավակնե՛րս, հպարտության մեղքն այն մեղքերից է, որն ուժգնանում է
աշխարհում հիմա: Մի ընդունեք այդ վարքագիծը ձեր ամենօրյա կյանքում:
Այնքան շատ երիտասարդներ են օգտագործում այսպես կոչված ֆիզիկական
կատարելության տվյալները որպես մի նպատակ, որին պետք է հասնել:
Սակայն նրանց վարքը խղճահարության կարիք ունի, եթե բացեք ձեր աչքերը և
տեսնեք այն որպես այնպիսին, ինչպիսի կա: Դա Առաջին Պատվիրանի
խախտում է, և եթե այդպիսիք շարունակեն այդ ճանապարհով գնալ, Խաբեբան
նրանց է՛լ ավելի կքաշի խառնաշփոթության մեջ:
Նարցիսիզմը կա կյանքի բոլոր բնագավառներում, ներառյալ
քաղաքականությունը, մեդիան, լրատվամիջոցները, կինոն և նույնիսկ Իմ
սեփական Եկեղեցու մեջ: Խոնարհության հնարավոր չէ հասնել, եթե
տառապում եք Նարցիսիզմով: Առանց խոնարհության չեք կարող մտնել Իմ Հոր
Թագավորություն:
Ձեր սիրող Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Հավիտենական Հայրը Կկանխի Նոր Համաշխարհային
Կարգի Կողմից Իր Զավակների Վերջնական Հալածանքը
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես հասկանում եմ, որ այս աշխատանքը իսկապես
հոգնեցնում է քեզ, և որ դու կարիք ունես մեկ շաբաթ ևս հանգստանալու,
սակայն լսիր, թե Ես ինչ ունեմ ասելու:
Ասա Իմ զավակներին, որ արթնանան հիմա և տեսնեն այն
խառնաշփոթությունն աշխարհում, ուր ֆինանսական ճգնաժամերն են
շատանում: Ասա նրանց, որ մինչ մարդկանց ագահությունը մասամբ է նրանց
պարտքի մեջ խրվելու պատճառը, որ բանկային ճգնաժամը դիտավորյալ
կերպով պլանավորված է Մեկ Համաշխարհային Կարգի կողմից:

Շատերը կժպտան՝ կարդալով այս պատգամը, և հարցականի տակ կդնեն այս
փաստը, սակայն նրանք պետք է իմանան նաև, որ մինչև ոտքի չկանգնեն և
չպաշտպանեն իրենց իրավունքները, նրանց կստիպեն ընդունել Գազանի
Նշանը, որպեսզի կարողանան հասնել իրենց փողին:
Թերահավատ աշխարհին կներկայացնեն նոր համաշխարհային արժույթ:
Նոր Մեկ Համաշխարհային արժույթը, որը կներկայացվի կասկածամիտ
համայնքին, նախատեսված է ձեզ վերահսկելու համար: Հետո, հենց որ դա
տեղի ունենա, նրանք կփորձեն զրկել ձեզ սննդից: Եթե Իմ զավակները
չընդունեն այս իրականությունը հիմա, նրանք անպաշտպան կլինեն, երբ լինեն
մասոնական ուժերի կողմից ղեկավարվող Նոր Համաշխարհային Կարգի
վերահսկողության տակ: Նախապատրաստվեք հիմա, զավակնե՛րս, որովհետև,
չնայած Նախազգուշացումը դարձի կբերի միլիոնավորների, ներառյալ նրանց,
ովքեր հավատարիմ են Մեկ Համաշխարհային Կարգին, այն բավական չի լինի
կանգնեցնելու համար Սատանայի և Հակաքրիստոսի չար ուժերին: Երբ ձեր
փողը վերահսկողության տակ լինի, ձեզ համար դժվար կլինի պաշտպանել
սեփականության, սննդի և առողջության ձեր իրավունքը, այն երեք բաները,
որոնց համար նրանք պատասխանատու կլինեն, եթե դուք հիմա չսկսեք բղավել
ձեր դիմադրության մասին: Կանգնեցրեք ձեր առաջնորդներին իրենց
հետագծերի վրա: Թույլ մի տվեք նրանց ապրել ձեր հաշվին: Եթե ձեզանից
բավար չափով զգոն լինեն այս չար հրեշային պլանի հանդեպ, ապա կարող եք
նախազգուշացնել ուրիշներին:
Պլանավորեք ձեր սննդի պաշարները հիմա
Պլանավորեք ձեր սննդի պաշարները հիմա: Աճեցրեք և գնեք սերմեր, որոնք
ձեզ կենդանի կպահեն: Գնեք արծաթե դրամներ կամ ոսկի, որպեսզի գնեք այն,
ինչ անհրաժեշտ է: Ամենակարևորը, գտեք տարածքներ, ուր կարող եք
հանդիպել որպես խումբ՝ առաջարկելու համար Պատարագի Սուրբ
Զոհաբերությունը: Քանի որ ժամանակի ընթացքում ձեր եկեղեցիները
հիմնահատակ կայրեն:
Սատանայի հպատակները մրջյունների պես են, նրանք բազմապատկվում են
հազարներով
Երբեք չընդունեք Նշանը՝ Գազանի չիպը: Աղոթե՛ք, աղոթեք, որ ձեր տանը տրվի
այն հատուկ օրհնությունները՝ ապահով պահելու համար ձեզ այն բանակից,
որը կփորձի ձեզ դուրս հանել ձեր տնից: Սատանայի հպատակները
միջյունների պես են: Նրանք բազմապատկվում են հազարներով մեկ ժամվա
ընթացքում: Դուք, զավակնե՛րս, պետք է աղոթեք հիմա և պայքարեք Նոր
Համաշխարհային Կարգի կողմից պլանավորված վայրագությունների այս
շարքի դեմ, ում թուքը ծորում է աշխարհը վերահսկելու հեռանկարից:
Օրհնված մոմեր ունեցեք ձեր տներում: Պահեստավորեք հիմա, քանի որ

մոմերը կպահեն ձեզ պաշտպանության լույսի տակ: Եթե չեք ցանկանում
դառնալ այդ սարսափելի ուսմունքի ստրուկը, պետք է պլանավորեք հիմա:
Գնեք գազ, վերմակներ, չորացված և պահածոյացված սնունդ, ջրի մաքրման
հաբեր, մոմեր՝ կրոնական նկարների հետ միասին, որ պահեն ձեզ և ձեր
ընտանիքները այն մեծ երկնային պատժի ընթացքում, որը կհաջորդի
Նախազգուշացմանը:
Աղոթքներն արդեն նվազեցնում են Երկնային Մեծ Պատժի ազդեցությունը,
բայց դուք, զավակնե՛րս, պետք է զգոն լինեք միշտ: Զգուշորեն
նախապատրաստվելով, դուք կկարողանաք դիմանալ այն կազմակերպվող մեծ
ռմբակոծությանը, որն ավելի վատ կլինի, քան այն, ինչ կատարվեց հրեաների
հետ Սատանայի աշակերտ Հիտլերի կառավարման ժամանակ:
Հանդարտ ընդունեք այս նախազգուշացումը: Քանի որ նախօրոք
նախապատրաստվելով, դուք զերծ կպահեք ձեզ Նոր Համաշխարհային Կարգի
կողմից պլանավորվող զայրույթից: Նրանց, ովքեր ընդգրկված են Նոր
Համաշխարհային Կարգի մեջ, լսեք Ինձ հիմա: Ապաշխարեք: Ուշ դարձրեք
Նախազգուշացմանը, թե ինչ է այն առաջարկում ձեզ. հնարավորություն մեջք
շրջելու Սատանային և Դժոխքի կրակներին:
Խորհուրդ Եկեղեցու սպասավորներին
Իմ նվիրյալ Սպասավորներին, ահա թե ինչ պետք է Ես տեղեկացնեմ ձեզ:
Ֆիքսեք ձեր աչքերը Ինձ վրա հիմա և աղոթեք Սուրբ Հոգուն՝ ձեզ զգոն (ոտքի
մատների վրա) պահելու համար, որպեսզի հասկանաք Կեղծ Մարգարեին,
հենց որ նա ցույց տա իրեն ձեր մեջ: Հետո դուք պետք է հավաքվեք խմբերով,
ապահովելու համար, որ Իմ զավակները կարողանան ստանալ Ամենասուրբ
Հաղորդությունը հալածանքի ժամանակ:
Իմ Հոր Ձեռքը պատրաստ է իջնելու հիմա մեծ ուժով բանկի չար մեծամիտ
առաջնորդների վրա, արևմտյան և արևելյան իշխանությունների վրա, ովքեր
գաղտնի պլանավորում են, թե ինչպես կարող են հասնել ձեզ բոլորիդ
վերահսկելու իրենց նպատակին: Իմ Հավիտենական Հայրը կոչնչացնի ամեն
ինչ դրանց սկսվելու հետ, որպեսզի կանխի նրանց այն վերջնական
հալածանքից, որ նրանք պլանավորում են Իր զավակների դեմ: Նա թույլ չի տա
այդ: Հիշեք, զավակն՛երս, Աստված՝ Հավիտենական Հայրը, ցանկանում է
պաշտպանել ձեզ բոլորիդ: Նրա համբերությունը վերջնականապես սպառվել է:
Նա, մինչև ամենավերջին րոպեն, կընդունի նրանց, ովքեր կշրջվեն դեպի Նա
թողության համար: Այնուամենայնիվ, Նա հիմա պետք է կանգնեցնի այդ չար
ռեժիմներին այն սարսափից, որ նրանք պարտադրում են Իր արարչության
մնացած մասին:

Նա (Աստված) անում է սա Իր զավակների հանդեպ ունեցած Սիրուց ելնելով:
Նրանց, ովքեր ասում են, որ Աստված՝ Հայրը, չի կարող բարկանալ, քանի որ
Նա սիրում է բոլորին, իմացեք հետևյալը. Այո՛, Նա բարկացած է, և Նրա
զայրույթն արդարացվում է այն չար անարդարության պատճառով, որը
նյութվում է Նրա թանկագին ընտանիքի հանդեպ: Մեկ անգամ ևս Նա
կմիավորի Իր բոլոր զավակներին, որ վերջապես ապրեն խաղաղության մեջ
ողջ հավիտենության ընթացքում:
Հիշեք, զավակնե՛րս, տեսնելու ձեր շուրջբոլորը եղած նշանները՝
պատերազմների բազմությունը, փողի, սննդի, առողջապահության պակասը, և
ընդունեք, որ դա Չարի գործն է: Դա Աստծո՝ Հավիտենական Հոր գործը չէ: Նա
(Աստված) այլևս չի ընդունի այդ վարքագիծը: Շնորհակալ եղեք: Նա գործում է,
քանի որ եթե չգործի, Նրա արարչությունը կոչնչացվի: Իսկ Նա թույլ չի տա որ
դա տեղի ունենա:
Ձեր սիրող Հիսուս
Մարդկության Փրկիչ
Աշխարհի Ազատարար

Թող Իմ Սրբազան Սպասավորներն իմանան դրանց
բովանդակությունը, որպեսզի կարողանան
նախապատրաստել իրենց հոտը
Շաբաթ, 9 հուլիսի, 2011թ., ժ. 16:00
Իմ սիրելի աղջի՛կ, ճիշտ այնպես, ինչպես դու շարունակում ես առաջանալ՝
վստահ Իմ պատգամների զանազանման մեջ, դրանից հետռ դու կանգնում ես և
զգում կասկածների տառապանքը: Այդ կասկածները, Ինձ հետ քո ունեցած
հաղորդակցության այս էտապում, զարմացնում են քեզ: Քո դեպի ետ
կատարած յուրաքանչյուր քայլ քո հավատքի փորձության համար է, աղջի՛կս:
Քանի որ ոչ մի մարդ չի կարող ենթադրել, որ ինքն արժանի է Ինձ: Ընդունիր
այդ տառապանքը, աղջի՛կս, քանի որ այդ փորձությունները միշտ քեզ վրա
կտեղան այս աշխատանքի ընթացքում: Վստահիր Ինձ և հանձնիր քո ազատ
կամքը շարունակ, որ օգնեմ քեզ ավելի ուժեղ դառնալ այս աշխատանքում:
Աղջի՛կս, հիմա կան մի քանի տեսանողներ, որոնց հետ Ես հաղորդակցվում եմ
Իմ Օրհնյալ Մոր, Միքայել հրեշտակապետի և Սուրբ Երրորդության
օգնությամբ, բայց նրանք ավելի քիչ են, քան կարծում ես: Առաքյալներից ոմանք

թաքնված կլինեն տեսադաշտից, նրանց աշխատանքը հայտնի է միայն Երկնքի
սրբերին: Հետո կան այնպիսիք, որոնց աշխարհը վերջում կընդունի որպես Իմ
պատգամատարների: Դու սրանցից մեկն ես: Դա հեշտ առաքելություն չի լինի,
աղջի՛կս, ուստի այդ է պատճառը, որ Ես թույլ եմ տալիս քեզ տառապել
մերժումներից, փորձություններից և սխալներից: Միայն այն դեպքում, երբ
կսովորես այդ դիպվածներին, դու կշարունակես դառնալ ավելի և ավելի ուժեղ,
մինչև, վերջապես, դու ոչ մի ուշադրություն չես դարձնի, թե ուրիշներն ինչ են
մտածում քո մասին: Դու քայլում ես Ինձ հետ այս առաքելության
յուրաքանչյուր քայլ և դու երբեք չպետք է մոռանաս դա:
Կարևոր է որքան հնարավոր է շատ խեղճ հոգիների տալ Իմ Խոսքի
ճշմարտությունը: Դու պետք է Իմ սրբազան սպասավորներին տեղեկացնես
դրանց բովանդակության մասին, որպեսզի նրանք կարողանան
նախապատրաստել իրենց հոտը նախքան Նախազգուշացումը: Կարևոր չէ,
Եկեղեցին կվավերացնի այս պատգամները, թե ոչ, որովհետև ժամանակը
նրանց կողմից չէ: Նրանցից՝ Իմ սրբազան սպասավորներից, շատ ու շատ
տարիներ կպահանջվի, որ ընդունեն Իմ պատգամները, ուստի շարունակիր
առաջ գնալ:
Դու, աղջի՛կս, շատ թշնամիներ կունենաս հանուն Իմ Անվան: Սա մի բան է, որ
պետք է ընդունես, ուստի թույլ մի տուր, որ այդ խոչընդոտները կանգնեն քո
ճանապարհին: Իմ պատգամներն արդեն դարձի են բերում հազարավոր կորած
հոգիների: Ուրեմն կենսական է, որ դու ենթարկվես Ինձ միշտ: Որպեսզի ավելի
շատ հոգիներ կարողանան փրկվել:
Ես հասկանում եմ, որ այս աշխատանքը միայնակ է և վախեցնող քեզ համար,
սակայն հիշիր, Ես վերցնում եմ միայն նրանց, ովքեր բաց սիրտ ունեն, ովքեր
բավականին ուժեղ են, որ հաղորդեն Իմ Խոսքը: Իր հերթին, այն զորությունը,
որ կգտնես, կօգնի արագ տարածել այս պատգամներն ավելի լայն լսարանի:
Ուստի խնդրում եմ, երբեք մի հուսահատվիր: Քանի որ երբ ձգտում ես սրտիդ
մեջ ուրախության Իմ Խաչը տանելիս, դա հենց այն է, ինչ անհրաժեշտ է: Դու
միշտ կտառապես հանուն Ինձ և կհասկանաս, որ ժամանակ է պետք, նախքան
կզգաս ուրախությունն ամբողջ ուժով: Քո տառապանքը փրկում է միլիոնավոր
հոգիների, ուստի դու պետք է շնորհակալ լինես դրա համար: Բոլոր սրբերն
աշխատում են այս կողմից, որ քեզ ուժեղ պահեն և պաշտպանեն Սատանայից,
ով կանի ամեն ինչ քեզ կանգնեցնելու համար: Բայց նա (Սատանան) երբեք չի
հասնի դրան, որովհետև Իմ Հոր Ձեռքը կհարվածի նրանց, ովքեր կփորձեն
սաբոտաժի ենթարկել Իմ աշխատանքը՝ փրկելու որքան հնարավոր է շատ
հոգիներ քո միջոցով: Հենվիր Ինձ վրա, և Ես առաջ կմղեմ այս աշխատանքը, որ
Իմ պատգամները լսվեն միլիոնավոր հավատացյալների և անհավատների
կողմից երկրանգնդի յուրաքանչյուր անկյունում:

Ձեր սիրող Ուսուցիչ
Մարդկության Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Մի վախեցեք, դարձը առաջ կբերի սիրո և խաղաղության
մեծ զգացողություն
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ շատ զավակների համար, ովքեր վախեցած են Իմ
պատգամներից և կարծում են, որ դժվար է պատրաստվել դրան, խնդրում եմ
լսեք Ինձ հիմա: Չարիքը, որը հիմա աճում է աշխարհում, մարդու ձեռքով է՝
մեղքի միջոցով: Սա չի կարող շարունակվել: Խնդրում եմ մի վախեցեք, քանի որ
այն չի փոխի այն պլանները, որոնք հիմա նյութվում են Չար Մեկ
Համաշխարհային Խմբի կողմից: Դուք, զավակնե՛րս, պետք է իմանաք, թե ինչ է
կատարվում: Կարևոր է, որ յուրաքանչյուր ոք նախազգուշացվի այդ Խմբի
գործողությունների և նրանց աղետաբեր պլանների մասին, որոնք նրանք
ստեղծել են՝ ձեզ վերահսկելու համար:
Խնդրում եմ, ողջունեք Նախազգուշացումը
Իմ Նախազգուշացումը՝ Գթասրտության մեծ գործողությունը, Սիրո մի
այնպիսի մեծ ընծա է, ուստի խնդրում եմ, ողջունեք այն, քանի որ այն
կառաջացնի մեծ դարձ: Դարձը կլինի այնքան համատարած, որ կստեղծի սիրո
և խաղաղության մի մեծ զգացողություն, երբ Իմ զավակները խոնարհեցվեն այս
մեծ իրադարձությամբ: Այդ ժամանակ նրանց թվի մեջ ուժ կլինի: Որքան շատ
լինեն Ճշմարտությանը հավատացող մարդիկ, այնքան թույլ կլինի Նոր
Համաշխարհային Խմբի ազդեցությունը: Աղոթքը, շատ աղոթքը, կարող է
կասեցնել այն վնասի մեծ մասը, որը նրանք կփորձեն պարտադրել: Ուստի
խնդրում եմ, երբեք մի մոռացեք աղոթելու Ամենասուրբ Վարդարանը և
Աստվածային Գթասրտության աղոթքը, քանի որ այդ երկուսը համատեղ
կօգնեն սրբել այդ վրահաս չարիքի մեծ մասը: Գնացեք հիմա և մի վախեցեք:
Ոգևորությամբ սպասեք մի նոր սկզբի, մի նոր խաղաղության, որտեղ չարը
կկնքվի բարության համար:
Դա է Իմ Խոստումը ձեզ, զավակնե՛րս:
Ձեր սիրող Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Դիմեք հայտնի մարդկանց՝ տարածելու համար Իմ Խոսքը
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Սիրելի աղջի՛կս, երբ մեջքդ ես շրջում Ինձ, դրանից հետո քեզ համար դժվար
կլինի Ինձ նորից գտնել: Ես հասկանում եմ, որ դու հավատացած ես, թե Ես
դժվարին պահանջներ եմ դնում քո առջև, բայց Իմ Խոսքը, որը պետք է տրվի
աշխարհին, այնքան հրատապ է, որ դու պետք է ենթարկվես Ինձ ինչպես Ես
խնդրել էի քեզ: Հիշիր, դու հանձնեցիր Ինձ քո ազատ կամքը, աղջի՛կս, որը մի
հրաշալի ընծա էր: Քեզ համար հեշտ չէ այդ ընծան պատվել, որովհետև վերջ ի
վերջո դու մարդկային էակ ես: Ես հիմա քեզ մեկ անգամ ևս կոչ եմ անում լսել
Իմ Կանչը և ավելի շատ ժամանակ անցկացնել Իմ ընկերակցությամբ: Ես
կարիք ունեմ, որ դու զգաս Իմ Սերը, ոչ միայն քո հանդեպ ունեցած Իմ Սերը,
այլև այն Սերը որ Ես ունեմ այս երկրի վրա գտնվող Իմ յուրաքանչյուր զավակի
հանդեպ:
Ես ցանկանում եմ, որ Իմ հետևորդները տարածեն Իմ խաղաղության և
ներդաշնակության Խոսքը աշխարհով մեկ: Նրանք պետք է ամենուր կամավոր
աշխատեն, հիշեցնելու յուրաքանչյուրին Իմ Սիրո պատգամների տարածման
անհրաժեշտությունը: Խնդրում եմ, ասեք երգիչներին, լրատվամիջոցներին,
անհատներին կամ բոլոր նրանց, ում ձայնը լսում են և հարգում, որ լսեն Իմ
աղերսները: Վերցրեք Իմ Սիրո Գավաթը: Խմեք դրանից, քանի որ այն կբերի
ձեզ այն փրկությունը, որին դուք ձգտում եք ոչ միայն այս աշխարհում, այլև
հաջորդ կյանքում: Կիսեք սա ձեր հետևորդների հետ:
Թե ինչպես կանեք սա, դա կախված է ձեզանից, քանի որ նրանք, ովքեր
կարձագանքեն Իմ Կանչին, նրանց կտրվի այն շնորհների ընծան, որոնք
անհրաժեշտ են այս ամենասուրբ աշխատանքը կատարելու համար:
Զավակնե՛րս, հիշեք սա: Ձեզանից որքան շատերը հիմա բարձրանան
տարածելու Իմ Ամենասուրբ Խոսքը և բոլորին ասելու ճշմարտությունը,
այնքան ավելի հեշտ կլինի Իմ զավակների համար անցնել երկնային մեծ
պատժի միջով, ինչպես նաև Նոր Համաշխարհային Կարգի կողմից
պլանավորվող հալածանքի միջով:
Մարդկությանը տրվող Իմ պատգամը պետք է լսել, գնահատել, և հետո գործել՝
հիշեցնելու համար բոլորին, որ պետք է բացեն իրենց միտքը՝ ընդունելու
համար Աստծո՝ Ամենակարող Հոր՝ Ամենասուրբ Ամենակարողի Գոյությունը:
Քանի որ երբ ընդունեն, խաղաղությունը նորից կթագավորի:

Հանուն այն զոհաբերության որ Ես կատարեցի ձեզ բոլորիդ համար խաչի վրա
իմ մահով, լսեք Իմ Կանչը և արեք այն ամենն, ինչ կարող եք, հասկացնելու
համար յուրաքանչյուրին ում գիտեք, որ Ես հաղորդակցվում եմ աշխարհի հետ
ճիշտ այնպես ինչպես Իմ Հայրն էր հաղորդակցվում մարգարեների հետ
նախքան երկրի վրա Իմ գտնվելու ժամանակ: Ուժեղ եղեք: Քաջ եղեք: Աղոթեք
Ինձ առաջնորդության համար, հանուն Ինձ և Իմ Հավիտենական Հոր ձեր
խաչակրաց արշավանքի ժամանակ:
Հիսուս Քրիստոս
Մարդկության Թագավոր
Փրկիչ և Ազատարար

Իմ Պատգամներն առաջ կբերեն ապաշխարության
արցունքներ
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, դու երբեք չպետք է մոռանաս, որ նրանք, ովքեր խոսում են
Իմ Անվամբ, նրանց կծաղրեն, նրանց վրա կծիծաղեն և հիմարի տեղ կդնեն: Սա
է այն խաչը, որի մասին Ես խոսում եմ: Երբեք չհիասթափվես, երբ դա տեղի
ունենա:
Շատերն են հիմա մարտահրավեր նետում Իմ սրբազան Խոսքին: Դրանց մի
մասն ընդունում է անկեղծ հարցերի տեսք, որոնք գալիս են Իմ հադեպ եղած
սիրուց, մինչդեռ մյուսները նախատեսված են նրա համար, որ Իմ Խոսքը
ներկայացնեն որպես հիմարություն և անմտություն: Իմ զավակները պետք է
ընդունեն, որ Ես հիմա կավելացնեմ Իմ հաղորդակցությունը ձեզ բոլորիդ հետ
ժամանակի սղության պատճառով: Ոչինչ, որ Իմ Խոսքին մարտահրավեր են
նետում, դրա փոխարեն ուրախ եղեք, քանի որ գիտեք, որ երբ Ես այս ձևով եմ
հաղորդակցվում Իմ զավակների հետ, այդ դեպքում են խոչընդոտներ
առաջանում: Այդպիսի ժամանակ կիմանաք, որ այդ Ես եմ: Եթե, Իմ
պատգամները կարդալու ժամանակ, Իմ զավակները զգան, որ արտասվում են,
ապա նրանք կիմանան, որ դրանք ապաշխարության արցունքներ են՝ մի ընծա
ձեզանից յուրաքանչյուրին և ամեն մեկիդ, տրված Սուրբ Հոգու զորությամբ:
Իմ զավակներից շատերն են շփոթություն զգում, որովհետև երբ Իմ Խոսքը
տրվում է աշխարհին այս ձևով, Ես խանգարում եմ նրանց նորմալ կյանքը: Իմ
Խոսքը երջանկություն չի բերի յուրաքանչյուր հոգու, որորվհետև երբեմն
ճշմարտությունը կարող է վախեցնող լինել: Եթե նրանք սկզբում նստեն և թույլ

տան, որ Իմ խաղաղությունը հեղեղի իրենց հոգիները՝ իրենց Իմ Սուրբ Կամքին
ենթարկելու միջոցով, նրանք ճշմարիտ բավարարվածություն կզգան:
Վստահեք Ինձ, զավակնե՛րս: Մի փակեք Իմ ճանապարհը: Ուշադիր լսեք թե Ես
ինչ եմ ասում, և Ես կտանեմ ձեզ Ինձ հետ ճամփորդության դեպի
հավիտենական փրկություն:
Հիշեք, Հայր Աստված հիմա ինքն է պատասխանատու Իր Թագավորության
համար, որը ոչ մի մարդ չի կարող սասանել: Այդ փորձերից յուրաքանչյուրը
կավարտվի ձախողմամբ: Մինչ մեղավորները շարունակում են վիրավորել Ինձ
և Իմ Հավիտենական Հորը, Նրա Ձեռքը պատրաստ կլինի արագորեն իջնելու:
Նախազգուշացման պատճառով Նա կսպասի, մինչև դարձը տեղի ունենա:
Միաժամանակ, նրանք, ովքեր չեն ընդունում ճշմարտությունը, պետք է
իմանան, որ այժմ քիչ ժամանակ ունեն իրենց հոգիները նախապատրաստելու
համար:
Աղոթեք ձեզանից յուրաքանչյուրի և ամեն մեկիդ համար, որպեսզի հոգիները
կարողանան փրկվել:
Ձեր սիրող Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս
Մարդկության Թագավոր

Մահապատիժ, էվթանազիա, աբորտ և ինքնասպանություն
Ուրբաթ, 15 հուլիսի, 2011թ., ժ.17:30
Աղջի՛կս, երբ Իմ զավակներն իրենց սրտերի մեջ սեր են զգում, այդ ժամանակ է,
որ կարող են վստահ լինել, որ Ես Ներկա եմ իրենց հոգիների մեջ: Իմ Սերն Իմ
զավակներին ուժեղ կպահի, երբ նրանք ամենաքիչն են սպասում դա: Դա
ճշմարիտ է նաև կարծրացած մեղավորների համար, որոնց արտաքին
պատյանը շատ հաճախ թաքցնում է բավականին քնքուշ սիրտ:
Երկրի վրա յուրաքանչյուր անձ մի զավակ է՝ ստեղծված Հայր Աստծո կողմից:
Այդ պատճառով Լույսը գոյություն ունի յուրաքանչյուր անձի ներսում, չնայած
այն կարող է լինել շատ թույլ, երբ հոգիները գնում են դեպի խավարը:
Այնուամենայնիվ, Իմ Լույսը դեռևս ներկա է: Քանի որ առանց դրա կատարյալ
խավար կլինի, ուր նրանք չեն կարող գործել: Երբ հոգիները հասնում են
խավարի սարսափելի վիճակի, այդ ժամանակ են նրանք դիմում
ինքնասպանության: Այս ժամանակ է, որ հոգու և ոգու թուլության պատճառով

Սատանան գողանում է նրանց հոգիները՝ համոզելով նրանց վերջ տալ իրենց
կյանքին: Իմ հետևորդներից շատերը չեն հասկանում այն վիճակը, որ այդպիսի
խավարը կարող է ազդել հոգու վրա, ուստի նրանք պետք է սրտանց աղոթեն
այդ զավակների համար, ովքեր հուսահատության վիճակում են:
Աստված՝ Իմ Հավիտենական Հայրը՝ ամենագթառատն է և միշտ կօգնի այդ
հոգիներին, որոնցից շատերը տառապում են այն աստիճան, որ նրանց միտքը
չի կարող գործել մտածողության ամբողջ չափով: Մահացու մեղք կարող է
գործվել միայն այն ժամանակ, երբ մարդն իր ողջ գիտակցական կարողությամբ
ունի պարզ մտադրություններ, երբ գիտի, որ այն ինչ ինքն անում է, սխալ է:
Ուստի խնդրում եմ մի ենթադրեք, թե այդպիսի հոգիներն ամբողջապես կորած
են, քանի որ նրանցից շատերը չգիտեն, թե ինչ են անում:
Իմացեք, որ Իմ Հայրը խոժոռվում է էվթանազիայի վրա և այն անհանդուրժելի է,
քանի որ ոչ մի մարդ չի կարող գիտակցաբար խլել մեկ ուրիշի կյանքը: Ոչ մի
պատճառաբանություն չի կարող առաջ քաշվել այս Իմ Հոր անվամբ
արդարացնելու համար: Այս մահն արդարացնելու համար օգտագործվում է
հանդուրժողականությունը մարդկային բուժման փաստարկների հետ միասին,
բայց ոչ մի մարդ, բացառությամբ Ամենակարող Հոր, չի կարող որոշել մահվան
օրը, քանի որ դա մարդու իրավունքը չէ: Մարդուն երբեք չի տրվի այդ
իրավասությունը՝ կատարելու այդ մահացու մեղքը:
Մարդն առաջարկում է ամեն տեսակի արդարացում երբ խլում է մեկ ուրիշի
կյանքը, սակայն դրանցից ոչ մեկը չի ընդունվի որպես ճիշտ ոչ մի դեպքում: Սա
վերաբերում է մահապատժին, աբորտի մեղքին և էվթանազիային: Նստեք հիմա
դուք բոլորդ և հիշեք, որ խստորեն կպատժվեք, եթե խախտեք Իմ Հոր
Պատվիրաններից ամենասուրբը. Մի Սպանիր: Հիշեք, միայն մեկ Աստված կա,
և միայն Նա կարող է որոշել, թե երբ պետք է կյանքը վերցվի: Խախտեք այս
պատվիրանը ամբողջապես գիտակցելով թե ինչ եք անում, և կտառապեք
Դժոխքի տառապանքներում Հավիտյան:
Խնդրում եմ, Ես աղերսում եմ ձեզ, տեղի մի տվեք Սատանայի ճնշումներին, ով
մշտապես խրախուսում է կյանքի խլումը, որպեսզի գողանա այն հոգիներին,
ովքեր նախասահմանված են Իմ Հոր Փառահեղ Թագավորության համար:
Ձեր Աստվածային Փրկիչ
Ուսուցիչ և Ազատարար
Հիսուս Քրիստոս

Միավորեք ձեր ընտանիքները՝ երկրի վրա նոր դրախտը
վայելելու համար
Շաբաթ, 16 հուլիսի, 2011թ, ժ. 23:00
Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ հոգիները կորած են, նրանք արտաքինից կարող են
թվալ ամբողջապես ուրախ կյանքով ապրող: Սակայն նրանք կարող են կորած
լինել Ինձ համար, և դա Ինձ մեծ տխրություն է պատճառում: Այնքան շատերն
են աշխարհում ապրում իրենց առօրյա կյանքով՝ լի գործերով որ պետք է
արվեն, այնքան զբաղված, որ մոռանում են, որ այս երկիրը պատրաստված է
կավից: Որ այստեղ անցկացրած ժամանակն այնքան կարճ է: Որ անձնական
իրերը բոլորը վերջ ի վերջո դառնում են ոչինչ: Որ մարդիկ, երբ մեռնում են,
կավ են դառնում: Սակայն նրանց հոգիները կենդանի են մնում և երբեք չեն
մեռնի: Հոգին կշարունակի գոյություն ունենալ հավիտյան:
Ես ձեզ հիմա ասում եմ, զավակնե՛րս, միավորեք ձեր ընտանիքներն ու ձեր
ընկերներին որպես մեկ մոտիկ Իմ Սրտին, քանի որ երբ դա անեք, դուք
կվայելեք երկրի վրա Նոր Դրախտը 1,000 տարի՝ դեռևս միավորված: Սա է Իմ
խոստումը՝ ձեզ բոլորիդ: Պատասխանատվությամբ ապրեք ձեր կյանքը: Միշտ
ձեր ընտանիքը դրեք առաջին տեղում նաև այս երկրի վրա: Միշտ ձեր
վստահությունը դրեք Ինձ վրա:
Բերեք ձեր ընտանիքներն Ինձ մոտ: Եթե նրանք չեն ցանկանում կամովին գալ,
աղոթեք Ինձ, և Ես նրանց կտամ այն խրախուսանքը, որի կարիքն ունեն: Ես
միշտ կպատասխանեմ այն աղոթքներին, որոնք խնդրում են հոգիների
փրկությունը:
Ձեր Սիրող Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Ցանկացած Մարդ, ով կհայտարարի թե ինքը Ես եմ (թե
ինքը Քրիստոսն է), ատախոս է, քանի որ Ես երբեք Ինձ չեմ
ներկայացնի մարդու տեսքով
Կիրակի, 17 հուլիսի, 2011թ., ժ. 15:40
Իմ սիրելի աղջի՛կ, շուտով կսկսվի ամենախառնաշփոթ ժամանակներից մեկը,
երբ ոչ միայն նրանք, ովքեր հռչակում են թե գալիս են Իմ Անվամբ, կեղծ կլինեն,

այլև կլինեն այնպիսիք, ովքեր կհայտարարեն թե իրենք Քրիստոսն են: Իմ
զավակները պետք է հասկանան սա: Առաջին անգամ Ես եկա որպես մարդ,
որպեսզի փրկեմ մարդկությունը մեղքից: Այս անգամ Ես կգամ դատելու: Մինչ
Նախազգուշացման ընթացքում շատերը կհանդիպեն Ինձ դեմ առ դեմ, Ես
երկրորդ անգամ չեմ գա, մինչև Դատաստանի Օրը:
Ցանկացած մարդ, ով կհայտարարի թե ինքը Քրիստոսն է, ստախոս է: Այդպիսի
հոգիները, իսկ դրանք շատ են աղջի՛կս, վնասելու մտադրություն չունեն:
Նրանք այնքան մոլորված են, որ խաբեբան համոզում է այդպիսիններին, որ
իրենք ոչ միայն զորություններ են ձեռք բերել, այլև որ իրենք Աստծո Որդին են
մարմնացյալ: Բայց դա ճիշտ չէ: Քանի որ Ես երբեք Ինձ չեմ ներկայացնի մեկ
այլ մարդկային արարածի մեջ այս երկրի վրա: Դա երբեք տեղի չի ունենա: Ոչ
մի մարդ արժանի չէ այդպիսի պատվի, քանի որ դա չի կանխասացվել:
Շատերը առաջ կգան և կհայտարարեն, թե իրենք Ես եմ՝ Հիսուս Քրիստոսը,
Աստծո Որդին: Այդ խեղճ հոգիներին Ես կասեմ հետևյալը: Ծնկի եկեք հիմա և
խնդրեք Հայր Աստծուն, որ պաշտպանի ձեզ Խաբեբայից: Նա ցանկանում է
մոլորեցնել ձեզ, որպեսզի դուք ձեր հերթին ոչ միայն մոլորեցնեք Իմ
զավակներին, ովքեր սպասում են Իմ Վերադարձին երկիր, այլև սաստկացնեք
աթեիստների կողմից բարձրացված ծաղրը: Դուք ոչ միայն ամոթ եք բերում Իմ
Անվանը, այլև անմտածված ձևով մարդկանց շրջում եք Աստծո՝ Ամենակարող
Հոր հանդեպ իրենց ունեցած հավատից:
Ես ցանկանում են նաև նախազգուշացնել նրանց, ովքեր հայտարարում են, թե
հրաշքներ են գործում: Ով էլ որ հայտարարում է, թե ունի այդպիսի
զորություններ, Աստծուց չէ, քանի որ միայն մեկ Աստված կա, և միայն Նա, կամ
Ես՝ Նրա սիրելի որդի Հիսուս Քրիստոսը, կարող ենք առաջացնել այդպիսի
բաներ: Մյուս կողմից, Սատանան նույնպես ուժեր ունի: Նա կարող է ստեղծել
իլյուզիաներ (պատրանքներ): Սատանան կարող է բերել հրաշագործ
բուժումներ այսպես կոչված հավատքով բուժողների միջոցով, որոնց ուժերը
գալիս են օկուլտիզմից, դրանք ժամանակավոր են, երբ թվում է թե հրաշքներ են
կատարվել: Բայց դրանք երկար չեն տևի: Սատանան կառաջացնի նաև այսպես
կոչված հրաշքներ, ներառյալ տեսիլքներ, որոնք շատերը կտեսնեն երկնքում:
Նորից, դրանք պատրանք են և Աստծուց չեն:
Զավակնե՛րս, դուք, մինչ ցանկանում եք ցույց տալ ձեր հավատարմությունն Իմ
հանդեպ, փորձության եք ենթարկվում չարի ուժերի կողմից ամեն օր: Դուք
պետք է ուշադրությունը կենտրոնացնեք միայն Իմ և Իմ Հավիտենական Հոր
վրա: Եվ հիշեք, Ես չեմ քայլում այս երկրի վրա որպես մարդկային էակ: Ես
կարող եմ ներկա լինել երկրի վրա Հոգով, բայց Ես երբեք Ինձ չեմ ներկայացնի
որևէ մարդու մեջ:

Ամեն օր աղոթեք առաջնորդության համար և զանազանության համար, որ
կարողանաք ճանաչել սուտը ճշմարտությունից:
Ձեր Սիրող Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Ձեր ընտրության զենքը Իմ հանդեպ ձեր սերն է
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, գոհությամբ ես հիմա դու վերադառնում սովորական
առօրյային մի փոքր շունչ քաշելուց հետո: Դրա արդյունքում դու ավելի ուժեղ
կդառնաս, բայց խնդրում եմ հիշիր, որ դու դեռևս պետք է ուշադրությունդ Ինձ
վրա կենտրոնացնես ամեն ժամանակ:
Իմ Սերն Իմ բոլոր զավակների հանդեպ չափազանց հզոր է և բավականին
տարբեր է այն սիրուց որի մասին աղոտ կերպով խոսում են այս աշխարհում:
Իմ զավակները զգում են Իմ Սերը, երբ բացում են Ինձ համար դուռը, որը Ես
թակում եմ: Երբ Ես գալիս եմ նրանց դռան մոտ, նրանք երկու ընտրություն
ունեն. Նրանք կարող են կամ բացել դուռը և Ինձ թույլ տալ ներս մտնել, կամ էլ
փակել դուռը Իմ Երեսին: Երբ նրանք թույլ են տալիս Ինձ ներս մտնել իրենց
հոգու մեջ, Իմ Սերը ներթափանցում է նրանց էության մեջ: Դա մի այնպիսի
Սեր է, որից նրանք զարմանքով թուլություն են զգում այդ Սիրո ուժգնության
պատճառով, կամ էլ ուրախ են զգում այն աստիճան, որ չեն կարողանում զսպել
իրենց, որպեսզի ուրիշներին չպատմեն իրենց բարի լուրը:
Իմ սիրելի հետևորդնե՛ր, ովքեր սիրում եք Ինձ, իմացեք հետևյալը. Իմ հանդեպ
ձեր ունեցած սիրո և նվիրվածության պատճատով Ես թույլ եմ տալիս, որ Իմ
Սերը ճառագայթի ձեզնից, որպեսզի այն դառնա վարակիչ և տարածվի՝ գրկելու
համար այլ հոգիների: Հենց որ դուք Ինձ թույլ տաք մտնել ձեր սրտերի մեջ, Ես
կլցնեմ ձեզ Սուրբ Հոգու շնորհով, որպեսզի կարողանաք բոլորին ասել այն, ինչ
Ես պետք է ասեմ ձեզ հիմա:
Նախ և առաջ՝ Ես սիրում եմ ձեզ մի խորը քնքշությամբ Իմ Սրտի մեջ:
Երկրորդը՝ Իմ Սիրո պատճառով Ես հիմա արմատախիլ կանեմ չարիքն
աշխարհում, որպեսզի կարողանամ Իմ բոլոր զավակներին ետ բերել դեպի ձեր
մշտապես սիրող Արարչի գիրքկը՝ Հայր Աստված:

Խնդրում եմ, թող ձեզանից ոչ մեկը, Իմ նվիրված հետևորդնե՛ր, թույլ չտա, որ
վախը մտնի ձեր սրտերի մեջ, մինչ Նախազգուշացումը ավելի է մոտենում
շաբաթվա անցնելով: Քանի որ երբ Իմ Մեծ Գթասրտության այս
գործողությունը տեղի ունենա, դուք կուրախանաք: Քանի որ ձեզ Իմ տված
ընծան այն է, որ դուք ավելի մոտ կդառնաք Իմ Սրտին, քան մինչ այդ: Սա ձեզ
այնքան ուժեղ կդարձնի, որ դուք կնավարկեք, առանց տատանման, դեպի
երկիր վրա Նոր Դրախտը, այնքան որ հանդարտ կլինի անցումը:
Հիմա Իմ Սերն առավել քան հզոր է, քանի որ դուք, Իմ սիրելի հետևորդնե՛ր,
անում եք ձեր կարողացած ամեն ինչ, որ տարածեք Իմ Խոսքը: Օգտագործեք
այն բոլոր միջոցները, որոնք կարող եք, ասելու համար մարդկանց որ
նախապատրաստվեն Նախազգուշացմանը: Դուք խիզախ եք, զավակնե՛րս, և
ուրախություն ու երջանկություն եք բերում Իմ Վշտալի Սրտին, որը
յուրաքանչյուր վայրկյան բաղձում է փրկել Իմ բոլոր կորած հոգիներին:
Հիմա Ես ապավինում եմ ձեզ, որ աղոթեք որքան կարող եք սրտանց այն
մեղավորների համար, ովքեր չեն դիմանա այն փորձությանը, որը
Նախազգուշացումը կներկայացնի իրենց: Գնացեք հիմա, Իմ ուժեղ, սիրող
բանա՛կ: Ձեր ընտրության զենքը Իմ հանդեպ ձեր ունեցած սերն է: Դուք
կիմանաք ձեր սրտի մեջ, որ այդ Ես եմ խոսում, և որ այդ Ես եմ, որ հիմա
զարկում եմ ձեր դուռը: Դուք պետք է հիմա զարկեք Իմ նվիրաբերված
սպասավորների դռները ողջ աշխարհով մեկ և վստահանաք, որ նրանք
կարդում են Իմ Սուրբ Խոսքը:
Ձեր սիրող Փրկիչ և Ազատարար
Հիսուս Քրիստոս

Հիմա դուք Տառապանքի մեջտեղում եք
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Աղջի՛կս, դու, ինչպես գիտես, ամենաանհավանական տեսանողն ես Սրբազան
բաների մասին քո գիտելիքների պակասի պատճառով: Չնայած դրան, դու
ընտրված պատգամատարն ես: Դու պետք է հասկանաս, որ դու չես կարողանա
պաշտպանել Իմ պատգամներն իրական հեղինակությամբ, ուստի, դրա
համար, լուռ մնա, երբ քեզ հարցնեն Իմ պատգամները սահմանելու համար:
Քեզ կհրահրեն և կառաջարկեն ներգրավվել կրոնական և հատկապես
վախճանաբանական (eschatology) վիճաբանությունների մեջ, բայց դու չպետք է
այլևս արձագանքես կամ ներկայացնես քո սեփական մեկնաբանությունները
պատասխանների համար: Այս աշխատանքի պատճառով քեզ կատեն: Հոգևոր

նախանձ կառաջանա Իմ հետևորդների շրջանում, հատկապես
աստվածաբանների և նրանց, ովքեր ուսումնասիրել են Սուրբ Գրքերը իրենց
ողջ կյանքի ընթացքում: Ուստի լուռ մնա, քանի որ դու չունես ոչ անհրաժեշտ
գիտելիքները, ոչ էլ, ինչպես Ես նախկինում քեզ ասել եմ, լիազորություն:
Պարզապես հետևիր Իմ ցուցումներին և պահիր դրանք: Արձագանքիր աղոթքի
համար արվող խնդրանքներին անպայման և օգնիր բերելու Իմ հետևորդներին
և նվիրյալներին, ովքեր միացրել են իրենց աջակցության խոստումն այս
աշխատանքի համար:
Ժամանակը քիչ է հիմա: Ամեն ինչ շատ արագ տեղի կունենա:
Նախազգուշացումը մոտ է հիմա, ուստի շատ ժամանակ չի մնացել աղոթելու
համար այն խեղճ հոգիների համար, ովքեր կկորչեն: Իմ Աստվածային
Գթասրտության աղոթքն ասելով հատկապես այդ խեղճ հոգիների համար,
շատ միլիոնավոր մարդիկ կփրկվեն:
Դուք հիմա, զավակնե՛րս, գտնվում եք այսպես կոչված Տառապանքի
մեջտեղում, որը կանխասացված է Իմ Սուրբ Գրքի մեջ: Երկրորդ մասը՝ Մեծ
Տառապանքը, կսկսվի, ինչպես Ես ասել եմ, նախքան 2012թ-ի վերջը: Սա ձեր
մեջ վախ ներշնչելու համար չէ, աղջի՛կս, այլ նրա համար, որ Իմ զավակները
հասկանան օգնության համար Ինձ աղոթելու հրատապությունը:
Արդեն իսկ, ամբողջ աշխարհում Իմ տեսանողների աղոթքների միջոցով
մասոնական ուժերի կողմից ղեկավարվող Նոր Համաշխարհային Կարգի
հզորությունը սկսում է թուլանալ և քանդվել հենց ձեր աչքերի առջև:
Իշխանության ծարավ այդ համաշխարհային կազմակերպություններից շատ
շատերը ծնկի կբերվեն խոնարհությամբ, մինչ նրանք պատասխան կտան
իրենց չարության համար ոչ միայն Հայր Աստծուն, այլև նրանց, ում հանդեպ
իրենք պատասխանավություն ունեն այս երկրի վրա:
Ուշադրություն դարձրեք հիմա, թե ինչպես չար խմբավորումների շերտերը
կփորձեն գերազանցել մեկը մյուսին, ծածկել իրենց սեփական մեղքերը և
թաքցնել ճշմարտությունը այն բարձր պաշտոնյաներից, ումից իրենք
վախենում են: Աղոթքն է դա անում, զավակնե՛րս: Հայր Աստված հարվածում է
հիմա՝ պատժելու համար այդ մարդկանց, նախքան նրանք կկարողանան
իրագործել այն չար ծրագիրը, որը նախապատրաստում են Իմ զավակներին
վերահսկելու նպատակով:
Սա ցավոտ ժամանակ է, զավակնե՛րս, քանի որ Սատանայի ազդեցությունը
երբեք այնքան ուժեղ չի եղել երկրի վրա իր կառավարման այս վերջին օրերի
ընթացքում: Կռվեք նրա չար ուղիների դեմ, զավակնե՛րս, բոլորդ: Տեսեք, թե ինչ

ավերածություն է նա ստեղծել, երբ եղբորը շրջում է եղբոր դեմ, երկրին՝ երկրի
դեմ, ատելություն է ստեղծում ձեր բոլորի միջև և անհարգալիր վերաբերմունք
միմյանց կյանքի հանդեպ: Բացի այդ նա Իմ զավակների մեջ նաև ներարկում է
բացահայտ ատելություն Իմ՝ նրանց սիրող Փրկչի դեմ: Իմ Հոր դեմ նրա
բորբոքած ատելություը հասել է ծայրահեղ չափերի: Մարդու համար Իմ Հոր
հանդեպ ատելության ամենաուժեղ ձևը Նրա (Աստծո) Գոյության մերժումն է:
Ինչպե՜ս պետք է դուք զգաք այն տառապանքը, զավակնե՛րս, որին ստիպված
եք դիմակայել աշխարհում այսօր: Ոչ մեկը չի կարող անտեսել այն խորը
անկարգությունների անհանգստությունը, որն այսօր խթանվում է Սատանայի
և նրա միլիոնավոր չարքերի կողմից, որոնք ներս են թափանցել աշխարհ: Հիմա
Իմ Սերը կապացուցվի ձեզ բոլորիդ: Իմ Նախազգուշացման միջոցով Ես գալիս
եմ մեկ անգամ ևս փրկելու ձեզ Հայր Աստծո Գթասրտությամբ: Հավատացեք
Ինձ և Իմ Հավիտենական Հորը, և դուք ոչ մի բանից կարիք չեք ունենա
վախենալու: Արհամարհեք այն, ինչ տեղի է ունենում, և դուք չեք կարողանա
նախապատրաստվել համապատասխան ձևով:
Ձեր սիրող Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Բոլոր մարդիկ կլսեն Իմ Որդու խոսքը, նախքան Նրա
վերադարձի ժամանակը կգա
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Երկրորդ պատգամը Հայր Աստծո կողմից
Ես գալիս եմ Իմ սիրելի Որդի Հիսուս Քրիստոսի Անունով:
Իմ ընտրյալ աղջի՛կ, չնայած երբեմն քո ուշադրությունը շեղվում է լսելու Իմ
սիրելի Որդու Կանչը՝ երբ Նա խոսում է, դու բարձրացել ես Իմ Աչքում, այն
ընծայի համար, որ տվել ես Նրան: Քո ընծան, դառնալու զոհաբերվող հոգի,
օգնելու համար փրկել միլիոնավոր հոգիների, ստիպում է նրան լաց լինել
թեթևացումից և ուրախությունից: Քանի որ այնքան շատ հոգիներ են կորչում՝
գնալով դեպի դժոխքի կրակներն ամեն օր, ամեն վայրկյան և յուրաքանչյուր
շնչի ընթացքում:
Հիմա Իմ Որդուն պետք է քո ամբողջական հնազանդությունը, աղջի՛կս: Մի
տատանվիր ենթարկվել Նրա յուրաքանչյուր հրամանին: Քո սիրտը լի է սիրով

և կարեկցությամբ ոչ միայն Իմ թանկագին Որդու, այլև Իմ բոլոր զավակների
հանդեպ: Ազդված Սուրբ Հոգուց, հիմա դու վայրկենապես սեր կզգաս
օտարականների հանդեպ, որոնց մեջ կտեսնես Իմ Լույսը: Քեզ, աղջի՛կս, այժմ
տրվել են բոլորի մեջ և լավը և չարը տեսնելու շնորհները: Դու նաև
կկարողանաս արագորեն նկատել մեղքը խեղճ մոլորված հոգիների մեջ:
Հիմա այս աշխատանքի համար պետք է, որ դու շրջապատես քեզ ամեն
տեսակի պաշտպանությամբ: Ես, աղջի՛կս, կպաշտպանեմ քեզ և քո
սիրելիներին, քանի որ Հիմա Չարն ավելի ուժգնորեն հարվածի թիրախ
կդարձնի քեզ: Այժմ ամեն օր աղոթիր և խնդրիր Ինձնից այդ
պաշտպանությունը, և դու զերծ կմնաս հետապնդման ուժգնությունից: Հիմա
դու պետք է կանչես Ինձ, որ օգնեմ տարածել այս պատգամները, որպեսզի Իմ
Որդու Ձայնը լսվի և հարգանքի արժանանա ինչպես հարկն է:
Աղջի՛կս, պատգամատա՛րս, դու հիմա դեռևս քիչ ես հասկանում, թե քեզնից ինչ
է պահանջվում: Միայն այսքան ինֆորմացիա կարող է տրվել քեզ ամեն
անգամ: Հիմա Ես կներշնչեմ քեզ, և դու Իմ առաջնորդությամբ կկատարես այն
կանխասացված մարգարեությունները, երբ Իմ Որդու Խոսքը կտարածվի
մարդկությանը ճիշտ Ինչպես Սուրբ Աստվածաշունչը: Բոլոր մարդիկ կլսեն Իմ
Որդու Խոսքը նախքան Նրա Վերադարձի ժամանակը կգա: Քեզ տրվել է այս
առաջադրանքը, և այդ ընծայի համար դու պետք է խոնարհես քո գլուխը՝
գնահատելով Երկնքից տրված այս Փառահեղ խնդրանքը:
Աղջի՛կս, քեզ ամեն ձևով օգնություն կտրվի, բայց դու պետք է ենթարկվես Իմ
Որդուն միշտ: Բարձրացիր հիմա, աղջի՛կս, քանի որ մարդկանց պետք է, որ
լսեն Իմ Որդու կողմից տրվող նախազգուշացման Խոսքը, որպեսզի հոգիները
ստիպված չլինեն տառապել դժոխքի չարչարանքները, եթե մահանան
մահացու մեղքի մեջ, սկզբում Նախազգուշացման ընթացքում իրենց
ազատագրվելու հնարավորությունը չստանալով:
Թույլ տուր, որ Իմ Խաղաղաությունը ողողի քո հոգին հիմա: Իմ Սիրտը
շրջապատում է քո կատարած յուրաքանչյուր շարժում: Երբեք միայնակ չզգաս
քեզ այս աշխատանքում, քանի որ քեզ առաջնորդություն է տրվում օրվա
յուրաքանչյուր րոպե:
Հայր Աստված

2011թ-ի օգոստոսը՝ հոգիների փրկության ամիս
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, դու Ինձ այնքան երջանիկ դարձրեցիր: Քո ամբղջական
հանձնումը հիմա նշանակում է, որ Ես կարող եմ ավելի շատ հոգիներ փրկել
ամենուրեք: Թե զոհաբերվող հոգի լինել ինչ է նշանակում, աղջի՛կս, դեռևս
ամբողջապես պարզ չէ քեզ համար, սակայն ժամանակի ընթացքում պարզ
կլինի: Այդ ժամանակ դու այնքան ուժեղ կլինես, որ Ինձ համար տառապելը քեզ
ոչ թե տխրություն, այլ ուրախություն կպատճառի: Դա հեշտ չի լինի, սակայն
Ինձ համար՝ քո սիրող Փրկչի համար աշխատելը չի կարող հեշտ լինել:
Աստծո՝ Իմ Հավիտենական Հոր կողմից տրված ոգեշնչման պատճառով էր, որ
դու խիզախեցիր կատարել այս վերջնական զոհաբերությունն Ինձ համար: Սա
բավականին յուրահատուկ շնորհ է, աղջի՛կս, սակայն մարդկային
չափանիշներով այդպես չի երևա, քանի որ Իմ շնորհները միշտ չէ որ ձեր
կյանքի մեջ ուրախություն և երջանկություն բերելու մասին են: Նրանք կարղ են
բերել տառապանք, բայց, միևնույն ժամանակ ապահվել ձեզ Իմ Փառահեղ
Թագավորության իսկական ներըմբռնմամբ (ինտուիցիա):
Աշխարհում շատ ու շատ մարդիկ են կազմում Իմ թանկագին բանակը: Նրանք
աղոթքի, անձնական տառապանքի և Իմ Խոսքի տարածման միջոցով հոգիներ
կփրկեն: Որքան հոգիներ փրկելու Իմ բանակն ուժեղ լինի, այնքան Երկնային
պատժի ազդեցությունն ավելի քիչ կլինի:
Ես խնդրում եմ Իմ բոլոր զավակներին Օգոստոս ամիսն անցկացնել ամեն օր
Աստվածային Գթասրտության աղոթքն ասելով այն կորած հոգիների համար,
ովքեր չեն դիմանա Նախազգուշացմանը: Անհրաժեշտ է նաև շաբաթվա մեկ
օրը ծոմ պահել, ինչպես նաև ամենօրյա Պատարագ և Իմ Ամենասուրբ
Հաղորդությունը ստանալ:
Եթե այս ընթացքում, որը Ես կոչում եմ <<Հոգիների փրկության>> ամիս, ձեզնից
բավարար չափով արվի սա, ապա միլիոնավոր մարդիկ կփրկվեն աշխարհով
մեկ: Արեք սա Ինձ համար, զավակնե՛րս, և դուք կդառնաք Իմ Փառահեղ
Թագավորության մի մասը: Ձեր հոգիները, մահվան շեմին, կմիանան Ինձ
Դրախտում: Սա է Իմ ամենահանդիսավոր խոստումը:
Ես սիրում եմ ձեզ, զավակնե՛րս: Հիմա գնացեք և կազմավորեք աշխարհում
ամենահզոր բանակը. Սիրո բանակը, Փրկության բանակը:
Ձեր սիրող Փրկիչ
Մարդկության Ազատարար
Հիսուս Քրիստոս

Հայր Աստված կոչնչացնի արժույթները տապալելու
համար նյութվող դավադրությունը
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ հետևորդների նվիրվածությունն ու հավատարմությունը
Իմ և Իմ Հավիտենական Հոր հանդեպ արդեն մեծ տարբերություն է
առաջացնում: Դուք, զավակնե՛րս, պետք է իմանաք, որ ձեր նվիրվածությունն
այնպիսի ուժգնության բոցեր է այրում Իմ Սրտում, որ թվում է, թե այն կպայթի
ձեր հանդեպ ունեցած Սիրուց: Երկինքն ուրախանում է հիմա այն բանից, թե
ինչպիսի սիրով և կրքոտությամբ եք դուք, Իմ թանկագին զավակնե՛ր, պատվում
Ինձ: Դուք գիտեք ձեր հոգում, որ այդ Ես եմ, որ խոսում եմ: Այդ Ես եմ, ով բերում
է այդպիսի սիրո և քնքշության զգացողություն ձեր սրտի մեջ:
Ես մի պատգամ ունեմ ձեզ բոլորիդ համար, զավակնե՛րս, ովքեր հետևում են Իմ
Ամենասուրբ Աստվածային Խոսքին այս վեբ սայթում: Ժամանակակից
աշխարհում այս կերպ պետք է Ես հաղորդակցվեմ: Այս և հաղորդակցության
այլ ուղիները պետք է օգտագործվեն, ապահովելու համար, որ Իմ Խոսքերը
լսվեն և զգացվեն բոլոր հավատացողների, անհավատների և նրանց կողմից,
ովքեր ընդհանրապես Ինձ չեն ճանաչում:
Խնդրում եմ իմացեք, որ Իմ հանդեպ ձեր ունեցած սիրո հետևանքով ձեր
կատարած յուրաքանչյուր ջանք ազդեցություն ունի: Ես լսում եմ ձեզանից
յուրաքանչյուրին: Ես գիտեմ այն ուրախությունը, որը բերել եմ ձեր հոգուն: Ես
ողջունում եմ այն ուղին, որով ձեր աշխատանքը տարածում է Իմ Խոսքը: Ես
կպարգևատրեմ ձեզանից յուրաքանչյուրին և ամեն մեկիդ յուրահատուկ
շնորհներով և բարեհաճությամբ: Խնդրում եմ, խնդրեք Ինձ լսել ձեր
աղոթքները: Եկեք Ինձ մոտ: Ես կլսեմ ձեր կանչը:
Արդեն Նոր Համաշխարհային Կարգի աշխատանքը սկսում է մասնատվել: Սա
հաղթվում է աղոթքների միջոցով՝ ձեր աղոթքների: Աստված՝ Հավիտենական
Հայրը, կոչնչացնի նրանց, ովքեր շարունակում են պարտադրել իրենց նենգ
պլանը՝ տապալելու համար աշխարհի արժույթները, ինչպես նաև որոշ
քաղաքական առաջանորդների: Նրա Ձեռքը հիմա կշարունակի հարվածել,
որպեսզի պաշտպանի ձեզ, զավակնե՛րս:
Խնդրում եմ, Ես կոչ եմ անում ձեզ բոլորիդ հայտնել հնարավորինս շատ
ազդեցիկ ձայների, ներառյալ լրատվամիջոցներին, այս պատգամների մասին:
Շատերը ձեզ կհամարեն պատրանքների մեջ ընկած, երբ խոսեք այս

պատգամների մասին: Մի վախեցեք, քանի որ այս աշխատանքը կատարելու
համար ձեր ստացած շնորհները առավել քան գերազանցում են այն
նախնական մեղադրանքը, որին կդիմանաք:
Առաջ գնացեք հիմա, սիրելի զավակնե՛րս, սիրով և ուրախությամբ ձեր սրտերի
մեջ: Քանի որ Իմ Խոսքը պետք է ողջունել: Վերջապես դուք գիտեք, որ Ես
քայլում եմ ձեզ հետ, այնպես որ Ես կարող եմ ուժեղացնել Իմ բոլոր
հետևորդների հետ ունեցած Սիրո կապերը, որոնց Ես ընտրել եմ, որ մոտենան
Իմ Սուրբ Սրտին: Իմ թանկագին Արյունը, որը թափվեց այնքան կամովին ձեզ
բոլորիդ համար, որպեսզի կարողանաք փրկվել, ծածկում է ձեզ ամեն օր:
Դուք Իմ սիրելի բանակն եք, և միասին մենք կբարձրանանք, որպեսզի նորից
ետ բերենք ձեր բոլոր եղբայրներին ու քույրերին իրավամբ իրենց պատկանող
փառապանծ տուն:
Ես սիրում և փայփայում եմ ձեզանից յուրաքանչյուրին, զավակներս: Երբեք
չմոռանաք դա: Երբ ամեն օր աղոթում եք Ինձ, ասեք այս աղոթքը.

Ով իմ թանկագին Հիսուս, գրկիր ինձ Քո Բազուկների մեջ և թույլ տուր, որ իմ
գլուխը հենվի Քո Ուսերին, որպեսզի Դու կարողանաս ինձ վեր բարձրացնել Քո
փառապանծ Թագավորություն, երբ ժամանակը հասնի: Թույլ տուր, որ Քո
թանկագին Արյունը հոսի իմ սրտի վրա որպեսզի մենք կարողանանք միացած
լինել որպես մեկ:
Ձեր սիրող Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Սատանան անուժ է Իմ նվիրյալ հետևորդների դեմ
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Սիրելի աղջի՛կս, մեծ ուրախությամբ է, որ Ես քեզ նորից ասում եմ հիմա
աշխարհում տեղի ունեցող դարձի մասին: Մինչ Սատանայի ազդեցությամբ
ավելի շատ չարագործություններ են կատարվում մարդկանց կողմից, Իմ
զավակներից ավելի շատերն են սկսում մտածել սպանության հակվածության
մասին, որը հիմա գերիշխում է աշխարհում: Մինչ ձեզ ներկայացվում է ավելի
շատ չարիք, նմանապես, կավելանա այն հասկացողությունը, որ Սատանան
իսկապես գոյություն ունի: Նրանց, ովքեր չեն հավատում նրա գոյությանը, թույլ
տվեք Ինձ բացատրել ձեզ, թե ինչպես կարող եք նկատել նրա չար գործերը:

Ամեն անգամ, երբ Իմ զավակնրն ականատես են լինում սպանության,
ինքնասպանության, պատերազմի, իշխանությունների և հզորների
կոռուպցիայի, ագահության, մեծամտության և անարդարությունների, իմացեք,
որ այդ արարքները Սատանայի ցուցադրումներն են: Չարը հուսահատ է հիմա՝
թունավորելու Իմ զավակների մտքերը, նա կանի ամեն ինչ, որ կարող է,
պատմության այս ժամանակում, այնքան որ ուժգին է նրա կատաղությունը:
Դուք, զավակնե՛րս, նրա թիրախներն եք: Չնայած նրա համար հեշտ է ազդել
այն հոգիների վրա, ովքեր իրենք իրենց բաց են թողել նրա ազդեցության
համար՝ նրանց, ովքեր մշտապես փնտրում են իրենց փառքը երկրի վրա,
սակայն նրա համար գնալով դժվարանում է ներթափանցել Իմ նվիրյալ
հետևորդների ոգու մեջ: Նրանք այնքան օրհնյալ են Սուրբ Հոգու ընծայի
միջոցով, որ Սատանան անուժ է նրանց դեմ:
Բոլոր նրանք, ովքեր ենթարկվում են աղոթելու Իմ հրահանգներին, նրանք
ավելի ուժեղ կդառնան մտքով և ոգով: Այդ ժամանակ արդեն նրանց հոգը չի
լինի, որ Սատանան իրենց վրա է նետվում կատաղությամբ, քանի որ նրանց
սպառազինության վահանն այնքան հզոր է: Սա չի նշանակում, որ նա չի
օգտագործի ամեն միջոց, որպեսզի հաղթի ձեզ մարմնի ցանկությունների
միջոցով: Սա չի նշանակում, որ նա չի վնասի ձեզ՝ շշնջալով նրանց
ականջներին, ովքեր մոտիկ են ձեզ և ում դուք սիրում եք: Հաստատուն
կանգնեք, Իմ հետևորդնե՛ր, քանի որ ձեր ուժի միջոցով է, որ նա կճզմվի
ընդմիշտ: Նա, զավակնե՛րս, կդառնա անուժ, երբ դարձը սկսի տարածվել:
Քանի որ ինչպե՞ս կկարողանա նա ձեզ խմեցնել մարդկության հանդեպ
ատելության իր չար գավաթից, երբ դուք ընդհանրապես ծարավի չեք լինի նրա
դատարկ խոստումներին: Որքան դուք ուժեղ լինեք, այնքան քիչ
անհանգստություն նա կպատճառի ձեզ:
Իմացեք հիմա, որ երբ ականատես լինեք գլոբալ անհանգստության՝ այդ
Խաբեբան է գործի մեջ: Իմ հետևորդները հիմա վայրկենապես ճանաչում են
Սատանայի չարությունը, երբ նրա գործերն այդքան ակնառու կերպով
ակնհայտ են: Աղոթեք, որ ձեր եղբայրներն ու քույրերը նույնպես տեսնեն նրա
չար գործերը և ճանաչեն դրանք այնպես, ինչպիսին դրանք կան: Միայն այն
ժամանակ, երբ չհավատացողները վերջապես ընդունեն, որ Սատանան
գոյություն ունի, միայն այդ ժամանակ նրանք կշրջվեն դեպի Ինձ՝ ապաստան
գտնելու համար:
Աղոթեք հիմա գլոբալ դարձի համար: Այն դարձի համար, որը տեղի կունենա,
ոչ թե պարզապես Նախազգուշացման պատճառով, այլ ճշմարտության
պատճառով:

Ձեր սիրող Ուսուցիչ և Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Կոչ հռոմեական կաթոլի եկեղեցու միանձնուհիներին և
քահանաներին
Երկուշաբթի, 25 հուլիսի, 2011թ., ժ. 21:00
Իմ սիրելի աղջի՛կ, հիմա Նախազգուշացման վերաբերյալ Խոսքը տարածվում է
արագորեն, ինչպես կանխասացվել էր:
Իմ խեղճ սրբազան սպասավորները տառապում են, աղջի՛կս: Խնդրում եմ,
խնդրիր բոլորին, ովքեր կարդում են Իմ պատգամները, որ սրտանց աղոթեն
բոլոր սրբազան սպասավորների համար՝քահանաների, միանձնուհիների,
պաստորների, և բոլոր նրանց համար, ովքեր ղեկավարում են քրիստոնեական
միաբանությունները ողջ աշխարհում:
Կաթոլիկ եկեղեցին հալածանքի է ենթարկվում իր կարողությունների
սահմանից դուրս: Սատանան և նրա բանակը հարձակվել են հռոմեկան
կաթոլիկ եկեղեցու վրա՝ վխտալով նրա ներսում: Նրա ցանկությունն է
ոչնչացնել Իմ Եկեղեցին հոգևորականներին չարությամբ գայթակղեցնելու
միջոցով, որը հանգեցրել է այս սարսափելի իրավիճակին:
Այն խեղճ երեխաները, ովքեր ենթարկվեցին սեռական ոտնձգության,
հարձակման ենթարկվեցին Սատանայի զինակիցների կողմից, ովքեր ներկա
էին այդ սրբազան սպասավորների մեջ, ովքեր թույլ տվեցին, որ չարը
գայթակղեցնի իրենց:
Սատանան քայլում է Իմ Եկեղեցում, որովհետև նա ցանկանում է կործանել
այն: Իսկ Իմ խեղճ ու անմեղ քահանաներն ու միանձնուհիները, նրանք
նույնպես նախապաշարմունքի զոհեր են նրանց ձեռքում, ովքեր նրանց վրա են
գցում ուրիշների մեղքերը:
Իմ խնդրանքը Իմ սիրելի քահանաներին, մանձնուհիներին և սրբազան
սպասավորներին այս է. Տեղի մի տվեք, հիշեք, ձեր փորձությունների միջոցով
դուք կբարձրանաք Իմ Աչքում, եթե կարողանաք դիմանալ այդ կանխակալ
կարծիքներին: Թույլ տվեք Ինձ հիմա սրբել ձեր արցունքները, քանի որ հիմա
դուք այնպիսի հալածանքի եք ենթարկվում, ինչպիսին Իմ Եկեղեցին
նախկինում երբեք չի ենթարկվել:

Դուք, Իմ սիրելի սպասավորնե՛ր, Իմ առաքյալներն եք, և երբեք չպետք է տեղի
տաք այդ արտաքին ճնշումներին: Դուք երբեք չպետք է դադարեցնեք Ինձ
հետևելու ձեր կոչումը: Քանի որ հիշեք, Ես ձեր Եկեղեցին եմ: Ես մեծ
տխրության արցունքներ եմ թափում ձեզ համար: Հիմա դուք տառապում եք
ձեր եղբայրների և քույրերի մեղքերի համար, ովքեր գայթակղվեցին Չարի
կողմից: Աղոթե՛ք, աղոթե՛ք, աղոթե՛ք արիության համար հիմա, որ
արժանապատվորեն կանգնեք՝ ասելու համար Իմ Սուրբ Խոսքը:
Ես ձեր աջակցության կարիքն ունեմ առավել, քան երբևէ: Ես կարիք ունեմ, որ
դուք մատուցեք սուրբ խորհուրդները սոված ու հիասթափված
միաբանությանը: Խնդրում եմ, մի լքեք Ինձ, հատկապես այս ժամանակ, երբ
Սատանան ներթափանցել է իր հետևորդների հետ քրիստոնեական եկեղեցու
մեջ:
Շրջվեք հիմա և սրտանց աղոթեք ինքներդ ձեզ Կեղծ Մարգարեից փրկելու
համար, ով քայլում է իշխանության միջանցքներով Վատիկանի ներսում: Նա
կբարձրանա շուտով: Չշրջվեք նրա կողմը, այլապես դուք Ինձ համար ընդմիշտ
կորած կլինեք: Սա է Իմ խոստումը: Ծնկի եկեք խոնարհությամբ և կանչեք
Սուրբ Հոգուն, որ լուսավորի ձեր հոգին, որպեսզի կարողանաք զանազանել
ճշմարտությունը այն ստերից, որոնք Կեղծ Մարգարեն կստիպի ձեզ կուլ տալ:
Երբեք չհուսահատվեք ձեր կրած փորձություններից: Ընդունեք դրանք այնպես,
ինչ դրանք առաջարկելու են ձեզ՝ մտքի և հոգու հզորություն: Այդ դեպքում դուք
կառաջնորդեք Իմ զավակներին դեպի վերջին ժամանակները խոնարհությամբ,
արժանապատվությամբ և զորությամբ: Քաջ եղեք հիմա: Ես առաջնորդում եմ
ձեզ: Շրջվեք հիմա և աղոթեք լրացուցիչ շնորհների համար, որպեսզի դրանք
ձեզ ավելի ուժեղ դարձնեն ձեր աստվածային առաքելության մեջ:
Ձեր սիրող Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Նախազգուշացման Պատգամներ Հիսուս Քրիստոսից
2010 – 2011թթ.

Հատոր Առաջին
Մաս 4
Պատգամներ 150 – 199 (հինգշաբթի, 28 հուլիսի, 2011թ.,
մինչև չորեքշաբթի, 21 սեպտեմբերի, 2011թ.)
Պատգամ Կույս Մարիամից. <Զոհաբերվող հոգի>>
Հինգշաբթի, 28 հուլիսի, 2011թ, ժ. 14:45
Զավա՛կս, մեծ ուրախությամբ եմ ես գալիս օգնելու՝ առաջնորդելու քեզ իմ
սիրելի Որդուն՝ Հիսուս Քրիստոսին օգնելու քո առաքելության մեջ, փրկելու
համար նույնիսկ ավելի շատ հոգիների: Ամենաբարձրյալին՝ Հայր Աստծուն քո
վերջնական ենթարկումը ՝ քո համաձայնությունը դառնալու զոհաբերվող հոգի,
մեծ ուրախությամբ է ընդունվում Երկնքում:
Դու, զավա՛կս, հիմա կսկսես օգնել փրկելու այն հոգիներին, ովքեր այլ կերպ
նախանշված կլինեին խավարի փոսերի համար: Այս առաջարկը
կպարգևատրվի հատուկ շնորհներով, որ քեզ տան զորություն ավելի
հեշտությամբ կրելու փորձությունները: Քո ոգին, զավա՛կս, հիմա կուժեղացվի,
որպեսզի նյութական աշխարհին առնչվող հարցերը քիչ նշանակություն
ունենան քո աչքում:
Միշտ կանչիր ինձ՝ քո Մորը և Դաստիարակին, որ քեզ բերեմ իմ թանկագին
սիրելի Որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի և Աստծո՝ Ամենաբարձրյալի Կրծքին: Աղոթիր
հիմա համապատասխան ձևով նախապատրաստվելու համար, որպեսզի
ինչպես հարկն է նվիրաբերվես այս կարևոր մարտահրավերին:
Ես միշտ կծածկեմ քեզ իմ Սուրբ թիկնոցով, և դու, իմ քաղցր զավա՛կ, միշտ
կլինես մոտիկ իմ Սրտին:
Քո սիրող Մայր
Հրեշտակների Թագուհի

Աղոթեք դատապարտման առջև կանգնած այն հոգիների
համար, ովքեր չեն դիմանա Նախազգուշացմանը

Հինգշաբթի, 28 հուլիսի, 2011թ., ժ.16:30
Աղջի՛կս, անցած մի քանի օրվա ընթացքում քո զգացած հոգևոր չորությունը,
երբ զգում էիր, որ չես կարողանում աղոթել, այդ Խաբեբան էր փորձում քեզ ետ
քաշել Ինձնից:
Հիմա, երբ վերջնական երդում ես տվել Իմ Հավիտենական Հորը՝ դառնալու
զոհաբերվող հոգի, որպեսզի օգնես հոգիներ փրկել, հիմա քեզ կառաջարկվի
լրացուցիչ պաշտպանություն, որպեսզի Խաբեբային արգելվի քեզ շեղել:
Ժամանակը եկել է շատ մեծ չափով աղոթելու համար, զավակնե՛րս, ձեր այս
վերջնական հնարավորության ընթացքում: Զավակնե՛րս, որպեսզի օգնեք
փրկել հոգիների, ովքեր չեն դիմանա Նախազգուշացմանը, խնդրում եմ
ուշադրություն դարձրեք Իմ Կանչին՝ սրտանց աղոթելու այդ խեղճ կորած
զավակների համար օգոստոս ամսվա ընթացքում, որը նախատեսված է որպես
Հոգիների փրկության ամիս:
Տարածեք Խոսքն ամենուր աղոթախմբերին, որ հետևեն ամենօրյա Պատարագի,
ամենօրյա Հաղորդության և շաբաթը մեկ անգամ ծոմապահության Իմ
ցուցումներին ողջ ամսվա համար: Մի թերագնահատեք այն զորությունը, որը
ձեր աղոթքները կունենան, երբ հարցը վերաբերվում է հոգիներ փրկելուն:
Սկսեք աղոթելով ձեր ընտանիքի այն անդամների համար, ովքեր մեղքի մեջ են
կամ ովքեր անհավատներ են: Նրանց կազմում են մոտիկ ընկերներն ու
ծանոթները, ովքեր կամովին իրենց մեջքն են շրջել Իմ Ուսուցումների դեմ և
ովքեր անարդարություն են գործում ուրիշների հանդեպ: Նրանք հիմա ձեր
աղոթքների կարիքն ունեն:
Հիմա է հանգիստ մտահայեցողության ժամանակը, մինչ Նախազգուշացման
օրը ավելի ու ավելի է մոտենում: Լուռ, չընդհատվող աղոթքի և պաշտամունքի
կոչ է արվում, և Ես հրամայում եմ, որ Իմ սրբազան սպասավորներն ամենուր
առաջնորդեն Իմ զավակներին, որ աղոթեն դատապարտման առջև կանգնած
հոգիների համար: Միայն աղոթքը կարող է օգնել նրանց հիմա, հատկապես Իմ
Աստվածային Գթասրտության աղոթքը:
Միացեք սիրով Ինձ համար:
Ձեր սիրող Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Ծանոթություն. Երբ տեսանողուհին գրում էր այս Պատգամը, նա ենթադրում
էր, թե <<Դատապարտման առջև կանգնած հոգիներ>> տերմինը նույնն էր, ինչ
<<դատապարտվածների հոգիներ>>-ը: Այդ ժամանակից Հիսուսը խնդրել է, որ
Իր զավակները հասկանան որ դատապարտման առջև կանգնած ԲՈԼՈՐ
հոգիները կարող են, փաստորեն, ազատվել՝ իրենց համար Աստվածային
Գթասրտությունն աղոթելու միջոցով: Նա ցուցում է տվել Մարիային՝ փոխելու
<<դատապարտվածների հոգիներ>> արտահայտությունը <<դատապարտման
առջև կանգնած հոգիներ>> արտահայտությամբ:

Դուք Սատանային չեք պատկանում, դուք պատկանում եք
Ինձ և Իմ Հավիտենական Հորը
Շաբաթ, 30 հուլիսի, 2011թ., ժ. 15:30
Իմ սիրելի աղջի՛կ, լինում են ժամանակներ, երբ մտածում ես, թե չես
կարողանա դիմանալ այս փորձություններին, որոնք ստանում ես Իմ
պատգամների պատճառով, սակայն դու չպետք է վախենաս: Վախ զգալու
կարիք չկա: Եթե դու սկզբից թույլ տաս Ինձ, որ հեռացնեմ քո վախը Ինձ
վստահելու միջոցով, դու ամբողջապես ազատ կլինես:
Ո՜հ, ինչպես են Իմ զավակները մոռացել Աստվածային Թագավորության
զորությունը, աղջի՛կս: Եթե նրանք կարողանային գեթ մի պահ վայր դնել իրենց
վահանը, նրանք կկարողանային պարզորոշ կերպով տեսնել մարդկության
համար Իմ աստվածային պլանի մասերը կատարվելիս: Այդ վահանը,
մարդկային բանականության վահանը՝ պայմանավորված մարդկային
տրամաբանությամբ, որն իր հերթին բոցավառվում է այն առաջընթացից, որը
մարդն է կատարել գիտության միջոցով, պարզապես ծղոտ է: Այն ամուր է
թվում, սակայն դատարկ է: Չնայած դրան, մարդը հավատում է, թե այն
ապահովում է պաշտպանություն ճշմարտության դեմ՝ Աստծո Աստվածային
Ներկայության Ճշմարտության դեմ:
Ձեր վահանը, զավակնե՛րս, որը փակում է Իմ (ճանապարհը) և Իմ
ուսուցումները ձեր կյանքի մեջ մտնելուց, կլինի ձեր անկումը: Այն ժամանակի
ընթացքում ձեզ ոչ մի պաշտպանություն չի առաջարկի և այնքան արագորեն
կայրվի, այնպես վայրկենաբար, ճիշտ ինչպես ծղոտը, որ դուք մերկ կմնաք: Ձեր
մերկությունը վերջնականապես կբացահայտի ձեզ Սատանայի խաբեությունը
և աշխարհիկ անվտանգության նրա բոլոր խոստումները, որն իրականում

գոյություն չունի: Մարդու համառությունը՝ չընդունել Իմ Հավիտենական Հոր
Գոյությունը, կլինի խավարի մեջ նրա ոչնչացման պատճառը:
Երբ կտեսնեք Իմ Լույսը՝ Իմ Սիրո Բոցերը, նյութականացած երկնքում շուտով,
չկասկածեք: Դա պատրանք չի լինի: Դա կլինի իրականություն, և դուք պետք է
խոնարհվեք՝ բացելու համար ձեր աչքերը ճշմարտության հանդեպ: Աչքներդ մի
կողմ չշրջեք, ոչ էլ կծկվեք վախից: Դուք պետք է ողջունեք Իմ Ներկայությունը
որպես ձեր փրկության վերջին հնարավորություն: Այդ Ես եմ գալիս, որ
պարուրեմ ձեզ Իմ Բազուկների մեջ: Այդ Ես եմ, ձեր Փրկիչը, ով մեկ անգամ ևս
գալիս է, որ ձեզ ետ բերի խավարի ու հուսահատության եզրից: Ես ասել եմ ձեզ,
որ Ես երբեք չեմ լքի ձեզ: Ես երբեք չեմ թողնի ձեզ Սատանայի ողորմության
տակ, քանի որ դուք նրան չեք պատկանում: Դուք պատկանում եք Ինձ և Իմ
Հավիտենական Հորը՝ ձեր Արարչին:
Երբ տեսնեք Իմ Փառքի Բոցերը երկնքում, ուրախ եղեք: Հայր Աստծո Գոյության
մասին ձեր ունեցած բոլոր կասկածները կանհետանան: Որպեսզի օգուտ
ստանաք այն շնորհներից, որոնք Նախազգուշացումը կբերի ձեր հոգու համար,
դուք պետք է փոքր երևաք Իմ Աչքում և խնդրեք Ինձ, որ ներեմ ձեզ ձեր մեղքերի
համար: Այդ ժամանակ Իմ Սերը կհեղվի ձեր հոգու մեջ, և դուք ետ կգաք դեպի
Ինձ և դեպի ձեր ճշմարիտ տունը: Դիմադրեք Իմ Գթասրտությանը
մեծամտությունից կամ բանական մտածողությունից ելնելով, և դուք կկորչեք:
Սպասեք հիմա Իմ Գթասրտությանը ուրախությամբ և ոգևորությամբ, քանի որ
դուք նորից ամբողջական կդառնաք: Դուք կվերածնվեք:
Ձեր սիրող Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Նախապատրաստված եղեք միշտ
Երկուշաբթի, 1 օգոստոսի, 2011թ., ժ. 23:00
Իմ սիրելի աղջի՛կ, հիմա դու վերջապես միացած ես Ինձ: Հիմա կհասկանաս
մարդկանց օգնելու հրատապությունը՝ բացելու նրանց աչքերը, որպեսզի
նրանք կարողանան դարձի գալ Իմ Հոր Թագավորություն մտնելու համար:
Այնքան շատ մարդիկ են այսօր ծաղրում Ինձ: Երբ Իմ Անունը նշվում է
հավատացողների կողմից հարգանքով, նրանց նույնպես ծաղրում են,

ծանակում և ծիծաղում նրանց վրա: Հետո կան այնպիսիք, ովքեր զայրանում են,
երբ նրանց մոտ խոսում են Իմ մասին: Կան նաև այնպիսիք, ովքեր ոչ միայն
ժխտում են Ինձ, այլև ատում են Ինձ: Նախկինում երբեք այդքան շատ մարդիկ
իրենց մեջքը չեն շրջել հավատի հանդեպ, ինչպես այժմ:
Այնքան շատ հոգիներ են ընտրում վանել ցանկացած միտք Իմ կամ Իմ
Հավիտենական Հոր Գոյության մասին: Նրանք մտածում են, որ նշանակություն
չունի, իրենք հավատում են թե ոչ, և որ դա իրենց կյանքին չի վերաբերում:
Շատերը, ովքեր գաղջ են իրենց հավատի մեջ, անլուրջ կերպով վանում են Իմ
Ուսուցումները, որոնց նրանք սոսկ շուրթերով են ծառայում: Նրանք
հավատացած են, որ հետագայում բավականին ժամանակ կունենան կյանքում,
որ ժամանակ հատկացնեն իրենց հավատի համար: Սա հատկապես ճշմարիտ
է ավելի երիտասարդ սերնդի համար, ովքեր կարծում են, թե իրենց հավատի
համար դեռևս չպետք է անհանգստանալ: Նրանք հավատացած են, թե իրենց
առջևում շատ տարիներ ունեն Ինձ՝ իրենց սիրող Փրկչին և Իմ Հավիտենական
Հորը պատվելու համար: Ահա թե ինչու ավելի տարիքով մարդիկ հակված են
վերավառել իրենց հավատը կյանքի ավելի ուշ փուլում, երբ սկսում են մտածել
սրանից հետոյի մասին:
Մարդիկ չեն կարողանում հասկանալ, թե կարող են մահանալ ցանկացած
պահի, ցանկացած ժամանակ, ցանկացած տարիքում՝ ծննդյան պահից սկսած
մինչև տարեց հասակը: Դա նշանակություն չունի: Մարդ պետք է
նախապատրաստված լինի միշտ:
Ես աղերսում եմ բոլոր հավատացողներին, որ աղոթեն զանազանության
համար՝ սովորեցնելու երիտասարդներին ամենուր այն հրատապ
անհրաժեշտության մասին, որ պետք է բացեն իրենց աչքերը այն Սիրո
հանդեպ, որը Ես և Իմ Հավիտենական Հայրն ունենք նրանցից յուրաքանչյուրի
հանդեպ: Օգնեք բացելու նրանց աչքերը Դրախտի խոստումների հանդեպ:
Հիմա Իմ հանդեպ ձեր պարտականությունը դա է, որպեսզի Ես չկորցնեմ Իմ
երիտասարդ զավակներին հանուն այն ստերի, որոնք Սատանան է այսօր
տարածում աշխարհով մեկ:
Օգնեք Ինձ փրկել բոլոր նրանց, ովքեր հավատացած են, թե բավականին շատ
ժամանակ ունեն ուշադրություն դարձնելու համար իրենց հոգիներին՝ երկրի
վրա Նոր Դրախտի նախապատրաստման համար, որը մոտենում է, և որը
կդառնա իրականություն մեկ անգամ աչք թարթելու ընթացքում այն ժամանակ,
երբ ձեզանից շատերն ամենաքիչն են սպասում դա:
Ձեր սիրող Ուսուցիչ և Փրկիչ

Հիսուս Քրիստոս

Հարցեր Հիսուսին
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<<Նախապատրաստված եղեք միշտ>> պատգամը ստանալուց հետո
տեսանողուհին տեսավ Հիսուսի պատկերը, ուր Նա տխուր էր երևում: Այդ
ժամանակ նա Հիսուսին մի քանի հարց տվեց, որոնց Հիսուսը պատասխանեց:
Հարց Հիսուսին. <<Դու տխու՞ր ես>>:
Պատասխան. <<Այո՛, և հոգնած: Մարդկանց մեղքերն Իմ Սիրտը պատռում են
երկու մասի>>:
Հարց Հիսուսին. <<Ի՞նչը կօգնի>>:
Պատասխան. <<Աղոթքը, շատ աղոթքը>>: Իմ հետևորդների նվիրվածությունը՝
Աստվածային Գթասրտության աղոթքը և Սուրբ Վարդարանն ամեն օր
աղոթելու միջոցով կփրկի Իմ զավակներին: Նրանք, Իմ հետևորդները, պետք է
տոկուն լինեն, նույնիսկ եթե դա դժվար է>>:
Հարց Հիսուսին. <<Ի՞նչն է Քեզ ամենից շատ տխրեցնում>>:
Պատասխաններ.
<<Նրանք, ովքեր ոչ միայն ատում են Ինձ, այլև նախընտրում են երկրպագել
Սատանային պիղծ ծեսերի մեջ, ուր չեն կարող տեսնել, որ խաբված են>>:
<<Իմ սրբազան սպասավորները, ովքեր կորցրել են Իմ հանդեպ իրենց սերը>>:
<<Նրանք, ովքեր հալածում են ուրիշներին>>:
<<Այն մարդասպաները, ովքեր չեն հարգում Իմ զավակների կյանքը>>:
<<Աբորտը՝ ցեղասպանության ամենավատ ձևը: Ես արցունքներ եմ հեղում
յուրաքանչյուր պահի Իմ փոքրիկ հոգիների համար, ովքեր չեն կարող շնչել
իրենց առաջին շունչը>>:

<<Պատերազմը, և այն անկաշկանդությունը, որով այն սանձազերծվում է
սովորաբար նրանց կողմից, ովքեր, եթե նրանց դնեին մարտադաշտի
կենտրոնում, վախից կփախչեին: Այդ մարդկանցից շատերը, ովքեր
պատերազմ են հայտարարում, այդպես են վարվում միայն իշխանություն ձեռք
բերելու համար: Նրանք մեծապես վիրավորում են Ինձ>>:
Հարց Հիսուսին. <<Ի՞նչն է Քեզ երջանիկ դարձնում>>:
Պատասխան. <<Իմ հետևորդների և նրանց հավատը, ովքեր հաստատապես
վճռել են օգնել Ինձ փրկելու հոգիների: Ես սիրում են նրանց այնպիսի
քնքշությամբ և կարեկցությամբ: Նրանք մեծապես կպարգևատրվեն Իմ Հոր
Թագավորության մեջ:
Եզրակացություն

Հայր Աստված. Ամենահրատապ պատգամներից մեկը՝
մարդկությանը
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Ես գալիս եմ Իմ Որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի Անունով: Ես Հայր Աստվածն եմ և
ցանկանում եմ հաղորդակցվել ողջ աշխարհի հետ: Իմ մտադրությունն է
հետաձգել Երկնային Պատժի խստությունը՝ մարդկությանը հնարավորություն
տալու, որ բացեն իրենց սրտերը Իմ Գոյության Ճշմարտության հանդեպ:
Նրանք, Իմ թանկագին զավակները, պետք է իմանան, որ Ես նախ
Գթասրտության Աստված եմ, հետո միայն՝ Արդարադատության:
Իմ Գթասրտությունը հասել է արտակարգ չափերի: Ես, աղոթքի ուժի
պատճառով, Գթասրտությամբ ետ կպահեմ Իմ Ձեռքը որպեսզի մարդը
կարողանա թեթևացնել այն ատելությունը, որն առկա է շատ հոգիների մեջ
աշխարհով մեկ:
Զգուշացեք, զավակնե՛րս, երբ Ես նախազգուշացնում եմ ձեզ, որ մեղքի
տարածումը դադարեցնել չկարողանալը կհանգեցնի երկնային պատժի, որը
կոչնչացնի մարդկության մեծ մասին: Այդպիսի պատիժ չի տեսնվել Նոյի
ժամանակների ջրհեղեղից ի վեր, որը ոչնչացրեց երկիրը:
Ես այլևս թույլ չեմ տա ձեզ, Իմ անշնորհակալ զավակնե՛ր, որ ոչնչացնեք
նրանց, ովքեր հավատարմություն են ցույց տվել Իմ հանդեպ: Ո՛չ էլ Ես ետ

կկանգնեմ և թույլ կտամ, որ Մեկ Համաշխարհային Կարգը թունավորի Իմ
արարչությանը: Իմ զավակներին: Իմ երկիրը:
Ուշադրություն դարձրեք հիմա սրան՝ մարդկությանը տրվող վերջին
նախազգուշացումներից մեկին: Ետ շրջվեք հիմա մեղքի ճանապարհից և
կփրկվեք: Ետ շրջվեք Սատանայի կեղծիքի հանդեպ ձեր ունեցած կույր
նվիրվածությունից և նրա գայթակղիչ հմայքներից, որոնք գրավում են ձեզ
սեփական անձի և նյութական հրաշքների հանդեպ սիրո միջոցով: Եթե
շարունակեք սրբապղծել ձեր հանդեպ ունեցած սիրուց ստեղծված այս
հրաշալի աշխարհն այնպես, ինչպես հիմա եք անում, ապա այն չի լինի, որ
շարունակեք նրան հետագա վնաս պատճառել:
Ես Սիրո Աստվածն եմ՝ դանդաղ բարկանալու մեջ, բայց Իմ համբերությունը
հատնում է: Նրանք, ովքեր շարունակում են խեղել և ոչնչացնել Իմ
զավակներին պատերազմի և աշխարհի ֆինանսների վերահսկողության
միջոցով, իմացեք, որ ձեր օրերը հաշված են: Ձեր փրկության
հնարավորությունը հիմա վերջինը կլինի: Եթե ինչպես հարկն է չարձագանքեք
Գթասրտության այն մեծ ընծայի ընթացքում, որը Նախազգուշացումն է, ապա
դուք և ձեր ստորադասները կոչնչանաք:
Իմ Փառքը հայտնի կդառնա յուրաքանչյուր մարդու, կնոջ և երեխայի: Նրանք,
ովքեր կընտրեն Իմ Թագավորություն տանող ուղին, հարատև կյանք կունենան:
Նրանք, ովքեր չեն ընտրի, կզգան այնպիսի մի խավար, որի նմանը ո՛չ կարող
են պատկերացնել, ո՛չ էլ ցանկանալ:
Սատանայի հետևորդնե՛ր, որ գիտակցաբար պաշտում եք նրա չարությունը,
լսեք հիմա Իմ խոստումը: Ձեզ, Իմ կորած զավակնե՛ր, Նախազգուշացման
ընթացքում մեկ անգամ ևս կառաջարկվի Սիրո Ձեռքը և Խաղաղությունը:
Բռնեք այն, քանի որ այն կլինի ձեր կյանքի գիծը ետ՝ դեպի Իմ Սիրո Գոգը:
Անտեսեք Իմ աղերսները, և դուք կտառապեք հավիտենությունը՝ երբեք
չվերադառնալու Իմ փայփայած ընտանիքի փարախը:
Սա հիմա, աղջի՛կս ամենակարևոր նախազգուշացումներից մեկն է, փրկելու
համար քո եղբայրներին և քույրերին հավիտենական դատապարտության
տառապալից կրակներից:
Թագավոր Ամենաբարձրյալ
Աստված՝ Հավիտենական Հայր
Ծանոթագրություն. Նրանց համար, ովքեր չեն հասկանում <<կանգնեցնել
խստությունը>> տերմինը. Դա նշանակում է ետ պահել, հետաձգել:

Պատգամ Կույս Մարիամից. Ես միայն մի քանի անգամ ևս
կերևամ աշխարհում
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Աղջի՛կս, կարիք չկա վախենալու այս աշխատանքում, քանի որ կանխասացվել
է, որ դարձը տեղի կունենա: Ցավալի է, բայց ոչ բոլոր մարդիկ կարող են փրկվել
կամ կփրկվեն: Նրանք, ովքեր այսօր աշխարհում հալածում են իմ թանկագին
Որդուն, ավելի վատն են, քան նրանք ովքեր մահվան մատնեցին Նրան
Խաչելության ընթացքում: Քանի որ իմ Որդին մեռավ, որպեսզի մարդկությանը
փրկի մեղքից, ամբողջ աշխարհի համար դաս եղավ, որ իմանան իմ Որդու
հանդեպ պաշտամունքի կարիքը: Շատերը, ովքեր գիտեն ճշմարտությունը,
ընտրում են անտեսել սա:
Ես այնքան շատ անգամներ եմ ուղարկվել՝ խրախուսելու համար աղոթքն
աշխարհով մեկ, սակայն ժամանակի ընթացքում զավակներին տրված իմ
նախազգուշացումները մոռացվել են: Այսօր, երբ ես տարբեր երկրներում
հայտնի եմ դարձնում ինձ տեսանողների, նրանց ոչ միայն արհամարհում են,
այլև ծաղրի են ենթարկում: Իմ ներկայությունը և այն նշանները, որոնք ես ցույց
եմ տալիս երկնքում, և մյուս նշանները, մերժվում են: Նույնիսկ քահանաներն ու
եպիսկոպոսներն են անտեսում իմ նախազգուշացումները: Նրանք նույնպես
մեջք են շրջել աստվածային միջամտությունների հանդեպ հավատից: Որքա՜ն
կույր են նրանք, որ մերժում են իմ՝ իրենց սիրելի Մոր կողմից առաջարկվող
օգնությունը:
Իմ Որդին այնքան շատ է տառապում, սիրտ է կոտրվում մեղքի չարիքի
պատճառով Նրան այսօր տառապանքի մեջ տեսնելիս: Իմ զավակները
գաղափար չունեն, թե ինչպես է Նա տանջվում այն տառապանքից, որին
ստիպված է ականատես լինել աշխարհում, երբ Նա տեսնում է մարդկանց
դաժանությունը:
Զավա՛կս, հիշեցրու իմ զավակներին, որ ես միայն մի քանի անգամ ևս կերևամ
աշխարհում, քանի որ եկել է ժամանակը վերջնական մարտի համար, երբ ես
կջախջախեմ Օձի Գլուխը:
Իմ զավակները պետք է իմանան, թե որքան սիրված և փայփայված են իրենք իմ
սիրելի Որդու կողմից: Ես կոչ եմ անում նրանց բացել իրենց սրտերը և Նրան
ցույց տալ այն սերն ու կարեկցանքը, որին Նա արժանի է: Նա՝ ձեր Փրկիչը, ով

կամովին ընդունեց մահը ամենադաժան ձևով, որպեսզի փրկի ձեզ, հիմա
ցանկանում է փրկել այս սերնդին Սատանայի որոգայթներից:
Նա՝ Խաբեբան, ժպտում է, զավա՛կս, քանի որ գիտի, որ հաջողացրել է գողանալ
թանկագին հոգիներ: Աղոթ՛ք, աղոթե՛ք, աղոթե՛ք հիմա, որ իմ Որդուն լսեն
Նախազգուշացման ընթացքում, և որ ազատագրման այդ ընծան ընդունվի
խոնարհ և բաց բազուկներով:
Հիշեք, որպես ձեր Մայրը, ես միշտ մեղմացում կաղերսեմ իմ զավակների
համար: Իմ արցունքները հոսում են նրանց համար, ովքեր չեն ցանկանում լսել
ճշմարտությունը, որովհետև միայն մշտական աղոթքի միջոցով կարող են այդ
դժբախտ հոգիներն ազատագրվել:
Ձեր սիրող Մայր
Վշտերի Թագուհի Տիրամայր

Իմ ծննդյան օրը չափազանց յուրահատուկ տոն է
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Վաղը, զավա՛կս, մի յուրահատուկ տոն է ինձ համար՝ ձեր սիրող Մոր համար,
քանի որ իմ ծննդյան օրն է:
Իմ սիրտը ծանրացած է վշտից այն վիրավորանքի պատճառով, որն իմ սիրելի
Որդին տառապում է մարդկանց մեղքերի համար: Ես ժպտում եմ, երբ տեսնում
եմ, թե ինչպես են ինձ նվիրված զավակներն անում իրենց կարողացածը, որ
հոգիներ փրկեն, սակայն իմ արցունքները շարունակում են հոսել, որովհետև
ես չեմ կարողանում դիմանալ, տեսնելով տառապանքը ձեր աշխարհում:
Զավա՛կս, չշրջես մեջքդ նույնիսկ մեկ պահ իմ Որդի Հիսուս Քրիստոսի և
Ամենաբարձրյալ Աստծո կողմից տրվող պատգամները տարածելուց, քանի որ
ժամանակը համարյա սպառվել է: Նվիրաբերիր այս աշխատանքին որքան
կարող ես շատ ժամանակ: Շարունակիր առաջ գնալ, զավա՛կս: Ես միշտ
կծածկեմ քեզ իմ սուրբ թիկնոցով:
Ձեր սիրող Մայր
Երկնքի Թագուհի

Սպասման ժամանակ – ասա մյուսներին թե ինչ պետք է
սպասել
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, աշխարհն օր օրի ավելի է իջնում կործանման մեջ: Իմ
զավակների մեջ հույսի, անհանգստության, զայրույթի և հուսահատության
խառնուրդ է պատերազմի և փողի պակասի պատճառով, իրենց ընտանիքների
համար ինչպես հարկն է սնունդ և հագուստ ապահովելու համար: Բայց ուշ
դարձրեք սրան. Շուտով դուք կարիք չեք ունենա հոգալ ձեզ համար, քանի որ
Նախազգուշացումից հետո աշխարհում Լույսի և Սիրո ավելի դրական
զգացողություն կլինի: Ամեն ինչ կորած չէ, աղջի՛կս:
Աղոթիր նրանց համար, ովքեր Նախազգուշացման ընթացքում դարձի կգան,
որպեսզի դրանից հետո մնան ճշմարտության ճանապարհի վրա: Աղոթիր, որ
Իմ և Իմ Հավիտենական Հոր հանդեպ սերն ավելի ուժեղ դառնա նրանց մեջ,
ովքեր արդեն գիտեն ճշմարտությունը:
Քանի դեռ Իմ զավակները կգրկեն Նախազգուշացման ընծան, նրանք
վախենալու ոչինչ չեն ունենա:
Նրանք, ովքեր չեն մնա այդ ճանապարհի վրա և նորից կդառնան իրենց
մեղավոր ուղիներին, նրանք վախենալու ավելի շատ բան ունեն: Իմ Հայրը թույլ
չի տա նրանց, որ թունավորեն ուրիշներին իրենց քմահաճ և չար ուղիներով:
Նրանք կկանգնեցվեն: Ցավալի է, սակայն շատերը կշրջվեն ճշմարտությունից և
կփորձեն շարունակել ուժ և վերահսկողություն գործադրել Իմ մնացած
զավակների վրա:
Աղոթեք, որ Երկնային Պատիժը նվազեցվի: Ձեր աղոթքները կօգնեն շրջելու
այդպիսի իրավիճակները և խուսափելու դրանցից: Հիմա սպասման
ժամանակն է: Աղոթքի ժամանակը, և ամեն ինչ անելու, որպեսզի որքան
հնարավոր է շատ մարդիկ իմանան, թե ինչ է սպասվում:
Այս օգոստոս ամիսը՝<<Հոգիների փրկության ամիսը>>, այնքան կարևոր է,
զավակնե՛րս: Խնդրում եմ, տոկուն եղեք ձեր պաշտամունքի մեջ այս ամիս,
քանի որ հոգիները, որոնք կփրկեք, շատ կլինեն: Երկինքն ուրախանում է Իմ
բոլոր հետևորդների կողմից արված սրտի և հոգու այն սիրո և
առատաձեռնության համար, որը մի թանկագին ընծա է՝ տրված Ինձ, որպեսզի
մարդիկ փրկվենՆախազգուշացման ընթացքում:

Գնա հիմա, աղջի՛կս, և տարածիր Իմ Խոսքը: Գնա հիմա խաղաղությամբ և
սիրով:
Ձեր սիրող Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Հայր Աստված. Տառապանքի դերը
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Ես Ալֆան եմ և Օմեգան. Ես Հայր Աստվածն եմ՝ Մարդու և Տիեզերքի Արարիչը:
Իմ թանկագին աղջի՛կ, հիմա Ես վերջապես ընդունում եմ Ինձ տրված քո
ընծան՝օգնել փրկելու հոգիներ: Քո ընծան ընդունվում է սիրով և
ուրախությամբ: Դա հեշտ ճանապարհ չի լինի, բայց դու պաշտպանված կլինես,
եթե ամեն օր խնդրես Ինձ պաշտպանության համար:
Քո տառապանքը կլինի մտավոր ձևով և հոգու խավար: Մինչ այն կշատանա,
շարունակիր հիշել այն արարածների մասին, որոնք կփրկվեն քո
տառապանքների պատճառով:
Գնա պաշտամունքի որքան կարող ես հաճախ, որպեսզի ստանաս այս
աշխատանքի համար պահանջվող զորությունը: Իմ սիրելի Որդու կողմից
տրվող պատգամները կշարունակվեն: Դրանք պետք է տեղադրվեն ինչպես
նախկինում, քանի որ աշխարհին ուղղված Նրա պատգամները կավելանան,
այլ ոչ թե կպակասեն: Քեզ շատ սրբեր են օգնում, ովքեր միջնորդում են քեզ
համար:
Շարունակիր աղոթել Սուրբ Երրորդությանը այն շնորհների համար, որոնք
անհրաժեշտ են ուժեղ մնալու համար: Երբեք լքված չզգաս, քանի որ դա կթվա
որպես քո տառապանքի մի մասը: Իջեցրու գլուխդ: Լուռ մնա և ուրախ երևա
արտաքին աշխարհին: Անտեսիր նրանց, ովքեր կվիրավորեն քեզ: Դրա
փոխարեն հիշիր, որ քո հոգու միջով փայլող Աստվածային Լույսն է, որ դուրս
կհանի մյուսների մեջ եղած խավարը: Միայն և միայն այդ ժամանակ դու
կհասկանաս այն տառապանքը, որն այրելով անցնում է Իմ Որդու Սրտի միջով,
երբ Նա տեսնում է մեղքը աշխարհում: Քո տառապանքը կլինի միայն մի
հատվածը այն ամենի, ինչ Նա տառապում է օրվա յուրաքանչյուր րոպե:

Ընդունիր հիմա այն ընծան, որը տրվել է նաև քեզ, երբ կանչվեցիր լինելու
զոհաբերվող հոգի:
Հիշիր, որ դու, աղջի՛կս, միշտ Իմ Սրտի մեջ ես: Ես հսկում և պաշտպանում եմ
քեզ: Ժպտա հիմա: Մի վախեցիր, քանի որ աշխատանքը մեծ պարգևներ կտա
քեզ և քո ընտանիքին ու սիրելիներին Իմ Փառահեղ Թագավորության մեջ:
Ձեր Սիրող Հայր
Աստված՝ Արարիչ ամեն բանի

Զավակներս, մի հուսահատվեք մարդկությանը սպասվող
հուսահատության մասին հեքիաթներից
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, արդեն մի քանի օր է, ինչ Ես չեմ հաղորդակցվել քեզ հետ:
Դա նրա համար էր, որպեսզի քեզ հնարավորություն տրվեր լսել Իմ սիրելի Հոր՝
Ամենաբարձրյալ Աստծո խորհուրդը, որպեսզի օգնի քեզ հասկանալու
տառապանքի դերը հոգիների փրկության գործում:
Օրերը հիմա ավելի են կարճանում, մինչ Նախազգուշացման ժամանակը
մոտենում է: Ամեն ինչ պատրաստ է Իմ Սիրո Բոցերի համար, որոնք
կպարուրեն ողջ աշխարհն ամբողջությամբ: Հիմա հրեշտակները, երկնքի
երգչախմբերը/բազմությունները սպասում են Փառքի այն օրվան, երբ Ես
կվերադառնամ՝ մարդկանց տալու համար վերջին հնարավորությունը, որ
ընդունեն Իմ և Իմ Հավիտենական Հոր Գոյության հնարավորությունը:
Զավակնե՛րս, մի հուսահատվեք մարդկությանը սպասվող հուսահատության
ասեկոսեներից ու պատմություններից: Դրա փոխարեն նայեք Ինձ հիմա և Ինձ
վստահեք ձեր վախը: Մարդկությանը կտրվի այսպիսի մի հրաշալի ընծա:
Մարդը ոչ միայն կհանդիպի Ինձ դեմ առ դեմ, այլև կուրախանա՝ իմանալով և
տեսնելով ճշմարտությունը՝ ներկայացված հենց իր աչքերի առջև:
Սա մի մեծ օր կլինի պատմության մեջ, երբ Հույս և Սեր ցույց կտրվի ձեզ
բոլորիդ: Նույնիսկ կարծրացած մեղավորները ծնկի կգան և կլացեն
ապաշխարության արցունքներով: Սա լավ լուր է, զավակնե՛րս, քանի որ բոլորը
կարող են փրկվել, եթե մի կողմ դնեն իրենց հպարտությունն ու
եսասիրությունը: Բոլորը, իրենց ազատ կամքով, կմիավորվեն, թույլ տալու

համար որ Ես մտնեմ իրենց սրտերի մեջ, որպեսզի կարողանան
առաջնորդություն ստանալ գնալու դեպի Լույսը:
Մահացու մեղքի մեջ գտնվող շատ մեղավորների համար այդ Լույսը կայրի
նրանց աչքերն ու հոգին: Դա ցավոտ կլինի: Եթե միայն նրանք կարողանան
դիմանալ այն վախին, երբ տեսնեն թե ինչպես են իրենք վիրավորում Ինձ,
նրանք կդառնան ուժեղ և դարձի կգան:
Ուստի, Իմ բանակի զավակնե՛ր, Ես ասում եմ ձեզ հիմա: Ժպտացեք, քանի որ
այդ իրադարձությունը կլինի ձեր կյանքի ամենաարտակարգ դեպքը, և Իմ ու Իմ
Հավիտենական Հոր հանդեպ ձեր սերը կողողի ձեր հոգին: Այնքան շատ սեր
կներթափանցի ձեր մտքի, մարմնի և հոգու մեջ, որ դուք ընդմիշտ կնորացվեք
ոգով: Աղոթեք հիմա ձեզ բոլորիդ համար, քանի որ ժամանակը կարճ է:
Աշխարհը հիմա նախապատրաստվում է Նախազգուշացման համար, որպեսզի
բոլորը պատրաստ լինեն Իմ մեծ ընծայի համար:
Շարունակեք նվիրվածությամբ, զավակնե՛րս, Հոգիների փրկության այս
ամսվա ընթացքում, քանի որ օգոստոսի վերջին միլիոնավոր հոգիներ կփրկվեն
ձեր ջանքերի շնորհիվ:
Հիշեք, զավակնե՛րս, Ես ներկա եմ ձեր յուրաքանչյուր օր. Դիտելով, ուղղություն
տալով: Ես սիրում եմ ձեզ բոլորիդ: Մնացեք հավատարիմ տառապած հոգիներ
փրկելու Իմ ցանկությանը:
Հիսուս Քրիստոս

Խառնաշփոթություն աշխարհում՝ Իմ հանդեպ սիրո
պակասի պատճառով
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, եկել է ժամանակը աշխարհում իրարանցման համար, ուր
մարդ կբարձրանա մարդու դեմ, եղբայրը՝ եղբոր դեմ, և հարևանը՝ հարևանի
դեմ, ինչպես կանխասացվել է: Իրադարձությունները հիմա դուրս կժայթքեն
մեկը մյուսի ետևից: Շատ երկրներ կզգան դա: Շատ զայրույթ կա աշխարհում,
հիասթափություն և վախ՝ Իմ զավակների միջև: Ասա նրանց, որ այդ
իրադարձությունները հրահրվում են Սատանայի կողմից, և
անհանգստությունն ավելի կշատանա ու կուժգնանա Նախազգուշացումից
առաջ:

Սա, աղջի՛կս, կանխասացվել է որպես այն նշաններից մեկը, որը
մարդկությունը կզգա 2011թ-ի՝ Մաքրագործման տարվա ընթացքում: Իմ
զավակներն ականատես կլինեն, ցնցված, այն չարիքին, որը գոյություն ունի
աշխարհում նրանց հոգիների մեջ, ովքեր մեկը մյուսի հանդեպ լցված են զուտ
ատելությամբ և զայրույթով: Հաղթողներ չեն լինի այս պատերազմում, աղջի՛կս,
որը կշարունակի տարածվել: Մարդու ձեռքով են այդ վայրագությունները
կատարվում: Իմ և Իմ Հավիտենական Հոր հանդեպ սիրո պակասի պատճառով
է, որ նրանք դառնում են Սատանայի կամավոր կամակատարները:
Աղոթեք, զավակնե՛րս, բոլոր նրանց համար, ովքեր կտառապեն աշխարհի
անհանգստության պատճառով: Քանի որ շատ քիչ երկրներ զերծ կմնան
կատաղության և ավերածության այս ժայթքումից: Ատելության այդ
պատերազմը տեսանելի կլինի շատ երկրների և ազգերի միջև: Շատերը կզգան
խառնաշփոթություն, սարսափ և վիշտ:
Խնդրում եմ վստահեք Իմ Հորը՝ Աստծուն՝ Հավիտենական Հորը, քանի որ Նրա
Ձեռքը կօգնի կանգնեցնել այդ աղետները, զավակնե՛րս: Ուժեղ մնացեք, զգոն և
հավատարիմ Ինձ՝ ձեր Սիրող Փրկչին: Ամեն ինչ կբարելավվի ձեր աշխարհում,
երբ հասկանաք սիրո կարևորությունը ձեր կյանքում և ներդաշնակության ու
հոգատարության կարևորությունը ձեր հարևանի հանդեպ: Աղոթքը կօգնի
նվազեցնել չար անհանգստության ազդեցությունը:
Հիշեք, պատերազմը, բռնությունն ու սպանությունն Աստծուց չեն գալիս:
Դրանք ստեղծված են Սատանայի կողմից: Նրա զայրույթը հիմա հասել է
աննախադեպ աստիճանի, և նրա կատաղությունը թափվում է Իմ զավակների
վրա նրանց միջոցով, ովքեր հոգով թույլ են և սեր չունեն իրենց սրտերի մեջ:
Լսեք Ինձ հիմա: Սիրեք մեկդ մյուսին ինչպես Ես եմ ձեզ սիրում: Մերժեք
Սատանային, նրա զինակիցներին ու խամաճիկներին հիմա: Աղոթեք սուրբ
Միքայել հրեշտակապետին, որ պաշտպանի ձեր համայնքը: Աղոթեք Ինձ՝
առաջնորդության համար: Աղոթեք՝ հրավիրելով Սուրբ Հոգուն, որ իջնի ձեր
երկրների վրա:
Ձեր գթառատ Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Աղոթեք նրանց համար, ովքեր չեն կարող տեսնել
նյութական օգուտից այն կողմ
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, դու պետք է տոկուն լինես այս տառապանքի մեջ, քանի որ
այդպես վարվելով, հոգիներ ես փրկում: Քո տառապանքը հիմա բացահայտում
է այն չարչարանքները, որոնք Ես կրեցի մարդու մեղքի ձեռքից:
Հիմա մարդու ագահությունն այն աստիճան է ավելացել, որ ձեր
հասարակության մեջ այլևս բարոյական նորմերը չեն գործում: Ագահության
հանդեպ մարդու մեղքը նշանակում է, որ նրա հոգը չէ, թե ով է տառապում իր
ձեռքով մինչ իր նկրտումները բավարարվում են: Թույլ տվեք Ինձ ասել ձեզ, որ
նրանք, ովքեր տանջում են ուրիշներին ագահության և ընչաքաղցության
միջոցով, չեն վրիպում Իմ ուշադրությունից: Ես դիտում եմ: Ես տեսնում եմ: Ես
նվաստանում եմ, երբ ականատես եմ այն չար ուղուն, որով մարդը ընտրում է
ներքև իջնել, որպեսզի հարստություն ձեռք բերի ուրիշների հաշվին:
Նրանք, աղջի՛կս, կմերկացվեն նյութական բարեկեցությունից, եթե չխնդրեն Իմ
ներողամտությունը: Նրանց փողը անպետք կլինի: Քանի որ նա, ով
գայթակղվում է հոգիներ չարչարելով, որպեսզի գողանա այն, ինչ իրավամբ
պատկանում է իր եղբայրներին ու քույրերին, նրանց ոչինչ չի թողնվի
մոխիրներից բացի: Աղոթեք նրանց համար, ովքեր չեն կարողանում տեսնել
նյութական շահից այն կողմ, որովհետև եթե նրանք մեջք չշրջեն այդ չար
արարքների հանդեպ, նրանք մի կողմ կնետվեն, և չեն կարողանա մտնել Իմ
Հոր Թագավորություն:
Չարիք գործեք ուրիշների հանդեպ այս աշխարհում, և դուք կնետվեք
Սատանայի որջը: Այն, ինչ թվում է ձեր ճշմարիտ իրավունքը ուրիշների
հաշվին կուտակած հարստության հանդեպ, ձեզ տառապանք կբերի
հավիտենության համար:
Ցած դրեք ձեր ագահության և ընչաքաղցության զենքերը հիմա: Ազատագրում
փնտրեք, քանի որ եթե այդպես վարվեք, խաղաղությունը կվերադառնա ձեր
հասարակություն:
Ձեր Փրկիչ
Արդարադատության Թագավոր
Հիսուս Քրիստոս

Ես չեմ խրախուսում վախենալ Նախազգուշացումից
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, դեպի Նախազգուշացում տանող գլոբալ
իրադարձությունների արագությունը, ինչպես Ես կանխասացել էի,
շարունակում է աճել: Աղոթքը, զավակնե՛րս, էական է հիմա, երբ Իմ
հետևորդները՝ լցված Սուրբ Հոգու շնորհներով ամենուր աշխարհում կռում են
Իմ բանակը: Այս բանակը, չնայած բավականին փոքր է այն առումով, որ Իմ
հետևորդներից յուրաքանչյուրը դեռևս պետք է հասկանա, որ իրենցից
յուրաքանչյուրը կարևոր դեր է կատարում նույնիսկ հիմա, կբարձրանա և
կառաջնորդի Իմ զավակներին մինչև ամենավերջը:
Իմ բոլոր զավակները պետք է լսեն Ինձ հիմա: Այս ժամանակներում մարդու
կողմից մարդու դեմ կատարվող յուրաքանչյուր վայրագության համար դուք
պետք է աղոթեք չարագործի համար յուրաքանչյուր դեպքում: Հիմա կոչ է
արվում աղոթել մեղավորների համար: Աղոթքի միջոցով դուք կարող եք կանչել
Սուրբ Հոգուն, որ Լույս բերի այդ խեղճ հոգիների մեջ: Նրանցից շատերն
այնքան կույր են Իմ Հոր Սիրո հանդեպ, որ թափառում են աննպատակ
կերպով՝ ընկնելով մի ճգնաժամից մյուսի մեջ այնպես, որ վնասում են բոլոր
նրանց, ում հետ շփվում են: Եթե ձեզանից ավելի շատերը խնդրեն Իմ
Գթասրտությունը այդ մեղավորների հանդեպ, ապա Չարի արարքների
ազդեցությունը զգալիորեն կթուլանա: Սա է գաղտնիքը, զավակնե՛րս, թե
ինչպես պետք է թուլացնել Սատանայի ատելությունը, որը դուրս է ժայթքում
ինչպես կրակը վիշապի բերանից՝ փորձելով ողողել աշխարհը իր
ատելությամբ լի թույնի մեջ:
Նա՝ Խաբեբան, և նրա չարքերը, ամենուրեք են: Քանի որ Իմ զավակների
հավատքը բավականին թույլ է համաշխարհային մասշտաբով, Սատանայի
չար արարքները բռնել են մարդկությանը մի այնպիսի չարության մեջ, որից
դժվար է դուրս գալ: Եթե Իմ զավակներն ամենուր հավատային Աստծո՝
Ամենակարող Հոր Գոյությանը, դա տեղի չէր ունենա: Այդ դեպքում Սատանայի
ազդեցությունը նույնիսկ ավելի թույլ կլիներ, եթե Իմ զավակներն աղոթեին
օգնության համար և խնդրեին Իմ Հոր Գթասրտությունը:
Աղոթքը ձեր զրահն է հիմա, զավակնե՛րս, այժմվանից մինչև
Նախազգուշացման ժամանակն ընկած հատվածում: Օգտագործեք աղոթքը՝
փրկելու համար խավարի մեջ գտնվող հոգիներին: Նախազգուշացումից հետո
ձեր աղոթքների կարիքը կլինի, որ օգնեք Իմ զավակներին վերագտնելու իրենց
պաշտամունքը Իմ Հավիտենական Հոր հանդեպ և գովաբանելու Նրա Փառքը:
Համբերությունը, ամենօրյա լուռ աղոթքը, աղոթախմբերի կազմումը,
Աստվածային Գթասրտության աղոթքի ամենօրյա ասելը, ծոմապահությունը և
Իմ սիրելի Մոր համար ասված Սուրբ Վարդարանը, այս բոլորը համատեղված՝
ծառայում են որպես հոգիների փրկության կատարյալ բանաձև:

Ես չեմ խրախուսում վախենալ Նախազգուշացումից: Աղոթեք հիմա ձեր
սեփական հոգու և ուրիշների հոգիների համար ազատագրման գործողության
միջոցով, և նախքան Ինձ հետ՝ ձեր սիրող Փրկչի հետ դեմ առ դեմ հանդիպելը:
Ես ժպտում են ուրախությամբ և երջանկությամբ, երբ մտածում եմ այն պահի
մասին, երբ Իմ Գթասրտության այդ մեծ Ընծան կբացահայտվի Իմ
զավակներին: Դա վերադարձ է տուն, որի նմանը գոյություն չունի (որն
աննկարագրելի է): Քանի որ դա կլինի, երբ ձեր սրտերը լցվեն Իմ Աստվածային
Սիրով: Ձեր հոգիները վերջապես կլուսավորվեն երկրի վրա Նոր Դրախտի
նախապատրաստման համար: Այդ ժամանակ Ես կբերեմ այն հանգստությունը,
որը մինչ այդ պակասում էր ձեր կյանքում, երբ դուք կմիանաք Ինձ:
Հիշեք, զավակնե՛րս, այն պատճառը, թե Ես ինչու եմ հիմա հաղորդակցվում
աշխարհի հետ: Իմ ցանկությունն է վստահեցնել, որ Իմ բոլոր զավակները
փրկվեն Սատանայի ճանկերից: Նաև Իմ խորը անհուն Սերն է ձեր
յուրաքանչյուրիդ և ամեն մեկիդ հանդեպ, որ Ես պետք է երկարեմ Իմ Ձեռքը,
որպեսզի դուք կարողանաք միանալ Ինձ՝ նախապատրաստվելու համար, որ
նորից տուն գաք, իրավամբ ձեզ պատկանող տունը:
Վախը Ինձնից չի գալիս: Ես սիրում եմ ձեզ, զավակնե՛րս: Ես բերում եմ ձեզ այս
փառահեղ ընծան՝ Իմ Սիրուց ելնելով: Ուրախացեք, ժպտացեք և ողջունեք Ինձ,
երբ նշանը երևա երկնքում: Բարձրացրեք ձեր ձեռքերը և գովաբանեք Հայր
Աստծուն, որ տալիս է Ինձ այս վերջին հնարավորությունը ձեզ փրկելու
համար:
Ձեր սիրող Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս
Գթասրտության Թագավոր

Հիմա Իմ հետևորդներին տրվել է միջնորդության ընծան
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ հետևորդների սերը շարունակում է Ինձ պահել: Ես
ուրախության արցունքներ եմ հեղում, երբ ականատես եմ լինում Իմ այն
հետևորդների սիրուն, ովքեր շրջապատում են քեզ և գրկում աղոթքներով:
Նրանք, աղջի՛կս, Սուրբ Հոգու ընծայի միջոցով կանչվել են հռչակելու համար
Իմ Ամենասուրբ Խոսքը աշխարհին, այս կարևոր պատգամների միջոցով:

Եթե միայն այդ հոգիները, ովքեր հետևում են Ինձ և ովքեր գիտեն, որ Ես
հաղորդակցվում եմ տարբեր տեսանողների միջոցով, բացեն իրենց աչքերն ու
լսեն, թե Ես ինչ ունեմ ասելու: Այդ դեպքում նրանց աղոթքներն օգտակար
կլինեն այն խեղճ հոգիների համար, ովքեր նախապատրաստված չեն
Նախազգուշացմանը:
Իմ Սերը փայլում է աշխարհով մեկ Իմ հավատարիմ զավակների միջոցով: Իմ
Սիրո Լույսը, որը փայլում է նրանց միջոցով, հենց հիմա աշխարհում
բավականին շատ դարձ է առաջ բերում: Այս ամիս, չնայած Իմ զավակները
տեղյակ չեն, միլիոնավոր հոգիներ են հիմա փրկվում Իմ սիրելի հետևորդների
նվիրվածության պատճառով: Նրանք, Իմ թանկագին զավակները, հետևեցին
այս օգոստոսի՝ հոգիների փրկության ամսվա ընթացքում աղոթելու և
պաշտամունքի Իմ հրամանին: Ասա Իմ զավակներին, որ նրանց աղոթքներն ու
ծոմապահությունը շատ մեծ ուրախություն է ստեղծել Իմ Հոր քնքուշ Սրտում:
Հիմա առատորեն շնորհներ են հոսում այդ սիրելի սուրբ հոգիների վրա,
որպեսզի նրանց տրվի զորության ընծան՝ այս օրվանից սկսած՝ կորած
հոգիների համար բարեխոսելու համար:
Որքա՜ն եմ Ես փափագում գրկել նրանցից յուրաքանչյուրին Իմ Բազուկների
մեջ՝ Իմ Սուրբ Սրտին մոտիկ, որպեսզի կարողանամ նրանց ցույց տալ, թե
որքան շատ եմ իրենց սիրում: Այնքան խիզախ, այնքան հավատարիմ և, չնայած
երբեմն-երբեմն մեղքի նկատմամբ շեղումներին, այնքան լավ: Նրանց սիրտը և
հոգին հիմա միախառնված են Իմ կարեկցանքին, և Սուրբ Հոգին կառաջնորդի
Իմ թանկագին բանակը, մինչ նրանք առաջ են գնում դեպի հաղթանակը,
օգնելով Ինձ ձեռք բերել ավելի շատ հոգիներ:
Ձեր սիրող հավատարիմ Փրկիչ
Մարդկության Թագավոր

Աստված ստեղծեց աշխարհը – ոչ մի այլ մոլորակ չի կարող
բնակեցվել մարդու կողմից
Շաբաթ, 13 օգոստոսի, 2011թ., ժ. 17:00
Դարձը, աղջի՛կս, հիմա պետք է Իմ զավակների համար առաջնահերթ լինի,
մինչ նրանք ասում են ուրիշներին աշխարհին տրվող Իմ պատգամների մասին:
Մեկ հոգի մի օրում, սա Ինձ բերում է մեծ ուրախություն, զավակնե՛րս, երբ
մյուսները սկսում են բացել իրենց աչքերը ճշմարտության հանդեպ:

Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ մարդն ամեն օր այդքան զբաղված է, նրա կյանքում քիչ
ժամանակ է մնում աղոթքի համար: Աղոթքը, զավակնե՛րս, կարող է լինել մի
պահ, մի ժամ, մի խոսք կամ որևէ տեսակի հաղորդակցություն Ինձ հետ:
Նշանակություն չունի, թե մարդ որտեղ է Իմ մասին մտածում: Դա կարող է
լինել տանը, այգում, ավտոմեքենայի մեջ, աշխատանքի ժամանակ, ինչպես
նաև Իմ եկեղեցում: Կարևոր չէ, թե որտեղ եք դուք խոսում Ինձ հետ, չնայած
կարող եք Ինձ ավելի շատ բավականություն պատճառել, երբ Ինձ հետ զրուցում
եք Իմ Տան մեջ:
Շատ մարդիկ սխալմամբ հավատում են, թե Ես չեմ կարող լսել իրենց մտքերը,
զգալ իրենց ցավը, վիշտը կամ ուրախությունը: Մի՞թե նրանք չեն հասկանում,
որ իրենց ստեղծել է Իմ Հայրը՝ ԱՄԵՆ բանի Ամենակարող Արարիչը: Նա, ով
գիտե ամեն ինչ, ձեզ բոլորիդ կոչ է անում կանգ առնել օրվա ընթացքում գոնե
մեկ պահ: Խնդրեք Իմ զորությունը ձեզ ուժեղացնելու համար: Մի պահը այն է,
ինչ Ես խնդրում եմ, այդ մեկ թանկարժեք պահը, երբ դուք կանչում եք Ինձ՝
հնարավորություն տալով Ինձ Սուրբ Հոգու զորությամբ ներս մտնել ձեր հոգու
մեջ: Նույնիսկ մի շշնջոցը, երբ դուք կանչում եք Ինձ օգնության, կլսվի: Եթե դուք
չեք կանչում Ինձ, Ես չեմ կարող պատասխանել, քանի որ Ես երբեք չեմ
միջամտի ձեր ազատ կամքին:
Ես նման եմ մի հոր, որը ներքև է նայում մի խումբ խաղացող երեխաների:
Բոլորը զբաղված, վազում են, զրուցում մեկը մյուսի հետ, ոմանք ծիծաղում են,
կամ կռվում իրար հետ: Երեխաների մեծ մասը պատասխանում են մեծին, երբ
նրանց կանչում են: Բայց ոմանք համառ են, իրենց մեջքն են շրջում և մերժում
պատասխանել, երբ խնդրում են: Ոմանք քնքուշ են, ոմանք՝ այնքան էլ չէ:
Այնուամենայնիվ, այդ նուրբ տարիքում քչերը ատելություն ցույց կտան:
Սակայն երբ Ես այսօր նայում եմ աշխարհում Իմ այդ զավակներին, Ես
տեսնում եմ ատելություն, և նույնիսկ ավելի վատ՝ ամբողջական
անտարբերություն Իմ՝ Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ, իրենց սիրող Փրկչի
հանդեպ: Շատերի համար նույնիսկ Իմ Անունն է ատելի:
Այս ժամանակներում, ուր դուք ապրում եք, զավակնե՛րս, կա Իմ զավակների
մի սանձարձակ խումբ, չափազանց քիչ կարգ ու կանոնով, ովքեր հավատացած
են, թե աշխարհն իրենցն է կառավարելու համար, վերահսկելու, շահագործելու,
կամ նույնիսկ վնասելու ինչպես իրենք հարմար կգտնեն: Քիչ հարգանք է ցույց
տրվում Հոր՝ ամեն բանի Արարչի հանդեպ: Այնքան ամբարտավան է մարդն
այսօր, որ հավատացած է, թե ինքն ավելի բարձր հիերարխիայից
(ստորակարգություն) է դուրս եկել, քան Իմ Հավիտենական Հոր հիերարխիան
է: Ուստի նա շարունակում է ավելին փնտրել իր ծագման մասին, չնայած
ճշմարտությունը տրված է ամբողջ ժամանակ տեսնելու համար: Այնքան շատ
ժամանակ է վատնվում անտեղի որոնումների վրա: Անպետք երազանքներ,

որոնք բոլորը ստեղծվել են այն գիտնականների մտքերի կողմից, որոնց
հպարտությունն իրենց սեփական մտավոր կարողությունների հանդեպ, մի
ընծա տրված Հայր Աստծո կողմից, նշանակում է, որ նրանք հավատացած են,
թե կգտնեն նոր փաստեր իրենց ծագման մասին:
Ինչու՞ այդ զավակները չեն հասկանում, որ երկիրը ստեղծվել է մարդու համար:
Ոչ մի այլ մոլորակ չի կարող բնակեցվել մարդու կողմից, քանի որ դա Իմ Հոր
ծրագրի մասը չէ: Որքան հիմար կարղ է մարդը լինել, երբ ցանկանում է
լրացնել իր հոգու ներսում ոգու դատարկությունը: Ամբողջ սնունդն ու
լրացումը կարող է լինել նրանը, եթե նա նստի և ընդունի ճշմարտությունը.
Աստծո՝ Հավիտենական Հոր՝ տիեզերքի Արարչի գոյության ճշմարտությունը:
Ձեր սիրող Փրկիչ, Ուսուցիչ և Արդար Դատավոր
Հիսուս Քրիստս

Վայելեք այն փառահեղ կյանքը, որն սպասվում է ձեզ 1,000
տարի
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, դու շարունակում ես պաշտպանել Իմ Խոսքն այն ժամանակ,
երբ փաստորեն, դրա կարիքը չկա:
Իմ Խոսքը կծակի հավատացողների սրտերն ինչպես սուր, երբ նրանք տեսնեն
Իմ պատգամները, որոնք տրված են քեզ աշխարհի համար: Նրանք կիմանան
ճշմարտությունը, երբ կարդան Իմ Խոսքը, քանի որ Իմ աստվածային Լույսը
այնպես կազդի նրանց վրա, որ դժվար կլինի այն անտեսել: Շատերն են քննում
և շարունակում քննել, ճիշտ ինչպես արեցին Նոյի ժամանակ: Նրանց
նախազգուշացնում էին, սակայն նրանք չէին ցանկանում լսել: Նրանք փակում
էին Իմ Հոր Ձայնը, երբ Նա Նոյի և մյուս մարգարեների միջոցով պատգամներ
էր ուղարկում: Միայն նրանք փրկվեցին, ովքեր լսեցին և ենթարկվեցին:
Լսեք Իմ պատգամները հիմա: Բաց արեք ձեր սրտերը և թույլ տվեք, որ Իմ
Խոսքը խոսի ձեր հոգիների հետ, զավակնե՛րս: Ուշադրություն մի դարձրեք
աշխարհիկ շեղումներին: Պարզապես կենտրոնացեք Իմ Ձայնի վրա: Այդպես
վարվելով, դուք կփրկեք ձեր հոգիները:
Նրանք, ովքեր չեն ցանկանա լսել իրենց մեջքը շրջելու պատճառով, ժամանակի
ընթացքում կգան քաղցած բերաններով՝ կլանելու համար Իմ Ամենասուրբ

Խոսքը, Նախազգուշացման տեղի ունենալուց հետո: Քանի որ այդ ժամանակ
դուք պատրաստ կլինեք հետևելու Իմ առաջնորդությանը, այնպես որ Ես
կկարողանամ ինչպես հարկն է ուղղորդել ձեզ դեպի Երկրի վրա Նոր Դրախտը,
որտեղ դուք, ձեր ընտանիքն ու ձեր սիրելիները կվայելեք այն Փառապանծ
Կյանքը, որն սպասում է ձեզ 1,000 տարի: Ոչ մի հիվանդություն, ոչ մի սննդի
պակաս, ոչ մի անհանգստություն, այլ միայն Սեր իր ամենամաքուր ձևով: Մի
փառապանծ ամբողջություն, որն իրավամբ ձեզ պատկանող ժառանգությունն
է:
Խնդրում եմ հիմա սրտանց աղոթեք զանազանության համար, որ ընդունեք Իմ
Սուրբ Խոսքը, երբ այն ներկայացվի ձեզ, զավակնե՛րս: Համարեք այն ձեր
կյանքի ընթացքում ձեզ տրված ամենամեծ ընծաներից մեկը: Գրկեք այն
մարմնով, մտքով և հոգով: Քանի որ միայն այդ ժամանակ կգտնեք ճշմարիտ
խաղաղություն:
Ձեր սիրող Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Օգնեք Ինձ փրկել բոլոր երիտասարդներին՝ ձեր
հասարակության ամենախոցելիներին
Երկուշաբթի, 15 օգոստոսի, 2011թ., ժ. 00:05
Իմ սիրելի աղջի՛կ, մինչ Իմ Հավիտենական Հայրը՝ Ամենաբարձրյալ Աստված,
նախապատրաստում է աշխարհը առջևում սպասվող փոփոխությունների
համար, Նա վշտի մեջ է այն մարդկանց համար, ովքեր դեռևս կույր են Իր
Գոյության ճշմարտության հանդեպ:
Երբ Իմ Հայրը հիմա սկսում է հնչեցնել փոփոխությունները Երկիր Իմ
Վերադարձի համար, Նա այնքան շատ մեղք է տեսնում աշխարհում, որ վշտից
լալիս է այն հոգիների անխուսափելիության համար, ովքեր հավիտյան կորած
կլինեն Իր համար: Աղոթքը, փրկելու համար նրանց, ովքեր այսօր դեռևս
կենդանի են աշխարհում և ովքեր կամովին շրջվել են Նրանից բացահայտ
անհնազանդությամբ, չնայած գիտեն և ընդունում են Նրա Գոյությունը, կարող է
օգնել փրկելու նրանց հոգիները: Շարունակեք աղոթել և անձնական
զոհաբերություններ անել այդ հոգիների համար, աղջի՛կս, քանի որ առանց
աղոթքի պետք է վախենաք նրանց ապագայի համար:

Ես հենվում եմ Իմ հետևորդների վրա, որ աղոթեն կորած հոգիների համար:
Ժամանակը, համոզելու համար հավատի մեջ կույրերին, որ բացեն իրեն
աչքերը Հայր Աստծո Գոյության ճշմարտության հանդեպ, արդեն քիչ է մնացել:
Իրար միացրեք ձեր ձեռքերը, Իմ Լույսի զավակնե՛ր, որպեսզի Իմ հանդեպ ձեր
սիրո և նվիրվածության շրջանը բավականին ուժեղ լինի՝ տանելու համար այն
հոգիներին, ովքեր չեն հավատում կամ ընդունում Իմ կամ Իմ Սիրելի Հոր
Գոյությունը: Մի կտրեք հավատի այդ շղթան, երբ կարող եք հասնել փրկելու
ձեր եղբայրներին և քույրերին, ովքեր այլևս չեն հետևում Հավիտենական
Կյանքի ճշմարտության ուղուն: Ընդհակառակը, քանի որ նրանք թուլացել են
աշխարհիկ հմայքների գայթակղությունից, նրանց հաստատուն
առաջնորդություն է հարկավոր օգնելու համար:
Մի կռվեք նրանց հետ, ովքեր չեն հավատում Աստծուն: Փայփայեք նրանց
քնքշորեն: Ասացեք նրանց Իմ խաչելության մասին, և թե ինչպես Իմ
Հավիտենական Հայրը կատարեց Գերագույն Զոհաբերությունը, որ փրկի Իր
զավակներին, տալով նրանց փրկության շնորհի ընծան մեղքի թողության
միջոցով:
Իմ Հայրը կոչ է անում հիմա բոլոր նրանց, ովքեր առաջին անգամ են կարդում
այս պատգամները: Դուք պետք է կարդաք յուրաքանչյուր պատգամ
ուշադրությամբ: Հետո աղոթեք Սուրբ Հոգուն շնորհի համար, որ կարողանաք
տեսնել, որ այս պատգամներն աստվածային ծագում ունեն: Բացեք ձեր սիրտը,
որ ստանաք Իմ Խոսքը: Զգացեք Ինձ ձեր հոգու մեջ՝ խնդրելով Ինձնից
հետևյալը.

<<Հիսուս, եթե այդ իսկապես Դու ես, խնդրում եմ, ողողիր հոգիս Քո Սիրո
նշանով, որ ես կարողանամ ճանաչել Քեզ որ այդ Դու ես: Թույլ մի տուր ինձ
խաբվել ստերից: Դրա փոխարեն ցույց տուր Ինձ Քո Գթասրտությունը՝ բացելով
Իմ աչքերը ճշմարտության հանդեպ և երկրի վրա Քո նոր Դրախտի
ճանապարհի հանդեպ>>:
Հիշեք, զավակնե՛րս, Իմ խորը քնքուշ Սիրո պատճառով է, որ Ես գալիս եմ
դեպի աշխարհ՝ հաղորդակցվելով ձեզ հետ այս ձևով: Դա ձեզ շոկի մեջ գցելու
համար չէ: Ձեզ վրա ազդելու համար չէ, հակառակություն կամ
վիճաբանություն առաջացնելու համար չէ: Դա բոլոր հոգիներին փրկել օգնելու
համար է, հատկապես երիտասարդ սերնդին, ովքեր հետաքրքրություն չունեն
կրոնի հանդեպ, այնքան որ զբաղված են նրանք իրենց կյանքով, ուր Աստված
քիչ տեղ է զբաղեցնում: Նրանց հետ հասկանալի լեզվով խոսելու միջոցով է, որ
Ես ցանկանում եմ նրանց զգոն դարձնել այն դեպքերի մասին, որոնք

պատրաստ են ծավալվելու: Նրանք ձեր հասարակության ամենախոցելիներից
են, զավակնե՛րս: Կենսական է, որ Ես որքան հնարավոր է շուտ հասնեմ նրանց:
Հավաքվեք հիմա, զավակնե՛րս, Ինձ հետ փրկելու համար բոլոր
երիտասարդներին աշխարհում այսօր: Օգնեք Ինձ գրկել նրանց դեպի Իմ
Թագավորություն, որպեսզի այդ թանկագին հոգիներից ոչ մեկը չկորչի Ինձ
համար:
Ձեզ սիրող Փրկիչ համայն մարդկության
Հիսուս Քրիստոս

Ինչպես խնդրել Ինձ, որ լուծեմ ձեր
անհանգստությունները
Չորեքշաբթի, 17 օգոստոսի, 2011թ., ժ. 23:00
Իմ սիրելի աղջի՛կ, քեզ վրա հեղվող շնորհները հիմա տրվում են, որպեսզի քեզ
ավելի ուժեղ դարձնեն այս աշխատանքում՝ քեզ լրացուիչ վստահություն տալու
միջոցով:
Վստահությունն Իմ հանդեպ, զավակնե՛րս, չափազանց կարևոր է: Այո՛, Իմ
Սուրբ Սրտին շատ մեծ ուրախություն է բերում, երբ դուք ճշմարտապես
վստահում եք Ինձ և թողնում եք ձեր բոլոր անհանգստությունները՝ դրանք
հանձնելով Ինձ, այնպես որ Ես կարող եմ հոգալ դրանք, և միայն այդ ժամանակ
դուք կկարողանաք ունենալ ճշմարիտ խաղաղության զգացողություն:
Իմ զավակներից այնքան շատերն են աղոթում հատուկ նպատակների համար:
Ես լսում եմ յուրաքանչյուրին: Բայց դուք, երբ ինչ-որ կարևոր բանի համար
աղոթում եք Ինձ, պետք է թողնեք ձեր ամբողջ վախը: Վախն Ինձնից չէ: Այն
տրվում է ձեզ Սատանայի կողմից որպես միջոց՝ ձեզ տանջելու համար: Մի՞թե
չեք հասկանում սա: Երբ վախենում եք ինչ-որ բանից, որը զգում եք, որ
ազդեցություն ունի ձեր կյանքի վրա, այդ դեպքում որքան շատ դուք վախենաք,
այնքան այդ խնդիրը կթարախակալի (կվատանա):
Միայն այն ժամանակ, երբ կանգ կառնեք և կասեք Ինձ.

<<Հիսուս, ես վստահությամբ Քեզ եմ հանձնում իմ բոլոր մտահոգություններն
այս հարցում, այնպես որ հիմա դա քո խնդիրն է, որ լուծես ըստ Քո
Ամենասուրբ Կամքի>>,

Այդ դեպքում է, որ ձեր միտքը կլինի խաղաղության մեջ: Վստահություն ասելով
Ես սա ի նկատի ունեմ, զավակնե՛րս:
Վստահությունն Իմ հանդեպ նշանակում է, որ դուք ցույց եք տալիս մեծ հավատ
(վստահություն): Վստահեք Ինձ, Ես մեռա ձեր մեղքերի համար. ձեզանից
յուրաքանչյուրի, ով կենդանի է հիմա նույնիսկ այս դարաշրջանում: Ինչու՞
չպետք է դուք վստահեք Ինձ:
Ես սիրում եմ ձեզ ինչպես ոչ մի արարած այս աշխարհում: Ոչ մեկը չի կարող
սիրել և չի սիրի ձեզ այնպես, ինչպես Ես եմ սիրում: Հիշեք սա միշտ:
Գնացեք հիմա սիրով և խաղաղությամբ: Ես ձեր կողքին եմ առավոտյան,
ցերեկը և գիշերը՝ պարզապես սպասելով ձեր կանչին:
Ձեր սիրող Ընկեր և Փրկիչ
Գթասրտության Թագավոր
Հիսուս Քրիստոս

Մեծ Տառապանքը արդեն մեղմացվում է աղոթքի միջոցով
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Աղջի՛կս, Իմ այն հետևորդները, ովքեր լավ գիտեն Սուրբ Գրքերը, հակվում են
տալ իրենց սեփական մարդկային բացատրությունները, որից այնքան
հեշտությամբ մոռացվում է Իմ քարոզած դասը՝ մեկդ մյուսին սիրելու մասին:
Սիրեք միմյանց: Պատվեք ձեր հորն ու մորը: Պատվեք ձեր Արարչին՝ Հայր
Աստծուն, և ապրեք ինչպես Ես եմ ձեզ պատվիրել՝ Իմ Հոր հանդեպ սիրով և
վախով:
Այնքան շատ գիտուն մարդիկ, տարված Իմ ուսուցումների վերլուծությամբ,
մոռանում են մեկ բան. Այն, որ Ես նորից գալու եմ դատելու համար: Երբեք ոչ
մի պահ նրանք չեն մտածում, որ այդ ժամանակը կարող է լինել նաև իրենց
սեփական կյանքի ընթացքում, այլ ոչ թե հեռավոր ապագայում: Ուրեմն ինչու՞
են նրանք փնտրում և շարունակում փնտրել այլ իմաստներ Սուրբ Գրքերում,
երբ ճշմարտությունն այդքան պարզ է: Ինչու՞ նրանք չեն հիշում, որ Ես միայն
սեր եմ խնդրում: Սեր Իմ՝ ձեր Փրկչի հանդեպ: Սեր՝ Հայր Աստծո և միմյանց
հանդեպ:

Այն մտածող փորձագետները, ովքեր հայտարարում են թե կարողանում են
վերլուծել Իմ ուսուցումները և այնքան հեռու են գնում, որ փորձում են
կանխագուշակել թե Ես երբ նորից կգամ, Ես նրանց ասում եմ հետևյալը. Եթե
փորձում եք ենթադրել, թե կարողացել եք զանազանել Իմ վերադարձի
տարեթիվը, ապա ցավալի է, բայց դուք սխալվում եք: Ոչ մեկին չի ասվի այդ
ամսաթիվը, ոչ նույնիսկ Երկնքի հրեշտակներին, ոչ էլ Իմ Սիրելի Մորը: Բայց
սա Ես կարող եմ հայտնել. Տառապանքը արդեն որոշ ժամանակ է, ինչ սկսվել է:
Մեծ Տառապանքը կսկսվի 2012թ-ի վերջին: Այս սարսափելի
ժամանակահատվածը սկսում է մեղմանալ Իմ սիրելի հետևորդների
աղոթքների միջոցով: Այն նաև կնվազեցվի այն դարձի միջոցով, որը տեղի
կունենա Մեծ Նախազգուշացումից հետո: Այս իրադարձությունը բարի լուր է,
զավակնե՛րս: Այն օգնելու համար է, որ արմատախիլ արվի Չարի հանդեպ
մարդու ստրկությունը:
Կրոնական փորձագետները գոռոզամտություն են ցուցաբերում, որն Ինձ
համար նողկալի է
Ցավալի է, բայց շատերը կարհամարհեն Իմ աղաչանքները՝
նախապատրաստվելու համար, այնքան որ նրանք տարված են մարդկային
մտածողության վրա հիմնված այսպես կոչված ինտելեկտուալ կրոնական
վեճերով: Փորձելով գերազանցել միմյանց ապացուցելու համար, որ իրենցից
ամեն մեկն ավելի գիտուն է, քան մյուսը: Այդ փորձագետները ցուցադրում են
գոռոզամտություն, որն Ինձ համար նողկալի է: Նրանք փարիսեցիներից ավելի
լավը չեն: Նրանց տգիտությունը փակում է ճշմարտության ճանապարհը, երբ
այն ներկայացվում է հենց իրենց աչքերի առջև:
Իմ սրբազան սպասավորներն արհամարհում են Իմ Խոսքը
Իմ Խոսքն ընկել է խուլ ականջների վրա: Իմ Խոսքն անտեսվում է Իմ սրբազան
սպասավորների կողմից, մինչ Ես փորձում եմ հաղորդակցվել նրանց հետ
պատմության այս պահին: Սակայն Նախազգուշացումից հետո նրանք
արդարացում չեն ունենա, եթե չնստեն ու չլսեն Իմ հրահանգները: Քանի որ
այդ ժամանակ նրանք ձեռքերը վեր պարզած կաղերսեն Ինձ, որ առաջնորդեմ
իրենց Մեծ Երկնային Պատժի միջով: Քանի որ երբ այս մարգարեությունը
քողազերծվի նրանց համար, ովքեր կասկածում են Իմ Խոսքին, այս
պատգամատարի միջոցով, Ես ձեզ կոչ եմ անում այդ ժամանակ վերցնել Իմ
Սուրբ Գավաթը, խմել դրանից և կռվել հոգիներ փրկելու համար:
Ես կոչ եմ անում ձեզ բոլորիդ, ներառյալ այդ ինքնակոչ հոգևոր
փորձագետներին, որ խոնարհությամբ նստեք և հարց տաք. Ինչու՞ պետք է Ես
խրախուսեմ սովորական հավատացողներին սկսել քննարկում երկիր Իմ
վերադարձի մասին: Հիմա ամենակարևորն այն է, որ Ես գալիս եմ:
Նախապարտաստված եղեք միշտ: Երբեք մի դատեք ուրիշներին Իմ Անվամբ:

Ամեն գնով փնտրեք խոնարհության ընծան, քանի որ այն կլինի ձեր
անցաթուղթը դեպի Երկինք:
Փեր սիրող Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Ի՞նչն է, որ խրախուսում է երիտասարդներին այդքան
ամաչել Ինձ համար
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, երիտսարդների հանդեպ Իմ Սերը, հատկապես
դեռահասների և անչափահասների, չափազանց խորն է: Նրանց ծնողների
նման, Ես զգում եմ սեր, երջանկություն, անհանգստություն և ներբեմն
զայրույթ, մինչ հետևում եմ նրանց աճին: Ո՜հ, որքան է Իմ Սիրտը կոտրվում,
երբ Ես լսում եմ, թե ինչպես են նրանք ասում, թե չեն հավատում Աստծուն՝
Հավիտենական Հորը: Նրանք, զավակնե՛րս, ստիպված են ժխտել Նրան այն
պայմանականության համար, որպեսզի իրենք համապատասխան երևան
իրենց ընկերների կողքին, չտարբերվեն նրանցից:
Փաստն այն է, որ երիտասարդների համար այլևս հեշտ չէ արտահայտել իրենց
սեփական սերն Իմ հանդեպ, նույնիսկ եթե նրանք ընդունում են Իմ գոյությունը:
Այս բանի ընդունումը կարող է ընկճել նրանց, երբ Իմ՝ Հիսուս Քրիստոսի կամ
Իմ Հավիտենական Հոր հանդեպ հավատը արհամարհվում է հանուն այսպես
կոչված <<Ավելի բարձր էության>>: Ի՞նչն է, որ նրանց այդքան խրախուսում է
ամոթ զգալ Ինձ համար: Ինչու՞ են նրանք մտածում, թե իրենք պետք է
հարմարվեն մի այնպիսի աշխարհի, որը զուրկ է հոգուց կամ ոգու հանդեպ
մտահոգությունից:
Երաժշտությունն ու արվեստը հսկայական ազդեցություն ունեն այդ թանկագին
փոքրիկ հոգիների վրա, որոնց չեն ասել Դրախտի կամ Դժոխքի մասին
ճշմարտությունը: Նրանք, ինչպես Իմ մյուս բոլոր զավակները, ովքեր
համառորեն խուսափում են Իմ, Իմ ուսուցումների կամ Իմ Հավիտենական Հոր
գոյության մասին ցանկացած ակնարկից, նույնքան մեծ հավանականությամբ
կարող են կորչել ամայության մեջ:
Ծնողնե՛ր, Ես կոչ եմ անում ձեզ ասել ձեր զավակներին այս երկրի վրա նրանց
գոյության մասին ճշմարատությունը: Թե որտեղից են նրանք գալիս, և այն
ճակատագիրը, որը սպասվում է նրանց այս կյանքից հետո: Ձեր

պարտականությունն է օգնել նրանց, որ բացեն իրենց աչքերը Իմ Սիրո
հանդեպ: Բերեք նրանց Ինձ մոտ քնքշորեն, բայց օգտագործեք հնարավոր ամեն
միջոց նրանց հոգիները փրկելու համար: Արեք սա նրանց հանդեպ ունեցած
սիրուց ելնելով: Գուցե դուք տարիներ շարունակ խուսափել եք ձեր
պարտականություններից, սակայն հիմա ժամանակն է ուղղել բաց թողածը:
Աղոթելով Աստվածային Գթասրտության աղոթքը նրանց հոգիների համար,
դուք կարող եք փրկել նրանց: Ավելի լավ կլինի, եթե նրանք իրենք քայլեն դեպի
Ինձ՝ իրենց ձեռքերն Ինձ պարզած այս կյանքում:
Երիտասարդներին Ես կասեմ հետևյալը. Եթե հավատում եք Ինձ, մի վախեցեք
հրապարակայնորեն ընդունել դա: Մի մերժեք Ինձ, քանի որ Ես ձեր կյանքի
գիծն եմ, առանց ում կյանք չկա: Երբ ուրիշները տեսնեն, թե որքան ուժեղ է ձեր
հավատը, նրանք ավելի շատ կհակվեն իրենց սիրտը բացելու Իմ առջև: Սա
բավականին մեծ քաջություն է պահանջում ձեր կողմից, բայց Ինձնից ստացած
ձեր շնորհները կգերազանցեն ձեր վախը: Երբ դուք ասեք, որ Ես իսկապես
Գոյություն ունեմ, երբ նրանց ցույց տաք հարգանք և սեր և գրավեք նրանց դեպի
ձեզ, նրանք կհարգեն ձեզ Իմ մասին խոսելու համար: Տարօրինակ կթվա, որ
խոսեք Իմ մասին, որից անմիջապես հետո՝ աշխարհիկ հարցերի մասին,
սակայն ձեր հավատն ավելի կուժեղանա, երբ անեք դա: Դուք ոչ միայն ձեր
սրտում կզգաք հսկայական սեր Իմ հանդեպ, այլև այն կփրկի ձեր ընկերների
հոգիները:
Օգտագործեք ինտերնետը Իմ պատգամը տարածելու համար: Խոսեք դրանց
մասին: Նշանակություն չունի, թե ով կծաղրի ձեզ: Որովհետև երբ դուք անեք
դա, շատ ու շատ երիտասարդներ աշխարհով մեկ կունենան հավիտենական
կյանք, դրա հետևանքով ստեղծված դարձի պատճառով:
Առաջ գնացեք հիմա, Իմ թանկագին երիտասարդ բանա՛կ: Հիմա ժամանակն է,
որ դուք խիզախություն քաղեք, տարածելու համար Իմ պատգամները, որոնք
տրվում են այս սերնդին աշխարհում, հիշեցնելու համար նրանց, թե Ես ով եմ,
ինչու Ես փրկեցի ձեզ բոլորիդ դժոխքի խորքերից, և ինչու եմ Ես հիմա հասնում,
որ մեկ անգամ ևս փրկեմ ձեզ:
Հիմա ժամանակն է, որ Ես հասնեմ ձեզ, բռնելու համար ձեր ձեռքն Իմ Ձեռքի
մեջ:
Ես սիրում եմ ձեզ:
Ձեր սիրող Փրկիչ և Ընկեր
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Փողը և չափից շատ փողը ավերում է հոգին
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես այցելում եմ քեզ այս երեկո, մինչ աշխարհը սկսում է
շարունակվող դաժանությամբ դուրս ժայթքել՝ ազգ ազգի ետևից ռմբակոծում են
մեկը մյուսին իշխանություն և փառք փնտրելով: Աղոթիր այն բոլոր հոգիների
համար, ովքեր կոչնչանան այդ բռնության մեջ, որպեսզի նրանք կարողանան
շնորհ գտնել Իմ Հոր Թագավորությունում:
Աղջի՛կս, հիմա աշխարհը կանցնի կանխասացված փոփոխությունների միջով՝
որոնք կմաքրեն նրան, որպեսզի մարդը արժանի դառնա Իմ խոստումին: Ես
թույլ կտամ, որ նրանք շարունակեն զրկվել նյութական բարիքներից այն ագահ
մարկանց կողմից, ովքեր պատասխանատու են նրանց հանկարծակի անկման
համար: Մինչ այս փորձություններն ուժգնանում են, այդ զավակներն ազատ
կլինեն այն երկաթե շղթաների կապանքներից, որոնք կապում են նրանց
Սատանայի դատարկ խոստումներին, նրա՝ ով գայթակղեցնում է
հարուստներին՝ խոստանալով նրանց նույնիսկ ավելի շատ, այժմ կշարունակի
բացահայտորեն ցուցադրել գռեհիկ ցուցամոլության լկտիությունը ողջ
աշխարհին: Նա կանի դա, այնպես որ Իմ զավակները ոչ միայն կնախանձեն
հարուստներին և հռչակավորներին, այլև կանեն իրենց կարողացած ամեն ինչ,
որ կրկնօրինակեն նրանց: Իմ զավակներին այս լաբիրինթոսի մեջ մտցնելով,
ուր զգալի հարստության թակարդները կարևոր նպատակ կթվան հասնելու
համար, նա (Սատանան) կհաջողացնի հեռացնել նրանց ճշմարտությունից:
Երբ մերկ ու ոտաբոբիկ լինեք, Ես նորից կհագցնեմ ձեզ, զավակնե՛րս, միայն թե
այս անգամ այն կլինի սպառազինության մի թիկնոց՝ նախատեսված
պաշտպանելու ձեզ չար մարդկանց չարությունից: Երբ սպառազինված լինեք,
դուք պատրաստ կլինեք նորից մտնել աշխարհ՝ կյանքի հանդեպ ունեցած այլ՝
տարբեր հայացքով: Մի կյանքի, երբ ձեր հարևանի հանդեպ սերը կլինի ձեզ
համար թիվ մեկ նպատակը: Երբ դուք միմյանց նկատմամբ սեր եք ցույց տալիս,
դուք ապացուցում եք Իմ հանդեպ ունեցած ձեր ճշմարիտ սերը:
Հարստության ու գանձների այդ ֆասադը, որն աշխարհում Իմ զավակներից
շատ քչերին է հասանելի, միայն այդ է: Քանի որ դրա ետևում նյութ չկա: Դուք
կխոցվեք, եթե նմանատիպ հարստություն փնտրեք, երբ խաբեբան համոզի ձեզ,
թե դուք կհասնեք մեծ հարստությունների և հռչակի: Ճշմարտությունն այն է, որ
մինչ զբաղված կլինեք դատարկ և անիմաստ ցանկություններ հետապնդելով,
կանտեսեք Իմ հանդեպ ձեր ունեցած պարտականությունը:

Երբեք թույլ մի տվեք, որ հարստության և հռռչակի ցուցադրումը գայթակղեցնի
ձեզ, զավակնե՛րս, քանի որ իմացեք, որ փողը և չափից շատ փողը ավերում է
հոգին: Նրանք, ովքեր չափից շատ փող ունեն, որը հավանական է
չկարողանան ծախսել այս կյանքում, պետք է տան դա այն դժբախտ մարդկանց,
ովքեր ուտելու քիչ բան ունեն: Արեք սա, և դուք կկարողանաք փրկել ձեր հոգին:
Եթե ընկնում եք ծայրահեղությունների ետևից, երբ արդեն այնքան ունեք, որ
կբավարարի կերակրել և հագցնել մի ամբողջ ազգի, ուրեմն սովամահ կլինեք:
Կյանքի սնունդը խոնարհաբար ընդունումն է այն բանի, որ միմյանց հանդեպ
սերը այն է, ինչը Ես սովորեցրել եմ ձեզ: Ձեր հարևանին սիրել նշանակում է
հոգ տանել նրանց, ովքեր ոչինչ չունեն:
Արթնացեք և ընդունեք ճշմարտությունը, քանի դեռ չափազանց ուշ չէ ձեզ
համար: Հսկայական նյութական հարստություն ունեցողների համար ավելի
դժվար է Իմ Հոր բարեհաճությունը գտնել, եթե նրանք չկիսեն ուրիշների հետ
(իրենց ունեցածը): Հիշեք սա: Նրանք, ովքեր քիչ ունեն և նախանձում են նրանց,
ովքեր թվում է թե ունեն ամեն նյութական հարմարավետություն, նրանք
նույնպես պետք է զգույշ լինեն: Միայն մեկ կալվածք կա, որին դուք պետք է
փորձեք հասնել, և դա այն կալվածքն է, որը սպասում է ձեզ Երկրի վրա նոր
Դրախտի մեջ: Միայն սրտով, մտքով և հոգով խոնարհներին կտրվի բանալին:
Ձեր սիրող Փրկիչ
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Չարը ներկայացվում է որպես բարի, մինչդեռ բարին
ներկայացվում է որպես չար
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Երբ մարդ քննում է իր հավատքը, նա պետք է մտածի: Եթե նա կասկածի մեջ է,
ապա պետք է խնդրի Ինձ, որ բացեմ Իր աչքերը: Եթե նրա համար դժվար է
աղոթելը, ապա նա պետք է խնդրի Ինձ, որ բացեմ նրա բերանը: Բայց եթե նա չի
ցանկանում լսել ճշմարտությունը, նա ուրիշների աղոթքի կարիքն ունի:
Զավակնե՛րս, Ես խորապես մտահոգված եմ այն բանից, թե ինչպես է չարը
ներկայացվում որպես բարի, մինչդեռ բարին ներկայացվում է որպես չար:
Ամեն ինչ ձեր աշխարհում հակառակ ուղղությամբ է: Ձեզնից նրանք, ովքեր Իմ
հանդեպ խորը նվիրվածություն չունեն, նրանք ավելի խելացի չեն լինի:
Հիմա աշխարհում կառավարությունների, եկեղեցու և պետությունների
յուրաքանչյուր մակարդակում գործողություններ են կատարվում ձեր անվամբ,
իսկ դուք մոռացկոտ եք դրանց հանդեպ:

Վատ օրենքներ են ընդունվում և ներկայացվում մարդկությանը որպես նրանց
լավագույն շահերի համար: Սա ներառում է նոր ռեժիմները, բժշկությունը,
արտասահմանյան օգնությունը, վակցինացիան և նոր կրոնական ու այլ
ուսմունքների քարոզումը: Երբեք չի եղել այսպիսի խառնաշփոթություն Իմ
զավակների միջև:
Արտաքուստ ամեն ինչ այնպես է թվում, ասես թե վերահսկվում է և կարգ ու
կանոնի մեջ է, և այնպես է ինչպես կա: Բայց միակ իսկական կարգը, որ
գոյություն ունի՝ նրանց ձեռքով է, ովքեր վերահսկում են համաշխարհային
իրադարձությունները՝ թաքնված իրենց չար ուղիների հարմարավետության
մեջ փակ դռների ետևում:
Մի խաբվեք, զավակնե՛րս: Դուք պետք է շրջվեք դեպի Ինձ օգնության համար,
որպեսզի գաղտնի գլոբալ ուժերի կողմից պլանավորված չար
իրադարձությունները հնարավոր լինի թուլացնել: Դեպի իրական
ազատություն տանող ձեր միակ ուղին այն է, երբ դուք կվերավառեք Իմ
հանդեպ ձեր ունեցած հավատը: Սա տեղի կունենա շուտով, Իմ թանկագին
զավակնե՛ր, երբ Ես ներկայանամ աշխարհին Նախազգուշացման ընթացքում,
որն ավելի ու ավելի է մոտենում:
Ես ձեզ կոչ եմ անում աղոթել նրանց համար, ովքեր տեսողություն ունեն, բայց
կույր են Իմ Ամենասուրբ Խոսքի հանդեպ: Աղոթեք նրանց համար ովքեր
համառորեն շուռումուռ են տալիս Իմ ուսուցումները և Իմ սրբազան
սպասավորների համար, ովքեր վախկոտությունից ելնելով տեղի են տալիս
կառավարությունների կողմից իրենց ներկայացված պահանջներին:
Հիմա միայն մեկ կառավարող կա, ով պատասխանատու է ապագայի համար, և
դա Իմ Հավիտենական Հայրն է՝ ամեն բանի Արարիչ ու Ստեղծող Աստվածը:
Ամենից առաջ հավատարիմ եղեք Նրան և դուք հաստատուն պատվար կգտնեք
ճշմարտության ճանապարհով առաջ գնալիս:
Ձեր սիրող Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Ոչ մի մեղք այնքան ծանր չէ, որ հնարավոր չլինի ներել
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Աղջի՛կս, հիմա դու սկսում ես հասկանալ տառապանքի ճշմարտությունը: Երբ
Ես խնդրում եմ ընտրյալ հոգիներին տառապել, նրանք տառապում են այնպես,
ինչպես Ես տառապեցի Իմ խաչելության ժամանակ Իմ տանջանքների
ընթացքում: Ճիշտ այնպես, ինչպես Իմ մահը փրկեց մարդուն մեղքից, ձեր
տառապանքը կարող է փրկել մարդկանց հավիտենական
դատապարտությունից: Կամովին կերպով առաջարկելով ձեր տառապանքը,
դուք զոհաբերություն եք կատարում, որպեսզի մարդկության հոգիներին ցույց
տրվի Աստծո Գթասրտությունը:
Եթե Ես ավելի շատ հոգիների խնդրեի դա անել, նրանք կվախենան և
կհրաժարվեն: Սակայն շատ հոգիներ են տառապում, ովքեր չգիտեն, որ իրենք
ընտրյալ հոգիներ են: Իմ զավակներից շատերը հարցնում են, թե ինչու են որոշ
մարդիկ տառապում, իսկ որոշները՝ ոչ: Իմ պատասխանը սա է, որ Ես ընտրում
եմ այն տեսակի սրտերը, ովքեր խոնարհություն են ցույց տալիս այս կյանքում,
նրանց, ովքեր ուրիշների կարիքները դնում են իրենց սեփական կարիքներից
առաջ: Քնքուշ սրտի հոգին իր վրա է վերցնում տառապանքի դերն Ինձ համար:
Սա մի ընծա է Իմ կողմից: Դա կարող է ընծա չթվալ, բայց երբ ձեզ տրվում է այս
ընծան, դուք փրկում եք հազարավոր հոգիների ամեն օր Իմ Անունից:
Ես հիմա ցանկանում եմ խնդրել Իմ հետևորդներին, որ ամեն օր մի
զոհողություն անեն՝ տառապանքին մոտիկ, որպեսզի օգնեն Ինձ փրկելու
մահացու մեղքի մեջ գտնվող հոգիներին Նախազգուշացման ընթացքում նրանց
մահվան պահին: Խնդրում եմ, խնդրեք Ինձնից այդ ընծան: Սրտով
խոնարհներին Ես նաև խնդրում եմ, որ նրանք կատարեն մեկ անձնական
զոհողություն Իմ Փառքի համար: Նրանք, ովքեր զգում են, որ չեն կարող դա
անել, ապա Ես կօրհնեմ ձեզ Իմ յուրահատուկ շնորհներով, որովհետև Ես
գիտեմ, որ ձեր գոյություն ունեցող սերն Իմ հանդեպ և ձեր աղոթքներն արդեն
իսկ փրկում են ձեր եղբայրների և քույրերի կյանքերը:
Զավակնե՛րս, իմացեք հետևյալը: Իմ հետևորդների բանակը օր օրի աճում է այս
պատգամների պատճատով: Շուտով այն կդառնա միլիոնավորների բանակ: Ես
կոչ եմ անում միայն նրանց, ովքեր բավականին խիզախ են վերցնելու Իմ
ձեռնոցը: Քաջության արմատը սերն է: Քաջության մասին մեկի
բացատրությունը կտարբերվի մյուսի բացատրությունից: Ես պարզապես ձեզ
խնդրում եմ, որ աշխարհին ասեք Իմ Սիրո մասին: Հիշեցրեք նրանց Սուրբ
Գրքերում պարունակվող ճշմարտության մասին: Ասացեք նրանց, որ Ես
վերադառնում եմ՝ առաջարկելու համար իրենց Իմ Գթասրտության մեծ ընծան
շուտով: Քանի որ, եթե Ես գալու լինեի այսքան շուտ ձեր աշխարհ՝ դատելու
համար, ապա Երկինքը կամայանար, այնքան որ լայնածավալ է մեղքն այսօր:

Տարածեք Իմ բարի լուրը: Հիշեցրեք նրանց, որ երբ նրանք սեր են զգում,
իսկական, մաքուր սեր որևէ մեկի հանդեպ, նույնիսկ եթե դա լինի մի անցողիկ
հայացք կամ մի բարի արարք, որին ականատես եք, ապա Ես ներկա եմ այդ
ժամանակ:
Ասացեք նրանց, որ առանց Իմ Սիրո իրենք կխորշոմեն և կդառնան ոչինչ:
Ասացեք նրանց, որ երբ Ես տեսնում եմ իրենց, նրանք մերկ են, առանց
աշխարհիկ ունեցվածքի Իմ Աչքի առաջ: Ես տեսնում եմ միայն նրանց հոգու
մեջ եղած լավը կամ վատը:
Այն խեղճ վախեցած հոգիներին, ովքեր ամաչում են իրենց կենսակերպի
համար, ասացեք նրանց, որ Ես ներող եմ, ամենագթառատ և կողջունեմ իրենց
Իմ բացված և սիրող բազուկների մեջ: Նրանք միայն պետք է քայլեն դեպի Ինձ և
խնդրեն, որ Ես օգնեմ իրենց: Ես երբեք չեմ շրջվի մեղավորների
աղերսանքներից, որքան էլ մութ լինեն նրանց մեղքերը: Ես ներում եմ բոլոր
նրանց, ովքեր ճշմարիտ զղջում են զգում նախկինում իրենց կատարած
ցանկացած վիրավորանքի համար:
Նրանց սրտերն ավելի թեթև կդառնան, և Իմ Սերը ետ կբերի Լույսը իրենց
կյանքի մեջ: Ես նորից կգամ Փառքով, զավակնե՛րս, ոչ թե ձեզ վախեցնելու
համար, այլ ձեզ Իմ ընծաները բերելու համար, այն նույն ընծաները, որոնք դուք
մերժել եք Սատանայի գործերի միջոցով:
Եկեք, խոնարհեք ձեր գլուխները: Մի կողմ հրեք ձեր ամոթը, և խնդրեք Ինձ որ
ներեմ ձեզ հիմա: Ինչ ոչինչ չի զարմացնում, զավակնե՛րս: Ոչ մի մեղք այնքան
մեծ չէ, որ Ես չկարողանամ ներել, եթե ճշմարիտ ապաշխարում եք: Մի
ուշացրեք: Թողություն (ազատագրում) փնտրեք հիմա, քանի դեռ չափազանց
ուշ չէ:
Ձեր սիրող Հիսուս Քրիստոս
Մարդկության Փրկիչ

Այս մարգարեի միջոցով կանխասացված
մարգարեությունները՝ այժմ կատարվելիս
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, աշխարհի բոլոր ազգերը կձգտեն կարդալ քեզ տրված Իմ
պատգամները: Քանի որ երբ նրանք ականատես լինեն Նախազգուշացմանը,
այդ ժամանակ նրանք կփնտրեն Իմ առաջնորդությունը, որ իրենց ուժ տամ:
Հիմա դու հոգնած ես, աղջի՛կս, մինչ տառապանքն ավելանում է, բայց դու
ժամանակավոր թեթևացում կստանաս մի քանի օրից: Այս ամենը պահանջվում
է քեզնից, որովհետև Ես այդ տառապանքի կարիքն ունեմ, որ օգնի Ինձ
ազատելու սարսափելի մեղքի մեջ գտնվող մարդկանց: Փորձիր և տես այն
օգուտները, որ այն բերում է, քանի որ մի օր դու կուրախանաս Ինձ հետ, երբ
տեսնես այս աշխատանքի պտուղները:
Առաջ գնացեք, զավակնե՛րս, զորությամբ, քանի որ ինչպես այս մարգարեի
միջոցով կանխասացված մարգարեություններն են ծավալվում, նույնպես կլինի
այս վեբ կայքի վավերականությունը:
Աղոթեք հիմա, զավակնե՛րս, որ դուք՝ Իմ բանակը, աճի թվով և միավորվի
որպես մեկ, կռվելու համար այն հոգևոր մարտում, որն առջևում է:
Ձեր սիրող Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Հիմա մի շարք երկրներ կզգան կլիմայական քաոս: Իմ
Հայրը բարկացած է
Հինգշաբթի, 25 օգոստոսի, 2011թ., ժ. 20:00
Իմ սիրելի՛ն, կոչ արա Իմ բոլոր աղոթքի մարտիկներին, որ աղոթեն մյուսների
համար: Դրանց թվում են չհավատացողները և բռնության ու ատելության
թակարդի մեջ ընկածները: Նրանք հուսահատորեն թափառում են՝ փորձելով
գտնել սեր և խաղաղություն իրենց կյանքում, և չեն կարողանում գտնել: Դուք
պետք է շատ աղոթեք այդպիսինների համար, որովհետև առանց ձեր
աղոթքների նրանք կընկղմվեն դժոխքի կրակների մեջ: Թույլ մի տվեք որ դա
տեղի ունենա: Եթե հնարավոր լինի նրանց գեթ մի փոքր խրախուսել, որ քայլեն
դեպի Ինձ և նախապատրաստված լինեն լսելու Իմ Խոսքերը, նրանց կտրվի
շնորհները, որպեսզի Ես կարողանամ վերցնել նրանց Իմ Բազուկների մեջ:
Աղջի՛կս, աշխարհը պետք է հիմա նստի և ուշ դնի Ինձ: Շատ շուտով նրանք
ականատես կլինեն մի շարք երկրաշարժերի և ջրհեղեղների: Մի շարք
երկրներում քաոս կտիրի կլիմայական աղետների միջոցով: Սրանք այն

պատիժներն են, որոնք Իմ Հայրը նետում է ցած մարդկության վրա: Մեղքը
կպատժվի, աղջի՛կս, և այն երկրները, որոնք մեղավոր են աբորտ քարոզելու
մեջ, չեն խուսափի Իմ Հոր ձեռքից, որովհետև այն կիջնի: Աղոթքի միջոցով
խույս են տրվել պատժի այսպիսի գործերից, սակայն մարդը շարունակում է
մեղք գործել և վիրավորել Իմ Հորը պիղծ ու գարշելի արարքներով, որոնք
մարդը կատարում է մարդու դեմ, ներառյալ արգանդի մեջ գտնվող անմեղ
երեխաների:
Ես կոչ եմ անում ձեզ աղոթել Իմ զավակների համար այն երկրներում, որոնք
չեն խուսափի այս պատժից: Իմ Հայրը բարկացած է: Նա այլևս ետ չի նստի և
նայի, թե ինչպես է մարդը ոչնչացնում մարդկությունը: Երկիրը կպայթի, եթե
մարդուն չստիպեն կանգ առնել: Նա, Իմ սիրելի Հայրը, ետ կպահի այդ պատժի
մեծ մասը մինչ Նախազգուշացումը: Դրանից հետո, չնայած դրանից հետո եղած
դարձին, մարդիկ կշարունակեն ետ դառնալ դեպի մեղքը: Սպասվող
պատիժները նրա համար են, որ մարդկանց ցույց տան, թե որքան կոպիտ
կարող է Իմ Հայրը լինել: Նա սիրում է Իր բոլոր զավակներին, բայց Նա ստեղծել
է այս աշխարհը, և մարդուն պարզապես թույլ չի տրվի ոչնչացնել այն:
Աղոթեք հիմա, զավակնե՛րս, ձեր բոլոր եղբայրների ու քույրերի համար:
Հիսուս Քրիստոս
Մարդկության Թագավոր

Պատգամ հոգևորականներին – թույլ մի տվեք որ
աշխարհիկ հասարակությունը ճնշի ձեզ վրա
Շաբաթ, 27 օգոստոսի, 2011թ., ժ. 00:10
Աղջի՛կս, եթե միայն ավելի շատ քահանաներ ու եկեղեցու անդամներ բացեին
իրենց մտքերն ու ընդունեին, որ Ես խոսում եմ հիմա աշխարհի հետ այս
պատգամների միջոցով, Իմ Սիրտն ավելի թեթև կլիներ:
Իմ նվիրյալ հետևորդներն են, որ պահում են կանթեղը վառված, մինչ առաջ են
գնում տարածելու համար Իմ նախազգուշացումերն աշխարհին, որ
խրախուսեն Իմ զավակներին ազատագրել իրենք իրենց Իմ Աչքերում: Ո՜հ,
որքան է Ինձ տխրեցում տեսնել, թե ինչքան փակ են այն սրբազան
սպասավորների մտքերը, ովքեր ձևացնում են, թե հաղորդում են Իմ Խոսքը, Իմ
ուսուցումներն աշխարհին: Նրանք կոտրում են Իմ Սիրտը, այնքան կարծր են
դարձել նրանց սրտերը:

Իմ ուսուցումները ընդունում են այն փաստը, որ աստվածային
հայտնությունները տեղի են ունենում և տեղի են ունեցել ժամանակի սկզբից ի
վեր: Մի՞թե նրանք կարծում են, թե Իմ Մայրն ու Ես չենք հաղորդակցվի Իմ
զավակների հետ դարերի ընթացքում: Նրանք երջանիկ են, որ ուշադրություն
են դարձնում մահացած սրբերի խոսքերին, որոնց պատգամները վաղուց են
տրվել աշխարհին: Բայց այդպես չեն այսօրվա համար: Այս անգամ
տարբերությունն այն է, որ նրանց ժամանակ չի տրվի որ կարողանան մարսել
այս պատագմները այդ իրադարձությունից հետո: Որովհետև այլևս ժամանակ
չի լինի, ինչպես գիտեք:
Ես կոչ եմ անում ձեզ՝ Իմ սրբազան սպասավորներին և Իմ Սուրբ Երեցին, որ
կարդաք մարդկությանը հիմա տրվող Իմ Խոսքերը: Դուք երբեք Իմ
միջամտության կարիը չեք ունեցել աշխարհիկ իրադարձությունների մեջ,
որքան հիմա: Հիշեք, որ Ես վեր բարձրացա մեռածներից և խոստացա, որ նորից
ետ կգամ: Որքանո՞վ եք դուք հիմա նախապատրաստված: Որքա՞ն հաճախ եք
հիշեցնում Իմ զավակներին անհրաժեշտությունը, որ իրենք իրենց
ազատագրեն Իմ Աչքում: Որքա՞ն հաճախ եք կամենում լսել Իմ զավակների
մեղքերը, երբ այդքան զբաղված եք: Ժամանակ չի հատկացվում
խոստովանություններ լսելուն: Դուք Ինձ ցածրացրել եք, Իմ սրբազան
սպասավորնե՛ր, և դրա համար դուք Ինձ մեծապես վիրավորում եք: Սուրբ
խորհուրդների հանդեպ Իմ զավակների իրավունքը մերժելն աններելի է:
Արթնացեք հիմա և հետևեք Իմ ցուցումներին: Կատարեք Իմ զավակների
հանդեպ ձեր պարտականությունը, ինչպես որ խոստացել եք Ինձ ձեր
Սրբազան Երդման ժամանակ: Խնդրում եմ, մի շրջեք ձեր մեջքն Իմ
ուսուցումների հանդեպ:
Հավատքը, և հատկապես Իմ սրբազան սպասավորների հավատքը, զգալիորեն
թուլանում է: Դա տեղի է ունենում Սատանայի անեծքի միջոցով, ով սկսել է
քայլել ձեր մեջ որոշ ժամանակից ի վեր, ստեղծելով ավերածություն Իմ
Եկեղեցու ներսում և դրսից: Հիշեք սա Իմ սրբազան սպասավորներ, որ
Սատանան գործում է: Դուք երբեք չպետք է տեղի տաք նրա տանջանքներին,
որպեսզի չհեռանաք Իմ հանդեպ ձեր ունեցած պարտավորությունից:
Լսեք Ինձ հիմա: Ուշ դարձրեք Իմ նախազգուշացումներին և
նախապատրաստեք Իմ հոտը, որ նրանք կարողանան ազատագրում փնտրել
իրենց մեղքերից հիմա: Ուրեմն շարժվեք, որ Իմ եկեղեցին շարունակի
մարտնչել Իմ Ուսուցումների ճշմարտության համար և թույլ չտա աշխարհիկ
հասարակության ճնշումն իր վրա՝ վախից կծկվելով անկյուն մտնելու: Քանի որ
եթե դուք այդ անեք, դուք տեղի կտաք Չարի գայթակղություններին, որի ստերն
արդեն ոչնչացրել են Իմ Եկեղեցու մեծ մասը:

Դուք Իմ փրկապարանն եք Իմ սրբազան սպասավորնե՛ր, և Ես հիմա ձեր
կարիքն ունեմ, որ օգնեք Ինձ փրկել Իմ թանկագին զավակներին մինչ նրանք
կանգնած են այն տառապանքների առջև, որոնք շրջում են նրանց մտքերն Իմ
ուսուցումներից և Իմ Հավիտենական Հոր Գոյությունից:
Հիմա Ես ձեզ կոչ եմ անում լսել Ինձ երբ Ես կանչում եմ ձեզ:
Ձեր սիրող Ուսուցիչ
Հիսուս Քրիստոս

Շատ հոգիներ են ոչնչանում հիմա դժոխքում
պոռնոգրաֆիայի մեղքի պատճառով
Կիրակի, 28 օգոստոսի, 2011թ., ժ. 17:00
Իմ սիրելի աղջի՛կ, լսիր Իմ Ամենասուրբ Խոսքը մինչ Ես նախազգուշացնում եմ
մարդկությանը իրենց մեղքերի համար Իմ Հորից թողություն խնդրելու
հրատապության մասին:
Հիմա ժամանակը կարճ է, քանի որ Նախազգուշացումը համարյա մեզ վրա է:
Երբեք վաղվան մի թող այն, ինչ պետք է անես այսօր: Ձեր մեղքերի համար
զղջումը չափազանց կարևոր է, նախքան թողություն կխնդրեք, որ ձեր մեղքերը
ներվեն: Քանի որ առանց ճշմարիտ զղջման անիմաստ է թողություն խնդրել:
Այնքան շատ սևացած հոգիներ եմ Ես տեսնում ձեր աշխարհում, աղջի՛կս: Շատ
քիչ լույս կա, և եթե տեսնեիր թե որքան ներքև է մարդ ընկել, կցնցվեիր: Իմ
զավակներից այնքան միլիոնավորներն են ընկղմվում ամեն օր մեղսալից
քայքայման անդունդի մեջ, որի միջից նրանց համար անհնարին կդառնա դուրս
գալ, եթե չաղոթեք նրանց համար: Նրանք կույր են ճշմարտոթյան հանդեպ, և
նույնիսկ եթե նրանց ցույց տրվեր հիմա Իմ Լույսը, նրանք կկծկվեին և
կթաքնվեին Ինձնից: Աղոթեք նրանց համար:
Իմ զավակները, ովքեր մեղավոր են ատելի մեղքի մեջ, ուրախանում են այն
փաստից, որ իրենց չար վարքագծի համար ծափահարում են որպես
զվարճության արժեք ունեցող բան: Պոռնոգրաֆիան հոսում է այնքան շատ
տների մեջ այսօր աշխարհում հեռուստաալիքների միջոցով, որոնք
ներկայացնում են այդ չար վայրագությունները որպես անվնաս հումորով
զվարճանք: Հենց այն նույն հեռուստաալիքների միջոցով, որոնք մերժում են
տալ Իմ Անունը: Բռնությունը նույնպես շքեղորեն ցուցադրվում է ոչ միայն

հեռուստատեսությամբ, այլև խաղերի մեջ՝դրանք դարձնելով այնքան
ընդունելի, որ մարդիկ հիմա բռնության գործողությունը համարում են բնական
բան:
Սատանայի դևերը, երբ նրանք մտնում են հոգիների մեջ, սկսում են ցուցադրել
իրենց մարդկային մարմնի մեջ այնպես, որ նրանց արարքները դառնում են
հստակորեն տեսանելի Իմ հետևորդներին, ովքեր սարսափից կծկվում են այն
ամենից, ինչի ստիպված են ականատես լինել: Մարդկային մարմինը, որի մեջ
ներթափանցել են սատանայական դևերը, զավեշտական վարքագիծ է
ցուցաբերում: Նրանց ֆիզիկական շարժումներն աղավաղված են լինում և
հետամուտ են Չարի կողմից պարտադրվող սատանայական պատգամներին,
որպեսզի գայթակղեցնեն նմանատիպ մտածողություն ունեցող թույլ
մարդկանց: Թույլ հոգիները, դատարկ Աստծո հանդեպ սիրուց, կձգվեն դեպի
նրանք և վերջնականապես կհետևեն նրանց, մինչև որ իրենք նույնպես
կպատվեն Սատանային և այն ամենին, ինչին նա կողմնակից է, իրենց
վարվեցողությամբ:
Զավակնե՛րս, չե՞ք կարողանում տեսնել, թե ինչպես է Սատանան աշխատում:
Իմ հետևորդն՛եր, դուք պետք է ասեք նրանց, ովքեր չեն հասկանում, թե ինչպես
է նա աշխատում պոռնոգրաֆիկ բիզնեսում: Դա այն է, երբ Սատանան սկսում է
ոչնչացնել հոգիներ և ներքաշել մասնակիցներին հավիտենական կրակի մեջ:
Նրանք, ովքեր մեղավոր են սեռական շեղված վարքագծի մեջ և նրանք, ովքեր
ցուցադրում են իրենց մարմինները անպարկեշտ անբարոյական ձևով,
կտառապեն սարսափելի ցավերով հավիտենության մեջ:
Օգնեք փրկել նրանց հիմա, զավակնե՛րս, քանի որ նրանք գաղափար չունեն, թե
ինչպես է իրենց անբարոյական անմաքրությունը ատելի Ինձ համար: Նրանք
ծածկված են խավարի մեջ: Բերեք նրանց Ինձ մոտ, այնպես որ Իմ Լույսը
կարողանա գրկել նրանց և փրկել նրանց դժոխքի կրակներից:
Մարմնի մեղքերն ատելի են Ինձ համար: Այնքան շատ հոգիներ են ոչնչանում
դժոխքում պոռնոգրաֆիայի մեղքի և սեռական շեղված արարքների պատճառվ:
Թող նրանք իմանան, թե ինչ ճակատագիր է սպասվում իրենց եթե չզղջան:
Ձեր սիրող Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Նրանք, ովքեր հայտարարում են Իմ ճշմարիտ խոսքը
տեսանողների միջոցով, կծաղրվեն
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Սատանան և իր չարքերը փորձում են տանջել քեզ հիմա:
Դու պետք է ընդունես այս փաստը, իսկ հետո շրջես մեջքդ: Մի պատասխանիր
կամ ընդգրկվիր խոսակցության մեջ, քանի որ երբ պատասխանում ես, Չարին
ավելի շատ իշխանություն ես տալիս քեզ վրա: Արհամարհիր նրա խայթոցները
և բռնիր Իմ Ձեռքը, քանի որ Ես կանգնած եմ քո կողքին, որ պաշտպանեմ քեզ
այդպիսի վնասից:
Ասա Իմ հետևորդներին, որ մինչ վերցնում են Իմ Գավաթը և առաջ քայլում
տարածելու համար երկիր Իմ Վերադարձի մասին ճշմարտությունը, իրենք
նույնպես կտառապեն: Նրանց կվիրավորեն, կծաղրեն և կստիպեն իրենց
հիմարի պես զգալ, երբ խոսեն Իմ Անվամբ: Ասա նրանց, որ երբ դա պատահի,
այդ ժամանակ այս պատգամների հանդեպ նրանց ունեցած բոլոր կասկածները
կանհետանան: Զավակնե՛րս, միշտ հասկացեք, որ նրանք, ովքեր
հայտարարում են Իմ Անունը իսկական տեսանողների միջոցով, ծաղրի
կարժանանան, ճիշտ ինչպես այն ընտրյալ հոգուն են ծաղրում, ում դերը Իմ
պատգամներն աշխարհին հաղորդելն է: Դուք, Իմ բանա՛կ, տարբեր չեք լինի:
Սա ձեզ համար դժվար դաս կլինի, որ հասկանաք: Իմացեք, որ դուք միշտ
կտառապեք այս կյանքում, երբ քայլեք Ինձ հետ: Իմացեք նաև, որ միայն այդ
ժամանակ կհասկանաք, որ կրում եք Իմ Խաչը: Քանի որ միայն այդ դեպքում
դուք կկարողանաք խոսել Իմ Խոսքը: Իմ ոչ մի մարգարեի, ոչ մի առաքյալի
համար այս ճանապարհը հեշտ չի եղել: Դուք պետք է աղոթեք, որ ուժ ստանաք
դիմանալու համար այդ փորձություններին, որոնք ծայրահեղ չափով կփորձեն
ձեր հավատը:
Երբ դուք բռնում եք Իմ Խաչը՝ Իմ Բեռը թեթևացնելու համար, ձեր բեռը
կավելանա: Եթե դուք վստահեք Ինձ ամբողջապես, փաթաթեք ձեր բազուկներն
Իմ Բազուկների մեջ, Ես կպահեմ ձեզ, որ տամ ձեզ այն Ուժը որի կարիքն ունեք
այս ճամփորդության համար: Մի ճամփորդություն՝ այնքան ծածկված փշերով,
որ ձեր ոտքերը կարյունոտվեն, սակայն ձեր հավատքն այնքան ուժեղ կլինի, որ
չեք կարողանա ապրել ձեր կյանքն առանց Իմ զուլալ Սիրո:
Դուք, Իմ սիրելի զավակնե՛րս, Իմ թանկագին բանակն եք: Մի օր դուք կգծեք
Երկնքում արահետները փառապանծ զարմանքով, ուր հրեշտակները
գովաբանություն կերգեն այն աշխատանքի մասին, որը դուք կատարել եք
երկրի վրա ձեր կյանքի ընթացքում Ինձ համար: Ես պարգևատրում եմ Իմ բոլոր
նվիրյալ հետևորդներին Իմ հանդեպ ունեցած իրենց հավատարմության և
անսասան սիրո համար: Օրհնյալ եք դուք, Իմ ընտրյալ հոգինե՛ր, որ ձեզ տրվել
է ճշմարտությունը տեսնելու ընծան, մինչ ուրիշները պարզապես իրենց մեջքն
են շրջում:

Հիշեք, հիմա ձեզ տրվում է Սուրբ Հոգու ընծան, և որպես դրա արդյունք, դուք
չեք կարողանա ժխտել Ինձ: Այս ուղին, այնուամենայնիվ, լի կլինի ժայռերով,
որոնք կվնասեն ձեր ոտքերը, խոշոր ժայռաբեկորներով՝ ձեր ճանապարհը
շեղելու համար, և հաստատուն ձևով կանգնած կլինեն, որ ստիպեն և
սպառնան ձեզ ետ դառնալ այն ճանապարհից, որով գնում եք:
Վեր բարձրացրեք ձեր ձեռքը մեղմ հորդորանքով և ասեք.

<<Ես երբեք չեմ մերժի Տիրոջ ճանապարհը: Ոչ էլ երբևէ կմերժեմ Հիսուս
Քրիստոսի գոյությունը, ում մարդկությունը փորձում է ոչնչացնել ոչ միայն
խաչի վրա Իր տառապանքի ժամանակ, այլ նաև դրանից հետո: Ես մեկ եմ
Հիսուս Քրիստոսի հետ: Ես խոսւմ եմ Նրա Անվամբ: Նա ինձ վեր է
բարձրացնում, որպեսզի ես նույնպես, իմ խոնարհ ձևով, օգնեմ բացելու ձեր
սիրտը այն զուլալ սիրո հանդեպ, որը Նա ունի Իր Սրտի մեջ միայն և միայն ձեզ
համար>>:
Իմ թանկագին բանա՛կ, բարձրացեք հիմա, երբ Ես ձեզ առաջնորդում եմ
խորդուբորդ, բայց աստվածային ուղիով դեպի Երկրի վրա Նոր Դրախտը, որը
սպասում է ձեզ: Խնդրում եմ, ապահովեք, որ ճանպարհին ձեզ հետ հավաքեք
որքան հնարավոր է շատ թափառող զավակների, որպեսզի մենք կարողանանք
միավորվել որպես մեկ ընտանիք:
Ձեր սիրող Հիսուս
Ազատարար և Առաջնորդ ողջ մարդկության

Հայր Աստված. <<Իմ Ձեռքն ուժով կիջնի այն ազգերի վրա,
որոնք օրինականացնում են աբորտը>>
Երկուշաբթի, 29 օգոստոսի, 2011թ., ժ. 00:05
Ես գալիս եմ Իմ Որդի Հիսուս Քրիստոսի անունով: Ես Ալֆան եմ և Օմեգան՝
Ամենաբարձրյալ Աստված: Ես ցանկանում եմ Իմ զավակներին խոսք տալ այս
պատգամի մասին:
Իմ Ձեռքը ետ է պահվում աղոթքի զորությամբ մարդկությանը պատժելուց այն
մեղքերի համար, որոնք նա կատարում է: Ես մի դաժան երկնային պատիժ
կուղարկեմ, եթե մարդիկ ետ չկանգնեն սպանության և աբորտի մեղքից: Դուք
արդեն տեսել եք Իմ Զայրույթը, զավակնե՛րս, երկրաշարժերի, ջրհեղեղների,
ցունամիների և այլ էկոլոգիական ավերածությունների միջոցով: Ես պետք է

պատժեմ ձեզ, զավակնե՛րս, քանի որ դուք չեք կարող խուսափել պատժից ձեր
ընկեր մարդու հանդեպ կատարած ձեր վիրավորանքների համար:
Աբորտի մեղքը կպատժվի, երբ Իմ Ձեռքն ուժով իջնի այն ազգերի վրա, ովքեր
կատարում են այդ պղծությունը: Ձեզ թույլ չի տրվի սպանել Իմ անօգնական
արարածներին, և եթե ձեր կառավարությունները շարունակեն ընդունել
օրենքներ՝ խրախուսելով այդ ստոր գործը, ապա դուք կտեսնեք Իմ Զայրույթն
իջած այնպիսի ուժով, որ կխնդրեք խնայել ձեր կյանքը: Սակայն դուք երբեք չեք
դադարում մտածել խլելու համար չծնվածների կյանքը:
Ես այլևս թույլ չեմ տա սպանություն: Ձեզ կստիպեն կանգ առնել, և շուտով:
Աղոթեք այդ անօգնական արարածների հոգիների համար և թողություն
խնդրեք: Մի ընդունեք ձեր կառավարությունների կողմից անցկացված
այդպիսի օրենքներ, որոնք ղեկավարվում են հեթանոսների կողմից, ովքեր
հարգանք չունեն կյանքի հանդեպ:
Իմ պատիժը այն երկրների հանդեպ, որոնք օրինականացնում են աբորտը,
ազգեր կվերացնի: Ձեր երկրները կբաժանվեն փոքր կտորների և կընկնեն
օվկիանոսի մեջ: Ձեր ստոր կլինիկաներն ու հիվանդանոցները, ուր դուք
կատարում եք դա, կփակվեն և դուք, ձեր միջի մեղավորները, կնետվեք դժոխքի
կրակների մեջ ձեր գազանային ոճիրների համար:
Ես գալիս եմ ձեզ տալու համար այս Նախազգուշացումը հիմա: Երբեք մի
խրախուսեք աբորտը: Ամուր կանգնեք ձեր երկրներում և պայքարեք արգելելու
համար շարունակվող գլոբալ ցեղասպանությունը: Եթե ձեր
կառավարությունները շարունակեն պարտադրել իրենց սարսափի
գործողությունը Իմ արարչության հանդեպ, ուժեղ նախատինքի կարժանանաք:
Ուշ դարձրեք հիմա սրան՝ մարդկային ռասային տրվող Իմ ամենահրատապ
նախազգուշացումներից մեկին: Խլեք Իմ չծնվածների կյանքը, և Ես կխլեմ ձերը:
Շատ աղոթեք զավակնե՛րս, բոլոր զավակների հավատի համար, քանի որ
նրանք շարունակում են անտեսել ժամանակների սկզբից ի վեր ձեզ տրված
ուսուցումները:
Հայր Աստված

Ընտրեք մարդկանց, որոնց ճանաչում եք, և եկեք Իմ Հոր
Գահի առաջ, որ փրկեք նրանց

Երեքշաբթի, 30 օգոստոսի, 2011թ., ժ. 14:30
Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ Սիրտը ծանրացած է վշտից երբ Ես նայում եմ Իմ
թանկագին զավակներին, ովքեր մոռացկոտ են այն փոփոխությունների
հանդեպ, որ առջևում են:
Ես նրանց այնքան շատ եմ սիրում, որ լալիս եմ խորը տխրությամբ, երբ
տեսնում եմ նրանց թափառելիս Ինձ փնտրելով, բայց չեն կարողանում այդ
անել: Նրանք գիտեն, որ իրենց կյանքում մի պակասող օղակ կա, սակայն չեն
կարողանում գտնել, թե ինչն է դա: Այդ օղակը Սերն է: Ես Սեր եմ: Ես այն եմ,
ինչ նրանք փնտրում են, բայց նրանք չգիտեն, թե ուր նայեն: Չնայած դրան Ես
կանգնած եմ այնտեղ՝ սպասելով ու սպասելով համբերատար ձևով, որ նրանք
շրջվեն դեպի Ինձ:
Այնքան շատ ժամանակ է անտեղի վատնվում, աղջի՛կս: Իմ զավակները նայում
են բոլոր սխալ տեղերում՝ փնտրելով այն բավարարվածությունը եւ
խաղաղությունը, որին ձգտում են: Բայց նրանք չեն կարողանա գտնել դա մինչև
չընդունեն, որ միայն խոնարհության միջոցով հնարավոր կլինի անել այդ:
Մինչև Իմ զավակները չհասկանան, որ իրենք չեն կարող գոյություն ունենալ
առանց Իմ Հոր՝ Ամենաբարձրյալ Աստծո հանդեպ սիրո, նրանք կմեռնեն
դատարկ սիրուց ու խաղաղությունից իրենց սրտերի մեջ: Ես հոգնած եմ,
աղջի՛կս: Եթե միայն նրանք, ովքեր Ինձ դուրս են թողել, շրջվեին դեպի Ինձ:
Եթե միայն նրանք դադարեցնեին իշխանության, փողի և աշխարհիկ
ունեցվածքի փառքի հանդեպ իրենց ձգտումը, այդ ժամանակ նրանք
կճանաչեին ճշմարտությունը:
Ես կարիք ունեմ, որ Իմ բոլոր հետևորդները շարունակեն աղոթել կույր
հոգիների համար, ովքեր կորած են: Երբեք տեղի չտաք, քանի որ ձեր
աղոթքները կբերվեն Իմ Հոր Գահի առաջ այս շաբաթ: Խնդրում եմ, ասեք
հետևյալը.

<<Աստված Ամենաբարձրյա՛լ, ես գալիս եմ Քո գահի առջև այս շաբաթ՝
խնդրելու իմ եղբայրների ու քույրերի հոգիների համար, ովքեր մերժում են
ճանաչել Քո Գոյությունը: Ես կոչ եմ անում Քեզ, որ լցնես նրանց Քո
շնորհներով, որպեսզի նրանք բացեն իրենց սրտերը՝ լսելու համար Քո
Ամենասուրբ Խոսքը>>:
Խնդրում եմ, ընտրեք այդ հոգիներին, ում դուք ճանաչում եք, և ովքեր չեն
ցանկանում ճանաչել Հայր Աստծուն, և դրեք նրանց անունները Իմ Հոր առջև:
Ձեր աղոթքի ընծան կպարգևատրվի նրանց փրկությամբ: Գնացեք հիմա, Իմ

բանա՛կ, և նախապատրաստվեք Չարի դեմ մղվող այս հոգևոր մարտի հաջորդ
փուլին:
Ձեր սիրող Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Իմ բանակը կաճի մինչև 20 միլիոն
Չորեքշաբթի, 31 օգոստոսի, 2011թ., ժ. 21:00
Իմ սիրելի աղջի՛կ, այն սերը, որը Ես ունեմ քո և Իմ հետևորդների հանդեպ,
անցնում է Իմ միջով և Ինձ մեծ ուրախություն է պատճառում: Որքա՜ն եմ Ես
սիրում ձեզ բոլորիդ: Ձեր նվիրվածությունը, խոնարհությունը, վստահությունը
և մաքուր սերն Իմ հանդեպ օր օրի ավելի է ուժեղանում: Կարողանու՞մ եք զգալ
դա: Սա Իմ ընծան է ձեզանից յուրաքանչյուրին և ամեն մեկիդ: Իմ մաքուր
հոգինե՛ր, որ պոկվել եք ձեր ամենօրյա կյանքից՝ Ինձ հետևելու համար դեպի
Դրախտ տանող ճանապարհով:
Իմ զավակները՝ արթնացած ամբողջ աշխարհի վրա մայիսին հեղված Սուրբ
Հոգուց, հիմա Իմ հանդեպ այնպիսի նվիրվածություն կզգան, որը նրանցից մեծ
մասին հայտնի չի եղել նախկինում: Հիմա Ես արագորեն հավաքում եմ Իմ
բանակը, և այն շուտով կաճի հասնելով մոտ 20 միլիոնի: Որքան մեծ լինի Իմ
բանակը, այնքան ուժեղ կլինի Սուրբ Հոգին միավորելու Իմ զավակներին
Խաբեբայի դեմ որպես մեկ պայքարելու համար: Հիմա Իմ աստվածային
առաջնորդությունը հոսում է ձեր հոգիների մեջ անկախ նրանից, դուք դա
հասկանում եք, թե ոչ: Դա նման է նրան, ասես դուք ունեք ներքին միացում: Երբ
Իմ Սերը կանչում է, դուք բնականաբար կպատասխանեք՝ դարձի բերելու
համար ուրիշներին: Սա է Սուրբ Հոգու զորությունը, և այն հիմա զգացվում է
աշխարհի յուրաքանչյուր անկյունում:
Բոլոր կրոնները, բոլոր հավատամքները և բոլոր ազգերը կարձագանքեն հիմա
ճշմարտության Լույսին: Նրանք բոլորն էլ այնքան թանկ են Իմ Հավիտենական
Հոր համար: Հիմա Նա փնտրում է, որ յուրաքանչյուր մարդ, կին և երեխա լսի
Իր Կանչը: Սատանան չի դիմանա այն աղոթքներին, որոնք ասվում են Իմ
նվիրյալ հետևորդների կողմից: Նրա ճանկը կթուլանա, և ՝շուտով: Իմ
հետևորդների աղոթքն ու հավատը կատաղեցնում է նրան: Քանի որ նա անուժ
է Իմ նվիրյալ հետևորդների մտքերի մեջ կասկածներ դնելու, ապա կշրջվի
դեպի թույլ մեղավորները: Այս զավակներն արդեն իսկ այնքան շփոթված են և

ավերված մահացու մեղքով, որ կհրվեն դեպի նա: Իրենց հոգիների խավարի
պատճառով նրանք ի վիճակի չեն լինի պաշտպանել իրենք իրենց: Սրտանց
աղոթեք, որ նրանց հոգինենրը կարողանան փրկվել:
Սա մի դար է, երբ Իմ եկեղեցին, չնայած կանգնած է արտառոց արգելքների
առջև մեղքի պատճառով, հիմա կվերակառուցվի երկրի վրա Իմ հետևորդների
կողմից: Սա ժամանակ կպահանջի, բայց երբ դա կատարվի, Իմ եկեղեցին
կվերադառնա Իր նախկին փառքին և կնորանա հզորությամբ:
Այն, Իմ բոլոր ընտրյալ մարադկանց հետ, կմտնի Իմ Հոր փառահեղ
Թագավորություն: Այս իրադարձության քաղցրությունը, երբ աշխարհը
կազատվի Սատանայից և ամեն չարից, պետք է ողջունել, զավակնե՛րս: Սա է
խաղաղության նոր դարաշրջանը, որին պետք է սպասեք երկրի վրա: Առջևում
դժվար ժամանակներ են, զավակնե՛րս: Ինձ վրա բեևեռեք ձեր ուշադրությունը,
և դուք կգոյատևեք: Հետո կգա այն խաղաղությունը, որին սպասում եք:
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Որքան դժվար է մագլցել Դրախտ տանող աստիճանով
Շաբաթ, 3 սեպտեմբերի, 2011թ., ժ. 23:50
Իմ սիրելի աղջի՛կ, պատրանքներին մի ենթարկվիր: Վերջին մի քանի օրերին
Խաբեբան շրջել է քո գլուխը Ինձնից: Դու դա բացատրում ես այն փաստով, որ
զբաղված էիր, բայց դա այնքան էլ ճիշտ չէ: Այնքան խորամանկ է նա, որ
դիտավորյալ կերպով խանգարում էր քո ժամանակի ամեն մի րոպե: Այդ
ընթացքում դու գիտակցում էիր, որ Ինձ ժամանակ չես տրամադրում, այդպես
չէ՞: Դու զգում էիր որ շեղվում ես և կորած ես, իսկ հետո հասկացար, որ քո
ներսում դատարկություն է առանց Ինձ: Ողջ ժամանակ քեզ մոտիկ, Ես
այնուամենայնիվ թույլ տվեցի, որ դու քեզ Իմ կողմից լքված զգաս: Քանի որ
այժմ դու արդեն զգացել ես այն հուսահատությունը, որը զգում են հոգիները,
որոնց Ես մերժում եմ մեղքի պատճառով: Այս ամենը կարևոր է քո հոգևոր
զարգացման համար: Գուցե անիմաստ թվա, որ Ես թույլ եմ տալիս սա, դա
դեպի սրբություն քո ուսուցման մի մասն է, որը պետք է և Ես պահանջում եմ
քեզնից: Դու, Իմ թանկագին աղջի՛կ, ժամանակ առ ժամանակ կշարունակես
լքվածության զգացողություն ունենալ, ինչպես շատ հոգիներ, ովքեր այս նույն
ճանապարհի վրա են:

Հոգևոր կատարելության սանդուղքը բավականին երկար է: Հոգիները
կատարում են մեկ, երկու և ավելի քայլեր դեպի ետ՝ դեպի Ինձ կատարած
յուրաքանչյուր քայլի համար: Ես խնդրում եմ քեզ, աղջի՛կս, որ ասես Իմ բոլոր
հետևորդներին ուշադրությամբ նախապատրաստվել այս սանդուղքի համար,
որն էական է նախքան կհասնեն վերին աստիճանին: 2010թ. նոյեմբերի 24-ի Իմ
պատգամում, երբ Ես առաջին անգամ ասացի քեզ այս սանդուղքի մասին, Ես
բացատրեցի, թե ինչպես են որոշ մարդիկ շատ արագորեն մագլցում այդ
աստիճանները: Բայց իմացիր, որ դա կարող է սխալ լինել: Իմացեք, որ այդ Ես
եմ, որ ողջ ժամանակ առաջնորդում եմ ձեզ աստիճաններով:
Իմ զավակնե՛ր, դուք հիմա պետք է մագլցեք հոգևոր սանդուղքի յուրաքանչյուր
աստիճանը, նախքան կհասնեք Դրախտի դռանը: Համբերատար եղեք: Մի
հուսահատվեք, երբ ընկնում եք: Պարզապես նորից կանգնեք և սկսեք մագլցել
ամբողջ ճանապարհը:
Զավակնե՛րս, Ես կբռնեմ ձեր ձեռքը և կտանեմ ձեզ մինչև ամենավերևի
աստիճանը, եթե դուք Ինձ թույլ տաք:
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Կույս Մարիամ – ինքնահրաժարումը որպես զոհաբերվող
հոգի
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(Այս պատգամը ստացվել է, երբ տեսանողուհին աղոթել է Սուրբ Վարդարանը,
և մի երևումից հետո, երբ Օրհնյալ Մայրը երևացել է մոտ 20 րոպե մի առանձին
աղոթասենյակում:)
Ես գալիս եմ իմ սիրելի Որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի անունով: Ես Աստծո Սուրբ
Մայրն եմ:
Զավա՛կս, դու տառապում ես իմ Որդու համար և վերջին շաբաթը հեշտ չի եղել
մինչ մարտնչում էիր չարի ուժի դեմ, որպեսզի հավատարիմ մնաս իմ
թանկագին Որդուն: Ես գալիս եմ քեզ մոտ այս երեկո, որպեսզի փորձեմ
բացատրել, թե ինչ է տեղի ունենում: Որպես զոհաբերվող հոգի դու կունենաս
լքվածության պահեր, երբ իմ Որդու մասին մտքերը դուրս կմղվեն քո մտքից:
Հետո, մինչ դու կփորձես ժամանակ հատկացնել աղոթելու համար,

կհասկանաս, որ չես կարող այդ անել: Դրանից հետո դու շփոթության
կմատնվես, իսկ հետո միայնությունը կտանջի քեզ իմ Որդու ներկայության
համար: Մի անհանգստացիր, որովհետև որքան էլ դա դժվար է, դա
տառապանքի մի ձև է, որը դու պետք է զգաս որպես զոհաբերվող հոգի:
Խնդրում եմ աղոթիր արիության համար և այն շնորհների համար, որ ընդունես
տառապանքի այս նոր ձևը, որը կշփոթեցնի քեզ: Շարունակիր ամենօրյա
հաճախումները պատարագին և Ամենասուրբ Հաղորդությունը ստանալուն,
անկախ ամեն ինչից: Խաբեբան քեզ կդրդի որ մեջքդ շրջես այս աշխատանքի
հանդեպ: Շուտով դու մեկ անգամ ևս թույլ կտաս, որ կասկածները նվաճեն քո
հոգին: Խնդրիր բոլորին, որ աղոթեն քեզ համար հիմա: Քանի որ իմ Որդուն
տված քո ընծան շարունակում է հոգիներ փրկել ամենուր: Երբեք չմոռանաս
սա, անկախ նրանից, թե որքան դժվար կլինի քո տառապանքը:
Զավա՛կս, ես միշտ կհաղորդակցվեմ քեզ հետ, երբ կորցնես ուղղության
զգացողությունը, քանի որ ես քո սիրող Մայրն եմ: Ես միշտ այստեղ կլինեմ, որ
պաշտպանեմ քեզ և ուղղություն տամ քեզ դեպի իմ Որդին, որ ձգտես Նրա
ցանկություններին: Գնա սիրով և խաղաղությամբ:
Քո սիրող Մայր
Խաղաղության Թագուհի

Ընկերոջդ քո անձի պես սիրելն ավելի դժվար է, քան
կարծում եք
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Աղջի՛կս, հիմա ժամանակն է լսելու Իմ ցուցումներին, որ զգոնացնենք Իմ
զավակներին առջևում սպասվող ժամանակների համար՝
նախապատրաստելու Իմ բոլոր հետևորդներին ամեն օր աղոթքի մեջ մնալու
անհրաժեշտության համար: Նրանք պետք է նաև ստանան Իմ Մարմինը Սուրբ
Հաղորդության ձևով և աղոթեն հոգիների փրկության համար:
Իմ զավակներն ավելի շատ են ուշ դարձնում Իմ պատգամներին, մինչ միանում
են՝ միասին աղոթելու Իմ բոլոր զավակների համար ամեն օր, նախքան
Նախազգուշացումը տեղի կունենա:
Նայեք ձեր եղբայրներին ու քույրերին Իմ Աչքերով, որոնք տեսնում են նրանց
որպես հրաշք ստեղծագործություններ հեղված Իմ Հավիտենական Հոր կողմից

որպես ընծա մարդկությանը: Յուրաքանչյուր հոգի սիրվում է հավասարապես:
Իմ Հոր Աչքում ոչ մի տարբերություն չկա:
Եթե դուք, Իմ հետևորդնե՛ր, սիրում եք Ինձ, դուք կսիրեք Իմ Հորը: Հետևաբար,
եթե դուք ճշմարիտ եք Իմ Հոր հանդեպ ձեր սիրո մեջ, ապա դուք կսիրեք ձեր
եղբայրներին և քույրերին: Դուք պետք է հատկապես սեր ցույց տաք նրանց
հանդեպ, ովքեր վիրավորում են ձեզ իրենց վերաբերմունքով: Ոմանք
կվիրավորեն ձեզ, կծաղրեն և կփչացնեն ձեր հեղինակությունը, որը կվնասի
ձեզ և ձեր ընտանիքին: Նրանք անձնապես հայտնի կլինեն ձեզ կամ կվնասեն
ձեզ իրենց գործողություններով, որոնք վատ կանդրադառնան ձեր ընտանիքին
հագցնելու և սնելու ձեր կարողության վրա: Անկախ նրանից, թե որքան շատ են
մարդիկ վիրավորում ձեզ, Ես ձեզ խնդրում եմ, հանուն Ինձ, հետևել Ինձ:
Աղոթեք նրանց համար, հատկապես նրանց, ովքեր վնասում են ձեզ: Քանի որ
երբ դուք աղոթում եք նրանց համար, դուք նվազեցնում եք այն ատելությունը,
որը շաղ է տալիս Սատնան: Մի ատելություն, որը կարող է առաջ բերել
վրեժխնդրության մտքեր:
Սա Իմ ամենադժվարին ուսուցումներից մեկն է. Սիրիր քո ընկերոջը քո անձի
պես: Դա շատ ավելի դժվար է, քան կարծում եք: Երբ դուք կարողանաք հասնել
այս մեծ առատաձեռնության գործողությանը, դուք կօգնեք Ինձ
իրականացնելու Իմ պլանը՝ ավելի շատ հոգիներ փրկելու:
Ձեր սիրող Ուսուցիչ և Ընկեր
Հիսուս Քրիստոս

Աստվածային Գթասրտության Հսկումներ կատարեք հիմա
– Նախազգուշացումը մոտ է
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(Ծանոթություն. Այս երեկո Հիսուս Քրիստոսից ստացվեց երկու պատգամ:
Առաջին պատգամում, մասնավոր հայտնություն, տեսանողուհուն տրվեցին
Նախազգուշացման տեղի ունենալու ժամանակի մասին մանրամասներ, որոնք
տեսանողուհին որոշել է այս պահին չհրապարակել: Դրա փոխարեն այն տրվել
է մի քահանայի, ապահովության համար: Այդ պատգամը կհրապարակվի
Նախազգուշացումը տեղի ունենալուց հետո: Երկրորդ պատգամը աշխարհի
համար է հենց հիմա:)
Իմ սիրելի աղջի՛կ, ժամանակը մոտ է հիմա: Աղոթքն օգնել է Իմ սիրելի Երեց
Բենեդիկտ Պապին դիմակայելու այն ներքին պայքարին, որը նա մղում է Չար
ուժերի դեմ: Վատիկանում նրա գտնվելու ժամանակը երկարացվել է:

Ես կոչ եմ անում Իմ բոլոր հետևորդներին աղոթաժողովներ անցկացնել և
Աստվածային Գթասրտության Հսկումներ Իմ այն բոլոր զավակների համար,
ովքեր հեռացել են Ինձնից և Իմ Հավիտենական Հորից: Նրանք շտապ ձեր
աղոթքների կարիքն ունեն: Աղոթքը, շատ աղոթքը, հիմա անհրաժեշտ է նրանց
փրկելու համար: Պատարագներ առաջարկեք նրանց համար, ովքեր
Նախազգուշացման ժամանակ իրենց հոգիների վիճակի պատճառով չեն
կարողանա ֆիզիկապես գոյատևել: Նրանք ձեր աղոթքների կարիքն ունեն:
Միավորվեք: Բռնեք միմյանց ձեռքերը Ինձ հետ միասին:
Ձեր սիրող Հիսուս Քրիստոս

Կույս Մարիամ. Միշտ լսիր քո սրտին
Երեքշաբթի, 6 սեպտեմբերի, 2011թ., ժ. 20:20
Ես գալիս եմ իմ սիրելի Որդի Հիսուս Քրիստոսի Անունով: Ես ձեր Օրհնյալ
Մայրն եմ:
Քեզ, զավա՛կս, հետապնդում են: Ամեն փորձ արվում է Խաբեբայի կողմից քեզ
խաբելու համար: Դու, զավա՛կս, պետք է ենթարկվես միայն մեկ ձայնի, և դա իմ
թանկագին Որդի Հիսուս Քրիստոսի Ձայնն է:
Զինվիր հիմա, զավա՛կս, քանի որ քեզ վրա կատարվող հարձակումները
կավելանան, ինչպես նաև քո տառապանքները: Դու կդիմանաս դրան այն
շնորհների միջոցով, որոնք ես կհեղեմ քեզ վրա: Դադարեցրու վախով լի
մտքերը և մի կողմ դիր բոլոր կասկածները:
Թույլ մի տուր, որ ուշադրությունդ շեղվի, քանի որ դրանք գալիս են Խաբեբայի
աշխատանքից: Դրանք իմ Որդուց չեն գալիս:
Միշտ լսիր քո սրտին: Այդ դեպքում կիմանաս ճշմարտությունը: Ես, քո սիրելի
Մայրը, սիրում եմ քեզ, ուստի խնդրում եմ թույլ տուր ինձ առաջարակել քեզ իմ
ամբողջ պաշտպանությունը չարի դեմ:
Գնա խաղաղությամբ և սիրով
Ձեր սիրող Մայր
Խաղաղության Թագուհի

Մինչ Իմ հետևորդների հավատը ավելի է հզորանում,
ավելանում են նրանց վրա հարձակումները
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, որքա՜ն ես դու տառապում Ինձ համար և որքա՜ն ուժեղ ես
դու դարձել դրա արդյունքում:
Իմ պաշտպանությունն ամենուր է քո շուրջը: Մի վախեցիր: Մինչ այս
աշխատանքը շարունակում է հոգիներ փրկել, նույնպես կշարունակվեն
Սատանայի հարձակումները: Ընդունիր դա: Թույլ մի տուր որ դա
անհանգստացնի քեզ: Վեր բարձրացիր մարտահրավերներից և պահիր աչքերդ
Ինձ վրա միշտ: Քանի որ երբ այդպես անես, մնացած ամեն ինչ նշանակություն
չի ունենա:
Նույն տառապանքը կզգան Իմ բոլոր մյուս հետևորդները, մինչ Սուրբ Հոգին
շարունակում է աճել գրավելով Իմ բոլոր զավակների հոգիները ամենուր:
Մինչ նրանց հավատն Իմ հանդեպ դառնում է ավելի ուժեղ, նույնկերպ
կավելանան ուրիշների կողմից նրանց վրա կատարվող հարձակումները:
Նրանք, Իմ հետևորդները, կնկատեն, որ ստիպված են դիմակայել
վիճաբանությունների, գործ ունենալ անսովոր և մեղադրական
դիտողությունների և ռեակցիայի հետ՝ տրված չհավատացողների կողմից,
որոնք դժվար կլինեն նրանց համար: Խնդրում եմ ասա նրանց, որ սպասեն այս
բաները հիմա, մինչ Նախազգուշացման ժամանակը մոտենում է:
Սատանան և իր չարքերը, որոնք անտեսանելի են մարդկային մերկ աչքերի
համար, փորձում են ոչնչացնել Իմ զավակների հոգիներում եղած սերը: Նա
ոգեշնչում է անվստահություն մեկը մյուսի հանդեպ: Նա պատճառ է ստեղծում
վեճերի համար և սերմանում է կասկածներ: Նա լի է մարդկության հանդեպ
ատելությամբ: Նա պատերազմներ կստեղծի երկրների միջև, միևնույն երկրի
բնակիչների միջև և բաժանումներ՝ ընտանիքների ներսում: Սրանք բոլորը նրա
սիրելի տակտիկաներն են և միշտ նրա չար գործի նշաններն են:
Ճանաչեք դրանք այնպես, ինչպիսիք են՝դա Սատնան է աշխատում: Կռվեք նրա
հետ զավակնե՛րս, ուժեղ լինելով: Խնդրեք Իմ սիրելի Մորը, որ պաշտպանի ձեզ,
քանի որ Նա Սատանայի ամենամեծ հակառակորդն է: Սատանայի ուժը
կթուլանա, եթե դուք Իմ Մորը օգնության կանչեք:
Այս ժամանակները մարտահրավեր են նետում Իմ բոլոր հետևորդներին
ամենուր: Յուրաքանչյուր փորձ, ցանկացած տեսակի աղբյուրից՝ընկերներից,

ընտանիքից և կոլեգաներից կարվի Խաբեբայի աշխատանքի միջոցով, որպեսզի
խրախուսեն ձեզ, զավակնե՛րս, որ շրջեք ձեր մեքն Իմ հանդեպ:
Կանգնեցրեք նրան, ինչպես Ես ասել եմ ձեզ: Աղոթքը և Իմ Օրհնյալ Մոր
հանդեպ պաշտամունքը կլինեն ձեր սպառազինությունը:
Ուժեղ եղեք հիմա: Ես սիրում եմ ձեզ բոլորիդ:
Ձեր Սիրող Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Մի վախեցեք նախազգուշացումից, ուրախությամբ սպասեք
դրան
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ասա Իմ թանկագին զավակներին, որ իրենք չպետք է
վախենան Նախազգուշացումից: Շատերը կվախենան, և դա հասկանալի է:
Բայց նրանք պետք է ուշադրությամբ լսեն Ինձ: Ես կգամ ձեզանից
յուրաքանչյուրի մոտ: Դուք կտեսնեք Ինձ և կզգաք Ինձ ձեր սրտում և ձեր հոգու
մեջ: Իմ Ներկայությունը կողողի ձեր հոգին ամենամաքուր սիրով և
կարեկցանքով, ուստի դուք պետք է ուրախ լինեք: Վերջապես դուք կտեսնեք
Ինձ, և ձեր հոգին կպարուրվի սիրով և հուզմունքով:
Մեղավորների ու անհավատների մեծ մասը պարզապես թեթևություն կզգան
նրանից, որ Ես գոյություն ունեմ: Քանի որ Իմ Սուրբ Ներկայության ապացույցը
կլինի այն արյունը, որն անհրաժեշտ է հեղելու համար իրենց հոգիները այն
սնունդով, որն այսքան երկար ժամանակ բացակայում էր: Շատերը կզգան այն
տառապանքը, որը Ես կրում եմ, երբ տեսնեն իրենց մեղքերը բացված իրենց
առջև:
Բանական տարիքի երեխաները նույնպես կտեսնեն, թե ինչպես են իրենք
նույնպես վիրավորում Ինձ մեղքի միջոցով: Մեծ մասամբ, այն երեխաները,
ովքեր մերժում են Իմ գոյությունը, չնայած իրենք գիտեն ճշմարտությունը,
կվազեն Ինձ մոտ: Նրանք Ինձ կխնդրեն, որ գրկեմ իրենց և թույլ չեն տա, որ Ես
բաց թողնեմ իրենց:
Նույնիսկ ամենակարծրացած մեղավորների վրա կազդի այս գերբնական
իրադարձությունը: Զավակնե՛րս, դուք պետք է անտեսեք շշուկները: Անտեսեք

այն պատմությունները, որոնք սենսացիոն են: Վախենալու ոչինչ չկա:
Նախազգուշացմանը պետք սպասել ձեր սրտերում մաքուր ուրախությամբ:
Ես սպասում եմ այդ ժամանակին այնպիսի մեծ Սիրով Իմ Սրտի մեջ, երբ Ես
դուրս կհեղեմ Իմ Աստվածային Գթասրտությունը ձեզանից յուրաքանչյուրի
վրա ամենուր աշխարհում: Սա այն պահն է, երբ դրանից հետո, դուք
կհասկանաք թե որքան երջանիկ է ձեր սերունդը: Ինչպե՞ս կարող եք չճանաչել
այն Գթասրտությունը, որը ցույց կտրվի մարդկությանը: Անցյալում այնքան
շատ հոգիներ են մահացել ծանր մեղքի մեջ: Հիմա, բոլոր մեղավորները
վերջնականապես կհասկանան ճշմարտությունը:
Իմ զավակների համար հեշտ չէ ընդունել Իմ կամ Իմ Հավիտենական Հոր
գոյությունը: Առանց նյութական ապացույցի շատերը չեն ցանկանում ճանաչել
Ինձ: Շատերը հետաքրքրություն կամ հավատ չունեն աստվածային
թագավորության մասին: Այս իրադարձությունը կբացի նրանց աչքերը այն
պարզ փաստի հանդեպ, որ կյանքը չի վերջանում երկրի վրա: Այն
շարունակվում է հավիտենության մեջ: Դա է պատճառը, որ նրանք պետք է
նախապատրաստեն իրենց հոգիները:
Նախազգուշացումը ցույց կտա նրանց, թե իրենք ինչ պետք է անեն դա ուղղելու
համար: Հիշեք, զավակնե՛րս, Ես ձեր Փրկիչն եմ: Ես ձեզ բոլորիդ սիրում եմ
այնպիսի ձևով, որը ձեր ընկալումից վեր է: Սիրով և հանդարտությամբ
սպասեք Իմ ժամանելուն: Չվախենաք երկնքում երևացող դրամատիկ
ցուցադրումից և ճառագայթների գույնից, որոնք կտարածվեն ամենուրեք,
ազդարարելու Իմ ժամանումը: Սա կնախապատրաստի ձեզ այդ պահի համար:
Խնդրում եմ աղոթեք, որ ողջ մարդկությունը ուրախություն զգա իրենց սրտում,
քանի որ այս իրադարձությունը կնշանակի փրկություն մարդկության համար
այնպիսի մեծ չափերով, որ կփրկի այնքան շատ հոգիների և հնարավորություն
կտա նրանց մտնել երկրի վրա նոր դրախտ:
Ձեր սիրող Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Երբեք մի սպառնացեք ուրիշներին Իմ Անունով
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Ես այսօր խոսում եմ քեզ հետ, Իմ սիրելի աղջի՛կ, ամեն ինչում Ինձ
ենթարկվելու անհրաժեշտության մասին: Աղջի՛կս, Իմ բոլոր հետևորդները,
որպեսզի արժանի լինեն Իմ սիրուն և նվիրվածությանը, պետք է պատվեն Իմ
Հոր պատվիրանները: Չնայած նրանք ժամանակ առ ժամանակ հնարավոր է որ
շեղվեն, նրանք միշտ պետք է ձգտեն հետևելու սիրո կանոնին: Սիրեք մեկդ
մյուսին և դրեք ձեր ընկերոջը ձեր սեփական կարիքներից առաջ: Դրանից հետո
ամեն ինչ կընկնի իր տեղը:
Նրանք, ովքեր իրենք իրենց անվանում են Իմ հետևորդներ, պետք է չափազանց
զգույշ լինեն, թե ինչպես են տարածում Իմ Ամենասուրբ Խոսքը: Եթե նրանք
ընկնում են ամբարտավանության, սեփական ճշմարտացիության թակարդը,
կամ երբ արհամարհում են ուրիշներին Իմ Անվամբ, ապա նրանք մեծապես
վիրավորում են Ինձ: Երբեք մի սպառնացեք ուրիշներին այն պատիժներով,
որոնք նրանք կարող են սպասել Ինձնից: Երբեք ոչ մեկին մի ասեք, որ Ես
կպատժեմ իրենց, որովհետև դուք բարկացած եք նրանց վրա ինչ-ինչ
պատճառներով: Քանի որ երբ դուք դա անեք, դուք մեղավոր կլինեք Ինձ
մերժելու մեջ, որովհետև այդ դեպքում դուք շրջում եք ճշմարտությունը՝
հարմարեցնելու համար այն ձեր սեփական պլաններին: Երբեք ձեզ ուրիշներից
վեր մի դասեք այն պատճառով, որ ձեզ առավելություն է տրվել
ճշմարտությամբ:
Զավակնե՛րս, Ես սիրում եմ Իմ բոլոր զավակներին նույնիսկ երբ նրանք
սխալվում կամ մոլորվում են: Միշտ աղոթեք նրանց համար, եթե
հայտարարում եք, թե Իմ ճշմարիտ հետևորդներն եք: Ամեն դեպքում քարոզեք
ճշմարտությունը: Միշտ ասացեք նրանց Իմ զավակների հանդեպ Իմ խորը
Սիրո մասին: Սակայն դուք երբեք չպետք է դատեք նրանց: Երբեք ուրիշներին
մի ասեք, թե իրենց մեղքերը, կամ նրանք ինչը դուք մեղք եք համարում, թե
դրանք կպատժվեն Իմ կողմից ինչ-որ ձևով, որովհետև դուք իրավունք չունեք
այդ անելու:
Այսօր Իմ պատգամը պարզ է: Երբ դուք սիրում եք Ինձ և խոսում Իմ Անվամբ,
դուք երբեք չպետք է ձեզ վեր բարձրացնեք այդ պատճառով: Դուք երբեք չպետք
է սպառնաք ձեր եղբայրներին և քույրերին կամ զրպարտեք Իմ Անվամբ:
Հիշեք, քանի որ դուք Իմ հետևորդներն եք, ապա դուք կդառնաք Խաբեբայի
թիրախը հենց ձեր հավատի պատճառով: Ուստի դուք պետք է զգույշ լինեք, որ
նա չխաբի ձեզ՝ ձեզ ստիպելով մեղք գործել ձեր եղբայրների և քույրերի
հանդեպ:
Դուք պետք է ուժեղ մնաք, զավակնե՛րս: Ես տալիս եմ ձեզ այս պատգամը, որ
առաջնորդեմ ձեզ և պահեմ ձեզ դեպի Ինձ բերող ճիշտ ուղու վրա:

Ձեր սիրող Հիսուս
Մարդկության Թագավոր

Անկախ նրանից թե ինչ է ձեր կրոնը, միայն մեկ Աստված
կա
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ Իմ զավակները հուսահատված, վախեցած կամ
միայնակ են զգում, ասա նրանց, որ նրանք պետք է շրջվեն դեպի Ինձ:
Նախկինում երբեք Իմ զավակներն այնքան մեծ դատարկություն չեն զգացել
ամբողջ աշխարհում, որքան հիմա: Առանց ուղղության, նրանք ավելի են
հեռանում, երբ սնվում են թափոններով: Ամեն օր լրատվությունը սնում է
նրանց պատմություններով, որոնք ցույց են տալիս աշխարհում գտնվող
չարիքը բազմաթիվ երկրների խառնաշփոթության մեջ: Հետո կա նաև հոգևոր
սննդի պակասը, իսկ դրա փոխարեն՝ ստերի դիետա, երբ ձեզ ասում են
աշխարհիկ նկրտումների հրաշքների մասին: Դրանք բոլորն էլ, եթե հետևեք
այդպիսի բաների, հիասթափություն կպատճառեն: Հետո, մինչ ձգտում եք
այդպիսի նպատակների հասնելուն, դուք կցանկանաք հասնել այդ
բարձունքներին, և կրկին կհիասթափվեք:
Հիշեք, Ես ձեր սնունդն եմ, զավակնե՛րս: Միայն Իմ միջոցով դուք կգտնեք
ճշմարիտ խաղաղություն, բավարարվածություն և մաքուր սեր ձեր սրտերի
մեջ: Հնարավոր չէ ստանալ այս տեսակի խաղաղություն որևէ այլ տեղ:
Շրջվեք հիմա դեպի Ինձ, դուք բոլո՛րդ ովքեր վշտից տառապում եք ձեր սրտերի
մեջ: Թույլ տվեք Ինձ բռնել և հանգստացնել ձեզ: Քանի որ դուք, զավակնե՛րս, Իմ
կորած, բայց թանկարժեք հոգիներն եք: Ձեզնից շատերը մոլորվել են և չեն
ճանաչում դեպի Իմ փարախը բերող ճանապարհը: Ձեզանից ոմանք ընտրել են
այլ փարախ, մի փարախ, որն Իմը չէ:
Լսեք Իմ Կանչը, քանի որ երբ լսեք Իմ Ձայնը ձեր հոգիների մեջ, դուք կիմանաք
ճշմարտությունը: Ես ձեր ուղին եմ դեպի Իմ Հավիտենական Հայրը: Հիշեք, որ
ձեզնից շատերը, ովքեր տարբեր անուններ են տալիս Աստծուն՝ Ամենակարող
Հորը, պաշտում եք նույն Աստծուն – միայն մեկ Աստված կա: Հիմա մոտ է այն
ժամանակը, երբ Նրա փառքը կբացահայտվի աշխարհին: Անկախ նրանից, թե
ինչ բացատրություն եք տալիս, Հայր Աստված Սեր է: Նրա Գթասրտությունը
գրկում է ամեն ինչ: Եկեք, դարձեք դեպի Նա, ուր որ էլ որ լինեք աշխարհում:
Նա սպասում է ձեր կանչին:
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Երկնային պատիժը կարող է մեղմացվել աղոթքի միջոցով
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, շատ շուտով հիմա աշխարհը կանգ կառնի, և
Նախազգուշացումից հետո եկող ժամանակահատվածը կփոխի աշխարհի
հանդեպ մարդու տեսակետը: Նյութական բարիքներն ու հաճույքներն այլև
հուզմունք չեն պատճառի: Այյլևս մարդիկ հանրաճանաչ մարդկանցից ու
հարստությունից աստվածներ չեն պատրաստի: Այլևս նրանք այդքան
արագորեն չեն դատապարտի կամ դաժանորեն չեն վարվի իրենց եղբայրների
հետ:
Նոր աշխարհը, Նախազգուշացումից հետո, կլինի մի վայր ուր Իմ և Հայր
Աստծո հանդեպ սերը հարգանքով կմեծարվի: Շատ երկրների առաջնորդներ ոչ
քրիստոնեական երկրներից հարգանք կմատուցեն Իմ Հորը: Իշխանություն
ունեցողներից նրանք, ովքեր վերահսկում են ժողովուրդների ֆինանսները,
կապաշխարեն իրենց ամբոխների համար: Շատ շատերը ետ կտան իրենց
իշխանության ծածկոցները և կկիսեն իրենց եղբայրների և քույրերի հետ այն
հացը, որը գալիս է Հայր Աստծուց: Քանի որ այդ հացը բոլորի համար է և
նախատեսված է, որ հավասարապես բաժանվի:
Շատ բարի գործեր կծավալվեն Նախազգուշացման արդյունքում:
Այնուամենայնիվ, շատ հոգիներ այնքան էլ ուժեղ չեն լինի իրենց հավատի մեջ:
Նրանք, տխուր է, բայց ետ կդառնան իրենց հին ուղիներին: Գայթակղված
իշխանության, հարստության, վերահսկման և սեփական անձի հանդեպ
սիրուց, նրանք կմերժեն Հայր Աստծուն: Նրանք կիմանան ճշմարտությունը,
սակայն դա դեռևս բավական չի լինի նրանց համար: Այդ խեղճ թույլ
մեղավորները կլինեն ինչպես փուշ ձեր կողի մեջ, զավակնե՛րս: Առանց ձեր
աղոթքների նրանց մեղքերը ավերածություն կառաջացնեն աշխարհում, որը
հաջողության մեջ էր իր նոր մաքրագործման ժամանակ:
Աղոթքը, զավակնե՛րս, կարևոր է: Դուք պետք է խնդրեք Հայր Աստծուն
ընդունել ձեր խնդրանքը՝ ճնշել այն հալածանքը, որը պլանավորվում է այդ
մարդկանց կողմից: Բավարար չափով աղոթքը կարող է նվազեցնել և
կնվազեցնի այն սարսափի մեծ մասը, որն այդ մեղավորները կփորձեն
պարտադրել աշխարհին: Ձեզնից այնքա՜ն շատերն են կույր այն պլանի

հանդեպ, որը նյութվում է ձեր մեջքի ետևում: Նշանները շարունակաբար
բացահայտվում են, բայց դուք չեք կարողանում ճանաչել դրանք:
Զավակնե՛րս, մինչ ձեր հավատն աճում է, աղոթեք, որ Սուրբ Հոգին կարողանա
տարածվել դեպի այդ մեղավորները և ողողի նրանց հոգիները: Ես՝ ձեր
Թանկագին Հիսուսը, պաշտպանում եմ ձեզ, Իմ նվիրյալ հետևորդներ: Իմ
հրամանով Ես ձեզ կոչ եմ անում աղոթել ոչ միայն այդ ընկած հոգիների
համար, այլև նրա համար, որ հալածանքը հասարակ մարդկանց, կանանց և
երեխաների հանդեպ հալածանքը վերացվի: Եթե այդ հանցագործները, ովքեր
կարհամարհեն Իմ Հորը, շարունակեն սարսափի մատնել անմեղ մարդկանց
աշխարհի վրա նոր վերահսկողություններ սանձազերծելու միջոցով, ապա
նրանք կպատժվեն:
Այդ մեղավորներին հիմա տրվում է ամենամեծ Գթասրտությունը Իմ
խաչելության ժամանակից ի վեր: Նրանք պետք է գրկեն Նախազգուշացումը,
քանի որ նրանց վերջին անգամ է ազատագրման (թողության)
հնարավորություն առաջարկվում: Հակառակ դեպքում նրանք կկանգնեն
սարսափելի պատժի առաջ: Այդ պատիժը, որը կիջնի աստվածային
արդարադատության ձեռքով Իմ Հավիենական Հոր միջոցով, ցանկալի չէ:
Չնայած այդ մեծ երկնային պատիժը կանխասացվել է, այն կարելի է մեղմացնել
աղոթքի օգնությամբ:
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Եկեղեցում կներմուծվեն փոփոխություններ, որոնք
կհակասեն Աստծո Խոսքին
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես Հիսուս Քրիստոսն եմ, ով եկավ մարմնով:
Իմ Ամենասուրբ Խոսքը հիմա պետք է լսվի Իմ սրբազան սպասավորների
կողմից ամեն տեղ: Իմ բոլոր հետևորդները պետք է կիսեն այս պատգամները
բոլոր քրիստոնեական հարանվանությունների Իմ սրբազան սպասավորների
հետ: Կենսական է, որ նրանք խրախուսվեն՝ լսելու Իմ Խոսքը այս վճռական
պահին, նախքան կպառակտվեն և կբաժանվեն երկու ճամբարների:

Խաբեբայի աշխատանքը ներթափանցել է Իմ եկեղեցու մեջ՝ բոլոր
մակարդակներում: Շատ շուտով հիմա, դանդաղորեն բայց հաստատապես,
դուք կտեսնեք թե ինչպես են քչացվում Սուրբ Պատարագները: Դուք կտեսնեք,
թե ինչպես կհեռացվեն որոշ աղոթքներ և խորհուրդներ, որոնցից նաև
խոստովանության խորհուրդը, որը կսկսի թուլացվել: Ես կոչ եմ անում Իմ
սրբազան սպասավորներին, որ լսեն Ինձ հիմա և աղոթեն զանազանության
համար: Այդ Ես եմ, որ կանչում եմ ձեզ հիմա, որ կարողանամ փրկել ձեր
հոտը:Այդ Ես եմ, որ ցանկանում եմ բացել ձեր սրտերը, որ կարողանաք
պլանավորել այս ժամանակների վերջի համար, որոնք կազդարարեն մի
ամբողջապես նոր սկիզբ աշխարհի համար:
Շատ շուտով ձեզ կխնդրեն հավատարմություն ցույց տալ Կեղծ Մարգարեին:
Տեսեք նրան այնպես, ինչպիսին է և դատեք նրա գործերը, որպեսզի տեսնեք,
արդյոք նրանք պտուղ տալի՞ս են: Քանի որ այն պտուղը, որը նա և իր
ստրկաբարո նվիրյալները կհավաքեն՝ փթած կլինի մինչև ծուծը: Մի անգամ
կծելը (այդ պտուղից) կոչնչացնի Իմ հանդեպ ձեր հավատարմությունը: Եթե
կծեք երկու կամ ավելի անգամ, այն կստեղծի մի այնպիսի պարիսպ ձեր և Իմ
Սրբազան Սրտի միջև, որ ձեզ համար արդեն անհնարին կլինի ներս մտնել Իմ
Հոր Թագավորություն:
Ուշադրությամբ դիտեք հիմա այն փոփոխությունները, որոնք կտեսնեք, թե
ինչպես են սողոսկում ձեր ծառայության մեջ: Սկզբում այս ճշգրտումների մի
մասը խնդիր չի թվա: Բայց մինչ ժամանակը կանցնի, որոշակի
փոփոխություններ կպարտադրվեն ձեզ, և ձեզ կստիպեն ստեր կուլ տալ: Այդ
ստերը կգան Սատանայից և հագցված կլինեն ոչխարի մորթով:
Նրանք, ովքեր մաքուր են սրտով, անմիջապես կիմանան և կճանաչեն չար
խաբեությունը այն տեղում, որը ծրագրավորվում է ոչնչացնելու համար Իմ
Եկեղեցին երկրի վրա հենց նրա սեփական միջանքներից:
Ճշմարտությունը կառաջացնի արհամարհական հևոց աշխարհով մեկ, երբ Իմ
քահանաներն ասեն վստահորեն, որ այդ մարգարեությունը սուտ է: Միակ
սուտը, որին նրանք ստիպված կլինեն ականատես լինել, կլինի այն, ինչին
կստիպեն նրանց հավանություն տալ, որը ուղղակիորեն կհակասի Իմ
Արբազան Գրվածքներին, տրված մարդկությանը ամենասկզբից ի վեր: Երբեք
թույլ չտաք ինքներդ ձեզ ընդունելու որևէ այլ ճշմարտություն, բացի նրանից,
ինչ պարունակվում է Սուրբ Աստվածաշնչի մեջ:
Շատ փոփոխություններ կներմուծվեն, որոնք կհակասեն Իմ Հավիտենական
Հոր Խոսքին: Այդ փոփոխությունները, Իմ սրբազան սպասավաորնե՛ր, չեն լինի

աստվածային ծագման, և դուք պետք է մերժեք այդ ստերը (ոչ
ճշմարտությունները), եթե ցանկանում եք Ինձ հավատարիմ մնալ:
Արթնացեք: Դեմ կանգնեք այդ ստերին, որոնց ստիպված կլինեք դիմակայել:
Երբեք չընդունեք դրանք: Իմ Հավիտենական Հոր Խոսքը երբեք չի փոխվի: Այն
երբեք չի կարող հարմարեցվել մարդկության կողմից: Ձեզնից շատերն այնքան
խելագարված կլինեն, որ կզգաք, որ մեկուսացվել եք ձեր ընկեր
սպասավորներից: Չվախենաք, քանի որ միայն մեկ կողմը կարող եք ընտրել:
Դա կլինի այն կողմը, ուր Ես եմ կանգնած: Ուրիշ կողմ չկա:
Ձեր սիրող Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Խնդրեք տառապանքի ընծան
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, քո տառապանքը թեթևացել է, և Ես ցանկանում եմ
շնորհակալություն հայտնել քեզ այդ ընծայի համար: Այն կվերադառնա, բայց
դու կկարողանաս ընդունել այն ավելի շատ ուրախությամբ քո սրտի մեջ: Ես քո
տառապանքի կարիքն ունեմ, որովհետև այն փրկում է մեղավորների
հոգիները, ովքեր առանց դրա, կվերջացնեին դժոխքում: Մի օր դու կնայես
նրանց հոգիների մեջ և կողողվես սիրով և ուրախությամբ երբ տեսնես նրանց
Ինձ մոտ նստած՝ Իմ Հավիտենական Հոր Գահի կողքին:
Մեղավորները միշտ առաջինը կգրկվեն, երբ ապաշխարեն: Նրանք միշտ
կլինեն առջևի գծում՝ ի մեծ զարմանս Իմ հետևորդների: Այդ հոգիներն Ինձ մոտ
են բերվել Իմ հետևորդների և ընտրյալ հոգիների աղոթքների և
տառապանքների միջոցով: Իմ հետևորդները կհասկանան դա, որովհետև
նրանք, Ինձ հետ իրենց միության միջոցով, կուրախանան այդպիսի հոգիների
փրկությամբ:
Հիմա Ես կարիք ունեմ, որ շատ ավելի հոգիներ փրկվեն, աղջի՛կս: Խնդրում եմ
աղոթիր, որ դու և այլ ընտրյալ հոգիները իմանան, թե ինչպես կարող է
տառապանքը ավելացնել Իմ Հոր Թագավորություն մտնողների թիվը: Ես
խնդրում եմ նրանց, որ խնդրեն պահանջվող շնորհները՝ տառապելու ընծան
ստանալու համար: Հիշեք, երբ Ես հեղում եմ տառապանք, դա մի յուրահատուկ
շնորհ է, և այնպիսին, որ կբերի ավելի շատ հոգիների Իմ Սրտի մեջ:

Ձեր սիրող Հիսուս
Մարդկության Փրկիչ

Սովորաբար ճշմարտության հանդեպ վերաբերվում են
ծայրահեղ զգուշությամբ և բացահայտ հեռացմամբ
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, հիմա դու ականատես ես լինում ավելի մանրամասնությամբ
այն ցավին, որը Ես կրեցի Իմ խաչելության ընթացքում: Լքվածություն,
Մերժում, Մեկուսացում, Հեռացում իշխանության ձեռքերի ծաղրող ալիքի
կողմից և հատկապես Իմ նվիրյալ հետևորդների կողմից: Նույնիսկ Իմ
սեփական առաքյալները մերժեցին Ինձ Իմ կարիքի ժամանակ: Ուստի դու
չպետք է զարմանաս, որ սա նաև քեզ հետ է պատահում:
Այսօր քեզ ցույց տրվեց նաև մի տեսիլք. Ես՝ կանգնած Իմ դահիճների դիմաց,
որոնց Ես ստիպված էի լսել, երբ նրանց չար ստերը արհամարհում էին Ինձ և
Իմ Ուսուցումների Ճշմարտությունը: Նույն կերպ կվարվեն քեզ հետ և Իմ
հետևորդների հետ նրանք, ովքեր չեն կարողանում ընդունել ճշմարտությունը,
կամ այն համարում են նողկալի:
Ճշմարտության հանդեպ, աղջի՛կս, սովորաբար վերաբերվում են ծայրահեղ
զգուշավորությամբ, բացահայատ հեռացմամբ, կամ էլ երբեմն համարում են
հայոհյանք: Երբեք չվախենաս: Քանի որ այն Խոսքերը, որոնք Ես տալիս եմ քեզ,
միայն ճշմարտություն են: Դու երբեք չպետք է վախենաս հրապարակել այն, ինչ
Ես տալիս եմ քեզ: Ինչու՞ պետք է Ես տամ քեզ ոչ ճշմարտություններ: Ինչու՞
պետք է Ես փորձեմ ականապատել այս պատգամները՝ թույլ տալով որ ինչ-որ
ժամանակ նրա մեջ մտնի ոչ ճշմարտություն: Քանի որ դա կհակասի Իմ Հոր
կամքին: Նույնիսկ Սատանային թույլ չի տրվի միջամտել այս պատգամներին,
որքան էլ որ նա ջանա այդ անել:
Մինչ այս պատգամները դառնում են ավելի ինտենսիվ, նրանք կդառնան
բավականին շատ բանավեճերի և ծաղրի առարկա: Սակայն շատերը
կմոտենան դրանց, որովհետև այդ ամենի տակ նրանք կկարողանան ազդվել
Սուրբ Հոգու կողմից, որը հուզում է նրանց հոգիները:
Ժամանակի ընթացքում, նրանք՝ Իմ զավակները, Ինձ շնորհակալություն
կհայտնեն իրենց օգնելու համար, որ հերկեն փշոտ մացառների
անհարթությունները, որոնք կխանգարեն նրանց հասնելու Դրախտի

դարպասին, որովհետև հիմա առանց Իմ առաջնորդության, այս պահին, նրանք
կորած կլինեին: Նրանք չէինի գտնի այն ուժը, որ ապահով կերպով անցկացվեն
նոր Դրախտի դարպասներով՝ խաղաղության նոր Դարաշրջանը երկրի վրա,
որը սպասվում է բոլոր նրանց, ովքեր ենթարկվում են Ինձ և Իմ
Ուսուցումներին:
Ձեր սիրող Փրկիչ և Ուսուցիչ
Հիսուս Քրիստոս

Խաղաղության և փառքի ժամանակները համարյա հասել
են
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, դու վերջապես հասկանում ես, որ երբ քեզ մերժված ես
զգում, ապա դա պարզապես Իմ սեփական հոգևարքի հայելին է: Երբ դու Ինձ
հետ միության մեջ ես, ինչպես որ է, սա կդառնա քո կյանքի մի մասը
այժմվանից սկսած: Երբ մարդիկ մերժում են այն պատգամները, որոնք դու
հրապարակում ես, նրանք մերժում են Իմ Ամենասուրբ Խոսքը: Երբ նրանք
մարտահրավեր են նետում դրանց և թերություններ փնտրում, նրանք
քննադատում են Ինձ: Երբ նրանք վերևից են նայում քեզ վրա, նրանք ծաղրում
են Ինձ: Երբ նրանք ծիծաղում են այս պատգամների վրա, նրանք Ինձ խաչն են
հանում:
Այն, ինչ դու զգում ես, Իմ Տառապանքի մի փոքր մասնիկն է միայն, մինչ Ես
վշտով նայում եմ մարդկանց կուրությանը Իմ Հավիտենական Հոր գոյության
ճշմարտության հանդեպ: Ցավը և վիշտը, որ Ես զգում եմ, երբ ստիպված եմ
լինում ականատես լինել մարդու մեղքին, ներառյալ՝ հավատացողների,
ամենաուժեղն է: Այս տառապանքը հազիվ է դադարում, սակայն թեթևացվում է
զոհաբերվող հոգիների տառապանքի միջոցով: Այն նաև թեթևանում է այն
սիրուց, որն Իմ հետևորդները ցուցաբերում են Իմ հանդեպ՝ իրենց
նվիրվածությամբ:
Աղջի՛կս, չնայած Ես կարիք ունեմ տառապանքի, որ փրկեմ այլ դժբախտ
հոգիների, սակայն դա Ինձ հաճույք չի պատճառում: Ինձ համար ցավալի է
դիտել դա, բայց Ես սփոփվում եմ դրանից: Այնքա՜ն շատ բան պետք է դու
սովորես, աղջի՛կս, որը քեզ համար դժվար է հասկանալ: Աստվածային
Թագավորության ուղիները չեն կարող հասկացվել մարդկության կողմից: Մի
օր նրանք կհասկանան:

Իմացեք սա զավակնե՛րս, որ այն դժվարին ժամանակները, որը մարդը
ստիպված է եղել կրել դարեր ի վեր, իրենց ավարտին են մոտենում: Սա բարի
լուր է այն մարդկանց համար, ովքեր սեր են ցույց տալիս իրենց հարևանի
հանդեպ, և որպես այդպիսիք, սիրում են Ինձ: Դա նաև վերջ կտա, վերջապես,
Իմ Տառապանքին, որը Ես կրում եմ, որովհետև Ես սիրում եմ ձեզ բոլորիդ: Այս
Սերը հզոր է և միշտ զիջող և այն կլինի ձեր վերջնական փրկության պատճառը:
Գնա հիմա, աղջի՛կս, և ընդունիր տառապանքն ավելի շատ հասկանալով քո
սրտի մեջ: Ուրախացիր, քանի որ Խաղաղությանև Փառքի ժամանակն արդեն
գրեթե հասել է:
Ձեր սիրող Ընկեր և Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս
Մարդկության Թագավոր

Այն դասական սխալը, որը կատարում են, երբ փորձում են
Ինձ ավելի մոտենալ
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Ես գալիս եմ Հիսուս Քրիստոսի՝ Ամենաբարձրյալի անունով, Ես Նա Եմ:
Իմ սիրելի աղջի՛կ, ինչու՞ է մարդը շարունակում իր գոյության
պատասխանները գտնել գիտության միջոցով: Նրանք փնտրում և փնտրում են,
բայց պատասխանները, որոնց նրանք հանգում են, ճշմարիտ չեն և այնքան
հեռու են Իմ Հոր Թագավորության հոգևոր ոլորտների գոյությունից, որ պետք է
աղոթես այս հոգիների համար:
Ես գիտեմ, որ Իմ և Իմ սիրելի Հոր Գոյությունն ընդունելը չափազանց դժվար է,
զավակնե՛րս: Քանի որ ամեն անգամ, երբ ձեր աչքերը մի ակնթարթ նայում են
ճշմարտությանը, Սատանան շրջում է ձեր գլուխը հակառակ կողմ: Մեծ
մասամբ նա օգտագործում է բանականությունը, համոզելու համար Իմ
զավակներին, որ Իմ Հոր Թագավորությունը պարզապես մարդկային
երևակայության հնարածն է: Հետո նա օգտագործում է նյութական աշխարհի
հարմարավետությունները՝ համոզելու համար ձեզ, որ դրանք պետք է
առաջնահերթ լինեն ձեզ համար:

Կան նաև հոգիներ, ովքեր հասկանում են ճշմարտությունը: Նրանք մի
դասական սխալ են թույլ տալիս, երբ փորձում են ավելի մոտենալ Ինձ: Նրանց
համար հեշտ է վստահանալ, որ երբ իրենց նյութական բարիքներն
ապահովված են, ուրեմն իրենք կարող են առաջ շարժվել հոգևոր ուղևորության
մեջ: Բայց դա այդպես չի լինում: Դուք պետք է անպայման պաշտպանեք ձեր
ընտանիքները և ձեր տները: Դուք պետք է կերակրեք նրանց, ովքեր ձեզնից
կախում ունեն: Դրանից հետո դուք պետք է Ինձ երկրային բոլոր աստվածներից
առաջ դնեք: Դա կլինի Երկինք տանող ձեր անձնագիրը: Մարդը ոչինչ է առանց
Աստծո: Ոչ մի նյութական ճոխություն չի կարող փոխարինել և չի փոխարինի
Աստծո Սիրուն: Ոչ էլ կարող են նրանք մնայուն լինել կամ նույն արժեքով
գնահատվել, եթե դուք իսկապես ցանկանում եք գրկել Ինձ ձեր սրտում:
Վստահեք Ինձ, և մնացածի համար հոգ կտարվի: Եթե դուք փորձեք ամեն ինչ
ինքնուրույն անել և կառչել հարստությունից, որպեսզի կարողանաք երկու
աշխարհից էլ լավագույնը ունենալ, ապա կհիասթափվեք:
Հիշեք, ձեր հանդեպ Իմ Սերը կսնի ձեր հոգիները: Նյութական հարստությունը
կսնի ձեր մարմնական ցանկությունները, սակայն դրանք ժամանակի
ընթացքում կոչնչանան և ձեզ ոչինչ չի մնա:
Խնդրում եմ, զավակնե՛րս, անկախ նրանից թե որքան դժվար է դա, թույլ տվեք
Ինձ ուղղել ձեզ դեպի հավիտենական երջանկություն տանող ճշմարտության
ճանապարհը: Պարզապես խնդրեք Իմ օգնությունը, և Ես կպատասխանեմ:
Ձեր սիրող Ուսուցիչ և Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Ամենակարևոր իրադարձությունը Իմ Խաչելությունից ի
վեր
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ նպատակն է բերել երկրի վրա գտնվող յուրաքանչյուր
տղամարդու, կնոջ և երեխայի դեպի Երկրի վրա Իմ նոր Դրախտը: Քանի որ եթե
նույնիսկ մեկ հոգի չհասնի դրան, դա կկոտրի Իմ Սիրտը: Ահա թե ինչու այն
պատգամների քանակը, որոնք Ես հիմա ուղարկում եմ աշխարհ, ավելացել է:
Դա այդպես է, որ կարողանան տարածել Իմ Սուրբ Խոսքը՝ խրախուսելու
համար ապաշխարությունը:

Ես չեմ ուղարկում պատգամատարների, որպեսզի վախեցնեմ Իմ զավակներին:
Դրա փոխարեն, Իմ պատգամատարների դերն այն է, որ նախապատրաստեն
յուրաքանչյուր հոգու այս երկրի վրա, որպեսզի նրանք պատրաստ և արժանի
լինեն ապրելու այդ Նոր Դրախտում:
Զավակնե՛րս, դուք հիմա ապրում եք ոչ հաճելի ժամանակներում: Օրենքն ու
կարգը խորտակվել են: Ագահությունը հասել է նրան, որ ձեր ֆինանսկան
կայունությունը խլվել է ձեզնից: Սեփական անձի հանդեպ փառքը և
համակվածությունը նկրտումներով նշանակում է, որ ձեր հավատը նույնպես
խլվել է ձեզնից:
Ինչպես մի ընտանիք, ուր ծնողական վերահսկողություն չկա
Դուք, զավակնե՛րս, նման եք նրան, որ գտնվում եք մի ընտանիքում, ուր չկա
ծնողական վերահսկողություն: Երես առած երեխաների պես, դուք
ապահովված եք բոլոր նյութական բարիքներով, որոնց հասնում եք առանց
ստիպված լինելու վաստակել դրանք: Դուք ապահովված եք սննդով, որի
համար ստիպված չեք աշխատել: Ամեն ինչ, որ դժգոհություն է պատճառում
ձեզ, փոխարինվում է մեկ այն նորարարությամբ, մեկ այլ խթանիչով: Սակայն
ոչ մի բան ձեզ երկար չի գոհացնում: Հետո Իմ զավակների միջև վեճեր են տեղի
ունենում, յուրաքանչյուրը փորձում է վերահսկել մյուսին, իր ճանապարհով
գնալու համար: Դրանից կարող է ֆիզիկական կռիվ առջանալ: Բայց ոչ մեկը
պատասխանատվություն չի կրում, և ուստի նրանք վիրավորում են մեկը
մյուսին երբեմն ծանր հետևանքներով:
Ահա թե ինչպես եմ Ես տեսնում աշխարհը: Իմ զավակները դժբախտ են, չունեն
հոգևոր հանգստություն (հարմարավետություն), սակայն մերժում են
առաջնորդվել Իմ Եկեղեցու կողմից: Այսօր Իմ Եկեղեցին չի կարողանում
վերահսկել այսպիսի մի անօրեն բնակչության, ովքեր չեն գտնում, որ Իմ
հանդեպ տածած պաշտամունքը նույնքան խթանիչ է, որքան մարմնի համար
ստեղծված հարմարավետությունները:
Պատերազմը ոչնչացնում է մարդկությանը, իսկ հոգևոր մերժումը աշխարհում
ստեղծել է մի վակուում (դատարկություն), որը ձեզնից շատերն արդեն իրենց
սրտերի մեջ զգում են դրա ազդեցությունները: Ոչ մի բան այնպես չէ, ինչպես
թվում է: Նյութական փառքը փայլում է արտաքինից՝ ցույց տալով իր լույսը
նրանց, ովքեր ձգտում են հարմարավետության, որի ետևում միայն խավար է:
Ես այն Լույսն եմ, որ պակասում է ձեր միայնակ շփոթեցուցիչ և ինչ-որ ձևով
վախեցող կյանքերի մեջ: Ահա թե ինչու մոտ է ժամանակը, որ ներս մտնեմ և
վերցնեմ պատասխանատվությունը: Դուք, զավակնե՛րս, պետք է ողջունեք դա և
նախապատրաստվեք Իմ Մեծ Գթասրտության համար:

Դուք պետք է աղոթեք ձեր եղբայրների և քույրերի համար և բաց բազուկներով
սպասեք՝ ողջունելու համար Իմ Միջամտությունը: Դրական եղեք: Հույսով լի
եղեք: Վստահ եղեք, որ նույնիսկ ամենակոշտացած մեղավորները կթեթևանան
գալուստով այդ մեծ իրադարձության՝ ամենակարևորը Իմ Խաչելությունից ի
վեր:
Ձեր սիրող փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Կասկածները քեզ ավելի ուժեղ են դարձնում Իմ հանդեպ
ունեցած քո սիրո մեջ
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Ես գալիս եմ Հիսուսի անունով, ով եկավ մարմնով և դարձավ մարդ:
Իմ թանկագին աղջի՛կ, դու հիմա այնքան մոտիկ ես Իմ Սրտին, չնայած դրան՝
կարող ես այնքան հեռու զգալ: Երբեմն դու մտածում ես, թե անջատված ես
Ինձնից, այնինչ փաստորեն դու ավելի ես մոտեցել Ինձ միասնության մեջ:
Հիմա դու այնքան ուժեղ ես, աղջի՛կս, Ես կառուցում եմ քո վստահությունը,
որպեսզի կարողանաս շարունակել հայտնել Իմ Խոսքը մարդկությանը: Սա
չափազանց կարևոր առաքելություն է: Քանի որ այս ժամանակներում
միլիոնավոր դևեր են բաց թողնվել Սատանայի կողմից, նրանք գրոհում են քեզ
վրա յուրաքանչյուր անկյունից: Առաջին մարդիկ, որոնց դևերը կօգտագործեն,
կլինեն հավատացողները, ովքեր հերթ կկանգնեն, որ քեզ վրա քարեր նետեն:
Մինչ մարդկության հանդեպ Իմ Գթասրտության մեծ գործողությունն ավելի է
մոտենում, նույնկերպ դևերը կփորձեն փակել ճշմարտության ճանապարհը և
արգելել մարդկանց, լավ մարդկանց, ներդնելու իրենց ժամանակը, որը պետք է
Ինձ՝ փրկելու համար Իմ այն զավակների կյանքը, ովքեր ընդհանրապես
հավատ չունեն: Թույլ չտաս, որ դաժան զրպարտությունը, որն ավելի է
ուժեղանում, հեռացնի քեզ Իմ աշխատանքից:
Ուշ դարձրու հիմա Իմ մարգարեությանը: Քանի որ յուրաքանչյուր մարդ, ով
ապաշխարում է այս ժամանակ՝ յուրաքանչյուր մարդու համար երեք հոգի էլ
կարող են փրկվել: Մտածիր դրա մասին այս կերպ: Օրհնությունները՝ հեղված
այն մարդու վրա, ով թողություն է փնտրում, կտրվեն այդ մարդկանց

ընտանիքներին: Յուրաքանչյուր հոգի, ով աղոթում է Ինձ հիմա և խնդրում Ինձ,
որ փրկեմ իր ամենամոտ ընտանիքի անդամներին և ընկերներին, կստանա Իմ
Գթասրտությունը առատությամբ:
Աղոթքը ձեր փրկությունն է, զավակնե՛րս: Որքան շատ աղոթեք, այնքան Ես
կբացեմ ձեր սրտերը և կբացահայտեմ Իմ ճշմարտությունը: Իմ ողորմությունը
հիմա ձգվել է այնպես, ինչպես երբեք չի եղել նախկինում երկրի վրա:
Այնուամենայնիվ, Ես չեմ կարող հեղել այդ հզոր շնորհները, մինչև դուք դրանք
չխնդրեք Ինձնից:
Աղջի՛կս, իմացիր, որ մի չարություն, որը կսարսափեցնի քեզ, հիմա կերևա
բարձրացող գրոհով այս աստվածային պատգամների վրա: Անտեսիր նրանց:
Փակիր աչքերդ: Փակիր ականջներդ: Փոխարենը աղոթիր, որ այդպիսի
հոգիները լուսավորություն տեսնեն:
Կասկածները, աղջի՛կս, փորձություններ են, որոնք զգում ես ոչ միայն դու, այլև
Իմ սիրելի հետևորդները: Չնայած դրանք կարող են լինել անլուծելի, Ես թույլ եմ
տալիս այդ կասկածները, որ դուք բոլորդ ավելի ուժեղանաք Իմ հանդեպ
ունեցած ձեր սիրո մեջ:
Հանգստացեք հիմա, զավակնե՛րս: Ընդունեք Իմ Խոսքը: Ապրեք ձեր կյանքն
այնպես, ինչպես Ես սպասում եմ ձեզնից: Դրեք ձեր ընտանիքներն առաջին
տեղում ամեն ինչից առաջ: Նրանց երբեք չպետք է մերժեք Իմ Անունով: Աղոթեք
հիմա ամբողջական վստահությամբ, և վստահ եղեք, որ Իմ
մարգարեությունները կկատարվեն Իմ Հավիտենական Հոր հրամանով: Դրանք
կկատարվեն Իմ Հոր կողմից նշանակված ճիշտ ժամանակին:
Երբեք մի մոռացեք, զավակնե՛րս, որ ապագայի համար կանխասացված
բազմաթիվ գաղտնիքներ, որոնք տրվել եմ Իմ տեսանողներին, մեղմացվել են
աղոթքի միջոցով: Շատ ու շատ էկոլոգիական աղետներից խուսափել եք Իմ
Օրհնյալ Մորը ցույց տրված պաշտամունքի պատճառով: Նրա նվիրյալները
կասեցրել են բազմաթիվ երկրաշարժեր, ջրհեղեղներ, ցունամիներ իրենց
աղոթքների պատճառով: Աղոթքը կարող է չափազանց զորեղ լինել: Մի հոգու
աղոթքն ու տառապանքը կարող է փրկել մի ազգ: Հիշեք սա:
Ես սիրում եմ Իմ բոլոր զավակներին: Միմյանց փրկելու զորությունը ձեր
ձեռքերում է, զավակնե՛րս: Մի մոռացեք, թե Ես նախկինում ինչ եմ ասել:
Աղոթքը ձեր սպառազինությունն է աշխարհում չարի դեմ: Աղոթքը կարող է
մեղմացնել գլոբալ աղետները: Շարունակեք աղոթել խաղաղության համար
ձեր աշխարհում: Աղոթեք, նաև, որ հեշտ անցում կատարվի դեպի Նոր Դրախտ

երկրի վրա, որը սպասում է Իմ բոլոր զավակներին, ովքեր (թողություն)
ազատագրում են փնտրում:
Ձեր սիրող Հիսուս

Բախտագուշակությունն Ինձնից չի գալիս
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Աղջի՛կս, այս ճամփորդությունը աճում է քեզ համար: Դու ավելի քան
պատրաստ ես, քան կարծում ես: Մի վախեցիր, քանի որ քո առաքելությունը
կօգնի փրկել մարդկության մեծ մասին: Քո դերը կանխասացվել է, և
հարմարեցվում է Երկնքում: Դու մի գործիք ես: Ես քո Տերն եմ:
Դու հաջողությամբ կկատարես այս ամենասուրբ առաջադրանքը, քանի որ այն
չի կարող ձախողվել և չի ձախողվի: Երբեմն դու չափազանց հուսալքված
կզգաս, միայնակ ու արիությունից զուրկ: Ընդունիր դա: Քո տառապանքը
փրկում է թանկագին հոգիների Ինձ համար իրենց մահվան պահին: Այդ
հոգիները հիմա աղոթում են քեզ համար: Ուրախացիր, քանի որ եթե տեսնեիր
այն սերը, որը հոսում է նրանցից, դու ուրախությունից լաց կլինեիր:
Երկնքում Իմ սրբերը առաջնորդում և պահպանում են քեզ չարից, այդ
պատճառով քեզ շատ օգնություն (ժամանակավոր թեթևացում) է շնորհվում,
որոնք զարմացնում և ուրախացնում են քեզ: Երբեք մի տատանվիր այս
աշխատանքում: Սա երկրի վրա Իմ աշխատանքի ամենամեծ
առաքելություններից մեկն է: Եղիր ուժեղ, քաջ և վստահ, բայց պահպանիր
խոնարհությունը ամեն գնով: Բեմը պատրաստ է հիմա: Այն
իրադարձությունները, որոնց մասին Ես խոսեցի, հիմա կծավալվեն: Երբ դրանք
տեղի ունենան, քո վստահությունը նույնպես կվերահաստատվի: Քանի որ դու
կունենաս անհրաժեշտ բոլոր ապացույցները: Այո՛, Սատանան միջամտել է այս
աշխատանքին մի քանի անգամ: Ես դա թույլ եմ տվել , որովհետև այն
վստահեցնում է, որ դու խոնարհ ես մնում ամբողջ ժամանակ:
Մի հրատարակիր ամսաթվերը: Մի հարցրու, թե ապագան ինչպիսին կլինի
այն մարդկանց համար, ովքեր պահանջներ են ներկայացնում քեզ:
Բախտագուշակությունն Ինձնից չի գալիս: Միակ ապագան, որ Ես
բացահայտում եմ, կապված է Իմ զավակների հոգևոր բարեկեցության հետ:
Շնորհակալ եղիր, որ քեզ տրվել է այս ամենայուրահատուկ ընծան: Չնայած դու
երբեք այն չես ցանկացել կամովին, դու ձուլվել ես այս աշխատանքի համար քո

ամենաառաջին շնչի պահից և դու կավարտես Իմ ամենասուրբ Խոսքը քո
վերջին շնչում:
Գնա առաջ Իմ Անվամբ և սիրով և ուրախությամբ քո սրտի մեջ օգնիր Ինձ
փրկել ողջ մարդկության հոգիները:
Ես սիրում եմ քեզ, Իմ թանկագին աղջի՛կ: Ես ուրախանում եմ Իմ և Իմ սիրելի
Մոր հանդեպ ունեցած քո սրտանց սիրուց:
Ձեր Հիսուս

Նախազգուշացման Պատգամները Հիսուս Քրիստոսից
2010 – 2012թթ.

Հատոր Առաջին
Մաս 5
Պատգամներ 200 – 249 (հինգշաբթի, 22 սեպտեմբերի,
2011թ., մինչև երկուշաբթի, 14 նոյեմբերի, 2011թ.)

Կույս Մարիամ. Աղոթեք Իմ պաշտպանության համար
աշխարհով մեկ
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Զավա՛կս, դու պետք է խնդրես իմ զավակներին, որ աղոթեն Ինձ, որպեսզի ես
կարողանամ ծածկել նրանց իմ ամենասուրբ թիկնոցով այս ժամանակներում:
Խաբեբայի աշխատանքը ավելանում է և տարածվում ինչպես հրդեհ: Չար
վերահսկողությունը, որ ամենուր տեսնում եք ձեր շուրջը, ղեկավարվում է նրա
և նրա դևերի բանակի կողմից: Նրանք շատ տառապանք ու ցավ են
առաջացնում աշխարհում: Իմ Ամենասուրբ Վարդարանն աղոթելը
կկանգնեցնի նրան այն վնասը պատճառելուց, որը նա մտադիր է հասցնել
աշխարհին:

Աղոթեք, զավակնե՛րս, որտեղ էլ որ լինեք, իմ հատուկ պաշտպանության
համար չարի դեմ:
Աղոթեք, թեթևացնելու համար իմ սիրելի Որդու տառապանքը, ով շատ է զգում
ձեր սփոփանքի կարիքը: Նա ձեր աղոթքների կարիքն ունի, զավակնե՛րս, մինչ
նորից սկսում է փրկել մարդկությանը իրենց մեղսալի և խոտորված կյանքից:
Աղոթեք հիմա ինչպես երբեք չեք աղոթել:
Ձեր Օրհնյալ Մայր
Խաղաղության Թագուհի

Վիշտ Իմ այն զավակների կորստյան համար, ովքեր ոչինչ
չեն ուզում ունենալ Ինձ հետ
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, նախապատրաստիր քո ընտանիքը Նախազգուշացման
համար: Խնդրիր ամենուր Իմ զավակներին, որ թողություն փնտրեն իրենց
մեղքերի համար: Նրանց խնդրանքը պետք է լինի իրենց սրտից: Եթե ոչ, ապա
նրանք կտառապեն Քավարանի այրող ցավով Իմ Աստվածային
Գթասրտության Լուսավորման ընթացքում, երբ Ես երևամ ձեզանից
յուրաքանչյուրին և ամեն մեկիդ:
Սպասվող մաքրագործումը կթողնի այնպիսի մի հարատև և անմոռանալի
ազդեցություն ձեր հոգիների վրա, որ դուք կմնաք Իմ կրծքի վրա հավիտյան:
Ձեզնից նրանք ովքեր գիտեն և սիրում են Ինձ, խնդրում եմ,
նախապատրաստվեք հիմա Իմ ամենամեծ ընծայի համար: Ունեցեք օրհնված
մոմեր և Սուրբ Ջուր և պատարաստ եղեք, որպեսզի կարողանաք միանալ
Երկնքի սրբերի աղոթքներին՝ օգնելու համար ազատագրել Իմ բոլոր
զավակների հոգիները աշխարհով մեկ:
Առաջին անգամ ձեր կյանքի ընթացքում դուք իսկապես միայնակ կլինեք Իմ
ընկերակցության մեջ: Առանց որևէ ձայնի դուք ականատես կլինեք Իմ
Խաչելությանը, իսկ չհավատացողները վերջապես կհասկանան մարդկության
համար Իմ տառապանքի ճշմարտությունը:

Թույլ տվեք Ինձ նախապես գրկել ձեզ, զավակնե՛րս: Թույլ տվեք Ինձ տալ ձեզ
արիությունն ու զորությունը, որ Ինձ ավելի շատ հոգիներ բերեք: Ես ձեր սիրո
կարիքն ունեմ: Իմ վերքերը թարմ են բաց են: Իմ վիշտը իր գագաթնակետին է
հասել այն բազմաթիվ հոգիների կորստյան ցավից, ովքեր չեն ցանկանում ոչինչ
ունենալ Ինձ հետ:
Ես լքված և միայնակ եմ զգում: Օգնեք Ինձ, զավակնե՛րս, փրկել նրանց
ժամանակին: Չնայած Իմ Գթասրտության մեծ գործողությունը աստվածային
լույս կբերի աշխարհին մի այնպիսի ուժգնությամբ որ ձեր շունչը կկտրվի, այն
կլինի նաև վշտի ժամանակ նրանց համար, ովքեր չեն կարողանա դիմանալ այդ
շոկին:
Խնդրում եմ մի անհանգստացեք: Ես գալիս եմ մեծ սիրով և կարեկցանքով ձեր
բոլորիդ հանդեպ: Ես ձեզ սիրում եմ, և այդ պատճառով է, որ հիմա Ես առաջ եմ
գալիս, փրկելու համար ձեզ այն չար գործողություններից, որոնք կատարվում
են գլոբալ իշխանությունների կողմից, ովքեր ցանկանում են նվազեցնել
աշխարհի բնակչությունը: Նրանք ցանկանում են անել դա վերահսկման
միջոցով: Ես նրանց թույլ չեմ տա անել այդ: Իմ Հայրը սպասում է: Եթե մարդն
ընդունի այն մեղքերը, որոնցում նա մեղավոր է, ապա աշխարհը կդառնա
խաղաղության և սիրո մի վայր: Եթե նա դաս չքաղի Նախազգուշացումից, նա չի
խնայվի: Այդ ժամանակ է, որ Իմ Հոր Ձեռքը կիջնի:
Ես Հիսուս Քրիստոսն եմ
Ողջ մարդկության Թագավորն ու Փրկիչը

Հայր Աստված. Հակաքրիստոսը և նոր համաշխարհային
արժույթը
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Աղջի՛կս, չնայած աշխարհը վախենում է Նախազգուշացումից, նրանք պետք է
ընդունեն, որ Հայտնության Գրքում պարունակվող մարգարեությունների
ժամանակը հասել է: Հիմա Սուրբ Եկեղեցու վիճակը վտանգի տակ է, ինչպես
Իսրայելի պետության վիճակը: Մարգարեությունները կսկեն կատարվել երբ
աշխարհը կվերահսկվի Հակաքրիստոսի կողմից, ով կփորձի վերահսկել ձեզ
նոր համաշխարհային արժույթի միջոցով: Երբ և եթե դուք վերահսկվեք այս
ձևով, ապա դուք կվերահսկվեք նաև բոլոր մյուս ձևերով:

Նախազգուշացումը կկանգնեցնի դա և այլ չարագործություններ, որոնք
պլանավորված են գլոբալ ուժերի կողմից և վեր են Իմ զավակների
հասկացողությունից ամբողջ աշխարհով մեկ, ովքեր անմեղ զոհեր են
որսախաղում: Բայց դա ձեր պատրաստածը չէ, Ես կպաշտպանեմ ձեզ Իմ
Արդարադատության Ձեռքով:
Ելեք զավակնե՛րս, և կռվեք աղոթքի միջոցով այս չար հաջորդականության դեմ:
Հենց այս պահին նյութվող համաշխարհային վերահսկողությունն ու
հալածանքը կարող է կասեցվել աղոթքի միջոցով: Ձեզնից ոչ բոլորը կարող են
փրկվել, կամ կփրկվեն, այսպիսին է այն մամլիչը, որը Հակաքրիստոսը կդնի
ձեզ վրա:
Զավակնե՛րս, Սատանան երբեք չի հաղթի: Նա չունի այդ զորությունը, և մինչ
հիմա նրա սեղմումը սկսում է թուլանալ, նա իր հետ քարշ կտա որքան կարող է
շատ հոգիներ դեպի դժոխքի փոսերը: Ես խորը վշտով ողբում եմ Իմ գեղեցիկ
արարչության և Իմ այդ թանկագին հոգիների համար: Ո՜հ, եթե միայն նրանք
լսեն ճշմարտությունը:
Գիտական գնահատումը ոչնչություն է, քանի որ ոչ մի գիտություն չի
փոխարինի Իմ Աստվածային Թագավորության իրականությանը: Երկրի վրա
ոչ մի մարդ երբեք չի կարող պատկերացնել այն գեղեցկությունը և հրաշքը, որը
սպասում է ձեզ բոլորիդ, քանի որ այն աննկարարգելի է մարդկային
տերմիններով:
Շուտով դուք կհասկանաք այն պլանները, որոնք Ես ունեմ աշխարհը
Խաբեբայի ձեռքերից փրկելու համար:
Ես սիրում եմ ձեզ բոլորիդ և պաշտպանում եմ Իմ հետևորդներին բոլոր
էտապներում ցանկացած պլանավորված հետապնդման ընթացքում:
Ինձ նայեք: Բացեք ձեր բազուկները և թույլ տվեք Ինձ պահել և պաշտպանել
ձեզ բոլորիդ:
Իմ զավակները, ովքեր հավատում են Ինձ, վախենալու ոչինչ չունեն:
Ձեր սիրող Արարիչ
Ամենաբարձրյալ Աստված
Հայր Աստված

Բացատրեք դժոխքի սարսափը նրանց, ովքեր կույր են
Սատանայի գոյության հանդեպ
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ինչու՞ է մարդը համառորեն մերժում դժոխքի գոյությունը:
Իմ զավակներից շատերը, ովքեր իրենց համարում են ժամանակակից
հայացքների տեր, հրապարակայնորեն մերժում են դժոխքի գոյությունը, դրա
հետ մեկտեղ հայտարարելով Աստծո՝ Հավիտենական Հոր հանդեպ հավատը:
Նրանք սխալ ուղու վրա են տանում Իմ զավակներին, երբ օգտագործում են այն
պատճառաբանությունը, թե Աստված ամենագթառատն է: Համոզելով Իմ
զավակներին, թե բոլորն էլ գնալու են երկինք, նրանք ակամա
պատասխանատու են դառնում նրանց համար, ովքեր հետևում են իրենց սխալ
ուսմունքին:
Սատանան գոյություն ունի, և հետևաբար գոյություն ունի նաև դժոխքը:
Դժոխքը մի վայր է, ուր Սատանան տանում է այն հոգիներին, ովքեր
հավատարմություն են ցույց տալիս նրան երկրի վրա: Սրանք այն հոգիներն են,
ովքեր մի կողմ են հրում Աստծո մասին բոլոր մտքերը և քարոզում են չար
գործողությունների տարածումն աշխարհում: Որոշ դեպքերում մարդիկ կարող
են նույնիսկ վաճառել իրենց հոգիները Սատանային հարուստ, հանրահայտ և
իշխանություն ունեցող կյանքի փոխարեն: Երաժշտության արդյունաբերության
մեջ շատերն են այդ բանն արել տարիներ շարունակ: Շատ քիչ են մտածում այն
մասին, թե հաճախ ինչպիսի խմբային հանդիսություններով է նրանց
հավատարմությունը տրվում՝ կատարվելով գաղտնի պաշտամունքի միջոցով:
Մյուս կողմում կան այնպիս մարդիկ, ովքեր ապրում են իրենց կարծիքով
հոգսերից ազատ զվարճությամբ լի կյանքով, ուր նրանք հարատև ձգտում են
ինքնաբավարարման: Նրանք մի քանիսն են այն հոգիներից, ովքեր, երբ
հայտնվում են դժոխքի դարպասների մոտ, ցնցվում են և չհավատալով
թափահարում գլուխները այն ճակատագրի հանդեպ, որն սպասվում է իրենց:
Նրանք չեն կարողանում ընդունել, որ այդ սարսափը, որի դեմ կանգնել են,
իրենց սեփական ստեղծածն է: Երկրի վրա նրանց տրված ազատությունը
չարաշահվել է հանուն ամեն ինչի, որ վիրավորում է Աստծուն:
Զավակնե՛րս, խնդրում եմ բացատրեք դժոխքի սարսափը նրանց, ովքեր կույր
են Սատանայի գոյության հանդեպ: Ոչինչ որ նրանք ծիծաղում են կամ
մեղադրանք նետում ձեզ վրա: Ձեր պարտականությունն է նախազգուշացնել
նրանց այն սարսափելի ճակատագրի մասին, որը սպասում է ցանկացած խեղճ
հոգու, ով այնտեղ է վերջացնում իր կյանքը:

Աթեիստնե՛ր, ովքեր մահվան մահճում հավատում են, թե իրենց տառապանքը
կավարտվի վերջին շնչի հետ, լսեք Ինձ հիմա: Ձեզնից նրանք, ովքեր այս երկրի
վրա մերժում են Աստծո գոյությունը, չնայած այն բանին, որ ձեզ բացահայտվել
է ճշմարտությունը ձեր կյանքի ընթացքում, դժոխքի կրակների մեջ ձեր
տառապանքը կլինի միայն հավիտենական դատապարտության սկիզբը: Դուք,
Իմ խեղճ հոգինե՛ր, որ ծանր մեղք եք գործում ձեր սեփական ազատ կամքի
միջոցով, մերժում եք Ինձ: Դրա փոխարեն դուք ընտրում եք Սատանային: Նա
սպասում է ձեզ մահվանից հետո: Ինձ ոչ մի տեղ չեք գտնի: Քանի որ այդ
ժամանակն արդեն չափազանց ուշ կլինի ձեզ Իմ գթասրտությունը ցույց տալու
համար:
Աղոթեք, աղոթեք բոլորդ, որպեսզի միասին մենք կարողանանք փրկել այդ
հոգիներին: Սատանային չպետք է թույլ տրվի գողանալ նրանց հոգիները:
Օգնեք Ինձ փրկել նրանց, քանի դեռ նրանք ապրում են երկրի վրա:
Ձեր սիրող Հիսուս

Հիմա Ես Իմ մարգարեներին ուղարկել եմ աշխարհ
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, թե ինչպես համոզել երիտասարդներին և նրանց, ովքեր
ընկղմված են զբաղված անիմաստ կենսակերպով, այն մարտահրավերն է, որը
Ես ներկայացնում եմ քեզ:
Քո գործը պետք է լինի ժամանակակից հաղորդակցության միջոցների բոլոր
տեսակ հնարավորությունների օգտագործումը, որ համոզես ժամանակակից
երիտասարդ հասարակությանը Իմ Գոյության ճշմարտությունը: Ես
խոստանում եմ, որ այն բոլոր երիտասարդները, ում տրվում է ճշմարտությունը
այդպիսի միջոցներով, կզգան Իմ Ներկայությունը, հենց որ կարդան Իմ
պատգամները: Տարածիր և դարձի բեր հիմա, աղջի՛կս, աշխարհի
յուրաքանչյուր անկյունում: Սա է այն դերը, որի համար դու ընտրվել ես: Իմ
Խոսքն այս ձևով տարածելով (էլեկտրոնային տարբերակ), ավելի շատ
մարդկանց կարելի է հասնել: Օգտագործիր ինտերնետը և մասսայական
լրատվամիջոցները: Իմ հետևորդները, ովքեր ներգրավված են, ժամանակին
կտարածեն ճշմարտությունն ամենուրեք:

Այս առաքելությունը նոր է սկսվել: Հիմքերը դրվել են: Հիմա, Իմ Հոր
հաստատած կատարյալ ժամանակին աշխարհն արդեն ուշադրություն
կդարձնի այս աստվածային պատգամներին:
Ես խոստացել էի, որ կվերադառնամ: Ճանապարհը հարթելու համար Ես հիմա
աշխարհ եմ ուղարկել Իմ մարգարեներին, ներառյալ քեզ, աղջի՛կս: Շատերն են
հիմա արձագանքում Իմ Կոչին աշխարհի յուրաքանչյուր երկրում: Չնայած
նրանց ձայնը ցածր է: Ժամանակի ընթացքում նրանց նույնպես կլսեն, ուստի
նրանք կկարողանան հռչակել Իմ Փառքը՝ ազդարարելու համար Իմ
Վերադարձը:
Առջևում որոշ ժամանակ կա, նախքան այդ փառապանծ Վերդարձը տեղի
կունենա: Մինչ այդ նախապատրաստիր Իմ զավակներին: Նախազգուշացումը
դարձի կբերի միլիոնովոր մարդկանց, սակայն դա միայն սկիզբն է: Դրանից
հետո ընկած ժամանակահատվածը անց կկացվի և պետք է անցկացվի հոգիներ
սնուցելով, վստահեցնելու համար, որ նրանք ինչպես հարկն է
նախապատրաստված լինեն, այնպես որ հարմար լինեն մտնելու Երկրի վրա Իմ
Հոր Նոր Դրախտը:
Դուք շատ բանի պետք է դիմանաք, զավակնե՛րս, բայց, ո՜հ, այնքան շատ բան
կա ակնկալելու, երբ ձեզ հասանելի լինի երկրի վրա խաղաղության,
ուրախության և երջանկության այդ նոր դարաշրջանը: Հիմա կոչ է արվում
տոկունության: Արիություն և կորով կտրվի նրանց, ովքեր կանչում են Իմ Սուրբ
Հոգուն: Այդ ժամանակ դուք, Իմ բանա՛կ, վեր կբարձրացնեք նրանց հոգիները,
ովքեր թափառում են Ինձնից հեռու: Թույլ չտաք այդ հոգիներից ոչ մեկին
շեղվել՝ կորչելու անապատի մեջ: Աղոթեք նրանց համար: Նրանց սեր և
հասկացողություն ցույց տվեք: Երբեք նրանց մի ասեք, թե իրենք
դատապարտված են, ո՛չ էլ մեղադրեք մեղքի մեջ, որովհետև դա մի մեծ
վիրավորանք է Իմ Աչքում: Դրա փոխարեն եղեք հաստատուն, բայց բարի:
Պարզապես ասեք նրանց ճշմարտությունը: Դրանից հետո արդեն իրենց գործը
կլինի (ընդունել կամ չընդունել):
Դուք չեք կարող հաղթել բոլոր հոգիներին, զավակնե՛րս: Դուք կարող եք անել
միայն ձեր լավագույնը:
Ձեր սիրող Հիսուս

Ներըմբռնում Իմ Խաչելության մասին
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, այս գիշեր, առաջին անգամ, Ես տվեցի քեզ ներըմբռնում Իմ
Խաչելության վերաբերյալ, որը զարմացրեց քեզ; Չնայած այն, ինչ Ես
բացահայտեցի քեզ, կարևոր է:
Շատ գաղջ հավատացողներ կարծում են, թե երբ Ես խաչվեցի, ինչ-որ ձևով,
քանի որ Ես Իմ Հոր Որդին եմ, Ես չտառապեցի այն ֆիզիկական ցավերով, որը
մարդիկ են զգում: Նրանք նաև կարծում են, որ Իմ աստվածային կարգավիճակի
պատճառով Ես չէի վախենում, ո՛չ էլ կարող էի վախենալ, այն զորության
պատճառով, որը ստացել էի Իմ Հորից:
Ճշմարտությունը բոլորվին այլ է: Ես չափազանց միայնակ և վախեցած էի
զգում: Պարտեզում անցկացրած Իմ ժամանակը սարսափեցուցիչ էր Իմ
մարդկային բնության պատճառով: Հիշիր, որ Ես եկա մարմնով: Ես ունեի ցավի
և վշտի այն նույն զգացողությունները, ինչպես ցանկացած մարդ: Իմ
ժողովուրդը չի հասկանում սա:
Ես լքված էի զգում Իմ Հավիտենական Հոր կողմից, իսկ Իմ առաքյալները չէին
հասկանում դա, և ոչինչ չարեցին Ինձ հանգստացնելու համար այդ սարսափելի
ժամերի ընթացքում:
Երբ Ես կանգնեցի Ինձ մահապատժի ենթարկողների առջև, Ես վախից դողում
էի և հազիվ էի կարողանում պատասխանել նրանց մեղադրանքներին: Ես
զգում էի այնպես, ինչպես կզգար ցանկացած մարդկային արարած, երբ
կանգնում է վայրագ մահապատժի առջև: Իմ արժանապատվությունը մնաց
անապական, այն զոհաբերության պատճառով, որը Ես գիտեի, որ պետք է
կատարեմ մարդկության համար: Պարադոքս է, գիտեմ, բայց Ես զգում էի նաև
սեր և ուրախություն Իմ Սրտի մեջ այդ տառապանքի ընթացքում: Քանի որ
գիտեի, որ Իմ մահը փրկելու էր ձեզ, զավակնե՛րս, հավիտենության համար:
Սակայն Ես հիմա ցանկանում եմ որ դուք ինքներդ ձեզ հարցնեք. Քանի՞սը
կարող են փրկվել խաչի վրա Իմ մահվան շնորհիվ: Ո՞վ է ցանկանում փրկվել, և
արդյո՞ք նրանք իսկապես հասկանում են դրա կարևորությունը:
Իմ մահվան պատճառով նրանք կարող են հիմա դրախտ մտնել: Նրանք գիտե՞ն
արդյոք, որ դա կլինի նաև իրենց սեփական ընտրության միջոցով և իրենց
տրված ազատ կամքի միջոցով: Հավատքը Հայր Աստծո հանդեպ պետք է
առաջնահերթ լինի ձեզ համար: Եկեք Ինձ մոտ առաջին հերթին, և Ես ձեզ
կառաջնորդեմ Նրա մոտ: Ապրեք Սուրբ Աստվածաշնչի միջոցով ձեզ տրված Իմ
ուսուցումներով: Սիրեք ձեր հարևանին: Պարզ պահեք ձեր հավատը: Պահեք
ձեր հավատի հավասարակշռված տեսակետ: Սիրեք Ինձ: Աղոթեք Ինձ:

Պաշտեք Ինձ: Թույլ տվեք Ինձ սիրել ձեզ Իմ քնքուշ Սրտով, որպեսզի Իմ
Աստվածային Ներկայությունը կարողանա լցնել ձեր փոքրիկ թանկագին
հոգիները: Ես ձերն եմ: Դուք Իմ զավակներն եք: Դա այնքան պարզ է:
Որքան շատ աղոթեք, այնքան կմոտենաք: Այնքան ավելի կմիահյուսվի ձեր
սիրը Իմ Սրտին:
Ձեր Հիսուս
Մարդկության Փրկիչ

Հայր Աստված. Սատանայի օրերն արդեն հաշված են այդ
երկրի վրա
Հինգշաբթի, 29 սեպտեմբերի, 2011թ., ժ. 20:15
Ես Ալֆան եմ և Օմեգան: Ես Հայր Աստվածն եմ:
Իմ սիրելի աղջի՛կ, ժամանակը մոտենում է որ աշխարհն ականատես լինի Իմ
թանկագին Որդի Հիսուս Քրիստոսի կողմից մարդկությանը ցույց տրվելիք
Գթասրտությանը:
Չարի շատ ուժեր են վխտում այն կորած հոգիների կողմից, ովքեր
հավատարմության երդում են տալիս Խաբեբային՝ Սատանային: Նրանք
նույնպես նախապատրաստված են Նախազգուշացմանը և մեծամտորեն
հավատացած են, թե Սատանայի կողմից իրենց խոստացած զորությունը կբերի
նրանց դեպի իրենց կողմից պատրաստված մի նոր աշխարհիկ դրախտ: Սա
Սատանայի կողմից իրագործված ամենամեծ սուտն է, որով նրանք
գայթակղվել են: Նրանց հոգու խավարը նշանակում է, որ իրենց սրտերը
գթասրտություն ցույց չեն տա նրանց հանդեպ, ովքեր հավատում են Ինձ՝
Աստծուն, ամեն բանի Արաչին: Այնուամենայնիվ, նրանց ձեռքում եղած ուժը
հիմա ավելի թույլ է:
Սատանայի օրերը համարյա ավարտված են այս երկրի վրա: Սակայն նա՝
Սատանան, չի հանգստանա, մինչև ծուղակի մեջ չգցի սխալ ճանապարհով
գնացող և մոլորված միլիոնավոր հոգիների: Աղոթիր նրանց համար, աղջի՛կս,
քանի որ նրանք աննպատակ են: Նրանք մասնատված են և իրենց խուճապի
միջոցով կփորձեն ամեն ինչ, որ կարող են, որ վերահսկեն Իմ զավակներին
իրենց երկրային կարողությունների միջոցով:

Ուշ դարձրու հիմա Իմ Խոսքին: Մարդկությունը զորություն չունի: Միակ
զորությունը կլինի աղոթքի միջոցով, որը միակ զենքն է այդ չար մարդկանց
դեմ: Նրանք մահացու մեղքով վիրավորել են Ինձ և Իմ թանկագին
արարչությունը, և դրա համար նրանք կտառապեն: Հիմա այնքան շատ
իրադարձություններ կծավալվեն չհավատացող աշխարհի աչքերի առջև:
Այնքան շատերն Իմ զավակներից ապշած կմնան և շոկի մեջ, երբ զգան
Քավարանի և Դժոխքի տառապանքները:
Նախազգուշացման ընթացքում և դրանից հետո բոլոր մեղավորները կունենան
այն փորձառությունը, թե իրենք ինչ կզգային, եթե կորցնեին իրենց կյանքը:
Մեղքի մեջ գտնվողները կտառապեն այն նույն այրող մաքրագործումը, որով
տառապում են քավարանում գտնվող հոգիները, ովքեր սպասում են Իմ
Փառահեղ Թագավորություն մտնելուն: Մահացու մեղքի մեջ գտնվողները
կզգան Դժոխքի խորը հուսահատությունն ու խավարը: Այս տառապանքը շատ
երկար չի տևի, և նրանք նորից կզգան այն աշխարհը, որի փորձառությունն
ունեցել են Նախազգուշացումից առաջ: Այդ աշխարհը չափազանց տարբեր
կլինի նախորդից: Քանի որ վերջապես նրանց աչքերը կբացվեն Դրախտի,
Դժոխքի և Քավարանի ճշմարտության հանդեպ: Դրանից հետո նրանք
ստիպված կլինեն ընտրել, թե որ ճանապարհով են գնալու: Դու կարծում ես,
աղջի՛կս, թե նրանք կհետևեն դեպի Իմ Աստվածային սերը և կարեկցանքը
տանող ճանապարհին, բայց այնքան շատ կարծրացած մեղավորներ այդպես
չեն վարվի: Այնքան թունավորված կլինեն նրանք Խաբեբայի կողմից տրված
կեղծ դատարկ խոստումներով, որ ետ կդառնան՝ հետևելով այդ ուղղությանը:
Նրանք կկռվեն, կմարտնչեն և դժոխքի խորքերից արձակված՝ Սատանայի
կողմից սանձազերծված դևերի ազդեցության միջոցով, թույլ կտան որ իրենց
հոգիները սուզվեն գլոբալ տիրապետության չար պլանի մեջ:
Սա մի հրատապ կոչ է ուղղված ձեզ բոլորիդ՝ սրտանց թողություն փնտրելու
ձեր գահավեժ կյանքերի համար: Դուք դա անելու համար ժամանակ ունեք,
բայց շուտով արեք դա:
Նախապատրաստվեք գթասրտություն խնդրելու համար: Ես սիրում եմ Իմ
բոլոր զավակներին: Այդ մեծ իրադարձությունը Իմ բոլոր զավակների
բարօրության համար է: Ուստի, վախենալու փոխարեն թույլ տվեք, որ Իմ Սերը
պարուրի ձեզ, ձեզ հզորացնելու համար: Այս ձևով դուք կդիմանաք այն
տառապանքին, որը սպասվում է:
Ձեր սիրող Հավիտենական Հայր
Աստված Ամենաբարձրյալ

Նախազգուշացման հետևանքները
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, մինչ Նախազգուշացումը մոտենում է, խնդրում եմ ասա Իմ
սիրելի հետևորդներին, որ աղոթեն և ուրախանան շնորհակալությամբ այն մեծ
գթասրտության համար, որն Իմ Հավիտենական Հայրը շնորհել է
մարդկությանը:
Մաքուր Սիրո այդ փառահեղ գործողության միջոցով է, որ մարդկության ավելի
շատ մասը կարող է փրկվել, որպեսզի վայելի երկրի վրա խաղաղության
ժամանակաշրջանը: Շնորհակալ եղեք, որ ապրում եք այս ժամանակներում,
քանի որ միլիոնավոր մարդիկ ձեզնից կփրկվեն, ովքեր այլապես երբեք չէին
մտնի Դրախտի դարպասներից ներս:
Նախապատրաստություններն ավարտված են: Նախապատրաստեք ձեր
տները օրհնված մոմերով և ջրի ու սննդի պաշարով, որ բավարարի մի երկու
շաբաթվա համար: Հետևանքները դժվարին կլինեն, բայց դուք չպետք է
վախենաք: Դրա փոխարեն թեթևություն զգացեք, քանի որ այդ
տառապանքները կառաջարկվեն որպես շնորհակալություն հավիտենական
կյանքի համար, որը հիմա տրվում է Իմ թանկագին հոգիներին, ովքեր գրկում
են այս մեծ ընծան:
Խաղաղության մեջ եղեք: Վստահեք Ինձ, քանի որ հիշեք, Ես ձեր Փրկիչն եմ և
ամեն պահի պաշտպանություն եմ առաջարկում այդ թանկագին հոգիներին:
Ես քայլում եմ ձեզ հետ: Ես ուղղություն եմ տալիս ձեզ: Ես բռնում եմ ձեր
ձեռքերը քնքուշ սիրով: Դուք Իմն եք, և Ես երբեք չեմ հեռացնի ձեզ Իմ Սուրբ
Սրտից: Դուք, Իմ հետևորդնե՛ր, շրջապատված են այն շնորհներով, որոնց
կարիքն ունեք Նախազգուշացման ընթացքում գոյատևելու համար:
Ձեր սիրող Հիսուս
Փրկիչ և Ազատարար ողջ մարդկության

Կարծրացած հոգիների համար հեշտ չի լինի
Նախազգուշացումը
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, հոգիներ փրկելու Իմ առաջադրանքը հիմա ինտենսիվորեն
աճում է:
Խնդրում եմ նախազգուշացրեք որքան հնարավոր է շատերին, որ
նախապատրաստեն իրենց հոգիները մինչև Նախազգուշացումը:
Տեղեկացրեք բոլոր այն քահանաներին, մինանձնուհիներին, եպիսկոպոսներին
և մյուս հոգևոր կենտրոններին/հարանվանություններին, ովքեր հավատաւմ են
Իմ Հավիտենական Հորը, որ լսեն Իմ Խոսքը: Իմ զավակներից այնքան շատերն
են այնպիսի խավարի մեջ, որ Իմ աստվածային փառքի լույսը կվիրավորի
նրանց հոգիները: Նրանք իրական ցավ կզգան, քանի որ ի վիճակի չեն լինի
դիմանալ գթասրտության այս մեծ գործողությանը:
Ոմանք զարմանքով ժպտում են այս Սուրբ պատգամների վրա: Սա Ինձ
տխրեցնում է: Ոչ թե նրա համար որ նրանք չեն հավատում, որ այդ Ես եմ
խոսում իրենց հետ այս ձևով, այլ որովհետև նրանք չեն ցանկանում հավատալ
Ինձ: Քանի որ դուք բոլորդ, ովքեր անհանգստացած եք ձեր սիրելիների կյանքի
համար, խնդրում եմ աղոթեք, որ Նախազգուշացման ընթացքում սպասվող
մաքրագործումը նրանց վերջապես բերի Իմ Սրտի մեջ:
Ես խնդրում եմ, որ հիմա Իմ բոլոր հետևորդները պաշտպանեն իրենց
Սատանայից: Նրանք պետք է իրենց տան յուրաքանչյուր անկյունում Սուրբ
Ջուր ցանեն, կրեն Բենեդիկտյան խաչ և իրենցից մոտիկ պահեն Վարդարանի
հատիկները: Աղոթեք նաև սուրբ Միքայել հրեշտակապետին: Սատանան և
նրան հետևող բանակը ամեն ինչ կանեն ձեզ համոզելու համար, թե այդ Ես չեմ
խոսում: Սատանան և նրա դևերը կսկեն տանջել ձեզ և սարսափելի
կասկածներ դնել ձեր մտքերի մեջ: Դուք, զավակնե՛րս, կարող եք կանգնեցնել
նրան, հետևով Իմ հրահանգներին: Տխուր է, սակայն նա կշրջի թույլ հոգիների
մտքերը, որ ամբողջապես մերժեն Ինձ:
Կարծրացած հոգիների համար Նախազգուշացումը հեշտ չի լինի: Նրանք
կհամաձայնվեն, թե ինչ ձևով են վիրավորել Ինձ: Նույնիսկ դժոխքի այրող
կրակները, որոնք նրանք կզգան Նախազգուշացման ժամանակ, ամբողջապես
չեն սրբի Իմ գոյության հանդեպ նրանց ունեցած կասկածները:
Շատերը ստեր կտարածեն Նախազգուշացման մասին դրա տեղի ունենալուց
հետո: Նրանք՝ հեթանոսները, ովքեր Սատանայի ստրուկներն են, կստեղծեն մի
սուտ, որը կտարածեն ամենուր: Գիտական մեկնաբանություններ առաջ
կքաշվեն այդ իրադարձությունը բացատրելու համար: Նրանք չեն ցանկանում
լսել ճշմարտությունը: Նրանց համար պետք է աղոթել: Սատանան այնքան
ամուր է բռնել աշխարհը, որ Իմ Անունը նույնիսկ ցածրաձայն չի ասվի

հրապարակայնորեն: Երկրի վրա Իմ գոյության մասին քննարկումը կթվա
խոսակցության ծանր թեմա:
Այսօր Իմ Անունը հիմանկանում օգտագործվում է վատ խոսքի միջոցով, կամ էլ
ավելի վատ կերպով՝ հայհոյանքի ժամանակ: Բայց լսեք Ինձ հիմա: Իմ Անունը
կլսվի և մեկ անգամ ևս կընդունվի Նախազգուշացումից հետո նրանց կողմից,
ովքեր դարձի կգան: Հետո Իմ Անունը կօգտագործվի, երբ նրանք՝ Իմ
զավակները, աղոթեն Ինձ:
Ձեր սիրող Հիսուս

Կույս Մարիամ. Խաբեբան նույնպես նախապատրաստվում
է Նախազգուշացմանը
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Զավա՛կս, աղոթիր այն բոլոր հոգիների համար, ովքեր մերժել են իմ Որդուն և
հպարտանում են դրանով:
Ժամանակը մոտենում է մինչ իմ Որդին մեկ անգամ ևս փորձում է փրկել
աշխարհը դատապարտումից: Կարևոր է, զավա՛կս, որ դու շարունակես
հնազանդ լինել ամեն բանում, որ քեզնից խնդրում է իմ թանկագին Որդին:
Նա տառապում է և ցանկանում է փրկել ձեզ բոլորիդ Խաբեբայի ճանկից: Նա՝
Խաբեբան, նախապատրաստվում է Նախազգուշացմանը: Մինչ իմ Որդին Իր
գթասրտությամբ կսկսի փրկել բոլորի հոգիները, Նա՝ Խաբեբան, կփորձի
համոզել նրանց, թե Նախազգուշացումը պատրանք էր:
Սատանային պետք է արգելել այդ ոչինչ չկասկածող հոգիներին գողանալուց:
Պահեք նրանց ձեր բոլոր աղոթքների մեջ, քանի որ նրանք ամենաշատն ունեն
ձեր աղոթքների կարիքը:
Ձեր օրհնյալ Մայր
Երկնքի Թագուհի

Ուրախացեք, երբ երկինքը պայթի, քանի որ կիմանաք, որ
Ես Եմ գալիս
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, եղանակի ձևերը փոխվում են հիմա, որը ևս մի նշան է այն
բանի, որ ժամանակները փոխվելու են: Կզգացվեն նաև այլ փոփոխություններ:
Արևը կսկսի բաբախել (պուլսացիա) և պտտվել դեպի երկիրը, մինչ այն
նախապատրաստվում է Նախազգուշացման համար:
Սկզբում կհայտնվի Իմ Խաչը: Նրանք շոկի մեջ կլինեն, բայց սա տրվում է
որպես մի նշան, որպեսզի կարողանաք նախապատրաստել ձեր հոգիները և
թողություն խնդրեք ձեր կատարած մեղքերի համար: Այս անելով, դուք չեք
տառապի Նախազգուշացման ընթացքում:
Աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք, Իմ հետևորդներ ամենուր: Ուրախացեք, երբ
երկինքը պայթի, քանի որ կիմանաք, որ Ես իսկապես գալիս եմ աշխարհ:
Վերջապես մարդկությունը ի վիճակի չի լինի մերժել Ինձ: Իմ Սերը կճառագի
աշխարհի յուրաքանչյուր անկյունում, մինչ Ես կփորձեմ մոտենալ բոլոր
հոգիներին ամենուր:
Այնքան անսպասելի կլինի այս իրադարձությունը, որ աշխարհը կանգ կառնի
մեծ շոկի մեջ: Երբ դանդաղորեն ուշքի կգան, շատերը դեռևս վստահ չեն լինի
տեղի ունեցածի վրա: Ինչպես Ես եմ գալիս, կգան նաև Սատանան և իր
չարքերը դժոխքից, ովքեր կփորձեն կլանել Իմ զավակների հոգիները: Ահա թե
ինչու Ես պետք է կոչ անեմ ձեզ բոլորիդ, որ ձեր տան մեջ օրհնած ջուր ցանեք և
ամենուր ունենաք օրհած մոմեր: Դուք պետք է ձեզ պաշտպանված պահեք:
Այնուհետև, Ես ձեզնից խնդրում եմ հետևյալը. Աղոթեք բոլոր նրանց համար,
ովքեր չեն կարողանում իրենց սրտերի մեջ գտնել Իմ ուսուցումների
ճշմարտության ընդունումը: Հատկապես աղոթեք նրանց համար, ովքեր
հսկայական ջանքեր են գործադրում Ինձ մերժելու համար, չնայած տեղյակ են
իրենց փրկելու համար Իմ խաչվելուն:
Հիշեք, Ես մեռա ձեզնից յուրաքանչյուրի համար, որ փրկեմ ձեզ: Հիշեք, որ այս
անգամ Ես եկա նորից, որ ձեզ փրկեմ, յուրաքանչյուրիդ: Ես ոչ մեկին չեմ
բացառում:
Հիմա դուք հնարավորություն ունեք, զավակնե՛րս, վստահանալու, որ տեղ
ունեք երկրի վրա խաղաղության դարաշրջանում: Ինչու՞ չեք ցանկանա լինել
սրա մի մասը: Ինչու՞ պետք է որևէ մեկը գիտակցաբար ընտրի դժոխքի
խորքերը այս մեծ ընծայի փոխարեն:
Ուրախացեք, աղոթեք: Շնորհակալություն հայտնեք Հայր Աստծուն իր Մեծ
Նախազգուշացման համար: Սիրով և ուրախությամբ գրկեք այս Ընծան ձեր
սրտերի մեջ:

Ձեր Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Ես երբեք չեմ լքի ձեզ, զավակներս: Ահա թե ինչու եմ Ես
գալիս:
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես խոսում եմ քեզ հետ այսօր, որ հասկանաք թե ինչ է
Նախազգուշացումը և ցրեք դրան վերաբերող ցանկացած խառնաշփոթություն:
Շատերն են վախեցած և հավատում են, թե դա Դատաստանի Օրն է: Բայց դա
այդպես չէ: Դա կլինի Աստվածային Գթասրտության մի Փառահեղ օր, որը
կպարուրի ողջ աշխարհը: Իմ Գթասրտության ճառագայթները կհեղվեն
յուրաքանչյուր հոգու վրա՝ տղամարդու, կնոջ և երեխայի: Ոչ մեկը դուրս չի
մնա: Ո՛չ մեկը:
Սա է Իմ վերադարձը, որ փրկեմ ձեզ մեկ անգամ ևս: Մի՞թե չգիտեիք, որ Ես
գթասիրտ եմ լինելու: Որ Ես երբեք չեմ սպասի մինչև Վերջին Դատաստանը՝
առանց մեկ անգամ ևս փորձելու փրկել ձեզ բոլորիդ:
Սա է այն մաքրագործումը, որի մասին Ես խոսել եմ: Դեպի այս մեծ
իրադարձությունը գնալիս աշխարհն անցնում է մաքրագործման միջով վերջին
մի երկու տարիների ընթացքում: Ես թույլ տվեցի, որ մարդկությունը տառապի
կորստից և խոնարհություն ձեռք բերի ֆինանսական շուկաների գլոբալ
անկումից, չնայած Ես չեմ դա առաջացրել: Դա մտահղացված էր իշխանություն
ունեցող գլոբալ խմբավորումների կողմից, ներառյալ ողջ աշխարհով մեկ
կառավարությունների միջանցքներում գտնվող՝ իրենց չար ագահության
պատճառով: Չնայած դրան, այդ տառապանքի պատճառով հիմա միլիոնավոր
մարդիկ պատրաստ կլինեն լսել Իմ Խոսքը և ընդունել Իմ Գթասրտությունը::
Այլ կերպ նրանք պատրաստ չէին լինի: Վախենալու ոչինչ չկա, եթե սիրում եք
Ինձ և ապրում Իմ Հավիտենական Հոր ցուցումներով՝ Մովսեսի միջոցով
աշխարհին տրված Պատվիրաններով:
Սպասեք Իմ գալստյանը սիրով և ուրախությամբ և շնորհակալ եղեք, որ այսօր
դուք կենդանի եք աշխարհում՝ ստանալու համար փրկության Իմ մեծ ընծան:
Ես երբեք չեմ լքի ձեզ, զավակնե՛րս: Ահա թե ինչու եմ Ես գալիս: Որովհետև Ես
ձեզ այնքան շատ եմ սիրում, դրա համար եմ Ես դա անում: Որովհետև Ես

ցանկանում եմ նախապատրաստել ձեզ և ձեզ ավելի մոտեցնել Իմ Սրտին, դրա
համար եմ Ես աշխարհին տվել Իմ պատգամներն Իմ սիրելի աղջկա միջոցով:
Այս պատգամները կշարունակվեն Նախազգուշացումից հետո, որպեսզի ձեզ
որքան հնարավոր է շատ ուղղություն տրվի Իմ ուսուցումների վերաբերյալ: Այս
հատորների մեջ պարունակվող Իմ Խոսքը, որը Ես կոչում եմ Ճշմարտության
Գիրք, կստեղծի մի նոր քրիստոնեական բանակ, ով կպաշտպանի Իմ Անունը
մինչև խաղաղության նոր դարաշրջանի սկսվելը:
Ուրախ եղեք հիմա, զավակնե՛րս: Թույլ տվեք Ինձ սփոփել ձեզ, քանի որ դա
կլինի առաջին անգամ, որ դուք դեմ առ դեմ կհանադիպեք Ինձ: Իմ
հետևորդների համար դա կլինի մեծ սիրո, խաղաղության և երջանկության մի
պահ: Բարձրացեք հիմա և ուժեղ եղեք: Քանի որ դուք արտոնյալ եք, և դրա
համար դուք պետք է գովաբանություն առաջարկեք Աստծուն՝ Ամենակարող
Հորը, ով թույլ է տվել որ դա տեղի ունենա:
Ձեր սիրող փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Խաղաղության դարաշրջանը հեռու չէ
Երեքշաբթի, 4 հոկտեմբերի, 2011թ., ժ. 15:30
Իմ սիրելի աղջի՛կ, նոր դարաշրջանը իրականություն կդառնա մոտ
ապագայում:
Իմ բոլոր հետևորդներըր կվայելեն խաղաղության դարաշրջանը: Դա կլինի
սիրո, երջանկության և խաղաղության ժամանակահատված: Չի լինի ոչ մի
հիվանդություն, ցավ, ֆինանսական անհանգստություն, որովհետև ձեզ
անհրաժեշտ ամեն ինչ կապահովվի Իմ կողմից: Դուք, զավակնե՛րս, ոչ մի բանի
կարիք չեք ունենա, քանի որ Ես կսնեմ ու կգրկեմ ձեզ Իմ նոր դրախտի մեջ
ճիշտ այնպես, ինչպես ծնողը կկերարեր իր մանկանը: Դա պետք է ողջունել:
Դա մի նպատակ է, որին դուք բոլորդ պետք է ձգտեք:
Սպասելուց օգուտ չկա, որ մտնեք խաղաղության Իմ նոր դրախտ: Քանի որ դա
կարող է չափազանց ուշ լինել: Պլանավորեք այսօր, քանի որ չգիտեք, թե դա երբ
տեղի կունենա: Փաստորեն, դա տեղի կունենա այնքան արագորեն և
անսպասելի կերպով, որ դուք, Իմ հետևորդնե՛ր, պարզապես կգտնեք ձեզ
այնտեղ մի անգամ աչք թարթելու ընթացքում: Ահա թե ինչու դուք պետք է

սկսեք նախապատրաստել ձեր հոգիները հիմա, քանի որ միայն մաքուր
հոգիները կարող են մտնել:
Ժամանակը էական է: Սա, զավակնե՛րս, ձեզ ուղղված ամենավերջին կոչերից
մեկն է, որ փոխեք ձեր կյանքերը նախքան Նախազգուշացումը:
Նախապատրաստվեք ամեն օր և վստահեք Իմ Աստվածային Խոսքին երբ հիմա
ձեզ հրամայվում է հետևել Իմ պլաններին հոգիների փրկության համար:
Հիմա խաղաղության դարաշրջանը հեռու չէ, և Ես կոչ եմ անում ձեզ
նախապատրաստել ձեր ընտանիքները, որպեսզի դուք կարողանաք լինել
որպես մեկ Իմ Թագավորության մեջ:
Ձեր Աստվածային Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Գլոբալ խմբերը Հակաքրիստոսի տիրապետության տակ
Չորեքշաբթի, 5 հոկտեմբերի, 2011թ., ժ. 21:00
Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես գոհ եմ նրանից, թե ինչ ձևով ես դու ավելացրել Իմ
հանդեպ քո ամենօրյա Պաշտամունքի ժամերը: Սա լավ է, որովհետև այդ
յուրահատուկ ժամանակի ընթացքում քեզ տրված Իմ շնորհները կուժեղացնեն
քո կամքը, որ տարածես Իմ պատգամներն ավելի հեռու:
Հիմա Իմ զավակներից ավելի շատերն են հասկանում աշխարհում տիրող
մթնոլորտը թե՛ քաղաքական և թե՛ տնտեսական առումով, որը փոխվել է իրենց
հասկացողության սահմաններից այն կողմ, նրանք շուտով կտեսնեն
ճշմարտությունը: Գլոբալ առաջնորդները, որոնց մասին Ես խոսում եմ, ովքեր
վախկոտությունից թաքնվում են որ դուք չկարողանաք տեսնել իրենց,
ավելացնում են իրենց պլանները գլոբալ տիրապետության համար:
Նրանք կառուցում են բանակներ, զենքեր և թունավոր նյութեր՝ բոլորը մեկ
նպատակի համար, որ ոչնչացնեն Իմ զավակներին: Դավադրության
տեսությունները մշտապես դատապարտվում են, երբ սուր դիտորդները
հրապարակում են ճշմարտությունը: Քանի որ պետք է հասկանաք, որ այդ
խմբերն այնքան հզոր են՝ բոլորը համախմբված օրինավարության մեկ
միավորված ճակատի մեջ, որ կարող են իշխել ճշմարտության վրա և թաքցնել
այն հանրության աչքից:

Ընդունեք, զավակնե՛րս, որ չար խումբը իր մարտն է բարձրացնում Իմ
հետևորդների և եկեղեցու առաջնորդների դեմ: Նրանք նույնիսկ կարողացել են
ներթափանցել Իմ եկեղեցի՝ ներսից: Նրանց թույնը դուրս է ժայթքում ինչպես
հոսանք՝ տարածվելով ու հոսելով բոլոր ուղղություններով: Կա պլան ոչ միայն
ձեզ խաբելու, այլև ձեզ հավաքագրելու, որ մտածեք իրենց ձևով: Արտաքինից
նրանք կերևան որպես աշխարհին փրկություն առաջարկողներ՝ հումանիտար
օգնության դիմակի տակ: Նրանց ստեղծագործական լուծումները՝ կյանքը ձեզ
համար ավելի հեշտ դարձնելու համար, կլինի ձեր փողը, ձեր սնունդն ու
առողջությունը, ձեր բարեկեցությունն ու կրոնը որպես մեկ
միասնականացնելու տեսքով: Բոլորը մեկ տիրապետության ներքո.
Հակաքրիստոսի տիրապետության:
Խնդրում եմ մերժեք այդ չար մարդկանց փորձերը՝ ներքաշելու ձեզ, Իմ անմեղ
զավակնե՛ր, իրենց չար պլանի մեջ: Նրանք ցանկանում են, որ դուք ձեր
սեփական համաձայնությամբ, մերժեք Աստծուն՝ Ամենակարող Հորը: Հենց որ
նրանք վերահսկեն ձեզ, դուք կորած կլինեք: Նրանք կվերահսկեն թե ինչ եք դուք
ուտում, ինչ կրոնական արարողությունների եք մասնակցում և իրենց կողմից
ձեզ տրվող դեղորայքը:
Աղոթեք, աղոթեք Հայր Աստծուն, որ կանգնեցնի նրանց չար
վայրագությունները հիմա, և խնդրեք Նրան, որ փրկի նրանց հոգիները
Նախազգուշացման ընթացքում: Անկախ նրանից, թե ինչ դիվային պլաններ
ունեն նրանք, նրանք ամենաշատը ձեր աղոթքների կարիքն ունեն: Նրանք
Սատանայի խամաճիկներն են, խեղճ սխալ ուղղորդված հոգիներ, և շատ
դեպքերում չգիտեն, թե ինչ են անում կամ ում հրամաններն են կատարում:
Աղոթեք Իմ Աստվածային Գթասրտության աղոթքն ամեն օր այդ հոգիների
համար եթե կարող եք, և որքան կարող եք: Օգնեք Ինձ, որ փրկեմ նրանց:
Ձեր Հիսուս

Ձեր բանկային համակարգի փլուզումը մտահղացված էր
Հակաքրիստոսի կողմից
Հինգշաբթի, 6 հոկտեմբերի, 2011թ., ժ. 22:45
Իմ սիրելի աղջի՛կ, սրտանց աղոթիր որովհետև Հակաքրիստոսը պատրաստ է
դուրս ցատկել իր թաքստոցից և կցատկի աշխարհի վրա, որ խժռի Իմ
զավակներին:

Նրա խորամանկ պլանը թաքնված կլինի գեղեցիկ, հմայիչ և պարզ արտաքինի
տակ, բայց երբ Իմ զավակները նայեն նրա աչքերի մեջ, նրանք խավար
կտեսնեն, քանի որ նա /Հակաքրիստոսը/ հոգի չունի: Նա Հայր Աստծո ձեռքով
չի ստեղծվել:
Աղոթեք, զավակնե՛րս հիմա, յուրաքանչյուրդ, որ կանգնեցնեք նրան
ոչնչացնելուց այն ամենն, ինչ նա վերահսկում է հիմա Մեկ համաշխարհային
կարգի միջոցով:
Աղոթքը կարող է օգնել մեղմացնելու համար մարդկության հանդեպ նրա
կողմից առաջարկվող չար պլաններից շատերը: Տխուր է, բայց շատերին նա
կհիմարացնի: Նախկինում Ես երբեք այնքան կոչ չեմ արել Իմ զավակներին
շատ աղոթքների համար, որովհետև առանց ձեր աղոթքների նրա կողմից
ղեկավարվող սխեմաները կիրականանան, ինչպես կանխասացվել է
Հայտնության Գրքում:
Երկրի վրա նրա ներկայությունը զգացվում է ողջ աշխարհով մեկ, սակայն նրա
գործողությունները թաքնված են տեսադաշտից: Նա նման է մի ժայռի, որը եթե
գցեն ջրի մեջ, կառաջացնի պղպջակներ, որոնք կարող են մղոններ հեռու գնալ:
Նա ցանկանում է ոչնչացնել ձեզ, որովհետև դուք Իմ զավակներն եք:
Իմ այն զավակները, ովքեր ստրկաբար հետևում են նրա յուրաքանչյուր
շարժմանը, կույր են: Այդ մարդկանց կողմից կատարվող գաղտնի
ոճրագործությունները մեծ վիշտ են առաջացնում Երկնքում:
Զավակնե՛րս, Ես պետք է խնդրեմ ձեզ աղոթել սուրբ Միքայել
հրեշտակապետին, որ սաստի Սատանային այս անհանգիստ
ժամանակներում: Հակաքրիստոսը արագորեն շարժվում է, և նրա
ազդեցությունը արագացնում է գլոբալ սյուժեն՝ ամենուր միասնականացնելու
ձեր արժույթները:
Ձեր բանկային փլուզումը նպատակային ձևով մտահղացված էր
Հակաքրիստոսի կողմից, որպեսզի երբ ձեր երկրներն օգնության կարիք
ունենան, նա և իր չար կամակատարները բարձրանան փրկելու համար ձեր
երկրները:
Արթնացեք դուք բոլո՛րդ և տեսեք թե ինչ է տեղի ունենում ձեր աչքերի առջև:
Նա սպասում է, որ հանկարծակի ցատկի, բայց ձեր աղոթքները կարող են
թուլացնել նրա գործողությունները և ետ պահել նրան իր ուղիներում: Նրա
աղտոտ ձեռքերը սպասում են բռնել ձեզ այնպես, որ ձեզ համար դժվար կլինի
ազատ արձակվել:

Հիշեք, զավակնե՛րս, երկրի վրա Սատանայի մնալու ժամանակը կարճ է:
Հակաքրիստոսն ուղարկվել է Իմ Հորից հոգիներ գողանալու համար: Այդ
հոգիները գալիս են Իմ Հորից՝ Աստծուց, ամեն բանի Արարչից: Հակաքրիստոսի
խոստումը՝ հարատև տիեզերքի մասին՝ սուտ է: Հիմա շատ հոգիներ են
գայթակղվում այս նոր և անմիտ ուսմունքով: Ես դիտում եմ, թե ինչպես են
նրանք ընկնում այդ խավար խաբող հորի մեջ և դառն արցունքներ եմ հեղում:
Քանի որ հենց որ այդ հոգիները հետևում են խաբեության այդ ուղուն, նրանք
թունավորվում են: Նրանց վերաբերմունքն ուրիշների հանդեպ, ներառյալ
իրենց ընտանիքի, փոխվում է, քանի որ նրանց սրտերը սառչում են:
Սատանայի զորությունն ուժեղ է, սակայն Հայր Աստված կմիջամտի և կպատժի
այս երկրի վրա Սատանայի հետևորդներին ամենայն դաժանությամբ:
Նախազգուշացումը նրանց վերջին հնարավորությունն է, որ շրջեն իրենց մեջքը
Հակաքրիստոսին:
Աղոթեք, որ Իմ Լույսը ներթափանցի ամեն մի հոգու մեջ Նախազգուշացման
ընթացքում, որպեսզի հատկապես կորած հոգիները կարողանան փրկվել այդ
սարսափելի խավարից:
Ձեր սիրող Հիսուս Քրիստոս

Քավարանը մի այնպիսի տեղ չէ, ուր դուք բավականություն
կզգաք մտնելու
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, պատճառը, որ Ես այդքան շատ պատգամներ եմ ուղարկում
Իմ զավակներին, այն է, որ օգնեմ նրանց նախապատրաստել իրենց հոգիներն
այնպես, որը մինչև հիմա հնարավոր չէր:
Իմ զավակներից շատերը չեն կարդացել Սուրբ Աստվածաշունչը, ո՛չ էլ տեղյակ
են Իմ բոլոր ուսուցումներին:
Իմ սրբազան հետևորդներն ավելի շատ ժամանակ են անցկացնում
ուշադրություն դարձնելով Իմ այն ուսուցումներին, ուր Ես խնդրում եմ ձեզ
բոլորիդ, որ սիրեք ձեր ընկերոջը: Սա լավ է: Ոչ մի խոսք չի ասվում այն
հետևանքների մասին, որ կանգնած են մարդկության առջև, եթե նրանք մերժեն
Հորը: Ինչու՞ են Իմ սրբազան սպասավորները ժխտում դժոխքի գոյությունը և
ինչու՞ են նրանք նկարում քավարանի վարդագույն պատկեր:

Եկեղեցիների միջոցով Իմ զավակներին շատ լավ բաներ են սովորեցվել, որոնք
հռչակում են Աստծո՝ Ամենակարող Հոր Փառքը: Տխուր է, սակայն քավարանի և
դժոխքի գոյությունն այնքան է նսեմացվել, որ Իմ զավակներն ինքնագոհ են
դարձել իրենց գոյության մասին:
Իմ զավակներին սխալ ուղղությամբ են առաջնորդում նաև Չարի գոյության
հարցում: Իմ սրբազան սպասավորներից շատերը նույնիսկ մերժում են նրա
գոյությունը: Ո՜հ, որքան հիմար են նրանք, մտածելով, թե մարդը կարող է
հզորացնել իր հավատն առանց իմանալու կամ հասկանալու Չարի զորության
մասին ճշմարտությունը:
Իմ սրբազան սպասավորների կողմից ուղղորդության այդ պակասը հանգեցրել
է նրան, որ աշխարհում չարը ծաղկել է մի այնպիսի ձևով, որը կարող էր
կանխվել աղոթքի միջոցով: Սատանային թույլ է տրվել ազատ ձևով թափառել
այս երկրի վրա որոշ ժամանակ Իմ սրբազան սպասավորների կուրության
պատճառով: Եթե Իմ զավակներին ինչպես հարկն է տեղյակ պահեին
Սատանայի կողմից ստեղծվող ավերածությանը, ապա նրա ազդեցությունը
թուլացնելու համար ասված աղոթքն ավելի հզոր կլիներ:
Քավարանի գոյությունը
Քավարանի գոյությունը սխալ է հասկացվում: Շատերը հավատացած են, թե
այն պարզապես մաքրագործման մի սպասողական հատված է, նախքան
հոգիները կկարողանան մտնել Երկինք, այն հոգիների համար, ովքեր մահվան
պահին շնորհի վիճակի մեջ չեն եղել: Քավարանում տարբեր մակարդակներ
կան, զավակնե՛րս, և բոլոր հոգիները զգում են խավարի այրող ցավ, որն
ուժեղանում է մակարդակի իջնելու հետ: Սա նշանակում է, որ այն հոգիները,
ովքեր հազիվ են ազատվել դժոխք ընկնելուց, ամենաշատն են տառապում
այրող ցավից: Չնայած քավարանում գտնվող բոլոր հոգիներն ի վերջո կմտնեն
Իմ Հոր Թագավորություն, սակայն դա այնպիսի տեղ չէ, ուր Իմ զավակներն
իրենց բավարարված կզգան մտնելու համար: Ահա թե ինչու դուք պետք է
պայքարեք մեղքի դեմ և թողություն խնդրեք որքան հնարավոր է
կանոնավորապես, որ մնաք շնորհի վիճակի մեջ: Ահա թե ինչու դուք պետք է
միշտ ենթարկվեք Տասը Պատվիրաններին: Ահա թե ինչու դուք պետք է նաև
աղոթեք այն հոգիների համար, ովքեր այնտեղ են, որովհետև առանց ձեր
աղոթքների նրանք չեն կարող մտնել Երկնքի Թագավորություն մինչև
Դատաստանի վերջնական Օրը:
Ժամանակն է հիմա նայել ճշմարտությանը, զավակնե՛րս:
Աղոթեք այն շնորհների համար, որոնց կարիքն ունեք, որ ազատ լինեք մեղքից,
որպեսզի կարողանաք մտնել Երկինք: Պատրաստ եղեք ամեն օր, քանի որ

տեղյակ չեք այն պլաններին, որոնք արդեն կան և սպասում են ձեզ: Ես տալիս
եմ ձեզ այս պատգամը, որպեսզի ճշմարտությունը պարզ լինի: Տասնյակ
տարիներ շարունակ այս կարևոր պատգամները պարզությամբ չեն տրվել ձեզ,
զավակնե՛րս: Կարևոր է, որ դուք ինչպես հարկն է նախապատրաստված լինեք:
Ամեն օր ցերեկվա ժամը 3-ին Աստվածային Գթասրտության աղոթքն ասելով,
Ես կմիջամտեմ մահվան պահին հանուն ձեզ, անկախ նրանից, թե ինչպիսի
մեղավոր եք դուք, և ցույց կտամ ձեզ Իմ Գթասրտությունը: Ես սա ասում եմ ձեզ,
որովհետև Ես սիրում եմ ձեզ, և ոչ թե ձեզ վախեցնելու համար, այլ որպեսզի
տարածեք այս ճշմարտությունը ձեր ընտանիքներում:
Այսօր Իմ Խոսքը պարզապես մի հիշեցում է այն ճշմարտությունների, որոնցից
դուք զրկված եք եղել հանդուրժողականության դիմակի ետևում: Դա մի փոքր
նման է այն բանին, երբ ծնողները փչացնում են զավակին իրենց մեծ սիրո
պատճառով: Սա կարող է տանել դեպի երեխայի առողջության քայքայում: Իր
հերթին այդ երեխան դառնում է անտեղյակ, թե ինչ առողջ սնունդ պետք է
ուտել, քանի որ չգիտի դրանց մասին: Նրան երբեք չեն ասել:
Գնացեք հիմա և ասեք ձեր եղբայրենրին և քույրերին դժոխքի և քավարանի
մասին, նախքան չափազանց ուշ չէ: Որովհետև եթե դուք չասեք, ուրիշ ոչ մեկը
չի ասի:
Ձեր Ուսուցիչ և Աստվածային Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Կույս Մարիամ – Իմ Որդու հանդեպ անտարբերության
մեղքն ամենուր է
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(Ստացված Տիրամոր մի մասնավոր երևումի ժամանակ, որը տևեց մոտ 30
րոպե)
Զավա՛կս, այնքան շատ հոգիներ կան հավիտենական աքսորի
դատապարտված, եթե նրանք չշրջվեն դեպի իմ թանկագին Որդին:

Իմ Որդին մեծապես տառապում է չարչարանքի մեջ մինչ դիտում է, թե ինչպես
են այդ զավակները երերուն քայլվածքով գնում մի չար ճանապարհից դեպի
մյուսը:
Իմ Որդու հանդեպ անտարբերության մեղքն ամենուր է, և այնքան շատերը,
ովքեր գիտեն Նրա գոյության մասին, շարունակում են ընտրել իրենց սեփական
ազատ կամքով Նրան ուրանալը:
Հիմա է ժամանակը, որ նրանք հասկանան, թե իրենց ինչ է սպասվում առջևում,
եթե չապաշխարեն Գիտակցության Լուսավորման ընթացքում, որը նրանք
շուտով կզգան:
Դուք, ովքեր սիրում եք իմ Որդուն, վերցրեք Նրա Խաչը և օգնեք Նրան ետ բերել
այն հոգիներին, որոնց Նա ցանկանում է պահել Իր թանկագին սիրող
բազուկների մեջ:
Ձեզնից այնքան շատերը, զավակնե՛րս, ովքեր իրականում չեն ճանաչում իմ
Որդուն, պետք է հասկանան Նրա Սրտի նուրբ քնքշությունը: Այնքա՜ն շատ սեր
ունի Նա ձեզանից յուրաքանչյուրի հանդեպ, որ եթե տեսնեիք Նրա
տառապանքը մերժման պատճառով, դուք կպառկեիք հատակին, կլացեիք և
ներողամտություն կխնդրեիք մարդկության մեղքերի համար:
Խնդրում եմ, Ես կոչ եմ անում ձեզ սրտանց աղոթել Նախազգուշացման
ընթացքում իմ Որդու կողմից այնքան ցանկացված դարձի համար:
Ձեր Օրհնյալ Մայր
Մարդկության Թագուհի

Սատանայի կողմից ուղարկված բազմաթիվ մարգարեների
դարաշրջան
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ինչպես Իմ իսկական տեսանողներն են առաջ գնում
աշխարհ, այնպես էլ կեղծ մարգարեները կգնան: Դուք կճանաչեք նրանց՝
նրանց կողմից աշխարհին տրվող պատգամները մանրամասնորեն քննելու
միջոցով: Քանի որ ինչ-որ տեղ ձեր ներսում կզգաք, որ Իմ ուսուցումներն ու
Ամենասուրբ Աստվածաշնչում պարունակվող ճշմարտությունը խարդախվել է:
Այնքան նուրբ են այդ ոչ ճշմարտությունները, որ միայն նրանք, ովքեր ունեն

Սուրբ Գրքերի ճշմարիտ իմացություն, միայն նրանք կկարողանան նկատել
դրանք:
Ուշադիր եղիր ամեն մի ատելության հանդեպ, որ այդպիսի տեսանողները
առաջացնում են իրենց հետևորդների միջև, երբ նրանք կռվում են, բաժանում
կամ կիսում ընտանիքները: Այդ տեսանողների աշխատանքի հետևանքով
հիմա սկսում են աշխարհ նետվել պաշտամունքներ, որպեսզի
խառնաշփոթություն և անհանգստություն առաջացնեն հավատացյալների մեջ:
Ուր էլ որ Իմ Սուրբ Խսքը լինի, դուք կգտնեք Սեր: Իմ պատգամները ստեղծում
են սեր և ներդաշնակություն և ազդում են ձեր հոգու վրա: Իմ պատգամները
միշտ կխոսեն ճշմարտությունը, և չնայած երբեմն ասում են բացարձակ
ճշմարտությունն ու վախեցնող են, նրանք տրվում են ձեզ, զավակնե՛րս, սիրուց
ելնելով:
Կեղծ մարգարեները կուղարկեն պատգամներ, որոնք հեշտ չէ կարդալ ու
հասկանալ: Նրանց մակերեսին կլինի իշխանության և սիրո զգացողություն:
Այնուամենայնիվ, նրանք ձեզ չեն բերի հոգու խաղաղություն: Այդպիսի
տեսանողները, որոնց մեծ մասն Աստծուց չէ, սկզբում գայթակղեցնում են,
հետո՝ վերահսկում մինչև վերջնականապես ձեզ կներքաշեն ստի և
խաբեության մեջ:
Սատանան և նրա բանակը ազդեցություն կունենա այդպիսի տեսանողների
վրա: Նա կարող է նույնիսկ հարձակվել իսկական տեսանողների վրա, երբ
խրախուսում է նրանց հեռանալ Ինձնից խուճապի մեջ: Ես կոչ եմ անում ձեզ,
զավակնե՛րս, որ միշտ զգոն լինեք:
Մերժեք այն պատգամները, որոնք հակասում են Իմ ուսուցումներին որևէ
ձևով, քանի որ այդ դեպքում կարող եք վստահ լինել, որ դրանք կեղծ են:
Այսօր Ես աշխարհում խոսում են միայն մի քանի իսկական տեսանողների
հետ: Նրանք քսանից քիչ են և ավելի քիչ, քան կարծում եք: Նրանցից
յուրաքանչյուրին տրվել է տարբեր դեր, բայց Իմ Ձայնն ու Իմ Ուսուցումները
ծանոթ մի երանգ ունեն, որը դուք կզգաք: Նրանց պատգամները նպատակ
կունենան, բոլորն էլ նախատեսված են խրախուսելու համար ձեզ, որ
նախապատրաստեք ձեր հոգիները:
Ցանկացած արարք, որը խրախուսվում է նրանց կողմից, ովքեր իրենց կոչում
են տեսանողներ, որ տարօրինակ կթվա կամ չի ներառի հարևանի հանդեպ
սերը, այդպիսի դեպքերում շրջեք ձեր մեջքը դրանց հանդեպ:

Ուշադիր եղեք, քանի որ սա Կեղծ Մարգարեի դարաշրջանն է, ով իրեն
կհայտնի աշխարհին շուտով: Նույնպես, սա մի դարաշրջան է բազմաթիվ կեղծ
մարգարեների՝ ուղարկված Խաբեբայի կողմից աշխարհ, որ առաջացնեն հոգու
խավար և շփոթություն:
Ձեր սիրող Հիսուս

Հայր Աստված – Ուշ դարձրեք հիմա մարդկությանն
ուղղված Իմ վերջին կոչին
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Աղջի՛կս, ասա աշխարհին այն Սիրո մասին, որ Ես ունեմ ամենուրեք գտնվող
Իմ արարածների հանդեպ: Տեղեկացրու նաև նրանց, որ հիմա Ես
կիրականացնեմ աստվածային միջամտության ամենամեծ գործողությունը, որի
նմանը չի տեսնվել երկրի վրա Իմ սիրելի Որդի Հիսուս Քրիստոսի
Հարությունից ի վեր:
Ամեն ինչ նախապատրաստված է Գթասրտության այդ մեծ Գործողության
համար, որը Ես հաստատել եմ՝ օգնելու փրկել ձեզ բոլորիդ:
Ձեր հանդեպ Իմ Սերը նշանակում է, որ մինչ Ես մտադիր եմ կռվել Խաբեբայի
հետ մարդկությանը ոչնչացնելու նրա փորձերի դեմ, Ես հիմա թույլ կտամ
Գթասրտության մի վերջին Գործողություն՝ ձեզ դարձի բերելու համար: Իմ
Աչքում ձեզ ազատագրելու այս վերջին գործողությունը նշանակում է, որ
մարդը մեկ անգամ ևս կարող է իմանալ Իմ Գոյության մասին:
Զավակնե՛րս, խնդրում եմ խոնարհվեք հիմա և գթասրտություն խնդրեք ձեր
ընտանիքի և սիրելիների համար: Եթե նրանք շնորհի վիճակի մեջ չեն, ապա
Նախազգուշացումը դժվար կլինի նրանց համար: Դուք պետք է նրանց տեղյակ
պահեք ճշմարտության մասին խորհելու անհրաժեշտության մասին:
Ժամանակը կարճ է: Նախազգուշացումը ձեզ վրա է: Երբ այն ավարտվի, դուք
ժամանակ կունենաք որոշելու, թե որ ուղին եք ընտրում. Աստվածային Լույսի
ուղին, կամ Խաբեբայի ուղին: Նրանք կթաքնվեն, երբ Իմ Ձեռքն իջնի պատժելու
համար, սակայն գնալու տեղ չեն ունենա:
Իմ համբերությունը սպառվում է, մինչ Ես հիմա պլանավորում եմ միավորել
բոլոր նրանց, ովքեր հավատում են Ինձ՝ ամեն բանի Արարչին, և տանել նրանց

Ինձ հետ դեպի Խաղաղության նոր Դարաշրջանը: Նրանք, ովքեր կընտրեն
քայլել մյուս ճանապարհով, կնետվեն դժոխքի կրակների մեջ:
Ուշ դարձրեք հիմա մարդկությանը տրվող այս վերջին կոչին, սա ձեր
ժամանակն է, որ որոշեք ձեր ապագան: Աղոթեք նրանց համար, ովքեր կույր են
Իմ Սիրո հանդեպ, քանի որ նրանցից շատերը, երբ ճշմարտությունը
բացահայտվի իրենց, մեկ անգամ ևս կարհամարհեն Ինձ և կշրջեն իրենց մեջքը:
Ձեր սիրող Արարիչ
Հայր Աստված
Ամենաբարձրյալ Թագավոր

Պատգամ Ամերիկային. Գրկեք բոլոր
հարանվանությունների ձեր եղբայրներին ու քույրերին
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես ցանկանում եմ հաղորդակցվել Ամերիկայի ժողովրդի
հետ: Իմ պատգամը նրանց՝ հետևյալն է. դուք, Իմ թանկագին զավակնե՛ր,
մեծապես տառապում եք այս ժամանակներում: Դուք անցնում եք մի
մաքրագործում, որն անհրաժեշտ է ձեր հոգիները մաքրելու համար:
Ամերիկայում մեծ մեղքերը, որոնք Ինձ տանջում են մեծապես, աբորտն ու
մարմնի մեղքերն են: Իմ զավակներից շատերն են վարակված խաբեբայի
կողմից, ով թաքնված ձևով ղեկավարում է փակ դռների ետևում ձեր
դրամական և քաղաքական համակարգերը: Ձեզնից այնքան շատերն են
մոռացկոտ այս փաստի հանդեպ: Ես հիմա կոչ եմ անում ձեզ աղոթել՝ մեղմելու
համար ձեր երկրի ոչնչացման նրանց սատանայական պլանը:
Աղոթքը, զավակնե՛րս, կօգնի մեղմացնել այն Երկնային պատիժը, որն Իմ Հայրը
կսանձազերծի երկրի վրա աբորտի մեղքի համար: Աղոթեք, աղոթեք և
միավորվեք՝ պատիվ մատուցելու Իմ Հորը: Քանի որ միավորելով բոլոր
կրոնականներին, որոնք պատվում են Հորը՝ Աստծուն՝ աշխարհի Արարչին,
դուք կարող եք օգնել ձեր երկրին:
Դուք պետք է աղոթեք ներում ստանալու համար և վստահեք, որ ձեր
աղոթքներին պատասխան կտրվի Իմ Հոր սահմանած աստվածային
ժամկետում:

Գրկեք ձեր եղբայրենրին ու քույրերին բոլոր կրոնական
հարանվանություններից, ովքեր հավատում են Հայր Աստծուն, և աղոթեք
որպես մեկ, որ ազատեք ձեր երկիրը մեղքերից: Զավակնե՛րս, ձեր երկիրն
այնքան ընդարձակ է, որ կարևոր է, որ Ես կարողանամ որքան հնարավոր է
շատ հոգիներ փրկել: Ես սա կարող եմ անել միայն ապաշխարության միջոցով,
որը տեղի կունենա Նախազգուշացման ընթացքում, և ձեր աղոթքների ու
պաշտամունքի միջոցով:
Դարձեք դեպի Ինձ հիմա դուք բոլո՛րդ: Մի տարբերեք ձեզ միմյանցից՝
կրոնների պատճառով, պարզապես վստահեք Հայր Աստծուն, և Նա
կպատասխանի ձեր աղոթքներին:
Դուք, Իմ թանկագին զավակնե՛ր, կորած եք: Դուք այնքան շատ
խառնաշփոթություն եք տեսել և ձեզ ներկայացվել են այնքան շատ շրջված
ճշմարտություններ Հայր Աստծո Գոյության մասին: Դուք օգտագործում եք
կրոնը որպես ֆասադ՝ որ թույն տարածեք ձեզնից ավելի դժբախտների վրա:
Ժամանակն է ընդունել ճշմարտությունը, որ միայն հարևանի հանդեպ սիրո
միջոցով է, որ դուք կարող եք որպես ազգ վերադառնալ ձեր Արարիչ Հայր
Աստծո բազուկների մեջ:
Ես սիրում եմ ձեզ Իմ ողջ էությամբ մի հուզմունքով լի կարեկցանքով: Ես ջանք
եմ գործադրում փրկել ձեզ, որ դուք կարողանաք առաջնորդվել դեպի մի նոր և
հրաշալի դարաշրջան, որը ձեզ սպասում է այս երկրի վրա: Այս նոր դրախտ
մտնելու համար ձեր հոգիները պետք է ազատ լինեն մեղքից:
Աղոթեք շնորհների համար, որ թողություն փնտրեք ձեր սեփական մեղքերի
համար և ձեր կառավարությունների կողմից կատարվող մեղքերի համար:
Ես թողնում եմ ձեզ սիրո և խաղաղության մեջ:
Ձեր սիրող Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Կույս Մարիամ. Դու կենթարկվես հսկայական զննության և
հարձակման
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Զավա՛կս, սա մի ժամանակ է, որ երբ դու աշխատում ես իմ Որդու համար, դու
կենթարկվես հսկայական զննության և հարձակման: Դու պետք է միշտ
պատվես իմ Որդու ցանկությունները և ենթարկվես Նրան միշտ: Երբեք մի
պաշտպանիր Նրա Ամենասուրբ Խոսքը, քանի որ Նա չի ցանկանում որ դու այդ
անես: Մի պատասխանիր և մի ներգարավվիր նրանց մեջ, ովքեր
մարտահրավեր են նետում Նրա Խոսքին, որը կարող է առաջ բերել քննարկում
և կասկածներ:
Հիմա դու կլինես Խաբեբայի գրոհի ներքո, բայց դու պետք է աղոթես իմ
պաշտպանության համար և երբեք տեղի չտաս այդպիսի խայթոցներին: Նա՝
Խաբեբան, աշխատում է ուրիշների միջոցով՝ քեզ վիրավորելու համար, եթե դու
նրան թույլ տաս դա անել, ապա դու կռվի մեջ ես մտնում նրա հետ և տալիս ես
նրան այն ուժը, որը նա է ցանկանում:
Հաստատուն կանգնիր այդ պահերին, զավա՛կս, և միշտ շրջվիր դեպի ինձ: Ես
կծածկեմ քեզ իմ ամենասուրբ թիկնոցով, որ պաշտպանեմ քեզ նրանից, և ամեն
ինչ լավ կլինի:
Մնա խիզախ և ընդունիր սա որպես մի ընծա Ամենաբարձրյալ Աստծուց, քանի
որ առանց այդպիսի զորության դու չես կարողանա արդյունավետորեն
կատարել այս աշխատանքը: Միշտ հիշիր, որ դու միայնակ չես այս
աշխատանքում, որովհետև բոլոր սրբերը բարեխոսում են քեզ համար և քեզ
տրվում է ամեն տեսակ աստվածային պաշտպանություն:
Շարունակիր հնազանդության մեջ մնալ իմ Որդու հանդեպ և փորձիր ու
ուրախ եղիր երբ ընդունում ես այն տառապանքը, որը Նա թույլ է տալիս
հոգիների փրկության համար: Դու պետք է շարունակես աղոթել Սուրբ
Վարդարանն ամեն օր և աղոթել ինձ հետ, որպեսզի հոգիներ փրկվեն:
Ես օրհնում եմ քեզ, զավա՛կս: Երկինքն ուրախանում է հանուն իմ Թանկագին
Սիրելի Որդու կատարվող այս արժեքավոր աշխատանքով, ով սիրում է ողջ
մարդկությանը, սակայն վշտով լաց է լինում այն հոգիների համար, ովքեր
կմերժեն Իր գթասրտության ձեռքը Նախազգուշացումից հետո:
Ձեր սիրող Մայր

Երբեք մի պաշտպանիր Ինձ, քանի որ դա անհրաժեշտ չէ
Հինգշաբթի, 13 հոկտեմբերի, 2011թ., ժ. 00:10

Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես պետք է քեզ տեղեկացնեմ Իմ Ամենասուրբ Խոսքը
պաշտպանելուց ետ կանգնելու անհրաժեշտության մասին:
Նրանք, ովքեր քննության են ենթարկում Իմ Խոսքը, պետք է աղոթեն Ինձ
առաջնորդության համար: Ես հիմա քեզ հրահանգում եմ, որ երբեք չփորձես
բացատրել Իմ աստվածային շուրթերից եկող պատգամները:
Ես այս բանը քեզ շատ անգամ եմ ասել, և քեզ իրավասություն տրված չէ
այդպես վարվել: Դրա փոխարեն ընդունիր Իմ պատգամներն այնպես, ինչպես
կան: Մի կասկածիր դրանց: Մի փորձիր վերլուծել դրանք, քանի որ մարդը շատ
քիչ գիտե աստվածային պլանների կամ ժամկետների մասին: Ոչ էլ մարդը որևէ
բան գիտի Հակաքրիստոսի մասին, չնայած կարծում է, թե գիտի: Այսպիսի
կարևորության հարցերը միայն Իմ Սիրելի Հորն են հայտնի լինում:
Ես խնդրում եմ, որ դու երբեք չպաշտպանես Ինձ, քանի որ դրա
անհրաժեշտությունը չկա: Իմ Հոր Կամքը՝ հաղորդակցվել աշխարհի հետ քո և
մյուս տեսանողների միջոցով, միայն դա նշանակություն ունի: Ինչպես Ես
նախկինում ասել եմ, դու գրողն ես: Ես Հեղինակն եմ: Դու գործիքն ես: Ես
Վարպետն եմ:
Հնազանդությունը Իմ հանդեպ միշտ, սա է ակնկալվում քեզնից: Անել այնպես,
ինչպես Ես եմ ասում, պարզ է: Քո աշխատանքն ավելի հեշտ կլինի, եթե
չներքաշվես ինտելեկտուալ կրոնական բանավեճի մեջ Սուրբ Գրքերին
առնչվող հարցերի վերաբերյալ, որոնց մասին ոչինչ չգիտես:
Հիշիր խոնարհության կարևորությունը, աղջի՛կս: Մնա ինչպես երեխա, միշտ
փոքր Իմ Աչքում, և դու խաղաղություն կգտնես: Փորձություններ կուղարկվեն
քեզ այս աշխատանքի ընթացքում: Սպասիր դրանց: Մի մերժիր դրանք: Քո
ընծան՝ տրված Ինձ, քո ազատ կամքը, ընդունվել է, բայց դու պետք է իմանաս
տառապանքը մերժել չփորձելու կարևորությունը, քանի որ դա կարևոր է
հոգիների փրկության համար:
Ես սիրում եմ քեզ, աղջի՛կս, սակայն զգում եմ Իմ պարզ հրահանգները քեզ
հիշեցնելու անհրաժեշտությունը: Ես կարիք չունեմ պաշտպանության: Քեզ
տրված խոսքերը թունավորված չեն և չեն հակասում ժամանակի սկզբից ի վեր
մարդկությանը տրված ճշմարտությանը: Աստվածաշնչում տրված
ճշմարտության շատ տարբերակներ են շրջվել, որ հարմարեցվեն մարդու
սեփական օրակարգին: Ես ճշմարտությունն եմ: Ես Կյանքի Հացն եմ: Առանց
Ինձ կյանք չկա:

Առաջ շարժվիր ավելի հստակ ներքին ըմբռնումով, թե ինչ է ակնկալվում
քեզնից: Դու միշտ պաշտպանված ես: Շնորհակալ եմ, աղջի՛կս, այն զորության
համար, որ հիմա ցուցաբերում ես, սակայն թույլ տուր Ինձ միշտ առաջնորդել
քեզ: Այդ կերպ այս ուղևորությունն ավելի հեշտ կլինի:
Ձեր սիրող Հիսուս

Ես չեմ կարող ստիպել մարդկանց դարձի գալ կամ ետ
շրջվել
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, մինչ ավելի շատ մարդիկ են լսում Իմ Խոսքը, Իմ Սերը
կներթափանցի նրանց հոգիների մեջ և կարթնացնի նրանց թմիրից, որպեսզի
միավորի նրանց Ինձ հետ, այնպես, որ Ես կարողանամ փրկել հոգիներ
ամենուրեք: Ուժը թվի մեջ կօգնի Ինձ հասնելու հոգիների փրկությանը
այդպիսի մեծ մասշտաբով: Իմ Հոր կողմից որպես ընծա մարդուն տրված
ազատ կամքի պատճառով Ես չեմ կարող մարդկանց ստիպել դարձի գալ կամ
շրջվել դեպի Հայր Աստծո հանդեպ հավատը: Դա պետք է լինի նրանց
սեփական որոշումը: Աղոթքը կտարածի դարձ: Դա Ես խստանում եմ ձեզ:
Մտածեք այն ընծայի մասին, որ սպասում է հոգիներին, երբ դուք, զավակնե՛րս,
աղոթում եք նրանց համար:
Դուք չգիտեք աղոթքի ուժը: Բազմությունների կողմից ասված աղոթքը՝
փառաբելով Իմ Հորը և ձեր մեղքերի համար ներողամտություն խնդրելը կարող
են փրկել աշխարհը: Այսպիսին է աղոթքի տիրապետության ուժը: Երբեք
նախկինում Ես ձեզ այնքան կոչ չեմ արել աղոթքի համար, որոնք պետք է գան
ձեր սեփական շուրթերից և ամենուր գտնվող կարծրացած սրտով
մեղավորների հանդեպ սրտի առատաձեռնությամբ: Ես ձեր աղոթքների
կարիքն ունեմ: Առանց ձեր աղոթքների այդ խեղճ հոգիները չեն փրկվի,
որովհետև նրանցից շատերն այնպիսի խավարի մեջ են, որ Նախազգուշացման
ազդեցությունը քիչ նշանակություն կունենա: Դուք, Իմ սիրելի փայփայված
զավակնե՛ր, դուք բոլորդ մեղավորներ եք, ձեզնից շատերն անում են իրենց
կարողացածի չափով, որ Ինձ ցույց տան իրենց սերը, մի՞թե չեք հասկանում, որ
Ես այնքան շատ եմ վստահում ձեզ, որ Ինձ կընկերակցեք: Միացեք Ինձ Իմ
Սուրբ Սրտի գրկում և խնդրեք Ինձնից շնորհները, որ փրկեք ձեր եղբայրներին
ու քույրերին: Ես միլիոնավոր հոգիներ կփրկեմ երբ դուք ձեր ժամանակը
տրամադրեք աղոթելու Աստվածային Գթասրտության աղոթքը:

Սա այն ժամանակն է, երբ Աստվածային Գթասրտության աղոթքն ասելը
ամենաարդյունավետը կլինի: Եղեք սրտով, մտքով, մարմնով և հոգով
առատաձեռն: Մի կողմ նետեք ցանկացած կասկած: Թույլ տվեք Ինձ՝ ձեր
Հիսուսին ձեզ վեր բարձրացնել, որ բերեմ ձեզ և բոլոր նրանց, ում համար
աղոթում եք, Իմ հավիտենական կյանքի մեջ:
Ձեր սիրող փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Երկրի վրա ձեր ժամանակը վճռական կետում է
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ինչու՞ երբ Իմ Խոսքը մեկնաբանվում է, Իմ զավակներից
այնքան շատերն են այն համարում վիրավորական: Մինչ Իմ զավակները
պետք է սովորեն զանազանել պատգամները, որոնք հրապարակվում են նրանց
կողմից, ովքեր հայտարարում են, թե գալիս են Իմ Անունով, նրանք պետք է
նաև սովորեն իրենց սրտերն ու միտքը բաց պահել միշտ:
Ո՜հ, որքան եմ Ես ցանկանում, որ հատկապես Իմ հետևորդները բացեն իրենց
աչքերը և ողջունեն Ինձ իրենց սրտերի մեջ: Այդ Ես եմ՝ Հիսուսը, ով կանչում է
ձեզ լսելու Իմ Ձայնը, մինչ կոչ եմ անում ձեզ գալ Ինձ մոտ աղոթքի մեջ:
Երկրի վրա ձեր ժամանակը վճռական կետում է: Շատ ժամանակ չկա նախքան
Ես կազդարարեմ մուտքը խաղաղության նոր դարաշրջան, և այդ պատճառով
Ես կարիք ունեմ, որ դուք հիմա նախապատրաստեք ձեր հոգիները:
Թույլ մի տվեք, որ ամբարտավանությունը կուրացնի ձեզ ճշմարտության
հանդեպ: Մի՞թե չգիտեք, որ Ես երբեք չեմ խաբի ձեզ: Լսեք Իմ ցուցումները, որ
փակեք Չարի ճանապարհը՝ ձեր դատողությունը մշուշելուց: Թույլ մի տվեք
նրան, որ ձեզ հեռու պահի, քանի որ եթե դուք միայն լսեք Իմ ամենասուրբ
Խոսքը, կիմանաք, որ այդ Ես եմ՝ Հիսուս Քրիստոսը, ով կանչում է ձեզ:
Զավակնե՛րս, եթե միայն իմանայիք, թե որքան շատ թույն է մտցվել Իմ
թանկագին զավակների մեջ աշխարհով մեկ, շոկից կցնցվեիք: Այս խավարը
նույնիսկ ժամանակ առ ժամանակ ծածկում է Իմ թանկագին հետևորդներին:
Այն վիրավորանքը, որը Ես զգում եմ, հատկապես այն հոգիների մեջ, ովքեր
կանոնավորապես աղոթում են և ցույց են տալիս ճշմարիտ պաշտամունք, երբ
Ես ականատես եմ լինում ձեր կասկածներին, մեծ վիշտ է բերում:

Աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք Սուրբ Հոգու կողմից առաջնորդության համար: Եթե
բացեք ձեր կարծրացած սրտերը և խնդրեք զանազանության ընծան, Ես
կպատասխանեմ ձեր կանչին:
Որքա՜ն տխուր կլինեք դուք, երբ Նախազգուշացման ընթացքում
ճշմարտությունը բացահայտվի ձեզ: Ես հիմա խնդրում եմ ձեր աղոթքները,
մյուս հոգիներին փրկելու համար: Վստահորեն, եթե կասկածում եք այս
պատգամների միջոցով տրված Իմ Խոսքին, դեռևս կարող եք ձեր սրտի մեջ
աղոթել կորած հոգիների համար:
Ես սիրում եմ ձեզ և սպասում արձագանքի՝ աղոթելու Իմ խնդրանքների
համար:
Ձեր Հիսուս

Իմ վերադարձը՝ ձեզ փրկելու համար, կզգացվի աշխարհի
յուրաքանչյուր անկյունում
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ժամանակները փոխվում են ձեր շուրջը: Աշխարհը
ալեկոծության մեջ է՝ պատճառված խավարի ոգու կողմից: Դուք շրջապատված
եք ամեն ապացույցով այն բանի, թե ինչ կարող է բերել մեղքի չարիքը
մարդկության վրա: Այս խավարի ոգու մեջ կփայլի Իմ Աստվածային
Ներկայության Ոգին, մինչ Ես գալիս եմ մեկ անգամ ևս մարդկությանը փրկելու:
Դուք, Իմ թանկագին զավակնե՛ր, ովքեր գիտեն ճշմարտությունը, պետք է ասեք
ուրիշներին, թե իրենք որքան բախտավոր են, որ իրենց տրվում է այս հրաշալի
աստվածային ընծան: Իմ Սերը կհարվածի երկիրը մի այնպիսի ձևով, որ դուք
ցած կիջնեք խոնարհությամբ և ծալված ծնկներով վշտից կողբաք այն
դժգոհության համար, որ առաջացրել եք՝ վիրավորելու Իմ Հավիտենական
Հորը:
Ամենաբարձրյալ Աստծո միջոցով է, որ գթասրտության այս մեծ
գործողությունը հիմա ներկայացվում է ձեզ: Ուրախացեք, քանի որ հիմա լույս
կա աշխարհում, որն առաջ կբերի հոգիներին և դեպի Հայր Աստծո բազուկների
մեջ:

Ես գալիս եմ նորից, որ տամ ձեզ այն կյանքը, որի կարիքն ունեք, որ
կարողանաք մեկ անգամ ևս բարձրացնել ձեր աչքերը պաշտամունքով և
գովաբանեք Հայր Աստծո Փառքը և շնորհակալություն հայտնեք Նրան այն
արդարության համար, որը Նա հիմա ցույց է տալիս Իր կորած բայց թանկագին
զավակների հանդեպ:
Ես՝ Հիսուս Քրիստոսը, հիմա նախապատրաստում եմ, որ թույլ տամ ձեզ
ականատես լինել գթասրտության ճշմարտությանը յուրաքանչյուր հոգու
համար, ներառյալ կարծրացած մեղավորներն ու չհավատացողներն
ամենուրեք:
Իմ և Հայր Աստծո գոյության ապացույցը կբացահայտվի իր ողջ երկնային
Փառքով յուրաքանչյուր մարդու, կնոջ և երեխայի:
Իմ Ներկայությունը կբացահայտվի այնպիսի ձևով, որ ոչ մեկը չի ժխտի և չի
կարողանա ժխտել: Քանի որ երկինքը կբացվի, աստղերը կբախվեն, որպեսզի
ձեզ փրկելու համար Իմ վերադարձը զգացվի աշխարհի յուրաքանչյուր
անկյունում նույն ժամին:
Ո՜հ, որքան կուրախանան Իմ զավակները, երբ ականատես լինեն Իմ
Աստվածային Ներկայությանը: Նույնիսկ խավարի մեջ գտվողները կզգան, թե
ինչպես է Իմ Սերը դիպչում իրենց սառը հոգիներին, որը նորից կբոցավառի
դրանք:
Նախապատրաստվեք: Սպասեք Իմ փառահեղ վերադարձին: Աղոթեք նրանց
համար, ովքեր վախ ունեն իրենց սրտերի մեջ: Մի վախեցեք Ինձնից: Սպասեք
այս մեծ իրադարձությանը սիրով և խոնարհությամբ ձեր սրտերի մեջ:
Ես սիրում եմ ձեզ, զավակնե՛րս: Իմ Գթասրտության այդ մեծ գործողությունը
կապացուցի դա ձեզ:
Ձեր սիրող Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս
Մարդկության Թագավոր

Հայր Աստված – նախապատրաստիր աշխարհը Իմ սիրելի
Որդի Հիսուս Քրիստոսի ժամանման համար
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Աղջի՛կս, նախապատրաստիր աշխարհը Իմ սիրելի Որդի Հիսուս Քրիստոսի
ժամանման համար, քանի որ Նա հիմա գալիս է, ինչպես կանխասացվել է, որ
մեկ անգամ ևս փրկի մարդկությանը:
Նրա ժամանումը կազդարարվի փողերի միջոցով Երկնքում և հրեշտակների
բազմություններով, որոնք գովաբանություն կերգեն՝ հայտարարելու համար
այդ մեծ իրադարձությունը:
Իմ մեծ ընծան մարդկությանը ներկայացվում է ձեզ Իմ սիրելի Որդու ձևով, ով
ուղարկվում է փրկելու համար ձեզ նախքան Վերջին Դատաստանը:
Նախապատրաստեք ձեր հոգիները, քանի որ երբ ձեր մեղքերը բացահայտվեն
ձեզ, Ես ձեզ հրամայում եմ խոնարհությամբ ծնկի գալ Իմ Որդու ոտքերի առջև և
թողություն խնդրել: Դուք պետք է խնդրեք Նրան, որ ների ձեզ և պետք է
ընդունեք պահանջվող պատիժը՝ ձեր հոգիները մաքրելու համար:
Նրա գթասրտությունն այնքան մեծ է, որ անկախ նրանից, թե որքան ծանր է
մեղքը, այն կարող է ներվել, եթե իսկապես զղջում ցույց տրվի: Բոլորիցդ
խոնարհություն է պահանջվում, որպեսզի արժանի լինեք մտնել երկրի վրա
խաղաղության նոր փառահեղ դարաշրջանը, որի ժամանակը շատ մոտ է:
Միայն այն հոգիները, ովքեր ճշմարտապես ապաշխարեն և ճշմարիտ
հավատարմություն ցույց տան Իմ սիրելի Որդուն, միայն նրանք հարմար
կլինեն ներս մտնել դարպասներից: Քանի որ դուք պետք է մեղքից ազատ լինեք,
որ մտնեք Երկրի վրա այդ Նոր Դրախտը:
Իմ սիրելի զավակնե՛ր, Ես մեծ սիրով եմ նախապատրաստել այս Դրախտը
ձեզնից յուրաքանչյուրի համար: Սա այն ժառանգությունն է, որին սպասում եք:
Սա այն ձևն է, որով երկրի ընծան սկզբնապես ներկայացվել է Ադամին և
Եվային:
Ով էլ որ մերժում է Երկրի վրա այս Դրախտը, ուր ոչ մի չար ոչ մի ձևով
գոյություն չի ունենա, իր մեջքն է շրջում դեպի փրկությունը:
Սա վերջին հնարավորությունն է ազատել ձեր հոգիները Սատանայից և այն
չար ազդեցությունից, որ նա ունի ձեր կյանքի վրա:
Գրկեք մեծ գթասրտության այս հիասքանչ ընծան: Այս ընծայի միջոցով ձեզ
ճշմարիտ փրկության և մի փառահեղ Դրախտի հնարավորություն է
առաջարկվում, որը դուք նույնիսկ երևակայել չեք կարող:
Այն խեղճ մեղավորները, ովքեր մերժում են Իմ Որդու ներելու առաջարկը, ձեզ
ավելի շատ ժամանակ կտրամադրվի, որ ետ դառնաք դեպի ձեր հավատը:

Այնուամենայնիվ, ձեզ շատ ժամանակ չի տրվի, քանի որ Իմ համբերությունը
սպառվում է:
Սպասեք հիմա Իմ Որդու վերադարձին, որ ձեզ մեկ անգամ ևս փրկի մեղքից և
բերի դեպի հավիտենական փրկություն:
Հայր Աստված

Իմ որդի Մուամմար Գադդաֆիի մահը
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ինչպիսի մնացորդային կասկածներ էլ որ ունեիր Իմ
ամենասուրբ Խոսքի հանդեպ երբեմն, հիմա արդեն վերացել են:
Ես հայտնում եմ մարգարեություններ, որպեսզի ապացուցեմ աշխարհին, որ
այդ Ես եմ՝ Հիսուս Քրիստոսը, ողջ մարդկության Փրկիչը, ով հաղորդակցվում է
իր զավակների հետ ամենուր այս ժամանակ:
Իմ նպատակը սենսացիա առաջացնելը չէ, այլ վստահանալ, որ ոչ մեկը դուրս
չի մնում աշխարհին ուղղված Իմ ամենահրատապ կանչը լսելուց:
Իմ որդի Մուամմար Գադդաֆիի մահը, ում հոգու համար դու և քո
մերձավորները աղոթում էիք այս վերջին ամիսների ընթացքում,
մարգարեություններից առաջինն է, որն աշխարհին կապացուցի այս
պատգամների վավերականությունը: Սա Իմ նշանն է քեզ, աղջի՛կս, ազատելու
քո միտքը կասկածներից որոնք վարանում էին քո մտքում:
(Մյուս երկու առաջնորդների մասին մանրամասները, որոնք սպանվելու էին,
նորից տրվեցին տեսանողուհուն, ինչպես նաև այդ վայրագությունների
կատարման ժամանակը: Առաջին պատգամը տրվել էր 2011թ. փետրվարին):
Դու, աղջի՛կս, դրա մեծ մասը հոգնեցնում է քեզ, ընտրվել ես
նախապատրաստելու համար մարդկությանը խաղաղության Իմ նոր
դարաշրջանի համար: Սա այն ժամանակն է, որը որոշ ժամանակ կտևի
Նախազգուշացումից հետո:
Գնա և նախապատրաստվիր քո Սուրբ Առաքելության հաջորդ մասի համար՝
օգնելու փրկել հոգիներ Նախազգուշացումից հետո: Քեզ տրվում են շնորհները,

որոնք քեզ ուժեղ կպահեն: Իմ զավակներն ամենուրեք վերջապես լսում են
ապաշխարության Իմ կանչը:
Նրանք, ովքեր ամենաշատն են Ինձ վիրավորում
Երբեք չվախենաս այս աշխատանքից, քանի որ վախենալու ոչինչ չկա: Երբեք
չսասանվես և թույլ չտաս, որ հարձակումներն ու բանավոր խայթոցները
դանդաղեցնեն Ինձ համար արվող քո աշխատանքը: Ես, աղջի՛կս, միշտ քո
կողքին եմ: Հիշիր սա: Եթե և երբ հարձակման ենթարկվես Իմ Սուրբ Խոսքի
համար, լուռ մնա: Իմ Սուրբ Խոսքի վրա միշտ կհարձակվեն: Ամենաշատը Ինձ
վիրավորում են այն սուրբ հոգիները, ովքեր վախից և զգուշավորությունից
ելնելով առաջինն են վիրավորում Ինձ այս պատգամների միջոցով: Սատանան
գիտի, որ Ինձ ամենաշատը վիրավորում են Իմ ընտրյալ և նվիրված
հետևորդները, ովքեր իրենց մեջքն են շրջում դեպի Ինձ:
Հիմա դու, աղջի՛կս, սկսում ես զգալ Իմ տառապանքի ֆիզիկական ցավը, բայց
դու հիմա նախապատրաստված ես ընդունել դա Ինձ հետ միության մեջ: Այս
տանջանքները երկար չեն տևի, սակայն այդ ընթացքում դու ճշտորեն կզգաս
այն տառապանքը, որը Ես զգում եմ, երբ ականատես եմ լինում մեղքի: Սա,
ինչպես Ես նախկինում ասել եմ քեզ, մի ընծա է, և շատ քիչ ընտրյալ հոգիներ են
ստանում այն: Երբեմն վախեցնող է, սակայն դու պետք է հասկանաս, որ քո
տառապանքը ոչ միայն քեզ ավելի է մոտեցնում Իմ Սուրբ Սրտին, այլև այլ
միլիոնավոր հոգիներ կփրկի Նախազգուշացման ընթացքում:
Այդ տառապանքը ավելի կուժեղանա մինչ Նախազգուշացումը կմոտենա:
Դիմացիր դրան լռությամբ: Քանի որ այդ կերպ դու կօգնես Ինձ փրկելու
թանկագին հոգիների, ովքեր այլապես կխլվեին Խաբեբայի կողմից:
Ասա Իմ զավակներին, որ Ես ուրախանում եմ իրենց կողմից ցույց տրվող ուժեղ
հավատի համար: Ասա նրանց, որ իրենք ավելի են մոտենում Իմ Սուրբ Սրտին:
Ասա նրանց, որ Ես հիմա օրհնում եմ իրենց և հեղում մեծ օրհնություն՝ տալու
համար նրանց այն ուժը, որի կարիքը կունենան այս սուրբ պատգամների
միջոցով տրվող առաջնորդությանը հետևելու ընթացքում: Նրանք ուժի կարիք
կունենան, քանի որ հեշտ չի լինի Իմ զավակների համար մարսել այն
հսկայական փոփոխությունները, որոնք կսկեն ծավալվել աշխարհում:
Աղոթեք և միավորվեք որպես մեկ: Միասին նայեք երկնքին, ինչպես փոքրիկ
երեխաներ՝ Հայր Աստծո հանդեպ պարզ վստահությամբ: Խնդրեք Նրան, Իմ
Սուրբ Անվամբ, որ միավորի ձեզ Իր փառահեղ բանակի մեջ դեպի
հավիտենական փրկության հաղթանակը:
Ես օրհնում եմ ձեզ, զավակնե՛րս, Իմ ողջ աստվածային սիրով:
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Նախազգուշացումը գլոբալ խոստովանության մի ձև է
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, գրիր սա. Հիմա դու ուժգին տառառպում ես՝ փրկելու համար
խավարի այն հոգիներին, ովքեր մերժում են Ինձ և Իմ Հորը:
Այնքա՜ն փակված և կարծրացած են այդ հոգիները, որ միայն ուրիշների
աղոթքների և զոհաբերվող հոգիների տառապանքի միջոցով կարող են նրանք
փրկվել: Քանի որ նրանք կմերժեն ազատագրում փնտրել:
Նրանց համառությունը կկանգնեցնի նրանց որ բավարար չափով խղճի խայթ
զգան՝ խոստովանելու համար իրենց մեղքերը և ներողամտություն հայցելու:
Նախազգուշացումը գլոբալ խոստովանության մի ձև է: Դա կլինի մի ժամանակ,
երբ յուրաքանչյուրից կակնկալվի, որ ներողամտություն խնդրեն կամ էլ
մերժեն: Խավարում գտնվող այնքա՜ն շատ հոգիներ կմերժեն Գթասրտության
Իմ Ձեռքը: Նրանք կշրջվեն Ինձնից: Դու, աղջի՛կս, Իմ բոլոր նվիրյալ
հետևորդների հետ միասին, կարող ես օգնել փրկելու համար նրանց հոգիները
հավիտենական դատապարտումից:
Ես երբեք չեմ ստիպի Իմ զավակներին տառապել Իմ Անվամբ: Բայց նրանք,
ովքեր առաջարկում են Ինձ, որպես ընծա, իրենց օգնությունը տառապանքի
միջոցով՝ Ես կարող եմ փրկել մարդկության մեծ մասին:
Տառապանքը գալիս է Սատանայի հարձակումներից, երբ նա տանջում է այն
հոգիներին, որոնք մոտ են Ինձ և նրանց, ովքեր նշանակված են Իմ կողմից
իրականացնելու սուրբ առաքելություն՝ հոգիներ դարձի բերելու համար:
Իմացեք, որ երբ այդ հարձակումները գալիս են, դուք Ինձ հետ միության մեջ եք:
Այդ ժամանակ դուք նաև կճանաչեք Ինձ: Դուք կիմանաք, թե ինչպես եմ Ես
զգում. Իմ ուրախությունը, Իմ տխրությունը, Իմ վիշտը, Իմ ցավը և այն
սարսափը, երբ Ես կորցնում եմ մի հոգու Սատանային:
Մի անհանգստացիր: Արդեն միլիոնավոր հոգիներ են փրկվել այս
պատգամների միջոցով:

Իմ նվիրյալ բանակի աղոթքներն արդեն մեղմացնում են գլոբալ աղետները և Իմ
Սուրբ Երեցի հեռացումը Վատիկանից: Նրանց հնազանդությունը՝ Իմ
Աստվածային Գթասրտության աղոթքն ասելու, հոգիներ է փրկում հենց հիմա:
Աղջի՛կս, վստահացիր, որ Իմ բոլոր զավակները հասկանան, որ Ես խոսում եմ
բոլոր կրոնների և հարանվանությունների հետ այս պատգամների միջոցով: Ես
ոչ մեկին չեմ բացառում: Քանի որ նրանք բոլորն էլ Աստծո զավակներն են:
Միայն մեկ Աստված կա, որն Իմ Հավիտենական Հայրն է, Ամենաբարձրյալ
Աստվածը:
Միացեք Ինձ, զավակնե՛րս, և եկեք աշխատենք որպես մեկ, որ փրկենք Իմ
հոգիներին ողջ աշխարհով մեկ արագորեն: Միայն աղոթքի միջոցով դուք
կարող եք օգնել Ինձ փրկելու աշխարհը:
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Ես ցանկանում եմ կազմել աղոթախմբերի բանակ
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, պետք է հայտնի դարձվի, որ Ես ցանկանում եմ կազմել
աղոթախմբերի բանակ աշխարհով մեկ: Ես կապահովեմ ձեզ, Իմ բանա՛կ,
աղոթքներով, որոնք պետք է ասվեն հոգիներ փրկելու համար: Այդ
աղոթախմբերը կծավալվեն և նրա շարքերում կբարձրանա նվիրյալ
հետևորդների մի ճշմարիտ բանակ՝ բերելու համար Իմ աստվածային
խոստման ճշմարտությունը՝ փրկություն բոլորի համար:
Այս խմբերը կկազմեն բանակը, ինչպես թելադրվել է Իմ սիրելի Հոր կողմից, որը
կհաղթահարի սատանայի և նրան հավատացողների ու նրա հետևորդների
կողմից ստեղծված չարի խավարը:
Այո՛, աղջի՛կս, չնայած դժվար է հասկանալ, սակայն շատերը կան, որ ոչ միայն
ընդունում են սատանային, այլև նվիրված են նրան: Շատ հոգիներ կան
խավարում, ովքեր հարգանք են մատուցում և կուռք են դարձրել Խավարի
Թագավորին: Շատ եկեղեցիներ են կառուցվել, թաքնված իմ լույսի զավակների
աչքերից, ի պատիվ սատանայի: Նրանք խոնարհվում են նրա առջև, կատարում
սև պատարագներ և վիրավորում Ինձ ամեն տեսակի հայհոյություններով ու
վիրավորանքներով, որոնք կցնցեն և գարշանք կպատճառեն ձեզ: Նրանց թիվն

աճում է, և սատանայի նվիրված ու նվիրաբերված հետևորդներից շատերը
աշխատում են բիզնեսի, բանկային համակարգի և քաղաքական շրջանների
ազդեցիկ պաշտոններում: Նրանք միավորվում են որպես մեկ բացահայտորեն
անհնազանդվելով Աստծուն՝ Իմ Հավիտենական Հորը, ամեբողջապես
գիտակցելով, թե ինչ են անում:
Ճիշտ ինչպես սատանան է ատում մարդկությանը, որովհետև այն ստեղծվել է
Աստծո՝ ամեն բանի Արարչից, այդ սատանային նվիվածները ատում են
մարդկությանը: Նրանց զգացած ատելությունն այնքան խորն է, որ կփորձեն
կազմել մի էլիտար բանակ՝ ոչնչացնելու համար միլիոնավոր կյանքեր երկրի
վրա: Իշխանության և հարստության իրենց հետապնդման մեջ նրանք
նպատակ կդնեն մաքրել ճանապարհն իրենց սեփական կարիքների համար և
կցանկանան վերահսկել մարդկությանը:
Սրանք կարծրացած մեղավորների թվում են, որոնց համար Ես փնտրում եմ
ձեր օգնությունը, զավակնե՛րս: Ես ձեր աղոթքների կարիքն ունեմ, որ բացեմ
նրանց սրտերն այն ստերի հանդեպ, որոնց Խաբեբան է նրանց առաջնորդել
հավատալու: Նրանք կորած են Ինձ համար, եթե չխնդրեն Իմ գթասրտությունը:
Ահա թե ինչու աղոթքը կլինի նրանց փրկության միակ շնորհը:
Խաբեբայի կողմից առաջնորդվող այս հզոր բանակը կփորձի սարսափելի
ավերումներ առաջացնել: Նրանք արդեն փորձում են թունավորել Իմ
զավակներին ամենախորամանկ ձևերով. Ձեր ջրի, դեղերի և սննդի միջոցով:
Խնդրում եմ, զգոն մնացեք միշտ:
Իմ Հոր ձեռքը շուտով կիջնի Նախազգուշացումից հետո այդ չար հոգիների
վրա, եթե նրանք շարունակեն մերժել Իմ Գթասրտությունը: Միևնույն
ժամանակ, զավակնե՛րս, դուք պետք է ոտքի կանգնեք և թույլ չտաք, որ ձեր
ազգերին հիմարացնեն: Աղոթեք Իմ պաշտպանության համար և ապրեք պարզ
կյանքով: Աղոթեք և ստացեք խորհուրդները: Խնդրեք Իմ օգնությունը ամեն
բանում, և Ես կպատասխանեմ ձեր աղերսներին Իմ ամենասուրբ կամքին
համապատասխան:
Աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք՝ մեղմացնելու համար աշխարհը վերահսկելու չար
պլանները, որը այդ չար խումբն է նյութում: Նրանք ուժ են հավաքում Միջին
Արևելքում և փորձեր են կատարում վերահսկել Եվրոպան, նախքան
նշանառության տակ կդնեն աշխարհի մյուս մասերը: Թշնամիները, որոնց
նրանք բացահայտում են ձեզ նորությունների տեղեկատվական աղբյուրների
միջոցով, իսկական թշնամիները դրանք չեն: Նրանք ստեղծում են թշնամիներ,
որպեսզի արդարացնեն վրեժը, որը միշտ կունենա նույն վերջնանպատակները.
Վերահսկել, սեփականացնել, հարստություն կուտակել:

Աղոթեք նրանց համար, որ դարձի գան, քանի որ առանց դարձի նրանց չար
արարքները շատ վիշտ և վհատություն կառաջացնեն: Իմ Հավիտենական
Հայրն, այնուամենայնիվ, կարող է նվազեցնել Իր պատիժը, սակայն նրանք էլի
կարող են վնաս հասցնել, որն անասելի տառապանք կառաջացնի Իմ
զավակների մոտ:
Ձեր սիրող Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Իմ ժամանումն ավելի շուտ կլինի, քան ակնկալում եք
Երկուշաբթի, 24 հոկտեմբերի, 2011թ., ժ. 19:09
Իմ սիրելի աղջի՛կ, դու չպետք է թույլ տաս նրանց, ովքեր շարունակում են
հարցաքննել և դատել Իմ ամենասուրբ Խոսքը, որ անհանգստացնեն քեզ:
Անտեսիր այդ հարցաքննությունները: Լուռ մնա: Աղոթիր նրանց համար և
առաջ շարժվիր, քանի որ հիմա շատ ժամանակ չկա:
Ես կոչ եմ անում բոլորիդ, սիրելի զավակնե՛ր, որ հանգիստ նստեք և աղոթեք
Ինձ Գթասրտության համար: Խնդրում եմ, դուք չպետք է խուճապի մատնվեք,
որովհետև Ես գալիս եմ միայն ձեզ փրկելու համար, ոչ թե դատելու: Մի՞թե
չգիտեք սա: Վախենալու ոչինչ չկա: Պարզապես ամբողջովին վստահեք Ինձ:
Իմ ժամանումն ավելի շուտ կլինի, քան ակնկալում եք, ուստի խնդրում եմ
նախապատրաստեք ձեր հոգիները: Աղոթեք այն բոլոր հոգիների համար,
ովքեր կժխտեն Ինձ կամ կմերժեն Իմ աստվածային գթասրտության ընծան:
Դուք, Իմ փայփայած զավակնե՛ր, Ինձ այնպիսի սփոփանք եք բերում և
թեթևացնում եք այն տառապանքը, որը Ես կրում եմ, երբ տեսնում եմ ամենուր
ատելություն ձեր աշխարհում:
Ավելի մոտեցեք Ինձ, զավակնե՛րս, և թույլ տվեք Ինձ գրկել ձեզ, տալու համար
այն զորությունն ու վստահությունը, որի կարիքն ունեք Ինձ ողջունելու համար:
Դուք, Իմ հատուկ բանա՛կ, Ինձ հետ միության մեջ եք, և անկախ նրանից,
հասկանում եք դա թե ոչ, դուք առաջնորդվում եք Սուրբ Հոգու կողմից՝ կռվելու
հոգիներ փրկելու համար:
Հանգիստ նստեք փոքրիկնե՛րս, և հիշեք. Ես միշտ ձեզ հետ եմ: Ուրախացեք և
սպասեք Իմ Գալստյանը, երբ Ես դուրս կհեղեմ Իմ շնորհները՝ ծածկելու համար
Իմ սիրելի հետևորդներին ամենուրեք:

Անկախ նրանից, թե որտեղ եք դուք ապրում, անկախ նրանից, թե դուք
աշխարհի որ մասից եք, դուք Իմն եք: Ես սիրում եմ ձեզ: Նայեք բաց սրտերով և
վստահությամբ, մինչ մոտենում ենք Նախազգուշացմանը:
Ձեր Հիսուս

Հայր Աստված – դուք պետք է մերժեք խավարը և գրկեք
Լույսը
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ասա աշխարհին, որ Ես գրկում եմ Իմ բոլոր զավակներին Իմ
բազուկների մեջ: Ամեն ինչ լավ կլինի: Բոլորը հիմա պետք է մնան Իմ Սուրբ
Ձեռքերի մեջ, ինչպես նախատեսված է:
Ես հրամայում եմ, որ Իմ Որդին մեկ անգամ ևս ուղարկվի աշխարհ՝ մարդկանց
մեղքի կործանումից փկելու համար: Սա արդարության Իմ աստվածային
գործողությունն է ձեզ համար, Իմ փայփայած զավակնե՛ր, որպեսզի Ես
կարողանամ վերականգնել Իմ Թագավորությունը երկրի վրա:
Վախն Ինձնից չի գալիս: Վախը գալիս է խավարից: Երբ դուք վախենում եք
Ինձնից, իմացեք, որ այդ խավարն է, որ պարուրում է ձեր հոգին, այլ ոչ թե Իմ
աստվածային մեծությունը:
Որպեսզի լինեք Իմ Թագավորության մասը, դուք պետք է մերժեք խավարը և
գրկեք լույսը: Այդ նույն լույսը հիմա հեղվում է ձեզ վրա Իմ Որդու Աստվածային
Գթասրտության Գործողության միջոցով:
Իմ Սերը ձեր բոլորիդ հանդեպ, զավակնե՛րս, այնքան մեծ է, որ Ես
կօգտագործեմ Իմ ամբողջ զորությունը՝ ամենուր հոգիներ փրկելու համար: Իմ
արդարադատության ձեռքը կիջնի այն հոգիների վրա, ովքեր մերժում են Ինձ,
բայց ոչ նախքան ամեն ջանք կգործադրվի՝ փրկելու համար Իմ բոլոր
զավակներին ամենուր:
Շուտով աշխարհին կբացահայտվի Իմ Մեծ Փառքի Թագավորությունը: Ձեզնից
ոչ մեկը, զավակնե՛րս, չի ցանկանա մերժել Իմ Փառահեղ Թագավորությունը,
որը կիշխի երկրի վրա խաղաղության նոր դարաշրջանում:
Աղոթեք նրանց համար, ովքեր կդժվարանան գրկել ճշմարտությունը:

Աստված՝ Ամենակարող Հայր

Կեղծ մարգարեները փորձում են հեռացնել Իմ Սուրբ
Խոսքից
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, խնդրում եմ ասա Իմ զավակներին զգոն լինել կեղծ
մարգարեներից, ովքեր խոսում են Իմ Անունով, սակայն տարածում են խոսքեր,
որոնք չեն գալիս Իմ շրթունքներից:
Այդ ինքնակոչ տեսանողներից շատերը, ովքեր արտաքինից կաթոլիկ են
երևում, և դրա ու քրիստոնեական այլ ուսմունքների հետ կապված բոլոր ոճով,
իրականում Նոր դարի հետևորդներ են:
Հիմա Նոր դարի հետևորդները կներթափանցեն աշխարհ՝ համոզելու համար
Իմ զավակներին, որ իրենք ուղարկված են քարոզելու Իմ Սուրբ Խոսքը:
Մակերևույթից նրանց խոսքերը ճշմարիտ կթվան: Նրանք կօգտագործեն
հարուստ իմաստության լեզու, սիրող, լավ մտածված, սակայն կծածկեն մի
սուտ:
Սա կեղծ մարգարեների դարաշրջանն է, որ հայտնվեն, և Իմ զավակներից
շատերի համար դժվար կլինի զանազանել ճշմարտությունը հորինվածքից:
Հիմա այդ տեսանողների համար դու թիրախ ես դարձել, աղջի՛կս, ովքեր սկսել
են հեռացնել Իմ Սուրբ Խոսքից: Թույլ մի տուր դա պատահի, այլապես Իմ
զավակները կներքաշվեն մի խավարի մեջ, որից դժար կլինի ազատվել:
Հիշիր սա. Այդ կեղծ մարգարեները նույնպես Իմ սիրելի զավակներն են, ուստի
խնդրում եմ, աղոթիր նրանց համար: Տխուր է, սակայն նրանց սխալ
ուղղությամբ են առաջնորդել հավատալու մի երևակայական
ստորակարգության /հիերարխիայի/ և մի տիեզերքի, որը գոյություն չունի:
Զգուշացիր նրանցից, ովքեր դիմում են բարձրացած տերերի կամ խոսում են
լույսի մի նոր դարաշրջանի մասին, ուր Հայր Աստված պարզապես դիտվում է
որպես պարզապես մեկ այլ երեսակ: Այդ հոգիներն Ինձնից չեն ուղղություն
ստանում: Նրանք ընդունում են հավատալիքներ՝ ներարկված Խաբեբայի
կողմից: Շատ դեպքերում այդ մոլորության մեջ գտնվող հոգիները հավատում
են, թե իրենք ստանում են աստվածային պատգամներ: Այսպես է Սատանան

աշխատում: Նրա փափուկ, հանգստացնող խոսքերը կառաջացնեն բառերի
մերկ, սառը, բայց համոզիչ մեղեդի: Դրանք չեն գալիս Ամենաբարձր Աստծուց:
Ինչպես Ես քեզ նախկինում ասել եմ, Ես խոսում եմ աշխարհի հետ պարզ ձևով:
Ես չեմ օգտագործում գունագեղ լեզու՝ սառը վերադաս ձայնի կերպարանքի
տակ: Ես փորձում եմ վախ չներարկել ձեր սրտերի մեջ: Ես պարզապես
փորձում եմ առաջնորդել ձեզ դեպի ճշմարտությունը և ձեր ընկերոջը սիրելու
կարևորությունը:
Որքա՜ն դժվար է ձեզ համար, զավակներս, այս խառնաշփոթ ժամանակներում:
Աղոթեք, աղոթեք, որ չդառնաք ստերի շարքի զոհեր, որոնք կտարածվեն կեղծ
մարգարեների կողմից: Եթե նրանց պատգամները շրջված թվան, դժվար
հասկանալի լինեն և վախ առաջացնեն ձեր սրտերի մեջ, դրանք Ինձնից չեն:
Զավակնե՛րս, ձեր ուշադրությունը կենտրոնացրեք միայն Ինձ վրա: Ես շատ
բան ունեմ ձեզ ասելու: Թույլ մի տվեք ձեզ շեղվել նույնիսկ մեկ պահ, քանի որ
դա կխանգարի ձեզ փրկելու համար այն հոգիներին, ովքեր այնքան շատ
կարիք ունեն ձեր աղոթքներին:
Ձեր Հիսուս

Սպասեք հիմա մեր փառապանծ վերամիավորմանը
Չորեքշաբթի, 26 հոկտեմբերի, 2011թ., ժ. 20:00
Իմ սիրելի աղջի՛կ, դու չպետք է անհանգստանաս այն մշտական
հարձակումներից, որոնք արվում են Իմ պատգամների վրա կեղծ
տեսանողների կողմից:
Մինչև հիմա պետք է հասկանայիր, որ երբ Ես խոսում եմ ընտրյալ
պատգամատարների հետ, ապա նրանք միշտ կլինեն ատելության թիրախ: Երբ
քեզ վրա գրոհում են, հիշիր, որ Ինձ նույնպես մարտահրավեր են նետում: Իմ
Սուրբ Խոսքը մասնատվում է, վերլուծության ենթարկվում, հարցականի տակ
դրվում, քննադատվում և հայտարարվում, որ անարժան է Իմ շրթունքներից
եկած լինելու համար:

Ո՜հ, որքան քիչ գիտեն Իմ զավակները: Վախն ու կասկածը կուրացնում են
նրանց ճշմարտության հանդեպ: Դու կզարմանաս նաև, թե ինչպես է Իմ Խոսքը
այնքան հեշտությամբ բաց թողնվում ի պատիվ կեղծ պատգամների:
Քանի որ Նախազգուշացումը արդեն աշխարհի վրա է, ճշմարտությունը
վերջապես ի վերջո հայտնի կդառնա Իմ բոլոր հետևորդներին: Այդ էտապում է,
որ նրանք կգրկեն Իմ Խոսքը, որպեսզի սրբագործեն իրենց խեղճ հոգիները:
Ինչպե՜ս Ես կողջունեմ նրանց և նրանց կմոտեցնեմ Ինձ, մինչ նրանց
արցունքները կմիախառնվեն Իմի հետ սիրով և միասնությամբ: Մինչև
Նախազգուշացումը նրանք կշարունակեն կասկածել, սակայն նրանք Ինձ չեն
մերժի Իմ առջև գալուց հետո: Քանի որ հենց որ նրանք գան Իմ առջև և տեսնեն
այն Սերը, որը Ես ունեմ իրենց հանդեպ, նրանք չեն ցանկանա թողնել Ինձ
նույնիսկ մեկ պահ, այնքան որ խորը կլինի մեր միությունը:
Սպասեք հիմա մեր փառապանծ վերամիավորմանը:
Ձեր Հիսուս

Դուք, զավակներս, օրհնյալ եք, եթե տառապում եք հանուն
Ինձ
Հինգշաբթի, 27 հոկտեմբերի, 2011թ., ժ. 15:30
Իմ սիրելի աղջի՛կ, փորձությունների աճող թիվը, որոնց դու հիմա ենթարկվում
ես հանուն Ինձ, պատահական չէ: Մինչ Սատանան շարունակում է տանջել
քեզ, միայն մտածիր այն հոգիների մասին, որոնց դու փրկում ես այդ
տառապանքի միջոցով: Փորձիր վեր բարձրանալ այդ դժվարություններից և
պահիր Ինձ քո մտքերի մեջ միշտ: Աղոթիր Իմ սիրելի Մորը պաշտպանության
համար և աղոթիր Սուրբ Վարդարանը որքան կարող ես հաճախ:
Կարևոր է, որ Իմ բոլոր հետևորդները պաշտպանություն խնդրեն Խաբեբայի
հանդեպ, ով սպասում է ամեն մի առիթի, որ կասկած առաջացնի նրանց
մտքերի մեջ:
Նա և նրա չարքերն ամենուր են: Նրանք կօգտագործեն հնարավոր ամեն
տակտիկա, որ ավերածություն առաջացնեն ձեր կյանքերի մեջ: Իմացեք, որ երբ
դա տեղի ունենա, ուրեմն դուք զգացվել եք Իմ ուսուցումներից և կրում եք Իմ
խաչը:

Երբեք չվախենաք զավակնե՛րս, քանի որ դուք ի վիճակի եք բարձրանալ այս
ամայությունից այն զորության պատճառով, որ Ես հիմա հեղում եմ ձեզանից
ամեն մեկի և յուրաքանչյուրիդ վրա: Դուք կհաղթեք չարին և նրա չարությանը:
Որքան շատ աղոթեք միասնաբար, այնքան մեծ կլինի զրահի պատը: Ինձ
համար աշխատող զավակներից ոչ մեկը, ովքեր հալածվում են Ինձ համար
աշխատելու համար, նրանցից ոչ մեկին չարը չի կարող ձեռք տալ:
Դուք, զավակնե՛րս, օրհնյալ եք, եթե տառապում եք Իմ Անվամբ, չնայած ձեզ
համար դժվար կլինի սա հասկանալ:
Անտեսեք այդպիսի խայթոցները: Շրջեք ձեր մեջքը: Մի արձագանքեք: Մնացեք
լուռ: Աղոթեք զորության համար: Ես ձեզ հետ եմ:
Ձեր սիրող Հիսուս Քրիստոս

Իմ Եկեղեցու վրա կատարված ամենամեծ հարձակումը՝
Խաչի վրա Իմ մահից հետո
Ուրբաթ, 28 հոկտեմբերի, 2011թ., ժ. 20:40
Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ Եկեղեցու հավատարմությունն Իմ՝ իրենց սիրող Փրկչի
հանդեպ, վերջերս սկսում է փորձության ենթարկվել իր կարողությունների
սահմանից այն կողմ: Իմ Եկեղեցին քնած է և իր թմբիրի մեջ չի
նախապատրաստվել Հակաքրսիտոսի հայտնվելուն: Նա և նրա զինակիցներն
արդեն ներթափանցել են Իմ Հոր եկեղեցիների յուրաքանչյուր ծերպի մեջ ողջ
աշխարհով մեկ:
Կաթոլիկ եկեղեցին Հակաքրիստոսի թիվ մեկ թիրախն է, և նա կանգ չի առնի
մինչև չշրջի առնվազն Իմ եկեղեցու կեսի գլուխները այս երկրի վրա: Այնքան
անպատրաստ են Իմ կարդինալները, եպիսկոպոսներն ու քահանաները, որ
նրանք չեն կարողանա տեսնել այն նուրբ փոոխությունները, որոնք տեղի են
ունենում եկեղեցու սեփական դասերում: Շուտով Իմ Եկեղեցու ներսում
բաժանումն ակնհայտ կլինի:
Սա ամենամեծ հարձակումն է Իմ Եկեղեցու վրա խաչի վրա Իմ մահվանից
հետո: Իմ խեղճ սիրելի սպասավորներ: Նրանցից շատերը անմեղ զոհեր են
խավար իշխանության տիրապետության տակ, որը զգուշանում է իրեն
բացահայտելուց:

Ես խնդրում եմ Իմ բոլոր սպասավորներին սրտանց աղոթել, որպեսզի
դիմակայեն այն պղծությանը, որն իրենց ճանապարհի վրա է: Նրանք պետք է
աղոթեն Ինձ հետևյալ ձևով.

<<Ո՛վ իմ սիրելի Հիսուս, Ես հայցում եմ Քո պաշտպանությունը և խնդրում Քո
գթասրտությունը՝ փրկելու համար իմ եղբայրներին ու քույրերին քո եկեղեցու
ներսում, որ զոհ չդառնան հակաքրիստոսին: Տուր ինձ շնորհները և
պաշտպանիր ինձ զորության քո զրահով, դեմ կանգնելու համար այն չար
գործերին, որոնք կնյութվեն Քո Սուրբ Անվամբ: Ես խնդրում եմ Քո
գթասրտությունը և իմ հավատարմությունն եմ երդվում Քո Սուրբ Անվանը
միշտ>>:
Ոտքի կանգնեք, Իմ սրբազան սպասավորնե՛ր, այս չարի դեմ և գազանի դեմ,
ում բերանը դուրս կթափի այս պղծություններն ու ստերը:
Ուշադիր եղեք այն փոփոխությունների հանդեպ, թե ինչ ձևով կնվիրաբերվեն
Իմ Մարմինն ու Արյունը: Եթե խոսքերը փոխվեն, որոնք կմերժեն Իմ Մարմնի
գոյությունը Սուրբ Հաղորդության մեջ, ապա դուք պետք է պաշտպանեք Իմ
աստվածային խոստումը: Նա, ով ուտում է Իմ Մարմինը և խմում Իմ Արյունը,
հավիտենական կյանք կունենա:
Քաջ եղեք, Իմ սրբազան սպասավորնե՛ր: Աղոթեք այն զորության համար, որի
կարիքը կունենաք, քանի որ ձեր հավատն ու հնազանդությունը փորձության
կենթարկվեն ձեր կարողությունների սահմանից դուրս:
Ես սիրում եմ ձեզ և պաշտպանում եմ ձեզ միշտ: Միայն ձեզնից նրանք, ովքեր
սրտով մեղմ են և հոգով խոնարհ, նրանք օգուտ կստանան Իմ սուրբ
պաշտպանությունից:
Աղոթեք Իմ բոլոր սրբազան սպասավորների համար ամենուրեք, որպեսզի
նրանք չմերժեն ճշմարտության Լույսը ի պատիվ խավարի ոգու, որը
պատրաստվում է հայտնվել Իմ Եկեղեցու մեջ:
Ձեր Փրկիչ և Պահապան
Հիսուս Քրիստոս

Կույս Մարիամ. Բացեք ձեր սրտերը ճշմարտության
հանդեպ
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Զավա՛կս, դու պետք է աղոթես իմ պաշտպանության համար միշտ: Քեզ
առաջնորդություն է տրվում, և դու պետք է դնես քո ողջ վստահությունը իմ
սիրելի Որդու վրա:
Աղոթիր դարձի համար ամենուր: Այնքա՜ն կորած հոգիներ ձեր աղոթքների
կարիքն ունեն: Երբեք մի մոռացիր սա, անկախ նրանից, թե որքան դժվար է այս
ճամփորդությունը քեզ համար:
Չարի ոգին ծածկում է մարդկության մեծ մասին մի այնպիսի ձևով, որ
նախկինում չի եղել: Խաբեբայի գործողություններն ուժգնանում են և
շնչասպառ անում իմ զավակներին ամենուրեք:
Նույնիսկ նրանք, ովքեր ձևացնում են, թե նվիրված են իմ սիրելի Որդուն,
չլսելու են տալիս հոգիներ փրկելու Նրա խնդրանքները: Այնքան մեծամիտ են
դարձել նրանք հպարտության պատճառով, որ մոռանում են, որ իմ Որդու
սուրբ Խոսքը միակ կյանքն է, որի կարիքն իրենք ունեն: Աղոթքը կենսական է
այս ժամանակ: Նրանք, ովքեր իրենք իրենց վեր են բարձրացնում ուրիշների
աչքում, մինչ հռչակում են իմ թանկագին Որդու Խոսքը, սակայն մերժում են
Նրա կանչը, կարծրացրել են իրենց սրտերը ճշմարտության հանդեպ:
Զավակնե՛րս, դուք պետք է լսեք իմ Որդի Հիսուս Քրիստոսին հիմա: Լսեք թե
ինչ է Նա ասում ձեզ: Սուրբ Հոգին, եթե դուք թույլ տաք Նրան, կբացի ձեր
սրտերը ճշմարտության հանդեպ, մինչ կխոսի ձեզ հետ այս Սուրբ
պատգամների միջոցով:
Ես վշտից լալիս եմ երբ տեսնում եմ, թե ինչպես է այսօր մերժվում Նրա սուրբ
Խոսքը: Նրանք, ովքեր արհամարհում են Նրան, դուք պետք է հասկանաք, որ
Նա գալիս է հիմա ոչ միայն ձեզ փրկելու համար: Նա գալիս է նաև սփոփելու
համար ձեզ խավարի այս օրերին: Եթե ճշմարտապես հավատում եք, որ Նա
Կյանքի Հացն է, ուրեմն թույլ տվեք Նրան, որ արթնացնի ձեր սիրո ոգին:
Աղոթեք դարձի համար ամենուրեք: Շատ ժամանակ չկա:
Ձեր սիրող Մայր
Մարիամ Երկնքի և երկրի Թագուհի

Նրանց անհավատությունը, ովքեր ձևացնում են, թե
ճանաչում են Ինձ, ամենաշատն է Ինձ վիրավորում
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ սուրբ Խոսքը, որը տրվում է աշխարհին, մոռացկոտ՝ Իմ
գոյության մասին, հոգիներ կբոցավառի շուտով, Նախազգուշացման տեղի
ունենալուց հետո:
Վերջապես մարդկությունը կլսի Իմ Խոսքը՝թույլ տալու Ինձ որ առաջնորդեմ
իրենց դեպի Իմ Խաղաղության նոր Դարաշրջանը Երկրի վրա: Ես կոչ եմ անում
Իմ բոլոր զավակներին ամենուրեք ցած դնել ձեր ձեռնոցը և լսել, երբ ձեր
Փրկիչը խոսում է:
Չնայած Ես երբեք ձեզ չեմ բացահայտի երկիր Իմ Վերադարձի օրը, Ես կարող
եմ ձեզ ասել, որ հիմա Ես կվերադառնամ Հոգով: Ես հիմա գալիս եմ, որ մեկ
անգամ ևս փրկեմ ձեզ Նախազգուշացման ընթացքում, որպեսզի մարդիկ
դարձի գան: Խնդրում եմ, թույլ տվեք Ինձ առաջնորդել ձեզ և թույլ տվեք Իմ
ամենասրբազան առաքելությունը տարածվի աշխարհով մեկ, որ Իմ
զավակներին սփոփանք բերի: Ինձ դուրս մի հրեք: Մի մերժեք Իմ
Գթասրտության Ձեռքը: Թույլ մի տվեք, որ ձեր հպարտությունը կանգնի
ճանապարհի վրա:
Արթնացեք և ընդունեք, որ Ես հիմա խոսում եմ ձեզ հետ, որպեսզի Ես
կարողանամ բերել ձեզ Իմ մեծ գթասրտության գոգը: Վերջապես ձեր հոգին
կբոցավառվի Իմ Աստվածային շնորհների կրակներով, որոնք դուրս կհեղվեն
ձեզ բոլորիդ վրա:
Բոլոր կասկածները կգնան: Սատանայի ուժը կթուլանա արագորեն, չնայած նա
բաց չի թողնի իր ճանկը մինչև ամենավերջը:
Մինչ մտածում եք Իմ աղերսանքների մասին, դուք պետք է ինքներդ ձեզ տաք
այս հարցը. Եթե հավատում եք Ինձ, ինչու՞ եք Ինձ մերժում հիմա: Ինչու՞ եք
զայրույթ և ատելություն ցույց տալիս նրանց հանդեպ, ովքեր գալիս են Իմ
Անունով: Ինչու՞ եք դուք ինքներդ ձեզ վեր բարձրացնում Իմ եկեղեցում Իմ
զավակների հաշվին: Հիշեք, որ դուք բոլորդ հավասար եք Իմ Աչքում:
Եկեք Ինձ մոտ հիմա խոնարհ սրտերով: Որովհետև եթե դա չանեք, դուք չեք
կարողանա օգուտ ստանալ Իմ Գթասրտությունից կամ ստանալ այն
շնորհները, որոնցով Ես տենչում եմ ապահովել ձեզ:

Իմ Ձայնը հիմա կոչ է անում բոլոր չհավատացողներին՝ ընդունել Իմ
Հավիտենական Հոր գոյությունը:
Նախազգուշացումից հետո թույլ տվեք Ինձ օգնել ձեզ դեպի հավիտենական
կյանք տանող ճանապարհին: Իմ Սիրտը ցավում է, երբ Ես ականատես եմ
լինում կորած հոգիների: Բայց իմացեք սա. Ինձ ամենաշատը վիրավորում է
նրանց չհավատալը, ովքեր ձևացնում են, թե ճանաչում են Ինձ:
Ձեր սիրող Փրկիչ Հիսուս

Կույս Մարիամ. Իմ Որդու ժամանակը՝ հանձնելու
Աստվածային Գթասրտության Իր ընծան
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Զավա՛կս, Իմ Որդու ժամանակը՝ հանձնելու Աստվածային Գթասրտության Իր
ընծան, մոտենում է: Որպես այդպիսին, դու պետք է կենտրոնանաս հոգիներ
փրկելու քո առաքելության վրա: Դու չպետք է թույլ տաս ուշադրության շեղում,
որոնք քեզ հեռացնում են դարձ տարածելու ամենակարևոր առաջադրանքից:
Երկինքն ուրախանում է, քանի որ շուտով այս Աստվածային Ընծան
կներկայացվի այն մաքուր Սիրով, որն իմ Որդին ունի Իր Սրտում բոլոր
հոգիների հանդեպ: Զավա՛կս, մինչ այս աշխատանքը արագանում է իր
ինտենսիվությամբ, չարը կշարունակի տանջել քեզ տարբեր մարդկանց
միջոցով յուրաքանչյուր հնարավորության դեպքում: Քեզ ասվել է, որ լուռ մնաս
և ուշադրությունդ կենտրոնացնես իմ Որդու վրա:
Դու, զավա՛կս, նշանակված ես՝ մեծագույն մանրամասնությամբ փոխանցելու
իմ Որդու ցանկությունը՝ խոսել մարդկության հետ այս ժամանակներում: Քաջ
եղիր և խիզախ, քանի որ այս սուրբ առաքելությունը հաջողություն կունենա:
Այն կանխասացվել է այնքան շուտ, և քեզ տրվել է ամեն տեսակի ուղղություն
երկնքից: Բոլոր սրբերը հսկում են քեզ, քանի որ նրանք հավաքվել են
ամբողջական զորությամբ՝ վստահանալու, որ այս առաքելությունը չի
ձախողվի: Եվ ոչ էլ կարող է այն ձախողվել: Դու պետք է դադարես
անհանգստանալ, երբ դեպքերը անհույս են թվում, քանի որ դա այն
խաբեությունն է, որ կհակառակվի քեզ խաբեբայի աշխատանքի միջոցով:
Ես՝ քո սիրելի Մայրը, աշխատում եմ քեզ հետ միշտ: Իմ միջոցով էր, որ դու
նախապատրաստվեցիր գալ իմ թանկագին Որդու առջև: Տրված շնորհները

նրա համար էին, որ քո հոգին կարողանար մաքրվել, որպեսզի դու հարմար
լինեիր աշխատելու մարդկության Փրկչի հետ:
Իմ թանկագին Որդու միջոցով էր, որ դու բերվեցիր Օրհնյալ Երրորդության
առջև: Սա ամենակարևոր առաքելություններից մեկն է այն ժամանկից ի վեր,
երբ իմ Որդին ուղարկվեց ազատելու համար աշխարհը մեղքից:
Քեզ երբեք թույլ մի տուր շեղվել այս առաքելությունից: Ոչ էլ դու պետք է տեղի
տաս հեռանալու գայթակղությանը: Աղոթիր Ինձ՝ քո Մորը միշտ,
պաշտպանության համար:
Քո սիրող Մայր
Երկնքի Թագուհի
Գթասրտության Մայր

Եղանակը կսկսի ցույց տալ տարօրինակ նշաններ
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, եղանակը կսկսի տարօրինակ նշաններ ցույց տալ մինչ
երկիրը շարժվում է դեպի մի նոր վիճակ՝ Աստվածային Գթասրտության Իմ
գործողության նախապատրաստման ընթացքում, երբ Ես գալիս եմ փրկելու
համար ձեզ բոլորիդ մեկ անգամ ևս:
Ատելությունը ուժգնանում է բոլոր ազգերի մեջ: Անբավարարությունը
զգացվում է ամենուրեք: Սերը միմյանց հանդեպ թույլ է, մինչ սեփական անձի
հանդեպ սերը դառնում է ոչ միայն հանդուրժելի, այլև էական է համարվում՝
այսօրվա աշխարհի մեջ ընդունվելու համար:
Ես կսրբեմ ատելությունը: Ես կկնքեմ մարդկանց պլանները՝ իրենց եղբոր դեմ
սարսափ պարտադրել: Ես կսրբեմ ձեր հոգիներում եղած մեծամտությունը:
Բոլոր մեղքը կբացահայտվի ձեզ այնպես, ինչպես երևում է իր իրական
այլանդակության մեջ Իմ Աչքում:
Ինչու՞ պետք է այսօր այնքան շատ բարի սիրտ ունեցողներ իրենց մեջքը շրջեն
հին ժամանակների Իմ ուսուցումների հանդեպ: Ինչու՞ հիմա: Ի՞նչ կա Հայր
Աստծո հանդեպ սիրո մեջ, որ ամոթալի է համարվում նրանց աչքում: Ես
կասեմ ձեզ: Դա այն պատճառով է, որ Իմ զավակներից այնքան շատերն են
կողքի շեղվել աշխարհի հաճույքների պատճառով: Չնայած նյութական

բարիքներից շատերը, որոնք հիմա նրանք փնտրում են, նրանց
հասանելիության սահմանից այն կողմ են, նրանք շարունակում են մերժել Ինձ:
Մարդկության հոգիները պարուրվել են մի այնպիսի խիտ խավարով, որ
ժամանակ կպահանաջվի, որպեսզի Իմ Լույսը փայլի և ներթափանցի նրանց
հոգիների միջով:
Ինչպե՜ս եմ Ես դառը տխրության արցունքներ հեղում այն կորած հոգիների
համար, ովքեր հուսահատ են փրկության այն խաղաղության նկատմամբ, որը
խնդրում են: Նրանք պարզաապես չեն հասկանում, որ միայն Ես կարող եմ
բերել այդ խաղաղությունը իրենց հոգնած սրտերի մեջ:
Ո՜հ, ինչպե՜ս է Իմ Սերը մոռացվել երկար ժամանակ: Ես միայն մի բեկոր եմ
նրանց մտքի մեջ՝ առանց որևէ հետևանքի: Նրանք ցանկանում են մտքի և սրտի
խաղաղություն, բայց չեն խնդրում այն Ինձնից: Միայն այն ժամանակ, երբ
նրանք խնդրեն, Ես կկարողանամ պատասխանել: Մի՞թե նրանք չգիտեն դա:
Դու՛ք, ովքեր սիրում եք Ինձ, սակայն ատում եք կամ զայրանում ձեր եղբոր
վրա, դուք նույնպես Իմ օգնության կարիքն ունեք: Ես չեմ ցանկանում ձեր
հավատարմությունը, եթե ուրիշների հետ բարությամբ չեք վարվում: Երբ դուք
վիրավորում եք ձեր եղբայրներին ու քույրերին ինչ-որ պատճառով, դուք Ինձ եք
վիրավորում: Անկախ նրանից, թե ինչպես եք արդարացնում ձեր
գործողությունները, իմացեք սա. Ես զգում եմ նրանց ցավը, ում դուք
վիրավորում եք: Երբ դուք Ինձ այս ձևով վիրավորում եք, դուք չեք կարող Ինձ
սրտանց սեր ցույց տալ:
Սովորեք սրանից: Փնտրեք խոնարհություն ամեն բանի մեջ, նախքան կգաք Իմ
առջև՝ հավատարմության երդում տալու Իմ Սուրբ Կամքին: Այս կերպ դուք
հոգով մաքուր կլինեք և հարմար՝ ներս մտնելու Իմ Թագավորություն:
Դուք, զավակնե՛րս, շատ բախտավոր եք, որովհետև ձեզանից միլիոնավորները
կդառնան Իմ Նոր Դրախտի մասը: Սա այն ժամանակների պատճառով է, ուր
դուք ապրում եք: Ձեզնից այնքան շատերն այսօր աշխարհում, զավակնե՛րս,
հիմա կարող են փրկվել այն ձևով, որով նախորդ սերունդները չէին կարող:
Ողջունեք այս լուրը և օգտագործեք այս հնարավորությունը՝ ընդունելու համար
Իմ Աստվածային Գթասրտությունը բաց և զղջացած սրտերով, քանի կարող եք:
Ձեր Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Իմ պատգամատարները հիմա ձեզ հետ են, որ
նախապատրաստեն ձեր հոգիները
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, կանխասացված մարգարեությունները կշարունակվեն
հայտնի դառնալ և աշխարհն ականատես կդառնա դրանց այնպես, որ ոչ մեկը
չի կարողանա անտեսել դրանք:
Իմ զավակներից այնքան շատերն են անտեղյակ այն ամենին, ինչ
պարունակվում է Իմ Հոր Գրքում՝ Ամենասուրբ Աստվածաշնչի մեջ: Քիչ
ուշադրություն է դարձվում Հովհաննու Գրքին, ուր ողջ աշխարհին տրված են
վերջին ժամանակների մանրամասնությունները: Այդ ժամանակն արդեն եկել
է: Նախապատրաստվեք բոլորդ:
Հայտնության Գրքի մեջ պարունակվող ճշմարտությունը այդ է՝
ճշմարատությունը: Կարո՞ղ եք ճանաչել նշանները: Ավերածությունն
աշխարհում կշարունակի ավելանալ կատաղի արագությամբ: Ձեր դրամային
համակարգին վտանգ է սպառնում մի գլոբալ խմբի կողմից, ովքեր ոչ միայն ձեր
փողն են ցանկանում, այլև ցանկանում են գողանալ ձեր հոգիները:
Մարդու չարությունն ակնհայտ է, սակայն նրա մեծ մասը թաքնված է: Իմ
պատգամատարները հիմա ձեզ հետ են, զավակնե՛րս, որ օգնեն ձեզ
նախապատրաստելու ձեր հոգիները: Անկախ նրանից, դուք նրանց ճանաչում
եք որպես այդպիսին, թե ոչ, Սուրբ Հոգին, որը թագավորում է նրանց
հոգիներում, դարձ կտարածի:
Նրանք, ովքեր մերժում են ձեզ հետ հաղորդակցվելու Իմ փորձերը, շատ շուտով
կհասկանան ճշմարտությունը: Այդ ժամանակ է, որ Իմ զավակները
կմիավորվեն սատանայի կողմից առաջնորդվող չար ուժի դեմ: Նրանք չեն
հաղթի: Իմ Հավիտենական Հոր ձեռքով նրանց առջև դրվում է ամեն մի
խոչընդոտ: Նրա գթասրտությունն այնքան մեծ է, որ Նա կօգտագործի Իր
զորությունը՝ պաշտպանելու համար Իր զավակներին, և Նա կոչնչացնի նրանց,
ովքեր կհամառեն հետևելու խաբեբայի ուղուն:
Անկախ ձեր հայացքների տարբերությունից, թե հավատում եք թե ոչ, որ Ես
հիմա խոսում եմ ձեզ հետ, դա նշանակություն չի ունենա: Իմ և Իմ
Հավիտենական Հոր հանդեպ ձեր ունեցած հավատն է, որ նշանակություն
կունենա վերջում:

Աղոթքն ամենահրատապն է, զավակնե՛րս, անկախ նրանից, թե որտեղ եք դուք,
անկախ նրանից, թե ինչ կրոնի եք պատկանում, անկախ ձեր տեսակետներից:
Միավորվեք և միասին աղոթեք Սուրբ Հոգուն լուսավորման համար այս
ժամանակ: Սատանան փորձում է ձեր մեջքը շրջել Իմ հանդեպ՝ ձեր Սիրող
Փրկչի հանդեպ: Մի լսեք այն կասկածները և վախը, որը նա դնում է ձեր
սրտերի մեջ: Նա կօգտագործի ստեր, որ արգելի Ինձ ձեր հոգիները հեղեղելու
Իմ Աստվածային Լույսի հոսքով: Իմ Սերն այնքան ուժգին է ձեր հանդեպ,
զավակնե՛րս, որ անկախ նրանից, թե ինչպես կանտեսեք դուք Ինձ կամ կշրջեք
ձեր մեջքը, Ես կշարունակեմ կանչել ձեզ: Ես կանեմ դա Սուրբ Հոգու զորության
միջոցով: Դուք պետք է աղոթեք այս ընծայի համար, ասելով.

<<Ո՛վ Հիսուս, ծածկիր Ինձ Քո թանկագին Արյամբ և լից ինձ Սուրբ Հոգով,
որպեսզի ես կարողանամ զանազանել, որ այդ խոսքերը գալիս են Քեզնից:
Խոնարհեցրու ինձ ոգով: Գթասրտությամբ ընդունիր իմ խնդրանքները և բաց
իմ սիրտը ճշմարտության հանդեպ>>:
Ես կպատասխանեմ ամենակարծրացած սրտերին, երբ նրանք ասեն այս
աղոթքը:
Թույլ տվեք Ինձ հնարավորությունը՝ ձեզ դեպի Ինձ բերելու, որպեսզի Ես
կարողանամ միավորել որքան հնարավոր է շատ Իմ զավակներից նախքան
Մեծ Նախազգուշացումը:
Հիշեք, Իմ Սերը ձեր հանդեպ երբեք չի մարի, անկախ նրանից, թե որքան դուք
չլսելու կտաք միասնության Իմ հրատապ կոչը:
Ձեր սիրող Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Գլոբալ խումբը, որ ոչնչացրել է ձեր բանկային
համակարգը, կմասնատվի
Ուրբաթ, 4 նոյեմբերի, 2011թ., ժ. 19:00
Իմ թանկագին աղջի՛կ, Ինձնից գալիս է Կյանքը, միակ կյանքը, որը մարդուն
անհրաժեշտ է այստեղից դեպի հավիտենություն:
Զավակնե՛րս, դուք պետք է իմանաք, որ այս սարսափելի ավերածությունը, որը
տեսնում եք ձեր շուրջը, երկար չի տևի:

Աստված՝ Իմ Հավիտենական Հայրը, թույլ չի տա Իր թանկագին զավակներին
ավելի շատ տառապել: Դուք, զավակնե՛րս, խաբեբայի աշխատանքի զոհերն եք:
Նա, ով վերահսկում է Համաշխարհային Խումբը, թուլանում է: Նրա ուժերը
թուլանում են Իմ Հոր զորության միջոցով: Այս խումբը, որը դիտավորյալ
կերպով ոչնչացրեք ձեր բանկային համակարգը, որ ձեզնից մուրացկաններ
պատրաստի, կմասնատվի: Դուք չպետք է անհանգստանաք, որովհետև Իմ Հոր
Ձեռքը կիջնի նրանց չար ուղիների վրա:
Աղոթեք, որ այդ բոլոր մոլորված հոգիները, ովքեր ստրկաբար բնակվում են այն
չարությամբ, որը հենց այդ խմբի կենտրոնում է, դարձի գան
Նախազգուշացման ընթացքում:
Դուք երբեք չպետք է հուսահատվեք, զավակնե՛րս: Ձեր Ամեանաբարձրյալ
Աստծո հանդեպ սիրո միջոցով դուք կվերադառնաք ձեր ընտանիքի փարախը:
Սուրբ Երրորդությունը ձեր տունն է, զավակնե՛րս: Ձեզնից նրանք, ովքեր
ընդունեն այս փաստը, որը կբերվի դարձի միջոցով, կժառանգեն երկրի վրա
Դրախտի փառապանծ ժամանակաշրջանը:
Վստահեք Ինձ միշտ: Ինձ առաջարկեք ձեր մտահոգությունները, խնդիրներն ու
վախը: Թույլ տվեք Ինձ թեթևացնել ձեր ցավն ու տառապանքը: Ես այժմ չեմ
ուշանա, երբ աշխարհը հանգստություն կգտնի այն ցավալի երկունքի ցավերից,
որոնց դուք հիմա դիմանում եք:
Երբեք մի կորցրեք հույսը: Վստահեք Ինձ: Աղոթեք Իմ շնորհների համար, որ
ավելի ուժեղ դարձնեն ձեզ: Դրեք ձեր գլուխն Իմ ուսի վրա և թույլ տվեք, որ Իմ
խաղաղությունը պարուրի ձեր հոգիները: Միայն այդ ժամանակ կհասկանաք
հավիտենական կյանքի Իմ փառահեղ խոստման ճշմարտությունը:
Ձեր Հիսուս
Մարդկության Փրկիչ

Հայր Աստված – Վերջին կոչ աթեիստներին
Շաբաթ, 5 նոյեմբերի, 2011թ., ժ. 13:00
Աղջի՛կս, մարդկությանը հիմա ցույց կտրվի Իմ գթասրտության ձեռքը, մինչ Իմ
որդու ժամանումը մոտենում է:

Խառնաշփոթության մեջ գտնվող բոլոր խոշտանգված հոգիներին, Ես ասում եմ
ձեզ, դրեք ձեր վստահությունն Ինձ վրա՝ Հայր Աստծո վրա: Ես, ով ստեղծեց
ձեզնից յուրաքանչյուրին սիրով և կարեկցանքով, ցանկանում եմ փրկել Իմ
յուրաքանչյուր թանկագին զավակի:
Ես չեմ ցանկանում կորցնել ձեզնից ոչ մեկին, ներառյալ նրանց, ովքեր
քմծիծաղում են Ինձ վրա: Նախապատրաստվեք այն մեծ ընծայի համար, որը
նախապատրաստվում է ձեզ համար: Ես թույլ չեմ տա սատանային գողանալ
ձեզ, եթե դուք Ինձ թույլ տաք: Ես չեմ կարող ձեզ ստիպել՝ ընդունելու
Գթասրտության այս Գործողությունը: Ինձ տխրեցնում է այն, որ ձեզնից
շատերը կմերժեն Իմ գթասրտության այս ձեռքը: Դուք բավականին ուժեղ չեք
լինի: Սակայն երբ ականատես լինեք ճշմարտությանն այնպես, ինչպես այն
կբացահայտվի ձեզ Նախազգուշացման ընթացքում, դուք կփորձեք ընկալել այն
ինչպես փրկապարան:
Դուք պետք է Ինձ խնդրեք այն ուժը, որ թույլ տաք Ինձ փրկել ձեզ
հավիտենական դատապարտումից: Ես կոչ եմ անում աթիստներին
հատկապես մի վերջին անգամ: Չմերժեք ճշմարտությունը, երբ այն
ապացուցվի ձեզ: Եթե մերժեք, ապա դուք ընդմիշտ կորած կլինեք Ինձ համար:
Հայր Աստված

Դիվային բռնվածությունը և ատելության մեղքը
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, մարդիկ չեն հասկանում, որ Ես ամեն օր վերապրում եմ Իմ
խաչելությունը: Այն ցավն ու տառապանքը, որը Ես կրում եմ, պատճառվում է
մարդկանց կողմից օրվա յուրաքանչյուր վայրկյան կատարվող մեղքերից: Ես
խորը վշտի պահեր եմ կրում, երբ տեսնում եմ այն հոգիներին, ովքեր Ինձ
մեծապես վիրավորում են ատելության մեղքի միջոցով:
Ատելությունը ներարկված է շատերի սրտի մեջ և գալիս է Սատանայի
ներթափանցումից: Շատերն են խոսում դիվային բռնվածության մասին, ասես
թե դա հեշտ է որոշել: Իմ զավակներից այնքան շատերն են բռնված Սատանայի
կողմից: Պարտադիր չէ, որ նրանց տեսնեն շուրջբոլորը հարվածելիս, որ
հասկանան Սատանայի ներկայությունը:

Նա՝ մարդկության թշնամին, օօգտագործում է իր դևերին, որ հարձակվեն Իմ
զավակների վրա: Նրանք, ովքեր խավարի մեջ են, հեշտությամբ են զոհ
դառնում, որովհետև գրավում են չարի ներկայությունը:
Հենց որ նրանք տիրապետեն ձեզ, զավակնե՛րս, շատ դժվար կլինի հեռանալ
դրանից: Այդ դժբախ զավակները, Չարի խորամանակ և կեղծված
ներթափանցման միջոցով, վարակում են այլ հոգիների: Եվ այդպես
շարունակվում է:
Չարը սովորաբար ներկայացվում է որպես բարի: Դժվար է զանազանել
բացառությամբ հետևյալ միջոցի: Չարի կողմից ներթափանցման ենթարկված
հոգու վարքագիծն ու արարքները երբեք խոնարհ չեն լինի իրենց էությամբ:
Նրանք երբեք սրտով առատաձեռն չեն լինի: Նրանք կարող են առատաձեռն
երևալ, սակայն միշտ կլինի մի բան, որը կհուշի: Այդ հուշումները միշտ կլինեն
ձեր հանդեպ պահանջների տեսքով, որոնք հարմար չեն լինի:
Հեռու մնացեք այդպիսի հոգիներից: Աղոթեք նրանց համար: Թույլ մի տվեք, որ
նրանք ներքաշեն ձեզ մեղքի մեջ: Միշտ զգոն եղեք խաբեբայի հանդեպ,
որովհետև նա ամենուրեք է այս ժամանակներում:
Միշտ աղոթեք, որ հեռու հալածեք այդ չարիքը: Աղոթքը կթուլացնի նրա
բռունցքն ու ուժը, ինչպես նաև կպաշտպանի ձեզ:
Մտածեք Սատանայի և նրա չար գործերի մասին որպես վարակիչ
հիվանդության: Ամեն զգուշություն ցուցաբերեք՝ խուսափելու համար շփվել
նրանց հետ, ովքեր ունեն այդ հիվանդությունը: Եթե գիտեք որ այլ ընտրություն
չունեք, ապա զինվեք Սուրբ Ջրով, Օրհնված Խաչով և սուրբ Բենեդիկտի
մեդալով: Նրանք հեռու կպահեն այդ չարքերց մի թևաչափ տարածության վրա:
Սրանք այն ժամանակներն են, զավակնե՛րս, որ դուք պետք է շրջապատեք ձեզ
և ձեր տունը օրհնված առարկաներով, որոնք օրհնյալ են: Շատերն են ընկճվում
այն մտքից, որ կերևան այդ իրերով, վախենալով, որ ծաղրի կենթարկվեն:
Սրանք կապահովեն ձեզ պաշտպանություն ձեր տան մեջ, և մեծ սփոփանք են
աղոթքի ընթացքում:
Հիշեք, դևն ապրում է ոչ միայն պարզապես դժոխքում, այլև հիմա հաստատուն
ձևով հիմնել է իր իշխանությունը երկրի վրա: Աղոթքը միակ բանն է, որ
սարսափեցնում է նրան, և թողնում անզոր:
Աղոթքը կպահի ձեզ, զավակնե՛րս, առջևում սպասվող ժամանակներից:

Ձեր սիրող փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Քեզ կատեն աշխարհի շատ մասերում, և քեզնից
կվախենան՝ ուրիշ մասերում
Երկուշաբթի, 7 նոյեմբերի, 2011թ., ժ. 20:50
Իմ սիրելի աղջի՛կ, դու պետք է լսես: Մինչ Իմ մարգարեությունները ծավալվում
են, և Իմ Սուրբ Խոսքը կսկսվի ընդունվել և լսվել, դու պետք է զգույշ լինես: Դու,
աղջի՛կս, ատելի կլինես աշխարհի շատ մասերում, և քեզնից կվախենան ուրիշ
մասերում:
Իմ մարգարեությունները, որոնք կտրվեն քեզ, վստահեցնելու համար են, որ Իմ
բոլոր զավակների մտքերում կասկածներ չլինեն, որ հավիտենական
փրկության խոստումը վերջապես կիրականացվի:
Աղջի՛կս, դու մեկուսացված կզգաս, մեժված, վախեցած, և դաժանորեն
կտառապես հանուն Ինձ:
Առանց քո զոհաբերության Ես չէի կարողանա իրականացնել Իմ խոստումը՝
փրկելու մարդկությանը այնպես, որ յուրաքանչյուր հոգու հնարավորություն
տրվի օգտվել իրավամբ իրենց պատկանող ժառանգությունից:
Ես կոչ եմ անում Իմ սրբազան սպասավորներին՝ պաշտպանել քեզ, աղջի՛կս,
քանի որ դա կլինի նրանց սուրբ պարտականությունը: Ժամանակի ընթացքում
նրանք կհասկանան, թե ինչն է իրնց դերը: Միևնույն ժամանակ Ես կոչ եմ
անում Իմ բոլոր թանկագին հետևորդներին, որ աղոթեն քո պաշտպանության
համար չար ուժերի դեմ, որոնց առաջնորդում է Սատանան, ով ցանկանում է
ոչնչացնել աշխարհը իրենց օգուտի համար:
Ուժեղ եղիր: Աղոթիր պաշտպանության համար և կանչիր միշտ Իմ Օրհնյալ
Մորը օգնության:
Քո Հիսուս
Մարդկության Փրկիչ և Ազատարար

Շատերը կտառապեն քավարանի ցավով որպես
հատուցում
Չորեքշաբթի, 9 նոյեմբերի, 2011թ., ժ. 15:32
Լսեք Իմ հրատապ աղերսը՝ այս ժամանակ նվիրաբերվելու Իմ սիրելի Մոր
Անապական Սրտին:
Նա՝ բոլոր շնորհների Միջնորդուհին, նշանակվել է որ բերի ձեզ դեպի Իմ Սուրբ
Սիրտը, որպեսզի փրկի մարդկությանը այն ավերածությունից, որը սպասվում
է նրանց, եթե չկարողանան ազատել իրենց Սատանայի գործերից:
Հիմա հրատապ է, որ դուք բոլորդ սրտանց աղոթեք հոգիների փրկության
համար: Բոլոր հոգիները գալու են Իմ առաջ, և շատերի համար՝ նրանց համար
դժվար կլինի: Շատերը կտառապեն քավարանի ցավերով, սակայն այն կլինի
նրանց համար միակ ճանապարհը դեպի հավիտենական փրկություն: Շատ
ավելի լավ է սա հասկանալ, թե ինչ է դա, քանի դեռ կենդանի եք այս երկրի
վրա, քան թե զգաք դա մահից հետո: Երբ այդ հոգիները դիմանան այս
պատժին, նրանք կմաքրագործվեն և հարմար կլինեն մտնելու Իմ Նոր Դրախտը
երկրի վրա: Միայն մաքուր հոգիները կկարողանան մտնել: Ես պետք է կոչ
անեմ ձեզ ընդունել այս ընծան և դիմակայել դրան մտքի, մարմնի և հոգու
զորությամբ: Սակայն իմացեք և ճանաչեք այն ինչպես որ կա. ճանապարհ դեպի
հավիտենական կյանք, հնարավորություն Իմ Աստվածային Գթասրտությունը
հասկանալու համար:
Ժամանակն է նախապատրաստել ձեր հոգիները հիմա: Երբ դուք ձեր մեղքերից
թողություն եք փնտրել նախքան Նախազգուշացումը, դուք պետք է աղոթեք
մյուսների համար: Նրանք կարիք ունեն ուժեղ լինելու:
Աղոթեք Իմ Աստվածային Գթասրտության աղոթքն ամեն օր այսօրվանից: Դուք
բոլորդ: Այն կօգնի փրկել այն խեղճ հոգիներին, ովքեր կմահանան շոկից այդ
գերբնական երևույթի ժամանակ: Դա շուտով կներկայացվի աշխարհին:
Երբեք հույսը մի կորցրեք, զավակնե՛րս: Հավատացեք Ինձ, երբ Ես ձեզ ասում
եմ, որ Ես ձեզ սիրում եմ: Ես բերում եմ ձեզ այս ընծան այդ սիրուց ելնելով:
Ձեր սիրող Փրկիչ

Երկու գողերը խաչի վրա

Հինգշաբթի, 10 նոյեմբերի, 2011թ., ժ. 15:30
Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ Ես մեռնում էի խաչի վրա, երկու գողեր էլ էին Ինձ
մոտիկ, նրանք նույնպես խաչվել էին այդ ժամանակ:
Նրանցից մեկն Ինձ խնդրեց, որ ներեմ իր մեղքերը և փրկվեց: Մյուսը՝ ոչ: Դրա
փոխարեն նա փակեց ականջները: Նրա համառությունն ու Ինձնից
գթասրտություն խնդրելու մերժումը նշանակում էր, որ նա չէր կարող փրկվել:
Նույն բանը տեղի կունենա Նախազգուշացման ընթացքում: Իմ զավակներից
ոմանք կընդունեն իրենց մեղքերը և կընդունեն, որ իրենք վիրավորել են Ինձ:
Նրանք, ամբողջական խոնարհությամբ, կընդունեն իրենց պատիժը և կփրկվեն:
Նրանք կմտնեն նոր Դրախտ՝ Խաղաղության գալիք Դարաշրջանում:
Կլինեն նաև այնպիսիք, ովքեր չեն ընդունի իրենց մեղքերն այնպես, ինչպես
կան: Դա պղծություն է Աստծո՝ Հավիտենական Հոր աչքում:
Ես այդ հոգիներին բավականին ժամանակ կտամ, որ ապաշխարեն, այսպիսին
է Իմ գթասրտության խորությունը: Աղոթեք, որ նրանք թողություն փնտրեն,
որպեսզի իրենք նույնպես կարողանան փրկվել: Ես ցանկանում եմ, որ Իմ բոլոր
զավակները գրկեն Գթասրտության Իմ մեծ ընծան: Ես ցանկանում եմ, որ դուք
բոլորդ ներս մտնեք Նոր Դրախտի դարպասներից:
Աղոթեք, որ հարյուրավոր հոգիներ մեղմանան և ընդունեն Իմ Ձեռքը: Աղոթեք,
որ նրանք սովորեն, թե ինչպես դառնան խոնարհ Իմ Աչքում:
Ձեր Հիսուս
Մարդկության Փրկիչ

Սկզբում երկնքում նշաններ կերևան – արևը կպտտվի
Ուրբաթ, 11 նոյեմբերի, 2011թ., ժ. 16:00
Աղոթքը, և շատ աղոթքը, անհրաժեշտ է փրկելու համար ձեր հոգիները հիմա:
Դու, աղջի՛կս, պետք է նախապատրաստես քո ընտանիքը և ասես Իմ մեծ
գթասրտության կարիքն ունեցողներին, որ պատրաստ լինեն:
Մեկ անգամ ևս՝ սկզբում կերևան նշանները: Շատերը կնստեն և ուշադրություն
կդարձնեն, երբ տեսնեն փոփոխությունները երկնքում: Նրանք ականատես
կլինեն արևին պտտվելիս, ինչպես երբեք նախկինում: Հետո նրանք կտեսնեն

խաչը: Սա տեղի կունենա անմիջապես նախքան աստղերը կբախվեն երկնքում,
և երբ Աստվածային Գթասրտության Իմ ճառագայթները կծածկեն երկիրը:
Լռություն կհետևի այնպես, որ յուրաքանչյուր հոգի կլինի բացարձակ
մեկուսացվածության մեջ, երբ նրանք գան Իմ առջև: Ասա Իմ զավակներին, թե
ինչին ուշադրություն դարձնեն, քանի որ նրանք չպետք է վախենան: Այս դեպքը
վախենալու համար չէ: Դրա փոխարեն դուք պետք է բոլորդ ողջունեք այդ
հանդիպումը:
Իմ բոլոր զավակները պետք է ընդունեն, որ այդ Ես եմ, որ հիմա գալիս եմ
իրենց առջև: Նրանք չպետք է մտածեն, թե դա աշխարհի վերջն է: Քանի որ
այդպես չէ: Դա ժամանակի մի նոր հատվածի սկիզբն է, երբ Իմ բոլոր
զավակները վերջապես կիմանան ճշմարտությունը:
Ես ուրախանում եմ և մեծ քնքշություն եմ զգում յուրաքանչյուր հոգու հանդեպ,
ովքեր կարող են ազատագրվել, եթե Ինձ թույլ տան որ իրենց տամ այդ ընծան:
Աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք բոլոր հոգիների համար հիմա, և հատկապես նրանց
համար, ովքեր այնքան կվախենան, որ չեն կարողանա ընդունել
Գթասրտության Իմ Ձեռքը:
Ձեր Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Ձեր փառքի պահը Իմ Աչքերի առջև - ձեր փրկության պահը
Շաբաթ, 12 նոյեմբերի, 2011թ., ժ. 16:00
Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ինձնից բաժանումը ծանր է հատկապես նրանց համար,
ովքեր ճանաչում են Ինձ:
Երբ հոգիները տեսնում են այն Սերը, որը Ես ունեմ իրենց հանդեպ, նրանց
համար դժվար է դառնում բաժանման ցավը: Սա նույնիսկ ավելի շատ է
ասվում, երբ հոգիները, որոնք սիրում են Ինձ, մեղքի պատճառով իրենց գտնում
են քավարանում մահից հետո:
Չնայած քավարանում գտվող բոլոր հոգիները ի վերջո երկինք են գնում,
Ինձնից անջատված լինելու ցավը ցավալի է և ընկճող:

Աստծուն հավատացող շատ հոգիների համար դժոխքի անունը միայն
տառապանք է պատճառում նրանց սրտերին: Իսկ նրանք, ովքեր հասկանում են
որ իրենց հոգիները պետք է մաքրագործվեն քավարանում, նրանք նույնպես
թշվառություն են զգում, որը դժվար է հասկանալ նրանց կողմից, ովքեր
կենդանի են այսօր:
Զավակնե՛րս, երկրի վրա ձեր ժամանակն այնքա՜ն կարևոր է, քանի որ այդ
հատվածում է, որ դուք պետք է ձգտեք մաքրագործել ձեր հոգիները
պահեցողության և հատուցումների միջոցով: Օգտագործեք այս ժամանակը,
քանի դեռ կարող եք, որ փրկեք ձեր հոգիները: Դա անելու համար դուք պետք է
միշտ խոնարհություն փնտրեք, վստահանալու համար, որ փոքր եք դարձել Իմ
Աչքում: Միայն փոքրերը կարող են անցնել դրախտի նեղ դարպասներից ներս:
Ուրեմն ողջունեք քավարանի ընծան, որը կներկայացվի ձեզ
Նախազգուշացման ընթացքում, երբ դուք պետք է մաքրագործվեք, որպես
հատուցում ձեր մեղքերի համար: Պետք չէ սպասել մահվանը, զավակնե՛րս, այդ
մաքրագործման դեմ կանգնելու համար: Դուք օրհնյալ զավակներ եք, քանի որ
ձեր հոգիների վրա չի մնա մեղքի ոչ մի բիծ: Հետո դուք կկարողանաք
անմիջապես հասնել Խաղաղության այն Նոր դարաշրջանին, որի մասին Ես
խոսել եմ: Այնտեղ կտարվեն Իմ բոլոր զավակները, ովքեր Նախազգուշացման
ընթացքում իրենց մեղքերի համար թողություն կփնտրեն:
Բացեք ձեր սրտերը և ողջունեք Ինձ, երբ Ես գամ ձեզ մոտ սպասվող
Նախազգուշացման ընթացքում, երբ դուք կկարողանաք գրկել Ինձ: Թույլ տվեք
Ինձ բռնել ձեզ և ներել ձեր մեղքերը, որպեսզի դուք դառնաք Իմը մարմնով,
մտքով և հոգով վերջապես, և այն ամբողջական հանձնմամբ, որի կարիքը Ես
ունեմ ձեր կողմից:
Սա կլինի ձեր Փառքի պահը Իմ Աչքերի առջև: Հետո դուք պատրաստ կլինեք
երկրորդ էտապի համար, երբ կկարողանաք միանալ ձեր եղբայրներին ու
քույրերին Նոր Դրախտում երկրի վրա, ինչպես այն ստեղծվել էր սկզբում
Աստծո կողմից՝ ամեն բանի Արարչի կողմից:
Դա կդառնա ձեր նոր և իրավամբ ձեզ պատկանող տունը 1,000 տարի: Սիրով
սպասեք Իմ ժամանմանը, հույսով և ուրախությամբ: Վախենալու ոչինչ չկա:
Ուրախացեք: Ես մեկ անգամ ևս գալիս եմ, որ փրկեմ ձեզ մարդկության
թշնամուց: Այս անգամ նրա զորությունն այնքան թույլ է, որ նրա համար դժվար
կլինի խլել նրանց հոգիները, ովքեր կողջունեն Ինձ բացված բազուկներով
Նախազգուշացման ընթացքում:

Ձեր Հիսուս
Մարդկության Ազատարար

Աղոթեք, հանգստացեք և ուրախացեք, քանի որ այս
ժամանակը կարճ է հիմա
Կիրակի, 13 նոյեմբերի, 2011թ., ժ. 19:00
Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբեմն Իմ պատգամները շփոթեցնում են քեզ: Բայց դա լավ
է: Իմ ուղիները և Իմ Հավիտենական Հոր կողմից կազմված աստվածային
պլանները դժվար է հասկանալ:
Մտքերդ Ինձ վրա պահեք: Կենտրոնացեք միայն աղոթքի վրա և հատկապես
այն աղոթքների վրա, որոնք կօգնեն փրկելու հարյուրավոր մեղավորների
դժոխքի կրակներից:
Անցկացրեք այս ժամանակահատվածը հանդարտ մտահայեցողության և պարզ
աղոթքի մեջ: Սա է այն ամենը, ինչի վրա պետք է կենտրոնանան Իմ բոլոր
զավակները: Նրանք պետք է նպատակ դնեն Ինձ մոտ բերել իրենց
ընտանիքներին ու ընկերներին՝ Իմ ժամանմանը նախապատրաստվելու
ընթացքում:
Աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք Իմ Աստվածային Գթասրտության աղոթքը՝
ապահովելու այն հոգիների համար փրկություն, ովքեր այնքան վարակված են
չարով, որ նրանց միակ փրկությունը կլինի ձեր աղոթքների միջոցով:
Մի փորձեք բացատրել այս ժամանակները ձեր երեխաներին, քանի որ նրանք
չեն հասկանա: Շատերի մոտ այն վախ կարող է առաջացնել, որի կարիքը չկա:
Ես նորից ասում եմ Իմ բոլոր թանկագին զավակներին. Ես գալիս եմ ձեզ
փրկելու համար: Հիշեք սա: Եթե Ես չգայի այս ժամանակ, դուք Ինձնից հեռու
կսահեիք չարի ուժի պատճառով, որն այնքան գերիշխող է այսօր աշխարհում:
Ես ձեր փրկությունն եմ: Ձեր փախուսը սարսափներից, որոնց ականատես եք
լինում ամեն օր՝ առաջ բերված սատանայական ազդեցությամբ, որ կողմն էլ որ
նայում եք: Զավակնե՛րս, դուք պետք է վստահեք ձեր հանդեպ ունեցած Իմ
սիրուն: Մի՞թե չգիտեք, որ Ես թույլ չէի տա ձեզ բոլորիդ շարունակել այդ
չարությունը:

Դուք բոլորդ զավակնե՛րս, Ես խոստանում եմ ձեզ սա. Դուք կվայելեք Դրախտի
նոր Դարաշրջանը որպես Իմ ընտրյալ զավակներ: Սակայն յուրաքանչյուր
մարդուց, կնոջից և երեխայից կախված կլինի, թե արդյոք ինքը կցանկանա
միավորվել որպես մեկ՝ վայելելու համար այդ փառապանծ գոյությունը:
Աղոթեք, հանգստացեք և ուրախացեք, քանի որ այդ ժամանակը կարճ է հիմա:
Գովաբանություն երգեք Իմ Հավիտենական Հորը այն փառքի համար, որը Նա
կհեղի բոլոր նրանց վրա, ովքեր կընդունեն Իմ Գթասրտության Ձեռքը:
Ձեր սիրող Հիսուս
Մարդկության Փրկիչ

Իմ խոսքը չի մերժվում վախի պատճառով, այլ
հպարտության մեղքի պատճառով
Երկուշաբթի, 14 նոյեմբերի, 2011թ, ժ. 20:15
Իմ սիրելի աղջի՛կ, ինչու՞ են մարդիկ բարդացնում Իմ Ուսուցումները: Իմ
զավակներից այնքան շատերն են սխալ հասկանում և թերագնահատում Իմ
Մեծ Գթասրտությունը: Չնայած այն բազում անգամներին, որ Ես Իմ
զավակներին խոստանում եմ թողություն իրենց մեղքերի համար, նրանք
շարունակում են վախենալ, որ Ես չեմ կարող ներել բոլոր մեղքերը, անկախ
նրանից, թե որքան ծանր է մեղքը:
Չարիքն աշխարհում պատճառվում է այն ատելության հետևանքով, որը
Սատանան ունի մարդկության հանդեպ: Այդ խեղճ մոլորված մեղավորները,
ովքեր ստրկաբար հետևում են խաբեության ուղուն, Իմ սիրելի զավակներն են:
Ես սիրում եմ նրանցից յուրաքանչյուրին և Ես կշարունակեմ սիրել նրանց,
չնայած նրանց հոգու խավարին: Իմ Սերը հարատև է, և երբեք չի մեռնում, երբ
խոսքը բոլոր հոգիների մասին է: Ես պատրաստ եմ ամբողջապես ներել և
գրկել բոլորին: Ես նախապատրաստված եմ ամեն ինչ անելու, որ բերեմ բոլոր
մեղավորներին ետ դեպի Իմ փարախը, անկախ նրանից թե որքան են նրանք
Ինձ վիրավորում:
Սատանան կկանգնեցվի այդպիսի հոգիներին գողանալուց: Բայց, դա կլինի
միայն այն դեպքում, երբ մեղավորներն անտեսեն մեղքի զրահը, որ կարղանան
շրջվել դեպի Ինձ և դառնան Իմ փայփայած ընտանիքի մի մասը նորից: Սխալ
մի հասկացեք: Ես միայն կարող եմ հոգիներին ավելի մոտեցնել Ինձ: Ես չեմ

կարող նրանց ստիպել, որ սիրեն Ինձ: Ես չեմ կարող ստիպել նրանց, որ մտնեն
Դրախտի իմ Թագավաորությունը: Նրանք պետք է սկզբում ընդունեն
հաշտության Իմ Ձեոքը իրենց սեփական ազատ կամքով:
Ես, աղջի՛կս, ինչպես քեզ բազմաթիվ անգամներ ասել եմ, առաջին հերթին
Գթասրտության Աստված եմ: Իմ Արդարադատությունը կնյութականանա, բայց
միայն այն ժամանակ, երբ ամեն ինչ արված կլինի՝ փրկելու համար
յուրաքանչյուր հոգու երկրի վրա:
Աղջի՛կս, այս աշխատանքը քեզ համար երբեք հեշտ չի լինի: Քանի որ Ես քեզ
տվել եմ այսպիսի մի սուրբ առաջադրանք այդքան մեծ չափերով, այն քո
կողմից հսկայական ուժ կպահանաջի: Դու պատրաստված ես ուժեղ լինելու
համար: Դու նախապատրաստվել ես այս աշխատանքի համար քո մոր
արգանդից դուրս գալուց ի վեր: Քո բոլոր արձագանքները Իմ Ամենասուրբ
Ուսուցումների հանդեպ եղել են ըստ մարդկության համար Իմ աստվածային
պլանի: Քանի որ դու Ինձ հետ միության մեջ ես (մի՞թե մոռացել ես դա), ապա
դու կտառապես այն նույն մերժումը, որը Ես կրեցի երկրի վրա Իմ գտնվելու
ընթացքում: Այդ նույն մերժումը նրանց կողմից, ովքեր պարծենում են Իմ
ուսուցումների իրենց ինտելեկտուալ գիտելիքներով, որպեսզի մերժեն Իմ այս
պատգամները, որոնց դուք ականատես եք լինում այսօր աշխարհում: Այդ
հոգիները՝ լցոնված հպարտությամբ և Սուրբ Գրվածքների իմացության
վերաբերյալ իրենց հռչակած գիտելիքներվ, չեն կարողանում հասկանալ դա:
Իմ ուսուցումները շատ պարզ են: Որքան էլ ցանկանում եք ավելացրեք գեղեցիկ
լեզու և արձակագրություն, ճշմարտությունը մնում է այնպիսին, ինչպիսին
միշտ եղել է: Սիրեք միմյանց այնպես, ինչպես Ես եմ ձեզ սիրում: Միայն այն
դեպքում, երբ դուք հարգանք կցուցաբերեք միմյանց հանդեպ և կսիրեք
միմյանց, դուք կկարողանաք ճշմարտապես հռչակել Իմ Խոսքը:
Այնքան շատ խառնաշփոթություն գոյություն ունի, աղջի՛կս: Այնքան շատ վախ
և սարսափ է ներարկված Իմ զավակների մեջ իրենց ապագայի հանդեպ: Եթե
միայն հոգիները հանդարտվեն և աղոթեն գթասրտության համար, այդ
դեպքում նրանց աղոթքներին պատասխան կտրվի: Աղետներից կխուսափեն և
կարող են խուսափել: Հույսը կենդանի պահեք ձեր հոգիների մեջ, զավակնե՛րս:
Երբեք ճահճի մեջ մի ընկեք՝ դատելով միմյանց, և հաստատապես այդպես մի
վարվեք Իմ Անվամբ:
Ով համարձակվում է դատել ուրիշին ծաղրելով, քրիստոնեության անվան
տակ, ստիպված կլինի կանգնել Իմ առջև: Նա, ով մեղանչում է Իմ
մարգարեների դեմ, նույնպես ստիպված կլինի Ինձ պատասխան տալու: Իմ

Խոսքը չի մերժվում սիրուց ելնելով: Իմ խոսքը չի մերժվում վախից դրդված: Ո՛չ,
այն մերժվում է հպարտության մեղքի պատճառով:
Ձեր Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Նախազգուշացման Պատգամները Հիսուս Քրիստոսի
կողմից
2010 – 2012թթ.

Հատոր Առաջին
Մաս 6

Պատգամներ 250 – 299 (երեքշաբթի, 15 նոյեմբերի, 2011թ.
մինչև չորեքշաբթի, 4 հունվարի, 2012թ.)

Հայր Աստված խնդրում է Իր զավակներին միավորվել
աղոթքի մեջ
Երեքշաբթի, 15 նոյեմբերի, 2011թ., ժ. 23:00
Ես գալիս եմ այսօր, աղջի՛կս, որ հավաքեմ միասին Իմ թանկագին
զավակներին և բոլոր նրանց, ովքեր հավատում են Ինձ, որպեսզի աղոթեն
միասնության մեջ՝ փրկելու համար երկրի վրա բոլոր հոգիներին:
Իմ ցանկությունն է, որ դուք ապացուցեք ձեր անսահման սերը Օրհնյալ
Երրորդության հանդեպ, սիրով խոնարհություն ցույց տալով միմյանց հանդեպ,
որպեսզի հնարավոր լինի ներել մեղքը ողջ մարդկության համար:

Ես Արդարության Աստված եմ, բայց Ես նախ և առաջ Սիրո և Գթասրտության
Աստված եմ: Իմ Հայրական Աստվածային Սերը ձեր հանդեպ արտացոլված է
Իմ գթասիրտ բարության մեջ: Որպես այդպիսին, Իմ մտադրությունն է փրկել
բոլոր հոգիներին այս վերջին ժամանակներում, ինչպես որ գիտեք, երկրի վրա:
Մի վախեցեք, զավակնե՛րս: Ես մտադիր չեմ վախեցնել, այլ գրկել ձեզ Իմ ամեն
ինչ ընդգրկող Սիրո մեջ՝ Իմ յուրաքանչյուր զավակին:
Ես կոչ եմ անում Իմ բոլոր զավակներին, հատկապես այն հոգիներին, ովքեր
այնքան լի են սիրով Իմ հանդեպ՝ իրենց Արարչի հանդեպ, որ միանաք ձեր
եղբայրենրին ու քույրերին և բարձրանաք աշխարհում չարի դեմ:
Սատանան և դժոխքի բոլոր դևերը հիմա թափառում են երկրի վրա՝
մրցակցելով Ինձ հետ այս վերջին ժամանակներում, զավակնե՛րս: Նրանք
ցրված են աշխարհով մեկ՝ հետապնդելով հոգիներին և հասցնելով նրանց
խելագարության եզրին:
Չար ազդեցությունը զգացվում է համարյա ձեզանից յուրաքանչյուրի կողմից
այս ժամանակ: Դա այն պատճառով է, որ Իմ և Իմ սիրելի Որդու գոյությունը
մերժվել է, ժխտվել և մի կողմ նետվել, որ խավարը ծածկում է աշխարհը:
Առանց այս երկրի վրա ձեր արարման ճշմարտությունն ընդունելու, Իմ սիրելի
զավակնե՛ր, դուք ակամա դարձել եք Սատանայի թիրախը:
Դուք ձեր կյանքում մի շարք փոփոխություններ կնկատեք, ինչ այս
թունավորումը բռնել է աշխարհը: Սպանություն, ատելություն, դժգոհություն՝
Իմ փառքը հռկակելու կամ Իմ գոյությունը ճանաչելու համար, պատերազմ,
հալածանք, ագահություն, վերահսկողություն և բարոյական քայքայում: Այս
ողջ չարությունը ստեղծվել է ձեր աշխարհում Սատանայի կողմից և տարածվել
մեղավորների կողմից, ովքեր այնքա՜ն բաց են նրա դատարկ խոստումների
հանդեպ:
Նա՝ Սատանան, սկզբում գայթակղեցնում է իշխանության ծարավ հոգիներին և
նրանց, ում հավատը թույլ է: Նրանց խոնարհեցնելով, նա հետո տիրապետում է
նրանց: Հետո, թունավորում և սարսափելի ցավ առաջացնում՝ պարտադրելով
չարություն իրենց ընկեր եղբայրների և քույրերի հանդեպ:
Դուք, Իմ սիրելի հավատարիմնե՛ր, հիմա կանչվում եք Իմ կողմից՝ ոտքի
կանգնելու և պաշտպանելու Իմ Սուրբ Խոսքը, որպեսզի մարդկությունը
կարողանա փրկվել: Դուք կանեք դա երկու ձևով. Առաջինը՝ մշտական աղոթքի
միջոցով և երկրորդը՝ տարածելով Իմ Ամենասուրբ Խոսքը: Աղոթքը ոչ միայն
կօգնի փրկել մարդկությանը դժոխքից և Իմ կողմից ամբողջապես լքվելուց, այլև
այն կմեղմացնի Իմ պատժի ձեռքը: Պատժի այդ ձեռքը կիջնի, առանց կասկածի,

այն չար մեղավորների վրա, ովքեր թույլ են տվել խավարի ոգուն վերահսկելու
իրենց վարքը այն անմեղ իրենցից կախում ունեցողների վրա, որոնց վրա
նրանք վերահսկողություն են գործադրում:
Ես՝ Հայր Աստված, կանչում եմ Իմ զավակներին երկնքից՝ լսելու Իմ աղերսը,
երբ Ես կոչ եմ անում ձեզ անմիջապես բարձրանալ: Միավորվեք աղոթքով,
ասելով հետևյալը.

<<Ամենաբարձրյալ Աստվա՛ծ, հանուն քո սիրելի Որդի Հիսուս Քրիստոսի, ում
Դու զոհաբերեցիր՝ փրկելու համար մեզ՝ Քո խեղճ զավակներին դժոխքի
կրակներից, լսիր մեր աղոթքը: Թույլ տուր մեզ առաջարկել մեր խոնարհ
զոհաբերությունները և ընդունել փորձություններն ու փորձանքները որպես
միջոց՝ շահելու համար բոլոր հոգիների փրկությունը Նախազգուշացման
ընթացքում:
Մենք աղերսում ենք Քեզ՝ ներել մեղավորներին, որոնց համար դժվար է ետ
շրջվել և ընդունել Քո գթառատ բարությունը, կատարել այն անհրաժեշտ
զոհաբերությունները, որոնք Դու հարմար կգտնես՝ ազատագրելու համար
նրանց Քո Սուրբ Աչքում>>:
Աղոթելով Ինձ՝ ձեր Երկնավոր Հորը՝ Ամենաբարձրյալ Աստծուն, Տիեզերքի և
մարդկության Արարչին, Ես կլսեմ ձեր աղոթքը և անվարակելիություն
(իմունիտետ) կշնորհեմ այն բոլոր հոգիներին, որոնց համար դուք աղոթում եք:
Շնորհակալ եմ, Իմ փայփայած զավակնե՛ր, որ ճանաչեցիք Իմ այս կանչը
երկնքից: Շնորհակալ եմ ձեր սրտի խոնարհության համար՝ ճանաչելու Իմ
Ձայնը, երբ Ես խոսում եմ:
Հիշեք, Ես ողորմության օվկիանոս եմ և սիրւմ եմ ձեզ բոլորիդ Հայրական
քնքշությամբ: Ես ձգտում եմ միայն փրկել ձեզնից յուրաքանչյուրին և ամեն
մեկիդ Չարի ճանկից, որպեսզի մենք կարողանանք միավորվել որպես մեկ
Սուրբ Ընտանիք:
Աստված՝ Հավիտենական Հայրը

Կույս Մարիամ. Աղոթեք Բենեդիկտ Պապի համար
Չորեքշաբթի, 16 նոյեմբերի, 2011թ., ժ. 20:00

Զավա՛կս, կատաղի պայքար կլինի, մինչ հոգիների համար պայքարն սկսվում
է: Աղոթեք այն բոլոր խեղճ հոգիների համար, ովքեր իմ Որդու Գթասրտության
պաշտպանության կարիքն ունեն:
Չարը կանի ամենը, ինչ կարող է, որ զավակներին ետ դարձնի իմ Որդու
գթասրտության ձեռքից:
Իմ խեղճ կորած հոգիներից այնքա՜ն շատերը գաղափար չունեն այն մարտի
մասին, որն արդեն սկսվել է, և որն առաջնորդվում է Չարի կողմից: Նրա օրերը
կարճ են հիմա, զավա՛կս, բայց դու պետք է անես ինչ կարող ես, որ օգնես իմ
թանկագին Որդուն՝ փրկելու համար այդ մարդկանց նախքան չափազանց ուշ
կլինի:
Դու, զավա՛կս, պետք է ինձնից պաշտպանություն խնդրես, որովհետև դառնում
ես մի իսկական փուշ Չարի կողի մեջ: Զգոն եղիր ամեն պահ: Աղոթքը կարևոր
է, և դու պետք է խնդրես ուրիշներին, որ աղոթեն քեզ համար:
Աղոթեք Բենեդիկտ Պապի համար հատկապես հիմա, քանի որ նա նույնպես
հարձակման տակ է: Երբեք չտատանվես իմ Որդու աշխատանքի համար, քանի
որ դու, զավա՛կս, պետք է դիմանաս մինչև ամենավերջը, որպեսզի
իրականացվեն այնքան վաղ կանխասացված մարգարեությունները:
Հիշիր, ես ծածկում եմ քեզ իմ սուրբ թիկնոցով միշտ:
Ձեր Երկնավոր Մայր
Վարդերի Թագուհի
(Ծանոթագրություն. <<Այս պատգամը ստացվեց Օրհնյալ Մոր երևումից հետո,
որը տևեց 20 րոպե, որի ժամանակ Նա չափազանց տխուր էր>> - Մարիա
Աստվածային Գթասրտություն)

Նախապատրաստություններն արդեն ավարտված են
Չորեքշաբթի, 16 նոյեմբերի, 2011թ., ժ. 20:30
Իմ սիրելի աղջի՛կ, ուշ դարձրու հիմա: Խնդրում եմ վստահեցրու Իմ բոլոր
զավակներին, որ հավատը կապահովի իրենց փրկությունը:
Իմ և միմյանց հանդեպ սերը կլինի Դրախտ տանող ուղին:

Եթե սիրում եք միմյանց այն ձևով, ինչպես Ես եմ ձեզ սիրում, այն պետք է լինի
անվերապահ: Դուք պետք է ընդունեք միմյանց թերությունները: Ներեք,
զավակնե՛րս: Կռվելը երկնքից չի դուրս գալիս: Դա առաջացնում է Խաբեբան,
պառակտություն ստեղծելու համար:
Բարձրացեք հիմա և աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք, քանի որ Իմ Մեծ
Գթասրտության ժամանակը համարյա ձեզ վրա է:
Նախապատրաստությունները հիմա ավարտված են:
Հիմա պարզապես սպասեք:
Նախապատրաստեք ձեր հոգիները և աղոթեք միմյանց համար: Պարզապես
ընդունեք Իմ Սուրբ Կամքը, աղջի՛կս:
Բացատրություններ մի հարցրու: Հետևիր Իմ ցուցումներին և միշտ
խոնարհություն ցույց տուր: Մի ընկիր քեզ համար նախապատրաստված
թակարդների մեջ, որոնք քո անկումը խրախուսելու համար են: Սատանան
ցանկանում է, որ դու ընկնես, որ կարողանա ոտնակոխ անել քեզ, բայց Ես
պետք է նորից հիշեցնեմ քեզ, որ լուռ մնաս: Տառապիր յուրաքանչյուր
նվաստացում խոնարհված աչքերով ամբողջական խոնարհության մեջ:
Կրկնօրինակիր Ինձ, աղջի՛կս, ամեն ինչում, որ անում ես: Երբ դա անես,
Սատանան չի կարողանա քեզ իր ուզած ձևով մարտի մեջ ներքաշել:
Գնա հիմա և սպասիր: Քանի որ Ես գալիս եմ շուտով:
Ձեր Սիրող Հիսուս
Փրկիչ և Ազատարար ողջ մարդկության

Աղոթքի Խաչակրաց արշավանք (1) <<Իմ ընծան Հիսուսին՝
հոգիներ փրկելու համար>>
Հինգշաբթի, 17 նոյեմբերի, 2011թ., ժ. 21:00
Իմ սիրելի աղջի՛կ, խնդրում եմ, խնդրիր Իմ զավակներին աղոթել այս
աղոթքները այժմվանից սկսած մինչև Նախազգուշացումը: Իմ հետևորդներին
խնդրում եմ աղոթել այս աղոթքները, որոնք Ես ձեզ կտամ ամեն օր՝ հոգիներ
փրկելու համար: Սա առաջին աղոթքն է.

Իմ ընծան Հիսուսին՝ հոգիներ փրկելու համար.
Իմ ամենաթանկագին Հիսու՛ս, Դու, ով մեզ այնքան շատ է սիրում, թույլ տուր
ինձ իմ խոնարհ ձևով օգնել փրկելու Քո թանկագին հոգիներին: Գթա բոլոր
մեղավորներին, անկախ նրանից, թե որքան ծանր են նրանք վիրավորել քեզ:
Թույլ տուր ինձ աղոթքի և տառապանքի միջոցով օգնել այն հոգիներին, որոնք
չեն դիմանա Նախազգուշացմանը, որպեսզի տեղ փնտրեն Քո կողքին Քո
Թագավորության մեջ:
Լսիր իմ աղոթքը, ով քաղցր Հիսուս, օգնելու Քեզ գրավել այն հոգիներին, որոնց
Դու տենչում ես:
Ով Սուրբ Սիրտ Հիսուսի, ես իմ հավատարմությունն եմ խոստանում Քո
Ամենասուրբ Կամքին միշտ:
Ձեր Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Աղոթքի Խաչակրաց արշավանք (2) <<Աղոթք գլոբալ
ղեկավարների համար>>
Ուրբաթ, 18 նոյեմբերի, 2011թ., ժ. 21:00
Իմ սիրելի աղջի՛կ, այսօր Ես կոչ եմ անում Իմ հետևորդներին առաջարկել այս
աղոթքը՝ փրկելու համար այն խեղճ զավակներին, ովքեր տանջանքի են
ենթարկվում իրենց սեփական երկրների առաջնորդների կողմից, որոնց իրենց
հերթին թելադրում են գլոբալ ուժերը, ոչ՝ Աստված.
<<Իմ Հավիտենական Հա՛յր, հանուն Քո սիրելի Որդի Հիսուս Քրիստոսի, ես
խնդրում եմ, որ Դու պաշտպանես Քո զավակներին այն հալածանքից, որը
նյութվում է գլոբալ ուժերի կողմից անմեղ ազգերի դեմ:
Ես աղոթում եմ այն հոգիների մեղքերի թողության համար, ովքեր
դժբախտության պատճառն են, որպեսզի նրանք կարողանան շրջվել դեպի Քեզ
խոնարհ և ղզջացող սրտերով:

Խնդրում եմ տուր Քո տառապած զավակներին ուժը՝ դիմանալու համար
այդպիսի տառապանքին հանուն աշխարհի մեղքերի քավության Քրիստոսի՝
մեր Տիրոջ միջոցով: Ամեն>>:

Աղոթքի Խաչակրաց արշավանք (3) <<Ազատել աշխարհը
վախից>>
Կիրակի, 19 նոյեմբերի, 2011թ., ժ. 19:00
Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես հիմա քեզ կտամ աղոթքը՝ աշխարհը վախից ազատելու
համար:
<<Ո՛վ իմ Տեր Հիսուս Քրիստոս, ես աղերսում եմ Քեզ ազատել աշխարհը այն
վախից, որը խլում է հոգիներին Քո սիրող Սրտից:
Ես աղոթում եմ, որ հոգիները, ովքեր իրական վախ կզգան Նախազգուշացման
ընթացքում, կանգ առնեն և թույլ տան, որ Քո Գթասրտությունը հեղեղի իրենց
հոգիները, որպեսզի նրանք ազատ լինեն սիրելու Քեզ այնպես, ինչպես պետք է
սիրեն>>:
Ձեր Սիրող Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Աղոթքի Խաչակրաց արշավանք (4) <<Միավորել բոլոր
ընտանիքները>>
Կիրակի, 20 նոյեմբերի, 2011թ., ժ. 18:00
Աղջի՛կս, այս աղոթքը կարևոր է, քանի որ այն կօգնի ընտանիքների
անդամներին միմյանց մոտ պահել, որպեսզի նրանք կարողանան մնալ որպես
մեկ երկրի վրա Դրախտի Իմ Նոր Թագավորության մեջ:
<<Միավորիր բոլոր ընտանիքները, Հիսու՛ս, Նախազգուշացման ժամանակ,
որպեսզի նրանք ստանան հավիտենական փրկություն: Ես աղոթում եմ, որ
բոլոր ընտանիքները մնան միասին Քեզ հետ միության մեջ, Հիսու՛ս, որպեսզի
նրանք ժառանգեն Երկրի վրա Նոր Դրախտը>>:

Ձեր Սիրող Փրկիչ
Մարդկության Ազատարար
Հիսուս Քրիստոս

Աղոթքի Խաչակրաց արշավանք (5) <<Գովաբանություն
Ամենաբարձյալ Աստծուն>>
Երկուշաբթի, 21 նոյեմբերի, 2011թ., ժ. 19:00
Աղջի՛կս, աշխարհը պետք է առաջարկի այս հատուկ աղոթքը ի
գովաբանություն և շնորհակալություն Հայր Աստոծուն այն գթասրտության
համար, որը նա ապահովում է ողջ աշխարհին.
<<Ո՛վ Հավիտենական Հայր, մենք առաջարկում ենք Քեզ մեր աղոթքները
ուրախ շնորհակալությամբ Քո Գթասրտության թանկագին ընծայի համար՝ ողջ
մարդկությանը:
Մենք ուրախանում ենք և առաջարկում ենք Քեզ՝ Ամենափառապանծ
Թագավոր, մեր գովաբանությունն ու պաշտամունքը Քո սիրող և քնքուշ
գթասրտության համար:
Դու, Ամենաբարձրյալ Աստվա՛ծ, մեր Թագավորն ես, և այս ընծայի համար, որը
Դու հիմա բերում ես մեզ, մենք ընկնում ենք Քո ոտքերի առջև խոնարհ
ծառայությամբ:
Խնդրում եմ, Աստվա՛ծ, գթա Քո բոլոր զավակներին>>:
Ձեր Հիսուս

Աղոթքի Խաչակրաց արշավանք (6) <<Աղոթք
Հակաքրիստոսին կանգնեցնելու համար>>
Երեքշաբթի, 22 նոյեմբերի, 2011թ, ժ 11:00
<<Ո՛վ Հիսուս, ես աղոթում եմ, որ Աստված Իր գթասրտությամբ կարգելի
Հակաքրիստոսին և նրա ստոր բանակին Քո զավակներին սարսափի
մատնելուց և նրանց վրա դժբախտություններ պարտադրելուց:

Մենք աղոթում ենք, որ նրան կանգնեցնես, և որ երկնային պատժի ձեռքից
խուսափենք Նախազգուշացման ժամանակ առաջացած դարձի միջոցով>>:

Աղոթքի Խաչակրաց արշավանք (7) <<Աղոթք նրանց
համար, ովքեր մերժում են Գթասրտությունը>>
Երեքշաբթի, 22 նոյեմբերի, 2011թ., ժ. 20:00
Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ ժամանումը, մարդկությանը մեկ անգամ ևս փրկելու
համար նախքան վերջնական դատաստանը, այնքան մոտ է: Իմ ուրախությունը
խառնված է խորը տառապանքին այն հոգիների պատճառով, ովքեր կմերժեն
Իմ Գթասրտությունը:
Դու, աղջի՛կս, պետք է պայքարես Իմ խաչի սիրելի զավակների բանակի հետ
միասին նրանց հոգիները փրկելու համար: Սա է այն աղոթքը, որը նրանք
պետք է ասեն՝ գթություն խնդրելու համար խավարում գտնվող հոգիների
համար.
<<Հիսու՛ս, Ես կոչ եմ անում Քեզ, որ ներես այդ մեղավորներին, որոնց
հոգիներն այդքան խավար են, ովքեր կմերժեն Քո Գթասրտության Լույսը:
Ներիր նրանց, Հիսու՛ս, ես աղերսում եմ Քեզ, որպեսզի ազատագրես նրանց այն
մեղքերից, որոնցից նրանք այդքան դժվարանում են դուրս գալ:
Ողողիր նրնաց սրտերը Քո գթասրտության ճառագայթներով և թույլ տուր
նրանց հնարավորությունը՝ վերադառնալ դեպի Քո հոտը>>:
Ձեր Սիրող Հիսուս

Աղոթքի Խաչակրաց արշավանք (8) Խոստովանությունը
Երեքշաբթի, 22 նոյեմբերի, 2011թ., ժ. 20:30
Ես՝ Հիսուսը, ձեր Թագավորն ու Փրկիչը, հիմա ներկայացնում եմ
խոստովանության Իմ աղոթը:

Այս աղոթքը պետք է ասվի, հայցելու համար մեղմություն՝ մեղքի թողության
համար Նախազգուշացման ժամանակ և դրանից հետո.
<<Թանկագին Հիսու՛ս, ես հայցում եմ Քո ներողամտությունը իմ բոլոր մեղքերի
համար և այն վիրավորանքի ու վերքերի համար, որոնք ես պատճառել եմ
ուրիշներին:
Ես խոնարհաբար խնդրում եմ շնորհները, որ խուսափեմ Քեզ կրկին
վիրավորելուց և առաջարկեմ քավություն ըստ Քո ամենասուրբ Կամքի:
Ես աղերսում եմ ներողամտություն գալիք ցանկացած վիրավորանքի համար,
որին ես կմասնակցեմ և որը Քեզ ցավ և տառապանք կպատճառի:
Վերցրու ինձ Քեզ հետ Խաղաղության նոր դարաշրջան, որ ես դառնամ Քո
ընտանիքի մասը հավիտյան:
Ես սիրում եմ Քեզ Հիսուս:
Ես Քո կարիքն ունեմ:
Ես պատվում եմ Քեզ և այն ամենն ինչ Դու պաշտպանում ես:
Օգնիր ինձ, Հիսու՛ս, որպեսզի ես արժանի դառնամ մտնել Քո
Թագավորություն>>:
Ձեր Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Աշխարհն ընդմիշտ կփոխվի
Հինգշաբթի, 24 նոյեմբերի, 2011թ,
Իմ սիրելի աղջի՛կ, մի վախեցիր, քանի որ ժամանակը հասել է քեզ և ողջ
աշխարհի վրա:
Այս ուղևորությունը լարված էր քեզ համար, աղջի՛կս, այն ընթացքում, ինչ
եղավ այսքան կարճ ժամանակում:
Դու ենթարկվել ես Իմ Սուրբ Կամքին ամենասկզբից ի վեր, չնայած կասկածներ
ունեիր: Չնայած դու ծաղրի ենթարկվեցիր որոշ մասերում և հատկապես նրանց
կողմից, ովքեր իրենց համարում են Իմ և Իմ սիրելի Մոր սուրբ աշակերտները,

դու երբեք չտատանվեցիր հասցնելու համար աշխարհին Իմ Ամենասուրբ
Խոսքը: Անտեսիր այդ ողջ վիրավորանքը, քանի որ դա անցյալ է արդեն:
Հիմա, երբ Ես գալիս եմ Իմ Մեծ Գթասրտությամբ, ճշմարիտ հավատ ունեցող
Իմ բոլոր զավակները խոնարհ շնորհակալությամբ ծնկի կգան՝ Ինձ ողջունելու
և Իմ Գթասրտությունը ընդունելու համար: Ճշմարտությունը հիմա
կբացահայտվի:
Բարձրացեք դուք բոլորդ և ուրախությամբ սպասեք Իմ ժամանմանը:
Աշխարհն ընդմիշտ կփոխվի:
Հիշեք, ձեր բոլորիդ հանդեպ, այդ թվում նաև նրանց՝ ովքեր ծաղրում են Իմ
Սուրբ Խոսքը կամ մերժում Ինձ, տածած Իմ խորը Սիրո պատճառով է, որ Ես
գալիս եմ ձեզ մեկ անգամ ևս փրկելու:
Ձեր Փրկիչ և Ազատարար
Հիսուս Քրիստոս

Ես ամսաթվեր չեմ բացահայտում
Կիրակի, 27 նոյեմբերի, 2011թ., ժ. 15:00
Իմ սիրելի աղջի՛կ, դու պետք է հանգիստ մնաս և զուսպ և դնես քո ամբողջ
վստահությունն Ինձ վրա:
Նախազգուշացման ժամանակը համարյա հասել է, և դու պետք է
համբերատար լինես: Աղոթիր, աղջի՛կս, որ ողջ մարդկությունը կարողանա
փրկվել Իմ ընծայի միջոցով:
Խնդրում եմ ենթադրություններ մի արա ամսաթվի մասին, քանի որ Ես
ամսաթվերը չեմ բացահայտում:
Նրանք ձեր գիտենալու համար չեն: Համբերատար եղեք: Նախազգուշացման
ժամանակը կլինի Իմ Սուրբ Կամքին համապատասխան:
Դրեք ձեր ողջ վստահությունն Ինձ վրա և թողեք ամեն ինչ Իմ Ձեռքերում:
Ձեր սիրող Հիսուս

Քայլեք Իմ կողքով, և ձեզ վրա կթքեն
Երկուշաբթի, 28 նոյեմբերի, 2011թ., ժ. 20:00
Իմ սիրելի աղջի՛կ, դու պետք է հիշես, որ երբ ծառայում ես Ինձ, քո կյանքը միշտ
կլինի փշերի պսակ:
Ոչինչ հեշտ չի լինի, սակայն իմացիր, որ եթե դու ընտրյալ հոգի ես, դա առանց
զոհաբերության չի լինում: Այս ճամփորդության ընթացքում, որ դու ձեռնարկել
ես Իմ կողքով քայլել՝ քեզ վրա կթքեն, կսխալեցնեն, կծաղրեն, կհարվածեն և
կտանջեն երբ դու ամենաքիչն ես դա սպասում: Բոլոր նրանք, ովքեր
բացահայտորեն հռչակում են Իմ Խոսքը, նրանք նույնպես կտառապեն այդ
նույն վիրավորանքներից:
Այնուամենայնիվ, մինչև չընդունեք այդ ստորացումներն ու փորձությունները
որպես այն խաչի մի մասը, որը կրում եք երբ ընտրում եք աշխատել Ինձ
համար, դուք չեք հասունանա դեպի ձեզնից ակնկալվող հոգևոր
կատարելություն:
Ընդունիր, աղջի՛կս, ստորացումները, ցավը և տառապանքը, որոնք գալիս են քո
ճանապարհին: Վստահորեն, մինչ այժմ դու և Իմ բոլոր սիրելի զինվորները,
ովքեր ընդունում են Իմ ամենասուրբ ցուցումներն այս պատգամների միջոցով,
պետք է արդեն գիտենայիք, որ այդ Ես եմ քայլում ձեր կողքով:
Ձեր սիրող Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Կույս Մարիամ. Իմ ընծան՝ հաղթելու և ոչնչացնելու Օձին
Երեքշաբթի, 29 նոյեմբերի, 2011թ., ժ. 21:00
Զավա՛կս, ասա իմ սիրելի Որդի Հիսուս Քրիստոսի բոլոր հետևորդներին, որ
իրենք պետք է փնտրեն իմ պաշտպանությունը միշտ: Սատանայի օրերն
արագորեն հասնում են իրենց վերջին, և շատ զավակներ են խոցելի նրա
գայթակղությունների հանդեպ:

Ինձնից պաշտպանություն և իմ առանձնահատուկ շնորհները խնդրելով՝
Սատանան չի վնասի իմ զավակներին կամ էլ հեռացնի նրանց իմ Որդուց:
Այսօր յուրաքանչյուր ոք Սատանայի թիրախ է դարձել, մինչ նա թափառում
ամենուր, փնտրելով հոգիների կործանումը: Նրա հարձակումներն
ամենաչարն են, երբ դուք Աստծո նվիրյալ հետևորդներ եք և ունեք ուժեղ
հավատ: Նրա ատելությունն այդպիսի հոգիների հանդեպ առաջացնում է ցավ և
խառնաշփոթություն այդ հոգիներին:
Նա՝ խաբեբան, միայն մեկ նպատակ ունի, և այդ նպատակը բոլոր հոգիներին
նվաճելն է, որպեսզի նրանք հետևեն իրեն, և ինքը ոչնչացնի այդ հոգիների
հավիտենական փրկության հնարավորությունները:
Աղոթեք յուրաքանչյուր ազատ պահի, որ կարող եք գտնել, չարի դեմ իմ
պաշտպանության համար: Իմ Երկնավոր Հայրն ինձ տվել է օձին հաղթելու և
ոչնչացնելու մեծ ընծան:
Երբ դուք շրջվեք դեպի ինձ օգնության համար, ես միշտ կօգնեմ ձեզ, որ ետ
դառնաք դեպի իմ Որդին այն սփսփանքի համար, որը դուք հուսահատորեն
փնտրում եք, և որը կհանգստացնի ձեր հոգին:
Աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք և ասեք իմ Սուրբ Վարդարանը, քանի որ այն
ամենահզոր զենքն է, Սատանային հեռու պահելու, որպեսզի չոչնչացնի ձեր
կյանքը:
Շնորհակալ եմ, որ արձագանքեցիր իմ կոչին, զավակս, քանի որ Ես պետք է
հիշեցնեի քեզ իմ օգնությունը փնտրելու հրատապության մասին, քանի որ
գտնվում ես կատաղի հարձակման տակ քո առաքելության այս էտապում:
Գնա խաղաղությամբ:
Ձեր Երկնավոր Մայր
Մարիամ Երկնքի Թագուհի

Ես կփրկեմ ձեզ ձեր աշխարհի սարսափներից
Չորեքշաբթի, 30 նոյեմբերի, 2011թ., ցերեկվա ժ. 15:30

Իմ սիրելի աղջի՛կ, նրանք ովքեր այնքան ցանկանում են ապացուցել իրենց
սերն Իմ հանդեպ, հաճախ հուսահատություն են գտնում իրենց հոգիների մեջ,
որը նրանց Իմ սիրուց դատարկված է թվում: Դա կարող է լինել այնքան
անսպասելի, որ կարող է հոգուն թողնել լքվածության այնպիսի վիճակի մեջ, որ
հոգին զգում է ասես երբեք չի վերականգնվի անօգնականության և հավատի
պակասի զգացողություններից:
Մի վախեցեք, զավակնե՛րս: Լքվածություն դուք կզգաք, երբ դուք մոտ եք Ինձ:
Ես զգացել եմ այդ նույն լքվածությունը երբ դեռ երկրի վրա էի, Իմ սիրելի Հոր
կողմից: Ես կորած և միայնակ էի զգում, մինչ փորձում էի հաղորդակցվել Նրա
հետ բազմաթիվ անգամներ: Սա ուժեղ փորձություն է, որով դուք կտառապեք,
երբ Աստծո ճշմարիտ հետևորդ եք: Դա սատանայի ձևն է՝ ձեզ հեռու քաշելու,
այնպես, որ որոշ ժամանակ անց նա հույս ունի որ դուք կդադարեք Ինձ փնտրել
և կընկնեք աշխարհիկ ուղիների մեջ, որոնք կզվարճացնեն, բայց
բավարարվածություն չեն պատճառի:
Մի՞թե չգիտեք, որ աղոթքը կկանխի դա տեղի ունենալուց: Մի՞թե չեք
հասկանում, որ Ես դա թույլ եմ տալիս ձեր սեփական լավի համար և որպես
ձեր ուսուցման մի մասը, որպեսզի հոգևոր ուժ ձեռք բերեք, որին հասնում են
միայն այդ լքվածության միջոցով:
Իմ Հոր ուղիները դժվար հասկանալի են ձեզ համար, զավակնե՛րս: Պարզապես
վստահեք Ինձ՝ ձեր Հիսուսին, և կանչեք Ինձ, որ տամ ձեզ այն շնորհները, որոնց
կարիքը դուք ունեք Ինձ հետ մարտնչելու համար՝ փրկելու ձեր եղբայրներին և
քույրերին: Նրանք պետք է փրկվեն այն չար պլաններից, որոնք նյութվում են
աշխարհում այն ուժերի կողմից, ովքեր փնտրում են վերահսկել ձեզ հենց այն
բաների միջոցով, որոնց կարիքը դուք ունեք՝ որպեսզի գոյատևեք:
Հիշեք, զավակնե՛րս, Ես այնքան մոտ եմ Իմ բոլոր հետևորդներին, որ երբ
Նախազգուշացումը տեղի ունենա, Իմ բանակն անմիջապես կներխուժի՝
դառնալու համար Սատանայի հզոր հակառակորդը:
Հույսը, զավակնե՛րս, երբեք չպետք է կորցնել: Ես կփրկեմ ձեզ ձեր աշխարսի
սարսափներից, որն ամբողջական անկարգության մեջ է՝ Իմ Հավիտենական
Հոր հանդեպ հավատի պակասությունից առաջ եկած:
Այս ամենը շուտով կփոխվի, երբ աշխարհն ականատես լինի այն ապացույցին,
որի կարիքն ունի ընդունելու համար Հայր Աստծո Գոյությունը:
Ձեր Հիսուս
Մարդկության Փրկիչ

Սարսափելի պատերազմ է նախապատրաստվում
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Աղջի՛կս, մի մեծ երկնային պատիժ կիջնի աշխարհի վրա, որպեսզի
պաշտպանի անմեղներին:
Մի մեծ չար վայրագություն է նախապատրաստվում, որը կարող է առաջացնել
սարափելի համաշխարհային պատերազմ:
Իմ Հոր Ձեռքը կիջնի և կպատժի այդ հոգիներին, ովքեր Սատանայի ծուղակն են
ընկել: Նրանց թույլ չի տրվի իրականացնել իրենց չար պլանը:
Ձեզնից քչերը, երկրի զավակնե՛ր, գիտեն, թե իսկապես ինչ է տեղի ունենում:
Այնքան զգույշ են այդ խմբերը, որ երբ այն ինչ տեսնում եք ձեր առջև՝ երբ ազգ
գրոհում է ազգի վրա, դա բոլորովին էլ այն չէ, ինչ թվում է:
Պատերազմ ստեղծելու փորձ է քննարկվում, ոչնչացնելու համար միլիոնավոր
մարդկանց:
Իմ Հայրը չի կարող ետ կանգնել: Նա պետք է միջամտի:
Աղոթեք, աղոթեք և աղոթեք, զավակնե՛րս, հոգիների փրկության համար:
Ձեր Սիրող Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Կույս Մարիամ. Երկնային պատիժ է տեղի ունենալու
Հինգշաբթի, 1 դեկտեմբերի, 2011թ., ժ. 21:00
(Այս պատգամը ստացվել է մի երևումից հետո, որը տևել է 30 րոպե, որի
ընթացքում Օրհնյալ Կույս Մարիամն անընդհատ լալիս էր, որը բավականին
ընկճել էր տեսանողուհի Մարիա Աստվածային Գթասրտությանը, ով ասում էր,
որ սիրտ կոտրող էր ականատես լինել այդ ամենին:)

Զավա՛կս, իմ վիշտը աշխարհում այնքան ակնհայտ գոյություն ունեցող չարի
հանդեպ կոտրում է իմ Սիրտը, երբ Ես տեսնում եմ այդ կորած հոգիներին
խավարի անդունդի մեջ ավելի խորը ընկղմվելիս, որից վերադարձ չկա:
Սատանան խոցում է հիմա իմ զավակներին, մինչ արագորեն գողանում է
նրանց հոգիները, ովքեր իրենց սրտերի մեջ չունեն Աստծո սերը:
Սարսափեցնող է, զավա՛կս, որ այդ նույն հոգիները գաղափար չունեն, թե ինչ է
իրենց սպասում մահվանից հետո:
Տխրության Իմ արցունքները հոսում են մի անվերջ վշտի գետի պես, մինչ
տեսնում եմ այն տառապանքը և չարչարանքը, որն իմ Որդին կրում է այս
պահին:
Իմ Երկնավոր Հոր Ձեռքը պատրաստ է իջնելու երկնային պատժով հիմա
աշխարհի որոշ մասերում: Այն ազգերը, որոնք պլանավորում են սարսափելի
ոճրագործություն՝ ազգեր սպանելու համար, խստորեն կպատժվեն: Ես չեմ
կարող ետ պահել իմ Հոր Ձեռքը, այսպիսին է Նրա զայրույթը:
Աղոթեք նրանց համար, ովքեր կանգնած են այս դաժան պատժի առջև: Աղոթեք
նրանց հոգիների համար: Նրանց գործողությունները պետք է կանգնեցվեն,
այլապես նրանք կսրբեն միլիոնավորների կյանքը իմ խեղճ զավակներից:
Նրանց չար գործողությունները չեն կարող թույլատրվել, սակայն նրանք
նպատակ կդնեն սարսափելի ավերածություն առաջացնել այն մյուս ազգերի
վրա, որոնց տեսնում են որպես իրենց թշնամիներ:
Աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք նախքան երկնային պատիժը, որպեսզի թեթևացնեք
անմեղների տառապանքը:
Ձեր սիրող Մայր
Վշտերի Թագուհի

Իմ Գթասրտությունը ծածկում է բոլոր ռասաներին,
գույներին, կրոններին
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ուժեղ մնա և մտածիր լավ լուրի մասին, որ Իմ
Գթասրտությունը Իմ փայփայած զավակների մեծ մասին ետ կբերի Իմ Սուրբ
Սրտի մեջ:

Այդ խեղճ դժբախտ հոգիները, որ տվել են իրենց կյանքը չարությանը, քո
տառապանքի կարիքն ունեն, որպեսզի կարողանան փրկվել: Չնայած սա շատ
դժվար է հասկանալ, և մարդկային տեսանկյունից չափազանց ծանր՝
ընդունելու համար, դու պետք է վստահես Ինձ: Քո սեփական տառապանքը և
Ինձ նվիրված հետևորդների տառապանքն ուղղվում է դեպի հոգիների
փրկությունը: Այդ տառապանքներից ոչ մեկը չի կորչում: Այդ
նվիրաբերությունը մի ընծա է՝ տրված Ինձ: Հիշիր, որ տառապանքը նաև
թեթևացնում է Իմ բեռը:
Հոգնած Իմ սեփական տառապանքից, աղջի՛կս, Ես սպասում եմ, որ գրկեմ Իմ
զավակներին վերջականապես որպես մեկ Իմ Հավիտենական Հոր հետ:
Մտածիր դրա մասին այսպես; Երբ ընտանիքի որևէ սիրելի անդամ գաղթում է
և շատ տարիներ անց վերադառնում տուն, որքան շատ հուզմունք է լինում:
Որքան ուրախություն: Մտածիր այն տենչանքի մաին, որ ծնողն ունի իր որդու
կամ դստեր հանդեպ, որին չեն տեսել շատ տարիներ, և թե որքան շատ բան է
վերամիավորումը նշանակում:
Ես սիրում եմ ձեզ բոլորիդ մի հավատարիմ Սիրով, զավակնե՛րս: Ես անհամբեր
սպասում եմ մեր վերամիավորմանը, երբ Ես կկարողանամ գրկել ձեզնից
յուրաքանչյուրին ամուր կերպով Իմ Բազուկների մեջ և ձեզ մոտիկ պահել Իմ
Սրտին: Իմ ընտանիքը պատրաստ է վերջապես վերամիավորվել առաջին
անգամ այն բանից ի վեր, ինչ Դրախտը ստեղծվեց Ադամի և Եվայի համար:
Ես հեղում եմ Իմ Սերը և Գթասրտությունը, որպեսզի այն ծածկի Իմ բոլոր
զավակներին աշխարհի յուրաքանչյուր անկյունում՝ ծածկելով բոլոր
ռասաներին, բոլոր գույներին, բոլոր կրոններին և բոլոր մեղավորներին:
Սպասեք այս մեծ պահին իր ժամանակին: Վերջապես չար ատելությունը,
տառապանքը, դժվարությունը, անվստահությունը, ագահությունը, բռնությունը
և այլ չարիքը կանհետանան՝ բարիքի համար: Պատկերացրեք, թե դա ինչի
նման կլինի, զավակնե՛րս: Աշխարհում սիրո և խաղաղության մի նոր հրաշալի
դարաշրջան:
Թող ոչ մեկը չկորցնի հավիտենական երջանկության այս կյանքը:
Կցանկանայի՞ք, որ ձեր եղբայրներից կամ քույրերից ոմանք չընդգրկվեն: Քանի
որ եթե նրանք չընդգրկվեն, ապա կտառապեն Դժոխքի հավիտենական խավար
կրակների մեջ հավիտենությունը: Հիշեք դա, զավակնե՛րս: Հավիտենությունը:
Դրանից հետո ետ գնալ չի կարող լինել:

Աղոթեք որ բոլոր հոգիները կարողանան ժառանգել այդ Դրախտը: Աղոթեք այն
հոգիների համար, որոնց համար անձնապես անհանգստացած եք: Աղոթեք
բոլոր հոգիների համար:
Ձեր Հիսուս
Փրկիչ և Ազատարար ողջ մարդկության

Մարգարեները նախապատրաստում են Իմ Երկրորդ
Գալուստը
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, մեծ վհատությամբ եմ Ես նայում Իմ այն հետևորդներին,
ովքեր մերժում են Իմ ամենասուրբ Խոսքը այս պատգամների միջոցով: Որքա՜ն
է սա տխրեցնում Ինձ:
Ես խնդրում եմ Իմ զավակներին ամենուր, որ աղոթեն նրանց համար, ովքեր
իրենց կյանքի մեջ մերժում են Աստծուն: Այնուամենայնիվ, Ես նաև կոչ եմ
անում աղոթել Իմ այն հետևորդների համար, ովքեր անտեսում են կամ
մոռացել են, որ Իմ Երկրորդ Գալուսը տեղի կունենա, և այն հնարավոր չէ
կանգնեցնել: Սա մի կարևոր իրադարձություն է, և դուք բոլորդ պետք է
նախապատրաստված լինեք դրա համար:
Մարգարեներ են ուղարկվել աշխարհ Իմ Ծնունդն ավետելու համար:
Մարգարեներ են ուղարկվել նաև Իմ Հոր կողմից հոգիներին փրկության
համար նախապատրաստելու համար սկզբից ի վեր: Մարգարեներ են
ուղարկվում հիմա աշխարհ՝ նախապատրաստելու համար մարդկանց Իմ
Երկրորդ Գալստյան համար:
Արթնացեք, դուք բոլո՛րդ, ովքեր ձևացնւմ եք, թե ճանաչում եք Ինձ: Եթե
ճանաչում եք Ինձ, ապա ճանաչեք Իմ Ձայնը, երբ Ես կոչ եմ անում ձեր
սրտերին: Այնքան շատերն են մերժում ոչ միայն այս պատգամները, այլև՝ Ինձ:
Թող բոլոր նրանք, ովքեր այդքան արագորեն արհամարհում են Ինձ՝ մերժելով
այս պատգամների միջոցով ողջ աշխարհին տրված Իմ աղերսանքները,
հասկանան հետևյալը.
Ձեր մեջքը համառորեն շրջելով հիմա ձեզ տրվող Իմ Խոսքի հանդեպ, դուք
հիմա Ինձ մերժում եք այն աղոթքները, որոնց կարիքը Ես այս ժամանակ

այնքան շատ ունեմ: Դուք, բոլո՛րդ, ովքեր ձևացնում եք թե ճանաչում եք Ինձ,
լսեք թե Ես ձեզ ինչ ունեմ ասելու:
Ձեր դաժանությունը խոցում է Իմ Սիրտը: Ձեր առատաձեռնության պակասը
նշանակում է, որ ձեր աղոթքները չեն առաջարկվում այնպես, ինչպես պետքն է՝
հոգիների փրկության համար:
Որտե՞ղ է ձեր խոնարհությունը և ինչու եք դուք կեղծ խոնարհությամբ
քողարկում ձեր անբարյացակամությունը Իմ Սուրբ Խոսքի հանդեպ:
Դուք պետք է կանչեք Իմ Սուրբ Հոգուն, որ առաջնորդի ձեզ դեպի Ինձ, որպեսզի
աշխատեք Ինձ համար ձեր սրտերում ամբողջական սիրով:
Երբեք մի պարծեցեք Սուրբ Գրքերի ձեր իմացությամբ: Երբեք մի օգտագործեք
Իմ ուսուցումների գիտելիքը՝ ուրիշին նվաստացնելու համար: Երբեք մի
զրպարտեք, մի մեղադրեք, վերևից մի նայեք ուրիշների վրա, ոչ էլ ծաղրեք
նրանց Իմ Անվամբ: Քանի որ երբ դուք դա անում եք, դուք Ինձ մեծապես
վիրավորում եք:
Արթնացեք, զավակնե՛րս: Նախապատրաստեք ձեր հոգիները և առատաձեռն
եղեք հոգով, քանի որ ժամանակը կարճ է հիմա:
Ձեր սիրող Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Իմ Երկրորդ Գալստյան ժամանակը համարյա հասել է
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ Նախազգուշացման վերաբերյալ մարդկությանը
նախապատրաստելու համար արվող նախապատրաստություններն
ավարտված են:
Ես ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել Իմ թանկագին հետևորդներին,
ովքեր Իմ հանդեպ ունեցած իրենց սիրո միջոցով օգնեցին փրկել այնքան շատ
միլիոնավոր հոգիների:
Իմ Երկրորդ Գալստյան ժամանակը համարյա հասել է աշխարհի վրա:
Այնուամենայնիվ այնքան շատերը դեռևս նախապատրաստված չեն դրա
համար: Սակայն Իմ Գթասրտությունը կպաշտպանի նրանց:

Իմ ժամանումը կլինի մի փառահեղ իրադարձություն, և մարդիկ, կանայք ու
երեխաները ծնկի կգան ուրախությամբ, զարմանքով և Իմ՝ իրենց Աստվածային
Փրկչի հանդեպ սիրով իրենց սրտերի մեջ:
Շատերը մաքուր թեթևացում կզգան, քանի որ մարդը չի կարող դիմանալ այն
տառապանքին, որը նրան պարտադրվում է Սատանայի ու նրա միլիոնավոր
խավարի հրեշտակների կողմից, ովքեր թաքնված են աշխարհի բոլոր
մասերում և սարսափելի ցավ են պատճառում:
Նրանք, Սատանայի դևերը, որոնց Իմ զավակներից այնքան շատերն են
անտեսում այն պատճառով, որ չեն հավատում նրանց գոյությանը, հուսահատ
դժբախտության պատճառ են դառնում աշխարհում:
Նրանք ատելություն են ստեղծում մարդկանց միջև, նախանձ,
կասկածամտություն և սպանելու ցանկություն: Նրանց շատ ժամանակ չի
մնացել, զավակնե՛րս, քանի որ Ես՝ ձեր Փրկիչը, շուտով կվերադառնամ,
ինչպես խոստացվել է:
Աղոթեք բոլորդ՝ փրկելու համար բոլոր հոգիներին աշխարհում, որպեսզի
նրանք նույնպես պատրաստ լինեն երկրի վրա Նոր Դրախտին:
Ձեր Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Կոչ չհավատացողներին, որ շրջվեն
Չորեքշաբթի, 7 դեկտեմբերի, 2011թ., ժ. 16:00
Իմ սիրելի աղջի՛կ, այսօր Ես ցանկանում եմ կոչ անել բոլոր
չհավատացողներին և հավատի մեջ թույլերին: Հատկապես Ես կոչ եմ անում
նրանց, ովքեր այնպես ընկղմված են նյութապաշտության ուղիների մեջ և
նրանց, ովքեր ապրում են հարստությունների բոժոժի մեջ առանց իրենց
հոգևոր բարեկեցության համար ժամանակ ունենալու:
Դուք, զավակնե՛րս, ամենաշատն եք Ինձ անհանգստացնում, քանի որ այնքա՜ն
եք հեռացել Ինձնից: Սակայն Ես սիրում եմ ձեզ խորապես և հույս ունեմ, որ երբ
Նախազգուշացումը տեղի ունենա, դուք անմիջապես կարձագանքեք Իմ
կանչին:

Որքա՜ն եմ Ես տենչում, զավակնե՛րս, որ դուք ճանաչեք Ինձ և հասկանաք թե
ինչպես են ձեր երկրային ունեցվածքները զրահի ծածկոց դրել, որը փակում է
ձեզ Ճշմարտության Լույսից:
Ձեզ համար է, որ Իմ զոհաբերվող հոգիները կտառապեն ամենամեծ
զոհողություններով:
Խնդրում եմ, բացեք ձեր մտքերը և եկեք դեպի Ինձ, որպեսզի Ես կարողանամ
վերցնել ձեզ և բոլոր նրնաց, ովքեր մոտ են ձեզ, Ինձ հետ, և մարդկության
մնացած մասին դեպի Նոր Դրախտ:
ՁԵր սիրող Հիսուս
Ազատարար և Փրկիչ ողջ մարդկության

Կույս Մարիամ. <<Ես զգացել եմ նույն տառապանքը>>
Հինգշաբթի, 8 դեկտեմբերի, 2011թ., ժ. 21:10
Զավա՛կս, երբ ես ծնունդ տվեցի Հիսուս Քրիստոսին՝ ողջ մարդկության Փրկչին,
ես նման էի ցանկացած այլ մոր: Իմ սերն այդ երեխայի համար այնքան հորդուն
էր, որ ես ուրախության արցունքներով լաց եղա երբ առաջին անգամ տեսա
Նրա գեղեցիկ դեմքը: Սակայն ես գիտեի, որ դերը, որն ընդունել էի, հեշտ չէր
լինելու, չնայած այդ ժամանակ չէի հասկանում, թե այդ ուղևորությունը որքան
դժվար է լինելու:
Երբ ես նայում էի Իմ փայփայած զավակի թանկագին դեմքին, ինձ համար
միայն մեկ ցանկություն կար՝ միշտ պաշտպանել Նրան ամեն գնով:
Այն ժամանակ իմ Սիրտը միացած էր Իմ Որդու Սրտի հետ, ինչպես այսօր է:
Այս նույն Սիրտը տառապեց նրա հետ միության մեջ երկրի վրա Նրա կյանքի
յուրաքանչյուր պահի:
Նրա զգացած յուրաքանչյուր ուրախություն ես նույնպես կարողանում էի զգալ:
Նրա ծիծաղը իմ դեմքին ժպիտ էր բերում: Նրա վիշտը խորապես ցավ էր
պառճառում ինձ:
Խաչելության ընթացքում Նրա տառապանքը զգացվում էր իմ մարմնի
յուրաքանչյուր ոսկորի մեջ: Յուրաքանչյուր մեխ, որ խոցում էր Նրա Մարմինը,

խոցում էր իմը: Իր հետապնդողների կողմից նրան հասցված յուրաքանչյուր
բռունցքի և ոտքի հարված ես նույնպես զգում էի:
Ես զգում էի միևնույն տառապանքը, չնայած ես ներկա չէի Նրան հասցված
չարչարանքի մեծ մասի ժամանակ, որը թաքնված էր ինձնից և Նրա
առաքյալներից:
Այսօր ես տառապում եմ իմ Որդու հետ ճիշտ ինչպես այն ժամանակ: Երբ այսօր
Նրան ծաղրում են աշխարհում և ծաղր ու ծանակի ենթարկում
հրապարակայնորեն, բեմի վրա և լրատվության մեջ, հատկապես
աթեիստները, ես դառն արցունքներ եմ հեղում:
Երբ ես տեսնում եմ Իմ թանկագին Որդուն ողբալիս այն մեղքերի համար,
որոնք Նա տեսնում է ամեն օր, ես նույնպես ողբում եմ Նրա հետ: Ես տեսնում
եմ, զգում և ականատես լինում մարդկության համար Նրա շարունակական
տառապանքը:
Հիսուս Քրիստոսը՝ մարդկության Փրկիչը, տառապել է ձեզ բոլորիդ համար,
սակայն ձեզ բոլորիդ շատ է սիրում:
Ես կանեմ ամենը ինչ կարող եմ՝ իրականացնելու համար Նրա ամենաթանկ
ցանկությունը՝ փրկելու համար երկրի վրա գտնվող յուրաքանչյուր հոգու չարի
ճանկերից:
Երբ այս առաքելությունը հաջողությամբ պսակվի, միայն և միայն այդ
ժամանակ ես կկարողանամ ուրախանալ վերջնական խաղաղության մեջ, երբ
իմ զավակները վերամիավորվեն որպես մեկ Նոր Դրախտի մեջ:
Աղոթիր, զավա՛կս, որ բոլոր նրանք, ովքեր աղոթում են հոգիների փրկության
համար, որ ոչ մի հոգի դուրս չմնա:
Գնա խաղաղությամբ և շարունակիր այս ամենակարևոր առաքելությունը իմ
սիրելի Որդու համար:
Ես միշտ կպաշտպանեմ քեզ:
Ձեր սիրող Մայր
Երկնքի Թագուհի
(Այս պատգամը ստացվել է պատարագից հետո և մի մասնավոր երևումից
անմիջապես հետո Տիրամոր արձանի առջև, և տևել է 20 րոպե, որի ընթացքում
Կույս Մարիամը լուրջ էր, իսկ նրա քողը ծածանվում էր:)

Փորձեր Եվրոպայում համաշխարհային արժույթ
ներմուծելու համար
Ուրբաթ, 9 դեկտեմբերի, 2011թ., ժ. 22:00
Իմ սիրելի աղջի՛կ, որքան եմ Ես ցանկանում որ Իմ զավակները, հատկապես
նրանք ովքեր Եվրոպայում տառապում են ճնշումից, շրջվեն դեպի Իմ Հայրը
օգնության համար:
Չար խումբը, որի մասին Ես ժամանակ առ ժամանակ խոսում եմ, հիմա ավելի
են մոտեցնում իրենց փորձերը՝ վերահսկելու համար Իմ բոլոր զավակներին
աշխարհի այս մասում:
Նրանք, ողջ Եվրոպան վերահսկելու նպատակով համաշխարհային արժույթ
ներմուծելու դաժան պլանի անմեղ զոհերը, պետք է հիմա շատ աղոթեն
որպեսզի Աստծուց՝ Ամենակարող Հորից օգնություն ստանան:
Երբեք տեղի չտաք, զավակնե՛րս, այն հալածանքին, որը նյութվում է փակ
դռների ետևում: Աղոթեք՝ խուսափելու համար այդ հանգամանքներից: Կանչեք
Հայր Աստծուն Իմ՝ Նրա սիրելի Որդի Հիսուսի Քրիստոսի Անվամբ, որ
խուսափեք այդ ճգնաժամից և ասեք.
<<Հայր Աստվա՛ծ, հանուն Քո սիրելի Որդի Հիսուս Քրիստոսի, ես խնդրում եմ
Քեզ կանգնեցնել Քո զավակներին վերահսկելու այդ պղծությունը: Խնդրում եմ
պաշտպանիր Քո բոլոր զավակներին այս սարսափելի ժամանակներում
որպեսզի մենք խաղաղություն գտնենք և արժանապատվորեն ապրենք մեր
կյանքը՝ զերծ Չարից>>:
Աղջի՛կս, աղոթքը կարող է վերջ տալ և վերջ կտա այդ չարագուշակ ծրագրերին:
Աստված՝ Հավիտենական Հայրը, ինչպես Ես արդեն ասել եմ, կպատժի այդ չար
պլանի համար պատասխանատուներին, եթե նրանք ետ չշրջվեն դեպի իրենց
Ամենակարող Արարչի հանդեպ հավատին:
Վստահիր Ինձ: Վստահիր Իմ Հավիտենական Հորը և աղոթիր, որ այդ
հալածանքը կանգնեցվի նախքան այդ հոգիներին ոչնչացնելու, վերահսկելու և
վնասելու իսկական պլանը վերջնականապես կբացահայտվի:

Ձեր սիրող Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Անցումը Նոր Դրախտ կլինի արագ և առանց տառապանքի
Կիրակի, 11 դեկտեմբերի, 2011թ., ժ. 12:45
Ես գալիս եմ այսօր քեզ մոտ Իմ Սուրբ Սրտի մեջ մեծ ուրախությամբ, որպես քո
Ամուսին: Դու, աղջի՛կս, ընդունել ես այս ամենասուրբ խնդրանքը՝ միանալու
Ինձ հոգիներ փրկելու համար:
Քո խոնարհ ենթարկվածության միջոցով հիմա քեզնից շատ բան է ակնկալվում:
Վախը կոչնչացվի մինչ դու առաջ կշարժվես, որպես արդյունք Իմ հատուկ
ժառանգության, նվիրաբերելու համար քո կյանքը Իմ բոցավառ ցանկությանը՝
փրկելու մարդկությանը դժոխքի խորքերից:
Քո աշխատանքը՝ ուղղորդվելով Իմ Աստվածային Ձեռքի միջոցով, հիմա
ամբողջապես սրբազան է և ազատ Չարի կողմից ցանկացած տեսակի
միջամտությունից:
Այլևս քեզ կասկածներ չեն հալածի: Սակայն իմացիր այս: Քեզ տրվող Իմ Խոսքը
կոտնահարվի և պատառ-պատառ կարվի: Յուրաքանչյուր փորձ կարվի հիմա՝
արատավորելու այս սուրբ պատգամները նրանց կողմից, ովքեր ձևացնում են
թե ճանաչում են Ինձ:
Քո տառապանքը այժմվանից սկսած քո կողմից կընդունվի սրտիդ մեջ
ամբողջական ենթարկվածությամբ և ուրախությամբ: Սուրբ Հոգու միջոցով Իմ
կողմից քեզ տրված ուժը կվախեցնի քեզ: Դու կբարձրանաս սրտի ամբողջական
համոզվածությամբ և հանդարտ, սակայն վճռական վստահությամբ, որ
տարածես Իմ Խոսքը ամբողջ աշխարհում:
Ոչ մեկը չի կանգնեցնի և չի կարող կանգնեցնել քեզ այս աշխատանքում: Ոչ
մեկը չի կարող արգելել քեզ Երկնքից եկող այս ամենասուրբ կանչից:
Դու, աղջի՛կս, պատրաստ ես դառնալ փրկապարան ամայության մեջ քշված
հոգիների համար: Նրանք կարձագանքեն այս պատգամների կանչին, անկախ
նրանից, թե որքան կարծրացած են նրանց սրտերը: Շատերը չեն իմանա, թե
ինչու է դա տեղի ունենում իրենց հետ: Դա կլինի Սուրբ Հոգու զորությամբ, որը
սիրո և ուրախության բոց կվառի նրանց հոգիների մեջ, որը նրանց կբերի դեպի

Ինձ՝ Իմ զավակներին Իմ սուրբ բազուկների մեջ բերելու Իմ հրատապ
աղերսների միջոցով:
Շնորհակալ եմ քեզնից, որ արձագանքեցիր այս հատուկ խնդրանքին՝
դառնալու Իմ ամուսինը Ինձ հետ վերջնական միությամբ: Այս պայմանագիրը,
երբ դու Ինձ ես հանձնում քո հոգին ամբողջապես, Ինձ կտա այն
ազատությունը, որի կարիքը Ես ունեմ հաջողությամբ ավարտելու այս
առաքելությունը, որի համար դու ընտրվել ես:
Գնա հիմա, Իմ թանկագին աղջի՛կ, և օգնիր Ինձ իրականացնել մարդկությանը
տրված Իմ խոստումը: Իմ վերադարձը կլինի, որպեսզի ետ պահանջեմ Իմ
թանկագին զավակներին և տանեմ նրանց դեպի Խաղաղության Նոր
Դարաշրջանը: Այս անցումը դեպի Նոր Դրախտ կլինի արագ և առանց
տառապանքի՝ Ինձ տրված քո ընծայի պատճառով:
Ասա Իմ զավակներին որ Իմ Սիրտը ուռչում է ուրախությունից այս ժամանակ,
երբ Իմ Ծնունդը տոնելու ժամանակը մոտենում է:
Ես սիրում եմ ձեզ:
Ձեր սիրող Փրկիչ և Ազատարար
Հիսուս Քրիստոս

Հայր Աստված. Անվարակելիության (իմունիտետի)
խոստում նրանց համար, ովքեր մերժում են Հիսուսին
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Իմ թանկագին աղջի՛կ, շնորհակալ եմ որ պատասխանում ես Երկնային
թագավորությունից եկող այս կանչին, երբ Ես խնդրեցի քեզ ընդունել Իմ
թանկագին Որդի Հիսուս Քրիստոսի հետ առեղծվածային միությունը:
Ես ներկա եմ Իմ Որդի Հիսուսի մեջ, ինչպես Նա է ներկա Իմ մեջ՝ միավորված
Սուրբ Հոգու Սիրով: Քո հոգին, հետևաբար, հյուսված է Իմի հետ, և ամեն ինչ
շատ ավելի պարզ կդառնա քեզ համար:
Զավա՛կս, դու ձուլվում ես դառնալու համար մի արարած, որը Ես այնքան
ցանկանում եմ, որպեսզի դու ամբողջապես արժանի լինես այս առաքելության
համար: Քեզ տրվեցին աստվածային միջամտության արցունքներ, որպեսզի դու
կարողանաս ակնթարթորեն ճանաչել այս նոր անսպանելի կանչը: Հիմա, երբ

արդեն արցունքներդ հեղել ես, այլևս լաց մի լինի, քանի որ այժմվանից սկսած
քո հոգում միայն երջանկություն կթագավորի:
Աղջի՛կս, Ինձ տխրեցնում է որ աշխարհում այլևս ոչ մեկը չի ճանաչում Ինձ:
Շատերն են ամբողջությամբ մոռացել Ինձ: Ես ոչինչ չեմ նշանակում Իմ այնքա՜ն
շատ զավակների համար:
Դու պետք է օգնես Ինձ, աղջի՛կս, երբ Ես ցուցադրեմ Իմ Ներկայությունը,
որպեսզի Ես ճանաչվեմ աղոթքի միջոցով:
Խնդրում եմ աղոթիր, որ ողջ մարդկությունն ընդունի նոր կյանքի ընծան, որը
հիմա կտրվի նրանց Իմ սիրելի Որդի Հիսուս Քրիստոսի միջոցով:
Ոչ մեկը ճշմարտապես չի հասկանում Իմ մտահոգությունն այն հոգիների
համար, ովքեր մերժում են Ինձ կամ Փրկչի Գոյությունը, որին Ես աշխար
ուղարկեցի:
Այդ խեղճ հոգիները՝ այնպես լի տրամաբանական բացատրություններով՝
մեծամտորեն անտեսում են Իմ Գոյությունը, Ինձ համար կորած են այս պահին:
Նրանց միակ փրկությունը (քանի որ շատերը կմերժեն Աստվածային
Գթասրտության առաջարկը Նախազգուշացման ժամանակ) կլինի այն
զավակների աղոթքի միջոցով, ովքեր սիրում են Հորը:
Այնքան շատերը, ովքեր չեն ընդունում Ինձ, դեռևս շատ քիչ գիտեն Իմ մասին:
Ես Հայրական Սիրո Աստված եմ, Երկնավոր Հայր, ով հոգ է տանում Իր
յուրաքանչյուր զավակի համար. Ուժեղների, թույլերի, հիվանդների, բարիների
ու չարերի համար: Ոչ մեկը դուրս չի թողնվում Իմ անհուն Սիրուց, անկախ
նրանից, թե որքան սև են նրանց հոգիները:
Ես կոչ եմ անում ձեզ, զավակնե՛րս, աղոթել Ինձ Իմ Որդու Անունով՝
մարդկության բոլոր մեղքերի քավության համար:
Իմ Որդին կպարուրի ողջ մարդկությունը հիմա, և երբ Գիտակցության
Լուսավորումն անցնի, ձեր աղոթքները ճշմարտապես պետք են այդ էտապում:
Ձեր աղոթքները, զավակնե՛րս, կօգնեն փրկել այն մարդկանց, ովքեր
կշարունակեն արհամարհական ձևով մերժել այն Գթասրտությունը, որն Իմ
Որդին ցույց կտա նրանց:
Իմ հանդիսավոր խոստումն է, զավակն՛երս, որ ձեզնից ով էլ որ կանչի Ինձ Իմ
սիրելի Որդի Հիսուս Քրիստոսի Անվամբ՝ փրկելու համար ձեր եղբայրներին ու
քույրերին, որ նրանց անմիջապես կտրվի անվարակելիություն: Յուրահատուկ
շնորհներ կտրվեն ձեզնից յուրաքանչյուրին, ովքեր կխոստանան մեկ ամիս

աղոթել նրանց հոգիներրի համար: Ահա թե Ես ինչ եմ խնդրում ձեզ ասել.
(Աղոթքի խաչակրաց արշավանք 13)
<<Ո՛վ Երկնավոր Հայր, Քո սիրելի Որդի Հիսուս Քրիստոսի Սիրո միջոցով, ում
տառապանքը խաչի վրա փրկեց մեզ մեղքից,
Խնդրում եմ փրկիր բոլոր նրանց, ովքեր դեռևս մերժում են Նրա
Գթասրտության ձեռքը:
Հեղեղիր նրանց հոգիները, սիրելի Հայ՛ր, Քո Սիրո խորհրդանիշով:
Ես աղերսում եմ Քեզ, Երկնավոր Հա՛յր, լսիր իմ աղոթքը և փրկիր այդ
հոգիներին հավիտենական դատապարտումից: Քո գթաասրտությամբ թույլ
տուր նրանց առաջինը մտնել Երկրի վրա Խաղաղաության Նոր Դարաշրջան:
Ամեն>>:
Ձեր Երկնավոր Հայր
Ամենաբարձրյալ Աստված
(Պարզաբանում. Իմունիտետ կշնորհվի նրանց, ում համար աղոթում եք:)

Հոգևոր նախանձը սարսափելի բան է
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Իմ թանկագին աղջի՛կ, հոգևոր նախանձը սարսափելի բան է, և վշտացնում է
Իմ տեսանողներից շատերին:
Այն նաև վշտացնում է Իմ այն հետևորդներին, ովքեր մեկուսացված են զգում և
ինչ-որ տեղ հիասթափված, երբ Ես ընտրում եմ որոշակի հոգիների, որ օգնեն
Ինձ մարդկությանը փրկել: Դրա փոխարեն նրանք պետք է իմանան, որ Ես
հավասարապես սիրում եմ բոլորին:
Որքա՜ն է Իմ Սիրտը կոտրվում, երբ ընտրյալ հոգիները հատկապես, իրենց
սպառնալիքի տակ են զգում ուրիշ ընտրյալ հոգիների կողմից:
Յուրաքանչյուր հոգու, որ Ես ընտրում եմ, տրվում է տարբեր առաջադրանք, և
նրանց խնդրվում է հետևել տարբեր ուղիների: Ընդհանուր հայտարարը միշտ

նույնն է: Ես ցանկանում եմ, որ Իմ բոլոր տեսանողները և մարգարեները
ձեռնարկել հոգիներ փրկելու սրբազան առաջադրանքը:
Ես օգտագործում եմ տարբեր հոգիների, սրտով խոնարհ, որ հասնեմ Իմ
նպատակներին:
Սատանան միշտ կփորձի շրջել Իմ ընտրյալ հոգիների սրտերը՝ խայթելով
նրանց: Նա գիտի, թե ինչպես դիպչի նրանց հոգիներում չմշակված նյարդին՝
ասելով նրանց, որ այլ ընտրյալ հոգիներ ավելի կարևոր են, քան իրենք:
Դրանից հետո նա ստեղծում է վիրավորանքի զգացողություն նրանց սրտերի
մեջ և նախանձ: Սա նշանակում է, որ միմյանց սիրելու և շնորհի վիճակի մեջ
մնալ շարունակելու փոխարեն, նրանք գայթակղության մեջ են ընկնում
միմյանց վերևից նայելու: Շատ դեպքերում նրանք անմիջապես հեռանում են
միմյանցից և թույլ են տալիս, որ նախանձի մեղքը նվաճի իրենց հոգիները:
Իմ հետևորդներից այնքան շատերը ոչ միայն չեն սիրում Իմ տեսանողներին,
նրանք կարող են վերաբերվել նրանց հետ արհամարհանքով: Ճիշտ այն ձևով,
ինչպես Ինձ հետ վարվում էին իրենց կարծիքով արդարամիտ փարիսեցիները:
Երկրի վրա Իմ գտնվելու ժամանակ նրանք փորձում և փորձում էին
յուրաքանչյուր բառ, որը գալիս էր Իմ Շուրթերից: Ամեն տեսակ խորամանկ
մարտահրավեր էին ներկայացնում Ինձ, որպեսզի կարողանային ապացուցել,
թե Ես ստախոս եմ: Ուստի այդ կերպ կվարվեն նաև Իմ ժամանակակից
տեսանողների և մարգարեների հետ:
Սատանան տանջում է Իմ այդ հետևորդներին՝ կասկածներ սերմանելով նրանց
մտքերի մեջ Իմ պատգամատարների մասին, որովհետև նա ցանկանում է
վարկաբեկել Իմ սուրբ Խոսքը: Սա է նրա նպատակը:
Աղոթեք սրտանց, որ ձեզանից յուրաքանչյուրին տրվեն շնորհները՝ հարգելու
Իմ Խոսքը Իմ թանկագին տեսանողների գրչի միջոցով:
Տեսանողները երբեք չեն ընկնում հոգևոր նախանձին տեղիք տալու թակարդը:
Դա անվայելուչ է և խոցում է Իմ Սիրտը սրի պես:
Սիրեք միմյանց:
Հարգանք և պատիվ ցույց տվեք միմյանց Իմ Անվամբ:
Սա է ամենակարևոր դասը:

Եթե ձեզ համար դժվար է դա անել, ապա մնացած բոլոր գործերն Ինձ համար
անտեղի են:
Ձեր ուսուցիչ և փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Ես չեմ կարող չմտածել այն հոգիների մասին, որոնց
Սատանան քաշում է դժոխք
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, նախապատրաստությունները կարևոր են Իմ բոլոր
հետևորդների համար, մինչ Նախազգուշացումը մոտենում է:
Բոլոր հավատացողները պետք է սրտանց աղոթեն իրենց մեղքերի թողության
համար, որպեսզի խուսափեն քավարանի ցավերից, որոնք մարդկանց մեծ
մասը կզգան աշխարհում Նախազգուշացումից անմիջապես հետո կարճ
ժամանակով:
Աղոթեք, աղոթեք բոլոր նրանց համար, ովքեր կվնասվեն (տրավմա կստանան),
երբ տեսնեն իրենց հոգիների վիճակը, երբ իրենց մեղքերը բացահայտվեն
իրենց Նախազգուշացման ընթացքում:
Նրանք պետք է հասկանան, որ իրենց մեղքերը պետք է բացահայտվեն իրենց
նախքան կկարողանան մաքրվել ամբողջ մեղքից, որպեսզի կարողանան մտնել
Երկրի վրա Իմ Նոր Դրախտը՝ Խաղաղության, Սիրո և Երջանկության Նոր
Դարաշրջանը, որն Իմ զավակներից յուրաքանչյուրը պետք է ժառանգի:
Իմ Սիրտը լի է ուրախությամբ, որովհետև Ես բերում եմ այս մեծ ընծան
մարդկությանը: Սակայն Իմ տխրությունը մնում է նրանց պատճառով, ովքեր
պարզապես կմերժեն այս նոր կյանքի հնարավորությունը:
Ես այնքա՜ն շատ աղոթքների կարիք ունեմ, զավակնե՛րս, որպեսզի
Սատանային կանգնեցնենք նրանց հոգիները գողանալուց: Նա կշարունակի դա
անել մինչև վերջին պահը:
Ես չեմ կարող չմտածել այն հոգիների մասին, որվքեր կհեռացվեն Ինձնից՝
բողոքելով բղավելով և ոտքերով հարվածելով, մինչ Սատանան իր
զինակիցների հետ քարշ կտա նրանց դեպի դժոխքի խորքերը:

Օգնեք Ինձ, զավակնե՛րս, արգելել դա ձեր աղոթքների միջոցով:
Զավակնե՛րս, այդ հոգիները պետք է լիովին մերժեն Սատանային և նրա
ուղիները, եթե նրանք մտնելու են Նոր Դրախտ: Նրանք պետք է կամ կամովին
շրջվեն դեպի Ինձ, կամ էլ ընդհանրապես չշրջվեն:
Նրանք երկու ընտրություն ունեն. Երկրի վրա Նոր Դրախտը, կամ էլ
հավիտենական դատապարտման խորքերը՝ Սատանայի ընկերակցությամբ:
Երբեք մի կասկածեք դժոխքի գոյությանը, զավակնե՛րս: Իմացեք, որ
յուրաքանչյուր սևացած հոգի, մահվան պահին, քարշ է տրվում Սատանայի
դևերի կողմից դեպի Դժոխք և տանջանքի ենթարկվում հավիտյան: Իր
յուրաքանչյուր խոստման համար Սատանան ստեղծել է տառապանքի
սոսկալի վիճակ այսպիսի հոգիների համար: Մարդկության հանդեպ նրա
տածած ատելության պատճառով այդ հոգիները կտառապեն իրենց
կարողությունից ավելի: Սակայն կրել այդ տառապանքները նրանք
պարտավոր են ողջ հավիտենության համար:
Մի՞թե այդ հոգիները չգիտեն, թե Սատանայի խոստումներն ինչ են տալիս:
Մի՞թե նրանք չգիտեն, որ հարստությունը, հռչակն ու գայթակղիչ
նյութականությունը կստեղծեն մի հստակ ուղի ճիշտ դեպի Չարի բազուկները:
Արթնացե՛ք բոլորդ, քանի դեռ կարող եք: Փրկեք ձեզ և այդ խեղճ սխալ
ուղղորդված մեղավորներին դեպի ձեր գոյությունը տանող այդ սոսկալի
վախճանից:
Ձեզ շատ ժամանակ չի մնացել:
Թող այդ հոգիների համար աղոթքը սկսվի այսօր:
Ձեր Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Երկրորդ Գալուստը տեղի կունենա շուտ
Նախազգուշացումից հետո
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Իմ թանկագին աղջի՛կ, դու պետք է միշտ վստահես Ինձ և իմանաս, որ քեզ
տրված ոչ մի պատգամ երբեք չի թունավորվի:
Դու վերջապես իմ Ամենասուրբ Սրտի մեջ ես պահվում, և քո ձեռքն
ուղղորդվում է Իմ Ձեռքի կողմից:
Դու կարող ես գրել և կգրես միայն քեզ տրված Իմ սուրբ Խոսքը, որպեսզի
տարածես Իմ պատգամները ողջ մարդկության համար:
Դու չպետք է փորձես գտնել Նախազգուշացման օրը: Ես չեմ կարող
բացահայտել այդ ամսաթիվը, քանի որ դա Իմ Հավիտենական Հոր կամքով չէ:
Նախազգուշացումը տեղի կունենա բոլորովին անսպասելի և այն ժամանակ,
երբ մարդիկ չեն մտածի այդ մասին:
Ժամանակը չափազանց կարճ է, ուստի որքան հնարավոր է շատ ժամանակ
անցկացրեք սրտանց աղոթելու համար՝ հոգիներ փրկելու: Բոլոր հոգիներին:
Երկնային պատիժը ետ է պահվել, և տեղի կունենա միայն այն դեպքում, եթե
Նախազգուշացումից հետո մարդիկ չապաշխարեն և բազմություններով ետ
չկանգնեն իրենց չար ուղիներից:
Իմ Հայրը թույլ է տվել ազդարարել Իմ Երկրորդ Գալուստը երկրի վրա
չափազանց կարճ ժամանակի ընթացքում: Այն տեղի կունենա
Նախազգուշացումից քիչ ժամանակ անց: Բոլոր հոգիները պետք է
ամբողջապես նախապատրաստված լինեն:
Հոգիներ փրկելու համար հաջորդ խաչակրաց արշավանքը հետևյալն է.
(Աղոթքի խաչակրաց արշավանք 14)
Ո՛վ Ամենակարող Հայր, Ամենաբարձրյալ Աստված,
Խնդրում եմ գթա բոլոր մեղավորներին,
Բաց նրանց սրտերը, որ ընդունեն փրկություն և ստանան լի շնորհներ:
Լսիր իմ աղերսները իմ սեփական ընտանիքի համար և վստահեցրու, որ
նրանցից յուրաքանչյուրը բարեհաճություն կգտնի Քո սիրող Սրտում:
Ո՛վ Աստվածային Երկնավոր Հայր, պաշտպանիր քո բոլոր զավակներին երկրի
վրա ցանկացած միջուկային պատերազմից կամ այլ գործողություններից,
որոնք պլանավորվում են՝ ոչնչացնելու համար Քո զավակներին:

Պահիր մեզ բոլոր վնասից և պաշտպանիր մեզ:
Լուսավորիր մեզ, որ կարողանանք բացել մեր աչքերը՝ լսելու և ընդունելու
համար մեր փրկության ճշմարտությունը առանց որևէ վախի մեր հոգիների
մեջ:
Գնա խաղաղությամբ:
Ձեր Սիրող Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Իմ զավակները մերկացվել են մաքրագործման այս
տարում
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Իմ թանկագին աղջի՛կ, մաքրագործման տարին համարյա ավարտվել է, և դրա
արդյունքում Իմ զավակներն ամենուր նախապատրաստվել են
Նախազգուշացմանը:
Շատերն Իմ զավակներից սոսկալի տառապեցին 2011թ. ընթացքում:
Պատերազմներ, բռնություն, սպանություն և ատելություն, որն ամբողջապես
մտածված էր Սատանայի կողմից, որի բանակը խեղեց ու սպանեց Իմ այդ
թանկագին հոգիներին: Այդ չար ուժերը մի սոսկալի պատժով կտառապեն, եթե
չապաշխարեն Նախազգուշացամն տեղի ունենալուց հետո:
Շատերն Իմ զավակներից մերկացվեցին իրենց նյութական
հարմարավետությունից և դժվարություններ կրեցին, որոնք նախկինում
ստիպված չէին եղել կրել:
Այդ փորձությունները ստեղծվել և պարտադրվել էին մարդկությանը
Սատանայի կողմից, սակայն դրանք թույլ տրվեցին Իմ կողմից հոգիների
մաքրագործման համար: Աղջի՛կս, կմտածես, թե դա դաժան է, սակայն
անհրաժեշտ էր մարդկությանը նախապատրաստել և նրանց հոգիների մեջ
խոնարհություն հաստատել:
Հիմա, ավելի մաքուր Իմ Աչքում, նրանց սրտերը բացվել են ընդունելու համար
իրենց հավիտենական կյանքի մասին ճշմարտությունը: Սա նշանակում է, որ

Նախազգուշացման ընթացքում ավելի քչերը կտառապեն, քանի որ նրանք
անցել են այդ մաքրագործումը:
Իմ զավակները հիմա պատրաստ են ստանալու Իմ Գթասրտության ընծան:
Ժամանակը գրեթե հասել է աշխարհի վրա: Համբերող եղիր, աղջի՛կս: Երբեք
չսպասես, որ Ես աշխարհին ամսաթիվ կտամ, քանի որ դա ձեր գիտության
համար չէ, ինչպես Ես քեզ շատ անգամ ասել եմ նախկինում:
Ամբողջապես վստահիր Ինձ և դու խաղաղության մեջ կլինես:
Ես կբերեմ Իմ Նախազգուշացման ընծան երբ ժամանակը գա և երբ Իմ
զավակներն ամենաքիչն են սպասում դա:
Ձեր սիրող Հիսուս
Մարդկության Ազատարար

Կույս Մարիամ. Վերջին ժամանակների մարգարեն
առաջնորդություն է ստանում Երկնքից
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Զավա՛կս, ես գալիս եմ քեզ մոտ բերելու համար սրտի հանգստություն: Դու, իմ
ուժեղ զավա՛կ, այժմվանից սկսած ի վիճակի կլինես կրելու տառապանք
այնպիսի չափով, որ կողջունես դա և հետևաբար, կապացուցես քո
դիմացկունությունը, մինչ կմարտնչես հռչակելու համար իմ Որդի Հիսուս
Քրիստոսի Խոսքը:
Դու, զավա՛կս, մասնատված ես: Յուրաքանչյուր օր բերում է նոր և ավելի շատ
մարտահրավերներ այս աշխատանքում, որոնցից շատերը դժվար են:
Հիմա է ժամանակը առանց վախի վերցնելու քո սպառազինությունը: Առաջ գնա
և մարտնչիր իմ Որդու համար, վստահանալու, որ Նրա սուրբ Խոսքը լսվի
արագորեն աշխարհով մեկ: Որքան կարող ես արագ: Մի ուշացրու: Թույլ մի
տուր ուշադրության շեղումներ:
Ես սիրում եմ քեզ, զավա՛կս: Դու ամբողջապես պաշտպանված ես վնասվելուց:
Նկատու՞մ ես, թե որքան քիչ է քեզ վրա ազդում, երբ ուրիշները հարձակվում են
քեզ վրա այս աշխատանքի համար: Սա սպառազինության շնորհն է:

Կռվիր մարտը Սատանայի դեմ քո մարտիկների բանակի հետ և օգնիր փրկել
ողջ մարդկությանը:
Դու ճշմարիտ մարգարեն ես վերջին ժամանակների, որին առաջնորդում է
Երկինքը, օգնելու համար աշխարհին դարձի բերել: Օգնությունը կուղարկվի
արագորեն: Ուրախացիր, քանի որ սա մեծ ընծա է:
Քո յուրաքանչյուր կատարած քայլին ուղղություն է տրվում, ուստի պարզապես
վստահիր Հիսուսին և ենթարկվիր իմ Երկնավոր Հորը միշտ:
Քաջ եղիր, խիզախ և առաջ գնա առանց վախի քո հոգու մեջ:
Ձեր Երկնավոր Մայր
Հրեշտակների Թագուհի

Կույս Մարիամ. Հույսը երբեք չպետք է տեղը զիջի վախին
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Զավա՛կս, աշխարհին պետք է արագորեն հայտնել այն սիրո և գթասրտության
մասին, որն իմ Որդի Հիսուս Քրիստոսն ունի երկրի վրա գտնվող
յուրաքանչյուր մարդու հանդեպ:
Նա սիրում է յուրաքանչյուրին, ներառյալ գաղջ հոգիներին, և նրանց, ովքեր չեն
ճանաչում Իրեն:
Երբեք չկասկածես, որ այդ մարդիկ, ովքեր հոգու պակաս ունեն, շատ են
սիրված Նրա կողմից: Նրանց մեծ հույս կտրվի, երբ իմ Որդու Գթասրտությունը
պարուրի նրանց:
Երկինքը կուրախանա, երբ այդ մարդիկ բացեն իրենց աչքերը Ճշմարտության
հանդեպ Նախազգուշացման ընթացքում: Այդ ժամանակ է, որ նրաք կընդունեն
այն Սերը և Հույսը, որը կտրվի նրանց: Դա կլինի ամենամեծ նվերը երբևէ
ստացված այս երկրի վրա:
Զավա՛կս, մարդիկ երբեք չպետք է արհամարհեն նրանց, ովքեր չեն պատվում
Իմ Հորը: Նրանք երբեք չպետք է հույսը կորցնեն նրանց համար, ովքեր մերժում
են իմ Որդուն: Այս հոգիները բոլորն էլ սիրված են մի խորը քնքշությամբ իմ
Որդու կողմից, ով միայն ցանկանում է փրկել նրանց:

Հույսը, զավա՛կս, տրվում է Հայր Աստծո կողմից: Այն երբեք չպետք է իր տեղը
զիջի վախին կամ բացասականությանը: Իմ Որդու գթասրտությունը
սահմաններ չի ճանաչում: Շուտով այն կտրվի ձեզանից յուրաքանչյուրին և
ամեն մեկիդ:
Հույսը և ուրախությունը պետք է առաջնային լինեն ձեր մտքերի մեջ,
զավակնե՛րս, որովհետև իմ Որդին պատրաստվում է հեղել այնպիսի մեծ ընծա
Իր զավակների վրա, որպեսզի փրկի աշխարհը:
Նա ցանկանում է, որ ողջ մարդկությունը լինի խաղաղության այդ փառահեղ
դարաշրջանի մասը, որը սպասում է ձեզ բոլորիդ:
Աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք, որ բոլորի հոգիները երկրի վրա ողջունեն այս
սիրող Ընծան բացված և խոնարհ սրտերով:
Նախազգուշացման միջոցով է, որ Աստծո Գթասրտությունը վերջնականապես
ցույց կտրվի մարդկությանը:
Դրանից հետո ոչ մի կասկած չի լինի, թե որքան շատ է Նա սիրում և
փայփայում Իր բոլոր զավակներին:
Ձեր սիրող Մայր
Երկնքի Թագուհի

Աղոթեք, ինչպես երբեք չեք աղոթել
Կիրակի, 18 դեկտեմբերի, 2011թ., ժ. 15:10
Իմ սիրելի աղջի՛կ, այն մարդիկ, ովքեր այնքան հեռացած են Ինձնից, նրանք Իմ
ամենամեծ մտահոգությունն են:
Իմ հետևորդների կողմից պետք է արվի ամեն ջանք, տարածելու համար Իմ
կողմից ձեզ տրված աղոթքն ուղղված Իմ Հավինտեական Հորը, որը խնդրում է
անվարակելիություն նրանց հոգիների համար (խաչակրաց աղոթք 13).
<<Ո՛վ Երկնավոր Հայր, Քո սիրելի Որդի Հիսուս Քրիստոսի Սիրո միջոցով, ում
տառապանքը խաչի վրա փրկեց մեզ մեղքից,
Խնդրում եմ փրկիր բոլոր նրանց, ովքեր դեռևս մերժում են Նրա
Գթասրտության ձեռքը:

Հեղեղիր նրանց հոգիները, սիրելի Հա՛յր, Քո Սիրո խորհրդանիշով:
Ես աղերսում եմ Քեզ, Երկնավոր Հա՛յր, լսիր իմ աղոթքը և փրկիր այդ
հոգիներին հավիտենական դատապարտումից: Քո Գթաասրտությամբ թույլ
տուր նրանց առաջինը մտնել Երկրի վրա Խաղաղության Նոր Դարաշրջան:
Ամեն>>:
Ես կոչ եմ անում բոլոր հավատացողներին, ովքեր կարդում են այս
պատգամները տրված աշխարհին, որ աղոթեն ինչպես երբեք չեն աղոթել:
Ես ձեր նվիրվածության կարիքն ունեմ, վստահանալու համար, որ Իմ բոլոր
զավակներն ընդունեն Իմ Ընծան սիրով և ուրախությամբ իրենց սրտերի մեջ:
Նրանք չպետք է վախենան, քանի որ Ես գալիս եմ Սիրո և Գթասրտության
ընծայով:
Ձեր Հիսուս
Փրկիչ և Ազատարար ողջ մարդկության

Մեղավորները, ովքեր շրջվում են դեպի Ինձ, անմիջապես
շնորհ են գտնում
Երեքշաբթի, 20 դեկտեմբերի, 2011թ., ժ. 20:30
Իմ սիրելի աղջի՛կ, ինչու՞ են Իմ զավակներն իրենց այդպես լքված զգում
աշխարհում հիմա:
Ինչու՞ են նրանք հուսահատվում վշտից և միայնությունից, երբ իրենք պետք է
միայն կանչեն Ինձ՝ իրենց Հիսուսին, որ իրենց սփոփանք տամ:
Նրանցից յուրաքանչյուրը պետք է շրջվի և Ինձնից օգնություն խնդրի: Ես
կպատասախանեմ յուրաքանչյուր և ամեն աղոթքի: Ոչ մի խնդրանք
անուշադրության չի մատնվի, և նրանց աղոթքներին պատասխան կտրվի Իմ
Սուրբ Կամքին համաձայն:
Այնքան շատերն են մոռանում, որ երբ իրենք շրջվում են դեպի Ինձ, Ես
մշտապես իրենց կողքին եմ:
Յուրաքանչյուր հոգի երկրի վրա գտնվող թանկ է Ինձ համար:

Եթե նրանք միայն հասկանային, որ Ինձ մեծ ուրախություն է պատճառում, երբ
իրենք շրջվում են դեպի Ինձ օգնության համար:
Ինձ նույնիսկ ավելի շատ ուրախություն և երջանկություն է պատճառում, երբ
մեղավորները խնդրում են Ինձ, որ ներեմ իրենց և ցավեմ նրանց մեղքերի
համար:
Սրանք այն հոգիներն են, ովքեր անմիջապես շնորհ են գտնում: Ասա նրանց, որ
իրենք երբեք չպետք է վախենան շրջվել դեպի Ինձ, քանի որ Ես միշտ գթասիրտ
եմ: Թեթևացումը, որ նրանք կզգան դրանից հետո, շնորհ է, որը Ես հեղում եմ
նրանց վրա, ովքեր ունեն ջերմ անկեղծ սիրտ:
Սա տարվա այն ժամանակն է, երբ Իմ Գթասրտությունն ամենից շատ է դուրս
հեղվում ողջ աշխարհի վրա: Ուստի դարձեք դեպի Ինձ հիմա այն զորության և
շնորհների համար, որոնք անհրաժեշտ են օգնելու ձեզ, որ դիմանաք ձեր
փորձություններին աշխարհում:
Ձեր Հիսուս
Մարդկության Փրկիչ և Ազատարար

Նույնիսկ սպանության մեղքը կարող է ներվել
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, այդ Ես եմ:
Այս երեկո, Ես գալիս եմ սփոփանք առաջարկելու այն մեղավորներին, ովքեր
հավատացած են, թե իրենք արժանի չեն Իմ առջև կանգնելու:
Ես կանչում եմ ձեզ, խեղճ տառապած հոգինե՛ր, որ հավատացած եք, թե ձեր
մեղքերն այնքան նողկալի են, որ Ես չեմ կարող ներել ձեզ: Որքա՜ն սխալ եք
դուք:
Մի՞թե չգիտեք, որ չկա ոչ մի մեղք, որը Ես չկարողանամ ներել: Ինչու՞ Եք
այդքան վախեցած:
Մի՞թե չգիտեք, որ նույնիսկ սպանության ամենածանր մեղքը կարող է ներվել:
Բոլոր մեղքերը կարող են ներվել և կներվեն, եթե ճշմարիտ սրտանց զղջում է
ցույց տրվում:

Ես սպասում եմ: Բացեք ձեր սրտերը Ինձ համար: Վստահեք Ինձ: Ես
հավանաբար ձեր միակ ամենաճշմարիտ ընկերն եմ այն առումով, որ դուք
կարող եք Ինձ ասել ամեն ինչ, և դա Ինձ չի ցնցի:
Մեղքը կյանքի փաստ է: Շատ քիչ հոգիներ, ներառյալ ընտրյալ հոգիները,
կարող են մնալ շնորհի վիճակում երկար ժամանակ:
Երբեք մի կարծեք, թե չեք կարող խոստովանել ձեր մեղքերը, անկախ նրանից,
թե դրանք որքան լուրջ կարող են լինել:
Եթե վախենաք Ինձնից և շարունակեք ձեր մեջքը շրջել դեպի Ինձ, դրանով դուք
ձեզ Ինձնից է՛լ ավելի կհեռացնեք:
Իմ զավակներից շատերն իրենց արժանի չեն համարում Իմ Սիրուն: Չնայած
դրան, Ես սիրում եմ յուրաքանչյուրին, ներառյալ կարծրացած մեղավորներին:
Ես չեմ հաշտվում մեղքի հետ: Ես երբեք դա չեմ անի: Բայց Ես սիրում եմ
մեղավորին:
Մեղքի պատճառով էր, որ Ես ուղարկվեցի ձեր աշխարհ որպես Փրկիչ,
որպեսզի դուք ներում գտնեք:
Ներում ստանալու համար դուք պետք է ներողամտություն խնդրեք: Երբ ներում
եք փնտրում, առաջին հերթին պետք է խոնարհ լինեք: Քանի որ առանց
խորնարհության չկա ճշմարիտ զղջում:
Ես՝ ձեր Փրկիչը, խնդրում եմ ձեզ կանգ առնել և մտածել, թե ինչպես եք ապրում
ձեր կյանքը: Դուք կամ սիրում եք Աստծուն ձեր լավ գործերով և հարևանի
հանդեպ սիրով, կամ չեք սիրում:
Ինձ ճանաչելու կարիք չկա, որպեսզի սիրեք Ինձ, զավակնե՛րս: Ձեր գործերով,
միմյանց հանդեպ ձեր սիրով, այն բարությամբ և առատաձեռնությամբ, որ ցույց
եք տալիս ուրիշների հանդեպ, դուք ցուցադրում եք Ինձ ձեր սերը՝ առանց դա
հասկանալու:
Նաև ձեր սրտի խոնարհությամբ, երբ դուք Ինձ ցույց տաք ճշմարիտ զղջում
կյանքում ձեր բոլոր արած սխալների համար, այդ դեպքում նույնպես դուք
կապացուցեք Իմ հանդեպ ունեցած ձեր սերը:
Ուրիշ ի՞նչ կերպ եք կարծում, որ կարող եք մոտենալ Իմ Սրտին:
Դուք երբեք չպետք է վախենաք Ինձ մոտենալ: Ես երբեք հեռվում չեմ:

Եկեք Ինձ մոտ հիմա, որպեսզի Ես կարողանամ սնել ձեր հոգին և տալ ձեզ այն
խաղաղությունը, որին ձգտում եք:
Ձեր Սիրող Հիսուս

Կույս Մարիամ. Երկրորդ Գալուստի համար
մարդկությանը ազատագրելու պլանն ավարտված է
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Զավա՛կս, աշխարհը պետք է նախապատրաստվի իմ Որդու համար աղոթքի
միջոցով:
Իմ թանկագին Որդու պլանը՝ ազատագրելու մարդկությանը Երկրորդ
Գալստյան համար, ավարտված է:
Ժամանակ է տրվել թույլ տալու համար որ հավատը տարածվի այս և մյուս
աստվածային պատգամների միջոցով:
Նույնիսկ նվիրված քրիստոնյաների մի փոքր խումբը, որ աղոթում է նրանց
համար, ովքեր ժխտում են իմ Որդուն, կարող է փրկել այդ հոգիներին:
Դու, զավա՛կս, պետք է խնդրես որքան հնարավոր է շատ հետևորդների,
որպեսզի աղոթեն մեղքի մեջ գտնվող այդ խեղճ հոգիների անվարակելիության
համար:
Ես կոչ եմ անում իմ Որդու բոլոր հետևորդներին՝ երբեք հույսը չկտրել ողջ
մարդկության համար:
Շատ խեղճ հոգիներ չեն հասկանում, թե ինչ են անում, երբ մերժում են Աստծո՝
Հավիտենական Հոր Գոյությունը:
Նրանց մտքերը թելադրվում են մարդկային բանականությամբ, ուր ամեն ինչ
հիմնված է նրա վրա, թե ինչպես են դրանք երևում մերկ աչքով:

Նրանք չեն կարողանում հասկանալ, որ երկրը պարզապես մի մոլորակ է, որը
ստեղծվել է Աստծո կողմից Իր զավակների համար: Այն սոսկ մի
ժամանակավոր վայր է:
Նոր Դրախտն է նրանց ճշմարիտ ժառանգությունը:
Աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք այդ զավակների համար, որպեսզի Սուրբ Հոգին
դիպչի նրանց հոգիներին և նրանց սրտերի մեջ սեր խոսի իմ Որդու հանդեպ:
Երբեք մի մոռացեք, որ Սուրբ Ծնունդը մի Սուրբ Տոն է, տոնելու համար Փրկչին,
ով ուղարկվեց տալու համար ձեզ բոլորիդ հավիտենական կյանք, զավակնե՛րս:
Ձեր օրհնյալ Մայր
Երկնքի Թագուհի

Հայր Աստված. Իմ Որդին ուղարկվում է՝ պահանջելու
համար իրավամբ իրեն պատականող գահը
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Աղջի՛կս, ճիշտ ինչպես Ես առաջին անգամ Փրկիչ ուղարկեցի աշխարհ
որպեսզի փրկի մարդկությանը, հիմա Ես պատրաստ եմ ուղարկել Իմ Որդուն՝
Հիսուս Քրիստոսին՝ մարդկության Ազատարարին, մեկ անգամ ևս, փրկելու
համար այն հոգիներին, ովքեր այլ կերպ չէին կարող փրկվել:
Իմ զավակները պետք է հասկանան այն դառը քաղցր զոհաբերությունը, որ Ես
կատարեցի մարդկության համար, երբ Ես առաջին անգամ ուղարկեցի Իմ
Որդուն:
Երբ Ես հասկացա, որ մարդկությանն ազատագրելու միակ ուղին Փրկիչ
ուղարկելն էր, Ես գիտեի, որ չեմ կարող ակնկալել որևէ մարգարեից կամ
ընտրյալ հոգուց այդպիսի զոհաբերությամբ տառապել: Ես որոշեցի Իմ
Աստվածային Էության երկրորդ անձի միջոցով, որ Ես կուղարկեմ մի Որդի
մարդկությանը փրկելու համար: Սա միակ արդյունավետ միջոցն էր
հակադրվելու Սատանայի պլաններին. Այսպիսին էր Իմ զավակների հանդեպ
ունեցած Իմ Սերը:
Տեսնել Իմ Որդու հասակ առնելը, նրա տղամարդ դառնալը, ուրախալի էր և
ցավալի միաժամանակ՝ իմանալով, թե ինչ է նրան սպասվում առջևում: Այո՛,

Իմ զավակներից յուրաքանչյուրի հանդեպ Իմ ունեցած խորը քնքուշ Սիրո
պատճառով սա մի զոհաբերություն էր՝ կամովին կրած, Իմ ընտանիքը փրկելու
համար:
Հիմա, երբ Նախազգուշացումը մոտենում է, Ես նույնպես նախապատրաստում
եմ Աշխարհը այս Սուրբ պատգամների միջոցով, Իմ Որդուն Երկրորդ Անգամ
ողջունելու համար:
Իմ սիրելի Որդու Երկրորդ Գալուստը մոտ է, զավակնե՛րս: Նա ուղարկվում է,
որ պահանջի իրավամբ իրեն պատկանող գահը, երբ նա կթագավորի որպես
մարդկության Թագավոր:
Այս փառահեղ իրադարձությունը կլինի տեսողական, և Մարդկային ռասան
ձեր աշխարհում գոյություն ունեցող չարից փրկելու պլանի վերջնական մասն
է: Շուտով Սատանան դուրս կշպրտվի: Նրա հետևորդները և չար սիրտ
ունեցողները կցնցվեն և կշփոթվեն: Այդ էտապում նրանցից ակնկալվում է
ընտրություն կատարել: Վայր իջնել և գթասրտություն աղերսել և փրկվել: Կամ
էլ մերժել այն մեծ ընծան, որը կներկայացվի իրենց:
Զավակնե՛րս, միավորվեք դուք բոլորդ և մի վախեցեք ծաղրից: Դուք բոլորդ
առաջնորդվում եք Սուրբ Հոգու միջոցով և ձեզ տրվում է Երկնքի հրեշտակների
և սրբերի պաշտպանությունը: Ձեզանից է կախված, Իմ հետևորդնե՛ր,
հռչակելու Իմ Որդու Խոսքը և խոստումը, ով ցանկանում է, որ այս
պատգամները տարածվեն աշխարհով մեկ:
Նաև ձեր աղոթքների միջոցով է, որ կորած մեղավորները կկարողանան
պոկվել չարի բազուկներից:
Զավակնե՛րս, դուք վերջնական մարտի սկզբնական էտապում եք: Իմ սիրելի
Որդու Գթասրտության միջոցով ձեզ տրվում է ձեր հավիտենական փրկության
երկրորդ հնարավորությունը: Մի վատնեք այդ հնարավորությունը: Միացեք
որպես մեկ Երկնքում գտնվող ձեր ընտանիքի հետ միության մեջ՝ փրկելու
համար ձեր եղբայրներին ու քույրերին երկրի վրա:
Ուրախացեք այս Սուրբ Ծննդյան ժամանակ, քանի որ դա կլինի մի
յուրահատուկ տոն, որովհետև հիմա դուք պետք է օգնեք հոգիներին
նախապատրաստվելու Իմ Որդու Երկրորդ Գալստյանը, Նախազգուշացման
տեղի ունենալուց հետո:

Եզ ձեզ բոլորիդ սիրում եմ, զավակնե՛րս: Վերցրեք Իմ Սերը: Գրկեք Ինձ՝ ձեր
Հավիտենական Հորը, ով հնարավոր ամեն ինչ կանի ձեզ բոլորիդ
Խաղաղության Նոր Դարաշրջան տանելու համար:
Հայր Աստված

Պատվեք ընտանիքի կարևորությունը
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Այսօր, աղջի՛կս, Իմ Ծննդյան տոնն է: Այն նաև յուրահատուկ օր է
ընտանիքների համար:
Հիշեք, որ Սուրբ Ընտանիքը նույնպես ծնվեց այսօր: Այդ Սուրբ Ընտանիքն
այսօր առնչություն ունի մարդկանց վրա ողջ աշխարհով մեկ:
Ճիշտ ինչպես երկրի վրա բոլոր հոգիները Իմ Հավիտենական Հոր ընտանիքի
մի մասն են կազմում, հետևաբար մարդիկ պետք է նաև ամենուր պատվեն
ընտանիքի կարևորությունը:
Միայն ընտանիքի միջոցով է, որ ծնվում է ճշմարիտ սերը: Մինչ շատ
ընտանիքներ աշխարհում տառապում են պառակտումից, զայրույթից և
անջատումից, կարևոր է հասկանալ հետևյալը:
Եթե երկրի վրա ընտանիքներ չլինեին, կյանք չէր կարող լինել: Ընտանիքը
ներկայացնում է այն ամենն, ինչ Իմ Հավիտենական Հայրը ցանկանում է Իր
զավակներին երկրի վրա:
Երբ ընտանիքը միասին է, այն ստեղծում է մի այնպիսի մտերմիկ սեր, որը
միայն Երկնքում է հայտնի: Վնասեք ընտանիքին, և դուք կվնասեք այն մաքուր
սիրուն, որը գոյություն ունի ընտանիքի մաս կազմող յուրաքանչյուր հոգու մեջ:
Սատանան սիրում է բաժանել ընտանիքները: Ինչու՞: Որովհետև նա գիտի, որ
սիրո միջուկը, որն էական է մարդկության հոգևոր աճի համար, կմեռնի, երբ
ընտանիքը կիսվի:
Խնդրում եմ աղոթեք զավակնե՛րս, որ ընտանիքները միավորվեն: Աղոթեք, որ
ընտանիքները միասին աղոթեն: Աղոթեք, ետ պահելու համար Սատանային
ձեր տան ընտանիքի մեջ մտնելուց:

Երբեք մի մոռացեք, որ դուք բոլորդ Իմ Հոր ընտանիքի մասն եք կազմում, և դուք
պետք է հետամուտ լինեք երկրի վրա այդ միությանը ամեն հնարավոր
դեպքում: Ես գիտեմ, որ դա միշտ հնարավոր չէ, սակայն միշտ ձգտեք
ընտանիքի միասնության, որպեսզի պահպանեք միմյանց հանդեպ սերը:
Եթե երկրի վրա ընտանիք չունեք, ապա հիշեք, որ դուք այն ընտանիքի մի մասն
եք, որն Իմ Հայրն է ստեղծել: Ձգտեք միանալու Իմ Հոր ընտանիքին
Խաղաղության Նոր Դարաշրջանում:
Աղոթեք այն շնորհների համար, որոնք անհրաժեշտ են, որ կարողանաք գտնել
իրավամբ ձեզ պատկանող տունը այդ Նոր Դրախտի մեջ, ուր ձեզ կհրավիրեն
մտնել Իմ Երկրորդ Գալուստին:
Ձեր սիրող Հիսուս
Մարդկության Փրկիչ

Ինձ մեղադրում էին հերետիկոսության և հայհոյելու մեջ
երբ Ես քայլում էի երկրի վրա
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Ես քո Հիսուսն եմ, ով երբեք քեզ չի լքում անկախ նրանից, թե որքան ես
տառապում: Ես Ալֆան եմ և Օմեգան, Աստծո Որդին՝ մարդեղացած և ծնված
Անարատ Կույս Մարիամից:
Իմ սիրելի աղջի՛կ, բարձրացիր տառապանքի այդ հանկարծակի պոռթկումից և
երբեք մի մոռացիր այն հոգիների թիվը, որոնց դու փրկում ես այդ ընթացքում:
Իմ զավակները պետք է տառապեն մաքրագործմամբ, որպեսզի նրանց
հոգիները մաքրվեն այս ժամանակ: Ուստի նրանք պետք է վարժվեն դրան: Իմ
զավակներից շատերն են դեռևս շարունակում մաքրագործվել նախքան
Նախազգուշացումը տեղի կունենա: Ժամանակի ընթացքում նրանք
կհասկանան թե ինչու է դա տեղի ունենում իրենց հետ, աղջի՛կս:
Հրեշտակները միշտ քեզ հետ են ինչպես երբեք: Քանի որ դու, աղջի՛կս, հիմա
դու կգրավես մինչ այժմ եղած գրոհների ամենամեծ թիվը (քեզ վրա), այս
պատգամների պատճառով:
Հիմա Իմ արտաբերած յուրաքանչյուր Խոսք կմասնատվի:

Հիմա յուրաքանչյուր դաս և ճշմարտություն, որ Ես տալիս եմ աշխարհին,
քննության կենթարկվի և կդատարապարտվի որպես հայհոյություն:
Իմ Սուրբ Խոսքը, երբ ասվում էր Իմ հետևորդներին երբ Ես քայլում էի երկրի
վրա, նույնպես քննադատվեց:
Ինձ մեղադրում էին հերետիկոսության, հայհոյության և մեղավորներին
թողություն տալու համար, երբ Ես քայլում էի Իմ ժողովրդի մեջ: Այդ ժամանակ
Իմ Խոսքը չընդունվեց շատ մասերում և հատկապես քահանաների և
փարիսեցիների մեջ:
Աղջի՛կս, այդ մարդիկ, որոնք պարծենկոտ ձևով խայթում են իրենց ինքնակոչ
հոգևոր գիտելիքի պատճառով, կլինեն ամենավատ վիրավորողները: Նրանք
մեծամտորեն կվիճաբանեն, որ Սուրբ Կտակարանի իրենց սահուն
մեկնաբանությունը ավելի կարևոր է, քան ճշմարատությունը:
Նրանց հպարտությունն արգելում է իրենց Իմ Ձայնը ճանաչելուց, երբ այն
այսօր տրվում է աշխարհին:
Երբեք մի ներգրավվիր այդ հոգիների հետ (կռվի մեջ), աղջի՛կս, քանի որ նրանք
Լույսից չեն: Տխուր է, սակայն նրանք հավատացած են, թե իրենք Լույսից են:
Հիշիր, նրանք, ովքեր վերևից են նայում և ծաղրում են մարդկանց Իմ Անունով,
Ինձնից չեն:
Նրանք ցույց չեն տալիս սեր, հասկացողություն կամ խոնարհություն:
Այս հարձակումներն ավելանում են, որ կանգնեցնեն քեզ այս աշխատանքը
կատարելուց և քո մտքում նոր կասկածներ ստեղծեն: Աղոթիր այդ մարդկանց
համար: Անտեսիր նրանց: Ուշադրությունդ կենտրոնացրու միայն Իմ Ձայնի
վրա և թույլ մի տուր որ այս սրբազան աշխատանքն ազդվի դրանից:
Սատանան ակտիվորեն աշխատում է այդ հոգիների մեջ և կօգտագործի
խաբեբա փաստարկներ, որ կործանի Իմ Շուրթերից եկող այս պատգամները:
Ներգրավվելով կամ պատասխանելով այդ հարձակումներին, դու Սատանային
տալիս ես այն ուժը, որը նա փնտրում է:
Գնա հիմա խաղաղությամբ: Շարունակիր առաջ նայել և մնա ենթարկվող Իմ
ցանկություններին միշտ: Հիշիր, դու Ինձ ես տվել ազատ կամքի քո ընծան:
Ուստի, թույլ տուր Ինձ առաջնորդել քեզ: Ամբողջապես Ինձ վստահիր:
Ես սիրում եմ քեզ:
Քո Հիսուս
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Զավա՛կս, երկունքի ցավերն սկսվել են:
Եկել է մի Նոր աշխարհի ծննդյան, մի նոր սկզբի ժամանակը:
Հիմա երկրի վրա շատ փոփոխություններ տեղի կունենան, որոնց նմանը
նախկինում երբեք չի տեսնվել:
Իմ Երկնավոր Հայրն ուղարկում է իմ սիրելի Որդի Հիսուս Քրիստոսին, որ մեկ
անգամ ևս փրկի մարդկությանը իր չարությունից:
Դու, զավա՛կս, ականատես կլինես մի շարք իրադարձությունների, որոնք
արդեն բացահայտվել են քեզ:
Դու չպետք է վախենաս, քանի որ այս մաքրագործումն էական է որպեսզի
արթնացնի մարդկությանը, եթե հոգիները պետք է փրկվեն:
Նշանները կսկսվեն ինչպես կանխասացվել է: Իմ զավակները պետք է ընդունեն
այդ փոփոխությունները խոնարհ և զղջացող սրտով:
Աղոթեք, աղոթեք, որ հոգիները հրաժարվեն հպարտության մեղքից և
ներողամտություն փնտրեն Հայր Աստծո դեմ:
Նրանց՝ իրենց (մեղքերը) քավել չկարողանալը կհանգեցնի մի դաժան պատժի:
Իմ Որդու գթասրտությունն այնքան մեծ է, որ նա ժամանակ կտա Իմ
զավակներին ապաշխարելու:
Բայց դուք պետք է աղոթեք բոլոր հոգիների համար, որպեսզի նրանք արժանի
լինեն մտնել Խաղաղության Նոր Դարաշրջանը:
Ձեր Սիրող Մայր
Մարիամ Երկնքի Թագուհի
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Աղջի՛կս, դու հիմա պարտականություն ունես տեղեկացնելու համար Իմ
զավակներին ամենուրեք թողություն փնտրելու հրատապ անհրաժեշտության
մասին:
Իմ մեծ Գթասրտության պատճառով Ես հիմա ուղարկում եմ Իմ Որդուն, որ
մարդկությանը դեպի Ինձ՝ իրենց Երկնավոր Հորը շրջվելու մի վերջին
հնարավորություն առաջարկի:
Ես կարող եմ բացահայտել, որ Իմ բոլոր զավակներին ցույց տրվելիք մեծ
Գթասրտությունը տեղի կունենա միայն մեկ անգամ:
Նրանք՝ Իմ զավակները, պետք է ընդունեն փրկության այս վերջին
հնարավորությունը կամ ընդունեն, որ մի սարսափելի պատիժ կիջնի
աշխարհի վրա:
Յուրաքանչյուր հոգի երկրի վրա շուտով ականատես կլինի Գիտակցության
Լուսավորման նշաններին:
Նրանցից յուրաքանչյուրն ամոթով ծնկի կբերվի երբ տեսնեն, հավանաբար
առաջին անգամ, թե որքան ցավոտ են Իմ Աչքում երևում իրենց մեղքերը:
Բարի և խոնարհ սիրտ ունեցողները կընդունեն այս մեծ գթասրտությունը
երախտագիտությամբ և թեթևության զգացումով:
Մյուսների համար այն կլինի չափազանց դժվար փորձություն, և շատերը
կմերժեն Սիրո և Ընկերակցության Իմ Ձեռքը:
Շտապ աղոթեք այդ հոգիների համար, աղջի՛կս, քանի որ առանց աղոթքների
նրանց չի կարող հնարավորություն տրվել երկրորդ անգամ:
Աշխարհը վերջապես կընդունի իրենց Երկնավոր Հոր Զորությունը, երբ
երկնքում հրաշքին ականատես կլինեն բոլորը ամենուրեք:
Նոր աշխարհի ծնունդը համարյա ձեզ վրա է: Բռնեք Իմ գթասրտությունը հիմա,
քանի դեռ կարող եք: Մի թողեք այն մինչև վերջին պահը:

Միավորվեք որպես մեկ Ինձ հետ միության մեջ, որ գրկեք Խաղաղության Նոր
Դարաշրջանը, որը սպասում է բոլոր այն թանկագին հոգիներին, ովքեր սիրում
են Ինձ:
Իմ Գթասրտությունն այնքան մեծ է, սակայն, որ անվարակելիության համար
Իմ Որդու կողմից քեզ տրված աղոթքն, աղջի՛կս, այդ հոգիների համար, (տես
ստորև մի հատված խաչակրաց աղոթք 13-ից), այնքան հզոր կլինի, որ այն
հոգիները, որոնք դեռևս խավարի մեջ են, կարող են փրկվել և կփրկվեն:
Ո՛վ Երկնավոր Հայր, Քո սիրելի Որդի Հիսուս Քրիստոսի Սիրո միջոցով, ում
տառապանքը խաչի վրա փրկեց մեզ մահից, խնդրում եմ փրկիր բոլոր նրանց,
ովքեր դեռևս ժխտում են Նրա Գթասրտության Ձեռքը:
Հեղեղիր նրանց հոգիները, սիրելի Հա՛յր, քո Սիրո նշանով:
Ես խնդրում եմ Քեզ, Երկնավոր Հա՛յր, լսիր իմ աղոթքքը և փրկիր այդ
հոգիներին հավիտենական դատապարտությունից: Գո Գթասրտությամբ թույլ
տուր նրանց լինել առաջինը՝ մտնելու Երկրի վրա Խաղաղության Նոր
Դարաշրջան: Ամեն:
Հիշեք, զավակնե՛րս, աղոթքի ուժը, և թե ինչպես այն կարող է մեղմացնել
երկնային պատիժը:
Աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք, որ աշխարհը կարողանա և կփրկվի, և որ Մեծ
Տառապանքը կարողանաք կասեցնել:
Ձեր Երկնավոր Հայր
Աստված Ամենաբարձրյալ
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Զավա՛կս, իմ Սուրբ Վարդարանն աղոթելը կարող է ազգեր փրկել:
Իմ զավակները երբեք չպետք է մոռանան իմ Սուրբ Վարդարանի զորությունը:
Այնքան զորեղ է այն, որ խաբեբային անօգնական է դարձնում: Նա ոչ մի բան չի
կարող անել քեզ և քո ընտանիքին, երբ դու այն աղոթում ես ամեն օր:

Խնդրում եմ, խնդրիր իմ զավակներին այսօրվանից սկսած ամեն օր ասել Սուրբ
Վարդարանը, որպեսզի պաշտպանեն ոչ միայն իրենց ընտանիքները, այլև
իրենց համայնքները:
Վարդարանը ամենազորեղ զենքն է Չարի պլանների դեմ՝ երկրի վրա իր այս
վերջին օրերի ընթացքում ոչնչացնելու այն ամենն, ինչ կարող է:
Երբեք մի թերագնահատեք այն ստերը, որոնք նա դնում է մարդկանց մտքերի
մեջ, որպեսզի Իմ զավակներին շրջի ճշմարտությունից:
Այնքան շատերը, նրա ազդեցության տակ, ոտքով կհարվածեն և կկռվեն իմ
Որդու Մեծ Գթասրտության դեմ:
Իմ Սուրբ Վարդարանն աղոթելով դուք կարող եք պաշտպանել այդ հոգիներին
ստերից:
Նրանց սրտերը կարող են բացվել և կբացվեն, եթե ժամանակ հատկացնեք իմ
Վարդարանն աղոթելու համար:
Աղոթեք, հիմա, որ իմ զավակները բացեն իրենց սրտերը ճշմարտության
հանդեպ: Աղոթեք նաև, որ իմ բոլոր զավակները ուժ գտնեն ընդունելու իմ
Որդու Գթասրտությունը:
Ձեր սիրող Մայր
Հրեշտակների Թագուհի

Ամեն տեսակի Գթասրտություն ցույց կտրվի նրանց, ովքեր
չեն սիրում Իմ Հորը
Հինգշաբթի, 29 դեկտեմբերի, 2011թ., ժ. 15:00
Իմ սիրելի թանկագին աղջի՛կ, շուտով Իմ զավակներն ամենուր կարթնանան
խորը դատարկ թմբիրից:
Երբ նրանք արթնանան Նախազգուշացման հանդեպ, շատերը սարսափի
կմատնվեն: Նրանք, ովքեր կվախենան, Ես հետևյալն եմ ասում:
Շնորհակալ եղեք, ձեզ արթնացնում են խավարից:

Ուրախ եղեք, որ ձեզ ցույց է տրվում Գթասրտության Իմ Լույսը: Եթե այն ձեզ
համար ցավոտ լինի, ապա Ես խնդրում եմ ձեզ դիմանալ այդ մաքրագործմանը
խոնարհությամբ: Քանի որ առանց այդ մաքրագործման դուք հավիտենական
կյանք չեք ունենա, որը ձեր իրավունքն է:
Աղոթեք Ինձ օգնության համար այդ դժվարին պահերի ընթացքում, և Ես ձեզ
վեր կբարձրացնեմ և կտամ այն ուժը, որի կարիքն ունեք:
Մերժեք Իմ Գթասրտության Ձեռքը, և դուք շատ կարճ ժամանակ կունենաք
ապաշխարելու համար:
Ձեզնից նրանց, ովքեր չեն սիրում Իմ Հորը, ցույց կտրվի ամեն տեսակի
գթասրտություն: Բայց իմացեք, որ Նրա համբերությունը սպառվում է:
Գթասրտության մի մեծ գործողություն ցույց կտրվի: Ձեզնից կախված կլինի
խոնարհ դառնալն ու Նրա Գթասրտությունը խնդրելը: Ձեզ չեն կարող ստիպել
այդ անել:
Աղոթեք, որ եթե չկարողանաք դիմանալ այդ մաքրագործմանը, որպեսզի այդ
դեպքում ուրիշներն աղոթեն ձեր հոգու համար:
Երբեք մի վախեցեք Ինձնից: Երբեք մի մերժեք Փրկության Իմ Ձեռքը: Քանի որ
առանց Ինձ դուք ոչինչ եք: Մի սպասեք կանչելու համար Իմ Սերը, երբ արդեն
չափից դուրս ուշ կլինի ձեզ օգնելու համար:
Ձեր փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Առանց Իմ Գթասրտության Գործողության ազգերը
կոչնչացնեն միմյանց
Շաբաթ, 31 դեկտեմբերի, 2011թ., ժ. 12:00
(Հատված մասնավոր պատգամից, որը տրվել է Մարիա Աստվածային
Գթասրտությանը, որը ներառում է աղոթքի խաչակրաց արշավանք 16-ը,
որպեսզի մարդիկ ընդունեն Նախազգուշացման ընթացքում Հիսուսի տված
ընծաները, և խոստում՝ Նրա Ամենասուրբ Խոսքը աշխարհին հռչակելու
համար:)

Աղջի՛կս, Նախազգուշացումը բոլորին կապացուցի Իմ այս սուրբ պատգամների
վավերականությունը աշխարհին: Դու երբեք չպետք է կասկածես դրանց:
Պատգամներից ոչ մեկը ոչ մի ձևով չի թունավորվել:
Նախապատրաստվիր Նախազգուշացմանը և ասա քո ընտանիքին ու
երեխաներին մի փոքրիկ աղոթք ասել իրենց մեղքերի թողության համար:
Հիմա Ես քեզ կտամ աղոթքի մի հատուկ խաչակրաց արշավանք աշխարհին
(16), որ օգնի հոգիներին ուժեղ մնալ Գթասրտության այդ Մեծ Գործողության
ընթացքում, որը Ես հիմա կներկայացնեմ աշխարհին:
<<Ո՛վ իմ Հիսուս, ինձ ուժեղ պահիր Քո Մեծ Գթասրտության այս փորձության
ընթացքում,
Տուր ինձ անհրաժեշտ շնորհները, որ փոքր դառնամ Քո Աչքում,
Բաց իմ աչքերը Հավիտենական Փրկության Քո խոստումի ճշմարտության
հանդեպ,
Ներիր ինձ իմ մեղքերը և ցույց տուր ինձ Քո Սերն ու Ընկերությունը,
Գրկիր ինձ Սուրբ Ընտանիքի բազուկների մեջ, որպեսզի մենք բոլորս
կարողանանք նորից մեկ դառնալ,
Ես սիրում եմ քեզ Հիսուս և խոստանում, որ այսօրվանից կհռչակեմ Քո Սուրբ
Խոսքը
Առանց վախի իմ սրտում և հոգու մաքրությամբ, հավիտյանս հավիտենից,
ամեն:
Երբեք չվախենաք Իմ Գթասրտության այդ մեծ գործողությունից, որը պետք է
տեղի ունենա, այլապես ազգերը կոչնչացնեն միմյանց:
Մարդկության մեծ մասը դարձի կգա, սակայն հոգիների համար պայքարը
կուժեղանա:
Ձեր սիրող Հիսուս
Մարդկության Ազատարար

Կույս Մարիամ. Ժամանակավոր խաղաղություն
աշխարհում, եթե խավարի հոգիները դարձի գան (Աղոթքի
խաչակրաց արշավանք 17)
Կիրակի, 1 հունվարի, 2012թ., ժ. 15:00
Զավա՛կս, ժամանակը մոտ է, բայց իմ զավակները պետք է համբերություն ցույց
տան: Ամեն ինչ կլինի իմ Հոր Սուրբ Կամքին համապատասխան:
Զավակնե՛րս, դուք պետք է հասկանաք, որ ձեր աշխարհում չարի ուժերը
սպառնում են Հայր Աստծո հանդեպ ունեցած ձեր հավատին: Այդ չար ուժերը
չեն հաղթի, քանի որ նրանք զորություն չունեն իմ Երկնավոր Հոր վրա: Սակայն
նրանք կչարչարեն իրենց ընկեր եղբայրներին և քույրերին սպանության,
պատերազմի և վերահսկողության միջոցով:
Աղոթեք, որ այդ խավար հոգիները տեսնեն շուտով իմ Որդու Լույսը: Եթե
նրանք տեսնեն և դարձի գան Նախազգուշացման ընթացքում, այդ դեպքում
երկրի վրա ժամանակավոր խաղաղություն կլինի:
Իմ Որդին՝ Հիսուս Քրիստոսը, ում պետք է վստահեն բոլոր հոգիները
փրկության համար, անհամբեր է բերելու համար մարդկությանը Իր Մեծ
Գթասրտության ընծան:
Սրտանց աղոթեք, զավակնե՛րս, այդ խավար հոգիների փրկության համար,
ովքեր հնարավոր է չգոյատևեն Նախազգուշացման ընթացքում:
Այդ խեղճ հոգիները սարսափի կմատնվեն ոչ միայն իրենց մեղքերին
ականատես լինելու ընթացքում, այլև երբ տեսնեն այն խավարը, որի մեջ իրենք
գտնվում են: Այդ խավարն այնքան է պարուրել նրանց հոգիները, որ իմ Որդու
Գթասրտության Լույսը նրանց կստիպի թույլ և անուժ զգալ:
Շատերը չափազանց թույլ կլինեն ընկալելու համար այն Գթասրտությունը, որն
իմ Որդին կառաջարկի նրանց:
Աղոթեք այդ հոգիների համար, Ես կոչ եմ անում ձեզ: Իմ Որդին մտադիր է
առաջին հերթին փրկել այդ հոգիներին: Նա ավելի շատ աղոթքների կարիք
ունի, զավակնե՛րս: Դուք պետք է գթասրտություն աղերսեք այդ խավար
հոգիների համար:
Զավա՛կս, խնդրիր Իմ զավակներին, որ աղոթքի խաչակրաց այս արշավանքը
(17) նվիրաբերեն Ինձ՝ Փրկության Մորը.

Ո՛վ Մարիամի Անապական Սիրտ
Մայր Փրկության և Միջնորդուհի ամեն շնորհի
Դու, որ կմասնակցես Սատանայի չարությունից
Մարդկության փրկությանը,
Աղոթիր մեզ համար:
Մայր Փրկության, աղոթիր, որ բոլոր հոգիները կարողանան փրկվել և ընդունել
Քո Որդու՝ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի կողմից ցույց տրվող սերն ու
գթասրտությունը, ով մեկ անգամ ևս գալիս է փրկելու համար մարդկությանը և
մեզ հավիտենական փրկության հնարավորությունը տալու:
Ամեն
Ձեր Սիրող Մայր
Մայր Փրկության

Միայն մեկ ճշմարտություն կա, մեկ Լույս: Մնացած ամեն
ինչ սուտ է
Կիրակի, 1 հունվաևի, 2012թ., ժ. 17:30
Իմ սիրելի աղջի՛կ, իմացիր, որ ինչքան էլ դժվար է այս առաքելությունը, Ես
միշտ քեզ ուղղություն կտամ:
Իմ Ձայնը միշտ խրախուսում է քեզ: Իմ Հոգին ազդում է քո սրտի վրա այնպես,
որ դու անուժ ես նրա դեմ: Իմ Սերն այնքան պարուրող է, որ դու չես կարող
մեջքդ շրջել դեպի Ինձ կամ ժխտել Ինձ: Սակայն գտնում ես, որ սայթաքում ես
ճանապարհին:
Երբ փորձում ես վերլուծել Իմ Խոսքը, կտեսնես որ չես կարող դա
հաջողությամբ անել: Ոչ մի չափի վերլուծություն չի կարող փոխել այն
ճշմարտությունը, որը Ես եմ ասում:
Ոչ ոք, ներառյալ դու, աղջի՛կս, իրավասու չէ շրջել Իմ Սուրբ Խոսքի իմաստը,
որպեսզի այն ավելի ընդունելի դառնա ձեր աչքում:

Սա վերաբերում է Սուրբ Աստվածաշնչում պարունակվող Իմ Խոսքին, և այս
պատգամներում պարունակվող Իմ Խոսքին:
Ավելի շատ վստահիր Ինձ, ազջի՛կս: Խնդրիր Իմ զավակներին և Իմ բոլոր
սիրելի հետևորդներին ամբողջապես Ինձ վստահել:
Ես երբեք չեմ թողնի մարդկությունը կործանվի: Ես երբեք Իմ մեջքը չեմ շրջի Իմ
փայփայած զավակների աղերսների հանդեպ: Ես միշտ կարձագանքեմ խեղճ
հոգիներին, ովքեր խնդրում են Իմ Գթասրտությունը:
Սակայն Ես երբեք չեմ խոսի Իմ զավակների հետ այնպես, որպեսզի
հարմարվեմ նրանց կարիքներին և տամ նրանց այն, ինչ նրանք են ցանկանում
լսել:
Ճշմարատությունը պետք է ասվի: Իմ սուրբ Խոսքը երբեք չպետք է նոսրացվի
(ամլացվի), ոչ էլ ճշմարտությունը՝ կեղծվի:
Իմ սուրբ Խոսքը երբեք չպետք է փոխվի, հարմարեցվի կամ շրջվի, այնպես որ
այն դառնա սուտ:
Իմացեք, որ Իմ Արդարադատության ժամանակը մոտ է: Հասկացեք, որ Իմ
Գթասրտությունը մեծ է, սակայն այն չարությունը, որը Ես տեսնում եմ ձեր
աշխարհում, Ինձ գարշանք է պատճառում:
Այդ չարությունը նույնիսկ արդարացվում է նրանց կողմից, ովքեր գիտեն Իմ
Խոսքը և հռչակում են, թե ճանաչում են Ինձ:
Նրանք դարեր շարունակ շրջել են Իմ ուսուցումները, հարմարեցնելու համար
դրանք իրենց ագահությանը, քմահաճույքին, հպարտությանը և
ընչաքաղցությանը:
Որքա՜ն է Իմ Սիրտը կոտրվում տեսնելով Իմ առջև ցուցադրվող
անառակության գործերը, և ականատես լինելով, թե ինչպես են Իմ զավակները
հիմարացվում՝ հավատալով, թե դրանք ընդունելի են Իմ Աչքում:
Արթնացեք ճշմարտության հանդեպ: Իմ Մեծ Գթասրտությունը մատչելի է
յուրաքանչյուր հոգու համար Նախազգուշացման ընթացքում:
Բայց զգուշացեք, այն քրիստոնյաները, ովքեր հավատացած են, թե Իմ
ուսուցումների շրջված ճշմարտությունը ընդունելի կլինի Իմ Աչքում, կցնցվեն
Նախազգուշացման ընթացքում: Նրանք կդիմադրեն ճշմարտությանը, երբ Ես
բացահայտեմ թե ինչպես են իրենց մեղքերը մեծապես վիրավորում Ինձ:

Ես կոչ եմ անում այդ մարդկանց ընդունել, որ Ես Ճշմարտությունն եմ և Լույսը:
Միայն մեկ Ճշմարտութուն կա: Մեկ Լույս: Մնացած ամեն ինչ սուտ է:
Զննեք ձեր գիտակցությունը, զավակնե՛րս, անկեղծորեն, նախքան
Նախազգուշացումը տեղի կունենա: Սովորեք ճանաչել Ճշմարտությունը
նախքան կգաք Իմ առջև: Քանի որ միայն և միայն այդ դեպքում ձեր
տառապանքն ավելի քիչ կլինի:
Ձեր Ուսուցիչ և Ազատարար
Ողջ մարդկության Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Կույս Մարիամ. Իմ Անապական Սրտի հաղթանակի
ժամանակը հեռու չէ
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Զավա՛կս, իմ Անապական Սրտի հաղթանակի ժամանակը հեռու չէ:
Մինչ Սատանայի զորությունը նվազում է, նա ավելի անողոք է դառնում
հոգիներ հետապնդելու մեջ:
Նույնիսկ ուժեղ հոգիների համար այս ժամանակահատվածը դժվար կլինի,
քանի որ նրանց հավատքը ծայրահեղ փորձության կենթարկվի:
Զավա՛կս, երբ իմ զավակների հավատքը փորձության է ենթարկվում այսպիսի
դաժան ձևով, նրանք չպետք է սասանվեն, այլ՝ զգոն մնան: Նրանք պետք է
սրտով մաքուր մնան միշտ:
Նրանք պետք է նաև լուռ մնան, երբ իրենց հոգիների մեջ նախանձ գտնեն:
Նախանձն ու խանդը տանում են դեպի ատելություն: Ընտրյալ հոգիների
հանդեպ նախանձն ավելանում է նույնիսկ նրանց մեջ, ովքեր սիրում են իմ
Որդուն:
Զավակնե՛րս, դուք երբեք չպետք է տեղի տաք այդ գայթակղությանը, որը
դրվում է ձեր սրտերի մեջ չարի կողմից:

Հիմա աշխարհում մի լայնատարած նախանձ կտարածվի իմ բոլոր
տեսանողների և սուրբ պատգամատարների հանդեպ: Սա կանխասացվել է,
քանի որ նրանք վերջին ժամանակների բազմաթիվ սրբերից են:
Նրանց բաժինը ծանր է և նրանք ուժգին կերպով կտառապեն իրենց տրված
առաջադրանքների պատճառով:
Զավա՛կս, ես կոչ եմ անում բոլոր նրանց, ովքեր պատվում են ինձ՝ իրենց
Օրհնյալ Մորը, որ աղոթեն ինձ տեսանողների և վերջին ժամանակների
մարգարեների պաշտպանության համար:
Նրանք ձեր աղոթքների կարիքն ունեն: Եթե կասկածներ ունեք այդ հոգիների
համար, ովքեր ընտրվել են աշխարհին Ճշմարատությունը հայտնելու համար,
ապա աղոթեք նրանց համար, անկախ ամեն ինչից:
Դուք բոլորդ Աստծո արարչությունն եք: Դուք պետք է սեր ցույց տաք միմյանց
հանդեպ: Հռչակեք իմ Որդու Սուրբ Անունը, սակայն երբեք դա մի արեք Աստծո
մեկ այլ արարածին վիրավորելու հաշվին:
Վիրավորանքները սիրուց չեն բխում: Նրանք գալիս են խաբեբայից, ում
ատելությունը մարդկության հանդեպ սահմաններ չի ճանաչում:
Եթե սիրում եք իմ Որդուն և մեղավորություն եք տեսնում մեկ այլ հոգու մեջ,
ապա պետք է կնքեք ձեր շրթունքները:
Երբեք մի չարախոսեք ուրիշին իմ Որդու Անվամբ:
Իմ Սիրտը ասես խոցվում է սրով, երբ տեսնում եմ ինձ՝ Աստծո Սուրբ Մորը
նվիրաբերված հոգիներին, ովքեր վիրավորանքներ են հեղում այն
տեսանողների վրա, որոնք ընրվել են օգնելու հոգիներ փրկելու համար:
Աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք այսօր աշխարհում Հայր Աստծո կողմից ընտրված
տեսանողների համար:
Հավատացած եղեք, որ նրանք են, որ կրում են ամենամեծ վիրավորանքները,
ովքեր խոսում են իմ Որդու անվամբ:
Նրանք, ում պատգամները կատաղի կերպով հարձակման են ենթարկվում,
մերժվում կամ մասնատվում, սովորաբար նրանք ընտրյալ հոգիներն են:
Նրանք չարի առաջնահերթ թիրախներն են, ով ուրիշների միջոցով կծաղրի
հավատացողներին, որ մերժեն այդ տեսանողներին:

Հիշեք, որ այս պատգամները ներկայացնում են իմ Որդուն և Նրա Սուրբ Խոսքը:
Մերժեք ճշմարիտ տեսանողին, և դուք կմերժեք իմ թանկագին Որդու Խոսքը:
Միշտ աղոթեք զանազանության համար: Այնուամենայնիվ, դուք երբեք չպետք
է հրապարակայնորեն վիրավորեք դժոխքի կրակներից հոգիներ փրկելու
նպատակով մարդկությանը տրվող այս աստվածային պատգամները:
Խաչընդոտեք այդ տեսանողների աշխատանքին, և դուք կխոչընդոտեք
հոգիների փրկությանը:
Ձեր սիրող Մայր
Երկնի Թագուհի
Մայր Փրկության

Հայր Աստված. Երկու միլիարդ հոգի դարձի կգան այս
պատգամների արդյունքում
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Աղջի՛կս, այսօրվա տեսիլքի ընծան, երբ Ես բացահայտեցի քեզ Իմ Որդու Դեմքը
և Ինձ՝ քո Երկնավոր Հորը, հազվագյուտ է:
Դու օրհնյալ ես, որ քեզ տրվել է այդ արտակարգ ընծան Երկնքից: Սա
անհրաժեշտ էր քեզ ավելի ուժեղ դարձնելու համար: Քո տառապանքը
կթեթևանա հիմա, և դու ավելի ուժեղ կդառնաս, քան նախկինում էիր:
Երբեք չվախենաս այս աշխատանքից, քանի որ մինչև հիմա պետք է իմացած
լինեիր, որ երկրի վրա ամբողջ զորությունը Իմ Երկնավոր Ձեռքերում է: Ոչ մեկը
իշխանություն չունի Հոր վրա: Նույնիսկ խաբեբան չի կարող միջամտել կամ
փոխել մարդկության հանդեպ Իմ Երկնավոր Պլանը:
Երկինքն ուրախանում է այն դարձի համար, որն սկսվել է Իմ այս
պատգամներից: Հիմա մոտ երկու միլիարդ հոգիներ դարձի կգան որպես
ուղղակի արդյունք այս աստվածային պատգամների:
Ոչ մի մարդ չի կանգնեցնի այս աշխատանքը: Նրանք կփորձեն այդ, բայց
անօգուտ:

Իմ աստվածային պաշտպանությունը ծածկում է բոլոր այն հոգիներին, ովքեր
հռչակում են հավիտենական փրկության Ճշմարտությունը:
Երբեք տեղի չտաք, զավակնե՛րս, անկախ այն բանից, թե որքան դժվարին
կդառնա ձեր տառապանքը: Տառապանքը, երբեք չմոռանաք, ձեզ ավելի է
մոտեցնում Իմ Երկնային Թագավորությանը:
Դուք, զավակնե՛րս, կուրախանաք, երբ զգաք այն շնորհները, որոնք հեղվում են
ձեզ վրա Իմ Որդու միջոցով:
Զգոն մնացեք: Շարունակեք աղոթել բոլոր հոգիների համար և ոչ մի րոպե մի
կասկածեք, որ այդ Ես եմ՝ ձեր Հավիտենական Հայրը, ով բերում է ձեզ մտքի,
մարմնի և հոգու խաղաղություն այս պատգամների միջոցով:
Վերաբերվեք այս պատգամներին որպես սրբազան: Նրանք եղել են և միշտ
կմնան համապատասխան Իմ Խոսքին՝ տրված մարդկանց ժամանակի սկզբից
ի վեր: Նրանք այնպես կբոցավառեն ձեր հոգու բոցը, որ ձեզ համար դժվար
կլինի անտեսել:
Թույլ տվեք որ Իմ Հոգին հասնի ձեզ և հանգստացեք: Միայն այդ դեպքում Ես
կարող եմ դիպչել ձեր հոգուն որ ճանաչման կայծը վառի ձեր սիրտը:
Ես կոչ եմ անում ձեզ շրջվել դեպի Ինձ, որպեսզի կարողանամ գրկել ձեզ
այնպես, ինչպես միայն Հայրը կարող է գրկել:
Թույլ տվեք Ինձ առաջարկել ձեզ Իմ պաշտպանությունը և շնորհները որ ձեզ
բավականին ուժեղ դարձնեմ կռվելու համար Իմ բանակում՝ ձեր աշխարհի
չարի դեմ:
Իմ բանակը կբերի այն խաղաղությունը, որը ցանկանում եք, և այն սերը, որի
կարիքն ունեք ձեր ծարավը հագեցնելու համար:
Գնացեք խաղաղությամբ, զավակնե՛րս, գիտենալով, որ Ճշմարտությունն է
պարունակվում այս պատգամների մեջ, որոնք Ես վավերացրել եմ ողջ
աշխարհի համար:
Դուք, եթե սրտով մաքուր և խոնարհ եք, կճանաչեք Իմ Սերը: Դարձեք փոքր,
ինչպես երեխա, Իմ Աչքում: Միայն այդ դեպքում Ես ձեզ վեր կբարձրացնեմ
ինչպես հրեշտակի Իմ Ստորակարգության (հիերարխիա) մեջ, երբ ժամանակը
գա:

Գնա խաղաղությամբ: Հանգստացրու քո հոգնած գլուխն Իմ Ուսի վրա, և Ես
կբերեմ քեզ այն հարմարավետությունն ու սփոփանքը, որին տենչում ես:
Ես սիրում եմ ձեզ, զավակնե՛րս: Ձեզնից յուրաքանչյուրին:
Ես ուրախանում եմ, քանի որ երբ մեր Սուրբ Ընտանիքի միավորման օրը գա,
ողջ երկինքը կերգի գովաբանությամբ և փառքով հավիտյան:
Հայր Աստված
Ծանոթություն. Հղումը 2 միլիարդ հոգու – Մարիա Աստվածային
Գթասրտությունը ցանկանում է հայտնել, որ ավելի վաղ ստացած անձնական
պատգամի մեջ, ստացված Հայր Աստծո կողմից, իրեն ասվել է, որ <<Երկու
միլիարդով ավել հոգիներ, ովքեր այլ կերպ չէին փրկվի, կփրկվեն այս
պատգամների շնորհիվ>>: Շատերը մեկնաբանել են վերոնշյալ պատգամն
այնպես, որ միայն երկու միլիարդ հոգի կփրկվի աշխարհում, որը սխալ է:
Կփրկվեն ավելին: Երկու միլիարդը կլինի ի հավելում փրկվածների:

Շատ շուտով Ես Ինձ հայտնի կդարձնեմ
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Աղջի՛կս, շատ շուտով Ես Ինձ հայտնի կդարձնեմ:
Նախապատրաստություններն ավարտված են, բայց Ես ավելի շատ աղոթքների
կարիք ունեմ նրանց համար, ովքեր կմեռնեն թշվառ մահով մահացու մեղքի
մեջ Նախազգուշացման ընթացքում:
Ես կոչ եմ անում Իմ հետևորդներին աղոթել, աղոթել, աղոթել նրանց խեղճ
հոգիների համար:
Ես սիրում եմ ձեզ, Իմ սիրելի հետևորդնե՛ր: Ինչպե՜ս եմ Ես հրճվում այն սիրուց
և սրտի մաքրությունից, որը տեսնում եմ ձեր մեջ: Դուք Ինձ այնքան շատ
սփոփանք եք բերում և թեթևացնում եք Իմ տառաապանքը: Ձեր
նվիրվածությունը բալասանի պես է Իմ թարախակալող Վերքերի վրա:
Աշխարհում, ճիշտ այնպես, ինչպես Ինձ են շատերը վանում և մերժում, ձեր
հավատարմությունն է, Իմ սիրելի հետևորդնե՛ր, որ Ինձ մեծ ուրախություն է
բերում:

Իմ տառապանքը պայմանավորված է աշխարհում անաստվածության
մակարդակից: Այս աշխարհի, որը պատվում է փառասիրությունը, սեփական
անձի փառքը և կեղծ կուռքերի:
Իմ Անունը կարևոր չի համարվում: Իմ Ձայնը չի լսվում իրենք իրենցով
տարվածների ձայների ժխորից վեր:
Որքա՜ն բարձրաձայն են նրանք բղավում և պարծենում իրենց աշխարհիկ
ունեցվածքով: Բայց Իմ սիրելի հետևորդների շշունջներն են, որ թույլ են տալիս
Ինձ խոսել այնպես, որ Իմ Ձայնը լսվի:
Դուք, Իմ հետևորդնե՛ր, հիմա Ինձ հետ միության մեջ եք այնպիսի ձևով, որ
կզարմացնի ձեզ:
Գնա, աղջի՛կս, և ասա Իմ սիրելի հետևորդներին, որ Ես սիրում եմ իրենց և որ
Իմ շնորհները բավարար չափով կուժեղացնեն նրանց հռչակելու համար Իմ
Անունը մի աշխարհի, որը կարիք ունի լսելու Ճշմարտությունը, որպեսզի
հոգիները կարողանան փրկվել:
Ձեր սիրող Հիսուս

Միջուկային պատերազմի փորձեր Միջին Արևելքում
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(Հատված մի պատգամից, որի մեծ մասն անձնական պատգամ է՝ տրված
Մարիա Աստվածային Գթասրտությանը):
Իմ սիրելի աղջի՛կ, ուշ դարձրու Ինձ հիմա, մինչ Ես տեղեկացնում եմ
աշխարհին, որ ազգերը կփորձեն սկսել ոչնչացնել միմյանց արևելքում:
Շատ աղոթք է անհրաժեշտ վստահանալու որ այս միջուկային պատերազմը և
մյուս վայրագությունները կասեցվեն: Երբեք մի մոռացեք, որ աղոթքը հզոր է և
կարող է մեղմացնել շատ չար իրադարձություններ:
Ես պետք է հիշեցնեմ ձեզ Իմ ցանկության մասին, որ աղոթքներ ասվեն
հոգիների փրկության համար:
Ես ավելի շատ հոգիների կարիք ունեմ, աղջի՛կս, հատկապես նրանց, ովքեր
մեռնելու են Նախազգուշացման ժամանակ:

Մինչև այժմ պետք է իմանայիր, որ սա Իմ ամենամեծ ցանկությունն է, և Իմ
հետևորդների աղոթքներն են, որ կարող են բերել այդ հոգիների փրկությունը:
Ես կոչ եմ անում աղոթախմբերին ամենուրեք, որ հիմա սրտանց աղոթեն
այդպիսի հոգիների համար:
Աստված՝ Իմ Հավիտենական Հայրը, համապատասխանաբար կպատասխանի
ձեր խնդրանքներին և փրկապարան կառաջարկի այդ խեղճ հոգիներին:
Դու հոգնած ես հիմա, աղջի՛կս: Գնա խաղաղությամբ: Հանգստացիր:
Ձեր Հիսուս

