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Հատոր 2 

7 հունվարի, 2012թ. – 4 սեպտեմբերի, 2012թ. 

Դատեք և հայհոյեք ուրիշին Իմ Անվամբ, և դուք կթքեք Իմ 

դեմքին 

Շաբաթ, 7 հունվարի, 2012թ., ժ. 15:40 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, մինչ Իմ հետևորդները շարունակում են պայքարել միմյանց հետ 

աշխարհին ուղղված Իմ այս Սուրբ Պատգամների վավերական լինելու մասին, ավելի 

ու ավելի շատ հոգիներ են շարունակում բաժանվել Ինձնից: 

Ձեզանից նրանց, ովքեր հայտարարում են, թե ճանաչում են Ինձ, համոզվեք, որ Իմ 

հանդեպ ձեր սերը պետք է ապացուցվի: 

Բավական չէ ասել, որ սիրում եք Ինձ: Դուք պետք է առաջին հերթին սիրեք ձեր 

ընկերոջը: 

Ինչպե՞ս եք սիրում ձեր ընկերոջը: Նրանց սիրով և հարգանքով վերաբերվելով, 

անկախ նրանից, թե ինչպես են նրանք ձեզ վիրավորում: 

Վայ ձեզնից նրանց, ովքեր զրպարտում են ուրիշին Իմ Անվամբ: Դուք կորած եք Ինձ 

համար: Առանց ձեր սրտում խոնարհության, երբ դուք դատում կամ հայհոյում եք 

ուրիշին Իմ Անվամբ, դուք թքում եք Իմ Դեմքին: 

Հիշեք, դուք Ինձ չեք ներկայացնում, երբ հայհոյում եք և հանրորեն ատելություն ցույց 

տալիս ուրիշների հանդեպ: 

Սակայն շատերը, ովքեր իրենց պատկերացնում են որպես Իմ սուրբ առաքյալներ, 

ընկնում են այս թակարդը, որը նրանց համար դրվում է Սատանայի կողմից նրանց 

սխալի մեջ գցելու համար: 

Հեռու գնացեք, Ես ասում եմ: Աղոթեք ներում ստանալու համար: Շատ ավելի լավ 

կլիներ, որ ավելի շատ ժամանակ անցկացնեիք աղոթքի մեջ՝ ձեր եղբայրների ու 

քույրերի փրկության համար: 

https://erkrordgalusty.wordpress.com/
http://theremnantarmy.info/


Ո՜հ, որքան եմ Ես ցանկանում, որ այն հետևորդները, ովքեր ասում են, թե գալիս են Իմ 

Անվամբ, վարվեին այնպես, ինչպես Ես եմ նրանց ասել: Որքան են նրանք 

վիրավորում այն խեղճ հոգիներին, ովքեր անում են իրենց կարողացածը Իմ Աչքում 

խոնարհ մնալու համար: 

Զանազանման մեծ անհրաժեշտություն կա Իմ Աստվածային Շրթունքներից եկող այս 

Սուրբ Պատգամների առնչությամբ, որոնք այս վերջին ժամանակներում տրվող 

այդպիսի պատգամներից վերջինն են: 

Երբեք մի ստեղծեք ձեր սեփական կարծիքը՝ հիմնված Իմ և Իմ Ուսուցումների 

վերաբերյալ խեղաթյուրված պատկերացումների վրա: 

Ես ամենից առաջ Գթասրտության Աստված եմ առաջին հերթին, նախքան կգամ 

որպես Դատավոր: 

Ես սիրում եմ ձեզ բոլորիդ, բայց այսօր Ես տառապում եմ նույն ցավով, ինչ 

ժամանակին զգացել եմ Գեթսեմանիի պուրակում: Ես երբեք չեմ հանգստանա, մինչև 

ձեզ չփրկեմ չարից: 

Ով էլ որ ասում է, թե Ես չեմ տառապում, Ինձ չի ճանաչում: 

Ով էլ որ կարծում է, թե իրեն իշխանություն է տրված դատել մեկ ուրիշին Իմ Անվամբ, 

Ինձ ճշմարիտ չի սիրում: Դրա փոխարեն նա սիրում է ինքն իրեն և լցոնված է 

հպարտությամբ: 

Ով էլ որ իր մատն է թափահարում ուրիշների վրա, որպեսզի ստիպի նրանց Ինձ 

հավատալ, նա նույնպես սխալ է հասկացել սիրո, խոնարհության և համբերության 

մասին Իմ ուսուցումները:  

Շատ լավ մտադրություն ունեցող քրիստոնյաներ հավատացած են, թե իրենց դերը Իմ 

ուսուցումների վերլությունն ու վերագնահատումն է: Սակայն նրանց 

վերլուծությունների մեծ մասը հիմնված է մարդկային և բանական մտածողության 

վրա, որը քիչ նշանակություն ունի Իմ Թագավորության համար: 

Երբ Ես կոչ եմ անում ձեզ դառնալ փոքր Իմ Աչքում, Ես ի նկատի ունեմ դառնալ 

որպես մի երեխա, որը չի քննում: Ես ի նկատի ունեմ որպես մի երեխա, ով 

ամբողջապես վստահում է իր հորը առանց վախի իր սրտում: 

Մինչև դուք փոքր չդառնաք Իմ Աչքում, դուք հարմար չեք խոսելու Իմ Անունից: 

Երբ գտնեք այն խոնարհությունը, որը Ես եմ փնտրում, միայն այդ ժամանակ դուք 

կկարողանաք օգնել Ինձ հոգիներ փրկելու: 

Ձեր ուսուցիչ 

Մարդկության Ազատարար 

Հիսուս Քրիստոս 



 

Հայր Աստված. Դուք, սիրելի զավակներս, ձեր առջև 

փառահեղ ապագա ունեք 

Կիրակի, 8 հունվարի, 2012թ., ժ. 14:04 

Ես ողջ արարչության Թագավորն եմ: Ես Ալֆան եմ և Օմեգան: Ողջ մարդկությունը 

կպատվի Ինձ՝ Հայր Աստծուն, Ամենաբարձրյալ Արարչին և Թագավորին: 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, վերջապես մարդկության կողմից Ինձ՝ իրենց Երկնավոր Հորը Իր 

ողջ Փառքի մեջ պատվելու ժամանակը շատ մոտ է: 

Իմ սիրելի զավակների աղոթքները, Իմ այդ խոնարհ ծառաների աղոթնքերը, հոգիներ 

են փրկում և մարդկության մեծ մասին, խավարի ուժերից, որոնք ծածկում են երկիրը: 

Տեսեք, Ես ասում եմ ձեզ բոլորիդ. Իմ խոնարհ հետևորդնե՛ր և ովքեր հավատում եք 

Ինձ՝ ողջ մարկության Արարչին, միավորվեք: Դուք պետք է միավորվեք որպես մեկ 

ուժ՝ պատվելու համար Ինձ՝ ձեր Հորը: 

Աղոթեք միասնության մեջ հիմա գլոբալ դարձի համար: Սուրբ Հոգին Իմ կողմից 

դուրս էր հեղվել ողջ աշխարհի վրա 2011թ. մայիսի 10-ին: Նա արդեն նշան է արել 

այնքան շատ լավ հոգիների, որ հռչակեն Իմ Խոսքը: 

Հիմա, երբ Սատանայի ուժը նվազում է, նա կհարձակվի որքան հնարավոր է շատ 

հոգիների վրա: Ամենավատ հարձակումները կարվեն Իմ Եկեղեցիների վրա և բոլոր 

նրանց, ովքեր պատավում են Ինձ՝ իրենց Երկնավոր Հորը: 

Իմ եկեղեցու հավատը կշարունակի թուլանալ, բայց նրանց հավատը, ովքեր 

խոնարհվում են Իմ առջև, կշրջի բարի քրիստոնյաների մտքերն ամենուր և նրանց 

ավելի կմոտեցնի Ինձ: 

Ավելի շատ խառնաշփոթություն է պարուրել Իմ զավակներին: Բոլոր նրանց, ովքեր 

հեռացել են Ինձ՝ իրենց Ամենաբարձրյալ Աստծուն աղոթելուց, լսեք մարդկությանն 

ուղղված Իմ աղերսը հիմա: 

Երբեք ոչ մեկի թույլ մի տվեք, որ ձեզ հեռացնեն Իմ Սուրբ Խոսքի ճշմարտությունից, 

որը տրված է մարդկությանը հոգիներ փրկելու համար: 

Երբեք ոչ մեկի թույլ մի տվեք, որ ձեզ ետ կանգնեցնի այն խեղճ չարչարված հոգիների 

համար աղոթելուց, ովքեր բռնված են Սատանայի կողմից: 

Միավորվեք որպես մեկ, զավակնե՛րս, և աղոթեք Գթասրտության համար մի վերջին 

անգամ: Ձեր աղոթքներն Ինձ առաջարկում են այն օգնությունը, որը պահանջվում է 

մարդկության մեծ մասին փրկելու համար: 



Դու, աղջի՛կս, վերջին ժամանակների այն մարգարեն ես, ով ամենաշատը կտառապի: 

Այս առաքելության պատճառով դու կստանաս իրենց տեսակի մեջ աշխարհին տրվող 

այսպիսի պատգամներից վերջինը, և կլինես Սատանայի ու նրա զինակիցների 

առաջին թիրախը: 

Հիմա շատ մարգարեներ կան, ում տրվել է Իմ կողմից սրբագործված սուրբ 

առաքելություն՝ օգնելու առաջնորդել մարդկությանը: 

Քո առաքելությունից հետո Ես ուրիշ ոչ մեկի չեմ ուղարկի Իմ պատգամները 

հաղորդելու, որովհետև աշխարհը, ինչպես դուք եք այն ճանաչում, ընդմիշտ փոխված 

կլինի: 

Որպես վերջին ժամանակների մարգարե, քո ձայնը կմերժվի առաջին հերթին 

ամենաշատը հավատացողների կողմից: Քանի որ նրանք կհակառակվեն այս 

աստվածային պատգամենրին մի այնպիսի ձևով, որը կսարսափեցնի և կվախեցնի 

քեզ, աղջի՛կս: 

Սատանան կհարձակվի այդ խեղճ սուրբ հոգիների վրա, օգտագործելով նրանց 

որպես միջոց Ինձ վնասելու համար: Նա արդեն կուրացրել է հավատացողների 

սրտերը ճշմարտության հանդեպ: 

Նա կշրջի ճշմարտությունը նրանց մտքերի մեջ, ովքեր պատվում են Ինձ՝ իրենց 

Երկնավոր Հորը և Իմ սիրելի Որդուն՝ Հիսուս Քրիստոսին: 

Սակայն ուրախ եղիր, որովհետև արդեն իսկ շատ դարձ է տեղի ունեցել աշխարհում 

այլ տեսանողների ու մարգարեների օգնությամբ: 

Այնքան շատ կատաստրոֆիկ իրադարձություններից եք խուսափել նրանց 

աշխատանքի շնորհիվ: 

Այնուամենայնիվ, մի շարք երկնային պատիժներ կշարունակեն իջնել մարդկության 

վրա, որպեսզի մաքրագործեն ազգերին: 

Աղջի՛կս, օձի զորությունը կճզմվի, և շուտով: Ահա թե ինչու Իմ զավակները չպետք է 

վախենան ապագայից: Դուք, Իմ սիրելի զավակնե՛ր, փառահեղ ապագա ունեք ձեր 

առջև: 

Դուք միայն պետք է աղոթեք ձեր եղբայրների և քույրերի համար և ամբողջապես Ինձ 

վստահեք: 

Չնայած Նախազգուշացումը, որը տեղի կունենա շուտով և անսպասելիորեն, կփրկի 

հոգիներ, դեռևս շատ աղոթքի կարիք կա: 

Աղոթքները, որոնք Ես հիմա խնդրում եմ ձեզնից, հատկապես երիտասարդների 

համար են ողջ աշխարհով մեկ: 



Սրանք այն երեխաներն են, ովքեր ընկել են Սատանայի կողմից հնարված չար ստերի 

ծուղակը: Սրանք այն երեխաներն են, ովքեր իրենց ժամանակի մեծ մասն անց են 

կացնում պաշտելով կեղծ կուռքերի և հավատալով մի սուտ աշխարհի: Ամենաշատը 

նրանք ձեր աղոթքների կարիքն ունեն: Միավորվեք, զավակնե՛րս: Մի կողմ դրեք ձեր 

տարբերությունները: Մի կողմ նետեք ձեր հպարտության թիկնոցը: Սիրով և 

խոնարհությամբ ծնկի իջեք խնդրելու համար Ինձնից այն շնորհները, որոնց կարիքն 

ունեք: Այդ շնորհները կողողեն ձեր հոգին Սուրբ Հոգով: Միայն այդ ժամանակ ձեր 

աղոթքները կլսվեն և պատասխան կտրվի դրանց: 

Ձեր սիրող Երկնավոր Հայր 

Ամենաբարձրյալ Աստված  

 

Հիսուսը կոչ է անում աշխարհի բոլոր երեխաներին 

Կիրակի, 8 հունվարի, 2012թ., ժ. 15:30 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես այսօր կոչ եմ անում բոլոր երեխաներին՝ յոթը տարեկանից 

բարձր, Իմ յուրաքանչյուր երեխայի աշխարհում: Դուք, Իմ փոքրիկ երեխանե՛ր, 

գոհարների պես եք Իմ աչքում: Դուք Ինձ այնպիսի քնքուշ սեր եք բերում, և Ես 

ուրախանում եմ ձեր ընկերակցությամբ: Իմացեք, որ Ես ձեզ շատ եմ սիրում: Ձեզնից 

ոմանք արդեն Ինձ ճանաչում են, և դա լավ է: 

Ես ձեզ հրավիրում եմ, որ Ինձ հետ ավելի շատ խոսեք: Ձեր սեփական բառերով: 

Ինչպես ընկերոջ հետ: Երբեք մի մտածեք, որ պետք է սովորեք անգիր արտասանել 

աղոթքներ, որոնք ձեզ համար դժվար կարող են լինել: Դրա փոխարեն եկեք Ինձ մոտ և 

կիսեք ձեր բոլոր մտքերը, վախը, նորությունները կամ պրոբլեմները: Ես միշտ ձեր 

կողքին եմ, նույնիսկ երբ դուք անտեսում եք Ինձ: Ես միշտ լի եմ հույսով: 

Այն խեղճ երիտասարդներին, ում կյանքը լի է անհավատարմությամբ, կամ ովքեր 

ընկել են ալկոհոլի և թմրանյութերի ազդեցության տակ, դուք պետք է իմանաք 

հետևյալը: Չնայած դուք ձեր ներսում դատարկություն եք զգում, դուք պետք է Ինձ 

տաք ձեր ձեռքը, և Ես կբռնեմ այն: Ես կփրկեմ ձեզ շփոթության ծովի մեջ ընկղմվելուց: 

Ձեզնից շատերն են իրենց զգում անարժեք և անկարևոր: Դուք այնքան ճնշված եք 

զգում նրանց պատճառով, ում պաշտում եք կուռքի պես երաժշտության և հռչակի 

աշխարհում, որ ձեզ ամբողջապես անհամապատասխան եք զգում: Երբեք ձեզ 

այդպես մի զգացեք, Իմ փոքրիկ զավակնե՛ր, որովհետև Իմ աչքում դուք չափազանց 

հատուկ եք: Ձեզնից յուրաքանչյուրը մի եզակի տեղ ունի Իմ Սրտում: Թույլ տվեք Ինձ 

տանել ձեզ ճամփորդության դեպի մի հրաշալի գեղեցիկ ապագա: 

Ես շուտով կբերեմ մի նոր հրաշալի Խաղաղության և Փառքի Դարաշրջան երկրի վրա: 

Դուք պետք է ուժեղ մնաք: Երբեք տեղի չտաք, երբ ձեզ ընճված եք զգում: Երբեք 

չհուսահատվեք, երբ ձեզ անարժան եք զգում:  



Դուք, հիշեք, ծնվել մի նպատակի համար: Անկախ ձեր հանգամանքներից, ձեր 

ծննդյան նպատակը հետևյալն է: Դուք ծնվել եք միանալու համար Ինձ որպես Իմ նոր 

փառահեղ թագավորության մասնիկ: 

Ես գիտեմ, որ ձեզ համար դժվար է լսել Իմ Ձայնը, քանի որ շատ կեղծ Աստվածներ 

կան, որոնք փորձում են գրավել ձեր ուշադրությունը: 

Իմ խոստումը ձեզ հետևյալն է: Ապրեք ձեր կյանքը Ինձ՝ ձեր Հիսուսին հուսալով և 

սիրելով, և Ես կտամ ձեզ Դրախտի ընծան: Այս Դրախտն այն է, ինչը սպասում է ձեզ, 

եթե դուք միայն խնդրեք Ինձ, որ օգնեմ ձեզ դեպի Ինձ ձեր ուղևորության ընթացքում: 

Ես այն Սերն եմ, որը պակաում է ձեր կյանքում: 

Ես այն Խաղաղությունն եմ, որը դուք փնտրում եք: 

Ես այն Օգնությունն եմ, որի կարիքն ունեք, որ ձեր սրտում նորից սեր զգաք: 

Ես Սեր եմ: 

Ես Լույսն եմ: 

Առանց Ինձ դուք կմնաք խավարի մեջ: 

Ես սիրում եմ ձեզ, անկախ նրանից, թե դուք ինչպես ցավ կպատճառեք Ինձ կամ 

կվիրավորեք Ինձ: 

 Ասեք այս փոքրիկ աղոթքը, և Ես անմիջապես վազելով ձեզ մոտ կգամ. 

(բաց իմ աչքերը – աղոթք երիտասարդների համար) 

Հիսուս, եթե կարող ես, լսել ինձ, ապա լսիր օգնության իմ կանչը: Խնդրում եմ, օգնիր 
ինձ զբաղվել նրանցով, ովքեր ինձ ցավ են պատճառում: Օգնիր ինձ կանգնեցնել 
նախանձը, որ չիշխի իմ կյանքի վրա, և չցանկանամ բաներ, որոնք ես չեմ կարող 
ունենալ: Դրա փոխարեն բաց իմ սիրտը Քո հանդեպ, սիրելի Հիսուս: Օգնիր ինձ զգալ 
իսկական սերը՝ Քո Սերը, և զգալ ճշմարիտ խաղաղություն իմ սրտի մեջ: Ամեն: 

Ուրախացեք, զավակնե՛րս, որովհետև Ես հիմա խոսում են ձեր սրտի հետ Երկնքից: 

Ես իրական եմ: Ես գոյություն ունեմ: Ես սիրում եմ ձեզ և Ես երբեք չեմ դադարեցնի Իմ 

պայքարը, որ փրկեմ ձեզ, որպեսզի կարողանամ տանել ձեզ, ձեր ընտանիքը և 

ընկերներին Երկրի վրա Նոր Դրախտ: 

Այդ Դրախտը ստեղծվել էր Ադամի և Եվայի համար և հիմա կվերադառնա երկիր: 

Ես ցանկանում եմ, որ դուք լինեք այդ նոր Փառահեղ կյանքի մի մասը, որը ձեր 

երազանքների սահմաններից այն կողմ է: 

Ես օրհնում եմ ձեզ հիմա: 



Ձեր սիրող ընկեր 

Հիսուս 

 

Գլոբալ խստովանությունից հետո Ես 

կնախապատրաստեմ Իմ Երկրորդ Գալստյան համար 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ժամանակն արագորեն շարժվում է, և Նախազգուշացումը 

կազդարարի Իմ Երկրորդ Գալստյան համար նախապատրաստությունը: 

Մարդկությունը պետք է ընդունի, որ այս մեծ իրադարձության ժամանակն արդեն 

իրենց վրա է հասել: 

Ժամանակ մի կորցրեք, նախապատրաստեք ձեր հոգիները և ձեր ընտանիքի 

անդամների հոգիները Իմ Փառահեղ Վերադարձի համար: 

Իմ Երկրորդ Գալուստը վերջ կտա այն տառապանքին, որին դուք դիմացել եք երկրի 

վրա հազարավոր տարիներ: 

Այնքան մեծ է այդ Փառահեղ իրադարձությունը, որ ոչ մեկը դուրս չի մնա զարմանքով 

և սարսափով հասկանալուց երբ Ես կերևամ երկնքում: 

Դուք, այս սերնդից, ընտրվել եք, որ օգտվեք Ինձ հետ այս ճամփորդությունից դեպի Իմ 

Նոր Դրախտը, Խաղաղության Դարաշրջանի ընթացքում, որի վրա Ես կթագավորեմ: 

Ոչ մեկը չպետք է բացառվի: Ոչ մի հոգու չպետք է թույլ տրվի ցանցից դուրս ընկնել: Իմ 

ամենամեծ ցանկությունն է, որ ձեզ բոլորիդ Ինձ հետ բերեմ Իմ Թագավորություն: 

Սա է այն Փառքը, որին մարդկությունը սպասել է խաչի վրա Իմ մահից ի վեր: 

Ձեզնից նրանց, ովքեր չեն ուզում տեսնել Իմ աղերսները, Ես ձեզ կոչ եմ անում սկսել 

հիմա նախապատրաստվելու: 

Իմ ժամանակը մոտենում է: Ես հիմա ուղարկել եմ Իմ վերջին պատգամատարին 

աշխարհ, օգնելու ձեզ, որ նախապատրաստեք ձեր հոգիները: Սա մարգարեացվել է: 

Մի անտեսեք Իմ նախազգուշացումը, որովհետև եթե անտեսեք, դուք արթուն չեք լինի 

և չեք կարողանա ինչպես հարկն է նախապատրաստվել: 

Այժմվանից սկսած Ես շատ պատգամներ կհաղորդեմ, որպեսզի աշխարհը 

պատրաստ լինի ընդունելու Ինձ որպես իրենց Ղեկավար: 



Ձեր սիրող Հիսուս 

Ողջ մարդկության Ազատարար 

 

Կույս Մարիամ. Այնքան շատ հոգիներ են ընտրում 

անտեսել Իմ տված նշանները 
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Զավա՛կս, դու պետք է ասես աշխարհին աղոթքի կարևորության մասին այս 

ժամանակ: 

Իմ զավակները տառապում են ամենուր ամեն երկրում: 

Կարևոր է, որ Աստծո բոլոր զավակները միավորվեն այս ժամին որպեսզի խավարը 

վերջապես վեր բարձրացվի երկրի վրայից: 

Ինչպես եմ ես լաց լինում վշտից երբ այդ հոգիներն ընտրում են անտեսել իմ այցերը 

տեսանողներին երկրի վրա: Այնքան շատերն են ընտրում անտեսել այն նշանները, 

որոնք ես տալիս եմ վստահեցնելու համար, որ հավատը կարող է վերականգնվել: 

Այնքան սառն են նրանց սրտերը, ներառյալ քահանաներինն ու եկեղեցականներինը, 

ովքեր կույր են ճշմրտության հանդեպ, որ շատ ժամանակ է անտեղի վատնվել: 

Եթե նրանք միայն բացեին իրենց սրտերը այն պատգամների հանդեպ, որոնք ես տվել 

եմ աշխարհին, ապա ավելի շատ հոգիների կտրվեր այն սնունդը, որի կարիքը նրանք 

ունեն: 

Սրանք վերջին օրերն են, երբ իմ խրախուսանքի խոսքերին պետք է ուշ դարձնել: 

Աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք, որ իմ Որդու ձայնը լսվի այնպես, ինչպես պետք է: 

Մի՞թե կարծում եք, զավակներս, որ Նա չի նախապատրաստի մարդկությանը Իր Մեծ 

Գթասրտության համար: 

Հիմա Նա հասնում է սրան որքան հնարավոր է շատ հոգիների դարձի գալու միջոցով: 

Նրա պլաններն ավարտուն են, մեկ բացառությամբ: Նա կարիք ունի ավելի շատ 

աղոթքների, քանի որ առանց այդ աղոթքների հոգիներ կկորչեն հօգուտ խաբեբայի: 

Զավա՛կս, իմ Որդին շուտով Իր զավակներին կբերի այնքան անհրաժեշտ 

օգնությունը: 

Իր Գթասրտությամբ Նա հիմա կնախապատրաստի աշխարհը Իր Երկրորդ 

Գալստյան համար: 



Աղոթիր, որ բոլոր նրանք, ովքեր հավատում են իմ Որդուն, բացեն իրենց սրտերը Նրա 

սուրբ պատգամների ճշմարտության հանդեպ: 

Եթե նրանք լսեն և հետևեն Նրա ցուցումներրին, ամեն ինչ լավ կլինի: 

Եթե նրանք անտեսեն այն նախազգուշացումը, որը տրվում է նրանց մաքուր սիրուց 

ելնելով, նրանք կմերժեն մյուսների փրկության հնարավորությունը: 

Ես աղերսում եմ հոգիների առատաձեռնությունը՝ տալ իրենց հավատարմության 

խոստումն իմ սիրելի Որդուն Նրա հետ միասին հաղթական արշավելով դեպի 

Փառապանծ թագավորումը Նոր Դրախտի մեջ: 

Որոշ ժամանակով պատգամատարներ են ուղարկվել աշխարհ, օգնելու համար 

աշխարհին նախապատրաստվելու այս մեծ իրադարձությանը: 

Վերջնական էտապներն արդեն տեղում են: 

Լսեք հիմա իմ Որդու ձայնը մինչ Նա խոսում է ձեզ հետ: Մի մերժեք Նրան: 

Ձեր սիրող Մայր 

Երկնքի Թագուհի 

Մայր Փրկության 

 

Ամենամեծ պղծությունն է նյութվում հրեաների դեմ 

նրանց ողջակիզումից (հոլոքոսթ) ի վեր 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, նայիր հիմա Գլոբալ ուժի կողմից կատարվող ջանքերին, որոնք 

Լույսից չեն, որը փորձում է կամպանիա ծավալել Իմ ժողովրդի դեմ: 

Ես ի նկատի ունեմ քրիստոնյաներին և Իմ ընտրյալ ժողովրդին՝ հրեաներին: 

Չար պլաններ են ծրագրում սրբելու համար քրիստոնեության սովորությունները 

դիվային բայց աննկատելի կերպով: Դա կսկսվի ամենուրեք արևմտյան երկրների 

սահմանադրությունների մեջ կատարվող փոփոխություններով: 

Ամեն ջանք կգործադրվի Իմ քրիստոնեական եկեղեցիների վրա վիրավորական 

պահանջներ դնելով: Իմ սրբազան սպասավորները դանդաղորեն ետ կքաշվեն, 

թողնելով Իմ ժողովրդին քիչ հոգևոր աջակցությամբ: Այդ բոլոր օրենքները 

խորամանկորեն արտաքինից կունենան հանդուրժողականության տեսք: 

Ձեր հավատը, զավակնե՛րս, փորձության է ենթարկվում ինչպես երբեք: 



Քրիստոնեությունը և Իմ Անունը հրապարակայնորեն հռչակելու ցանկացած փորձ 

կխանգարվի: Դրա փոխարեն դուրս կգա մի դատարկ տեսություն, և մարդիկ 

շփոթության կմատնվեն: Նրանք կմտածեն, որ այդ տեսությունը ճշմարտության լավ և 

արդարացի փոխարինումն է, այն դեպքում, երբ այն փաստորեն կլինի մի սուտ: 

Այդ չար խումբն այնքան հզոր է, շատ քչերը գիտեն որ նրանք գոյություն ունեն: 

Չնայած դրան, նրանք ամենուր են՝ ձգելով լարերը: Իմ զավակները խամաճիկների 

պես են: 

Իմ ընտրյալ ժողովուդը՝ հրեաները, նորից կանգնած են մի սարսափելի հալածանքի 

առջև: Գաղտնի ձևով պլաններ են նյութվում նրանց ոչնչացնելու համար: 

Նրանք, ում հրեաները կարծում են թե իրենց ընկերներն են, իրականում հրեաների 

թշնամիներն են:  

Նրանք այնպիսի տառապանքներ կկրեն, Ես կոչ եմ անում ողջ մարդկությանն աղոթել 

Իսրայելի համար: 

Իմ ժողովրդի դեմ նյութվում է հոլոքոսթից ի վեր եղած ամենամեծ պղծությունը: 

Աղոթեք, աղոթեք, որ hակաքրիստոսի խումբը կանգնեցվի այդ չար 

գործողությունները կատարելուց: 

Այդ խավար հոգիները ձեր աղոթքների կարիքն ունեն, որպեսզի Նախազգուշացման 

ընթացքում ճանաչեն իրենց վիրավորանքները: Աղոթեք, որ նրանք վայր դնեն իրենց 

զենքերը և Իմ Գթասրտությունը խնդրեն: 

Եթե նրանք անեն այդ, ապա պատերազմն ու անհանգստությունն Իսրայելում կարող 

է նվազեցվել: 

Շատ մարգարեություններ կկատարվեն հիմա ձեր աչքերի առջև: Նրանք, ովքեր կույր 

են Իմ խոստումների համար, նրանց պետք է տրվի Իմ Գթասրտության Լույսը, որ 

նորից տեսնեն: 

Չխաբվեք, զավակնե՛րս, Այն, ինչ արտաքինից լավ է թվում, միշտ այնպիսին չէ, 

ինչպիսին թվում է: Խաղաղապահ ուժերին, որոնց մեծ մասը անմեղ զոհեր են, խաբում 

են: 

Երբեք չվախենաք, քանի որ Իմ Գթասրտությունը կարևոր ազդեցություն կունենա այդ 

Սեկտի վրա, ովքեր դարեր շարունակ դավեր են նյութում Իմ Եկեղեցու դեմ: 

Նրանք չեն կարող հաղթել և չեն հաղթի: Սակայն նրանք կարող են ահռելի սարսափ 

պատճառել, եթե աղոթքը չմեղմացնի նրանց չար գերիշխանությունը: 

Աղոթեք Խաչակրաց նոր աղոթքը (18) օգնելու համար կանգնեցնել Հակաքրիստոսին և 

նրա խմբին, որոնց մասին Ես խոսում եմ. 



Ոհ, սիրելի Հիսուս, փրկիր աշխարհը Հակաքրիստոսից, 

Պաշտպանիր մեզ Սատանայի չար ծուղակներից, 

Փրկիր Քո եկեղեցու վերջին մնացորդներին չարից, 

Տուր Քո բոլոր եկեղեցիներին անհրաժեշտ զորությունն ու շնորհները՝ պաշտպանելու 
համար մեզ Սատանայի և նրա տեռորիստների բանակի կողմից նյութված 
պատերազմներից ու հալածանքներից: 

Ամեն: 

Ձեր սիրող Հիսուս 

Փրկիչ և Ազատարար ողջ մարդկության  

 

Աղոթեք մահացու մեղքի մեջ գտնվող հոգիների համար, 

ովքեր թողություն ստանալու հնարավորություն չեն 

ունենա 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, յուրաքանչյուր ոք պետք է աղոթի սրտանց հիմա այն հոգիների 

համար, ովքեր չեն դիմանա շոկին, երբ ականատես լինեն Նախազգուշացմանը և Իմ 

Մեծ Գթասրտությանը: 

Մահացու մեղքի մեջ գտնվող այդ խեղճ հոգիներից ոմանք հնարավորություն չեն 

ունենա թողություն ստանալու, ուստի խնդրում եմ առաջարկեք ձեր աղոթքներն այդ 

հոգիների համար: 

Անհրաժեշտ է հրատապ աղոթք խավարում գտնվող այդ հոգիների համար: Այնքան 

նպատակաուղղված են նրանք մարդկությանը վերացնելու իրենց չարության մեջ, 

դրամային և այլ վերահսկողությունների միջոցով, որ Նախազգուշացումը նրանց 

համար սարսափելի շոկ կլինի: 

Ես կարիք ունեմ, որ նրանց տրվի ապաշխարության հնարավորություն, սակայն 

շատերը կդիմադրեն Ինձ: Խնդրում եմ աղոթեք այդ տառապած հոգիների համար: 

Ի վերջո, Ես կցանկանայի խնդրել Իմ բոլոր հետևորդներին աղոթել Աստվածային 

Գթասրտության աղոթքը յուրաքանչյուր հնարավորության դեպքում մինչ հիմա Իմ 

Մեծ Նախազգուշացման ժամանակն ավելի է մոտենում: 

Բոլոր այն հավատացյալները, ովքեր մերժում են հավատալ, որ այդ Ես եմ՝ Հիսուս 

Քրիստոսը, իրենց Փրկիչը, որ խոսում եմ իրենց հետ այս պատգամների միջոցով, լսեք 

Ինձ հիմա: 



Մի եղեք այն խեղճ հոգիների պես, ովքեր ապրում էին Նոյի ժամանակներում, երբ 

նրան ծաղրում էին: 

Բացեք ձեր միտքը և առատաձեռնորեն ժամանակ հատկացրեք աղոթքի համար: Սա 

այն ամենն է, ինչ Ես ձեզնից հիմա խնդրում եմ: Դուք, զավակնե՛րս, զղջման 

արցունքներ կթափեք, երբ հասկանաք ձեր սխալը: Եվ, այո՛, Ես կներեմ ձեզ, նույնիսկ 

եթե դուք Ինձ խորապես վիրավորած լինեք: 

Ձեր վիրավորանքները ցավ են պատճառում Ինձ: 

Ձեր խայթոցները դանակի պես են, Ինձ շրջելով ներսից դուրս, որովհետև դուք 

մտածում եք, թե ճանաչում եք Ինձ, բայց չեք ճանաչում: 

Ձեր հոգին փակ է Իմ ճշմարիտ Ձայնի հանդեպ, որը նման է կանչի անապատում: 

Ձեր գոռոզությունը վիրավորում է Ինձ: 

Դուք պետք է ընդունեք, որ հիմա պլանավորվում է Իմ Երկրորդ Գալուստի 

ճանապարհը: 

Հիմա դուք կարող եք չլսել Ինձ, մինչ Ես խնդրում եմ ձեզ աղոթել այն հոգիների 

համար, որոնց Ես հնարավոր է կորցնեմ: Բայց դուք կաղոթեք, երբ սա ապացուցվի 

այդ մեծ իրադարձության ժամանակ: 

Քանի որ այդ ժամանակ Ես ակնկալում եմ, որ դուք կհետևեք Ինձ և կկազմավորեք Իմ 

Եկեղեցու մնացորդները: Այդ ժամանակ է, որ մենք բոլորս կմիավորվենք, 

բարձրացնելու համար այդ մնացած կտորները, մինչ կքայլենք դեպի Իմ Նոր 

Դրախտը: 

Ձեր սիրող Հիսուս Քրիստոս 

Փրկիչ և Ազատարար ողջ մարդկության 

 

Կույս Մարիամ. Աղոթքի Խաչակրաց արշավանք (19) 

Աղոթք երիտասարդների համար 
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Զավա՛կս, այսօր ես շատ վշտացած եմ, որովհետև ես շատ եմ տառապում, մինչ 

մտածում եմ այն խեղճ հոգիների մասին, ովքեր կմեռնեն Նախազգուշացման 

ընթացքում: 

Դու պետք է խնդրես շտապ աղոթքներ այդ հոգիների համար, ովքեր բարկացնում են 

իմ Հորը: Նրանց վարքը պղծություն է Նրա Աչքում: 



Խնդրում եմ աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք խավարի այդ զավակների համար, որոնցից 

շատերը չգիտեն թե ինչ են անում: 

Նրանց չարությունը ստիպում է իմ Որդուն ողբալ, իսկ Նրա Վերքերին՝ 

թարախակալել: Կարևոր է, որ որքան հնարավոր է շատ հոգիներ պարուրվեն իմ 

Որդու Բազուկների մեջ Նրա Աստվածային Գթասրտության ժամանակ: Խնդրում եմ,  

խնդրիր, որ աղոթքի այս արշավանքն ասվի ինձ՝ ՓրկությանՄորը փրկելու համար 

այդ խեղճ զավակներին: 

Խաչակրաց աղոթք (19) աղոթք երիտասարդների համար. 

Մա՛յր Փրկության, ես խնդրում եմ քեզ աղոթել գթասրտության համար դեպի 
երիտասարդ հոգիները, ովքեր սարսափելի խավարի մեջ են, որպեսզի նրանք 
ճանաչեն քո սիրելի Որդուն, երբ Նա գա ազատելու համար ողջ մարդկությանը: 

Թող ոչ մի հոգի չընկնի ճանապարհից դուրս, թող ոչ մի հոգի չմերժի Նրա Մեծ 
Գթասրտությունը: Ես աղոթում եմ,Մա՛յր, որ բոլորը փրկվեն և խնդրում եմ քեզ 
ծածկել այդ հոգիներին Քո Սուրբ Թիկնոցով՝ ապահովելու համար նրանց այն 
պաշտպանությունը խաբեբայից, որի կարիքը նրանք ունեն: Ամեն: 

Զավա՛կս, բոլոր հոգիները կարևոր են իմ Որդու համար: Բայց մահացու մեղքի մեջ 

գտնվող երիտասարդ հոգիներն են, որ ամենից շատ վիրավորում են Նրան: 

Աղոթիր, որ Գթասրտության Լույսը փայլի նրանց մտքերի և հոգիների խավարի 

միջով: Աղոթիր, որ նրանք մերժեն անառակության և դատարկ իրենց սարսափելի 

կյանքը որով ապրում են: Աղոթիր, որ նրանք հասնեն և խնդրեն գթասրտություն, 

այլապես երբեք չեն ստանա այն շնորհները, որոնց կարիքն ունեն Նոր Դրախտ 

մտնելու համար: 

Ինչպիսի՜ կորուստ կլինեն այդ երիտասաարդները ձեզ համար, նրանց համար, ովքեր 

կընդունեն Նախազգուշացման ընծան և կմտնեն երկրի վրա Նոր Դրախտի 

Դարաշրջանը: Իմ Որդու սիրտը կկոտրվի, եթե նրանք չկարողանան մտնել այնտեղ: 

Ձեր սիրելի Մայր 

Մարիամ Երկնքի Թագուհի 

Մայր Փրկության 

 

Կույս Մարիամ. Զավակս, շուտով երկրի վրա 

խաղաղությունը կիշխի 
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Զավակս, շուտով երկրի վրա խաղաղությունը կիշխի: 



Անհանգստություն ու թշնամամք կլինի, բայց դա անհրաժեշտ է երկրի վրա 

չարությունը վերջնականապես արմատախիլ անելու համար: 

Իմ Հոր Ձեռքն արագորեն կիջնի նրանց վրա, ովքեր անտեսում են իմ Որդու 

գթասրտությունը: Նա թույլ չի տա անհնազանդությունը այն բանից հետո, երբ նրանց 

բացահայտվի ճշմարտությունը: 

Նրանք, ովքեր Նախազգուշացումից հետո իրենց մեջքը շրջեն իմ Որդու հանդեպ, 

նրանց որոշակի ժամանակ կհատկացվի իրենց մեղքերի համար զղջալու, բայց այդ 

ժամանակը երկար չի լինի: Աղոթեք այն հոգիներ համար, որոնց համառությունը 

կլինի իրենց անկման պատճառը: 

Զավա՛կս, փոփոխություններն արդեն ընթացքի մեջ են, և շատ բան տեղի կունենա 

արագորեն: Դիտեք երկինքը զավակնե՛րս, իմ Որդու Գթասրտության առաջին 

նշանների համար: Նրանք, ովքեր սրտով խոնարհ են և կոտրված , թող չվախենան, 

որովհետև դուք այս ժամին եք սպասել մինչ այժմ: 

Այն հոգիները, ովքեր չեն ընդունումիԻմ Որդու գոյությունը, կզարմանան և 

կվշտանան, երբ վերջապես ճշմարտությունը կներկայացվի իրենց: 

Այն չարչաչված հոգիները, ովքեր հավատարմության խոստում են տվել չարին, 

կհամակվեն վշտով, մինչ ուրիշները կթաքնվեն ճշմարտությունից, որովհետև ի 

վիճակի չեն լինի դիմանալ Լույսին:  

Աղոթեք, որ այդ բոլոր հոգիները, ուրիշների աղոթքների միջոցով կարողանան և 

ազատագրվեն իմ թանկագին Որդու Աչքում: 

Դարձը կկասեցնի երկնային պատիժը և կթեթևացնի հակաքրիստոսի կողմից 

նախապատրաստվող չար պլանները մարդկությանը ոչնչացնելու համար: 

Աղոթեք, որ Երկնքի և չարի միջև պատերազմի արդյունքում Աստծո բոլոր 

զավակները կարողանան փրկվել և ազատվել դժոխքի կրակներից: 

Ձեր սիրող Մայր 

Վարդերի Թագուհի 

Մայր Փրկության 

 

Գիտնականները հրապարակայնորեն կժխտեն, որ այդ 

հրաշքը տեղի է ունեցել 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ Աստվածային Գթասրտությունը վերջապես կարձակվի և 

կհասկացվի: 



Իմ Գթասրտության ճառագայթները, որոնք կսկսվեն վարդագույն երկնքի հետ, 

կողողեն աշխարհը մարդկությանը փրկելու համար: 

Ոչ մեկը դուրս չի մնա: Նախագահները, թագավորները, թագուհիները, արքայազները, 

աղքատները, հայտնի մարդիկ, մուրացկանները, գողերը, մարդասպանները, 

աթեիստները և Հայր Աստծուն ու Ինձ՝ Նրա սիրելի Որդուն հավատացողները, 

կհուզվեն Իմ ընծայից: 

Հպարտները կընկնեն խոնարհությամբ, երբ տեսնեն թե ինչպես են իրենց ծանր 

մեղքերը երևում Իմ Աչքում: 

Չարերը կտեսնեն Իմ Աստվածային Գոյության Լույսը և ստիպված կլինեն 

ընտրություն կատարել: Նրանք կընունեն Իմ Սերը և Գթասրտությունը կամ 

կապտակեն Իմ Դեմքին: Ամեն դեպքում Աստծո բոլոր զավակները կտեսնեն Իմ 

Գթասրտության Ճառագայթները, և նրանց համար դժվար կլինի անտեսել այս 

հրաշքը: 

Ես կոչ եմ անում ձեզ բոլորիդ աղոթել, որ Իմ Գթասրտությունը ողջունվի և ընդունվի 

ինչպես քաղցած մարդն է բռնում կյանքի հացը: Առանց այդ հացի նա կմեռնի: 

Միայն երկու ուղի կա: Եկեք Ինձ հետ՝ ձեր Աստվածային Փրկչի հետ, կամ կանգնեք 

դժոխքի կրակների առաջ: 

Ես ամենագթասիրտն եմ, բայց Նախազգուշացումից հետո ձեզ համար այնքան քիչ 

ժամանակ կմնա զղջալու համար: 

Շատ գիտնականներ և Սատանայի բանակում գտնվողներ հրապարակայնորեն 

կմերժեն, որ այդ Մեծ Հրաշքը տեղի է ունեցել: Աղոթեք նրանց համար, որպեսզի այդ 

խաբեությունը չգայթակղեցնի այն գաղջ հոգիներին, ովքեր կրկին գայթակղության 

կենթարկվեն դեպի Ինձ շրջելու իրենց մեջքը: 

Նախապատրաստվեք, զավակնե՛րս: Հիշեք, որ այս միջամտությունը Երկնքից միակ 

միջոցն է, որով Ես կարող եմ փրկել մարդկության մեծ մասին: 

Եթե Ես դուրս չհեղեմ Իմ Գթասրտությունն աշխարհի վրա, շատ քիչ հոգիներ 

կկարողանան ներս մտնել երկրի վրա Իմ Նոր Դրախտ: 

Ես սիրում եմ ձեզ բոլորիդ և ողջունում եմ ձեզ Իմ Սիրո և Գթասրտության գրկի մեջ: 

Չվախենաք, ձեր հոգիները կհեղեղվեն Իմ Սուրբ Հոգով: Հավատացողներին դա ավելի 

ուժեղ կդարձնի Իմ հանդեպ ձեր սիրո մեջ, իսկ հետո դուք կմիանաք Իմ բանակին, 

դարձի բերելու համար նրանց, ովքեր ավելի շատ ժամանակի կարիք ունեն դեպի Ինձ 

շրջվելու համար: 

Ձեր Փրկիչ և Թագավաոր Գթասրտության 

Հիսուս Քրիստոս 



 

Հայր Աստված. Երկրորդ Գալուստն ազդարարող վերջին 

պատգամատարը 
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Աղջի՛կս, երբ Ես մարգարեներ եմ ուղարկում աշխարհ, նրանք սովորաբար հենց 

նրանք են, ումից ամենաքիչն եք սպասում: 

Դուք երբեք նրանց չեք գտնի Իմ եկեղեցու վերին էշելոններում: Ոչ էլ նրանք 

արտաքինից ամենասուրբ հոգիները կլինեն:  

Շատ դեպքերում նրանք արժանի չեն լինի այս հոգևոր ընծային: Սակայն Ես ընտրում 

եմ ոչ կատարյալ հոգիներ կյանքի անսովոր և պարզ խավերից, որպեսզի ձուլեմ 

նրանց՝ դարձնելու համար նրանց Իմ ցանկացած արարածներ: 

Ժամանակների վերջի Իմ մարգարեները տարբեր չեն: Նրանց հեշտությամբ չեն 

ընդունի: Ինչպես սկզբում, երբ Ես Իմ մարգարեներին ուղարկեցի, որ 

նախապատրաստեն մարդկությանը Իմ սիրելի որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի, Մեսիայի 

հայտնության համար, նրանց համար դժվար էր իրենց ձայնը լսելի դարձնել: 

Ժամանակաների վերջի Իմ իսկական պատգամատարների ձայները չեն լսվի իրենց 

առաքելության սկզբում: Սակայն, ժամանակի ընթացքում, նրանք կճանաչվեն: Քանի 

որ Իմ Ձայնն է, որ հեշտությամբ կճանաչվի: Դու, աղջի՛կս, վերջին պատգամատարն 

ես, ուղարկված ազդարարելու Իմ սիրելի Որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի հայտնությունը 

Նրա այդքան ակնկալված Երկրորդ Գալուստի համար: 

Սա վախեցնում է քեզ և երբեմն բավականին դժվարընբռնելի է: Սակայն դա 

ճշմարտությունն է: 

Այս գործը, երբ քեզ կտրվեն Աստվածային Պատգամներ՝ նախապատրաստելու 

համար Իմ Եկեղեցու մնացորդը երկրի վրա Երկրորդ Գալուստի համար, դժվար 

կլինի: 

Մինչ Ես մինչ այժմ ընտրել եմ շատ ընտրյալ հոգիների և կհաղորդակցվեմ նրանց հետ 

ողջ մարդկության բարօրության համար, նրանց բաժինն ավելի հեշտ կլինի: 

Քո բաժինը չափազանց դժվար կլինի, և քեզ կհետապնդեն դրա պատճառով: 

Ես օրհնում եմ քեզ Իմ Երկնային Թագավորության յուրաքանչյուր շնոհով: 

Դու առաջ կշարժվես որպես ընտրված գործիք՝ աշխարհին հաղորդելու Իմ 

Ամենասուրբ Խոսքը: Այս աշխատանքը միշտ պաշտպանված կլինի: 



Այո՛, դու համարյա ամեն օր հարձակման կենթարկվես, բայց իմացիր հետևյալը: Եթե 

այս աշխատանքն այդքան կարևոր չլիներ, կարծում ես այն կարժանանա՞ր 

Սատանայի և նրա ընկած հրեշտակենրի ուշադրությանը: 

Նրանք, աղջի՛կս, ներթափանցել են երկիր և շատ դեպքերում առանց կասկած 

առաջացնելու սողոսկել են Իմ զավակներից շատերի սրտերի ու հոգիների մեջ: 

Քո աշխատանքի Սուրբ Ճանապարհը, դու՝ վերջին մարգարեն երկիր ուղարկված 

օգնելու համար փրկելու մարդկությանը Սատանայի ճանկերից, կանխասացվել է 

գրվածքներում: 

Աշխարհը սպասել է Իմ Սուրբ Հրամանով տրվող այս ցուցումներին: 

Շատ կեղծ մարգարեներ կփորձեն խանգարել Իմ այս սուրբ Խոսքին, ստեր և 

խառնաշփոթություն տարածելու միջոցով: 

Այս Պատգամները քննության կենթարկվեն Իմ Եկեղեցու կողմից՝ սխալներ գտնելու 

համար: Սակայն նրանք տարածում են միայն ճշմարտությունը: 

Շատ ճշմարտություն, որը դարեր ի վեր անտեսվել է Իմ զավակների կողմից, նորից ի 

դերև կգա: 

Ավելի շատ հայտնություններ կբացահայտվեն ձեզ, զավակնե՛րս, ձեր հավիտենական 

կյանքի ճշմարտության վերաբերյալ: 

Այս աշխատանքը կատաղություն կառաջացնի, աղջի՛կս: Քեզ վրա կթքեն, քեզ 

կծաղրեն, վերևից կնայեն և կխանգարեն ամեն երևակայելի ձևով: 

Նրանք, ում համար դժվար է հասկանալ քեզ տրված ճշմարտությունը, լսեք հիմա Իմ 

աղերսները: 

Դուք պետք է Ինձնից խնդրեք Սուրբ Հոգու Ընծան, նախքան կկարողանաք բացել ձեր 

ականջները՝ լսելու Իմ Ձայնը, Իմ սուրբ Խոսքի ճշմարտությանը և այն ցուցումներին, 

որ Ես կտամ ձեզ բոլորիդ, որպեսզի կարողանաք Հավիտենական Կյանք ունենալ: 

Իմ Խոսքերը կլինեն պարզ, որպեսզի յուրաքանչյուր մարդ, կին և երեխա կարողանա 

հետևել Իմ Սուրբ Խոսքին: Բայց դուք պետք է իմանաք սա: Մինչ Իմ Խոսքի միջոցով 

շատ Սեր և Լույս կշողա, կլինի նաև Աստվածային Իշխանության մի երանգ, որ ձեզ 

համար դժվար կլինի անտեսել: 

Այդպես կիմանք, որ այդ Ես եմ՝ ձեր Աստվածը, ձեր Հավիտենական Հայրը, որ խոսում 

եմ: Իմ Սերը կնվաճի ձեր հոգիները և վեր կբարձրացնի ձեր սրտերը Իմի հետ 

միության մեջ: 

Բոլոր նախապատրաստությունները տեղում են: Իմ սիրելի Որդու Մեծ 

Գթասրտությունից հետո ժամանակ կդրվի՝ նախապատրաստելու համար աշխարհը 

Նրա Երկրորդ Գալուստի համար: 



Այո՛, զավակնե՛րս: Ես հիմա պատրաստություն եմ տեսնում փրկելու համար Իմ 

զավակներին խավարից: Ես ետ եմ պահանջում Իմ արարչությանը, Իմ զավակներին և 

տանում եմ ձեզ դեպի իրավամբ ձեզ պատկանող տունը, ձեր ժառանգությունը: Նոր 

Դրախտը: 

Համբերատար եղեք, զավակնե՛րս: Պարզապես հիշեք, որ Ես սիրում եմ ձեզ: Վստահեք 

Ինձ և Իմ Սուրբ Խոսքին, որը տրվում է ձեզ Իմ ժամանակների վերջի մարգարե 

Մարիա Աստվածային Գթասրտության միջոցով: 

Ձեր Հավիտենական Հայր 

Աստված Ամենաբարձրյալ 

Ամեն բանի Արարիչ 

 

Արբազան սպասավորներ, ձեզ կառաջնորդեն դեպի Կեղծ 

Մարգարեն 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ժամանակը եկել է՝ ասելու համար աշխարհին, որ 

նախապատրաստեն իրենց հոգիները երկիր Իմ Վերադարձի համար, ինչպես 

կանխասացվել է: 

Իմ ժողովուրդը կբարձրանա և կողջունի Ինձ երբ Ես նորից գամ, այս անգամ 

պահանջելու համար իրավամբ Ինձ պատկանող Գահը որպես Մարդկության 

Թագավոր: 

Նրանք, ովքեր ճանաչում են Իմ Ձայնը, պետք է ամբողջապես Ինձ վստահեն: 

Ես կառաջնորդեմ ձեզ ճշմարտության ճանապարհով, որպեսզի ձեզանից 

յուրաքանչյուրն արժանի լինի մտնելու երկրի վրա Նոր Դրախտ: 

Մերժեք խավարի ձայնը, որն ամեն հնարավորության դեպքում կկուրացնի ձեզ և 

կգայթակղեցնի ձեզ ձեր մեջքը շրջել դեպի Ինձ: 

Ես ձեր սիրող Փրկիչն եմ, ով մեռավ դաժանաբար խաչի վրա: Չնայած դրան, Իմ 

տառապանքը կշարունակվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ Ես չեմ փրկել Իմ Եկեղեցու 

մնացորդը երկրի վրա: 

Ես գալիս եմ կրկին ձեզ փրկելու: Թույլ տվեք Ինձ անել այդ առանց խոչընդոտների: 

Ձեզանից այնքան շատերն են արդեն չլսելու տալիս մարդկությանն ուղղված Իմ 

աղերսները՝ նախապատրաստելու ձեր հոգիները Խաղաղության այս փառահեղ 

դարաշրջանի համար: Մի՞թե չգիտեք, որ Ես սիրում եմ ձեզ: 



Ձեզնից յուաքանչյուրի հանդեպ ունեցած Իմ կարեկից Սիրո պատճառով է, որ Ես 

գալիս եմ, ոչ միայն պարզապես նախազգուշացնելու ձեզ, այլև օգնելու համար ձեզ, որ 

նախապատրաստվեք այդ մեծ պահին: 

Ես հասկանում եմ, որ ձեզնից նրանք, ովքեր սիրում են Ինձ, հատկապես Իմ սրբազան 

սպասավորները, զգուշանում են կեղծ մարգարեների ներթափանցումից: Սա շատ 

կարևոր է: Եկեք հիմա և խնդրեք Ինձ, որ լցնեմ ձեզ Սուրբ Հոգով, որպեսզի 

ճշմարտությունը հնարավոր լինի բացահայտել և բացահայտվի ձեզ համար: 

Եթե չշրջվեք դեպի Ինձ, ապա չեք կարողանա հասկանալ, թե Ես ինչ եմ ակնկալում 

ձեզանից: 

Եկեք դեպի Ինձ: Լսեք Ինձ հիմա: Ձեր տառապանքը դժվարին կլինի, քանի որ 

Սատանան ձեզ նույնիսկ մի պահ հանգիստ չի տա: 

Նա գիտի, որ Ես Ինձ ճանաչել եմ տալիս ոչ միայն վերջին ժամանակների Իմ 

մարգարե Մարիա Աստվածային Գթասրտության, այլև շատ հոգիների միջոցով: Իմ 

այդ հոգիները, ընտրված լինելու վերջին ժամանակների պատգամատարները, կլինեն 

նրանք, ում ամենաշատրը Իմ սրբազան սպասավորները կխանգարեն: 

Ցավոք, դուք դրա փոխարեն կառաջնորդվեք դեպի խաբեբայի կողմից կեղծ մարգարեն 

և նրա զինակիցները, ովքեր ամենուր ստեր ու ոչ ճշմարտություններ են շաղ տալիս: 

Ձեզանից նրանք, ովքեր արագ են Իմ պատգամատարներին մերժելու մեջ, չափազանց 

զգույշ եղեք: Դուք, Իմ սրբազան սպասավորնե՛ր, կլինեք խաբեբայի հիմնական 

թիրախը: 

Առաջինը ձեր մտքերը կշրջվեն հակառակ կողմը: Քանի որ երբ դուք ձեր մեջքը շրջեք 

դեպի Ինձ՝ ձեր Աստվածային Փրկիչը, այդ ժամանակ դուք սխալ ուղղությամբ կտանեք 

Իմ ժողովրդին: 

Ակամա դուք նրանց կխանգարեք լսել Ճշմարտությունն Իմ Աստվածային 

Շրթունքներից: 

Դուք կզրկեք Իմ զավակներին այն սննդից, որն էական է նրանց հոգևոր աճի համար: 

Իմացեք հիմա, որ ժամանակների վերջը ձեզ վրա է: Մի վատնեք այն ժամանակը, որն 

ունեք՝ ապրելով ստերի և խառնաշփոթության վակուումի մեջ: 

Մարտը սկսվել է, և Իմ մնացորդ Եկեղեցին կփրկվի, քանի որ այն քայլում է Ինձ հետ 

դեպի Իմ Փառապանծ Նոր Թագավորություն: 

Աղոթեք, որ ոչ մի հոգի ետ չմնա: 

Աղոթեք նաև, որ դուք, Իմ սրբազան սպասավորնե՛ր, պատասխանատու չլինեք Իմ 

զավակներին ճշմարտությունից հեռացնելու մեջ: Լույսից հեռացնելու մեջ: Այն 

փրկությունից հեռացնելու մեջ, որը նրանց իրավունքն է: 



Հետևեք Ինձ հիմա և օգնեք փրկել հոգիներ: 

Ձեր սիրող Փրկիչ 

Հիսուս Քրիստոս 

 

Կույս Մարիամ. Չար պլան Վատիկանի ներսում 

Կաթոլիկ եկեղեցին ոչնչացնելու համար 
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Զավա՛կս, տոկությունն անհրաժեշտ է Աստծո բոլոր զավակներին աշխարհում 

հավատի ուրացության այս ժամանակներում: 

Այնքան քչերն են հավատում իրենց Աստվածային Արարչին՝ Ամենաբարձրյալ 

Աստծուն: 

Շուտով նրանք կտեսնեն ճշմարտությունը, սակայն շատերը կշարունակեն 

վիճաբանել, թե Աստված չկա: Շատ աղոթք է պետք հիմա, զավակնե՛րս: 

Պապ Բենեդիկտ XVI-ի դեմ դավեր են նյութվում չար սեկտի կողմից, որը հենց նրա 

միջանցքներում է: 

Այս սեկտի գոյությունը հայտնի է Վատիկանի սրբազան սպասավորների մեջ, սակայն 

նրանք անուժ են այդ չար խմբի դեմ, որը դարեր շարունակ ներթափանցել է կաթոլիկ 

եկեղեցու մեջ: 

Նրանք պատասխանատու են իմ Որդու ուսուցումների ճշմարտությունը շրջելու 

համար: Այնքան քիչ է հայտնի նրանց և նրանց չար գործերի մասին: 

Նրանք դուրս են մղել ճշմարիտ ուսմունքը կաթոլիկ եկեղեցուց և դրա տեղում դրել են 

մի գաղջ, ծանծաղ տարբերակ, որը ստիպողաբար պարտադրվում է կաթոլիկներին 

վերջին քառասուն տարիների ընթացքում: 

Այնքան շատ խառնաշփոթ է տարածվել այդ չար բայց թաքնված սեկտի կողմից, որ իմ 

զավակները հեռացել են ճշմարիտ եկեղեցուց: 

Աղոթեք, որ նրանք չհեռացնեն Պապին: 

Աղոթեք, որ կեղծ մարգարեն չնստի Սուրբ Հոր (Պապի) աթոռին որ կարողանա ստեր 

տարածել: 

Աղոթեք, որ Վատիկանի սրբազան սպասավորները այնքան ուժեղ լինեն, որ 

կարողանան դեմ կանգնել Կաթոլիկ եկեղեցին ավերելու այդ պլանին: 



Նրանք պլանավորում են Սուրբ Երեց Բենեդիկտ XVI Պապին փոխարինել ստերի մի 

բռնապետով: Նա հակաքրիստոսի և նրա խմբի հետ համախմբվելով կստեղծի մի նոր 

եկեղեցի, որպեսզի խաբի աշխարհին: 

Տխուր է, բայց իմ զավակներից շատերը կաթոլիկ հավատի հանդեպ իրենց 

հավատարմությամբ կհետևեն կուրորեն այդ նոր կեղծ ուսմունքին ինչպես մորթվելու 

տարվող գառներ: 

Արթնացեք, զավակնե՛րս, ճշմարտության հանդեպ: Այդ չար պլանը տարիներ 

շարունակ փոխել է կաթոլիկ ուսմունքի հիմնական վավերականությունը: 

Դուք վիրավորում եք իմ Որդուն, երբ Սուրբ Հաղորդությունը ստանում եք ձեռքի վրա: 

Սա էր նրանց արածը: 

Դուք վիրավորում եք իմ Որդուն, երբ չեք փնտրում կանոնավոր Սուրբ Խորհուրդները: 

Սակայն նրանք, ում վրա դուք հենվում եք, նրանք չեք ապահովում ձեր հոգևոր 

բարեկեցությունը, որովհետև նրանք խորհուրդները մատչելի չեն դարձնում բոլորի 

համար: 

Զավա՛կս, իմ Մայր Աթոռում դարեր շարունակ թաքնված մի մեծ չարիք շուտով դուրս 

կգա աշխարհ, որ մարդիկ տեսնեն: Իմ զավակներից նրանք, ովքեր ծածկված են Սուրբ 

Հոգով, կտեսնեն ճշմարտությունը, երբ աշխարհին ներկայացվի չար սուտը: 

Մյուսները կուրորեն ներքև կգնան խավար արահետով: Մեծ բաժանում կլինի 

քահանաների, եպիսկոպոսների, արքեպիսկոպոսների և կարդինալների միջև: Մի 

կողմը` մյուսի դեմ: 

Ճշմարիտ հետևորդները ստիպված կլինեն թաքնվել և քարոզել գաղտնաբար, 

այլապես կսպանվեն: Այնքան թաքնված կլինի ճշմարիտ եկեղեցին, որ ճշմարիտ 

հավատացյալները ստիպված կլինեն միավորվել, որպեսզի կատարեն Իմ 

Հավիտենական Հոր հանդեպ նվիրվածությունը: 

Երկիրը կցնցվի յուրաքանչյուր անկյունում այս ծաղրամնանության դեմ առաջացած 

Իմ Երկնավոր Հոր Զայրույթից: 

Զավա՛կս, նրանք չեն կարող հաղթել: Քրիստոնեական հավատի մնացորդների 

հավատով և խիզախությամբ է, որ այդ չար խաբեբաներն ընդմիշտ կոչնչացվեն: 

Սպասեք հիմա և նախապատրաստվեք, որ Կաթոլիկ եկեղեցին հայտարարի այդ 

փոփոխությունները: 

Այդ ժամանակ դուք կիմանաք այն ճշմարտությունը, որի մասին ես ասում եմ ձեզ: 

Աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք Բենեդիկ Պապի և նրա ճշմարիտ աշակերտների համար: 



Փոր Սիրող Մայր 

Մայր Փրկության 

Հակաքրիստոսը, ով թաքնված է թևերի մեջ, շուտով 

կհայտնվի աշխարհում  
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, բարձրացիր հիմա զորությամբ, որ շարունակես հռչակել Իմ 

Ամենասուրբ Խոսքը: 

Նրանց, ովքեր հավատում և լսում են Իմ Ամենասուրբ Խոսքը, նրանք կարող են 

ստանալ մեծ շնորհներ Խաչակրաց արշավանքի Իմ աղոթքներն ասելով: 

Քավարանը երկրի վրա, որը շուտով կզգան այն հոգիները, ովքեր ճշմարիտ կզղջան 

իրենց մեղքերը Նախազգուշացումից հետո, դժվար կլինի: 

Քավությունը կարևոր է, զավակնե՛րս: 

Մի կռվեք դրա դեմ: Ընդունեք դա: 

Նրանք, ովքեր հավատաում են Ինձ, հիմա դուք պետք է լսեք: Ձեր թիվը կավելանա երբ 

Իմ Մեծ Գթասրտությունը ցույց կտրվի աշխարհին, և ձեր ձայները կարձագանքեն 

անապատից: 

Ձեր զորության և մարտնչող ոգու միջոցով է, որ Իմ Եկեղեցին կկարողանա դիմանալ 

հալածանքին: 

Դուք, զավակնե՛րս, վախենալու ոչինչ չունեք, երբ խոնարհորեն քայլում եք Իմ կողքով: 

Ձեր խոնարհ ենթարկվածությունն էական է, որպեսզի ձեզ տրվեն այն շնորհները, որ 

կարողանաք ուժեղ լինել, հանգիստ մնալ և մարտնչել հակաքրիստոսի դեմ Իմ 

բանակում: 

Նա, զավակնե՛րս, թաքնված է թևերի մեջ, սակայն շուտով կհայտնվի աշխարհին: 

Նա ամոթ չունի և կպարծենա իր մարդասիրական ջանքերով: Շատերը կգրավվեն 

նրա հմայքով, երբ նա դիմի նրանց սրտի բարությանը: 

Ահա աղոթքի խաչակրաց արշավանք (20) օգնելու համար կանգնեցնել 

Հակաքրիսստոսին Իմ զավակներին ոչնչացնելուց. 

Ով Հայր Աստվա՛ծ, Քո թանկագին Որդու անվամբ Ես կանչում եմ քեզ արգելելու 
Հակաքրիստոսին՝ Քո զավակների սրտերը թակարդի մեջ գցելուց: 



Ես խնդրում եմ քեզ, Ամենակարող Հա՛յր, կանգնեցնել նրան Քո զավակների հանդեպ 
տեռոր պարտադրելուց: 

Ես խնդրում եմ Քեզ կանգնեցնել նրան քո արարչությանը թունավորելուց և խնդրում 
եմ գթալ այն խեղճ հոգիներին, ովքեր անօգնական կլինեն նրա հանդեպ: 

Լսիր իմ աղոթքը, սիրելի Հա՛յր, և փրկիր Քո բոլոր զավակներին այդ սոսկալի 
չարիքից: Ամեն: 

Ձեր սիրող Հիսուս Քրիստոս 

 

Ճշմարտության կնքված գիրքը կբացվի Իմ Երկրորդ 

Գալուստի նախապատրաստման ընթացքում 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, կարիք չկա անհանգստանալ մարդկային կարծիքի համար: 

Մարդկության կարծիքները ոչինչ են համեմատած քեզ տրվող Իմ Սուրբ Խոսքերի 

հետ: 

Իմ Խոսքն առաջինն է: Իմ Խոսքին հակառակ ոչ մի այլ կարծիք չպետք է մտահոգի քեզ: 

Ժամանակը, աղջի՛կս, հիմա շատ կարճ է, որ Ես փրկեմ մարդկությունը: 

Աղջի՛կս, հիմա այնքան շատ բան կակնկալվի քեզնից այնքան արագորեն, որ ի 

վիճակի չես լինի շունչդ տեղը բերելու: 

Հիմա քեզ շատ հայտնություններ են տրվում, որպեսզի Իմ զավակներն իմանան, թե 

ինչպես հարկը եղածին պես նախապատրաստվեն: 

Եթե թույլ տաս ուշադրության շեղումներ, ինչպես ասենք, որ մարդկանց կարծիքներն 

ու տեսակետները անտեղի զբաղեցնեն քո ժամանակը, ապա դա քեզ կհեռացնի այն 

աշխատանքից, որը ճշմարտապես կարևոր է: 

Թույլ տուր Ինձ լցնելու քեզ սիրով և սփոփաանքով այս ժամանակ, աղջի՛կս: 

Նախազգուշացումը շատ մոտ է: Հենց որ Իմ Գթասրտության Ճառագայթները 

պարուրեն ամբողջ աշխարհը, բոլորը, ովքեր հավատում են Ինձ, կապաշխարեն: 

Նրանք, ովքեր մերժում են քեզ տրվող Իմ Պատգամենրը, և սիրում են Ինձ, կշրջվեն 

դեպի Իմ Սուրբ Սիրտը սիրով և ուրախությամբ իրենց հոգիների մեջ: 

Հենց որ նախազգուշացումը տեղի ունենա, մի շարք իրադարձություններ 

կկատարվեն: 



Հակաքրիստոսը և նրա խումբը, չնայած թուլացած՝ գլոբալ խոստովանությունից 

հետո, կսկսեն պլանավորել ներսից Իմ Սուրբ Եկեղեցու զավթումը: 

Իմ բանակը կգրավի դիրքերը և կսկսի մարտնչել փրկելու համար Սուրբ Կաթոլիկ 

Եկեղեցին ավերումից: Նրանք, կեղծ մարգարեն և նրա հետևորդները, չեն հաղթի, 

աղջի՛կս, բայց ինչպե՜ս եմ Ես լալիս Իմ այն սրբազան սպասավորների համար, ովքեր 

կընկնեն ճանապահից: 

Այնքան մոլորված կլինեն նրանք, որ կկարծեն թե հետևում են ուղղափառ Կաթոլիկ 

Եկեղեցուն: 

Իրականում նրանք կկանգնեն կեղծ մարգարեի կողմը, ով կղեկավարի Իմ Մայր 

Աթոռը հպարտությամբ և արհամարհանքով իր սրտում: 

Դու, աղջի՛կս, պետք է խնդրես Իմ զավակներին սրտանց աղոթել, որպեսզի այս 

ավերածությունը մեղմացվի: 

Ես աղոթքների կարիք ունեմ փրկելու համար Իմ սխալված քահանաներին, 

եպիսկոպոսներին և կարդինալներին, ովքեր կույր են ճշմարտության հանդեպ: 

Պետրոսի Սուրբ նստավայրը կպղծվի սատանայի ընկած հրեշտակների կողմից, 

միավորված հակաքրիստոսի և նրա զանազան կազմակերպությունների հետ: 

Բոլորը մեկ են, աղջի՛կս, սատանայից սերված: 

Ես գիտեմ, որ դա վախեցնող է, բայց դա երկար չի տևի: Աղոթքը, շատ աղոթքը 

կթեթևացնի և կօգնի կասեցնել այդ իրադարձությունները: 

Նախապատրաստեք ձեր հոգիները հիմա, զավակնե՛րս, գնալով խոստովանության, 

եթե կաթոլիկ եք, որքան կարող եք շուտ: Այլ կերպ, Ես կոչ եմ անում ձեզ բոլորիդ սրտի 

մաքրությամբ թողություն փնտրել ձեր մեղքերի համար: 

Սա կթեթևացնի ձեր զղջման տառապանքը Նախազգուշացման ժամանակ: Դրանից 

հետո դուք պետք է աղոթեք երկրի վրա խաղաղության համար: 

Իմ Երկրորդ Գալուստի համար նախապատրաստությունները կսկսվեն անմիջապես 

Նախազգուշացման տեղի ունենալուց հետո: 

Ճշմարտության կնքված գիրքը կբացվի, և քո միջոցով բացահայտված գաղտնիքները, 

աղջի՛կս, ողջ աշխարհին՝ տեսնելու համար: 

Ճշմարտության Իմ գիրքը կտրվի աշխարհին, որպեսզի ձեր հոգիները մաքրագործվեն 

Ինձ հետ միության մեջ: 

Միայն այդ ժամանակ դուք պատրաստ կլինեք Ինձ հետ գալու դեպի Իմ Հոր 

Աստվածային Կամքի Նոր Դարաշրջանը, Խաղաղության Դարաշրջանը, երկրի վրա 

Իմ նոր Դրախտը: 



Ձեր սիրող Հիսուս 

Մարդկության Փրկիչ 

 

Կեղծ մարգարեին կընդունեն որպես մի կենդանի սրբի: 

Նրանք, ովքեր դեմ կլինեն նրան, կհամարվեն հերետիկոս 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, աշխարհում Իմ պատգամատարներից յուրաքանչյուրին, ովքեր 

նշանակվել են Իմ Սուրբ Խոսքը տարածելու համար, տրվել է տարբեր դեր: Դրանցից 

ոչ մեկը նույնը չէ: 

Ահա թե ինչու Իմ պատգամատարները երբեք չպետք է շփոթեն յուրաքանչյուր 

պատգամը, դրանք միմյանց հետ համեմատելով: 

Դու, աղջի՛կս, որպես յոթերորդ պատգամատար, ընտրվել ես Իմ զավակներին 

ճշմարտության մասին տեղեկացնելու համար: Իմ ճշմարտության շատ մաս է տրվել 

քեզ արդեն, սակայն հիմա շատ ավելին կտրվի: 

Սրանց մեջ պարունակվող գաղտնիքների պատճառով քեզ կծաղրեն, ծաղր ու 

ծանակի կենթարկեն և հիմարի տեղ կդնեն, երբ այդ գաղտնիքները բացահայտվեն: 

Այս պատգամները նրա համար են, որպեսզի օգնեն մաքրագործելու Իմ ժողովրդին, 

ներառյալ նրանց, ովքեր ընդունում են Ինձ հետևելու կանչը, ինչպես նաև այն 

հոգիներին, ովքեր դատարկ են սիրուց և սառն են սրտով: 

Առանց այս մաքրման երկիրը չի կարող մաքրագործվել: Այն մաքրագործման կարիք 

ունի, որպեսզի արժանի լինի, որ Ես նորից քայլեմ նրա վրա: 

Իմ զավակները պետք է ուրախանան: Վախն Ինձնից չի գալիս: 

Վախը գալիս է չարից: Սակայն դուք ներում կստանաք և կարդարացվեք, երբ 

վախենում եք այն հոգիների համար, ովքեր քայլում են կուրորեն: Ոչ թե նրա համար, 

որ նրանք չեն կարող տեսնել, այլ որովհետև նրանք ընտրում են չտեսնել: 

 Ձեր պարտքը Իմ հանդեպ, Իմ հետևորդների սիրելի բանա՛կ, Ինձ օգնելն է 

նախապատրաստելու համար ճանապարհը երկրի վրա Իմ գալիք Աստվածային 

Թագավորության համար: 

Ես ձեր օգնության կարիքն ունեմ: Ես ձեր աղոթքների կարիքն ունեմ: Ձեր աղոթքները 

կթուլացնեն հակաքրիստոսի գործը, ինչպես նաև կեղծ մարգարեինը, ով կնստի Հռոմի 

Մայր Աթոռում: 



Իմ բոլոր զավակներին, դուք պետք է իմանաք, որ Ես ամենաներող եմ: Նույնիսկ 

նրանք, ովքեր ներգրավված են սատանայական խմբերի մեջ, ում մասին Ես խոսում 

եմ, կարող են փրկվել ավելի ներքև իջնելուց դեպի դժոխքի դարպասները: 

Մեղքը կարող է թուլանալ աղոթքի պատճառով: Կարիք չկա որ դուք գնաք մարտի ձեր 

բռունցքները բարձրացրած, դուք միայն պետք է աղոթեք: 

Իմ Նոր Դրախտը հոյակապ է, զավակնե՛րս: Այնքան շատ 

նախապատրաստություններ են ավարտվել այն նույն հրաշքներով, ինչպես 

ներկայացվել էին Ադամին և Եվային, որը նրանք մերժեցին մեղքի միջոցով: Ամեն ինչ 

պատրաստ է: 

Դուք, Իմ հետևորդնե՛ր, կօգտվեք երկրի վրա Իմ Նոր Դրախտից, որի վրա Ես 

կթագավորեմ: 

Որովհետև դուք այս սերնդից ընտրվել եք վայելելու այս Դրախտը, դուք չպետք է կանգ 

առնեք ձեր աշխատանքում՝ օգնելու Ինձ, որ Իմ բոլոր զավակներին տանեմ դեպի Իմ 

Փառահեղ Թագավորություն: 

Զավակնե՛րս, այնուամենայնիվ իմացեք, որ կեղծ մարգարեն կստիպի ձեզ հավատալ, 

որ ինքը նույնպես ձեզ համար նախապատրաստում է նման Դրախտ: 

Նրա ստերը կհպատակեցնեն կաթոլիկ հետևորդների միամիտ խմբի: Նա 

կներկայացնի մի հրաշալի և սիրող արտաքին խարիզմ, և կաթոլիկ եկեղեցում Իմ 

բոլոր զավակները շփոթության կմատնվեն: 

Նշանը, որ դուք պետք է փնտրեք, նրա հպարտությունն ու ամբարտավանությունն է 

արտաքին կեղծ խոնարհության տակ: Իմ զավակներն այնքան հիմարացած կլինեն, որ 

կկարծեն թե նա մի բացառիկ և մաքուր հոգի է: 

Նրա հետ կվարվեն ինչպես մի կենդանի սրբի: Նրա բերանից դուրս եկող ոչ մի բառ 

հարցականի տակ չի դրվի: 

Նա կերևա նաև որպես գերբնական ունակություններ ունեցող, և մարդիկ միանգամից 

կհավատան, որ նա կարող է հրաշքներ գործել: Նրանք, ովքեր դեմ կլինեն նրան, 

քննադատության կենթարկվեն և կհամարվեն հերետիկոսներ: 

Այդ բոլոր հոգիներին, որ կմեղադրվեն հերետիկոսության մեջ, մի կողմ կնետեն և 

նրանցով կկերակրեն շներին: 

Իմ ուսուցումների վերաբերյալ ողջ ճշմարտությունը կշրջվի: Ամեն ինչ կլինի սուտ: 

Սկզբում հալածանքը կծավալվի դանդաղորեն և աննկատելի: 

Իմ ճշմարիտ սրբազան սպասավորները ստիպված կլինեն պատարագ մատուցել 

գաղտնաբար և շատ դեպքերում ոչ կաթոլիկ եկեղեցիներում: 



Նրանք ստիպված կլինեն պատարագ մատուցել ապաստարաններում: Զավակնե՛րս, 

երբ սա տեղի ունենա, դուք չպետք է հույսներդ կորցնեք: Սա վերջ կունենա կարճ 

ժամանակից: 

Պարզապես աղոթեք այն հոգիների համար, ովքեր Կեղծ Մարգարեին իրենց 

հավատարմության մեջ մոռանում են Օրհնյալ Երրորդության մասին, որը հենց այն 

հիմքն է, որի վրա կառուցված է Կաթոլիկ Եկեղեցին: 

Շատ կրոններ հետևում են Սուրբ Երրորդության մեկ անձին միայն: Ոմանք պատվում 

են Հորը: Մյուսները՝ Որդուն: Բայց բոլորն էլ նույնն են, աղջի՛կս: 

Միայն մեկ ճշմարիտ Աստված կա: Դա Հայրն է, Որդին և Սուրբ Հոգին, երեք առանձին 

Անձեր բոլորը մեկ աստվածային Էության մեջ: Շուտով բոլոր կրոններին կտրվի 

ճշմարտությունը, և շատերը կընդունեն այս սուրբ առեղծվածը: 

Հետևեք Ինձ դեպի ձեր փրկության արահետը, Իմ հետևորդնե՛ր, քանի որ դուք 

փառահեղ ապագա ունեք առջևում, բայց դուք պետք է ուժեղ մնաք: 

Սա է ընտրյալ սերունդը Երկրի վրա Իմ Նոր Դրախտի համար: 

Մի մերժեք կյանքի այս փառահեղ ընծան, որը փայլում է իր ողջ ճոխությամբ: Ոչ մի 

հոգի ոչ մի բանի կարիք չի ունենա: Երկրի վրա Իմ Նոր Դրախտը կլինի 

խաղաղության և երջանկության դարաշրջան առանց մեղքի:   

Սա Իմ Հոր Աստվածային կամքն է, և Նրա խոստումն է եղել մարդկությանը սկզբից ի 

վեր: 

Ուրախ և երջանիկ եղեք, քանի որ շատ բան ունեք ակնկալելու, զավակնե՛րս: 

Առջևում սպասվող փորձությունները կխամրեն , երբ տեսնեք այն փառահեղ 

Թագավորությունը, որը սպասվում է ձեզ: 

Ես սիրում եմ ձեզ, զավակնե՛րս: Ես գիտեմ, որ դուք սիրում եք Ինձ: Այդ պատճառով 

Ես խնդրում եմ ձեզ սեր ցույց տալ նրանց, ովքեր կույր են Իմ Սուրբ Հոգու հանդեպ: 

Աղոթեք նրանց համար յուրաքանչյուր հնարավորության դեպքում, որպեսզի նրանք 

կարողանան նորից տեսնել մարդկությանը տրված Իմ խոստումի ճշմարտությունը, 

երբ Ես մեռա՝ ապահովելու համար ձեր հավիտենական փրկությունը: 

Ձեր սիրող Հիսուս 

Ողջ մարդկության Փրկիչ  

 

Լսեք Իմ հրատապ աղերսը՝ աղոթելու աթեիստների 

հոգիների համար 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, աշխարհը անճանաչելության աստիճանի փոխվելու առաջ է: 

Քանի որ Իմ ժամանակն արդեն համարյա հասել է: 

Ես կոչ եմ անում բոլոր Ինձ՝ իրենց Աստվածային Փրկչին և Իմ Հավիտենական Հորը 

հավատացողներին, կանգ առնել այն ամենից, ինչ անում եք, և լսել: 

Անկախ նրանից հավատում եք թե ոչ այս ժամանակների համար աշխարհին տրվող 

Իմ պատգամներին, լսեք հիմա Իմ հրատապ աղերսը: 

Աղոթեք, աղոթեք և աղոթեք Իմ հանդեպ ձեր սրտում ունեցած ողջ սիրով 

աթեիստների հոգիների համար: 

Շատերը կմեռնեն Նախազգուշացման ընթացքում: 

Շատերը հնարավորություն չեն ունենա ապաշխարել ժամանակին: 

Ես կոչ եմ անում ձեզ առաջարկել ձեր ողջ տառապանքը և աղոթքները այդ հոգիների 

համար, որպեսզի Ես կարողանամ փրկել նրանց դժոխքի կրակներից: 

Աղոթեք նրանց համար, ովքեր չեն շրջվի դեպի Ինձ նույնիսկ այն ժամանակ, երբ 

ճշմարտությունը ներկայացվի նրանց: Աղոթեք նաև նրանց համար, ովքեր իրենց 

քավարանը կանցնեն երկրի վրա, այն պատիժը, որը նրանք կընդունեն բարի սրտով, 

շատ դժվար կլինի: Շատերի համար այն չափազանց ցավոտ կլինի: Աղոթեք, որ նրանք 

ստանան այն ուժը, որի կարիքն ունեն դիմանալու համար: 

Գնացեք, զավակնե՛րս, և արեք ամեն ինչ, որ Ես խնդրում եմ ձեզանից, քանի որ 

չափազանց քիչ ժամանակ է մնացել: 

Ես սիրում եմ ձեզ: Հիշեք, որ վախենալու ոչինչ չկա, եթե Ինձ սիրում եք: 

Պարզապես աղոթեք նրանց համար, ովքեր մերժում են Ինձ հիմա այսօր, և նրանց 

համար, ովքեր իրենց մեջքը կշրջեն ճշմարտության հանդեպ: 

Ձեր սիրող Փրկիչ 

Հիսուս Քրիստոս 

 

Լավ նորություն – Աստված՝ Իմ Հավիտենական Հայրը, 

վավերացրել է մարդկության մեծ մասի փրկությունը 
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Իմ սիրելի աղջի’կ, այդ Ես եմ՝ Հիսուսը, ով գալիս է այսօր քեզ մոտ՝ հայտնելու քեզ 

աշխարհին տրվելիք բարի նորությունը: 

Երկրի վրա Իմ շատ ընտրյալ հոգիների կողմից առաջարկված աղոթքներն ու 

տառապանքները նշանակում են, որ հիմա շատ ու շատ ավելի Աստծո զավակներ 

կարող են փրկվել: 

Եթե հասկանաք զոհաբերության և աղոթքի ուժy, զավակնե’րս, դուք երբեք չեք 

դադարի աղոթելուց: 

Աստված՝ Իմ Հավիտենական Հայրը, վավերացրել է մարդկության մեծ մասի 

փրկությունը: 

Սա նշանակում է, որ Նախազգուշացման ընթացքում շատերը դարձի կգան, իսկ 

նրանք, ովքեր դարձի չեն գա, կարող են փրկվել աղոթքի ուժի պատճառով: 

Դա չի նշանակում, որ բոլորը կարող են փրկվել, որովհետև, ցավոք, նրանք չեն փրկվի: 

Այդ կարծրացած մարդիկ, ում նվիրվածությունը առաջին հերթին սատանային ու 

աշխարհում նրա կողմից վերահսկվող չար աղանդներին է, չեն ցանկանա փրկվել: 

Դրա փոխարեն նրանք կընտրեն տարբեր Դրախտ: Մի դրախտ, որ նրանց 

հավատացնում են, թե գոյություն ունի Իմ Հոր կողմից մարդկությանը խոստացված 

դրախտից դուրս: 

Այդ կեղծ Դրախտը, որին հավատում են գազանի սատանայական հետևորդները, 

գոյություն չունի: 

Այս ստեղծվել է սատանայի կողմից իր աշակերտների մտքերի մեջ, և պարզապես 

պատրանք է: Այնքան շատ բան է խոստացված:  

Խավար հոգիները հավատում են այլ (տարբեր) տիեզերքի, այլ էության, ուր Աստված 

գոյություն չունի: 

Նրանք հավատում են կյանքի այլ ձևերի, այլ արարածների և խաղաղ ռեժիմի, որն 

ամբողջովին հիմնված է ստի վրա: 

Դրանցից ոչ մեկն իրական չէ, զավակնե’րս: Այն գոյություն չունի, ոչ էլ կարող է 

գոյություն ունենալ, որովհետև այն չի ստեղծվել Իմ Հոր կողմից: 

Աստված՝ Ամենակարող Հայրը, ստեղծել է ողջ տիեզերքը՝ աստղերը, մոլորակները և 

երկիրը, ինչպես նաև նրանց միջև տարածությունները: 

Աղոթեք նրանց համար, ովքեր հետևում են այդպիսի պաշտամունքների: 

Աղոթեք, որ Իմ զավակներից շատերն, ովքեր ցավի մեջ են գտնվում, դրա պատճառով 

չփնտրեն այս հոգևոր միջոցները, որոնք Աստծուց չեն: 



Աղոթեք հիմա շնորհակալությամբ այս յուրահատուկ ընծայի համար, որը հիմա 

առաջարկվում է մարդկությանը Իմ Հոր կողմից այս աղոթքի խաչակրաց 

արշավանքում: 

Խաչակրաց աղոթք (21) Շնորհակալություն Հայր Աստծուն մարդկության փրկության 

համար. 

Մենք գովաբանում ենք Քեզ և շնորհակալություն հայտնում Քեզ, ով Սուրբ Աստվա՛ծ, 
մարդկության ամենակարող Արարիչ, այն սիրո և կարեկցանքի համար, որը Դու 
ունես մարդկության հանդեպ: 

Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում Քեզ փրկության ընծայի համար, որը դու 
հեղում ես Քո խեղճ զավակների վրա: Մենք աղերսում ենք Քեզ, ով Տե՛ր, որ փրկես 
բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են չարին, և որ նրանց սրտերը բացվեն հավիտենական 
կյանքի ճշմարտության հանդեպ: Ամեն: 

Ուրախացեք, զավակնե՛րս, այս մեծ ընծայի համար: Բայց դուք դեռևս շատ գործ ունեք 

անելու հոգիներին օգնելու համար, քանի որ ձեր եղբայրներից ու քույրերից շատերը 

կմնան համառորեն հակադրված Իմ Սուրբ Խոսքին: 

Ձեր սիրող Հիսուս 

Ողջ մարդկության Փրկիչ 

 

Կույս Մարիամ. Ատոմային պատերազմ է նյութվում 

ներգրավելով Իրանը 
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Զավա՛կս, հիմա աշխարհում շատ բան է տեղի ունենում, մինչ սատանայի բանակը 

շարունակում է ամենուր ավերածություն տարածել: 

Նրանք փորձում են վերցնել բոլոր ֆինանսական հաստատությունների 

վերահսկողությունը, որ կարողանան սարսափելի չարագործություն կատարել Իմ 

զավակների հանդեպ: 

Նրանք, ագահության և իշխանության կողմից ղեկավարվող չար խումբը, փորձում են 

նաև առաջ բերել ատոմային պատերազմ Իրանում: 

Դու, զավա՛կս, պետք է աղոթես, որ Հայր Աստված, Իր Մեծ Գթասրտությամբ, բացի 

նրանց սրտերը, որ այս բաները տեղի չունենան: 

Երբեք հավատներդ մի կորցրեք, զավակնե՛րս, որովհետև ձեր աղոթքներն աշխատոմ 

են: 



Հիմա աշխարհում սկսում են թուլանալ մեծ չարիքները, ներառյալ աբորտը, 

էվթանազիան, անառակությունը և սեռական այլասերվածությունը: 

Աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք իմ ամենասուրբ Վարդարանը, զավակնե՛րս, խմբերով 

ամենուրեք եթե հնարավոր է: 

Սատանան արագորեն կորցնում է իր ուժը, մինչ Իմ կրունկը ճզմում է օձի գլուխը: 

Արդեն շատ ժամանակ չի անցնի նախքան իմ Որդին կհայտնվի երկրի վրա: 

Սկզբում նա ձեզ կտա դարձի գալու այս վերջին հնարավորությունը: 

Հետո Նա արագորեն կնախապատրաստի աշխարհը Իր Երկրորդ Գալուստի համար: 

Ժամանակը կարճ է հիմա: 

Աղոթքը այն զենքն է, զավակնե՛րս, որ հեռու կպահի սատանայի բանակը այն 

վերջնական հալածանքից, որը նրանք պլանավորում են մարդկության դեմ: 

Հիշեք, որ իմ Հավիտենական Հայրը Իր սիրով և կարեկցանքով կպաշտպանի ձեզ 

բոլորիդ, ովքեր հավատում են Նրան: 

Նրանք, ովքեր կշարունակեն չենթարկվեն Նրան և մերժել իմ Սիրելի Որդու գոյության 

ճշմարտությունը, աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք նրանց փրկության համար: 

Ժամանակը պատրաստ է: Բացեք ձեր սրտերը իմ Որդու Աստվածային 

Գթասրտության հանդեպ: 

Երկինքը կսկսի փոխվել հիմա, իսկ հետո բոլորը կտեսնեն այս մեծ հրաշքը իրենց 

առջև կատարվելիս: 

Պատրաստ եղեք: 

Նախապատրաստեք ձեր տները և աղոթեք իմ սուրբ Վարդարանը ամեն 

հնարավորության դեպքում, որ թուլացնեք չարի ճանկը: 

Ձեր սիրող Մայր 

Մայր Փրկության 

 

Ֆաթիմայի վերջին գաղտնիքը բացահայտում է, որ 

սատանայի չար աղանդի մուտքը Վատիկան ճիշտ է 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ժամանակն է, որ աշխարհին բացահայտվի Աստվածային 

Թագավորության առեղծվածների ողջ ճշմարտությունը: Ճշմարտությունը թաքցված է 

եղել որոշ ժամանակ: Տարիներ շարունակ Իմ Եկեղեցին մի կողմ է հրել աշխարհում 

Իմ հրաշքների, երևումների և ընտրյալ հոգիների հետ աստվածային 

հաղորդակցության ձևով աստվածային միջամտության ընդունման ճանաչումը: 

Միայն Իմ Եկեղեցուն է հայտնի, թե ինչու նա կարիք ուներ ծածկել ճշմարտությունը, 

երբ անհրաժեշտ էր ամենուր ուժեղացնել Իմ զավակների հավատը: 

Իմ և Իմ Օրհնյալ Մոր բոլոր ճշմարիտ տեսանողները սկզբում անտեսվել և 

արհամարհանքի են արժանացել Իմ Եկեղեցու կողմից: 

Աղջի՛կս, նույնիսկ Ֆաթիմայի վերջին գաղտնիքը չտրվեց աշխարհին, քանի որ այն 

բացահայտում էր ճշմարտությունն այն մասին, որ սատանայի չար աղանդը մտնում է 

Վատիկան: 

Գաղտնիքի վերջին մասը չի բացահայտվել, որպեսզի պաշտպանեն այն չար աղանդը, 

ովքեր մտել են Վատիկան մեծ թվով, սկսած Ֆաթիմայի սրբավայրում Իմ Մոր 

երևումների ժամանակից: 

Աղջի՛կս, Լուսիան լռեցվեց այն ուժերի կողմից, որոնք վերահսկում են Վատիկանի մի 

մասը, որի վրա Իմ խեղճ սիրելի Պապերը քիչ հսկողություն ունեն: Տես, թե ինչպես են 

նրանք ոչ միայն շրջել Իմ ուսուցումների ճշմարտությունը, այլև ներմուծել են կաթոլիկ 

պաշտամունքի նոր մեթոդներ, որոնք վիրավորում են Ինձ և Իմ Հավիտենական Հորը: 

Կաթոլիկ եկեղեցին միակ ճշմարիտ եկեղեցին է և որպես այդպիսին սատանայի և նրա 

չար աղանդի առաջին թիրախը: Ճշմարտությունը գալիս է Ինձնից: 

Ճշմարտությունը հարմար չէ մարդկությանը, որովհետև այն կարող է ներառել 

անձնական զոհաբերություն: 

Ճշմարտությունը որոշ դեպքերում բարկություն է առաջացնում, իսկ շատ դեպքերում 

դիտվում է որպես հերետիկոսություն: 

Չնայած դրան, միայն ճշմարտությունը կարող է ձեզ ազատ արձակել ստերից: Այն 

ստերից, որոնք գալիս են սատանայից և որոնք ծանր բեռ են ստեղծում ձեր հոգու վրա: 

Եկել է ժամանակը, որ ճշմարտությունը քողազերծվի աշխարհի համար, որը լի է 

ստերով: 

Այնքան շատ ստեր են ներկայացվել Իմ զավակներին, աղջի՛կս, կեղծ կրոնների, կեղծ 

աստվածների, կեղծ եկեղեցական առաջնորդների, կեղծ քաղաքական առաջնորդների 

և կազմակերպությունների, ինչպես նաև կեղծ լրատվամիջոցների միջոցով: 

Այնքան շատ ճշմարտություն է թաքցված: Սակայն եթե այսօրվա աշխարհում 

կատարվող իրադարձությունների ճշմարտությունը բացահայտվեր նրանց, շատ 

քչերը կընդունեին այն: 



Նույնը վերաբերում է Իմ Հոր Տասը Պատվիրաններին: Դրանք Իմ Հավիտենական Հոր 

կողմից դրված կանոններն են և տրվել են Նրա մարգարե Մովսեսին: 

Ճշմարտությունը երբեք չի փոխվում, անկախ նրանից, թե մարդկությունը որքան է 

փորձում փոխել այն: 

Իմ Հոր Պատվիրաններն արդեն չեն ընդունվում նույնիսկ քրիստոնեական 

եկեղեցիների կողմից: 

Մի սպանիր, նշանակում է, որ չես կարող սպանել մեկ այլ մարդկային արարածի: Դա 

չի վերաբերում ինքնապաշտպանությանը, այլ մնացած բոլոր դեպքերի համար է: 

Ոչ մի մարդ չի կարող արդարացնել սպանությունը՝ աբորտը, մահապատիժը կամ 

էվթանազիան: Ո՛չ մեկը: Սա մահացու մեղք է, իսկ դրա պատիժը հավիտենական 

կյանքն է դժոխքում: 

Արդյոք Իմ զավակներն ընդունու՞մ են սա, աղջի՛կս: Ո՛չ, նրանք նույնիսկ օրենքներ են 

ընդունում, որոնք այն ոչ միայն ընդունելի են դարձնում, այլև ներելի՝ Աստծո Աչքում: 

Բայց դա այդպես չէ: 

Իմ Հոր բոլոր Տասը Պատվիրանները խախտվում են ամեն օր: 

Չնայած դրան, Իմ Եկեղեցին երբեք չի քարոզում մեղքի լրջության մասին: Նրանք 

երբեք չեն ասում մարդկանց, որ նրանք դժոխք կգնան, եթե մահացու մեղք գործեն, եթե 

ճշմարտ չեն զղջում դրա համար: 

Իմ Սիրտը խորապես վիրավորված է: 

Նրանք՝ Իմ եկեղեցիները ողջ աշխարհում, չեն քարոզում ճշմարտությունը: 

Իմ սրբազան սպասավորներից շատերն արդեն չեն հավատում դժոխքի կամ 

քավարանի գոյությանը: 

Նրանք չեն ընդունում Իմ Հոր Պատվիրանները: Նրանք արդարացնում են 

յուրաքանչյուր մեղք: Նրանք խոսում են Իմ Հոր Գթասրտության մասին, բայց չեն 

կարողանում բացատրել մահացու մեղքի մեջ մեռնելու հետևանքը: Նրանք մեծապես 

վիրավորում են Ինձ՝ չկատարելով այն պարտավորությունները, որոնց համար 

նշանակվել են: 

Շատ դեպքերում նրանք պատասխանատու են բազմաթիվ հոգիների կորստյան 

համար: 

Արթնացեք ճշմարտության հանդեպ դուք բոլորդ ովքեր ինքներդ ձեզ համարում եք 

Ամենակարող Հայր Աստծուն՝ ամեն բանի Արարչին հավատացողներ, և իմացեք 

հետևյալը. 

Միայն մեկ ճշմարտություն կա: 



Չի կարող լինել մեկից ավելի ճշմարտություն: 

Ճշմարտությունից դուրս ամեն ինչ սուտ է և չի գալիս Իմ Երկնավոր Հորից՝ Աստծուց, 

ամեն բանի Ամենակարող Արարչից: 

Ձեր սիրող Փրկիչ 

Հիսուս Քրիստոս 

Ծանոթություն. Անհրաժեշտ է նշել, որ նախորդ Պատգամներից մեկում Հիսուսը 
Մարիային ասել է, որ նույնիսկ սպանության մեղքը կարող է ներվել այն մարդուն, ով 
ճշմարիտ ապաշխարում է:  

 

Կոչ հոգևորականներին. Նախապատրաստեք Իմ հոտը 

երկիր այդքան սպասված Իմ Երկրորդ Գալուստի համար  
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբեք մի մոռացիր, որ երբ աշխատում ես Ինձ համար, դու 

հալածանքի կենթարկվես, քանի որ մարդկությունը չի ցանկանա լսել 

ճշմարտությունն այնպես, իչպես Ես եմ բացահայտում քեզ այս վերջին 

ժամանակներում: 

Իմ Սուրբ Խոսքն այնքան երկար ժամանակ է կարճվել, բայց այլևս այդպես չի լինի: 

Իմ Ձայնը կլսվի ողջ աշխարհում: Իմ Սերը կբացահայտվի Իմ ողջ Փառքով, և մարդը, 

վերջապես, կկարողանա ազատագրվել իր կոճերի շուրջը Սատանայի կողմից դրված 

չարի կապանքներից: 

Մինչ Ճշմարտությունը կներթափանցի Իմ զավակների հոգիների մեջ և կբերի նրանց 

այն ազատությունը, որին նրանք սպասել են այդքան երկար ժամանակ, 

դժբախտաբար, այն բաժանում կառաջացնի: 

Կաթոլիկ եկեղեցու Իմ սիրելի սրբազան սպասավորնե՛ր, քահանանե՛ր և բոլոր 

հոգևորականնե՛ր, իմացեք, որ Ես սիրում եմ ձեզ բոլորիդ: 

Ձեզանից այնքան շատերն են իրենց կյանքը տվել Ինձ համար սրտի 

առատաձեռնությամբ: Հիմա դուք պետք է հենվեք Ինձ վրա: 

Դուք պետք է աղոթեք առաջնորդության համար, որպեսզի միշտ ուժեղ մնաք ձեր 

հավատի և զանանության մեջ: 

Երբեք ձեր աչքերը Ինձնից մի հեռացրեք նույնիսկ մի պահ: 



Ես կարիք ունեմ, որ դուք նախապատրաստեք Իմ հոտը Ինձ ողջունելու համար Իմ 

այնքան երկար սպասված Երկրորդ Գալուստի ժամանակ երկիր: 

Դուք պետք է տոկուն լինեք և թույլ չտաք, որ Իմ հանդեպ ձեր ունեցած սերը փոխվի, 

անկախ նրանից թե որքան ճնշման կենթարկվեք: 

Դուք Իմ ճշմարիտ աշակերտներն եք, և Ես պետք է կոչ անեմ ձեզ, որ վերցնեք ձեր 

զենքերը՝ փրկելու համար Իմ Եկեղեցին: Այն Եկեղեցին, որը հիմնադվեց Իմ սիրելի 

աշակերտ Պետրոսի վրա, երբեք չի կործանվի: 

Թշնամին հավատացած կլինի, թե ոչնչացրել է նրան, բայց դա հիմար ենթադրություն 

կլինի: 

Ոչ մեկը չի ոչնչացնի, ոչ էլ կարող է ոչնչացնել Իմ Եկեղեցին: Մոխիրներից այն վեր 

կբարձրանա Իմ Փառքը հռչակելու համար, երբ Ես ետ կգամ որ փրկեմ Իմ 

Թագավորությունը երկրի վրա: Դուք երբեք չպետք է լքեք Ինձ՝ ձեր սիրող Փրկչին, 

երբե՛ք: 

Քանի որ առանց Ինձ Լույս չկա: Առանց Լույսի ապագա չկա: 

Աղջի՛կս, Ես տալիս եմ աշխարհին աղոթքի այս խաչակրաց արշավանքը, որպեսզի 

կաթոլիկ հոգևորականությունն ասի: 

Խաչակրաց աղոթք (22) որ կաթոլիկ եկեղեցին պահի Եկեղեցու Ուսուցումները. 

Ով Իմ սիրելի Հիսու՛ս, ուժեղ պահիր ինձ և Քո հանդեպ իմ ունեցած սիրո բոցը՝ վառ 
օրվա յուրաքանչյուր պահի: 

Երբեք թույլ մի տուր որ Քո հանդեպ եղած սիրո բոցը երերա կամ հանգչի: 

Երբեք թույլ մի տուր ինձ թուլանալ գայթակղության ներկայությամբ: 

Տուր ինձ շնորհները, որոնք անհրաժեշտ են պատվելու համար իմ կոչումը, իմ 
նվիրվածությունը, իմ հավատարմությունը և վեր պահելու Ուղղափառ Կաթոլիկ 
Եկեղեցու ուսուցումները: 

Ես առաջարկում եմ Քեզ իմ հավատարմությունը միշտ: 

Ես իմ նվիրաբերումն եմ երաշխավորում կռվելու Քո բանակում, որպեսզի Կաթոլիկ 
Եկեղեցին կարողանա նորից բարձրանալ փառքով՝ ողջունելու Քեզ, սիրելի Հիսու՛ս, 
երբ Դու նորից գաս: 

Ամեն: 

Ձեր սիրող Փրկիչ 

Հիսուս Քրիստոս 

Ողջ մարդկության Թագավոր 



 

Կույս Մարիամ. Աղոթեք Բենեդիկտ Պապի համար 

ամբողջ սրտով 
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Զավա՛կս, Սատանայի ուժը օրեցօր թուլանում է այն օրից սկսած, ինչ Սուրբ Հոգին 

շարունակում է տարածել Իր Թևերը Աստծո բոլոր զավակների վրա; 

Աստծո հանդեպ հավատը և սերը աճում է ամենուրեք, Հոր՝ Ամենաբարձրյալ Աստծո 

կողմից իր զավակներին տրված յուրահատուկ շնորհների պատճառով: Գուցե իմ 

զավակներից շատերը չեն գիտակցում դա, բայց դուք կհասկանաք, եթե բացեք ձեր 

աչքերը: 

Խնդրում եմ, զավա՛կս, դու պետք է աղոթես Բենեդիկ Պապի համար ամբողջ սրտով: 

Նա այնքան շատ է տառապում և այնքան միայնակ է շատ հարցերում՝ վշտանալով 

ուրացության պատճառով, որը նա տեսնում է Վատիկանի ներսում և դրսում: 

Վատիկանում նրա գտնվելու օրերը երկարացվել են, և այդ պատճառով չարի կողմից 

պատճառված ավերածությունների մեծ մասից հնարավոր է եղել խուսափել: 

Աղոթքը, զավակնե՛րս, նման է որոտումի երկնքում: Ձեր աղոթքները լսվում են 

Երկնքում, և դրանց պատասխան է տրվում, զավակնե՛րս:  

Սա լավ է: Շարունակիր աղոթել քեզ տրված խաչակրաց արշավանքի աղոթքները, 

զավա՛կս: 

Ահա մի հատուկ խաչակրաց  աղոթք (23) Բենեկդիկտ Պապի ապահովության համար. 

Ով Իմ Հավիտենական Հայ՛ր, հանուն Քո սիրելի Որդի Հիսուս Քրիստոսի և այն 
տառապանքի, որը Նա կրեց աշխարհը մեղքից փրկելու համար, ես հիմա աղոթում եմ, 
որ Դու պաշտպանես Քո Սուրբ Երեց Բենեդիկտ Պապին՝ երկրի վրա Քո Եկեղեցու 
գլխավորին, որպեսզի նա նույնպես կարողանա օգնել փրկելու Քո զավակներին և 
սրբազան սպասավորներին Սատանայի մտրակից և ընկած հրեշտակների 
իշխանությունից, ովքեր քայլում են երկրի վրա՝ հոգիներ գողանալով: 

Ով Հա՛յր, պաշտպանիր Քո Պապին, որպեսզի Քո զավակները կարողանան 
առաջնորդություն ստանալ դեպի Քո Նոր Դրախտը երկրի վրա: Ամեն: 

Ձեր Երկնավոր Թագուհի Երկրի 

Մայր Փրկության 

 



Իմ Աստվածային Գթասրտությունը պետք է հասկանալ 

այնպես, ինչպես բացահայտվել է սուրբ Ֆաուստինային 
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Ես՝ ձեր Հիսուսը, ցանկանում եմ հայտնել աշխարհին, որ Իմ Աստվածային 

Գթասրտությունը պետք է հասկանալ այնպես, ինչպես այն բացահայտվել է Իմ 

դուստր Հելենային՝ սուրբ Ֆաուստինային: 

Այս առեղծվածը կբացահայտվի, քանի որ բոլորն ականատես կլինեն Իմ 

Գթասրտության ճառագայթների վերջնական ցուցադրմանը մարդկության 

փրկության համար: 

Նրանք, ովքեր ծաղրում են քեզ, աղջի’կս, և ասում որ այս առեղծվածն արդեն 

բացահայտվել է աշխարհին, նրանք պետք է իմանան հետևյալը: 

Այսօր աշխարհում քանի՞սը գիտեն Աստվածային Գթասրտության Իմ խոստումի 

մասին: Շատ քչերը, ներառյալ դու, աղջի’կս: 

Մի՞թե Իմ հետևորդները չգիտեին, որ Ես ետ կգամ՝ նախապատրաստելու համար 

աշխարհը այս Մեծ Իրադարձության համար: 

Ես միշտ նախապատրաստում եմ Իմ զավակներին այդպիսի իրադարձությունների 

համար: Իմ Հավիտենական Հայրը մարգարեներ է ուղարկում աշխարհ մեկ 

նպատակով. Ձեզ համապատասխան նախազգուշացում տալու համար, որպեսզի 

հոգիները հանկարծակիի չգան: Հաճույքով ընդունեք մարգարեության այս ընծան: Մի 

մերժեք այն: 

Երբեք մի մտածեք, որ ամեն ինչ գիտեք Իմ ուղիների մասին, որովհետև մինչ սիրում 

եք Ինձ, դուք միշտ չէ, որ ճանաչում եք Ինձ կամ հասկանում Իմ ուղիները: 

Ձեզանից յուրաքանչյուրը, ով ծաղրում է Իմ մարգարեներին, հիշե՛ք, որ դուք ծաղրում 

եք ոչ թե նրանց, այլ՝ Ինձ: Նրանք պարզապես գործիքներ են: 

Դուք, զավակնե՛րս, երբեք չպետք է ենթադրեք, թե իսկապես ճանաչում եք Ինձ, քանի 

որ եթե ճանաչեիք, Ինձ չէիք մերժի: Չնայած դրան, ճիշտ ինչպես Իմ աշակերտներն 

արեցին, երբ Ես քայլում էի նրանց մեջ, դուք դեռևս մերժում եք, որ այդ Ես եմ, որ նշան 

եմ տալիս ձեզ դեպի Ինձ գալ: 

Դուք ձեր ձախ ձեռքը տալիս եք Ինձ բռնելու, իսկ աջով ապտակում եք Ինձ: 

Մի՞թե դուք հիմա չեք լսում որ Ես խոսում եմ ձեզ հետ: Եթե չեք լսում, ապա հանգիստ 

նստեք և աղոթեք Ինձ, որպեսզի Ես կարողանամ լցնել ձեր հոգնած սիրտը Իմ Սուրբ 

Հոգու կրակով: 



Ես սիրում եմ ձեզ, և եթե դուք Ինձ թույլ տաք (մտնել) ձեր սրտի մեջ առանց ձեր 

պողպատյա սպառազինության, որոնք փակում են Իմ ճանապարհը, ապա Ես ձեզ 

ազատ կարձակեմ: 

Երբ բացեք ձեր աչքերը և տեսնեք, որ այդ Ես եմ՝ ձեր Աստվածային Փրկիչը որ խոսում 

եմ ձեզ հետ, ապա հետևեք Ինձ Նոր Դրախտ տանող ճանապարհով՝ սիրով և 

ուրախությամբ ձեր սրտերի մեջ: 

Թույլ մի տվեք չարին կասկածներ սերմանել ձեր մտքի մեջ: Աղոթեք, որ 

բավականաչափ ուժեղ լինեք, խոնարհ՝ մտքով և ոգով, որ վազեք դեպի Իմ 

Բազուկները: 

Միայն այն դեպքում երբ Ինձ մոտ գաք որպես երեխաներ, ճշմարտապես 

խաղաղություն կգտնեք ձեր հոգու մեջ: Սա է միակ ճանապարհը՝ Ինձ ձեր սրտի մեջ 

թույլ տալու: 

Ձեր սիրող Հիսուս 

 

Կույս Մարիամը աղոթքի և պահեցողության օրվա կոչ է 

անում Նախազգուշացմանը նախապատրաստվելու 

համար 
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Այս պատգամը Մարիա Աստվածային Գթասրտությունը ստացել է Կույս Մարիամի 

երկու առանձին երևումներից հետո, որոնցից մեկը տեղի է ունեցել հունվարի 29-ի 

գիշերը, իսկ մյուսը՝ երկուշաբթի, 2012թ հունվարի 30-ին ժամը 13:00, որի ընթացքում 

Կույս Մարիամը բավականին վշտացած էր: 

Զավա՛կս, մինչ իմ Որդին գալիս է հիմա ծածկելու ողջ աշխարհը Իր Գթասրտության 

ճառագայթներով, վշտացած սրտով պետք է ասեմ քեզ, որ շատերը կմահանան 

Նախազգուշացման ընթացքում: 

Աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք նրանց հոգիների համար: 

Դու, զավա՛կս, պետք է խնդրես այս աստվածային պատգամի բոլոր հետևորդներին, 

որպեսզի վաղը՝ 2012թ. հունվարի 31-ը առանձնացնեն որպես աղոթքի հատուկ օր: 

Այդ օրը դուք պետք է աղոթեք Ամենասուրբ Վարդարանը և Աստվածային 

Գթասրտության աղոթքը: 

Հնարավորության դեպքում բոլորը պետք է փորձեն և պահեցողություն անեն այդ օրը: 

Այդ կերպ ավելի շատ հոգիներ, հատկապես մահացու մեղքի մեջ գտնվող, մահվան 



ժամին կարող են փրկվել իմ սիրելի Որդի Հիսուս Քրիստոսի Գթասրտության 

միջոցով: 

Ես վշտի արցունքներ եմ հեղում այն խեղճ մարդկանց համար, ովքեր գաղափար 

չունեն, թե որքան տառապանք ու ցավ են իրենց մեղքերը պատճառում իմ Որդուն: 

Ընծայի ուրախությունը, որը հիմա իմ Որդին բերում է աշխարհին, տխրության երանգ 

է ստացել նրանց համար, ովքեր չեն կարող փրկվել իրենց սեփական ընտրությամբ: 

Ստերը, որոնք դուրս կգան և կտարածվեն աշխարհով մեկ Նախազգուշացման տեղի 

ունենալուց հետո, պետք է կանգնեցվեն ձեր աղոթքների միջոցով: 

Աղոթեք, որ ոչ մեկը չմերժի իմ Որդու Աստվածային Գթասրտությունը 

Նախազգուշացման ընթացքում կամ դրանից հետո: Քանի որ այդպիսի ստերին տեղիք 

տված յուրաքանչյուր հոգի կբռնվի չարի կողմից: Ապաշխարություն տարածեք 

ամենուր, զավակնե՛րս: Ընդունեք, որ ես Համա-Ազատարարն ու Միջնորդն եմ, որ 

սերտորեն աշխատում եմ իմ սիրելի Որդի Հիսուս Քրիստոսի հետ բոլոր հոգիներին 

փրկելու հավիտենական կործանումից: 

Իմ սերը ձեր հանդեպ, զավակնե՛րս, չափազանց ուժեղ է: Ես գթասրտություն եմ 

աղերսում յուրաքանչյուր հոգու համար օրվա յուրաքանչյուր վայրկյան՝ խնդրելով Իմ 

Հորից մեղմություն: 

Սակայն, զավակնե՛րս, դուք պետք է օգնեք միանալով ինձ աղոթքի և զոհաբերության 

մեջ՝ օգնելու Աստծո բոլոր զավակներին մտնել Նոր Դրախտի դռներից: 

Ձեր Երկնավոր Մայր 

Մայր Փրկության 

 

Հիսուսը շնորհում է լիակատար ինդուլգենցիա մեղքերի 

բացարձակ թողության համար 
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Այս պատգամը տրվել է Մարիա Աստվածային Գթասրտությանը Սուրբ 

Հաղորդության մեկ ու կես ժամ տևած պաշտամունքից հետո: 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, որքան եմ Ես ուրախանում Իմ թանկագին հետևորդների կողմից 

Իմ հանդեպ ցույց տրված սիրուց, որոնց սերն այնքան սերտորեն հյուսված է Իմ Սուրբ 

Սրտին: 

Ես հրճվում եմ Իմ հավատարիմ զավակներով, որոնց սերն Իմ հանդեպ Ինձ այնպիսի 

ուրախություն է պատճառում Իմ ցավերի մեջ: Նրանք այն լույսն են, որոնք Ինձ բերում 

են անհրաժեշտ ուժը՝ առաջնորդելու համար Իմ բանակը: 



Նրանք, Իմ ընտրյալ զավակները, հավատում են, թե միայն իրենց հավատն էր որ 

բերեց իրենց Ինձ մոտ: Նրանք չեն հասկանում այն, որ Իմ Սուրբ Հոգին իջել է իրենց 

վրա, հատկապես բաց սիրտ ունեցողների, որպեսզի իրենք կարողանան միանալ 

երկրի վրա Իմ Եկեղեցու մնացորդին: 

Նրանք, Իմ սիրելի հետևորդները, ովքեր հնազանդություն են ցույց տալիս, կամք, 

վճռականություն և մաքուր սեր իրենց հոգիների մեջ, կլինեն այն հիմքը, որի վրա 

հիմա Ես կվերակառուցեմ Իմ եկեղեցին երկրի վրա: Իմ բանակին, Իմ հանդեպ 

ունեցած իրենց սիրով, հիմա կտրվեն շատ յուրահատուկ շնորհներ: 

Ես շնորհում եմ նրանց այս Լիակատար (պլենար) Ինդուլգենցիան, ի վիճակի 

դարձնելու համար նրանց տանելու Իմ Կրակի Ջահը, որպեսզի կարողանան 

ապաշխարություն տարածել: Իմ կողմից տրված այս ընծան կօգնի նրանց տարածել 

Իմ Սուրբ Խոսքի ճշմարտությունը, որպեսզի այն դիպչի սրտերին ամենուր, ուր նրանք 

կգնան: 

Նրանք պետք է ասեն այս աղոթքը յոթ օր շարունակ, և նրանց կտրվի մեղքերի 

բացարձակ թողության ընծան և Սուրբ Հոգու զորությունը: 

Խաչակրաց աղոթք (24) Պլենար ինդուլգենցիա մեղքերի բացարձակ թողության 

համար. 

Ով Իմ Հիսուս, Դու երկրի Լույսն ես: 

Դու այն Բոցն ես, որ դիպչում է բոլոր հոգիներին: 

Քո Գթասրտությունն ու Սերը սահման չեն ճանաչում: 

ՄԵնք արժանի չեն այն Զոհաբերությանը, որը Դու կատարեցիր Խաչի վրա, 

Սակայն գիտենք, որ մեր հանդեպ Քո Սերն ավելի մեծ է, քան այն սերը որը մենք 
ունենք Քո հանդեպ: 

Տուր մեզ, ով Տեր, խոնարհության ընծան, որ արժանի լինենք Քո Նոր 
Թագավաորությանը: 

Լցրու մեզ Սուրբ Հոգով, որ կարողանանք առաջ գնալ և առաջնորդել Քո բանակը Քո 
Սուրբ Խոսքի ճշմարտությունը հռչակելու և մեր եղբայրներին ու քույրերին 
նախապատրաստելու երկիր վրա Քո Երկրորդ Գալուստի փառքի համար: 

Մենք պատվում ենք Քեզ: Մենք գովաբանում են Քեզ: 

Մենք առաջարկում ենք մեր անձը, մեր վշտերը, մեր տառապանքները՝ որպես ընծա 
Քեզ, հոգիներ փրկելու համար: 

ՄԵնք սիրում ենք Քեզ, Հիսուս: 



Գթա Քո բոլոր զավակներին, որտեղ էլ որ նրանք լինեն: 

Ամեն: 

Առաջ գնացեք խաղաղությամբ, Իմ սիրելի հետևորդնե՛ր, և հիշեք, որ Իմ հանդեպ ձեր 

սերը բոցավառում է Իմ Սիրտը և մեծ ուրախություն է պատճառում Իմ 

Հավիտենական Հորը, Իմ Օրհնյալ Մորը, Երկնքի հրեշտակներին ու բոլոր սրբերին: 

Ես սիրում եմ ձեզ բոլորիդ: Ես սպասում եմ այն պահին, երբ Ես Իմ Բազուկների մեջ 

կգրկեմ ձեզանից յուրաքանչյուրին և ամեն մեկիդ, որպեսզի գտնեք այն 

խաղաղությունը, սերը և ուրախությունը, որոնց սպասել եք երկրի վրա ձեր ողջ 

կյանքի ընթացքում: 

Ձեր սիրող Հիսուս Քրիստոս   

 

Կույս Մարիամ. Ոչ մեկը չի խոչընդոտի Ճշմարտության 

Գրքի  բացահայտումն աշխարհին 
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Զավա՛կս, երբ աշխատում ես իմ սիրելի Որդի Հիսուս Քրիստոսի համար, դու պետք է 

միշտ հնազանդ լինես: 

Երբեք քննության մի ենթարկիր Նրա Սուրբ Խոսքը, որովհետև Նա խոսում է 

ճշմարտությունը և միայն ճշմարտությունը: 

Իմ զավակներից այնքան շատերն են քննության ենթարկում Նրա ասած 

յուրաքանչյուր Խոսքը սկզբից ի վեր: Յուրաքանչյուր մարդու համար, ով ենթարկվում 

է Նրա Սուրբ Խոսքին այնպես ինչպես այն պարունակվում է իմ Հոր Գրքում, 

յուրաքանչյուրի համար միշտ կա մեկ ուրիշը, ով այլ կերպ է մեկնաբանում Նրա 

Խոսքը: 

Դու պետք է անես ամեն ինչ, որ խնդրվում է քեզնից իմ Որդու ղեկավարության ներքո: 

Երբեք տեղի մի տուր նրանց, ովքեր կպահանջեն, որ Նրա Խոսքերը հարմարեցվեն 

իրենց մեկնաբանություններին: 

Շարժվիր հիմա, զավա՛կս, արագությամբ, որ տանես իմ Որդու կողմից աշխարհին 

տրված Պատգամենրը՝ փրկելու համար կորած մեղավորներին: Իմ Որդու նպատակը 

մեկն է. այն է՝ փրկել հոգիներ: Չվախենաս, զավա՛կս, որովհետև այն ամենն, ինչ իմ 

Որդին ասում է քեզ, չի հակասում երկրի վրա Նրա ամենասուրբ եկեղեցու 

ուսուցումներին: 

Իմ զավակներին Նրա տված ընծաները չափազանց յուրահատուկ են, և տրվում են 

այս վերջին ժամանակներում բոլոր հոգիներին: 



Իմ Որդին այնքան առատաձեռն ու գթառատ է, որ Նա ցանկանում է մեղավորների 

վրա հեղել առանձնահատուկ շնորհներ, որպեսզի ապահովի նրանց փրկությունը: 

Ով էլ որ փորձի կանգնեցնել իմ Որդուն Իր Երկրորդ Գալուստի համար աշխարհին 

նախապատրաստելու Նրա Առաքելության մեջ, կկանգնեցվի իմ Հոր Ձեռքով: 

Այս Գործը՝ Ճշմարտության Գրքի բացահայտումը մինչ կնիքները կբացվեն, իմ Հոր 

համար ամենակարևոր առաքելություններից մեկն է երկրի վրա: 

Աշխարհին խոստացվել է ճշմարտությունը այս ժամանակ: 

Բոլոր հոգիներին, հավատացողներին և չհավատացողներին, պետք է ասվի 

Ճշմարտությունը, որովհետև նրանք այնքան են հեռացել Եկեղեցուց, որ այն պետք է 

տրվի նրանց այս ձևով: 

Բոլոր հրեշտակներն ուղարկվել են երկիր պաշտպանելու համար մարդկությանը 

խաբեբայից և հավիտենական ճշմարտության վերաբերյալ նրա տարածած ստերից: 

Մարդկությունը չի ցանկանա լսել Ճշմարտությունը, և շատ արգելքներ կդրվեն քո 

առջև, զավա՛կս, սակայն դա անօգուտ կլինի: 

Ոչ մեկը չի խոչընդոտի Ճշմարտության Գիրքն աշխարհին բացահայտելու, քանի որ 

եթե նրանք փորձեն դա անել, իմ Հոր Զորությունը կսանձազերծվի Երկնքից Կրակի 

Բոցերի պես: Զավա՛կս, երբեք մի կասկածիր քեզ տրվող այս Պատգամներին: 

Երբեք ոչ մի բառ մի փոխիր հարմարվելու համար նրանց, ովքեր փորձում են քեզ 

ստիպել փոփոխել Աստծո խոսքը: 

Միայն մեկ Տեր կարող է լինել, և դա Աստվածն է Հոր, Որդու և Սուրբ Հոգու Անունով: 

Գնա հիմա այն համոզվածությամբ, որի կարիքն ունես: 

Հիշիր, որ իմ Որդու կողմից տրվող այս Պատգամները Աստծո բոլոր զավակների 

համար են, այլ ոչ միայն Նրա կաթոլիկ եկեղեցու, կամ Նրա ընտրյալ ժողովուրդ 

հրեաների: Նրանք բոլորի համար են: 

Իմ Հայրը հավասարապես սիրում է յուրաքանչյուր հոգու: Ոչ մի հոգի ավելի կարևոր 

չի համարվում մյուսից: 

Ձեր Երկնավոր Մայր 

Մայր Փրկության 

 

Մի՞թե կարծում էիք, որ Ես կանտեսեմ ձեզ մինչև 

Դատաստանի Օրը 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, որքան ուրախ եմ Ես Իմ հետևոորդների արձագանքից՝ մեղքերի 

բացարձակ թողության ինդուլգենցիայի Իմ տված ընծայի վերաբերյալ: 

Բայց որքան տխուր եմ Ես այն անշնորհակալ սրտերի համար, ովքեր մերժում են Իմ 

Ընծան: 

Այդ հոգիները չեն կարողանում հասկանալ, որ միայն Հայր Աստված կարող է 

թույլատրել այդ ամբողջական ինդուլգենցիան: 

Կարևոր չէ, թե դա տրվել է Իմ կողմից, թե երկրի վրա Իմ Սուրբ Երեցի կողմից: 

Կարևորն այն է, որ քիչ ժամանակ է մնացել մարդկության հոգիների փրկության 

համար: 

Նրանք, ովքեր հարցականի տակ են դնում Իմ Խոսքը, իմացեք, որ այդ Ես եմ՝ ձեր 

Աստվածային Փրկիչը, ով խոսում է ձեզ հետ Երկնքից: 

Դուք չե՞ք ընդունում, որ Ես Գոյություն ունեմ: Որ Ես ցանկանում եմ ձեզ Պատգամ 

ուղարկել այս վերջին ժամանակներում: Մի՞թե կարծում եք, թե Ես կանտեսեմ ձեզ 

մինչև Դատաստանի Օրը: Որ Ես չեմ նախապատրաստի ձեր հոգիները՝ ձեզ հետ այս 

ձևով հաղորդակցվելու միջոցով: 

Եթե հավատում եք Ինձ, ապա պետք է հավատաք Աստվածային Միջամտությանը: 

Իսկ եթե չեք հավատում, ապա դուք չեք բացել ձեր սրտերը: Ինչպե՞ս իմանաք որ այդ 

Ես եմ: Ես ձեզ խնդրում եմ նստել հիմա և խոսել Ինձ հետ առանձին: Խնդրեք Ինձնից 

Սուրբ Հոգու շնորհը, և Ես անմիջապես կպատասխանեմ բաց և մաքուր հոգիներին: 

Ցած դրեք ձեր զենքերը և թույլ տվեք Ինձ, որ ձեզ տամ այս յուրահատուկ Ընծան: 

Իմացեք, որ դուք Ինձ վիրավորում եք, երբ մերժում եք Իմ ընծաները: Մի՞թե դա 

նշանակում է նաև, որ դուք կմերժեք Իմ Գթասրտությունը: Խոնարհեք ձեր գլուխները 

և ներողամտություն խնդրեք: Երբ Ինձ մոտ գաք խոնարհ երախտագիտությամբ, Ես 

կլուսավորեմ ձեզ Ճշմարտության հանդեպ: 

Երբ բացեք ձեր աչքերը Ճշմարտության հանդեպ, հասկացողության ձեր արցունքները 

դուրս կհոսեն, և դուք վերջապես Ինձ շնորհակալություն կհայտնեք, մեղքերի 

բացարձակ թողության մեծ ընծայի համար: 

Ձեր Աստվածային Փրկիչ 

Հիսուս Քրիստոս 

 

Կույս Մարիամ. Ատելությունն ատելություն է: Չկա երկու 

տեսակ: Նրանք նույնն են: 
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Զավա՛կս, չարիքն արագորեն տարածվում է աշխարհի որոշակի մասերում: 

Մինչ պատերազմներ են ծրագրվում՝ հոգում եղած ատելությամբ, Սուրբ Հոգին, այդ 

նույն ժամանակ, աշխարհի տարբեր մասերում հեղվում է մյուսների հոգիների մեջ: 

Հոգիների մարտը սկսվել է: Բարին՝ չարի դեմ: 

Զավա՛կս, երբեք չմտածես, որ կարծրացած հոգի ունեցողները նրանք են, ովքեր 

հավատ չունեն կամ գաղջ են հավատով: Իմ Որդուն՝ Հիսուս Քրիստոսին շատ 

կարեկից հավատացողներ հիմա կշրջվեն գայթակղությունից: Նրանց մտքերը կլցվեն 

կասկածներով, որը նրանց կկուրացնի իմ սիրելի Որդու խոսքի հանդեպ, մինչ Նա 

կխոսի քո միջոցով աշխարհի հետ, զավա՛կս: Նրանց ատելությունը, երբ նրանք 

շրջվեն Նրա Սուրբ Խոսքի վրա, այնքան ուժեղ կլինի, որքան մարդասպանների 

կողմից իրենց զոհերին ցույց տրվող ատելությունը: Ատելությունը գալիս է 

խաբեբայից: 

Ստեր են տարածվում չարի կողմից, ով օգտագործում է թույլ հոգիներին 

ճշմարտությունը թուլացնելու համար: Ատելությունն ատելություն է: Չկա երկու 

տեսակ: Նրանք նույնն են: 

Այդ հավատարիմ հոգիների հպարտությունը հիմա կբորբոքվի, մինչ չարի կողմից մի 

վերջնական փորձ է արվում կանխելու համար աշխարհին տրվող այս 

ամենահրատապ պատգամները տարածվելուց: 

Իմ Որդին Իր հավատարիմ հետևորդների աջակցության կարիքն ունի՝ երկրի վրա 

Նրա բանակը կազմելու համար: Այս բանակի արմատները կլինեն Նրա հավատարիմ 

հետևորդները: Վստահ եղեք, որ առաջինը այս խմբի սրտերը կկարծրանան: 

Հնարավոր չէ կարծրացնել այն հոգին, որն արդեն իսկ խավարի մեջ է: Ուստի լույսի 

մեջ գտնվող հոգիներն են, որ գայթակղության կենթարկվեն խաբեբայի կողմից: Այդ 

ժամանակ նրանք ստեր կտարածեն, որ վիրավորեն իմ Որդուն և ուշացնեն այս 

Գործը: Նրանք չեն հասկանա, որ դա պատահում է իրենց այն պատճառով, որ 

կարծում են, թե իրենց պարտականությունն է իմ Որդու Ճշմարիտ Խոսքը 

պաշտպանելը: 

Իմ Որդու կողմից քեզ տրվող այս պատգամներում սխալներ փնտրելը, զավա՛կս, 

կտանջի Իմ Որդուն: 

Շուտով Նրա Եկեղեցու հենց հիմքը իր մեջքը կդարձնի Նրա հանդեպ: Նրանք կմերժեն 

Նրան և նորից կխաչեն Նրան: 

 Հպարտությունն արգելում է նրանց, որ բացեն իրենց աչքերն այն ժամանակ, երբ Նա 

(Հիսուսը) կանգնած է հիմա նրանց առջև սիրով և բաց բազուկներով: Զավա՛կս, Ես կոչ 

եմ անում որ Աստծո բոլոր զավակները միավորվեն որպես մեկ և կռվեն հոգիների 

փրկության համար: 



Այնքան շատերը հիմա, զավա՛կս, չեն լսում այս պատգամներին, բայց 

Նախազգուշացման տեղի ունենալուց հետո նրանք կլսեն: Աղոթիր, աղոթիր, աղոթիր 

այն հոգիների համար, ովքեր վիրավորանք, զրպարտություն և ստեր են տարածում քո 

մասին:  Ես հիմա քեզ կտամ խաչակրաց աղոթք, որպեսզի պաշտպանություն խնդրես 

այն բոլոր տեսանողների և նրանց համար, ովքեր ընտրված են Հայր Աստծո կողմից 

Նրա Սուրբ Խոսքը երկրի վրա տարածելու համար այս ժամանակներում: 

Խաչակրաց աղոթք (25) ամբողջ աշխարհում տեսանողների պաշտպանության 

համար. 

Ով Ամենաբարձրյալ Աստվա՛ծ, ես աղերսում եմ Քեզ՝ պաշտպանություն 
առաջարկելու աշխարհում Քո բոլոր սուրբ պատգամատարներին: 

Ես աղոթում եմ, որ նրանք պաշտպանված լինեն ուրիշների ատելությունից: 

Ես խնդրում եմ, որ Քո Ամենասուրբ Խոսքն արագորեն տարածվի ողջ աշխարհում: 

Պաշտպանիր Քո պատգամատարներին զրպարտությունից, վիրավորանքից, ստերից 
և ամեն տեսակ վտանգներից: 

Պաշտպանիր նրանց ընտանիքները և ծածկիր նրանց միշտ Սուրբ Հոգով, որպեսզի 
աշխարհին տրվող պատգամներին ուշ դարձնեն զղջացող և խոնարհ սրտերով: Ամեն: 

Զավա՛կս, հպարտությունը բնավորության մի գիծ է, որն ամենից շատն է անհաճո իմ 

Հոր Աչքում: Նրա համար ավելի ցավալի է, երբ հպարտության մեղքերը նվաճում են 

նվիրված և սուրբ հոգիների հոգիները, երբ նրանք մերժում են ընդունել այսօր Նրա 

պատգամատարների միջոցով աշխարհին տրվող Նրա Սուրբ Խոսքի 

ճշմարտությունը: 

Նրանք պետք է խնդրեն ճշմարիտ զանազանության ընծան, որը միայն կտրվի Սուրբ 

Հոգու զորությամբ խոնարհ հոգիներին, որ մաքուր սիրտ ունեն և զուրկ են 

հպարտությունից ու ամբարտավանությունից: 

Ձեր Սիրող Մայր 

Մայր Փրկության 

 

Պատերազմները, որոնք ներգրավում են Իրանը, 

Իսրայելը, Եգիպտոսը և Սիրիան, փոխկապակցված են 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, քո հավատարմությունն Իմ հանդեպ փորձության է ենթարկվում 

ամեն օր: Այնքան շատերն են փորձում կանգնեցնել քեզ Ինձ համար արվող քո 

աշխատանքում, սակայն նրանք չեն կարող այդ անել Երկնքից քեզ տրվող Սուրբ 



պաշտպանության պատճառով: Նրանք, ովքեր փորձում են քեզ ցավ, տառապանք 

կամ վիրավորանք պատճառել, կպատժվեն: Ես թույլ չեմ տա այդպիսի գործողություն: 

Հիշիր, կանխասացվել է, որ ոչ մի մարդ չի կարող կանգնեցնել Իմ Սուրբ Հոգու Կրակը, 

որը դուրս կհեղվի Իմ ամենասուրբ պատգամներից ողջ մարդկության համար: 

Ուստի Ես խնդրում եմ, որ դու շարունակես անտեսել քո առջև դրված խոչընդոտները 

և անտեսես ատելությունը, քանի որ այն գալիս է սատանայից: 

Զբաղվիր ատելությամբ, և այն կտարածվի: 

Անտեսիր ատելությունը, և այն կմեռնի, որովհետև չի կարողանա գտնել սնուդը 

սնվելու և ամրապնդվելու համար: 

Հիմա Ես ցանկանում եմ, որ ասես Իմ զավակներին, որ Հայտնության Գրքում 

կանխասացված իրադարձությունները հիմա տեղի են ունենում աշխարհում: 

Իմ զավակները չպետք է վախենան, ոովհետև նրանց հավատը և աղոթքները կօգնեն 

նվազեցնելու պատերազմի, գենոցիդի, սովի և ուրացության ազդեցությունը: 

Պատերազմներ կսկվեն, որոնք կներգրավեն Իրանը, Իսրայելը, Եգիպտոսը և Սիրիան: 

Դրանք բոլորը փոխկապակցված կլինեն: 

Նույնպես, Իտալիան կտառապի այն փլուզումից, որը կապված կլինի կեղծ մարգարեի 

և ևրա գործընկեր հաքաքրիստոսի բարձրանալու հետ: 

Սրտանց աղոթիր, որ բոլոր երկրները չներքաշվեն գլոբալ իշխանության տակ, որը 

կվերահսկի ձեր փողը: Քանի որ եթե նրանք հաջողության հասնեն դրանում, 

չափազանց դժվար կլինի: 

Աղոթիր Հայր Աստծուն, որպեսզի Նա կարողանա կանխել այդ վայրագությունները: 

Ուրիշների հոգիների համար ասվող աղոթքը կփրկի ձեր սեփական հոգիները: Ես 

միայն դա եմ խնդրում՝ աղոթք: Աղոթեք նաև դարձի համար: Շուտով ամեն ինչ 

կհասկացվի, աղջի՛կս:  

Ամեն ինչ լավ կլինի, երբ Նախազգուշացումից հետո դարձ տեղի ունենա: Գնա հիմա և 

ասա Իմ զավակներին, որ երբեք չվախենան Իմ Խոսքը հռչակելուց: Ես կկանգնեմ 

նրանց կողքին: Եթե նրանց ծաղրեն, ապա կարող են վստահ լինել Իմ այս 

Ամենասուրբ Խոսքի Ճշմարտության հանդեպ: 

Ձեր սիրող Հիսուս 

 



Հայր Աստված. Աշխարհը կենթարկվի Երկնային պատժի 

– Իմ միջամտությունն անհրաժեշտ է 
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Աղջի՛կս, աշխարհը երկնային պատժի ենթարկվելու առջև է, որպես մարդկության 

կողմից սարսափելի մեղքի փոխհատուցում: 

Չնայած այս Երկնային պատժի մեծ մասը կասեցվել է, Իմ Ձեռքը հիմա կիջնի այն 

չարության վրա, որը նյութվում է ամեն անկյունում: 

Այդպիսի մեծ ատելությունն Իմ՝ Հայր Աստծո հանդեպ, պետք է կանգնեցվի, այլապես 

Իմ զավակները կտառապեն ավելի մեծ սարսափից: 

Հիմա Ես նախապատրաստում եմ աշխարհը այն փոփոխությունների համար, որոնք 

պահանջվում են երկիրը մաքրագործոլու համար, որպեսզի այն համապատասխան 

լինի մարդկությանը փրկելու Իմ պլանի հետ: 

Այնքան շատ հոգիներ են տառապանքի ենթարկվում մեղքի կողմից: 

Ես ողջ արարչության Աստվածն եմ, և Ես ետ չեմ նստի և չեմ դիտի, թե ինչպես են Իմ 

զավակները ոչնչացնում միմյանց: 

Աղջի՛կս, մի չար պլան կա՝ մարդկության մեծ մասին պատերազմի միջոցով 

ոչնչացնելու համար: Այդ պատերազմենրը պատահական չեն: Տեսե՞լ ես, թե որքան 

շատ պատերազմներ են տեղի ունենում այդքան շատ ազգերի մեջ ամենուր: Սա 

հակաքրիստոսի ձեռքով է, ով համբերությամբ սպասում է երկրի վրա իր փառքի 

պահին: Նա, երբ ազգերը ծնկի գան, ներս կմտնի և կստեղծի մի կեղծ դիվային 

խախաղություն՝ պատրաստված իր կողմից: Սա կլինի խաբեության դիմակ: 

Իմ պատիժը կսանձազերծվի այն ազգերի վրա, ովքեր կմասնակցեն այդ մեծ 

խաբեությանը՝ վերահսկելու աշխարհը ազգերին զավթելու միջոցով: Ուժեղ եղիր, 

աղջի՛կս, այս շրջանում, երբ երկիրը կցնցվի, այն երկար չի տևի: Դա անհրաժեշտ է Իմ 

զավակներին արթնացնելու համար: 

Նրանք, Իմ զավակները, նախազգուշացվել են, բայց Իմ Ձայնը դուր չի եկել: Իմ խեղճ 

զավակները, ովքեր ապրում են բարի կյանքով և տարակուսանքով դիտում 

աշխարհում գոյություն ունեցող չարիքը, պետք է հասկանան, որ Իմ Միջամտությունն 

անհրաժեշտ է: 

Եթե Ես չկանգնեցնեմ այն, ինչ տեղի է ունենում, ապա մարդկության մեծ մասը 

կոչնչանա: Աղոթեք, որ Իմ զավակներն աղոթեն ձեր երկրներում խաղաղության 

համար: Երբեք մի վախեցիր Իմ Խոսքը հռչակելուց, եթե նույնիսկ հալածանքի 

ենթարկվես: Քանի որ նույնիսկ մեկ հոգին, ով բարձրաձայն հայտնում է իր հավատը, 

բավական է հարյուրավոր դարձերի համար: 



Գնա խաղաղությամբ: Եկել է ժամանակը, որ Ես՝ Հայր Աստված, թույլատրեմ 

կնիքների բացումը: Միայն այդ ժամանակ մարդկությունը կընդունի, որ ինքն անուժ է: 

Նրանք չեն վերահսկում աշխարհը, քանի որ այդպես լինել չի կարող: 

Միայն մարդկության Արարիչն ունի զորություն սատանայի վրա, և հիմա Ես 

կսանձազերծեմ մի պատիժ այն սառը սրտերի և խավար հոգիների վրա, ովքեր իրենց 

հավատարմության երդումն են տվել նրան (սատանային): 

Հիմա կսկսվեն մաքրագործման վերջին էտապները: 

Հայր Աստված 

 

Կույս Մարիամ. Երբ աղոթում եք Վարդարանը, կարող 

եք օգնել փրկելու ձեր ազգը 
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Զավա՛կս, ես կոչ եմ անւմ Իմ բոլոր զավակներին որպեսզի աղոթեն աշխարհում 

միասնության համար այս ժամանակ: 

Հավատն իմ Որդու հանդեպ անհետանում է, և իմ զավակները մնում են անպտուղ 

հոգիներով: 

Ես ձեր Անապական Սիրտն եմ, և Հիսուս Քրիստոսի՝ Իմ թանկագին Որդու հանդեպ 

ունեցած սիրո միջոցով կաշխատեմ Նրա հետ միասին՝ փրկելու համար 

մարդկությունը: 

Ինձ աղոթելով, որ միջամտեմ, ես կխնդրեմ Իմ Հորը՝ Ամենաբարձրյալ Աստծուն, որ Իր 

արդարադատության ձեռքը ետ պահի այն դաժան պատժից, որը Նա կհեղի երկրի 

վրա, որպեսզի կանգնեցնի չարությունը տարածվելուց: 

Ես կօգնեմ ձեզ, զավակնե՛րս, որ ավելի մոտենաք իմ Որդու սրտին: Երբ մենք միասին 

ենք աշխատում, զավակնե՛րս, կարող ենք կասեցնել աղետներն աշխարհով մեկ: 

Երբեք մի մոռացեք իմ ամենասուրբ Վարդարանի կարևորությունը, որովհետև երբ 

դուք այն ասում եք ամեն օր, դուք կարող եք օգնել փրկելու ձեր ազգը: 

Սատանայի ուժը թուլանում է, երբ դուք ասում եք իմ Վարդարանը: Նա հեռու է 

փախչում մեծ ցավով և դառնում է անուժ: Չափազանց կարևոր է, անկախ նրանից, թե 

ինչ քրիստոնեական հավատի եք պատկանում, որ ասեք Վարդարանը առնվազն 

օրական մեկ անգամ: 

Այնքան շատերը չեն ընդունում ինձ՝ իրենց Օրհնյալ Մորը: 



Ինչպես իմ Որդուն, ինձ մերժում են, վիրավորում, արհամարհում և նվաստացնում: 

Սակայն եթե նրանք խնդրեն իմ օգնությունը, ես կարող եմ հոգիներին բերել ուղիղ 

դեպի իմ Որդի Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Սիրտը: 

Իմ Որդին՝ Հիսուս Քրիստոսը, ձեր Փրկիչն է, զավակնե՛րս, և Նա երբեք չի մերժի 

մեղավորներին, անկախ նրանից, թե որքան սևացած են նրանց հոգիները: 

Եթե վշտացած եք Նրան վիրավորած լինելու համար, պարզապես կանչեք ինձ՝ ձեր 

սիրող Մորը, և ես ձեր ձեռքից բռնած կտանեմ Նրա մոտ: 

Իմ Որդին նախապատրաստում է, որ գա հավաքի Իր բոլոր զավակնրին, այնպես որ 

դուք բոլորդ կարողանք միանալ Նրան երկրի վրա Նոր Դրախտի մեջ: Միայն մաքուր 

և խոնարհ հոգիները կարող են մտնել: 

Դուք պետք է սկսեք ձեր նախապատրաստությունները հիմա: Սկսեք՝ ասելով իմ 

Սուրբ Վարդարանը: 

Աjնքան կարևոր է այս աղոթքը, որ հիմա այն իրավամբ պետք է դառնա աղոթքի 

խաչակրաց արշավանք: 

Խաչակրաց աղոթք (26) Աղոթեք Վարդարանը, որպեսզի փրկեք ձեր ազգը. 

Զգացեք խաղաղությունը, զավակնե՛րս, երբ մտորում եք իմ Վարդարանի մասին: 

Երբ այդ շնորհները հեղվեն ձեզ վրա այն ասելուց հետո, դուք կիմանաք, որ խաբեբան 

հեռացել է ձեզնից, և նրա փոխարեն կգա սերը: Սերը գալիս է իմ Հավիտենական 

Հորից: 

Երբ ձեր սրտերում սեր եք զգում, կիմանաք, որ հաղթում եք չարին պարտության 

մատնելու ճակատամարտում: 

Ձեր սիրող հրեշտակների Թագուհի 

Մայր Փրկության 

 

Աղոթեք, որ խուսափեք միջուկային պատերազմից, որը 

կվերացնի մարդկության մեկ երրորդը 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ հետևորդները պետք է միավորվեն որպես մեկ ընտանիք և 

ուժեղ մնան: 

Ես տալիս եմ Իմ բոլոր սիրելի և վստահելի հետևորդներին անհրաժեշտ շնորհները, 

որ հանգիստ մնան փոթորկի մեջ: 



Մինչ երկիրը շարունակում է ցնցվել ամեն ձևով, ձեր աղոթքները հանգստացնում են 

Ինձ այս ընթացքում: 

Որքան է Իմ Սիրտը կոտրվում, երբ տեսնում եմ, թե ինչպես են անմեղ մարդիկ 

սպանվում Մերձավոր Արևելքի պատերազմներում: Այդ խեղճ հոգիները 

խարազանվում են և տառապում ճիշտ այնպես, ինչպես Ես տառապեցի: 

Չարությունը, որը Ես տեսնում եմ, կթուլացվի, Իսկ Իմ Հոր ձեռքը կուշացնի, բայց չի 

կանգնեցնի այդ երկրներին միմյանց սպանելուց: 

Կնիքները կոտրվել են, աղջի՛կս, և պատերազմներ կսկսվեն արագորեն: 

Աղոթեք, որ հնարավոր լինի խուսափել միջուկային պատերազմի գլոբալ 

ավերածությունից, որը կարող է վերացնել մարդկության մեկ երրորդը: 

Ես ավելի շատ աղոթքների կարիք ունեմ, զավակնե՛րս, Ես գիտեմ եմ, թե որքան 

սրտանց եք դուք աղոթում, բայց խնդրում եմ, Ես աղերսում եմ ձեզ, հրավիրեք ավելի 

շատ աղոթախմբերի, ընկերների, ընտանիքի անդամների, որ աղոթեն խաղաղության 

համար: 

Ես հիմա ձեզ տալիս եմ մի նոր խաչակրաց աղոթք (27), Աղոթք աշխարհում 

խաղաղության համար 

Ով Իմ Հիսու՛ս, Ես գթասրտություն եմ աղերսում նրանց համար, ովքեր չարչարված 
են սարսափելի պատերազմներից: 

Ես խնդրում եմ, որ խաղաղություն ներարկվի այդ տառապած ազգերի մեջ, ովքեր 
կույր են Քո Գոյության Ճշմարտության հանդեպ: 

Խնդրում եմ, ծածկիր այդ ազգերին Քո Սուրբ Հոգու զորությամբ, որպեսզի նրանք 
դադարեցնեն իրենց իշխանությունն օգտագործել՝ հալածելու համար անմեղ 
հոգիներին: 

Գթա Քո բոլոր երկրներին, որոնք անօգնական են այն չար վայրագությունների դեմ, 
որոնք ծածկում են ողջ աշխարհը: Ամեն: 

Աղջիկս, Ես կոչ եմ անում քեզ համբերող լինել, քանի որ քիչ է մնացել 

Խոստովանությանը: Երբ այն տեղի ունենա, ամեն ինչ ավելի հանգիստ կդառնա: 

Գնա խաղաղությամբ և սիրով: Ամենից առաջ, քո ամբողջ վստահությունը դիր քո 

սիրելի Հիսուսի վրա: 

Ձեր Փրկիչ 

Հիսուս Քրիստոս 

 



Աստվածային Թագավորության արխիվներում այնքան 

երկար թաքնված առեղծվածները 
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Ես ձեր սիրող Հիսուսն եմ՝ Ամենաբարձրյալ Աստծո Որդին՝ ծնված Մարիամի 

Անարատ Սրտից: Ես գալիս եմ Սուրբ Երրորդության Անունից: 

Սրանք այն օրերն են, Իմ սիրելի աղջի՛կ, որոնք քեզ համար ամենադժվարը կլինեն: Քո 

տառապանքը, առաջարկված Ինձ քո սրտում ուրախությամբ և ենթարկվելով, շատ 

հոգիների կփրկի: Դու պետք է խիզախ լինես դա անելիս և չանհանգստանաս քո 

առողջության համար: Քանի որ սա պարզապես մեկ այլ փորձություն է, որը շատ 

երկար չի տևի, բայց որը բավականին առաջ կգնա Ինձ համար կորած հոգիներ 

բերելու գործում:  

Իմ Ճշմարտության Գիրքը տրվում է, որպեսզի հավատացողները վկայություն տան, 

որ Ես հռչակում եմ Աստվածային Թագավորության արխիվներում այնքան երկար 

թաքնված առեղծվածները: 

Հիմա, երբ ճշմարտությունը քողազերծվում է, մարդկությունը պետք է ընդունի, որ Իմ 

Սուրբ Խոսքը հիմա կներկայացվի յուրաքանչյուրին՝ մարսելու համար: 

Սա քաղցր հանգստություն կբերի ձեր հոգիներին, բայց նրանց համար, ովքեր 

հեռացած են Ինձնից, չափազանց դժվար կլինի ընդունել այն: 

Ճշմարտության դառնությունը դժվար է կուլ տալ, բայց եթե այն ընդունվում է, ապա 

այն կբերի հանգստություն նրանց, ովքեր կընդունեն, որ այդ իսկապես Ես եմ՝ ձեր 

թանկագին Հիսուսը, ով գալիս է գրկելու ձեզ այս ժամանակներում: 

Ես՝ Աստծո Գառը, գալիս եմ հիմա, որ բերեմ ձեզ դեպի ձեր փրկությունը: 

Առանց Իմ օգնության դա հնարավոր չի լինի: 

Ես հիմա ձեզ բերում եմ Լույսը, և դուք պետք է քայլեք Իմ ետևից մինչ Ես ձեզ կտանեմ 

դեպի Նոր Դրախտ: 

Ես կոչ եմ անում ձեզ բոլորիդ, որ խիզախ լինեք, ուժեղ և անվախ այն սարսափելի 

անապատում ուր հիմա գտնվում եք: 

Հեշտ չի լինի, բայց Ես խոստանում եմ ձեզ, որ այն զորությունը, որը Ես ձեզ կտամ, 

կնվազեցնի այդ ճամփորդության դժվարությունը: 

Ընդունեք այն, ինչի ականատես եք լինում աշխարհում, մինչ մաքրագործումը 

շարունակվում է մեծ ինտենսիվությամբ: Քանի որ դա անհրաժեշտ է: 



Աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք համբերատարության և դիմանալու համար, որովհետև 

դուք պետք է վեր բարձրանաք խավարից վեր և օգնեք Ինձ՝ բերելու ողջ մարդկությանը 

Լույսի մեջ: 

Երբեք հույսը մի կորցրեք: Պարզապես հիշեք, որ միայն մարդկության 

միասնականացումը նշանակություն ունի: Ձեր աղոթքները, տառապանքը և Իմ 

հանդեպ ունեցած սերը կօգնեն միավորելու Իմ Սուրբ և թանկագին ընտանիքը երկրի 

վրա Իմ Նոր Դրախտի մեջ: 

Առաջ նայեք, զավակնե՛րս, քանի որ սա այն կյանքն է, որի համար դուք սահմանված 

եք, երբ ենթարկվեք Իմ Սուրբ Կամքին: 

Ես սիրում եմ ձեզ և օրհնում ձեզ, թանկագին զավակնե՛րս, Իմ՝ ձեր սիրող Փրկչի 

հանդեպ ունեցած սիրո և կարեկցանքի համար: 

Ձեր Հիսուս 

  

Կույս Մարիամ. Չարը չի հանգստանա մինչև կաթոլիկ 

եկեցեղին չտապալվի գետնին 

Չորեքշաբթի, 8 փետրվարի, 2012թ., ժ. 20:30 

Ես Անարատ Հղացյալն եմ: Ես Կույս Մարիամն եմ: Աստծո Մայրը: 

Զավա՛կս, այս խեղճ աշխարհը իրարանցման մեջ է, և մինչ սա շարունակվում է, նաև 

օրեցօր Նախազգուշացման ժամանակն է մոտենում: 

Կանխասացվել է, որ իմ Որդու հանդեպ ատելությունը կտարածվի երկրի վրա 

գտնվող Նրա Եկեղեցու վրա: Սա արդեն տեղի է ունեցել: Չարը չի հանգստանա մինչև 

կաթոլիկ եկեղեցին չտապալվի գետնին: 

Երբ եկեղեցին ավերվի, երկու կողմ դուրս կգա: Անկախ նրանից, թե որքան կտառապի 

եկեղեցին, այն չի կարող մեռնել և չի մեռնի: Դա չի կարող լինել, զավակնե՛րս: 

Քանի որ չնայած Հայր Աստված թույլ կտա, որպեսզի եկեղեցին երկրի վրա ենթարկվի 

նույն խարազանմանը, որից տառապել է Իր սիրելի Որդին՝ Հիսուս Քրիստոսը, 

եկեղեցին, ինչպես իմ թանկագին Որդին, մեկ անգամ ևս փառքով կբարձրանա: 

Երբեք չլքեք կաթոլիկ եկեղեցին: 

Երբեք չմերժեք իմ Որդու մյուս քրիստոնյա եկեղեցիները: Քանի որ դուք բոլորդ 

Քրիստոսի հետևորդներն եք: Դուք բոլորդ, որ նվիրված եք իմ Որդուն, պետք է մի կողմ 

դնեք տարբերությունները և միավորվեք, կռվելու համար հակաքրիստոսի դեմ: 



խաչակրաց աղոթք (28) Կույս Մարիամի աղոթքը բոլոր քրիստոնեական եկեղեցիների 

միասնականացման համար. 

Ով Ամենաբարձրյալ Աստվա՛ծ, մենք ծնկի ենք գալիս Քո առջև՝ խնդրելու համար Քո 
բոլոր զավակների միասնությունը երկրի վրա Քո քրիստոնեական եկեղեցինեերը 
միավորելու պայքարում: 

Թող մեր տարբերությունները չբաժանեն մեզ աշխարհում հավատի մեծ ուրացության 
այս ժամանակ: Քո հանդեպ մեր սիրով, սիրելի Հայր, մենք խնդրում ենք Քեզ տալ մեզ 
շնորհները՝ սիրելու համար միմյանց հանուն Քո Սիրելի Որդի՝ մեր Փրկիչ Հիսուս 
Քրիստոսի: 

Մենք պաշտում ենք Քեզ: Մենք սիրում ենք Քեզ: Մենք միավորվում ենք՝ մարտնչելու 
զորության համար, որ պահպանենք Քո քրիստոնեական եկեղեցիները երկրի վրա այն 
փորձություններից, որոնց կդիմակայենք գալիս տարիներին: Ամեն: 

Վստահեք Ինձ, զավակնե՛րս, առաջնորդելու համար ձեզ դեպի Նոր Դրախտը և երկրի 
վրա Իմ Որդու թագավորումը, ինչպես որ այն պետք է լինի: 

Ձեր սիրող Մայր 

Մայր Փրկության 

 

Շատ շուտով մի մարդ կգա, ով կձևացնի թե Ես Եմ 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, շուտով չհավատացող աշխարհի առջև կծավալվեն բոլոր 

կանխասացված մարգարեությունները: 

Նույնիսկ այն անմաքուր հոգիները, ովքեր խուսափում են Ինձնից՝ Իրենց 

Աստվածային Փրկչից և Հավիտենական Հորից, նրանք էլ կնկատեն: Նրանք 

կտարակուսեն, թե ինչու է դա տեղի ունենում և առաջին անգամ վերջապես 

կհասկանան, որ իրենք չեն վերահսկում իրենց սեփական ճակատագիրը: 

Իրենց ամբողջ սխալ ընկալված հավատալիքներով և անձնական օգուտի 

իրավունքներով հանդերձ, նրանք շուտով կհասկանան ճշմարտությունը: 

Աղջի՛կս, առաջ գնալու համար սակայն պետք է աղոթել, որ այդ հոգիները, որքան էլ 

կորած լինեն Ինձ համար, չհետևեն հակաքրիստոսի և կեղծ մարգարեի հմայքին: 

Շատ շուտով մի մարդ կգա, ով կձևացնի, թե Ես Եմ: Բայց, իհարկե, դա չի կարող լինել, 

քանի որ Ես չեմ գա մինչև ամենավերջը: 



Սակայն նա կցուցադրի այն բոլոր որակները, որոնք կխաբեն խեղճ հոգիներին՝ 

հավատացնելով թե այդ Ես Եմ: 

Նա հրաշքներ կգործի, խաղաղության մեծ գործեր, մարդասիրական գործեր և 

հուզմունք առաջացնող հրապարակային գործեր: 

Նրան կպաշտեն կուռքի պես, իսկ նրա զորությունը կգա սատանայից՝ խավարի 

թագավորից: Նա կլինի այնքան համոզիչ, որ երբ ցուցադրի մեծ սրբերի հետ կապված 

հրաշքներ, Իմ սրբազան սպասավորներից շատերը խոնարհությամբ կընկնեն նրա 

ոտքերի առջև: 

Քեզ՝ վերջին ժամանակների ճշմարիտ մարգարեին տրվող Իմ Խոսքը կմերժվի և 

կհեռացվի որպես հերետիկոսություն: 

Ես քեզ հիմա շատ նախազգուշացումներ եմ տալիս, աղջի՛կս, որպեսզի որքան 

հնարավոր է Իմ զավակներից շատերին տրվի ճշմարտությունը, նախքան սա տեղի 

կունենա: 

Մի հիմարացվեք նրանց կողմից, ովքեր իրենք իրենց բարձրացնում են ձեր աչքում, 

իրենց համարելով սուրբ: Երբեք մի շփոթեք մարդասիրական արարքները որպես 

միշտ Ինձնից եկող: 

Չարը ստախոս է: Նա խորամանկ է, և երբեմն կներկայացնի մի սիրող բարեգործ 

արտաքին: 

Ուշադիր եղեք այն կազմակերպությունների հանդեպ, որոնց գլխավորում են 

չափազանց հարուստ անհատներ, ովքեր պարծենում են մարդկությանը փրկելու 

իրենց ջանքերով: Նրանցից շատերը գաղտնի աշխատում են Իմ Խոսքը մերժելու 

նպատակով: 

Այս տեսակի խաբեություն կօգտագործվի հակաքրիստոսի կողմից՝ հավաքագրելու 

համար լավ մտադրություններ ունեցող, բայց դյուրահավատ հետևորդների: 

Հենց որ գայթակղվեք, կընկնեք թակարդը: Հետո ձեզ կհիմարացնեն, որ ընդունեք 

գազանի նշանը, որից դուք պետք է խուսափեք ամեն գնով, այլապես Ինձ համար 

հավիտյան կորած կլինեք: 

Զգոն եղեք միշտ: 

Ձեր առաջադրանքը պարզ է: Հիշեք, միայն մեկ Աստված կա, Երեք Անձ Օրհնյալ 

Երրորդության մեջ՝ Հայր Աստված, Որդին և Սուրբ Հոգին: 

Ցանկացած այլ բան, որ ձեզ կներկայացվի ուրիշ ձևով, գոյություն չունի: 

Ձեր սիրող Փրկիչ 

Հիսուս Քրիստոս 



 

Ապօրինի կենակցությունը, պոռնոգրաֆիան և 

մարմնավաճառությունը մահացու մեղքեր են 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, մարդը պետք է շրջվի մեղքից, և շուտով: Այնքան շատ մեղքեր 

այսօր այլևս չեն դիտվում որպես մեղք: 

Այնքան շատ վիրավորանքներ են կատարվում Իմ Հոր դեմ առանց դրանք հանցանք 

համարելու: 

Զավակնե՛րս, դուք պետք է կանգ առնեք: Դուք ոչնչացնում եք ձեր կյանքը: Սատանան 

ծաղրում է Ինձ, մինչ հպարտանում է այն հոգիներով, որոնց գողանում է Ինձնից 

յուրաքանչյուր վայրկյան: Եթե տեսնեիք այն հոգիները, միլիոնավոր հոգիներ, որոնք 

գլորվում են հավիտենական կրակների մեջ, դուք շոկից կմեռնեիք: 

Որքա՜ն է Իմ Սիրտը կոտրվում ականատես լինելով այն սարսափին, որն այդ 

հոգիները, ովքեր երկրի վրա գտնվելու ժամանակ ապրել են սարսափելի մեղքի մեջ, 

ստիպված են կրել: Մեղքերը, որոնց մեջ նրանք մեղավոր էին, ձեր կարծիքով 

մահացու մեղքեր չեն: 

Ես խոսում եմ ապօրինի կենակցության մասին, որն այսօր աշխարհն այնքան 

հեշտությամբ է ընդունում, մասնակցելով դրան և տեսնելով պոռնոգրաֆիա, 

մարմնավաճառություն և սեռական բռնություն:  

Ես ի նկատի ունեմ այլոց հանդեպ ատելությունը, ինչպես նաև նրանց, ովքեր ցավ և 

թշվառություն են պատճառում իրենցից ավելի դժբախտներին: 

Նույնն է նաև կռապաշտության մեղքը, երբ պաշտում եք նյութական բարիքները ամեն 

ինչից վեր, չնայած դրանք ոչ այլ ինչ են, քան մոխիր: 

Մի՞թե չեք հասկանում, որ երբ այս ձևով մեղք եք գործում, դուք օրեցօր ավելի եք 

հեռանում Ինձնից: Այդ դեպքում ձեզ համար չափազանց դժվար է դառնում ազատվել 

խավարի թագավորի ձեզ վրա ունեցած ազդեցությունից: 

Արթնացեք, զավակնե՛րս: Գիտակցեք դժոխքի գոյությունը և վախեցեք հավիտենական 

դատապարտման դարպասներից ներս մտնելուց: 

Ես ձեզ սա ասում եմ ոչ թե վախեցնելու համար, այլ վստահանալու, որ հասկանում 

եք, որ մահացու մեղքը տանում է ձեզ այնտեղ, եթե դուք հիմա դեպի Ինձ չշրջվեք: 

Աղոթք, շատ աղոթքի կարիք կլինի, որ շրջվեք ետ դեպի Ինձ, բայց Ինձ լսեք հիմա: Եթե 

ձեր մեջ կան մարդիկ, ովքեր հուսահատ են, վշտացած և անօգնական են զգում մեղքի 

այն անդունդի պատճառով, որի մեջ գտնվում են, Ես կներեմ ձեզ: 



Դուք պետք է ճշմարիտ զղջում ցույց տաք և գնաք խոստովանության հիմա: Եթե չեք 

կարող գնալ խոստովանության, ապա յոթ օր շարունակ ասեք Իմ աղոթքի խաչակրաց 

արշավանքի աղոթքը մեղքերի ամբողջական թողություն ստանալու համար. 

Ով Իմ Հիսու՛ս, Դու երկրի Լույսն ես: 

Դու այն Բոցն ես, որ դիպչում է բոլոր հոգիներին: 

Քո Գթասրտությունն ու Սերը սահման չեն ճանաչում: 

Մենք արժանի չեն այն Զոհաբերությանը, որը Դու կատարեցիր խաչի վրա: 

Սակայն գիտենք, որ մեր հանդեպ Քո Սերն ավելի մեծ է, քան այն սերը որը մենք 
ունենք Քո հանդեպ: 

Տուր մեզ, ով Տե՛ր, խոնարհության ընծան, որ արժանի լինենք Քո Նոր 
Թագավաորությանը: 

Լցրու մեզ Սուրբ Հոգով, որ կարողանանք առաջ գնալ և առաջնորդել Քո բանակը Քո 
Սուրբ Խոսքի ճշմարտությունը հռչակելու և մեր եղբայրներին ու քույրերին 
նախապատրաստելու երկիր վրա Քո Երկրորդ Գալուստի փառքի համար: 

Մենք պատվում ենք Քեզ: Մենք գովաբանում են Քեզ: 

Մենք առաջարկում ենք մեր անձը, մեր վշտերը, մեր տառապանքները՝ որպես ընծա 
Քեզ, հոգիներ փրկելու համար: 

ՄԵնք սիրում ենք Քեզ, Հիսու՛ս: 

Գթա Քո բոլոր զավակներին, որտեղ էլ որ նրանք լինեն: 

Ամեն: 

Ես երբեք չեմ հրաժարվում մեղավորներից և յուրահատուկ կարեկցանք եմ զգում 

նրանց հանդեպ: Ես սիրում եմ նրանց յուրահատուկ ձևով, բայց ատում եմ նրանց 

մեղքերը: 

Օգնեք Ինձ փրկել ձեզ, զավակնե՛րս: Մի թողեք մինչև չափազանց ուշ լինի: 

Ձեր սիրող Հիսուս 

 

Հայր Աստված. Երկրաշարժեր կզգացվեն որպես փոքր 

երկնային պատժի մաս, նախքան Նախազգուշացումը 
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Ես Հայր Աստվածն եմ, ամեն բանի Արարիչը: Ես գալիս եմ Սուրբ Երրորդության 

անունով: 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես հայտարարում եմ այսօր, որ հիմա արդեն բոլոր 

նախապատրաստություններն ավարված են Իմ Որդու մեծ Գթասրտության համար: 

Խնդրում եմ, տեղեկացրու Իմ զավակներին իրենց պարտականության մասին՝ 

աղոթելու այն բոլոր հոգիների համար, ովքեր իրենք իրենց հեռացրել են Ինձնից՝ 

Հավիտենական Հորից: Միայն դուք կարող եք օգնել, զավակնե՛րս, փրկելու համար 

այս հոգիներին: 

Ես նաև ցանկանում եմ տեղեկացնել ձեզ, որ մի շարք երկրաշարժեր կզգացվեն մինչ 

Ես ներքև կնետեմ մի փոքր երկնային պատիժ՝ պատժելու համար այն չար հոգիներին, 

ովքեր չարչարում են իրենց ընկեր հայրենակիցներին: 

Աղջի՛կս, երբ այդ պատիժն ավարտվի, կգա Նախազգուշացման ժամանակը: 

Մարդկությունը կպատվի Իմ Որդուն, երբ թողություն փնտրի այն բանի համար, թե 

ինչպես է վիրավորել Ինձ: 

Շատերը դարձի կգան: Շատերը կմեռնեն: Նրանք, ովքեր կմեռնեն, նրանց հոգիները 

կարող են փրկվել ձեր աղոթքների միջոցով: Դրանից հետո աշխարհը մի փոքր 

կհանդարտվի, և ժամանակ կտրվի ապաշխարության համար: 

Հիշեք, Ես սիրում եմ Իմ բոլոր զավակներին, սակայն ինչպես ցանկացած լավ Հայր Ես 

պետք է պատժեմ Իմ զավակներին, որպեսզի նրանք հասկանան ճշտի և սխալի միջև 

տարբերությունը: Այս մաքրագործումը կարթնացնի Իմ զավակներին, և շատ շատերը 

երախտագիտությամբ կընդունեն շնորհները, երբ դրանք հեղվեն մարդկության վրա 

Նախազգուշացման ընթացքում: 

Ես սիրում եմ ձեզ, զավակնե՛րս, և Իմ ցանկությունն է փրկել ձեզանից 

յուրաքանչյուրին, ներառյալ այն կարծրացած հոգիներին, ովքեր չեն ընդունի Սուրբ 

Երրորդության գոյությունը: 

Ձեր սիրող Հայր 

Ամենաբարձրյալ Աստված 

 

Իմ խեղճ սուրբ երեցը՝ Բենեդիկտ XVI Պապը, կվտարվի 

Հռոմի Մայր Աթոռից 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, պատերազմները ավելանում են ամենուր, և շատ շուտով Իմ Հոր 

Ձեռքը կմիջամտի՝ այս չարիքը կանգնեցնելու համար: 



Մի վախեցեք, քանի որ մարդկությանը փրկելու պլաններն ավարտված են, և հիմա 

արդեն շատ չի մնացել, երբ Իմ Մեծ Գթասրտությունը կտրվի ձեզանից 

յուրաքանչյուրին: 

Երբեք չվախենաք հակաքրիստոսի գործերից, երբ դուք, սիրելի զավակնե՛րս, ձեր 

ներսում ունեք աշխարհի վրա նրա ճանկը թուլացնելու զորությունը ձեր աղոթքների 

միջոցով: 

Շուտով կսպանվեն աշխարհի այլ առաջնորդներ. և Իմ խեղճ սուրբ երեցը՝ Բենեդիկտ 

XVI Պապը կվտարվի Հռոմի Մայր Աթոռից: 

Անցյալ տարի, աղջի՛կս, Ես քեզ ասացի Վատիկանի միջանցքներում եղած 

դավադրության մասին: 

Իմ սուրբ երեցին ոչնչացնելու պլանը մշակվել է 2011թ. մարտի 17-ին, և դա 

կկատարվի, քանի որ կանխասացվել է: 

Տարածիր Իմ սուրբ խոսքը աշխարհի յուրաքանչյուր անկյունում հիմա և 

կարգավորիր, որպեսզի որքան հնարավոր է շատ երկրներում տարածվեն Իմ 

պատգամների տպագիր օրինակաները: 

Քեզ առաջնորդություն է ցույց տրվում, ուստի դու պետք է անես այն, ինչն ամենալավն 

է: Խնդրիր Ինձ աղոթքի մեջ, որ քեզ օգնություն ուղարկվի, և դա կարվի: 

Ձեր Հիսուս 

 

Այլ երկրներ կհետևեն Անգլիային՝ արգելելու հանրային 

աղոթքը 
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Զավա՛կս, որքա՜ն եմ ես լալիս, երբ տեսնում եմ, թե որքան շատերն են փորձում 

արգելել իմ սիրելի Որդու հանդեպ մեծարանքը: 

Ես քեզ նախկինում ասել եմ, որ մարտը սկսվել է: Արդեն պլաններ կան արգելելու 

Անգլիայում Հայր Աստծուն և Նրա թանկագին Որդուն՝ Հիսուս Քրիստոսին ուղղված 

հանրային աղոթքը: 

Սա միայն սկիզբն է: Շատ շուտով դա կտարածվի դպրոցների և այլ հասարակական 

վայրերի վրա, մինչև որ անօրինական կդառնա իմ Որդուն՝ Հիսուս Քրիստոսին 

նվիրաբերված եկեղեցիներում աղոթելը: 



Իմ Որդու հանդեպ մարդկանց և բարձր պաշտոններում գտնվողների մեջ եղած 

ատելությունը նշանակում է, որ նրանք կանեն իրենց կարողացած ամեն ինչ՝ 

արգելելու համար քրիստոնեության հանրային պրակտիկան: 

Նրանք, ովքեր ատում են իմ Որդուն, ասում թե իրենք չեն հավատում իմ Որդուն: Բայց 

ինչպե՞ս կարող են նրանք այդքան ատելություն ցույց տալ մեկի հանդեպ, ում համար 

ասում են, թե չեն հավատում: 

Իմ Որդու հանդեպ նրանց արհամարհանքն ավելի պարզ կդառնա, երբ այլ երկրներ 

կհետևեն Անգլիսյին՝ արգելելու քրիստոնեության հանրային պրակտիկան: 

Իմ Որդուն պատվելը կդառնա վիրավորանք: 

Մյուս կրոնները, որոնք պատվում են Հայր Աստծուն, նույնպես կտառապեն: 

Սակայն նրանք այնքան չեն տառապի, որքան հռոմեկան կաթոլիկ եկեղեցին և մյուս 

քրիստոնյաները: Վերջինների տառապանքը ավելի կուժեղանա: 

Աղոթեք, զավակնե՛րս, խուսափելու համար այս չարիքի մեծ մասից, որը հիմա ավելի 

ակնհայտ է դառնում: 

Քանի որ նրանք, ովքեր հայտարարում են, թե չեն սիրում իմ Որդուն, այսքան 

ժամանակ թաքնված են եղել: 

Հիմա նրանք առաջ կգան վստահությամբ և կհալածեն իմ Որդուն այն 

տառապանքների միջոցով, որոնք կպարտադրեն Նրա հետևորդներին: 

Սրտանց աղոթեք, զավակնե՛րս, պաշտպանելու համար ձեր հավատը և ձեր 

իրավունքը՝ պատվելու իմ Որդուն հրապարակայնորեն առանց ստիպված լինելու 

ամաչել դրա համար: 

Խդրում եմ աղոթեք այս խաչակրաց աղոթքը (29) պաշտպանելու համար 
քրիստոնեությունը. 

Ով իմ Տեր Հիսուս Քրիստո՛ս, ես խնդրում եմ Քեզ դուրս հեղել Քո Սուրբ Հոգին Քո 
բոլոր զավակների վրա: 

Ես խնդրում եմ Քեզ ներել բոլոր նրանց, ովքեր իրենց հոգիներում ատելություն ունեն 
Քո հանդեպ: 

Ես աղոթում եմ որ Քո Մեծ Գթասրտության ժամանակ աթեիստները բացեն իրենց 
կարծրացած սրտերը, և Քո զավակները, ովքեր սիրում են Քեզ, կարողանան պատվել 
Քեզ արժանապատվորեն՝ բարձրանալով ամեն տեսակի հալածանքներից վեր: 

Խնդրում եմ լից Քո բոլոր զավակներին Քո Հոգու ընծայով, որպեսզի նրանք 
կարողանան բարձրանալ քաջությամբ և առաջնորդեն Քո բանակը սատանայի, նրա 



դևերի և բոլոր այն հոգիների դեմ, ովքեր նրա (սատանայի) կեղծ խոստումների 
ստրուկներն են: 

Ամեն: 

Գնա խաղաղությամբ, աղջի՛կս, և ասա աշխարհին, որ նախապատրաստվեն այս մեծ 

անարդարության համար: 

Շնորհակալ եմ, որ պատասխանեցիր Իմ կանչին այսօր: 

Մարիամ բոլոր հրեշտակների Թագուհի 

Մայր Փրկության 

 

Սուրբ Աստվածաշունչը մի կողմ չի հրվում հօգուտ այս 

պատգամների 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես կարոտել էի քեզ երեկ: Ես արթնացրեցի քեզ գիշերվա 

ընթացքում, հիշու՞մ ես: Դու չափազանց հոգնած էիր, բայց Ես այնքան էի ցանկանում 

խոսել քեզ հետ: 

Այսօր Ես պետք է կոչ անեմ քեզ ասելու աշխարհին, որ պատերազմն ավելանալու է և 

եթե ավելի շատ Իմ հետևորդներից չաղոթեն, միջուկային պատերազմ 

կսանձազերծվի: 

Սա մոտ է, և աղոթքը կարող է կասեցնել դա Իմ Հավիտենական Հոր Ձեռքով: 

Ես կարիք ունեմ, որ Իմ հետևորդներից ավելի շատերը տարածեն ողջ մարդկությանը 

տրվող Իմ Սուրբ Խոսքը՝ ձեր հոգիների բարօրության համար: 

Աղջի՛կս, քեզ վրա հարձակվում են նրանք, ովքեր ասում են, թե Իմ Հոր Սուրբ Գիրքը 

մի կողմ է հրվում հօգուտ այս պատգամների: Դա այդպես չէ: 

Այսօր Իմ պատգամները Սուրբ Գրքում պարունակվող ուսուցումներն ամրապնդելու 

համար են, որովհետև այնքան շատերն այսօր չգիտեն, թե ինչ է պարունակվում 

այնտեղ (Սուրբ Գրքի մեջ): 

Ոչ էլ նրանք կիմանան ժամանակների վերջի նախազգուշացման նշանները, եթե Ես 

հիմա դրանք ձեզ չբացահայտեմ: 

Ինչու՞ է այդպես: Ես պետք է նախապատրաստեմ ձեր հոգիները Իմ Նոր Դրախտի 

համար: Երբեք մի մտածիր, թե Ես քեզ ուրիշ ուղու վրա եմ տանում: 



Քանի որ միայն մեկ ուղի կա դեպի Դրախտ, և Ես նա եմ, ով կառաջնորդի ձեզ դեպի 

նրա դարպասները: 

Ուշ դարձրեք Իմ Խոսքին: Լսեք Իմ Կանչը: Քայլեք Ինձ հետ գլուխներդ բարձր առանց 

վախի ձեր սրտերում, մինչ Ես առաջնորդում եմ Իմ բանակը, որ օգնի Ինձ ետ 

պահանջելու երկրի վրա Իմ Թագավորությունը: 

Ձեր սիրող Հիսուս 

 

Սատանայի վերջին օրերը. Ինչպես մեռնող իշամեղվի 

խայթոցն ամենացավոտն է 
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Աղջի՛կս, խնդրում եմ հիշիր, որ մարդ միայն պետք է շուրջը նայի, իմանալու համար, 

որ մեծ փոփոխություններ են եկել աշխարհում: 

Ամենօրյա նորմալ իրադարձություններն այլևս նույնը չեն: Ուրախությունը, որը դուք 

ստանում եք նյութական իրերից, զավակնե՛րս, կորցրել է իր հմայքը: Նրանք այլևս չեն 

ձգում: Դրանք ոչնչության թեթևակի երանգ ունեն: 

Ինչու՞: Մի՞թե չգիտեք, որ դա հակաքրիստոսի խարազանն է և երկրի վրա նրա 

ներկայությունը, որ գցում է այդ ստվերները: 

Նա` Սատանայից սերվածը, վարակում է ձեր հասարակության յուրաքանչյուր 

մակարդակը, ներառյալ քաղաքականությունը, ռազմական ուժերը, ֆինանսական 

հաստատաությունները, մարդասիրական կազմակերպությունները և նույնիսկ ձեր 

եկեղեցիները: 

Ոչ մի սեկտոր անմաասն չի մնացել, որպեսզի նա կարողանա ցավ պատճառել 

մարդկությանը երկրի վրա իր այս վերջին օրերին: 

Հիշեք, որ Ես՝ ձեր Հիսուսը, տվել եմ ձեզ, Իմ հետևորդներ, Սուրբ Հոգու զորությունը, 

որ անզոր դարձնեք այդ չարություններն իրագործողներին: 

Որքան ավելի շատ ձեզնից բարձրանան մարտի մեջ ձեր հավատի զորությամբ, 

այնքան ավելի թույլ կլինի հակաքրիստոսի ճանկը: 

Աղոթքը, և հատկապես ձեզ տրված խաչակրաց արշավանքի աղոթքները, Իմ 

պատգամատարնե՛ր, կօգնեն դուրս քշելու այդ չարիքը: 

Ողջ չարիքը կարող է ոչնչացվել աղոթքի միջոցով: Դա այնքան պարզ է: 



Օրերը հաշվված են Սատանայի և նրա բանակի համար: Այնուամենայնիվ, նրա 

խայթոցը, ինչպես մեռնող իշամեղվի խայթոցն է՝ կլինի ամենացավոտը:   

Համբերություն և տոկունություն ցուցաբերեք այս փորձությունների ընթացքում և 

դուք, Իմ բանա՛կ, հույսով և վստահությամբ կքայլեք միասնությամբ դեպի երկրի վրա 

Իմ Նոր Դրախտի դարպասները: 

Ձեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս 

Հայր Աստված. Եվրոպան կլինի Կարմիր Վիշապի 

առաջին թիրախը, որին կհետևի ԱՄՆ-ը 
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Աղջի՛կս, իմ ժամկետները՝ կապված Իմ երկնային պատժի և Նախազգուշացման հետ, 

ձեր իմանալու համար չէ: 

Կարիք չկա անհանգստանալու ժամանակի Իմ Աստվածային ընտրության համար, 

քանի որ այն կլինի ըստ Իմ Սուրբ Կամքի: 

Սակայն իմացիր հետևյալը, Կարմիր Վիշապը, որի մասին քեզ ասվել էր որոշ 

ժամանակ առաջ, հիմա բարձրացրել է իր գլուխը կամաց, սակայն մահացու 

մտադրությամբ՝ խժռելու համար քրիստոնյաներին աշխարհով մեկ: 

Այնքան երկար ժամանակ համբերատար կերպով սպասելով, նա հիմա ներքև կսլանա 

և իր բերանից ելնող կրակով կոչնչացնի ամեն ինչ, որ պատվում է Ինձ՝ 

Ամենաբարձրյալ Աստծուն և Իմ Սիրելի Որդի Հիսուս Քրիստոսին: 

Եվրոպան կլինի նրա առաջին թիրախը, իսկ հետո՝ Ամերիակայի Միացյալ 

Նահանգները: 

Կոմունիզմը կներմուծվի և վա՜յ նրանց, ովքեր կդիմադրեն Կարմիր Վիշապի 

իշխանությանը: 

Աղջի՛կս, Ես հասկանում եմ, որ քեզ տրվող այս վերջին աստվածային պատգամները 

ուժասպառ են անում, բայց ճշմարտությունը պետք է բացահայտվի: 

Միայն մարգարեությունների հայտնի դարձնելով է, որ հավատը կվերականգնվի: Այս 

է պատճառը, թե ինչու են հիմա Իմ զավակներին տրվում մարգարեություններ, 

որպեսզի նրանք ճանաչեն Իմ ուսուցումների ճշմարտությունը: 

Իմ մարգարեներ Դանիելին և Հովհաննեսին տրված բոլոր մարգարեությունները 

կծավալվեն շերտ առ շերտ: 

Մանրամասներ կտրվեն քեզ, աղջի՛կս, օգնելու համար կառուցել երկրի վրա Իմ 

մնացորդ եկեղեցին: 



Նրանք, Իմ զավակները, պետք է սփոփվեն Իմ Սիրո պատգամներով, և Ես 

կվստահեցնեմ նրանց դրանում: 

Հենվեք Ինձ վրա, զավակնե՛րս, ձեր սիրող Հոր վրա, և Ես կտամ ձեզ այն շնորհները, 

որոնց կարիքն ունեք թշնամուն պարտության մատնելու համար: 

Նրանք չեն կարող հաղթել, և նրանց ուժը ոչ միայն կարճ կտևի, այլև Կարմիր Վիշապն 

ու նրա կույր զինակիցները կգցվեն հավիտենական դատապարտության կրակների 

մեջ: 

Աղոթեք նրանց հոգիների համար, որովհետև դուք կարող եք օգնել նրանց ձեր 

աղոթքներով, նրանց փրկելու համար: 

Ճիշտ ինչպես ընտրյալ հոգիների տրվում է երևումների ընծան, կամ ինչպես քո 

դեպքում է, Ինձ և Իմ սիրելի Որդի Հիսուս Քրիստոսին տեսնելու ընծան, որոշ 

հոգիների ցույց են տրվում սատանայի և նրա ընկած հրեշտակների տեսիլքներ: 

Այնքան մոտ է նրանց նվիրվածությունը չարին, որ սատանայի հետևորդներից 

շատերը կնախընտրեն մեռնել, քան թե ընդունել Ինձ՝ իրենց Հավիտենական Հորը: 

Իմ խոստումը հետևյալն է, զավակնե՛րս. 

Ես կպաշտպանեմ Իմ բոլոր զավակներին, ովքեր իրենց հոգիներում պահում են Իմ 

Սիրո Կնիքը: 

Դուք զերծ կմնաք հալածանքից, որպեսզի ուժեղ մնաք, որ ձեր ողջ կարողությամբ 

աղոթեք այդ չար մարդկանց համար: 

Սա կօգնի թուլացնել տեռորը և կասեցնել պատերազմը, սովն ու կրոնական 

հալածանքը: 

Աղոթքը Ինձ՝ ձեր Հորը, հիմա պետք է ներառվի ձեր ամենօրյա աղոթքների մեջ այս 

հատուկ աղոթքի միջոցով. Խաչակրաց աղոթք (30) պատերազմից, սովից և կրոնական 

հալածանքից խուսափելու համար. 

Ով Իմ Հավիտենական Հա՛յր, Աստված Արարիչ Տիեզերքի, հանուն Քո թանկագին 
Որդու ես խնդրում եմ Քեզ, դարձրու մեզ, որ Քեզ ավելի շատ սիրենք: 

Օգնիր մեզ լինել քաջ, անվախ և ուժեղ հակառակորդի դեմ: Ընդունիր մեր 
զոհաբերությունները, տառապանքները և փորձությունները որպես ընծա 
Քո Գահի առաջ՝ փրկելու համար Քո զավակներին երկրի վրա: 

Մեղմացրու անմաքուր հոգիների սրտերը: Բաց արա նրանց աչքերը Քո Սիրո 
Ճշմարտության հանդեպ, որպեսզի նրանք կարողանան միանալ Քո բոլոր 
զավակների հետ միասին երկրի վրա Դրախտի մեջ, որը դու սիրով ստեղծել ես մեզ 
համար ըստ Քո Աստվածային Կամքի: Ամեն: 



Խնդրում եմ մի անտեսեք Իմ Երկնային միջամտությունը ձեր կյանքում այսօր, 

զավակնե՛րս: 

Ձեզանից նրանք, ովքեր խորը սեր ունեն Իմ ՝ իրենց Հոր հանդեպ, իմացեք, որ Ես 

պետք է նախապատրաստեմ ձեզ այս կարևոր ուղևորության համար: 

Ես Իմ պարտականությունը կատարած չէի լինի որպես ձեր սիրող Արարիչ և Հայր, 

եթե Ես չհաղորդակցվեի ձեզ հետ այս վեջին ժամանակներում երկրի վրա, ինչպես 

հիմա է: 

Նրանք, ովքեր կվախենան Իմ Ամենասուրբ Խոսքից, թույլ տվեք Ինձ սփոփել ձեզ, 

ասելով, որ սա չի նշանակում աշխարհի վերջը, քանի որ աշխարհի վերջը չէ: 

Այն պարզապես երկրի վրա Սատանայի իշխանության ավարտն է, որը պետք է 

ողջունել, զավակնե՛րս: 

Ժամանակը, մոտենում է, որ Իմ Որդին վերցնի իրավամբ իրեն պատկանող գահը, երբ 

Նա կգա, Երկրորդ անգամ, թագավորելու երկրի վրա Նոր Կատարյալ Դրախտի մեջ: 

Իմ Սիրտը պայթում է ուրախությունից, երբ Ես ասում եմ ձեզ, զավակնե՛րս, այն նոր 

երկրի մասին, որը Ես նախապատրաստել եմ ձեզ համար: 

Իմ զավակները կապրեն 1000 տարի այն Դրախտում, որը Ես ստեղծել էի Ադամի և 

Եվայի համար: 

Այնտեղ կլինի խաղաղություն, սեր, ներդաշնակություն և դուք ոչ մի բանի կարիք չեք 

ունենա: 

Մարդիկ կամուսնանան, երեխաներ կունենան, իսկ ծաղիկները, գետերը, ծովերը, 

լեռներն ու լճերը զարմանքից շնչասպառ կանեն ձեզ: 

Կենդանիները կապրեն Իմ զավակների հետ ներդաշնակության մեջ, և ձեզ 

կղեկավարի Սերը՝ Իմ Որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի թագավորության ներքո: 

Միայն այդ ժամանակ Իմ Սուրբ Կամքը կլինի երկրի վրա, ինչպես որ Երկնքում է: 

Ձեր Սիրող Հայր 

Աստված՝ արարիչ ողջ մարդկության 

Աստված Ամենաբարձրյալ 

 

Չար Խումբը նյութում է ամենամեծ սուտը, որպեսզի 

վերահսկողություն վերցնի երկրների վրա 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, դու պետք է ասես Իմ զավակներին, Իմ բոլոր հետևորդներին, որ 

կապվեն և կազմեն պաշտպանության շղթա աղոթքի մեջ: 

Աղոթքի մեջ որպես եղբայրներ և քույրեր միանալով այն բոլոր կորած զավակների 

համար, ովքեր թափառում են՝ Իմ հանդեպ սեր փնտրելով, սակայն չեն կարողանում 

խաղաղություն գտնել իրենց հոգիների մեջ, դուք կարող եք փրկել նրանց: 

Նրանք կարիք ունեն, որ դուք աղոթեք իրենց համար, որովհետև Նախազգուշացումը 

դարձի չի բերի նրանց խեղճ հոգիները: 

Դուք, Իմ հավատարիմ հետևորդնե՛ր, տալիս եք Ինձ այն սփոփանքը, որի կարիքն 

ունեմ, երբ զգում եմ այն սարսափելի ցավը և դժվարությունները, որոնք հիմա կրում 

եմ Իմ զավակները աշխարհի գրեթե յուրաքանչյուր անկյունում: 

Այս չար խումբը, կազմված աշխարհի ամենահզորներից և էլիտար անձանցից, 

նյութում են ամենամեծ սուտը՝ դիտավորյալ պլանավորելով վերցնել 

վերահսկողությունը Միջին Արեվելքում, Եվրոպայում և ԱՄՆ-ում: 

Նրանց պլանը ծավալվում է հենց ձեր աչքերի առջև: Մի՞թե չեք կարողանում տեսնել: 

Այդ պլանը մշակվել է տասնամյակներ շարունակ: 

Իմ զավակներից յուրաքանչյուրը պետք է միշտ արթուն մնա: 

Թույլ մի տվեք նրանց վերցնելու ձեր երկրները: Պաշտպանեք ձեր երկրները: 

Փողը նրանց խաբեության զենքն է: Ձեր բանկային համակարգերի փլուզումը 

դիտավորյալ էր: Հիմա նրանք առաջ են շարժվում ավարտելու համար իրենց պլանի 

հաջորդ փուլը: 

Դուք, զավակնե՛րս, կարող եք կանգնեցնել դա ծավալվելուց ձեր աղոթքների միջոցով:  

Արդեն իսկ Իմ Հայրը արգելքներ է դնում նրանց ճանապարհին: 

Իմ հետևորդները միահյուսում են շատ երկրներ: Հիմա դուք պետք է միավորվեք 

աղոթքի մեջ՝ կանգնեցնելու համար եվրոպական առաջնորդներին, որոնցից ոմանց 

բնորոշ է իրենց չար ուղիներով սարսափելի դժբախտություններ բերել անմեղ 

մարդկանց վրա: 

Ես կոչ եմ անում ձեզ ասել այս խաչակրաց աղոթքը (31) նրանց կանգնեցնելու համար. 

Ով Իմ Հիսու՛ս, թող իմ աղոթքը կանչի Քո Սուրբ Հոգուն՝ իջնելու այն առաջնորդների 

վրա, ովքեր տարված են ագահությամբ, հպարտությամբ, մեծամտությամբ, որ 

դադարեցնեն հալածանքը Քո անմեղ զավակների հանդեպ: Ես խնդրում եմ Քեզ, որ 

կանգնեցնես աղքատության, սովի և պատերազմների հարձակումը Քո զավակների 

վրա: Եվ ես աղոթում եմ, որ Եվրոպական առաջնորդները կբացեն իրենց սրտերը Քո 

սիրո ճշմարտության հանդեպ: Ամեն: 



Աղջի՛կս, աղոթքի շղթան կտարածվի հեռուներում, և Սուրբ Հոգու զորությունը կօգնի 

կանգնեցնել այդ մարդկանց, ովքեր իշխանություն ունեն դադարեցնել տառապանքը, 

որ նրանց գործողությունները կասեցվեն: 

Տարածիր Իմ խոսքը, որպեսզի դարձ տարածես: 

Թագավորելու համար գալու Իմ ժամանակը մոտ է:  Ուստի բավականին ժամանակ չի 

լինի բոլոր հոգիներին փրկելու համար: 

Արեք ինչ կարող եք Ինձ համար, ձեր Հիսուսի համար, ով սիրում և փայփայում է ձեզ 

բոլորիդ: 

Մենք պետք է աշխատենք միասին, զավակնե՛րս, հանուն ողջ մարդկության համար 

մղվող մեր պայքարի, կանխելու համար հակաքրիստոսին և նրա խաբեության չար 

պլանին: 

Հույս, սեր և աղոթքներ, զավակնե՛րս: Սա եմ Ես ակնկալում ձեզնից: 

Ես շնորհակալ եմ ձեզ ձեր ամբողջ հավատարմության և հնազանդության համար: 

Դուք չեք տեսել, սակայն հավատացել եք: Հենց որ լսեցիք Իմ Ձայնը, այս 

պատգամների միջոցով, դուք ճանաչեցիք Ինձ: 

Դուք կարողացաք անել դա Սուրբ Հոգու պատճառով, որը թագավորում է ձեր 

հոգիներում: 

Դուք պետք է կիսեք այս մեծ ընծան, որպեսզի կարողանաք բերել ձեր բոլոր 

սիրելիներին ձեզ հետ երկրի վրա Իմ Նոր Դրախտ: 

Ես սիրում եմ ձեզանից յուրաքանչյուրին և ամեն մեկիդ: Դուք Ինձ այնպիսի սփոփանք 

և ուրախություն եք բերում: 

Ձեր սիրող Հիսուս 

  

Կույս Մարիամ. Ներմուծեք աբորտը Իռլանդիա և դուք 

կկտրեք Իմ Սրտի հետ ունեցած կապը 
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Ես ձեր սիրող Մայրն եմ՝ հրեշտակների Թագուհին, Կույս Մարիամը, Անարատ 

Հղացյալը: 

Ո՜հ, ինչպես եմ ես այսօր սգում, մինչ Իռլանդիան ինձ՝ իրենց Սիրելի Մորը նվիրված 

երկիրը, ընկնում է չարի թակարդը: 



Մեծ խավար է իջել այս ազգի վրա: Այնքան շատերն են կորցրել իրենց հավատքը, 

ճիշտ ինչպես այնքան շատերն իրենց սիրտն են շրջել իմ Սիրելի Որդուց՝ Հիսուս 

Քրիստոսից: 

Իմ զավակներն Իռլանդիայում թույլ են տվել չարին, որ իրենց սրտերը քար դարձնի: 

Նրանք, ովքեր սիրում են իմ Որդուն, ցավի մեջ են, մինչ ականատես են լինում այն 

աշխարհիկությանը, որը վերահսկում է այս երբեմնի սուրբ երկրին: 

Հիմա փորձեր են արվում աբորտը օրինականացնել (ներմուծել), և եթե դա տեղի 

ունենա, այն խորապես կվիրավորի իմ Թանկագին Որդուն: 

Զավակնե՛րս, եթե դուք ներմուծեք աբորտը Իռլանդիա, ապա դա կկտրի այն կապը, 

որը ձեզ այնքան մոտեցրել է իմ Սրտին: 

Հիմա այնքան շատերն են Իռլանդիայում վիրավորում իմ Որդուն՝ Նրան ցույց տրվող 

անհարգալից վերաբերմունքով: Ինձ նույնպես այլևս չեն հանդուրժում, և իմ անունը 

նվաստացվում է: 

Իռլանդիայի զավակնե՛ր, ընտրված որպես հատուկ հոգիներ՝ աշխարհով մեկ 

տարածելու համար իմ Հոր Խոսքը, դուք պետք է լսեք ինձ: 

Աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք, որ աբորտի վերաբերյալ օրենքներ մտնցնելու պլանները 

չիրականանան: 

Եթե դա տեղի ունենա, ապա Իռլանդիան բավականին շատ բարեհաճություն կկորցնի 

իմ Հոր Թագավորությունում: 

Աբորտի մեղքը ամենածանրն է իմ Հոր աչքում: Դա ամենավատ տեսակի գենոցիդն է: 

Դուք պետք է պայքարեք այդ չարիքի դեմ, զավակնե՛րս: Դուք պետք է դա հիմա անեք, 

այլապես վերջին աստվածային կապող օղակը, որը պետք է ամրապնդվի, ավելի 

կթուլանա: 

Դուք պետք է բարձրանաք, զավակնե՛րս, և պահանջեք ձեր Կաթոլիկ և 

Քրիստոնեական հավատը, քանի որ դրանք գողացվում են ձեզնից: 

Թույլ մի տվեք իշխանություն ունեցողներին ծաղրել ձեզ, երբ հռչակում եք Աստծո 

Սուրբ Խոսքը: 

Խավարի ոգին հիմա ծածկել է ոչ միայն ձեր երկիրը, այլև այն սուրբ վայրերը, ուր ինձ 

պետք է հարգանք մատուցվեր: 

Ես վշտից ողբում եմ, տեսնելով թե ինչպես է իմ սիրելի Իռլանդիան ընկնում 

ճանապարհից դուրս: 



Սակայն դեռևս հույս կա, զավակնե՛րս: Բայց դուք պետք է միանաք, ուժով, ձեր 

հավատը պաշտպանելու համար: 

Շուտով ձեզ կստիպեն լքել ոչ միայն ձեր կաթոլիկ հավատը, այլև ձեր քրիստոնյա 

հավատը: 

Ետ պահանջեք ձեր երկիրը սոցիալիզմից և աշխարհիկ դիկտատուրայից: 

Նրանք կաղերսեն քաղաքացիների իրավունքը, սակայն կզրկեն այդ նույն 

իրավունքներից, որոնք հռչակում են, ներառյալ աղոթելու իրավունքը: 

Նրանք կստիպեն ձեզ ընդունել, օրենքով, դեռևս չծնված երեխաներին սպանելու 

իրավունքը: 

Հիշե՛ք, յուրաքանչյուր հոգի սիրով ստեղծվել է Աստծո՝ Ամենակարող Հոր կողմից: 

Ով էլ որ ընտրում է աբորտը կամ օժանդակում աբորտի չար գործին, մահացու մեղք է 

գործում: 

Աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք, Իռլանդիայի համար իմ խաչակրաց աղոթքը (32) 

Ո՛վ Մայր Փրկության, աղոթիր Իռլանդիայի քո զավակների համար՝ արգելելու, որ 
աբորտի չար գործողությունը չպարտադրվի մեզ : Պաշտպանիր այս սուրբ ազգին 
հուսահատության մեջ ավելի խորը ընկղմվելուց, այն խավարից, որը ծածկում է մեր 
երկիրը: 

Ազատիր մեզ չարից, ով ցանկանում է ոչնչացնել քո դեռևս չծնված զավակներին: 

Աղոթիր, որ այդ առաջնորդներն ունենան քաջությունը՝ լսելու նրանց, ովքեր սիրում 
են քո Որդուն, որպեսզի նրանք հետևեն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ուսուցումներին: 

Ամեն: 

Գնա հիմա, զավա՛կս, և ասա Իռլանդիայի Իմ զավակներին, որ իրենք պետք է ուժեղ 

մնան: Նրանք պետք է պաշտպանեն այն, ինչը ճիշտ է: 

Նրանք երբեք չպետք է վախենան ճշմարտությունը՝ Աստծո Սուրբ Խոսքը հռչակելուց, 

որքան էլ այն դժվար լինի: 

Ձեր սիրող Երկնքի Թագուհի 

Մայր Փրկության 

 

Եվրոպական երկրները կընկնեն բռնապետության տակ, 

որն ավելի լավ չի լինի Հիտլերի ժամանակներից 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ նպատակն է պաշտպանել Իմ հետևորդներից որքան հնարավոր 

է շատերին, մինչ Իմ Հոր Ձեռքը շուտով կիջնի՝ պատժելու համար մարդկությանը իր 

չարության համար, և պաշտպանել մեղավորների կողմից կատարվող այն 

սարսափելի չարագործություններից, ովքեր ցանկանում են ոչնչացնել բազմաթիվ 

ազգերի: 

Դուք բոլորդ պաշտպանված կլինեք, բայց դուք պատասխանատվություն ունեք այլոց 

հանդեպ: 

Տեսեք հիմա, երբ եվրոպական երկրները կընկնեն բռնապետության տակ, որն ավելի 

լավ չի լինի Հիտլերի ժամանակներից: 

Պլանները պատրաստ են համաշխարհային խմբի կողմից՝ վերահսկողություն 

հաստաելու Եվրոպայի յուրաքանչյուր երկրի վրա: 

Բաբելոնը գլխիվայր կընկնի ինչպես կանխասացվել է: 

Արջը և կարմիր վիշապը կգնան պատերազմ, ճիշտ ինչպես կանխասացվել է: 

Հռոմը կդառնա չար կառավարման և տիրապետման նստավայրը: 

Իտալիան կքանդվի: 

Հունաստանը կլինի այն կատալիզատորը /խթանը/ որը կապահովի Բաբելոնի 

անկման պատրվակը: 

Հիմա ամեն ինչ կբացահայտվի աշխարհին: 

Աղոթքը կարող է թեթևացնել իմ խեղճ զավակների տառապանքը, ովքեր ստիպված 

կլինեն մուրալ այն սնունդը, որը դնում են իրենց բերանի մեջ: 

Նրանց հետ կվարվեն ինչպես երեխաների հետ, սակայն նրանք ոտնակոխ կարվեն 

մինչ կստրկացվեն գլոբալ խմբի կողմից, որն աշխատում է եվրոպական 

առաջնորդների հետ լծաշարքով: 

Նրանք դավաճաններ են, բոլորը, ոչ միայն նրանց հանդեպ, ում ծառայում են, այլև 

Աստծո՝ Ամենակարող Հոր հանդեպ: 

Նրա /Աստծո/ անունն ատելի է այդ խմբին, ովքեր իրենց երկրներում արգելել են Նրան 

/Աստծուն/ պատվելը: 

Դրա համար նրանք կտառապեն: Նրանք կպատժվեն և նրանց կարգելվի 

իրականացնել իրենց չար առաքելությունը: 



Հիմա Իմ Սիրելի Հոր Զայրույթը հասել է աննախադեպ բարձունքների, երբ մեծ 

կարմիր վիշապի բարձրանալն անխուսափելի է: 

Այնքա՜ն շատ ավերածություններ, զավակնե՛րս: 

Այնքա՜ն շատ ագահություն իշխանության և վերահսկողության համար: 

Այնքա՜ն շատ ատելություն Իմ՝ իրենց Աստվածային Փրկչի հանդեպ: 

Սատանայի չորս պատգամատարներն իջել են և հիմա աշխատում են այդ խմբերի 

ներսում: 

Այդ չար և հզոր խմբերը ղեկավարվում են հակաքրիստոսի կողմից, ով հիմա 

չափազանց ակտիվ է: Հակաքրիստոսը ղեկավարում է մի շատ մեծ 

կազմակերպություն: 

Այնքան խորամանկ են նրանք, որ շատ քչերն են հասկանում, թե նրանք իրականում 

ինչ են անում: 

Զավակնե՛րս, նրանք կփորձեն իրենց ձեռքը վերցնել իրադրությունը և կթվա թե 

նրանց բոլոր պլաններն իրականանում են: 

Բայց այդ ժամանակ է, որ Իմ Հայրը կմիջամտի: 

Վա՜յ նրանց, ով կկանգեն Իմ Հոր Զայրույթի դեմ: 

Նրանց նույնիսկ չի տրվի Նրա առջև դողալու հնարավորությունը, եթե անմիջապես 

չապաշխարեն: 

Ձեզանից շատ քչերին է տրվում ճշմարտությունը, զավակնե՛րս, որովհետև այդ 

մարդկանցից շատերը վերահսկում են այն նորությունները, որոնք դուք ընդունում եք 

որպես ճշմարտություն: 

Դուք ուրիշ այլ միջոց չունեք իմանալու, թե ինչ է կատարվում աշխարհում: 

Նրանց, ում դուք համարում եք ազգերի համար հոգ տանող պատասխանատու 

կազմակերպություններ, դրանք, իրականում հենց այն խմբերն են, որոնք 

ղեկավարվում են հակաքրիստոսի կողմից: 

Ազգերը, որոնց դուք չար եք համարում, զոհաբերվում են և օգտագործվում որպես 

զոհեր, որպեսզի դրա փոխարեն այդ ազգերը չար երևան արտաքին աշխարհին: 

Միշտ չէ, որ պետք է հավատաք այն ամենին, ինչ ներկայացվում է արդարության 

անունից: 

Սրտանց աղոթեք ձեր բոլոր եղբայրների և քույրերի համար, ովքեր ոտնակոխ կարվեն 

այդ մարդկանց կողմից: 



Աղոթեք, որ Նախազգուշացումը հետաձգի նրանց գործողությունը, և աղոթեք՝ 

թուլացնելու համար այն պլանի ազդեցությունը, որը նախագծվում է ոչնչացնելու 

համար ձեր փողի, սննդի և քրիստոնեությունը և Իմ Հորը պատվող այլ կրնները 

պրակտիկայում կիրառելու ձեր իրավունքները: 

Ձեր սիրող Հիսուս Քրիստոս 

Փրկիչ մարդկության 

 

Տասը եղջյուր ունեցող գազանը Եվրոմիությունն է 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, դու չպետք է վախենաս այս պատգամներից: 

Քանի որ դրանք տրվում են աշխարհին, այն Սիրո պատճառով, որը Ես ունեմ ողջ 

մարդկության հանդեպ: 

Գալիք իրադարձությունների մասին իմանալը կօգնի Իմ զավակներին 

նախապատրաստվել, որպեսզի նրանք կարողանան պաշտպանել ճշմարտությունը: 

Իմ նախազգուշացումները կարող են օգնել դարձ տարածելու և հնարավորություն 

կտան Իմ զավակներին մեկ անգամ ևս ընդունել/ճանաչել ետ գալու Իմ խոստումը: 

Իմ Երկրորդ Գալուստը տեղի կունենա ձեր կյանքի ընթացքում, զավակնե՛րս: 

Դուք, այս ընտրված սերնդից, կհնձեք երկրի վրա Իմ Փառահեղ Թագավորման 

հրաշքները: 

Ձեր մեջ, Իմ ընտրյալ զավակնե՛ր, Ես ներառում են նրանց, ովքեր իրենց մեջքն են 

շրջել Իմ հանդեպ և ժխտում են Իմ Սիրելի Հոր՝ Ամենաբարձրյալ Աստծո Գոյությունը: 

Իմ Սերը կպարուրի նրանց, ովքեր արհամարհում են Ինձ: Ժամանակի ընթացքում 

նրանք դարձի կգան: 

Քեզ՝ վերջին ժամանակների Իմ մարգարեին ճանաչելը, ում տրված է յոթը կնիքները 

բացելու պատասխանատվությունը, բավական չի լինի: 

Կարևորը աշխարհում ձեր բոլոր եղբայրների և քույրերի փրկությունն է: 

Երկու դաշնակիցները՝ Ռուսաստանը և Չինաստանը, կմիավորեն ուժերը: Սա տեղի 

կունենա մինչ տասը եղջյուր ունեցող գազանը բարձրանում է՝ իշխելու համար նրանց 

երկար տառապած ժողովրդին: 

Տասը եղջյուր ունեցող գազանը Եվրոմիությունն է, աղջի՛կս, որը Հայտնության Գրքում 

նշված է Բաբելոն: 



Բաբելոնը կընկնի և նրան կիշխեն մեծ Կարմիր Վիշապը՝ Չինաստանը և նրա 

դաշնակից Արջը՝ Ռուսաստանը: 

Երբ դա տեղի ունենա, կոմունիզմը կկառավարի, և վա՜յ նրան, ում կտեսնեն իրենց 

կրոնական հավատալիքները պրակտիկայում գործածելիս նրանց ներկայությամբ: 

Կրոնն ամբողջությամբ կարգելվի, սակայն քրիստոնյաներն ամենաշատը կտառապեն 

հալածանքից: 

Հռոմեական կաթոլիկներին ընդհանրապես չեն հանդուրժի և նրանք ստիպված 

կլինեն գաղտնի կերպով կատարել իրենց պատարագները: 

Եկել է ժամանակը, զավակնե՛րս, Իմ բոլոր հետևորդների համար, որ սկսեն 

պլանավորել իրենց ապագան: 

Ես միշտ կառաջնորդեմ ձեզ: 

Սկսեք հիմա պլանավորել, որովհետև ձեզ ժամանակ կտրվի դա անել: 

Նորից, Ես ասում եմ ձեզ, աղոթքը, շատ աղոթքը, կթուլացնի Գազանի, Արջի և 

Կարմիր Վիշապի զորությունը: 

Նրանք կկառավարեն շատ կարճ ժամանակ: Քանի որ դրանից հետո նրանք 

կոչնչացվեն: 

Ձեր սիրող Փրկիչ 

Մարդկության Ազատարար 

Հիսուս Քրիստոս 

 

Հայր Աստված. Բարձրացեք հիմա և ընդունեք Իմ Կնիքը՝ 

Կենդանի Աստծո Կնիքը 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ Սիրտը վշտից ծանրացած է Իմ զավակների մեղքերից: 

Ինչպես ցանկացած սիրող Հոր համար, նրանց չար ատելությունը միմյանց հանդեպ 

երկու մասի է բաժանում Իմ Սիրտը: 

Դա նման է մի սրի, որը ծակում է Իմ Սիրտը և դուրս չի գալիս: 

Ես Ամենաբարձրյալ Աստվածն եմ, ով ստիպված է տառապել այն ազատ կամքի 

համար, որը Ես Ինքս եմ տվել Իմ բոլոր զավակներին, կրելով ցավ, մինչև երկրի վրա 

Նոր Դրախտը հայտնվի: 



Այդ ժամանակ դուք, զավակնե՛րս, կմիանաք միասնության մեջ Իմ Սուրբ Կամքի հետ: 

Մինչև դա տեղի չունենա, երկրի վրա խաղաղություն չի լինի: 

Միայն այն ժամանակ, երբ չարը և նրանք, ովքեր ստրկաբար հետևում են նրա 

խոստացած ստերին, վերջնականապես կոչնչացվեն, միայն այդ ժամանակ աշխարհը 

կարող է հանդարտվել: 

Աղջի՛կս, ասա Իմ զավակներին, որ Ես հաճույք չեմ ստանում Իմ զավակներին 

պատժելու մտքերից, քանի որ Ես սիրում եմ նրանց: 

Նրանք Իմն են, Իմ փայփարած արարչությունը: Ինձ՝ նրանց Սիրող Հոր համար 

հարատև տառապանք է տեսնել, թե ինչպես է չարը քայքայել նրանց հոգիները: 

Ես ցանկանում եմ տանել ձեզ բոլորիդ, սիրող զավակնե՛ր, ովքեր ճանաչում և 

հասկանում են ձեր հանդեպ Իմ Սերը, երկրի վրա Իմ Նոր գեղեցիկ Դրախտ: 

Ես խոստանում եմ ձեզ, որ հալածանքը արագ կլինի, և որ դուք պաշտպանված 

կլինեք: 

Քանի որ Ես հիմա կտակում եմ Իմ Սիրո և Պաշտպանության Կնիքը: 

Սրանով դուք կխուսափեք նրանց ուշադրությունից, ովքեր դժբախտություններ 

կբերեն ձեր երկրների վրա: 

Իմ Կնիքը Փրկության Իմ խոստումն է: Իմ զորությունը ներս կմտնի ձեր միջով այդ 

կնիքի հետ, և ձեզ ոչ մի վնաս չի լինի: 

Սա մի հրաշք է, զավակներս, և միայն նրանք, ովքեր ցած են խոնարհվում Իմ՝ իրենց 

Տիրոջ և ամեն բանի Արարչի առջև փոքր երեխաների պես, իրենց սրտերում Իմ 

հանդեպ սիրով, միայն նրանք կարող են օրհնվել այս Աստվածային Ընծայով: 

Բարձրացեք հիմա և ընդունեք Իմ Կնիքը՝ Կենդանի Աստծո Կնիքը: 

Ասացեք այս խաչակրաց աղոթքը (33) Իմ Կնիքը ճանաչելու և այն սիրով ու 

երախտագիտությամբ ընդունելու համար: 

Ով Աստված իմ, Իմ սիրող Հայր, ես սիրով և երախտագիտությամբ ընդունում եմ 
Պաշտպանության Քո Աստվածային Կնիքը: 

Քո Աստվածայնությունը ներառում է իմ մարմինն ու հոգին հավերժությունը: Ես 
խոնարհվում եմ խոնարհ շնորհակալությամբ և առաջարկում Քեզ իմ խորը սերն ու 
հավատարմությունը Քեզ՝ իմ Սիրելի Հայր: 

Ես խնդրում եմ Քեզ պաշտպանել ինձ և իմ սիրելիներին այդ հատուկ Կնիքով և ես իմ 
կյանքն եմ նվիրում Քո ծառայությանն ընդմիշտ: Ես սիրում եմ Քեզ սիրելի Հայր: Ես 
սփոփում եմ Քեզ այս ժամանակներում սիրելի Հայր: 



Ես առաջարկում եմ Քեզ Քո սիրելի Որդու Մարմինը, Արյունը, Հոգին և 
Աստվածայնությունը աշխարհի մեղքերի քավության և Քո բոլոր զավակների 
փրկության համար: 

Ամեն: 

Գնացեք, զավակնե՛րս, և մի վախեցեք: Վստահեք Ինձ՝ ձեր սիրող Հորը, ով սիրով 

ստեղծեց ձեզնից յուրաքանչյուրին: 

Ես ճանաչում եմ յուրաքանչյուր հոգու, ձեր յուրաքանչյուր մասը ծանոթ է Ինձ: Ձեզնից 

ոչ մեկն ավելի քիչ սիրված չէ մյուսից: 

Այդ պատճառաով Ես չեմ ցանկանում կորցնել ոչ մի հոգու: Ոչ մի հոգու: 

Խնդրում եմ շարունակեք աղոթել Իմ Աստվածային Գթասրտության աղոթքն ամեն օր: 

Մի օր դուք կհասկանաք, թե ինչու է այս մաքրագործումն անհրաժեշտ: 

Ձեր սիրող Երկնավոր Հայր 

Ամենաբարձրյալ Աստված 

 

Հայր Աստված. Դուք կամ Իմ կողմից եք, կամ Իմ դեմ եք: 

Ընտրությունը ձերն է: 
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Ես Հայր Աստվածն եմ՝ ամեն բանի Արարիչը: Ես քեզ հետ այս գիշեր խոսում եմ Սուրբ 

Երրորդության Անունից: 

Աղջի՛կս, եկել է ժամանակը կոտրելու առաջին կնիքը, և որքան է դա Ինձ տխրեցնում: 

Ես խոստացել եմ, որ նախքան դա տեղի կունենա, Ես կառաջարկեմ Իմ 

Պաշտպանության Կնիքը բոլոր նրանց ճակատներին, ովքեր հավատում են Ինձ: 

Հիմա, զավակնե՛րս, Ես վերջին հնարավորություն եմ տալիս ձեզ կանգնելու և 

որոշելու: 

Դուք կամ Իմ կողմից եք, կամ Ինձ դեմ եք: Ընտրությունը ձերն է: 

Նրանք, ովքեր մերժում են Իմ այս վերջին ժամանակների մարգարեին տրվող Իմ 

Խոսքը, դուք պետք է լսեք Ինձ հիմա, մինչ Ես խոսում եմ: 

Ես տալիս եմ ձեզ մարգարեներ, որ ուղղություն տան ձեզ: 



Ինչու՞ եք դուք մերժում Իմ Սերը: 

Ինչու՞ եք թույլ տալիս, որ կասկածները կուրացնեն ձեզ ճշմարտության հանդեպ: 

Որքան էլ որ Ես ձեզ շատ եմ սիրում, քիչ ժամանակ է մնացել, և ձեզ վայրկյաններ 

կտրվեն ձեր սեփական ճակատագիրը որոշելու համար: Քանի որ ժամանակի հետ Իմ 

համբերությունը կսպառվի: 

Անտեսեք Իմ Կանչը, և ձեզ համար չափազանց դժվար կլինի գտնել Ինձ առջևում 

սպասվող անապատում: 

Եթե ընդունեք Իմ Սիրո Կնիքը, դուք կլինեք Իմ պաշտպանության ներքո միշտ: 

Այս պաշտպանությունը կծածկի ձեր ընտանիքներին: 

Սա է Իմ վերջին Կանչը՝ առաջարկելու համար ձեզ Իմ Սիրո Կնիքը: 

Սրանից հետո դուք ստիպված կլինեք անպաշտպան և առանց հենարանի կանգնել 

Մեծ Տառապանքին հանդիման: 

Ես երբեք չեմ պարտադրի ձեզ, զավակնե՛րս, որ սիրեք Ինձ: Սա ձեր սեփական 

ընտրությունն է, և իհարկե, սերը կարող է միայն գալ սրտից: 

Ես երկարում եմ Սիրո Իմ Ձեռքը հիմա: Եթե գիտեք Ինձ՝ կճանաչեք Ինձ:  

Եթե ասում եք, թե գիտեք Ինձ, բայց մերժում եք սիրո և պաշտպանության Իմ ժեստը, 

ուրեմն դուք իրականում ընդհանրապես չեք ճանաչում Ինձ: 

Զավակնե՛րս, մոտ մնացեք Ինձ հիմա, քանի որ առաջին կնիքը վերջապես բացվել է: 

Երկիրը կցնցվի ամբողջապես աշխարհի տարբեր մասերում, և այդ ժամանակ դուք 

կասկածներ չեք ունենա: 

Քանի որ Ես սիրում եմ ձեզ, Ես կսպասեմ ձեր պատասխանին դրանից հետո: 

Երբեք մի մերժեք Իմ մարգարեներին, քանի որ դուք Ինձ եք մերժում: 

Վնասեք և զրպարտեք Իմ մարգարեներին, և դուք նույնը կանեք Իմ հանդեպ: 

Քանի որ դուք վիրավորում եք Երկնքից եկող Իմ Ձայնը: 

Շատ ավելի լավ կլինի, եթե ընդհանրապես չխոսեք և լուռ մնաք եթե կասկածում եք: 

Հիմա ժամանակն է, որ մարգարեություններն ապացուցվեն: 

Շատերը ծնկի կգան ամոթով և ափսոսանքով, երբ տեսնեն, թե ինչպես է Իմ վերջին 

ժամանակների մարգարեին տրված Իմ պատգամների մերժումը Ինձ երկու մասի 

բաժանել: 



Թե ինչպես են նրանց արհամարհանքն ու ծաղրը ծաղրուծանակի ենթարկել Իմ Սուրբ 

Խոսքը: 

Թե ինչպես էր ճշմարտությունը չափազանց դառը իրենց համար, որ կուլ տային, և թե 

ինչպես էին կեղծ մարգարեների և բախտագուշակների ստերը տսլիս նրանց իրենց 

փնտրած ծանծաղ հարմարավետությունը: 

Որքա՜ն են Իմ զավակները հեռացել Ինձնից: 

Որքա՜ն անշնորհակալ են նրանք: 

Նրանք, ովքեր ճանաչում են Ինձ և ընդունում Իմ Կնիքը, իմացեք, որ դուք 

հավիտենական կյանք կունենաք: 

Դուք երբեք չկասկածեցիք Իմ Խոսքին, որովհետև Իմ հանդեպ ունեցած ձեր 

խոնարհությունն ու մանկան հավատը նշանակում են, որ դուք թույլ չեք տվել, որ 

ինտելեկտուալ մտածողությունը փակի ձեր ականջները ճշմարտության հանդեպ: 

Վերջին քսան տարիների ընթացքում Իմ կողմից ձեզ ուղարկված Իմ այնքան 

ճշմարիտ մարգարեներ են ծաղրի ենթարկվել, մեղադրվել, տառապել և նետվել 

ամայության մեջ: 

Ձեզանից նրանք, ովքեր զրպարտել են Իմ պատգամները, դուք պետք է ամաչեք: 

Չնայած դրան, դուք կուռք դարձրեցիք կեղծ մարգարեներին և խոնարհվեցիք նրանց 

առջև: 

Ձեզ Ես հարցնում եմ. Ո՞ր Աստծո առջև եք խոնարհվում: 

Դուք գիտեք, թե դուք ովքեր եք: Եկել է ժամանակը, որ կանգնեք ճշմարտության առջև: 

Քանի որ դուք կամ Իմ կողմից եք, կամ՝ Իմ դեմ եք: Եթե չեք կարողանում ճանաչել Ինձ, 

ուրեմն կորած եք: 

Նրանց, ովքեր լսում են Իմ Ձայնը, հետևեք Ինձ և օգնեք Ինձ կառուցելու երկրի վրա Իմ 

մնացորդ Եկեղեցին: 

Ես կառաջնորդեմ ձեզ այն ավերածության միջով, որը կստեղծվի հակաքրիստոսի 

կողմից: 

Դուք չեք տառապի այն տառապանքով, որը կիջնի նրանց վրա, ովքեր չեն ցանկանում 

մերժել կեղծ կուռքերին, ագահությանը, նյութապաշտությանը և հզորության 

մոլուցքին: 

Ես կոչ եմ անում Իմ բոլոր զավակներին՝ լսել: 

Ես խնդրում եմ ձեզ բացել ձեր աչքերը քանի դեռ չափազանց ուշ չէ: 



Փեր Սիրող Հայր 

Աստված Ամենաբարձրյալ 

 

Ինչու՞ եք մերժում Իմ նախազգուշացումները՝ 

նախապատրաստվելու Իմ Երկրորդ Գալուստի համար 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, որքան ես դու տառապում հանուն Ինձ և Իմ Սիրելի Հոր: 

Դու պետք է ուժեղ լինես, քանի որ այս պատգամերը վիրավորանք կառաջացնեն որոշ 

մասերում, չնայած ուրիշ հոգիների էլ կոգեշնչեն և զորություն կտան: 

Իմ Սուրբ Խոսքը մերժվեց ուսյալների կողմից, երբ Ես երկրի վրա էի: 

Քահանաներն ու նրանք, ովքեր սուրբ մարդիկ էին համարվում, մերժեցին Ինձ որպես 

խարդախի: 

Ձեզանից նրանք, ովքեր ասում են, թե Իմ հանդեպ ցուցաբերված վերաբերմունքը 

բարբարոսային էր, ճիշտ են: 

Այդ օրերում ապրող մարդիկ կրթված չէին, կոպիտ էին և չար: 

Որ նրանց վերաբերմունքը Իմ՝ իրենց սիրող Փրկչի հանդեպ, դաժան էր: 

Ոմանք կասեն, թե նրանք անգրագետ էին և ոչինչ չգիտեին Սուրբ Գրքերի մասին: 

Բայց դա ճիշտ չէ: Որովհետև այսօր աշխարհում ապրողները, չնայած ավելի կրթված 

և զարգացած են, նրանցից տարբեր չեն: 

Նրանք, ովքեր ամբողջապես գիտեն Սուրբ Աստվածաշունչը, և ձեր կարծիքով պետք է 

զգոն լինեն նրանում պարունակվող ուսուցումների հանդեպ, կույր են ճշմարտության 

հանդեպ: 

Իմ Հոր Գրքի իրենց ողջ հասկացողությամբ հանդերձ, նրանք չեն կարողացել 

նախապատրաստվել այն ժամանակի համար, երբ Ես նորից կգամ: 

Նրանց կարծիքով ե՞րբ է լինելու այդ ժամանակը: 

Երկրի վրա Իմ Երկրորդ Գալուստի ժամանակը շատ է մոտեցել: 

Սակայն մարդկությունը չի նախապատրաստվել Իմ Գալուստին: 

Նույնիսկ Իմ սրբազան սպասավորները չեն քարոզում այս ամենափառապանծ 

իրադարձության կարևորությունը: Ինչու՞ է այդպես: 



Մի՞թե դուք ոչինչ չեք սովորել: Ես ի՞նչ պետք է անեմ: 

Ձեր կարծիքով Ես ե՞րբ եմ գալու, և ինչու՞ եք կարծում, թե այդ ժամանակը մոտ չէ: 

Ի՞նչն է կուրացնում ձեզ և փակում ձեր ականջները լսելու Իմ Ձայնը: 

Ցած գցեք ոսկու, արծաթի և հարստության ձեր թիկնոցը և ընդունեք, որ դուք ոչինչ եք 

առանց Ինձ: 

Առանց Իմ շնորհների դուք չեք կարող նախապատրաստել ձեր հոգիները Իմ 

փառահեղ վերադարձի համար: 

Իմ սիրելի Հայրը միշտ մարգարեներ է ուղարկում Իր զավակներին 

նախապատրաստելու համար: Նա անում է այդ ժամանակների սկզբից ի վեր: 

Ուրեմն ինչու՞ եք մերժում Իմ նախազգուշացումները Իմ Երկրորդ Գալուստի համար: 

Ես աղերսում եմ ձեզ, որ լսեք Ինձ: 

Ես չեմ կարող ձեզ հրամայել, որ լսեք, քանի որ ձեզ տրվել է ազատ կամքի ընծան: 

Ես երբեք չեմ կարող ստիպել ձեզ կամ հրամայել ձեզ գործել: Քանի որ դա անհնարին 

է: 

Իմ Հայրը երբեք չի միջամտի ձեր ազատ կամքին: 

Սակայն Նա երբեք չի տատանվի նախազգուշացնել ձեզ, ուղղություն տալ ձեզ և 

հեղեղել ձեր հոգիները շնորհներով՝ ձեզ ուժեղ դարձնելու համար: 

Նրանք, ովքեր բաց են սրտով, Նա կտա նրանց Սուրբ Հոգու ընծան: 

Նրանք, ովքեր մեղավոր են հպարտության, կրոնական սնոբիզմի և 

ամբարտավանության մեջ, նրանց համար հնարավոր չի լինի բացել իրենց սրտերը, 

որովհետև նրանց պակասում է ամենակարևոր հատկանիշը՝ խոնարհությունը: 

Առանց խոնարհության և սրտի առատաձեռնության դուք չեք կարող մոտենալ Իմ 

Սուրբ Սրտին: 

Եկեք Ինձ մոտ, զավակնե՛րս: Թույլ տվեք Ինձ վերցնել ձեզ Իմ հոտի մեջ, որպեսզի, 

ինչպես մի լավ հովիվ, Ես կարողանամ առաջնորդել ձեզ դեպի ապահովություն: 

Ձեր Հիսուս 

Մարդկության Ազատարար  

 

Ծոմապահությունը կարևոր է ձեր հոգիների համար 
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Պատգամ տրված Մարիա Աստվածային Գթաստրութանը Սուրբ Հաղորդության 

պաշտամունքի ժամանակ 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, ասա Իմ զավակներին, որ Պահքի այս ժամանակը հանդարտ 

մտահայեցության ժամանակ է, անձնական զոհաբերության ժամանակ, և աշխարհում 

պատերազմի մեղմացման համար աղոթելու հնարավորություն: 

Հետևեք անապատում Իմ ծոմապահությանը՝ փոքր զոհաբերություններ կատարելով: 

Ծոմապահությունը կարևոր է ձեր հոգիների համար: Այն մաքրագործում է ոգին և Ինձ 

մեծ հանգստություն պատճառում: 

Շաբաթական մեկ անգամ ծոմ պահելով կարող եք բազմաթիվ հոգիներ փրկել: 

Դա կարող է լինել ըստ ձեր ցանկության: Կարևորն այն է, որ դուք առաջարկեք այդ 

օրը հոգիների համար: 

Օգտագործեք այս ժամանակը՝ օգնելու համար Ինձ՝ հոգիների համար մղվող Իմ 

մարտում: 

Մտածեք երկրի վրա Իմ կյանքի մասին և այն ընծայի մասին, որը Ես հեղեցի Խաչի 

վրա Իմ մահվամբ, որպեսզի Իմ բոլոր զավակներին ապահովեմ Հավիտենական 

Կյանքով: 

Պահքի այս մի քանի շաբաթը պետք է օգտագործվի նախապատրաստելու համար ձեր 

և ձեր եղբայրների ու քույրերի հոգիները: 

Խնդրում եմ նախապատրաստվեք Սուրբ /Ավագ շաբաթվան և Զատիկին՝ ասելով 

խաչակրաց այս աղոթքը (34) պահեցողության Իմ ընծան Հիսուսին 

Ով իմ Հիսու՛ս, օգնիր ինձ իմ փոքր ձևով ընդօրինակել զոհաբերության Քո կյանքը՝ 
մարդկությանը փրկելու համար: 

Թույլ տուր ինձ առաջարկել Քեզ պահեցողության իմ ընծան շաբաթական մեկ օր 
Պահքի շրջանում, փրկելու համար ողջ մարդկությանը, որպեսզի նրանք կարողանան 
ներս մտնել Երկրի վրա Նոր Դրախտի դարպասներից: 

Ես առաջարկում եմ Քեզ, սիրելի Հիսու՛ս, իմ զոհաբերությունը սիրով և 
ուրախությամբ իմ սրտում, քեզ ցույց տալու համար իմ սիրո չափը: Այս 
զոհաբերության միջոցով ես խնդրում եմ Քեզնից ամեն մի հոգու փրկությունը, ով 
կարող է շնորհի վիճակից ընկած լինել: Ամեն: 

Թույլ մի տվեք, որ վախը ստվերի հավիտենական փրկության ձեր հույսը, 

զավակնե՛րս: Մաքրագործումն արագ կլինի: 



Դուք, Իմ հետևորդնե՛ր, ովքեր ընդունում եք Կենդանի Աստծո Կնիքը, օրհնյալ եք: 

Դուք չպետք է անհանգստանաք: 

Դուք պետք է ուժեղ լինեք: 

Դուք պետք է լինեք հույսով լի և ձեր ուշադրությունը միշտ Ինձ վրա սևեռած: 

Միայն այդ ժամանակ դուք ոտքի կկանգնեք և կքայլեք փշոտ ճանապարհով առանց 

տատանվելու: 

Ես կառաջնորդեմ և ուղղություն կտամ ձեր ճամփորդության յուրաքանչյուր քայլը 

ճանապարհի ընթացքում: 

Ձեր սիրող Հիսուս  

  

Կույս Մարիամ. Աղոթեք, որ միջուկային պատերազմն 

Իրանում կասեցվի 
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Զավա՛կս, ժամանակն է, որ իմ զավակները միանան որպես մեկ՝ հարգանքով իմ 

թանկագին Որդու հանդեպ, որպեսզի Իրանում կասեցվի միջուկային պատերազմը: 

Այս պատերազմը շատ մոտ է, և պետք է սրտանց աղոթեք այն կանգնեցնելու համար, 

որովհետև այն կսպանի Աստծո միլիոնավոր զավակների: 

Սատանան և նրա չարքերն աշխատում են սարսափելի ավերածություն պատճառել: 

Եթե նրանք սպանեն հոգիներին նախքան այդ հոգիներին հնարավորություն կտրվի 

ազատագրվելու իմ Որդու աչքում, ապա այդ հոգիները կկորչեն: 

Սա է չարի պլանը: 

Նա այնքան շատ հոգիների է փնտրում՝ արգելելու համար նրանց մտնել իմ Հոր 

Թագավորություն: 

Իմ Սուրբ Վաևդաևանը կարող է, եթե բոլոր առեղծվածներն ասվեն մեկ աղոթքով, 

կանխել պատերազմը, զավակնե՛րս: 

Միավորվեք հիմա մեկ օր և աղոթեք իմ Սուրբ Վարդարանը՝ կանգնեցնելու համար 

միջուկային պատերազմը, որը հիմա պլանավորվում է: 

Աղոթեք այդ խեղճ հոգիների համար, ոչ միայն նրանց, ովքեր Իրանում են, այլև այն 

երկրներում, որոնք ակամա կխառնվեն դրան: 



Աղոթեք նաև այն խեղճ հոգիների համար, որոնք օգտագործվում են որպես գործիք 

ստերի չար խաղում այն խմբերի կողմից, որոնք Աստծուց՝ իմ Հավիտենական Հորից 

չեն գալիս: 

Գնացեք հիմա, զավակնե՛րս, և միավորեք Իմ բոլոր զավակներին՝ աղոթելու, որպեսզի 

խուսափեք մարդկության դեմ պլանավորվող այս մեծ ոճրագործությունից: 

Ձեր սիրող Մայր 

Մայր Փրկության 

  

 Հայր Աստված. Կոչ կաթոլիկ եկեղեցուն՝ ընդունելու 

երկրի վրա խաղաղության նոր դարաշրջանը 
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Ես Աստվածն եմ՝ Ամենակարող Հայրը, ամեն բանի Արարիչը, Ամենաբարձրյալ 

Աստված: 

Աղջի՛կս, կարևոր է, որ նրանք, ովքեր հետևում են հռոմեկան կաթոլի եկեղեցու 

ուսուցումներին, ընդունեն հազարամյակը /հազարամյան/, ինչպես խոստացվել է Իմ 

բոլոր զավակներին: 

Իմ Սուրբ Խոսքում՝ Սուրբ Աստվածաշնչում պարունակվող բառերը չեն ստում: 

Իմ խոստումը պարունակվում է Գործք Առաքելոցի մեջ: 

Հովհաննես Ավետարանչին նույնպես ասվել է Իմ սիրելի Որդու փառահեղ 

Վերադարձի մասին, երբ Նա կթագավորի Խաղաղության Նոր Դարաշրջանում 1.000 

տարի: 

Ինչու՞ նրանք, ովքեր ասում են, թե հասկանում են Իմ Սուրբ Խոսքը, մերժում են 

ընդունել դրա մի մասը, այլ ոչ թե մյուսը: 

Իմ այդ սրբազան սպասավորներին Ես հիմա ասում եմ, որ բացեն Ճշմարտության 

Գիրքը: 

Դուք պարտավորություն ունեք ճշմարտությունը հռչակելու: 

Դուք չպետք է լսեք ձեր շարքերից նրանց, ովքեր շրջում են Ճշմարտությունը՝ Երկրի 

վրա Խաղաղության Նոր Դարաշրջանի վերաբերյալ: 

Ի՞նչն է դրդում Իմ հռոմեական կաթոլիկ եկեղեցու ձեր եղբայրներին, ովքեր մերժում 

են Ճշմարտությունը: 



Դուք շփոթության մեջ եք գցել Իմ զավակներին: 

Միակ ճշմարիտ եկեղեցու՝ հռոմեական կաթոլիկ եկեղեցու հանդեպ նրանց ունեցած 

հավատարմության պատճառով դուք զրկում եք նրանց Երկրի վրա Նոր Դրախտում 

Իմ Որդու թագավորության համար իրենց հոգիները նախապատրաստելու 

հնարավորությունից: 

Ձեր պարտականությունն է տեղեկացնել Իմ զավակներին Ճշմարտությունը: 

Իմ զավակներին. Դուք երբեք չպետք է մերժեք Սուրբ Աստվածաշնչում պարունակվող 

ճշմարտությունը, ուր պարունակվում է Ճշմարիտ Խոսքը: 

Դուք, զավակնե՛րս, պետք է ընդունեք մեռածներից Փառապանծ Հարություն առնելուց 

հետո Իմ Որդու կողմից տրված Խոստումը: 

Նա ասաց, որ Ինքը նորից կգա: 

Այդ ժամանակը, երկրի վրա Իմ Սիրելի Որդու Երկրորդ Գալուստի ժամանակը, 

մոտենում է: 

Եթե հավատում եք Իմ Որդու տված Խոստումներին, ապա կիմանաք, որ Նա ի նկատի 

ունի այն, ինչ ասել է: 

Երբ Նա նորից գա, Նա գալու է թագավորելու և իրավամբ Իրեն պատկանող Գահը 

վերցնելու համար Նոր Դրախտի մեջ, որը Ես ստեղծել եմ երկրի վրա ձեզ բոլորիդ 

համար: 

Երբեք մի կասկածեք Իմ Որդի Հիսուս Քրիստոսի Աստվածային Շուրթերից եկող 

բառերին: 

Իմացեք, որ Ես՝ ձեր սիրող Հայրը, ցանկանում եմ, որ բոլորդ միավորվեք որպես մեկ 

ընտանիք Իմ Որդու հետ Դրախտի մեջ: 

Ընդունեք Ճշմարտությունը: Մի շրջեք այն, ոչ էլ հարմարեցրեք Ճշմարտության ձեր 

ծանծաղ մեկնաբանություններին: 

Ես Ճշմարատությունն Եմ: 

Դուք չեք կարող փոխել Ինձ, ոչ էլ այն, ինչ Ես Եմ: 

Ճշմարտությունը ձեզ ազատ կարձակի: 

Ձեր սիրող Հայր 

Ամենաբարձրյալ Աստված 



Ոչ մահ կլինի, ոչ հիվանդություն, ոչ մեղք Նոր 

Դրախտում 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, դու երբեք չպետք է մոռանաս, որ չնայած մարդկությանը տրվող Իմ 

խիստ նախազգուշացումներին, Ես մի յուրահատուկ Սեր ունեմ Իմ Սրտում Իմ բոլոր 

զավակների հանդեպ: 

Անհրաժեշտ է մաքրագործել երկիրը հիմա, քանի որ եթե Ես հիմա վերադառնայի, այն 

ինձ համար հարմար չէր լինի, որ Ես քայլեի նրա վրայով: 

Երբ մարդկությունը մաքրագործվի, միայն նրանք, ովքեր Իմ և Իմ Հավիտենական Հոր 

հանդեպ մաքուր սեր ունեն, նրանք կմնան: 

Իմ ընտրյալ սերունդը Ինձ հետ կլինի հավիտյան: Այդ Դրախտը կառաջարկի 1000 

տարվա խաղաղություն, սեր և ներդաշնակություն: 

Այդ ժամանակահատվածից հետո տեղի կունենա մեռածների երկրորդ հարությունը: 

Միայն այդ ժամանակ հավիտենական կյանքը կառաջարկվի այն հոգիներին, որոնց 

մեջ փայլում է Աստծո Լույսը: 

Ինչու՞ ես տատանվում, աղջի՛կս, մի՞թե չգիտես, որ այդ մարգարեությունները 

կանխասացվել են: 

Թող ոչ մի մարդ սխալ չհասկանա: Դուք, այս սերնդի զավակնե՛ր, ձեզ կտրվի այդ 

Դրախտում ապրելու ընծան, որը նույնիսկ ավելի գեղեցիկ է, քան այն, ինչ 

նախապատրաստվել էր Ադամի և Եվայի համար: 

Տարիք գոյություն չի ունենա, իսկ մարդիկ խաղաղության մեջ կապրեն 

սերունեդներով ընտանիքների մեջ: 

Այնքան շատ սեր և ուրախություն կլինի ամեն օր: Վերջապես ձեզ կտրվի ճշմարիտ 

հարատև խաղաղություն ձեր հոգիների մեջ: 

Ինչու՞ սա չպետք է հնարավոր լինի: Սա այն երկիրն է, որը նախատեսված էր Իմ Հոր 

կողմից, ում Աստվածային Կամքը վերջապես կիրականանա երկրի վրա, ինչպես 

Երկնքում է: 

Ուրախացեք, բոլո՛րդ: Նոր Դրախտը պետք է ողջունեք ուրախությամբ և 

ակնկալիքներով: 

Մահ չի լինի: Հիվանդություն չի լինի: Մեղք չի լինի: Ձեզ կտրվի հավիտենական 

երջանկության ընծան:  



Աղոթեք նրանց համար, ովքեր մեղքով և անհնազանդությամբ գրավ կդնեն իրավամբ 

իրենց պատկանող ժառանգությունն ընդունելը, որ նախատեսվել է Իմ 

Հավիտենական Հոր կողմից ժամանակների սկզբից ի վեր:  

Ձեր սիրող Հիսուս 

 

Երբեք մի մերժեք Տիրոջ մարգարեներին 
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Աղջի՛կս, պարտադիր է, որ դու լուռ մնաս, երբ հալածանքը սկսվի: 

Իմ Հավիտենական Հոր Սուրբ Խոսքը կմերժվի հենց այն սրբազան սպասավորների 

կողմից, ովքեր հայտարարում են, թե հռչակում են Նրա Ամենասուրբ Խոսքի մասին 

ճշմարտությունը: 

Կաթոլիկ եկեղեցին միակ ճշմարիտ եկեղեցին է: 

Բոլոր եկեղեցիները կմիավորվեն՝ դառնալու համար մեկ Սուրբ և Առաքելական 

եկեղեցի Իմ Երկրորդ Գալուստի ժամանակ: 

Մինչև դա տեղի չունենա, Իմ Հոր կողմից հոգևորապես չարացած աշխարհին տրվող 

յուրաքանչյուր Խոսք կամ կարհամարհվի, կվիճարկվի, կամ մոլեգնորեն 

կընդդիմանան դրան: 

Նրանք, ովքեր մոլեգնորեն կընդդիմանան քեզ՝ վերջին ժամանակների 7-րդ 

մարգարեին տրվող Իմ պատգամներին, կբաժանվեն երկու ճամբարի. 

Սատանային հետևողներ՝ նոր դարի բախտագուշակության և կախարդանքի միջոցով; 

Մյուսները կլինեն նրանք, ովքեր հոգևորապես կույր են, սակայն հավատում են, թե 

աստվածային ոգեշնչում ունեն Սուրբ Հոգու ընծայի միջոցով: 

Երկու ճամբարն էլ կմերժի Սուրբ Երրորդության և Իմ սիրելի Մոր կողմից քո միջոցով 

տրվող Աստծո Խոսքը: 

Նույնիսկ բարի քահանաները, որոնց կարգելվի հրապարակայնորեն վավերացնել այս 

պատգամները, կմտածեն, որ արդարացված է ամբողջ աշխարհին լսելու համար 

տրվող Իմ Սուրբ Խոսքի վատաբանումը: 

Իրենց սրտերի մեջ քիչ ճշմարիտ խոնարհությամբ նրանք կսկսեն թուլացնել Երկնքից 

տրվող այս կանչը, որը տրվում է մարդկությանը օգնելու համար: 

 

  



Այդ քահանաները, հոգևորականները և այլ ինքնակոչ առաքյալներ, ովքեր 

հայտարարում են, թե ճանաչում են Ինձ, կփորձեն խրախուսել հոգիներին՝ մերժելու 

Իմ Խոսքը: 

Նրանք ամոթ չունեն, քանի որ ամբարտավանորեն կմասնատեն Իմ Ճշմարտության 

Գիրքը, մինչ այն բացահայտվում է մարդկությանը: 

Հետո նրանք ծվեն-ծվեն կանեն նրա բովանդակությունը իրենց սրտերի թույնով: 

Նրանք չեն ցանկանում լսել Ճշմարտությունը, քանի որ այն կխախտի և 

կանհանգստացնի կեղծ անվտանգության այն կոկոնը, որի մեջ նրանք փաթաթվել են: 

Ո՜հ, որքա՜ն են նրանք վիրավորում Ինձ: 

Որքա՜ն վնաս կտան նրանք, և չնայած դրան, չեն հասկանում այդ: 

Աղոթեք, որ այդ հոգիները, որոնք խաբեբայի ազդեցությամբ կուրացել են 

Ճշմարտության հանդեպ, բացեն իրենց սրտերը և ընդունեն Աստծո Խոսքն այնպես, 

ինչպես այն ներկայացվում է իրենց այսօր: 

Նրանք իրավունք չունեն հրապարակայնորեն հեռացնել այս պատգամները, առանց 

դրանք մաքուր հոգով զանազանելու, որը պետք է խոնարհ լինի ամեն ինչում: 

Չնայած Աստված թույլ է տալիս երկրի վրա Իր տեսանողներին տառապել, որպեսզի 

հոգիներ փրկվեն, նա թույլ չի տա, որ Իր օծյալ մարգարեներին վիրավորեն: 

Դու, աղջի՛կս, մարգարե ես: 

Դու ընդունում ես տառապանքը որպես Ինձ տրվող ընծա: 

Բայց սա քո մասին չէ, քանի որ դու ոչինչ ես առանց Ինձ, և դու դա գիտես և ընդունում 

ես: 

Աստված՝ Իմ Հայրը խոսում է աշխարհի հետ Իր մարգարեների միջոցով: 

Նրա Խոսքն եք դուք մերժում, երբ հրապարակայնորեն վիրավորում եք Նրա 

մարգարեներին: 

Քանի որ դա մեղք է Նրա Աչքում: 

Երբեք մի մերժեք Տիրոջ մարգարեներին: 

Երբեք ոչ մի ձևով մի վիրավորեք կամ վնասեք Նրա մարգարեներին: 

Լուռ մանցեք միշտ, եթե կասկածում եք, և աղոթեք նրանց համար: 

Հարձակվեք ճշմարիտ մարգարեի վրա, և Երկնքից Հոր Ձեռքով որպես պատիժ կրակ 

կթափվի ձեզ վրա: 



Ոչ մի մարդ չի կանգնեցնի Իր զավակներին տրվող Տիրոջ Խոսքը: 

Սա է Իմ Հոր կողմից տրված Խոստումը սկզբից ի վեր: 

Լսեք Նրա Ձայնը: 

Ընդունեք, որ դուք գտնվում եք վերջին ժամանակներում: 

Աղոթեք, որ այս Պատգամները լսվեն, որպեսզի Աստծո բոլոր զավակները 

հավիտենական կյանք ունենան: 

Ձեր Ուսուցիչ 

Մարդկության Ազատարար 

Հիսուս Քրիստոս 

 

Հայր Աստված. Այն բալասանը, որի կարիքը դուք այնքան 

հուսահատորեն ունեք՝ հանգստացնելու համար ձեր 

հոգիները 
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Աղջի՛կս, Իմ այն զավակներին, ովքեր կանչված են հայտարարելու Իմ Սուրբ Խոսքը 

աշխարհին, որպեսզի երկիրը նախապատրաստեն Իմ Սիրելի Որդու՝ Հիսուս 

Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստին, Ես հետևյալն ունեմ ասելու. 

Դուք, զավակնե՛րս, որ ճանաչում են Ինձ՝ ձեր սիրող Հորը, պետք է պայքարեք այն 

գայթակղությունների դեմ, որոնք դրվում են ձեր առջև օրվա յուրաքանչյուր պահի: 

Դուք լցվել եք Սուրբ Հոգով 2011թ. մայիսի 10-ին Իմ Որդու կողմից աշխարհին տրված 

յուրահատուկ օրհնության միջոցով: 

Դուք պետք է հասկանաք այն պարտավորությունները, որոնց դեմ հիմա կանգնած եք: 

Քանի որ դուք միավորվում եք որպես մեկ բանակ, որը կկազմի երկրի վրա Իմ 

մնացորդ բանակի սկիզբը, դուք հարձակման կենթարկվեք ամեն կողմից: 

Իմ՝ ձեր սիրող Հոր և Իմ թանկագին Որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ ձեր ունեցած 

հավատն ու հավատարմությունը փորձության կենթարկվեն ձեր կարողությունների 

սահմանից այն կողմ: 

Հետևելով Իմ Որդուն, դուք ստիպված կլինեք կրելու Նրա Խաչի ծանրությունը, և դա 

հեշտ չի լինի: 



Դուք կլցվեք կասկածներով, ներքին տառապանքներով և փորձություններով և 

երբեմն, կցանկանաք ձեր մեջքը շրջել:  

Շատերը, որոնց դուք վստահում եք, կփորձեն ձեզ հուսալքել: 

Ձեզ կասեն, թե երևակայում եք, թե տառապաում եք պատրանքներից, հետո ձեզ 

կծաղրեն, ծաղր ու ծանակի կենթարկեն և կմերժեն: 

Նույնիսկ կզգաք, որ տեղի եք տալիս այն ստերին ու խաբեությանը, որոնք կտրվեն, 

համոզելու համար ձեզ՝ մերժելու այս պատգամները: 

Ահռելի հավատ և արիություն կպահանջվի ձեր խաչը վերցնելու և հետևելու Իմ 

Որդուն՝ օգնելու նախապատրաստել մարդկությանը երկրի վրա Նրա Փառապանծ 

Վերադարձի համար: 

Ձեզ կսխալեցնեն և թակարդներ կդնեն: 

Երբեք չընկնեք մարդկանց դատելու թակարդը, եթե նրանք չընդունեն այս 

պատգամները: 

Երբեք չկռվեք ուրիշի հետ՝ Իմ Սուրբ Խոսքը պաշտպանելիս: 

Սիրեք միմյանց: 

Համբերատար եղեք նրանց հանդեպ, ովքեր ոչ միայն ծաղրում և թերություններ են 

գտնում այս պատգամներում, այլև նրանց հանդեպ ովքեր անձնական 

վիրավորանքներ են հեղում ձեզ վրա այս պատգամների պատճառով: 

Լուռ մնացեք: Համբերատար եղեք: Սեր ցույց տվեք նրանց հանդեպ, ովքեր խոսում են 

Իմ Անունից: 

Երբեք դիմացինին չդատեք հանուն Ինձ, քանի որ դուք այդ իրավասությունը չունեք: 

Երբեք դիմացինին չզրպարտեք հանուն Ինձ: Երբ դա անեք, կխախտեք Իմ 

Պատվիրանները: 

Աղոթեք նրանց համար, ովքեր վիրավորում են ձեզ, նույնիսկ եթե հանուն Ինձ են 

վիրավորում: 

Զավակնե՛րս, Ես կարիք ունեմ, որ դուք միավորվեք որպես մեկ: 

Մի կողմ նետեք ձեր բոլոր անտարբերությունները: 

Այն խեղճ հոգիները, ովքեր ձեր ուշադրության կարիքն ունեն, արդեն դարձի 

եկածները չեն, այլ նրանք, ովքեր ընդհանրապես չեն ճանաչում Ինձ: 

Աղոթեք հիմա Իմ բոլոր զավակների համար, ովքեր ոչինչ չգիտեն Իմ մասին: 



Աղոթեք նաև նրանց համար, ովքե ճանաչում են Ինձ, բայց մերժում են ընդունել Ինձ՝ 

իրենց Արարչին, իրենց Սիրող Հորը, ով քնքշորեն սիրում է նրանց: 

Ես ցանկնում եմ միավորել Իմ բոլոր զավակներին: 

Ես կոչ եմ անում ձեզ վայր գցել վախի, զայրույթի և անհամբերության բոլոր զենքերը և 

թույլ տաք Ինձ առաջնորդել ձեզ դեպի Նոր Դրախտ: 

Այս ճամփորդությունը տառապալից կլինի, բայց այն սերն ու խաղաղությունը որոնք 

կգտնեք վերջում, կլինեն այն բալասանը, որի կարիքն այնքան զգում եք ձեր հոգիները 

հանգստացնելու համար: 

Հանդարտությունը, զավակնե՛րս, կարևոր է: 

Համբերությունն անհրաժեշտ է: 

Սերը միմյանց հանդեպ, ներառյալ նրանց, ովքեր վնասում կամ վիրավորում են ձեզ, 

էական է՝ ներս մտնելու համար Իմ Սիրելի Որդու Թագավորություն Նոր Երկնքի և 

Նոր Երկրի Դրախտի մեջ, որը Ես խոստացել եմ ձեզ այնքան վաղուց: 

Ձեր Սիրող Հայր 

Աստված Ամենաբարձրյալ 

 

Աշխարհը պատրաստվում է անցնել մաքրագործման 

հաջորդ փուլով 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, մինչ պառակտումն աշխարհում շարունակում է ավելանալ, Իմ 

Աստվածային Գթասրտության ժամանակը մոտենում է: 

Մինչ պատերազմներն ու անհանգստությունը տարածվում են ամեն ուղղությամբ, Իմ 

Եկեղեցու հավատը կշարունակի թուլանալ: 

Հերձվածությունն Իմ Եկեղեցում պատրաստ է արագորեն զարգանալու: 

Քահանան՝ քահանայի դեմ: 

Եպիսկոպոսը՝ եպիսկոպոսի դեմ: 

Աշխարհը պատրաստվում է անցնել մաքրագործման հաջորդ էտապով: 

Իմ Հոր հանդեպ զայրույթը ներս կմտնի աշխարհի յուրաքանչյուր երկիր: 



Իմ հետևորդները հիմա տառապանք կզգան իրենց հավատի համար այնպիսի ձևով, 

որը նախկինում չեն զգացել: 

Այդ խեղճ հոգիների կողմից զգացած ցավը արտացոլումն է այն ցավի, որը Ես կրում 

եմ հենց այժմ: 

Ինձ հետ՝ իրենց սիրող Հիսուսի հետ բոլոր միության մեջ գտնվողները իրենց 

հոգիներում առանց կասկածի կիմանան, որ Իմ Սուրբ Հոգին հիմա նստած է իրենց 

մեջ: 

Նրանք վայրկենապես կիմանան, երբ ականատես լինեն մեղքին իրենց շուրջը, և թե 

որքան է այն Ինձ ցավ պատճառում: 

Երբ նրանք տեսնեն անմեղների դեմ սանձազերծված պատերազմներ, նրանք կզգան 

Իմ տառապանքները իրենց մարմինների յուրաքանչյուր ոսկրի մեջ: 

Երբ նրանք տեսնեն աբորտի մեղքը ցուցադրաբար իրենց առջև ներկայացված, ասես 

թե այն ոչ մի հետևանք չունի, նրանք կբացահայտեն Իմ ցավը: 

Մեղքն ավելանում է: Իմ Եկեղեցու հավատը նվազում է: 

Իմ սրբազան սպասավորների հավատարմությունը թուլանում է: 

Իմ սրբազան սպասավորները մերժում են հավատը, երբ Իմ հոտին ստեր են ասվում 

մեղքի կարևորության մասին: 

Կան նաև Իմ սիրելի քահանաները, միանձնուհիներն ու հոգևորականները բոլոր 

կրանական հարանվանություններից, ովքեր հավատում են Ինձ և Իմ Հավիտենական 

Հորը, ովքեր կրում են ցավը՝ ականատես լինելով, թե ինչպես է մեղքը տարածվում 

հրդեհի պես, որը ամենուր կլանում է ազգերին կատաղի արագությամբ: 

Որքան էլ սա դժվարին լինի, դուք պետք է ուժեղ մնաք և շարունակեք միացած մնալ 

Իմ Անվամբ: 

Հիմա աղոթք է անհրաժեշտ, և դուք պետք է օրական առնվազն մեկ ժամ տրամադրեք 

դրան, մեղմացնելու համար այն իրադարձությունները, որոնք հիմա կծավալվեն 

աշխարհում: 

Քրիստոնեական եկեղեցիները թիրախ են աշխարհիկ խմբերի համար և չարչարանքի 

են ենթարկվում նրանց կողմից: 

Նրանք կփորձեն ոչնչացնել ամեն ինչ, որը պատվում է Ինձ՝ իրենց Աստվածային 

Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին: 

Նրանց հոգիներ լցվող ատելությունը կատարվում է սատանայի ձեռքով: 



Աղոթեք, աղոթեք հիմա, որ այն հոգիները, ովքեր ցավ և տառապանք են պատճառում 

Աստծո զավակներին, կարողանան փրկվել: 

Ձեր Հիսուս 

 

 

Մի՞թե չգիտեք, որ Սուրբ Հոգին չի կարող մտնել և չի 

մտնի նրանց հոգիները, ովքեր կարծրացած են սրտով 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ Հոր սահմանած ժամանակները ձեր գիտենալու համար չեն: 

Իմ հետևորդները պետք է համբերատար լինեն մինչ ամեն ինչ կծավալվի աշխարհում 

ինչպես Իմ Հոր Գրքում է կանխասացված: 

Այս ամենը կլինի Իմ Հոր հաստատած ժամանակին և գլոբալ պատերազմները 

կանխելու նպատակով ձեր ասած աղոթքների ունեցած ազդեցությանը 

համապատասխան: 

Շատ չի մնացել որ Իմ բոլոր մարգարեությունները կատարվեն: 

Դուք, Իմ հետևորդնե՛ր, պետք է վստահեք Ինձ՝ ձեր սիրող Հիսուսին: 

Աղոթեք հոգիների համար և ամեն ինչ թողեք Իմ Ձեռքերի մեջ: 

Երբեք չմոռանաք, որքան հաճախ կարող եք աղոթեք Իմ Հորը՝ Կենդանի Աստծո 

Կնիքի համար, որպեսզի պաշտպանեք ձեզ և ձեր ընտանիքները: 

Խաչակրաց աղոթք (33) Կենդանի Աստո Կնիքը խնդրելու և այն սիրով, ուրախությամբ 

և երախտագիտությամբ ընդունելու համար: 

Ով Աստվա՛ծ իմ, Իմ սիրող Հայ՛ր, ես սիրով և երախտագիտությամբ ընդունում եմ 
Պաշտպանության Քո Աստվածային Կնիքը: 

Քո Աստվածայնությունը ներառում է իմ մարմինն ու հոգին հավերժությունը: Ես 
խոնարհվում եմ խոնարհ շնորհակալությամբ և առաջարկում Քեզ իմ խորը սերն ու 
հավատարմությունը Քեզ՝ իմ Սիրելի Հայր: 

Ես խնդրում եմ Քեզ պաշտպանել ինձ և իմ սիրելիներին այդ հատուկ Կնիքով և ես իմ 
կյանքն եմ նվիրում Քո ծառայությանն ընդմիշտ: Ես սիրում եմ Քեզ սիրելի Հայր: Ես 
սփոփում եմ Քեզ այս ժամանակներում սիրելի Հայր: 



Ես առաջարկում եմ Քեզ Քո սիրելի Որդու Մարմինը, Արյունը, Հոգին և 
Աստվածայնությունը աշխարհի մեղքերի քավության և Քո բոլոր զավակների 
փրկության համար: 

Ամեն: 

Խրախուսեք նաև ուրիշներին, որ աղոթեն Խաչակրաց յոթօրյա աղոթքը (24) իրենց 

մեղքերի համար թողություն խնդրելու. 

Ով Իմ Հիսու՛ս, Դու երկրի Լույսն ես: Դու այն Բոցն ես, որ դիպչում է բոլոր հոգիներին: 
Քո Գթասրտությունն ու Սերը սահման չեն ճանաչում: Մենք արժանի չենք այն 
Զոհաբերությայը, որը Դու կատարեցիր Խաչի վրա, սակայն գիտենք, որ մեր հանդեպ 
Քո Սերն ավելի մեծ է, քան այն սերը որը մենք ունենք Քո հանդեպ: Տուր մեզ, ով Տե՛ր, 
խոնարհության ընծան, որ արժանի լինենք Քո Նոր Թագավորությանը: Լցրու մեզ 
Սուրբ Հոգով, որ կարողանանք առաջ գնալ և առաջնորդել Քո բանակը՝ Քո Սուրբ 
Խոսքի ճշմարտությունը հռչակելու և մեր եղբայրներին ու քույրերին 
նախապատրաստելու Երկիր վրա Քո Երկրորդ Գալուստի Փառքի համար: 

Մենք պատվում ենք Քեզ: Մենք գովաբանում են Քեզ: Մենք առաջարկում ենք մեր 
անձը, մեր վշտերը, մեր տառապանքները՝ որպես ընծա Քեզ, հոգիներ փրկելու 
համար: Մենք սիրում ենք Քեզ, Հիսու՛ս: Գթա Քո բոլոր զավակներին, որտեղ էլ որ 
նրանք լինեն: 

Ամեն: 

Նրանց, ովքեր մարտահրավեր են նետում աղոթքի այս յուրահատուկ ընծային, որի 

մեջ Ես առաջարկում եմ մեղքերի ամբողջական թողություն, նրանք պետք է իմանան 

հետևյալը: 

Ես Հիսուս Քրիստոսն եմ՝ Մարդու Որդին, և Ինձ իշխանություն է տրված ներելու 

բոլոր մեղքերը: 

Իմ սրբազան քահանաներին նույնպես տրվել է մեղքերը ներելու զորությունը 

Խոստովանության Սուրբ Խորհրդի միջոցով: 

Ես խնդրում եմ, որ դուք ընդունեք մեղքերի բացարձակ թողության Իմ ընծան նրանց 

օգուտի համար, ովքեր չեն կարող ստանալ Խոստովանության Խորհուրդը կամ 

նրանց, ովքեր հռոմեական կաթոլիկ եկեղեցու անդամներ չեն: 

Մի՞թե դուք այդ թանկագին հոգիներին կզրկեք Իմ Ընծայի իրավունքից: 

Ինչու՞ եք փորձում հուսաթափ անել այն հոգիներին, ովքեր ընդունում են մեղքերի 

թողություն ստանալու Իմ Աստվածային Խոսքը: Մի՞թե կնախընտրեիք, որ նրանք 

իրենք իրենց չարդարացնեին Իմ Աչքում: 

Դուք պետք է սեր ցույց տաք ձեր եղբայրների և քույրերի հանդեպ և ուրախ լինեք, որ 

նրանց տրվում է այս յուրահատուկ ընծան Իմ կողմից՝ ձեր սիրող Հիսուսի կողմից: 



Նույնիսկ եթե նրանք չկարդան քեզ տրվող Իմ պատգամները, աղջի՛կս, այդ 

մեղավորներից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի Ինձ խնդրելու, որ ներեմ իրենց երբ 

իսկապես զղջում են իրենց հոգիներում: 

Բացեք ձեր սրտերը և աղոթեք խոնարհության ընծայի համար: 

Մի՞թե չգիտեք, որ Սուրբ Հոգին չի կարող մտնել և չի մտնի նրանց հոգիները, ովքեր 

սրտով կարծրացած են: 

Ձեր Աստվածային Փրկիչ 

Հիսուս Քրիստոս 

 

Միավորվեք, մինչ ներս կմտնենք Նոր Դրախտի 

դարպասներից 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ զավակներից շատերը հիմա կփրկվեն Իմ փայփայած 

հետևորդների աղոթքների և տառապանքի պատճառով, որոնց սերն Իմ հանդեպ 

ավելին է, քան մարդկության մեծ մասինը: 

Այս լարված ժամանակաշրջանում Ես պահում եմ և հենվում Իմ հետևորդների վրա՝ 

օգնելու փրկել հոգիներ: 

Այդ հոգիներից շատերը չեն դիմանա (կենդանի չեն մնա) Իմ Աստվածային 

Գթասրտության գործողության ժամանակ և կմեռնեն մահացու մեղքի մեջ: 

Ձեզանից այնքան շատերն են արձագանքել Իմ Կոչին հնազանդությամբ և սրտի 

առատաձեռնությամբ: 

Դուք Ինձ մեծ սփոփանք եք բերում: 

Ես օրհնում եմ ձեզ, Իմ սիրելի հետևորդնե՛ր, և խնդրում եմ ձեզ, որ շարունակեք 

աղոթել ուրիշների հոգիների համար: 

Շուտով ողջ մարդկությանը կտրվի Իմ Գթասրտության ընծան: 

Բոլորը կկարողանան հասկանալ Իմ Գոյության Ճշմարտությունը: Բայց ոչ բոլորը 

կցանկանան գրկել Ինձ նույնիսկ երբ նրանց բացահայտվի ճշմարտությունը: 

Սրանք այն հոգիներն են, որոնց համար Ես տանջվում եմ: 

Սրանք այն կորած հոգիներն են, որոնց համար Իմ սիրելի Մայրն արցունքներ է 

թափում: 



Սրանք այն մեղավորներն են, որոնց դուք պետք է օգնեք փրկել, որովհետև Ես 

ցանկանում եմ փրկել Աստծո բոլոր զավակներին: 

Աղոթեք և միավորվեք, օգնելու համար Ինձ միասին փրկել յուրաքանչյուր հոգու, մինչ 

կմտնենք Դրախտի դարպասներից: 

Խաչակրաց աղոթք (35) Աղոթք հոգիների դրախտ մտնելու համար. 

Ով իմ Հիսու՛ս, օգնիր ինձ՝ օգնելու Քեզ փրկել երկրի վրա Քո զավակների մնացորդին: 

Ես աղոթում եմ, որ Դու Քո Գթասրտությամբ կփրկես հոգիներին խավարի ոգուց: 

Ընդունիր այս կյանքում իմ փորձությունները, տառապանքն ու վշտերը՝ դժոխքի 
կրակներից հոգիներ փրկելու համար: 

Լցրու ինձ շնորհներով, որ առաջարկեմ Քեզ այս տառապանքները սիրով և 
ուրախությամբ իմ սրտում, այնպես որ մենք բոլորս միավորվենք որպես մեկ՝ Օրհնյալ 
Երրորդության հանդեպ սիրո մեջ և ապրենք քեզ հետ Դրախտում՝ որպես մեկ սուրբ 
ընտանիք: Ամեն: 

Զավակնե՛րս, դուք գիտեք, թե որքան շատ եմ Ես ձեզ սիրում: 

Դուք, որ ճանաչում եք Ինձ, կհասկանաք Իմ ցավի և տառապանքի խորությունը այն 

մարդկանց պատճառով, ովքեր մերժում են Գթասրտության Իմ Ձեռքը: 

Միայն դուք ձեր աղոթքների միջոցով կարող եք օգնել այդ հոգիներին և այդպիսով 

բերել Ինձ այն սփոփանքը, որին Ես տենչում եմ: 

Մոտ մնացեք Ինձ հիմա: 

Շատ չի մնացել: 

Համբերատար եղեք և աղոթեք: 

Հանգստացեք, զգացեք Իմ Սերը: 

Ամեն ինչ լավ կլինի: 

Ձեր սիրող Հիսուս Քրիստոս  

 

Հայր Աստված. Նախազգուշացում սատանայական 

պաշտամունքների և նոր դար ուսմունքի հանդեպ 
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Աղջի՛կս, մարդկության փորձությունները կշարունակեն ավելանալ Իմ սիրելի Որդի 

Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստից առաջ պահանջվող վերջնական 

մաքրագործման ընթացքում: 

Երկիրը նախապատրաստվում է այս փառահեղ իրադարձության համար, որը 

խոստացված է որպես Իմ կողմից ամենամեծ ընծան Դրախտի ստեղծումից ի վեր: 

Սպասեք այս իրադարձությանը մեծագույն ակնկալիքով, քանի որ այդ Նոր Դրախտն 

այն է, ինչին յուրաքանչյուր տղամարդ, կին և երեխա կձգտի: 

Նախապատրաստվեք, որպեսզի դուք, ձեր ընտանիքներն ու ընկերները հարմար 

լինեք քայլելու Իմ Նոր Թագավորությունում, որը կլինի Իմ սիրելի Որդի Հիսուս 

Քրիստոսի թագավորության ներքո: 

Անտեսեք այս խնդրանքը, զավակնե՛րս, և դուք գրավ կդնեք իրավամբ ձեզ 

պատկանող ժառանգությունը: 

Եթե մեղավորները գեթ մի պահ տեսնեին այդ փառահեղ արարչությունը, ապա նրանք 

գետնին կընկնեին և գթասրտություն կաղերսեին այդ դարպասներից ներս մտնելու 

համար: 

Միայն նրանք, ովքեր պարզ և մաքուր սեր ունեն Իմ, իրենց Երկնավոր Հոր և Իմ 

սիրելի Որդի Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ, կկարողանան վայելել այդ նոր խաղաղ և 

փառահեղ գոյությունը: 

Տխուր է, սակայն սատանան սևացրել է Իմ զավակներից շատերի սրտերը, որպեսզի 

նրանք չկարողանան զանազանել ճշմարտությունը հնարովի վիպագրությունից: 

Աղջի՛կս, սարսափելի ստեր են գործում սատանայական պաշտամունքների և նոր 

դար ուսմունքի կողմից: 

Իմ խեղճ զավակները, գայթակղված ստերով, որոնք ծածկված են գունավոր 

մտախաբությամբ, հավատում են մի նոր մոլորակի: 

Նրանց խոստանում են ուրիշ տեսակ դրախտ: Սակայն այն գոյություն չունի: 

Երբ սատանան հմայում և գրավում է նրանց սրտերը, ովքեր հավատում են իրեն, նա 

տանջում է նրանց հավիտյան: 

Եթե տեսնեիք այն սարսափը նրանց դեմքերի վրա երբ նրանք, մահից հետո իրենց 

գտնում են սատանայի ճանկերի մեջ, ձեր սիրտը երկու կես կլիներ: 

Այնքան թշվառ են նրանք, որ կարևոր է որպեսզի դուք ասեք այդ հոգիներին իրենց 

սպասվող չարչարանքների մասին: 

Աղոթեք նրանց համար: Երբեք կանգ մի առեք: Շատ դեպքերում միայն զոհաբերվող 

հոգիների տառապանքը կարող է փրկել նրանց դժոխքից: 



Նրանց, ովքեր հավատում են Ինձ՝ Հայր Աստծուն, Ես հիմա կոչ եմ անում ձեզ 

հրաժարվել կեղծ աստվածներից, կեղծ կուռքերից, կեղծ ուսմունքներից, 

բախտագուշակներից և նոր դար ուսմունքից, որոնք բոլորն էլ ոչ մի բանի չեն 

հանգեցնում: 

Այդ ամենը ստեղծվել է սատանայի՝ խաբեության թագավորի, խորամանկ ստախոսի 

կողմից: 

Նա ոչ մի բանի առաջ չի կանգնի որ Ինձնից հեռացնի Իմ թանկագին զավակներին: 

Ես խնդրում եմ ձեզ, զավակնե՛րս, որ աղոթեք այդ հոգիների համար, որպես 

սփոփանք Իմ՝ ձեր սիրող Հոր հանդեպ: 

Սփոփեք Ինձ: Ժամանակի ընթացքում կհասկանաք Իմ Երկնային Թագավորության 

առեղծվածը: 

Ժամանակի ընթացքում Իմ Աստվածային Կամքի խորհուրդը կբացահայտվի: 

Ժամանակի ընթացքում, դուք, Իմ հանդեպ ունեցած ձեր հավատարմությամբ և սիրով, 

կօգնեք Ինձ վերջապես միավորելու Իմ ընտանիքը այն Թագավորության մեջ, որը 

ստեղծվել էր սկզբից ի վեր Իմ բոլոր զավակների համար: 

Շնորհակալ եմ, աղջի՛կս, քո տառապանքի համար: Շնորհակալ եմ, զավակնե՛րս, որ 

արձագանքում եք Երկնքից տրվող Իմ Կանչին: 

Ես ձեզ տալիս եմ Իմ բոլոր Օրհնությունը հիմա, բայց դուք պետք է խնդրեք Ինձ. 

<<Երկնավոր Հա՛յր, օգնիր ինձ դառնալ փոքր, ինչպես երեխա, Քո Աչքում: Ես խնդրում 

եմ որ Քո շնորհներն իջնեն ինձ վրա, որպեսզի ես կարողանամ պատասխանել Քո 

Կանչին՝ փրկելու համար Քո բոլոր զավակներին: Ամեն>>: 

Ձեր սիրող Երկնավոր Հայր 

Հայր Աստված  

 

Կույս Մարիամ. Արթնացեք, զավակներս: Դուք պետք է 

գրկեք ճշմարտությունը 
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Զավա’կս, իմ Որդու տառապանքն այսօր հավասար է Նրա այն տառապանքին, երբ 

Նա երկրի վրա էր: 

Ցավը, որը Նա կրեց այն ժամանակ և որը Նրան մեծ տառապանք պատճառեց, Նրա 

խաչելությունը չէր, այլ այն թե ինչպես մերժեցին Իրեն: 

Նրա խոսքն այսօր մերժվում է ճիշտ ինչպես այն ժամանակ էր: 



Այսօր Նրան այնպես են ծաղրում, որ այն տառապանքի արցունքներ է բերում ոչ 

միայն ինձ՝ Նրա սիրելի Մորը, այլև երկրի վրա Նրա նվիրյալ հետևորդներին: 

Որքա~ն վիրավորական է տեսնել, թե Աստծո զավակներից ինչքան շատերն են շրջվել 

սուրբ խորհուրդներից և եկեղեցու ուսուցումներից: 

Այնքան շատ հոգիներ են կորած: Ես խնդրում եմ ձեզ, զավակնե՛րս, որ վերցնեք իմ 

Որդու խաչը և առաջնորդեք այդ օրինակով: 

Գրկեք իմ Որդուն սրտի պարզությամբ: 

Իմ Որդուն սիրելն ու իմ Հավիտենական Հորը պատվելը շատ պարզ է, զավակնե՛րս: 

Երբեք մի վերլուծեք իմ Որդու Խոսքը: 

Պարզապես հետևեք Նրա ուսուցումներին, որոնք երբեք չեն փոխվել: 

Լսեք իմ Որդու խոսքերը մինչ Նա խոսում է ձեզ հետ հիմա Երկնքից: 

Նա կոչ է անում ձեզ նախապատրաստել ձեր հոգիները Իր Երկրորդ Գալուստի 

համար: 

Երբ նա խոսում է ձեզ հետ հիմա, Նա այդ անում է մարդկության հանդեպ Իր ունեցած 

Սիրուց ելնելով: 

Նրա Սուրբ Խոսքը կսնի ձեր հոգիները և դրանք նորից ուժեղ կդարձնի: 

Մի մերժեք հիմա ձեզ ուղղված Նրա Կանչը: 

Նա ցանկանում է փրկել ամեն և յուրաքանչյուր հոգու: Բայց այդ անելու համար Նա 

պետք է հիշեցնի ձեզ ճշտի և սխալի միջև տարբերությունը: 

Ձեզանից այնքան շատերին հիմա ուղղություն ցույց չի տրվում, ոչ էլ տեղեկացվում է 

մեղքի ծանրության մասին: 

Հանդուրժողականությունը ձեր հասարակության մեջ և եկեղեցիների ներսում 

նշանակում է, որ այն, ինչը ձեր կարծիքով նշանակություն չունի, կարող է Աստծո 

Աչքում լուրջ մեղք լինել: 

Եկեղեցին մեծ խավարի մեջ է այս ժամանակ, և խաբեբայի թիրախն է եղել շատ 

տարիներ: 

Իմ Որդին պետք է միջամտի և ուղղություն տա ձեզ հիմա, մինչ հերձվածությունը 

եկեղեցու ներսում շուտով ի հայտ կգա: 

Արթնացեք, զավակնե՛րս: Դուք պետք է գրկեք ճշմարտությունը: 

Աշխարհը հիմա կփոխվի անճանաչելիության աստիճան: 



Անցյալում շատ պատգամատարներ են ուղարկվել ձեզ մոտ՝ նախապատրաստվելու 

համար այդ իրադարձությանը: 

Սրանք մարդկությանը տրվող վերջին նախազգուշացումներն են, որպեսզի 

հնարավորություն տան նրան նախապատրաստվելու իմ Որդու Մեծ Գթասրտության 

համար: 

Նրա Աստվածային Գթասրտությունից հետո, երբ Նա կբացի ողջ մարդկության 

աչքերը՝ ականատես լինելու իրենց մեղքերին, Նա մի քիչ ավելի ժամանակ կտա 

նրանց թողություն խնդրելու համար: 

Այդ ժամանակ ձեզ առաջնորդություն կտրվի նախապատրաստելու ձեր հոգիները 

Քրիստոսի՝ իմ սիրելի Որդու Երկրորդ Գալուստի համար, ով կգա նորից Փառքով, 

ինչպես կանխասացվել է: 

Մայր Փրկության 

Կաթոլիկ եկեղեցին և Իսրայելի տունը կհալածվեն 

Կիրակի, 4 մարտի, 2012թ., ժ. 15:30 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, կնիքները բացելու ժամանակը, որը կհանգեցնի որ դու բացես 

յոթերորդ կնիքը, համարյա ձեզ վրա է: 

Ձեր աղոթքների պատճառով շատ տեղաշարժերի մեծ մասը կասեցվում է: 

Դուք, Իմ հետևորդնե՛ր, ընդունում եք Իմ Խաչը և դուք կմիավորվեք Իմ Մոր 

Անապական Սրտի հետ մինչ կքայլեք դեպի Իմ Փառապանծ Թագավորություն: 

Մինչ աշխարհի կեղծիքն ու անբարոյականությունն աճում է, կաճի նաև նրանց 

հավատը, ովքեր առաջնորդում են Իմ բանակը: 

Եկեղեցիները կհալածվեն, մասնավորապես Կաթոլիկ եկեղեցին և Իսրայելի տունը: 

Շատերը գոհ կլինեն: Այս երկու կրոններին կչարչարեն, և ամեն ջանք կգործադրվի, թե 

արտաքին և թե ներքին, որպեսզի արմատախիլ արվեն վերացվեն դրանց բոլոր 

հետքերը: 

Մեծ ուրախություն կլինի աշխարհում, երբ նրանք ընկնեն:  

Շատերը կհամարեն դրանք ոչնչացած: Այդ ժամանակ մարդիկ կարհամարհեն նրանց 

դիակները: 

Բայց դա հիմարություն կլինի: Քանի որ նրանք նորից կբարձրանան, որ կազմեն Նոր 

Երկինքն ու Նոր Երկիրը մինչ Իմ Դրախտի դարպասները կբացվեն: Ոչ մեկը չի կարող 

ոչնչացնել և չի ոչնչացնի երկրի վրա Իմ ընտրյալ ժողովրդին: 



Նրանք ցավ կպատճառեն, կտանջեն, կմեռցնեն և կքանդեն այն շենքերն ու 

տաճարները, որ ստեղծվել են նրանց/ընտրյալ ժողովրդի կողմից Իմ Հորը պատվելու 

համար: 

Բայց հետո նրանք կբարձրանան և կպահանջեն իրավամբ իրենց պատկանող 

գահերը, երբ կթագավորեն Ինձ հետ Դրախտում: 

Երբեք մի մերժեք Աստծուն: 

Երբեք մի մերժեք Նրա եկեղեցիները: 

Քանի որ եթե այդպես անեք, ապա կհետևեք դեպի հավիտենական 

դատապարտություն տանող խաբեության ճանապարհին:  

Ձեր Փրկիչ 

Հիսուս Քրիստոս 

 

Ճշմարտության Գիրքը բացահայտվում է քեզ՝ վերջին 

ժամանակների յոթերորդ պատգամատարին: 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, այսօր Ես գալիս եմ սփոփելու քեզ տառապանքի այս ժամին, որը 

տեղում է քեզ վրա ամեն կողմից: 

Իմացիր, որ Հովհաննես Ավետարանչին տրվել էր չկնքված գիրքը՝ ճշմարտության 

գիրքը, որպեսզի աշխարհը լսի հիմա այս ժամանակներում: 

Այս գիրքը տրվեց նրան արդեն առանց կնքված լինելու, քանի որ կնիքներն արդեն 

բացված էին: Այդ ժամանակ դրանք կնքվեցին և չպետք է բացահայտվեին մինչև վերջը: 

Եկել է այդ ժամանակը, որ դու բացես Ճշմարտության Գիրքը և բացահայտես նրա 

բովանդակությունը Աստծո բոլոր զավակներին, որ նախապատրաստեն իրենց 

հոգիները հավիտենական կյանքի համար: 

Ճշմարտության Գիրքը բացահայտվում է քեզ՝ վերջին ժամանակների յոթերորդ 

պատգամատարին: 

Քո ձայնի հնչմամբ ճշմարտությունը վերջնականապես կբացահայտվի և 

Հայտնության Գրքում պարունակվող առեղծվածները կներկայացվեն չհավատացող 

աշխարհին: 



Բայց շատ չի մնացել: Չնայած ուրացությանը, որը կազդի ոչ միայն հավատացողների, 

այլև եկեղեցու սրբազան սպասավորների վրա, Մեծ Խոստովանության ժամանակը 

մոտ է: 

Հենց որ դա տեղի ունենա, աշխարհով մեկ մեծ դարձ կլինի: 

Այդ ժամանակ նրանք քաղցած կլինեն կնիքից բացված գրքում պարունակվող 

ճշմարտության հանդեպ, խոստացված աշխարհին այս վերջին ժամանակների 

համար: 

Դու այն պատգամատարն ես, որին առաջադրանք է տրվել ոչ միայն 

նախապատրաստել աշխարհը հոգիների փրկության համար, այլև հայտարարել Իմ 

Թագավորումը: 

Ձեր սիրող Հիսուս  

 

 Տեսեք, թե հիմա խաղաղության մարդն ինչպես 

կներկայանա աշխարհին 
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Իմ սիրելի աղջ՛իկ, դու պետք է շարունակես կատարել Իմ ամենասուրբ ցուցումները, 

և ոչ մի մարդ թող քեզ չկանգնեցնի այս Առաքելության մեջ, չնայած քեզ վրա 

կշարունակեն հարձակվել բոլոր կողմերից: 

Երբեք մի կասկածիր Իմ Խոսքին, նույնիսկ եթե չես հասկանում թե Իմ պատգամներն 

ինչ ի նկատի ունեն: 

Այն ամենն, ինչ քեզ տրվում է, որ աշխարհը լսի, կանխասացվել է, աղջի՛կս: 

Դա այն է ինչ մարդկությունը կարիք ունի հասկանալու, թե ինչ է պարունակվում 

Հովհաննու գրքում: 

Կանխասացված ամեն ինչ պետք է կատարվի: 

Տեսեք հիմա, թե խաղաղության մարդը ինչպես կներկայանա աշխարհին: 

Նրան կտեսնեն Միջին Արևելքում խաղաղություն ստեղծելիս: 

Դա կլինի կեղծ խաղաղություն և պատրվակ է այն ստի համար, որը նա կներկայացնի՝ 

թաքցնելու համար այն կեղծիքի իսկական պատճառը, որը հիմա նյութվում է: 

Աղոթեք Իմ սուրբ երեց Բենեդիկտ Պապի համար, քանի որ նրան սարսափելի 

հալածանք է սպասվում: Այդ ժամանակը մոտ է հիմա: 



Աղոթեք բոլորդ, որովհետև ձեր աղոթքները կթեթևացնեն այս ժամանակների 

խստությունը, որը կարելի է թուլացնել: 

Շատ բան հայտնի չէ, աղջի՛կս, վերջին ժամանակների մասին: 

Շատերն են վախով լի, և այդպես էլ պետք է լինի, բայց միայն այն դեպքում, եթե նրանց 

հոգիները մաքուր չեն: 

Ձեզանից նրանք, ովքեր Աստծո Լույսի մեջ են, դուք շատ բան պետք է ակնկալեք, 

որովհետև դա կնկշանակի երկրի վրայից մեղքի վերացում: 

Վերջապես աշխարհը կմխրճվի մի նոր սկզբի մեջ՝ լցված Իմ Լույսով: 

Շատ ժամանակ չի մնացել նախքան այս բաները կկատարվեն: 

Միակ բանը որ կարևոր է այն է, որ Աստծո զավակները կտեսնեն ճշմարտությունը 

ժամանակին և դարձի կգան: 

Այլ կերպ նրանք չեն լինի Նոր Երկնքի և Նոր Երկրի մասը, որը կմիավորվի մեկ 

դառնալու համար: 

Քանի որ այդ ժամանակ Ես կգամ դատելու: 

Ուստի միայն նրանք կյանք կունենան, ովքեր ընդունում են Ինձ՝ իրենց Փրկիչ Հիսուս 

Քրիստոսին և Իմ Հավիտենական Հորը: 

Աղոթեք ձեր բոլորի հոգիների համար: Սա այն ամենն է, ինչի վրա պետք է 

կենտրոնացնեք ձեր ուշադրությունը հիմա, և վստահեք Ինձ ամբողջապես: 

Ձեր Հիսուս 

 

Առաջին կնիքը հավատի ուրացությունն է 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ասա Իմ զավակներին, որ ոչ մի մարդ չունի գիտելիքը և 

իշխանությունը՝ բացահայտելու Հայտնության Գրքում պարունակվող 

ճշմարտությունը: 

Անկախ նրանից, թե նրանք իրենց որքան գիտակ կհամարեն, միայն Ես՝ Հիսուս 

Քրիստոսը, մարդկության Փրկիչն ու Ազատարարը ունեմ իշխանությունը 

բացահայտելու աշխարհին թե ինչ է պարունակվում Ճշմարտության Գրքի մեջ: 



Միայն Ես՝ Աստծո Գառս, իրավունք ունեմ այսօր աշխարհին հայտնելու 

ճշմարտությունը տրված Իմ աշակերտ Հովհաննես Ավետարանչին՝ ճշմարտության 

գործիքին: 

Առաջին կնիքը հավատի ուրացությունն է, որը ոչ միայն չհավատացողների մոտ է 

երևում, այլև նրանց մեջ, ովքեր հռչակում են, թե ճանաչում են Ինձ և նրանց, ովքեր 

հրապարակայնորեն հայտարարաում են Իմ հանդեպ իրենց սերը: 

Սա այն ժամանակն է, երբ ճշմարիտ հավատը կշրջվի, երբ ձեզ, զավակնե՛րս, 

ներկայացնեն մի ծանծաղ վարդապետություն, որը մի վիրավորանք է Իմ 

ուսուցումների հանդեպ: 

Ես ասում եմ ձեզ, զավակնե՛րս, որ երբ տեսնեք հայտնվող նոր կեղծ հավատնքեր և 

կրոնական ուսմունքներ, ապա կիմանաք, որ դա առաջին կնիքի բացահայտման 

ժամանակն է: 

Նայեք ձեր շուրջբոլորը, ի՞նչ եք տեսնում: Կրոններ, որոնք պատվում են նոր 

աստվածների, որոնց մասին երբեք չեք լսել: Գիտաֆանտաստիկ հողի վրա հիմնված 

կրոններ, որոնք հանգեցնում են հիմարության և դատարկ են նյութապես: Հոգևոր 

սուբյեկտներ, որոնք այս աշխարհից չեն, սակայն որոնք շատերի հավատացմամբ 

ներկայացնում են Իմ Հոր Երկնային Թագավորությունը: 

Ուշ դարձրեք հիմա, քանի որ դուք ապրում եք երևակայության մեջ: 

Այս վերացական /մետաֆիզիկական/ հավատքներից ոչ մեկը չի ներկայացնում 

ճշմարտությունը: 

Ցանկացած վարդապետություն, որը ձեզ սովորեցնում է ինքներդ ձեզ մնացած ամեն 

ինչից առաջ դնելու կարևորությունը, մի վարդապետություն է, որ դուրս է գալիս 

սատանայից: 

Մի լսեք: Շրջեք ձեր մեջքը այդ դաժան խաբեության հանդեպ: 

Նրանք, ովքեր փնտրում են կեղծ աստվածներ և նվիրաբերում իրենց կյանքը կեղծ 

աստվածներ պաշտելով, կորած են Ինձ համար: 

Մինչև կանգ չառնեք և չաղոթեք Ինձ առաջնորդության համար, Ես չեմ կարող փրկել 

ձեզ: 

Դուք և բոլոր նրանք, ովքեր գիտակցաբար հետ կքաշվեն խավարի թագավորից հիմա, 

ձեզ կտրվի զանազանության ընծան, եթե դուք Ինձ խնդրեք այս Խաչակրաց աղոթքի 

մեջ (36) Օգնիր ինձ պատվել ճշմարիտ Աստծուն. 

Հիսու՛ս, օգնիր ինձ, քանի որ ես կորած եմ և շփոթված: Ես չգիտեմ մահից հետո 
կյանքի մասին ճշմարտությունը: 



Ներիր ինձ, եթե ես վիրավորում եմ Քեզ՝ պատվելով կեղծ աստվածների, որոնք 
ճշմարիտ Աստվածը չեն: Փրկիր ինձ և օգնիր ինձ տեսնել Ճշմարտությունը 
պարզությամբ և փրկիր ինձ իմ հոգու խավարից: Ամեն: 

Միայն մեկ Աստված կա. Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին՝ մեկ Սուրբ Երրորդության մեջ: 

Ցանկացած այլ աստված գալիս է սատանայից, անկախ նրանից, թե որքան գրավիչ է 

պատրվակը: 

Խնդրում եմ, մի կորցրեք ձեր հավիտենական կյանքը՝ ձեր հավատարմությունը 

նվիրելով այն հավատներին, որոնք պատվում են նոր դարի պրակտիկան, ներառյալ 

ռեյկին, յոգան, նոր դարի մեդիտացիան, տարոտ կարտերը, խորաթափանցությունը, 

հոգեբանական ընթերցումները և բարձրացած տերերի հետ կապված հրեշտակների 

պաշտամունքը: 

Խորհրդավորի (օկուլտ) այս պրակտիկաները դանդաղորեն, սակայն վստահությամբ 

շարունակում են ընդունվել ոչ միայն ձեր հասարակության, այլև կաթոլիկ և 

քրիստոնյա եկեղեցիների կողմից: 

Այդ կեղծ կրոնական ուսմունքները այնքան արագորեն են տարածվում, որ կլանել են 

բյուր միլիոնավոր Աստծո զավակների, ովքեր հիմա այնքան շատ կեղծ սփոփանք են 

գտել դրանց մեջ, որ այլևս չեն ճանաչում մեկ ճշմարիտ Աստծո Գոյությունը: 

Ձեր Հիսուս 

 

Իմ Երկրորդ Գալուստը չի կարող արգելվել, ոչ էլ այն 

կարող է կասեցվել 

Չորեքշաբթի, 7 մարտի, 2012թ., ժ. 20:30 

Իմ սիրելի աղջի’կ, Ես կպաշտպանեմ քեզ այն հատուկ շնորհներով որոնք 

անհրաժեշտ են քեզ, որպեսզի զորություն ունենաս չար ուժերի դեմ, որոնք հիմա 

գաղտնաբար պատարստվում են կանգնեցնել այս առաքելությունը: 

Կարևոր է հասկանալ, որ մարդկային կարծիքը կարևոր չէ: 

Կարևորը միայն Իմ Ամենասուրբ Խոսքն է: 

Իմ Խոսքը ճշմարտությունն է: Ես ճշմարտությունն եմ: Ով էլ որ քեզ ասի, թե այս 

պատգամները չեն համապատասխանում Իմ ուսուցումներին, ստախոս է: 

Նրանք չեն ճանաչում Ինձ: Նրանք կարող են մտածել, թե ճանաչում են, բայց կարող 

եմ Ինձ ճանաչել միայն այն դեպքում, երբ մնան սրտով խոնարհ: 



Նրանք, ում կարծիքը հակառակ է Իմ Խոսքին, մեղավոր են հպարտության մեղքի մեջ: 

Հպարտությունը կուրացնում է նույնիսկ Իմ հավատարիմ սպասավորներին Իմ Սուրբ 

Խոսքի հանդեպ: 

Մարդկությանը տրված Իմ խոստումները՝ նորից գալու մասին, որ դատեմ 

կենդանիներին ու մեռածներին, պետք է կատարվեն: 

Սա, Իմ Երկրորդ Գալուստը, չի կարող արգելվել, ոչ էլ կասեցվել: 

Մարդկությանը տրվող Իմ նախազգուշացումները, այն պատճառով, որ Ես սիրում եմ 

յուրաքանչյուր հոգու, կարևոր են: 

Ես պետք է ինչպես հարկն է նախապատրաստեմ Աստծո բոլոր զավակներին այս 

ամենափառահեղ իրադարձության համար: 

Շատերը կփորձեն խանգարել քեզ: Շատերը կփորձեն վնասել Իմ Սուրբ Խոսքին, և 

շատերը կփորձեն վնաս պատճառել քեզ, որպեսզի արգելեն Իմ Սուրբ Խոսքը լսվելուց: 

Այդ բոլոր փորձերն անօգուտ կլինեն: 

Միայն Ես՝ Հիսուս Քրիստոսն ունեմ զորություն ողջ մարդկությանը հավիտենական 

փրկություն ապահովելու: 

Միայն Ես ունեմ զորությունը՝ նախապատրաստելու մարդկության հոգիները 

Դրախտում իրենց ժառանգության համար: 

Ոչ մեկը, նույնիսկ Սատանան և նրա զինակիցները, չեն կարող կանգնեցնել դա տեղի 

ունենալուց: 

Միշտ հիշեք սա: Ես կպաշտպանեմ բոլոր նրանց, ովքեր ապրում են Իմ Սուրբ Խոսքի 

մեջ: 

Դուք կվախենաք այն գլոբալ իրադարձություններից, որոց հետևանքով խավարի 

ուժերը կպարուրեն ձեր երկրները: 

Այդ իրադարձությունները կարող են վհատեցնող լինել, բայց դուք երբեք չպետք է 

վախենաք, քանի որ Ես կբերեմ ձեզ Ինձ հետ երկրի վրա Իմ Նոր Թագավորություն: 

Ես միայն խնդրում եմ, որ վստահեք Ինձ: 

Թույլ տվեք ինձ ուղղություն տալ ձեզ:  

Թույլ տվեք Ինձ ցույց տալ ձեզ ճանապարհը, որ մաքրագործեք ձեր հոգիները Աղոթքի 

խաչակրաց արշավանքների միջոցով, որոնք Ես տալիս եմ ձեզ: 

Հետո ամեն ինչ թողեք Ինձ: 



Հիշեք, որ ձեր բոլորիդ հանդեպ Իմ ունեցած Սերն այնքան հզոր է, որ ոչ մի մարդ 

երբեք չի կարող թուլացնել այդ մաքուր սերը և կարեկցանքը, որը Ես ունեմ Աստծո 

յուրաքանչյուր զավակի հանդեպ Իմ Սուրբ Սրտում: 

Ձեր սիրող Հիսուս 

Մարդկության Ազատարար 

 

Իմ Պաշտպանության Կնիքը կանխասացվում է, մինչ 

կոտրվում է երկրորդ կնիքը 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, աշխարհը սպասել է այս պահին երկու հազար տարի: 

Ոմանք՝ վախով իրենց սրտերի մեջ, ոմանք՝ ակնկալությամբ և տարակուսանքով, թե 

երբ կգա այդ պահը, և հիմա այդ պահը եկել է: 

Սա այն ժամանակն է, երբ Ես ուղարկում եմ վերջին ժամանակների Իմ մարգարեին, 

քեզ՝ Մարիա, որ վերջապես ներկայացնես Ճշմարտության Գիրքը, որը բացահայտում 

է Հայտնության Գրքի բովանդակությունը: 

Ես այն Աստվածն եմ, ում Իմ բոլոր զավակները կանչում են այս սարսափելի 

ժամանակներում: 

Ինձ է, որ Իմ սիրելի զավակները պետք է կանչեն հիմա: 

Ես հավաքում եմ Իմ ընտանիքը հիմա, այնպես որ կարողանք միավորվել վերջնական 

մարտում՝ սպանելու համար վիշապին, ով այնքան երկար ժամանակ չարչարել է 

երկիրը: 

Զավակնե՛րս, մի վախեցեք: Ոչ մի վնաս չի հասնի նրանց, ովքեր կրում են Իմ Կնիքը՝ 

Կենդանի Աստծո Կնիքը: 

Սատանան և նրա ընկած հրեշտակները, ովքեր ներթափանցել են աշխարհ այս 

ժամանակ, իշխանություն չունեն նրանց վրա, ովքեր ունեն Կենդանի Աստծո նշանը: 

Դուք պետք է լսեք Ինձ զավակնե՛րս, և ընդունեք Իմ Կնիքը, քանի որ այն կփրկի ոչ 

միայն ձեր կյանքը, այլև ձեր հոգին: 

Ասեք այդ աղոթքը, որ ստանաք Իմ Կնիքը ամեն օր* (տես պատգամի վերջում): 

Համոզվեք, որ ձեր ընտանիքի յուրաքնաչյուր անդամ և ձեր սիրելիները հասկանան 

Իմ Կնիքի կարևորությունը: 



Ձեր սերն Իմ հանդեպ՝ ձեր Երկնավոր հոր հանդեպ, կլինի ձեր փրկարար շնորհը, և 

այն կտա ձեզ այն զորությունը, որի կարիքն ունեք: 

Իմ Պաշտպանության Կնիքը կանխասացվում է, մինչ կոտրվում է Երկրորդ Կնիքը: 

Կարմիր ձիավորը այն վրիժառու չար հրեշտակն է, ով կսպանի Իմ զավակներին 

գալիք բազմաթիվ պատերազմներում: Սակայն նա կանցնի Իմ այն զավակների 

կողքով, ովքեր իրենց ճակատներին ունեն կնիքը: 

Նախապատրաստվեք հիմա, քանի որ այդ պատերազմներն արդեն տեղի են ունենում, 

և ավելի շատերն են նախապատրաստվում երկրի յուրաքանչյուր անկյունում, 

հատկապես Միջին Արևելքում և այն երկրներում, որտեղով Իմ թանկագին Որդին՝ 

Հիսուս Քրիսոսը քայլել է երկրի վրա Իր գտնվելու ժամանակ: 

Ձեր սիրող Հայր 

Ամենաբարձրյալ Աստված 

*Պաշտպանության Կնիքի աղոթքը՝ Հայր Աստծուն (ստացված Մարիա Աստվածային 

Գթասրտության կողմից 2012թ. փետրվարի 20-ին) 

Ասացեք այս խաչակրաց արշավանքի աղոթքը (33) Իմ Կնիքը ճանաչելու և այն սիրով 

ու երախտագիտությամբ ընդունելու համար: 

Ով Աստվա՛ծ իմ, Իմ սիրող Հայր, ես սիրով և երախտագիտությամբ ընդունում եմ 
Պաշտպանության Քո Աստվածային Կնիքը: 

Քո Աստվածայնությունը ներառում է իմ մարմինն ու հոգին հավերժությունը: Ես 
խոնարհվում եմ խոնարհ շնորհակալությամբ և առաջարկում Քեզ իմ խորը սերն ու 
հավատարմությունը Քեզ՝ իմ Սիրելի Հայր: 

Ես խնդրում եմ Քեզ պաշտպանել ինձ և իմ սիրելիներին այդ հատուկ Կնիքով և ես իմ 
կյանքն եմ նվիրում Քո ծառայությանն ընդմիշտ: Ես սիրում եմ Քեզ սիրելի Հայր: Ես 
սփոփում եմ Քեզ այս ժամանակներում սիրելի Հայր: 

Ես առաջարկում եմ Քեզ Քո սիրելի Որդու Մարմինը, Արյունը, Հոգին և 
Աստվածայնությունը աշխարհի մեղքերի քավության և Քո բոլոր զավակների 
փրկության համար: 

Ամեն: 

 

Կույս Մարիամ. Աղոթեք Վարդարանը բոլոր ազգերի 

համար այժմվանից մինչև Զատիկի կիրակի 
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Իմ քաղցր զավա՛կ, ինչպե՜ս եմ ես ողբում, մինչ տեսնում եմ թե ինչպես է 

ատելությունը բարձրանում ոչ միայն քո դեմ, այլև իմ Սիրելի Որդու՝ Հիսուս 

Քրիստոսի Սուրբ Խոսքի հանդեպ: 

Հիմա դու գիտես, թե Նա ինչպես տառապեց Գեթսեմանիի պարտեզում և թե ինչպես է 

Նա դեռևս տառապում այսօր երբ չարը խանգարում է Իր կողմից հոգիներ փրկելու 

ցանկացած ջանք: 

Մինչ հիմա պատերազմներ են նյութվում, կարևոր է որ իմ Սուրբ Վարդարանի 

աղոթքն ասվի ամեն օր՝ նախքան Զատիկը: 

Զավակնե՛րս, եթե շաբաթվա յուրաքանչյուր օր նվիրաբերեք իմ Սուրբ Վարդարանին՝ 

ուրբաթ օրերին ասելով չորս խորհուրդները, այժմվանից մինչև Զատիկ, աշխարհում 

շատ ավերածություն կարող է մեղմացվել և կմեղմացվի: 

Իմ Որդին այնքան երջանիկ է նրանցով, ովքեր ընդունում են Իր Սուրբ Խոսքը սիրով և 

սրտի մաքրությամբ: 

Մեծ շնորհներ են հեղվում այդ մաքուր հոգիների վրա, ովքեր ամբողջապես 

վստահում են Նրան առանց որևէ կասկածի իրենց սրտերում: 

Դուք, զավակնե՛րս, այն մնացորդն եք, հավատացողների այն փոքր խումբը, ովքեր 

կօգնեն մեծացնելու բանակը, որը հիմա պահանջվում է աշխարհում  չարը 

վերացնելու համար: 

Ձեր աղոթքները, և հատկապես իմ Ամենասուրբ Վարդարանը, այն զենքերն են, որոնք 

անհրաժեշտ են ոչնչացնելու համար չարին և նրանց, ում չարը վարակում է երկրի 

յուրաքանչյուր անկյունում: 

Գնացեք հիմա, զավակնե՛րս և կազմակերպեք գլոբալ աղոթքներ, որպեսզի իմ 

Վարդարանն աղոթեն բոլոր ազգերի համար՝ այժմվանից մինչև Զատիկի կիրակի: 

Գնա խաղաղությամբ, զավա՛կս: Հիմա քեզ տրվող շնորհները կօգնեն քեզ 

դիմակայելու սատանայի ամենօրյա գրոհներին և նրա զայրույթին, որն ավելանում է 

այս աշխատանքի հետ: 

Ձեր Երկնավոր Մայր 

Մայր Փրկության 

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Այս պատճառով մենք պլանավորել ենք Վարդարանի գլոբալ աղոթք մեր աղոթքի 

ինտերնետային խմբում, յուրաքանչյուր ուրբաթ օր, որը կընդգրկի բոլոր չորս 

խորհուրդները, իսկ Վարդարանի ամենօրյա աղոթքը կասվի ամեն օր այժմվանից 

մինչև Զատիկ: 



Վարդարանի ավելի երկար տարբերակի համար նշված ուրբաթ օրերը մարտի 16-ը, 

23-ը և 30-ն են, ապրիլի 6-ը (Ավագ ուրբաթ) և ապրիլի 13-ը (Աստվածային 

Գթասրտության կիրակի օրվան նախորդող ուրբաթ օրը և Աստվածային 

Գթասրտության աղոթքն ասելու 8-րդ օրը): 

Ավելի մանրամասն տեղեկատվության համար այցելեք մեր ինտերնետային էջը 
http://www.internetgebetskreis.com/en/ 

 

 

 

 Երկրորդ կնիքը բացելու ժամանակը՝ մինչ 

պատերազմները կավելանան 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ժամանակն է բացելու երկրորդ կնիքը մինչ պատերազմները 

կավելանան և կտարածվեն: 

Վրիժառու մութ հրեշտակը դուրս է գալիս, աղջի՛կս, և այդ պատերազմները բոլորը 

միմյանց փոխկապակցված են: 

Դրանք տեղի չեն ունենում տարածաշրջանային անհանգստությունների պատճառով, 

դրանք պլանավորվել են Արևմուտքի կողմից: 

Այդ պատերազմները սանձազերծվել են միտումնավոր կերպով՝ վերահսկելու համար, 

և այդ ազգերից շատերն են պատկերվում որպես չար՝ իրենց քաղաքական 

առաջնորդների վերաբերյալ ստերի տարածման հետ մեկտեղ: 

Զավակնե՛րս, այդ պատերազմները խորամանկորեն սկսել են, բոլորը միանգամից, 

որի նպատակն է հեռացնել առաջնորդներին մեկը մյուսի ետևից: 

Խաղաղ լուծումներ կներկայացվեն և դրանց կծափահարեն, սակայն դրանք կեղծ են: 

Ձեզ, զավակնե՛րս, խաբում են: 

Պատերազմի մասին լուրը սոսկ լուր է: Ինչպե՞ս են լուրերը սկիզբ առնում: Ո՞վ է 

սկսում դրանք և ինչու՞: 

Ձեր կարծիքով ինչու՞ են այդքան շատ երկրներ ներգրավվել այդ պատերազմի մեջ 

միաժամանակ: 

Սա զուգադիպություն չէ: 



Կազմակերպված պլան կա հակաքրիստոսի կողմից՝ վերահսկել և նվաճել այն 

ազգերին, որոնք ունեն հարուստ ռեսուրսներ: 

Հենց որ նրանք վերահսկեն այդ երկրներին, նրանք չափազանց ուժեղ կդառնան: 

Մինչ այս պատերազմներն ավելանում են և դառնում հոգնեցուցիչ, հակաքրիստոսն 

իրեն հայտնի կդարձնի և իրեն ճանաչել կտա որպես խաղաղ միջնորդ: 

Ձեզանից շատ քչերին է ասվում ճշմարտությույնը այն վերահսկողության 

պատճառով, որ հակաքրիստոսն ու նրա կազմակերպություններն ունեն 

հաղորդակցության աշխարհում: 

Աղոթեք հիմա, մինչ պատերազմներն ավելանում են, որ նրանց պլաններն անպտուղ 

մնան: 

Իմացեք, որ Իսրայելը, որի վրա Արևմուտքն ուժեղ ազդեցություն ունի, կմերժվի և 

ԱՄՆ-ը կդավաճանի նրան այն ժամանակ, երբ իրենք ամենաքիչը կսպասեն դա: 

Այդ ժամանակ է, որ տեղի կունենա այն հոլոքոսթը, որի մասին Ես խոսում եմ: 

Աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք Իսրայելի ժողովրդի համար, ովքեր կշարունակեն 

տառապել իրենց մեղքերի համար մինչև Իմ Երկրորդ Գալուստը: 

Ձեր սիրող Հիսուս  

 

Կույս Մարիամ. Նախկինում երբեք այսքան շատ 

ընդդիմություն չի եղել աստվածային հայտնությունների 

հանդեպ 
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Զավա՛կս, այս ժամանակ է, որ Աստծո տեսանողները և ընտրյալ հոգիները կկրեն 

ամենամեծ հալածանքը: 

Սատանայի օրերը համայա վերջացել են, և նա կօգտագործի ցանկացած զենք, 

հատկապես որոշ սրբազան քահանաների, որ փորձի և վարկաբեկի իմ՝ ձեր սիրող 

Մոր և իմ թանկագին Որդի Հիսուս Քրիստոսի Խոսքը: 

Նախկինում երբեք այդքան շատ ընդդիմություն չի եղել աստվածային 

հայտնությունների հանդեպ, ինչպես այսօր է: 

Խավարը շարունակում է նվաճել Եկեղեցին և շատերը Եկեղեցու ներսից անում են 

իրենց կարողացածը, որպեսզի հարցականի տակ դնեն տեսանողների խոսքը: 



Նրանք չեն ցանկանում, որ Ճշմարտությունը ներս մտնի և կխանգարեն, որպեսզի 

հոգիներ փրկելու նպատակով տեսանողներին տրված աղոթքները 

հրապարակայնացվեն: 

Աղոթե՛ք, զավակներս, որ նրանց ջանքերը չխոչընդոտեն իմ Որդու աշխատանքին, ո՛չ 

էլ կուրացնեն հավատացողներին Սուրբ Հոգու ընծայի հանդեպ, որը շարունակում է 

հեղվել այն հոգիների վրա, ովքեր տեսնում են այս պատգամները: 

Ձեր աղոթքներն ու հավատարմությունն իմ թանկագին Որդուն երբեք այդքան 

կարևոր չեն եղել մինչ խավարի այդ ամպը շարունակում է իջնել իմ Որդու Եկեղեցու 

վրա: 

Աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք, որ իմ Որդու Լույսը փայլի, որպեսզի կորած հոգիները 

կարողանան լուսավորվելՆրա Ամենասուրբ Խոսքի միջոցով: 

Շնորհակալ եմ, որ պատասխանեցիր կանչիս, զավա՛կս, հատկապես քո հոգում եղած 

այս մեծ տխրության ժամանակ, որին դիմանում ես և որը ստացել ես նրանց ձեռքից, 

ովքեր իրենց համարում են Տիրոջ անունից խոսողներ: 

Ձեր Երկնավոր Մայր 

Մայր Փրկության 

 

Հիմա համախմբված ջանք է գործադրվում Իմ Եկեղեցու 

մի որոշակի մասի կողմից՝ լռեցնելու քեզ 

Երեքշաբթի, 13 մարտի, 2012թ., ժ. 18:30 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, այսօր դու վերջապես հասկացար, թե որքան շատ են ոչ միայն 

հակառակվում Իմ Ամենասուրբ Խոսքին, այլև այն մերժվում է Իմ Եկեղեցու որոշ 

անդամների կողմից: 

Նրանք, ովքեր հարմար չեն ընկնել Իմ ոտքերը և գթասրտություն աղերսել, իրենց 

հարմար են հայտարարում դատելու Իմ Սրբազան Խոսքերը, որոնք տրվում են 

մարդկությանը իրենց հոգիները փրկելու համար: 

Ես մի Աստված եմ՝ լի գթասրտությամբ, լի ցանկությամբ՝ փրկելու Իմ բոլոր 

զավակներին և դանդաղ եմ բարկանալու մեջ: 

Այսօր Իմ համբերությունը փորձության ենթարկվեց, երբ մեկ այլ վիրավորանք, այս 

անգամ մի մարդու կողմից, ով խոսում է Իմ Անունից, հասցվեց՝ այս պատգամները 

վարկաբեկելու համար: 

Դու, աղջի՛կս, այսօրվանից սկսած, գործ չունենաս այդպիսի ներկայացուցիչների հետ, 

առանց նախապես Իմ թույլտվությունը հարցնելու: 



Հիմա համախմբված ջանք է գործադրվում Իմ Եկեղեցու մի որոշակի մասի կողմից՝ 

լռեցնելու քեզ: 

Զավակնե՛րս, սրանք այն ժամանակներն են, երբ Իմ ամենաջերմ հետևորդները, 

ներառյալ Իմ Եկեղեցու անդամները, փորձության կենթարկվեն այնպիսի ձևով, որը չի 

եղել Իմ Խաչելությունից ի վեր: 

Ճիշտ ինչպես Ինձ հետ վարվեցին թշնամաբար և արհամարհեցին ճշմարտությունը 

խոսել համարձակվելու համար, երբ Ես եկա առաջին անգամ, այդ նույն 

վերաբերմունքը կտարածվի նույն կերպ Իմ մարգարեների հանդեպ Իմ Երկրորդ 

Գալուստի նախօրեին: 

Նրանց կծաղրեն, կծիծաղեն նրանց վրա և հիմարի տեղ կդնեն, երբ նրանք տարածեն 

Իմ Խոսքը: 

Նրանք կմեղադրվեն հերետիկոսության մեջ նրանց կողմից, ովքեր հռչակում են Իմ 

ուսուցումները, սակայն չեն կարողանում ճանաչել այսօր աշխարհին տրվող Իմ 

Խոսքը: 

Վախեցեք, դու՛ք, ովքեր փորձում եք փակել այն ուղին, որը Ես հիմա գցում եմ ձեր 

առջև մարդկությանը փրկելու համար: 

Դուք կպատժվեք: 

Դուք ստիպված կլինեք պատասխան տալ Ինձ այն անարդարության համար, որը 

բանեցնում եք նրանց նկատմամբ, ովքեր ուղարկված են հռչակելու Աստծո Խոսքը այս 

ժամանակ՝ վերջին ժամանակներում: 

Մերժեք Տիրոջ մարգարեներին, և դուք կմերժեք Տիրոջ Խոսքը: 

Ձեր ամբարտավանությունը կուրացնում է ձեզ ճշմարտության հանդեպ, և դուք 

իրավունք չունեք Ինձ ներկայացնելու: 

Դուք խորապես վիրավորում եք Ինձ, և Իմ սուրբ Խոսքի մերժումը ձեր կողմից 

խորապես վիրավորում է Ինձ: 

Ես ողբում եմ նրա համար, որ դուք դաժանորեն մերժում եք Ինձ, մինչ միևնույն 

ժամանակ, քարոզում եք Իմ ուսուցումների ծանծաղ տարբերակը: 

Հիմա դուք պետք է ժամանակ անցկացնեք Հաղորդության Պաշտամունքի մեջ 

նախքան կկարողանաք հաղորդակցվել Ինձ հետ, որպեսզի Ինձ հնարավորություն 

տաք առաջնորդել ձեզ զանազանության ուղիով: 

Քննեք Իմ Խոսքերը մերժելու ձեր պատճառները: 

Դա այն պատճառո՞վ է, որ չեք ցանկանում լսել հերձվածության մասին 

ճշմարտությունը, որը պատրաստվում է բռնել կաթոլիկ եկեղեցուն: 



Դա այն պատճառո՞վ է, որ չեք ցանկանում ընդունել, որ Եկեղեցին թունավորվել է 

խաբեբայի կողմից: 

Մի՞թե չեք հասկանում, որ այս ամենը կանխասացվել է: 

Դուք պետք է աղոթեք, որ տեսնեք ճշմարտությունը և գաք Ինձ մոտ առաջնորդության 

համար, նախքան չափազանց ուշ կլինի: 

Ձեր Հիսուս 

Ողջ մարդկության Ազատարար 

 

Սերն ավելի զորեղ է, քան ատելությունը 

Չորեքշաբթի, 14 մարտի, 2012թ., ժ. 15:30 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես ամուր գրկել եմ քեզ Իմ գրկում, մինչ դիմանում ես այս ցավին 

Ինձ հետ միության մեջ: 

Իմ զավակները, և հատկապես Իմ հետևորդները, միմյանց հանդեպ զգում են մի 

այնպիսի քնքշություն, որը չեն կարողանում բացատրել: 

Նրանք կարող են լինել օտարականներ, որ ապրում են աշխարհի հակառակ 

կողմերում, սակայն սերը, որ նրանք զգում են, Իմ Սերն է: 

Նրանք այնպես են սիրում միմյանց ինչպես բնական քույրերն ու եղբայրները՝ 

ցանկացած սիրող ընտանիքի մեջ: 

Ես այն Լույսն եմ, որ ստեղծում է այդ ինքնաբուխ սերը, որը միմյանց է մոտեցնում 

հոգիներին: 

Իմ Սուրբ Հոգին է, որը միավորում է Աստծո բոլոր զավակներին միասին որպես մեկ 

ընտանիք: 

Դուք, զավակնե՛րս, Իմ ընտանիքն եք: 

Սուրբ Երրորդությունը գլխավորում է այդ ընտանիքը, և երբ ձեր սերը մաքուր է և 

խոնարհ, դուք ինքնաբերաբար այդ ընտանիքի մասն եք դառնում: 

Հոր Սերն Իմ միջոցով է: 

Երբ դուք սիրեք Ինձ, Ես կտանեմ ձեզ Իմ Հոր Բազուկների մեջ, ով պաշտպանության 

կնիքը դնի ձեր և ձեր ընտանիքի շուրջը: 

*(Տես պաշտպանության կնիքը՝ աղոթքի խաչակրաց արշավանք 33) 



Իմ սիրտը քնքույշ է, երբ ուրախությամբ ականատես եմ լինում այն սիրուն, որն ունեք 

միմյանց հանդեպ: 

Դուք Ինձ այնպիսի սփոփանք եք պատճառում այն տառապանքից, որը Ես ստիպված 

եմ կրել մինչ պատերազմից բզկտված երկրներում Իմ զավակները հալածանքի են 

ենթարկվում: 

Միավորվեք Ինձ հետ հիմա, որպեսզի նվիրյալ հետևորդների Իմ ընտանիքը 

միավորվի որպես մեկ, անկախ իրենց ծագումից և այն բանից, թե որ երկրից են, 

աշխարհում ատելությանը հաղթելու համար: 

Սերն ավելի զորեղ է, քան ատելությունը: 

Ատելությունը թուլանում է, երբ նրան պատասխանում են սիրով: 

Եթե որևէ մեկը ձեզ հետ անարդար վարվի, դուք պետք է պատասխանեք սիրով, և 

սատանան կկծկվի ցավից: 

Եթե գայթակղվում եք վրեժխնդիր լինել նրանցից, ովքեր վիրավորում են ձեզ, ապա 

պետք է աղոթեք նրանց համար, ներեք նրանց և դրա փոխարեն նրանց հանդեպ սեր 

ցույց տաք: 

Սերը, որը տարածվում է երկրի վրա գտնվող Իմ ընտանիքի միջոցով, հզոր ուժ է: 

Դուք երբեք չպետք է հավատաք, նույնիսկ մեկ պահ, որ ատելությունը կարող է 

պարտության մատնել սիրուն: 

Ատելության ձեռքի տակ եղած ուժը, չնայած տգեղ և ցավալի է ականատես լինել 

դրան, կարող է պարտության մատնվել սիրո ուժով: 

Ինչպե՞ս կարող է սերը թուլացնել ատելությունն աշխարհում այսօր: Պատասխանը՝ 

աղոթքն է: 

Սիրեք Ինձ: 

Լսեք Ինձ: 

Պատասխանեք Իմ սիրելի Մոր և Իմ՝ Նրա Որդու խնդրանքներին ձեզ տրված 

բազմաթիվ աղոթքների միջոցով: 

Ահա մի հատուկ խաչակրաց արշավանքի աղոթք Աստծո զավակների միավորման 

համար: 

Այն սեր կտարածի երկրի յուրաքանչյուր անկյունում և կցրի այն ատելությունը, որն 

աճում է ամեն օր: 



Այդ ատելությունը, որն առաջացնում է սատանան մարդկության թուլության միջոցով, 

և որն առաջացնում է այնպիսի բռնություններ, ինչպես խոշտանգումը, սպանությունը, 

աբորտը և ինքնասպանությունը, կարող է կասեցվել այս 

Խաչակրաց աղոթքի (37) միջոցով. Աստծո բոլոր զավակների միավորման համար. 

Ով սիրելի Հիսու՛ս, միավորիր սիրո մեջ Քո բոլոր սիրելի հետևորդներին, որպեսզի 
մենք կարողանանք տարածել հավիտենական փրկության մասին Քո խոստման 
ճշմարությունը աշխարհով մեկ: 

Մենք աղոթում ենք, որ գաղջ հոգիները ովքեր վախենում են քեզ առաջարկել իրենց 
միտքը, մարմինն ու հոգին, ցած կգցեն հպարտության իրենց զենքը և կբացեն իրենց 
սրտերը Քո սիրո առջև ու կդառնան երկրի վրա Քո ընտանիքի մի մասը: 

Գրկիր այդ բոլոր կորած հոգիներին, սիրելի Հիսու՛ս, և թույլ տուր որ մեր սերը, որպես 
նրանց եղբայրներ և քույրեր, վեր բարձրացնի նրանց անապատից և մեզ հետ միասին 
տանի դեպի Սուրբ Երրորդության գիրկը, Սերը և Լույսը: 

Մենք դնում ենք մեր ողջ հույսը, վստահությունը և սերը Քո Սուրբ Ձեռքերի մեջ: 

Մենք խնդրում ենք Քեզ տարածել մեր պաշտամունքը, որպեսզի կարողանանք օգնել 
հոգիներ փրկելու: Ամեն: 

Ես սիրում եմ ձեզ, զավակնե՛րս: 

Դուք երբեք չպետք է ընկճվեք, երբ ձեր շուրջը չարություն եք տեսնում: 

Ձեր աղոթքները կարող են նվազեցնել այդ թուլությունը: 

Ձեր սերը կհաղթի դրան: 

Ձեր սիրող Փրկիչ 

Հիսուս Քրիստոս 

 

Համասեռ ամուսնությունը ծանր մեղք է 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ հետևորդների ցավն ու տառապանքը, ովքեր ստիպված են 

անօգնական ձևով դիտել, թե ինչպես են նոր օրենքները հակասում Իմ 

Ուսուցումներին, անկանխատեսելի մակարդակների են հասնում աշխարհում: 

Զավակնե՛րս, դուք ոչ միայն ստիպված եք ականատես լինել մեղքին, այլև ստիպված 

եք տեսնել, թե ինչպես է մեղքը ներկայացվում ձեզ, երբ ձեզ ստիպում են ընդունել այն 

որպես մարդասիրություն: 



Ես հատկապես ի նկատի ունեմ մեկ մեղք՝ համասեռ ամուսնությունը, որը 

ներկայացվում է որպես բնական իրավունք: 

Հետո ձեզանից ակնկալվում է ընդունել այդ պղծությունը մինչ այն կդրվի Իմ Հոր 

Գահի առջև եկեղեցում: Այդ մարդկանց համար բավական չէ, որ թողություն են տալիս 

համասեռ ամուսնությանը օրենքով, դրանից հետո նրանք փորձում են ստիպել Հայր 

Աստծուն, որ իրենց տա Իր օրհնությունը: Նա (Աստված) երբեք չի անի դա, որովհետև 

դա մի ծանր մեղք է Նրա Աչքում: 

Ինչպես են այդ մարդիկ համարձակվում մտածել, թե ընդունելի է ցուցադրել այդ 

պղծությունը Իմ Հոր եկեղեցիներում: 

Զավակնե՛րս, Ես սիրում եմ յուրաքանչյուր հոգու: 

Ես սիրում եմ մեղավորներին: 

Ես նողկում եմ նրանց մեղքից, բայց սիրում եմ մեղավորին: 

Համասեռ սեռական ակտերը ընդունելի չեն Իմ Հոր Աչքում: 

Աղոթեք այդ հոգիների համար, որովհետև Ես սիրում եմ նրանց, բայց չեմ կարող տալ 

նրանց այն շնորհները, որոնք ցանկանում են: 

Նրանք պետք է իմանան, որ անկախ նրանից, թե որքան են թողություն տալիս 

համասեռ ամուսնություններին, նրանց չի թույլատրվում մասնակցել ամուսնության 

սուրբ խարհրդին: 

Խորհուրդը պետք է գա Աստծուց: Խորհուրդները ընդունելու կանոնները պետք է 

արմատավորված լինեն Իմ Հոր ուսուցումների մեջ: 

Դուք չեք կարող ստիպել Իմ Հորը՝ Ամենաբարձրյալ Աստծուն, որ տա Իր 

օրհնությունը, կամ ստանալ Նրա սուրբ խորհուրդները, եթե դրանք չեն հարգվում 

հավուր պատշաճի: 

Մեղքը հիմա ներկայացվում է աշխարհին որպես լավ բան: 

Ինչպես նախկինում ասել եմ, աշխարհը շրջված է: 

Լավը ներկայացվում է որպես վատ, իսկ նրանք, ովքեր փորձում են ապրել Հայր 

Աստծո օրենքներով, նրանց ծաղրում են: 

Չարիքը, անկախ նրանից, թե ինչպես եք այն զգեստավորում, չի կարող դառնալ 

բարության գործողություն Իմ Հոր Աչքում: 

Իմ Հայրը կպատժի նրանց, ովքեր շարունակում են իրենց մեղքերը թափահարել Նրա 

առջև: 



Ուշ դարձրեք այս նախազգուշացմանը ձեր մեղքերի համար, որոնք կատարվում են, 

երբ դուք մերժում եք ենթարկվել Աստծուն, դրանք չեն ներվի և չեն կարող ներվել: 

Սա այն պատճառով է, որ դուք մերժում եք ընդունել մեղքը որպես այնպիսին, 

ինչպիսին կա: 

Ձեր Փրկիչ 

Հիսուս Քրիստոս 

 

Ես կգամ ամպերի մեջ՝ շրջապատված Երկնքի բոլոր 

հրեշտակներով և սրբերով 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ զավակները պետք է իմանան, որ աշխարհի հոգևորապես 

դատարկ լինելու պատճառն այն է, որ իրենք այլևս չգիտեն սխալի և ճշտի միջև եղած 

տարբերությունը: 

Եթե Իմ Լույսը չլիներ, որը լցնում է յուրաքանչյուր հոգու, ներառյալ մեղավորներին, 

աշխարհը կդադարեր գոյություն ունենալ: 

Իմ Լույսն է, որ շարունակում է կենդանի պահել աշխարհը: 

Իմ հետևորդներից շատերը, ովքեր իրենց նվիրաբերել են տառապելու Ինձ հետ 

միասին, նույնպես օգնում են այդ Լույսը վառ պահելու: 

Իմ Վերադարձից անմիջապես առաջ Իմ Լույսը կանհետանա աշխարհում երեք օր: 

Սա տեղի կունենա ամենավերջում և սա չպետք է շփոթել Նախազգուշացման հետ: 

Այս երեք օրերի ընթացքում է, որ կլինի լաց և ատամների կրճտոց, և մարդիկ 

խառնակռվի մեջ կլինեն՝ փնտրելով Իմ Լույսը, չնայած մերժում են Ինձ: 

Սա կլինի Ճշմարտության ժամանակը: 

Իմ հետևորդները չպետք է վախենան այդ երեք օրերից, քանի որ չնայած դուք չեք 

գիտակցի Իմ Ներկայությունը, Ես ձեզ հետ կլինեմ: 

Հետո, երեք օրից հետո, Ես կվերադառնամ երկիր ճիշտ այն ձևով, ինչպես բարձրացա 

Երկինք: 

Ես կգամ ամպերի մեջ՝ շրջապատված Երկնքի բոլոր հրեշտակներով և սրբերով մեծ 

փառքի մեջ: 



Որքա՜ն գեղեցիկ և ուրախալի կլինի այդ օրը, երբ Ես կգամ թագավորելու երկրի վրա 

Իմ Հոր Կամքին համապատասխան: 

Ոչ մի մարդ չի կասկածի, որ այդ Ես եմ: 

Ոչ էլ նրանք կասկածներ կունենան իրենց ապագայի հանդեպ: 

Սա կլինի այն օրը, երբ Ես գամ Դատելու: 

Ես կբաժանեմ Իմ ժողովրդին՝ նրանք ովքեր սիրում են Ինձ և նրանք՝ ովքեր ատում են 

Ինձ: 

Նրանք, ովքեր մերժել են Ինձ և պատվել ամեն ինչի, կքշվեն դժոխքի հավիտենական 

կրակների մեջ: 

Մյուսները կգան և կապրեն Ինձ հետ Դրախտի մեջ հարություն առած արդարների 

հետ միասին: 

Սա է այն վերջնական նպատակը, որին պետք է ձգտի յուրաքանչյուր հոգի, երբ Ես 

գամ նորից, ինչպես Ես խոստացել էի ձեզ: 

Քրիստոնյաներին ես ասում եմ հետևյալը: 

Իմացեք, որ այս մեծ և փառահեղ իրադարձությունը շուտով տեղի կունենա: 

Ձեր սերունդը կտեսնի Իմ փառապանծ Վերադարձը: 

Ես երբեք չեմ բացահայտի օրը, քանի որ միայն Իմ Հայրը գիտի սա, բայց Ես կարող եմ 

վստահեցնել ձեզ, որ Իմ Երկրորդ Գալուստի ժամանակը մոտ է: 

Իմ սրբազան սպասավորներին, ձե՛զ, Ես ասում եմ, որ ձեր պարտականությունն է 

նախապատրաստել Իմ ժողովրդին, այն հոգիներին, որոնց համար դուք 

պատասխանատու եք, որպեսզի նրանք ընդգրկվեն ապրողների գրքի մեջ: 

Ես աղերսում եմ ձեզ, ջանասիրաբար աշխատել հաղորդակցության միջոցների և 

աղոթքի տված հնարավորությունների միջոցով՝ նախապատարստելու համար 

աշխարհը Իմ Երկրորդ Գալուստին: 

Ձեր սիրող Փրկիչ 

Հիսուս Քրիստոս 

Ողջ մարդկության Ազատարար 

 

Կույս Մարիամ. Աղոթեք Բենեդիկտ Պապի համար, ով 

Հռոմից արտաքսվելու վտանգի մեջ է 
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Զավա’կս, հանդարտություն է, ինչպես փոթորկից առաջ, մինչ կաթոլիկ եկեղեցին 

շուտով կընկղմվի ճգնաժամի մեջ: 

Ես կոչ եմ անում ամենուր գտնվող իմ զավակներին, որ աղոթեն Բենեդիկտ XVI 

Պապի համար, ով Հռոմից արտաքսվելու վտանգի մեջ է: 

Նրան, կաթոլիկ եկեղեցու ամենասուրբ Երեցին, ատում են շատերը Վատիկանում: 

Մի չար սյուժե, նախագծված արդեն մի տարի, շուտով կերևա աշխարհով մեկ: 

Աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք կաթոլիկ եկեղեցում Աստծո բոլոր սրբազան 

սպասավորների համար, որոնց կհետապնդեն եկեղեցու ներսում այն մեծ բաժանման 

պատճառով, որը շուտով տեղի կունենա: 

Այդ մեծ հերձվածությանն ականատես կլինեն ողջ աշխարհում, բայց այն անմիջապես 

չի երևա որպես այդ դեպքը: 

Կեղծ Պապը սպասում է, որ ինքն իրեն բացահայտի աշխարհին: 

Զավակնե’րս, չխաբվեք, որովհետև նա Աստծուց չի լինի: 

Հռոմի բանալիները վերադարձվել են իմ Հորը՝ Ամենաբարձրյալ Աստծուն, ով 

կղեկավարի Երկնքից: 

Մեծ պատասխանատվություն կդրվի այն բոլոր սրբազան քահանաների, 

եպիսկոպոսների և կարդինալների վրա, ովքեր սիրում են իմ Որդուն: 

Նրանք կարիք կունենան շատ արիության և աստվածային տոկունության, որպեսզի 

առաջնորդեն հոգիներին դեպի Նոր Դրախտը: 

Այդ սրբազան աշակերտների կողմից իմ սիրելի Որդու Երկրորդ Գալուստի համար 

կատարվող ցանկացած ջանք կատաղի կերպով կդիմադրվի մյուս՝ խավարի կողմից: 

Ես կոչ եմ անում իմ բոլոր զավակներին, որ աղոթեն անհրաժեշտ զորության համար, 

մինչ հակաքրիստոսը և նրա գործընկերը՝ կեղծ մարգարեն, կբարձրանան: 

Դուք պետք է խնդրեք ինձ՝ Փրկության Մորը, աղոթքների համար, վստահանալու, որ 

կաթոլիկ եկեղեցին կփրկվի, և որ իմ Որդու Ճշմարիտ Խոսքը կփրկվի: 

Իմ Որդու խոստման ճշմարտությունը՝ մեծ փառքով վերադառնալու մասին, 

ոտնակոխ կարվի: 

Ձեզ, զավակնե՛րս, կտրվի ստերի մի շարք, որոնք կակնկալվի, որ դուք պատվեք և 

ընդունեք իմ Որդու Սուրբ Անվամբ:  



Իմ խաչակրաց աղոթքը (38) պետք է ասվի եկող ամսվա համար ամեն օր, 

վստահանալու համար, որ Աստծո սրբազան սպասավորները չընկնեն այն չար 

խաբեության մեջ, որը պլանավորվում է Կեղծ մարգարեի և նրա հետևորդների 

կողմից: 

Ով Օրհնյալ Մա՛յր Փրկության, խնդրում եմ, աղոթիր կաթոլիկ եկեղեցու համար այս 
դժվարին ժամանակներում, և մեր սիրելի Բենեդիկտ XVI Պապի համար՝ 
թեթևացնելու նրա տառապանքը: Մենք խնդրում ենք քեզ, Մայր Փրկության, որ 
ծածկես Աստծո Սրբազան սպասավորներին Քո սուրբ թիկնոցով, որպեսզի նրանց 
տրվի ուժեղ, հավատարիմ և քաջ լինելու շնորհները այն փորձությունների 
ընթացքում, որոնց կդիմակայեն: Աղոթիր նաև, որ նրանք հոգ տանեն իրենց հոտին 
Կաթոլիկ Եկեղեցու ճշմարիտ ուսուցումներին համապատասխան: 

Ով Աստծո Սուրբ Մա՛յր, տուր մեզ՝ երկրի վրա քո մնացորդ եկեղեցուն 
առաջնորդության ընծան, որպեսզի մենք կարողանանք առաջնորդել հոգիներ 
փրկելու դեպի քո Որդու Թագավորություն: 

Մենք խնդրում ենք քեզ, Մայր Փրկության, որ հեռու պահես խաբեբային ոո Որդու 
հետևորդներից, որ նրանց որոնումների մեջ պահես նրանց հոգիները, որպեսզի 
նրանք հարմար լինեն ներս մտնելու երկրի վրա Նոր Դրախտի դարպասներից: Ամեն: 

Գնացեք, զավակնե՛րս, և աղոթեք եկեղեցու նորացման և այն սրբազան 

սպասավորների ապահովության համար, ովքեր կտառապեն իրենց հավատի համար 

Կեղծ մարգարեի ղեկավարման ժամանակ: 

Մարիամ  

Մայր Փրկության 

 

Եկեղեցում հերձվածության ժամանակը համարյա հասել 

է, և դուք պետք է նախապատրաստվեք հիմա 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես ցանկանում եմ գրկել Իմ բոլոր աշակերտներին և 

հետևորդներին ամենուր Իմ Բազուկների մեջ այս պահին: 

Ես ձեր սփոփանքի կարիքն ունեմ, զավակնե՛րս: 

Ես ձեր մխիթարանքի կարիքն ունեմ Իմ տառապանքների համար, մինչ արցունք եմ 

թափում երկրի վրա գտնվող Իմ Եկեղեցու համար: 

Իմ սրբազան սպասավորներից ոմանք այնքան են հեռացել, որ նրանցից շատերը չեն 

հավատում Իմ Երկրորդ Գալուստին: 



Այն եպիսկոպոսները, քահանաներն ու կարդինալները, ովքեր հավատում են, նրանց 

մի կողմ են հրում և ստիպում լռել: 

Ինչպե՜ս եմ Ես լալիս Իմ այն խեղճ թանկագին աշակերտների համար, ովքեր իրենց 

կյանքը նվիրել են Ինձ և մարդկության մեջ Իմ ուսուցումները տարածելուն: 

Շուտով նրանք ստիպված կլինեն ուշադիր լինել, թե ինչ են ասում Իմ Սուրբ Խոսքի 

մասին, քանի որ նրանց կստիպեն հռչակել մի ստախոսի ուսուցումները, ում հոգին 

Լույսից չի գալիս: 

Միավորվեք հիմա, զավակնե՛րս, Իմ սիրելի քահանաներ և բոլորդ ովքեր սիրում եք 

Ինձ, և օգնեք Ինձ հոգիներ փրկել: 

Դա անելու համար դուք չպետք է կորցնեք ոչ մի պահ: Դուք պետք է ասեք մյուսներին 

այն մեծ փառքի մասին, որն սպասվում է առջևում ձեզնից յուրաքանչյուրիդ և ամեն 

մեկիդ համար Երկրորդ Գալուստի ժամանակ: 

Այս մեծ և փառահեղ իրադարձությունը կլինի այն պահը, երբ դուք վերջապես 

կմիավորվեք Ինձ հետ՝ ձեր թանկագին Հիսուսի հետ, ով այնքան շատ է սիրում ձեզ 

բոլորիդ: 

Դուք, Իմ սիրելի հետևորդնե՛ր, պետք է միշտ զգոն լինեք:  

Ձեզ կգայթակղեցնեն, որ լքեք Ինձ, հրաժարվեք Իմ ճշմարիտ ուսուցումներից, և ձեզ 

կստիպեն պատվել և ենթարկվել գառան մորթի հագած գայլին: 

Այնքան շատ խեղճ հոգիներ ոչ միայն կընկնեն կեղծ Պապի կախարդանքի տակ՝ 

այնքան վաղուց կանխասացված կեղծ մարգարեի, այլև նա կստիպի ձեզ հավատալ, 

թե աստվածային զորություններ ունի: 

Զավակնե՛րս, եկեղեցու մեջ հերձվածության ժամանակը համարյա հասել է, և դուք 

պետք է հիմա նախապատրաստվեք: 

Միավորվեք որպես մեկ: 

Բռնեք մեկդ մյուսից: 

Պաշտպանեք միմյանց և աղոթեք բոլոր նրանց համար, ովքեր կհետևեն սխալ ուղուն և 

կպատվեն կեղծ մարգարեին: 

Շատ աղոթքի կարիք կա, բայց եթե անեք այնպես, ինչպես Ես եմ ասում, կարող եք 

հոգիներ փրկել: 

Դուք, Իմ թանկագին հետևորդնե՛ր, կկազմեք երկրի վրա Իմ մնացորդ եկեղեցին, և ձեզ 

կառաջնորդեն այն քաջ սրբազան սպասավորները, ովքեր կճանաչեն կեղծ 

մարգարեին որպես այնպիսին, ինչպիսին նա իրականում կա: 



Մի վախեցեք, քանի որ Ես ձեզանից յուրաքանչյուրի վրա հեղում եմ իմաստության, 

հանդարտության և զանազանության շնորհները, ովքեր Ինձ խնդրում են այդ անել այս 

աղոթքի միջոցով. 

Ով Հիսուս, օգնիր ինձ միշտ տեսնել Քո Սուրբ Խոսքի Ճշմարությունը և հավատարիմ 
մնալ Քո Ուսուցումներին, անկախ նրանից, թե ինձ որքան կստիպեն մերժել Քեզ: 

Ոտքի կանգնեք հիմա և քաջ եղեք բոլորդ, քանի որ Ես երբեք չեմ լքի ձեզ: 

Ես կքայլեմ ձեզ հետ փշոտ ճանապարհով և ապահով ձևով ձեզ կառաջնորդեմ դեպի 

Նոր Դրախտի դարպասները: 

Դուք պետք է միայն Ինձ ամբողջապես վստահեք: 

Ձեր սիրող Փրկիչ 

Հիսուս Քրիստոս 

 

Ասա մարդկությանը, որ հիմա ամեն ինչ Իմ Ամենասուրբ 

Ձեռքերի մեջ է 
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Ես գալիս եմ քեզ մոտ այս երեկո, Իմ սիրելի աղջի՛կ, ասելու համար մարդկությանը, 

որ հիմա ամեն ինչ Իմ Ամենասուրբ Ձեռքերի մեջ է: 

Ես ի նկատի ունեմ գլոբալ խմբի գաղտնի պլանները, ովքեր ցանկանում են վերահսկել 

ձեր արժույթները, ձեր առողջապահության համակարգը և ձեր ինքնիշխանությունը: 

Նրանց թույլ չի տրվի ձեզ վերահսկել, և Իմ Հոր Ձեռքը արագորեն կիջնի, եթե նրանք 

փորձեն վնասել ձեզ, զավակնե՛րս: 

Բոլոր հավատացողներին, ովքեր ունեն Իմ Հավիտենական Հոր Պաշտպանության 

Կնիքը՝ Կենդանի Աստծո Կնիքը, նրանց ոչ մի վնաս չի հասնի: 

Ահա թե ինչու դու, աղջի՛կս, պետք է ապահովես, որպեսզի որքան հնարավոր է արագ 

կերպով Աստծո զավակներից շատերին տրվի այս հնարավորությունը աշխարհի 

յուրաքանչյուր անկյունում: 

Ձեր աղոթքները, զավակնե՛րս, շատ հզոր են, հատկապես նրանցը, ովքեր ասում են Իմ 

խաչակրաց աղոթքները, Իմ Աստվածային Գթասրտության աղոթքը և Սուրբ 

Վարդարանն ամեն օր: 



Այդ աղոթքներն արդեն հետաձգել և կանխել են մի միջուկային պատերազմ, 

միլիոնավոր հոգիների են փրկել դժոխքի կրակներից և կանխել են բազմաթիվ 

երկրաշարժեր: 

Երբեք մի մոռացեք, որ ձեր աղոթքներն են չարի դեմ ձեր ամենամեծ զենքերը: 

Իմ հանդեպ ձեր նվիրվածության պատճառով, Իմ՝ Հիսուս Քրիստոսի նկատմամբ սերը 

տարածվել է: 

Դուք, զավակնե՛րս, Իմ ժամանակակից աշակերտներն եք, և հիմա ձեզ տրվել է Սուրբ 

Հոգու իշխանությունն ու ընծան՝ տարածելու համար Իմ Ամենասուրբ Խոսքը: 

Հիմա ձեզ որպես ընծա տրվում է խաչակրաց աղոթքը (39), որպեսզի կարողանաք 

քայլել Աստծո բոլոր զավակների մեջ և օգնել նրանց նախապատրաստելու իրենց 

հոգիները Նոր Դրախտի և Իմ Երկրորդ Գալուստի համար: 

 Ով Հիսու՛ս, իմ սիրելի Փրկիչ, ես խնդրում եմ, որ ծածկես ինձ Քո Սուրբ Հոգով, 
որպեսզի կարողանամ իշխանությամբ խոսել Քո Ամենասուրբ Խոսքը՝ 
նախապատրաստելու համար Աստծո բոլոր զավակներին Քո Երկրորդ Գալուստին: 

Ես խնդրում եմ Քեզնից, Տեր Հիսու՛ս, այն բոլոր շնորհները որոնց կարիքն ունեմ 
հասնելու համար բոլոր հավատներին, հավատամքներին և ազգություններին, ուր էլ 
որ գնամ: Օգնիր ինձ խոսել Քո լեզվով, սփոփել խեղճ հոգիներին Քո շուրթերով և 
սիրել բոլոր հոգիներին այն յուրահատուկ աստվածային սիրով, որը դուրս է հեղվում 
Քո Սուրբ Սրտից: 

Օգնիր ինձ փրկել հոգիների՝ այնքան մոտիկ քո սրտին, և թույլ տուր ինձ սփոփել Քեզ, 
սիրելի Հիսու՛ս, երբ կորած հոգիները շարունակեն մերժել Քո գթասրտությունը: 

Հիսու՛ս, ես ոչինչ եմ առանց Քեզ, բայց քո առատաձեռն օգնությամբ ես կկռվեմ Քո 
Անվամբ՝ օգնելու համար փրկել ողջ մարդկությանը: Ամեն: 

Իմ բանակը, որը դուրս է եկել Իմ այս սուրբ պատգամներից, արդեն հասել է յոթ 

հարյուր հազար հոգու: 

Օգնեք Ինձ դարձի բերելու ավելի շատ Աստծո զավակների, որպեսզի ոչ մի հոգի 

չկորչի սատանային Դատաստանի ժամանակ: 

Ես ձեզ ուժեղ կպահեմ Ինձ համար արվող ձեր բոլոր աշխատանքի մեջ, զավակնե՛րս: 

Ես սիրում եմ ձեզ, Իմ թանկագին մնացորդ եկեղեցի՛: 

Ձեր սիրող Հիսուս 

Իմ Երկրորդ Գալուստի նկատմամբ ընդդիմությունը 

կատաղի կլինի 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ ցավը հիմա դարձել է քոնը Ինձ հետ ամբողջական միության 

մեջ: Չնայած սա շատ դժվար կլինի քեզ համար, այն քեզ շատ ուրախություն և 

բազմաթիվ նոր շնորհներ կբերի: 

Ես հիմա քեզ վրա հեղում եմ հոգիները կարդալ կարողանալու ընծան: Ես շնորհում 

եմ այս յուրահատուկ ընծան երկու պատճառով: Առաջինը, որպեսզի քեզ տամ այն 

պաշտպանությունը, որն անհրաժեշտ է, երբ կսկես շփվել Իմ հետևորդներից ոմանց 

հետ: 

Երկրորդը, այն սրտով կարծրացածներին դարձի բերելու համար է, ովքեր 

մարտահրավեր կնետեն Իմ Ամենասուրբ Խոսքին: 

Դու պետք է ընդունես այս նոր տառապանքը, որը զգում ես, և իմանաս, որ այն 

ուժգնանում է աշխարհում ավելացած չարության պատճառով: 

Դու, աղջի՛կս, և Իմ մյուս ընտրյալ հոգիներից շատերը, հիմա զգում եք և՛ ֆիզիկական, 

և՛ ներքին տառապանք միաժամանակ: 

Սա այն տառապանքի պատճառով է, որը այս օրերին զգում է նաև Իմ սուրբ Երեցը, 

երբ նա կդիմակայի ամենամեծ փորձությանը: 

Ընդունիր Իմ Գավաթը, աղջի՛կս, իսկ նրանց, ովքեր ընդունում են Իմ Սուրբ Խոսքը 

այս պատգամների միջոցով, իմացեք, որ ձեր հոգու առատաձեռնությունը ամեն օր 

միլիոնավոր հոգիներ է փրկում: Ձեր տառապանքի ոչ մի պահը չի կորչում անտեղի: 

Ես հասկանում եմ, զավակնե՛րս, որ երբ դուք վերցնում եք Իմ Խաչը և հետևում Ինձ, 

որ դուք դրա հետևանքով կտառապեք: 

Բայց իմացեք, որ այդ անելով դուք օգնում եք Ինձ փրկելու մարդկության մեծ մասին: 

Դուք Ինձ կօգնեք նաև երկրի վրա Իմ թագավորելու ժամանակ, երբ խաբեբան 

կվտարվի և երկրի վրա Իմ Նոր Դրախտը կմխրճվի: 

Իմացեք նաև, որ դուք, որ տառապում եք Ինձ հետ, հետևելով Դրախտ տանող Իմ 

ուղուն, կգնաք դեպի Գողգոթա տանող այն ճանապարհով, որով Ես գնացի երբ եկա 

առաջին անգամ: 

Այսօր քրիստոնյաները կարող են հավատալ, որ եթե Ես երկրորդ անգամ գալու լինեմ, 

այդպիսի դաժանությամբ չեն վարվի Ինձ հետ: Նրանք սխալվում են: 

Իմ Երկրորդ Գալուստի նկատամամբ ընդդիմությունը կատաղի կլինի: 

Իմ Սուրբ Խոսքը արդեն իսկ ծաղրվում և հարցականի տակ է դրվում, և կծաղրվի ու 

հարցականի տակ կդրվի: 



Իմ զավակները, հատկապես հաստատուն և ուժեղ հավատ ունեցողները, չեն 

կարողանում հասկանալ, որ մեծամասնությունը կմերժի Իմ մարգարեներին 

արտաքին տեսքից, ճիշտ ինչպես անցյալում էին մերժում: 

Այս ժամանակ քեզ տրվող Իմ Խոսքը, արդեն իսկ անտեսվում է եկեղեցու շատ 

մասերում և հեռացվում ճիշտ այնպես, ինչպես անում էին փարիսեցիները երկրի վրա 

Իմ եղած ժամանակ: 

Իմ ուսուցումների ճշմարտությունը, որոնք երբեք չեն փոխվել, կդատապարտվեն 

որպես ստեր: 

Ինչու՞ է այդպես: Ես ասում եմ ձեզ, որովհետև այնքան շատերն են շրջել Իմ 

ուսուցումների ճշմարատությունը այնպիսի չափով, որ այլևս չեն հավատում 

մահացու մեղքին: 

Այնքան շատերն են ընտրում անտեսել Սուրբ Աստվածաշնչում պարունակվող 

ճշմարտությունը: 

Ինչու՞ են նրանք մերժում, օրինակ, Նոր Երկնքի և Երկրի 1000 տարվա գոյությունը: 

Այս հայտնությունը չափազանց յուրօրինակ է, և ճշմարտությունն այնտեղ է, որ բոլորը 

տեսնեն: 

Չնայած դրան, Իմ Սուրբ Խոսքին մարտահրավեր են նետում: 

Հայտնության Գիրքը, ճիշտ ինչպես Դանիելի գրքում պարունակվող 

մարգարեությունները, տրվել են ձեզ միայն մասերով: Ձեզնից շատերն են շփոթված: 

Բայց սա այն պատճառով է, որ այդ երկու մարգարեներին հայտնված 

բովանդակությունը փակվել և թաքցվել է մինչև վերջին ժամանակները: 

Միայն Ես՝ Հիսուս Քրիստոսը, Աստծո Գառը, իշխանություն ունեմ մարդկությանը 

բացահայտելու բովանդակությունը: 

Ինչպե՞ս կարող եք հայտարարել, թե ամեն ինչ գիտեք Իմ Երկրորդ Գալուստի մասին, 

երբ միայն մասերը գիտեք: Երբ դրանք դեռևս չեն բացահայտվել: 

Դուք պետք է լսեք Իմ Սուրբ Խոսքը, քանի որ այն տրվում է ձեզ հոգիներ փրկելու 

համար: 

Եթե շարունակեք մերժել Իմ Խոսքը Նախազգուշացման տեղի ունենալուց հետո, մինչ 

աշխարհին տրված այս պատգամները կշարունակեն ծավալվել, դուք մեղավոր կլինեք 

Իմ Գթասրտության Ձեռքը մերժելու մեջ: 

Անկախ նրանից, թե որքան եք Ինձ հավատում, կամ հայտարարում, թե ճանաչում եք 

Ինձ, դուք կգործեք Ինձ մերժելու մեղքը: Որպես այդպիսին դուք կորած կլինեք Ինձ 

համար, և հարմար չեք լինի Դրախտի դարպասներից ներս մտնելու: 



Իմ պարտականությունն է, տրված ձեզ՝ ելնելով Իմ մաքուր սիրուց ու կարեկցանքից, 

որ Ես հիմա փորձում եմ ձեզ նախապատրաստել վերջին ժամանակների համար: 

Խնդրում եմ մի մերժեք Ինձ այս երկրորդ անգամ, մինչ գալիս եմ փրկելու 

մարդկությանը հավիտենական դատապարտությունից և առաջարկում եմ ձեզ 

հավիտենական փրկության բանալիները: 

Քանի որ Ես սիրում եմ ձեզ, դրա համար Ես պետք է հաստատուն լինեմ և 

առաջնորդեմ ձեզ դեպի ճշմարտությունը: 

Մի սպասեք մինչև Իմ Դատաստանի օրը, որ հայտնաբերեք Ճշմարտությունը: 

Եկեք Ինձ հետ հիմա և օգնեք Ինձ փրկելու ողջ մարդկության հոգիները: 

Ձեր Ուսուցիչ և Ազատարար 

Հիսուս Քրիստոս 

 

Ձեզ շատ ժամանակ չի մնացել, նախքան Ես կգամ 

Դատելու համար 
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Այսօր Ես գալիս եմ քեզ մոտ, Իմ սիրելի աղջի՛կ, տեղեկացնելու աշխարհին Իմ Մեծ 

Գթասրտության մասին: 

Ես ցանկանում եմ նաև տեղեկացնել աշխարհին Իմ Արդարադատության մասին: 

Զավակնե՛րս, շատ ժամանակ չունեք նախքան Ես կգամ դատելու: 

Այս ժամանակահատվածն է, այժմվանից մինչև Իմ Դատաստանի օրը, որը տեղի 

կունենա Իմ Երկրորդ Գալուստին, որ դուք պետք է օգտագործեք խելամտորեն՝ 

նախապատրաստելու համար ձեր հոգիները: 

Որպես ձեր Աստվածային Փրկիչ, Իմ պարտականությունն է ձեզ ուղղություն տալ, 

սովորեցնել և բացահայտել ուղիները, ուր կարողանաք վստահանալ, որ հարմար եք 

Իմ Դրախտը մտնելու համար: 

Մի մերժեք Իմ մարգարեներին, Ես դիմում եմ հատկապես Իմ սրբազան 

սպասավորներին: 

Դուք պետք է խոնարհությամբ և հոգու մաքրությամբ խնդրեք Ինձ, որ ծածկեմ ձեզ Իմ 

Սուրբ Հոգով՝ զանազանելու համար: 



Երբ այդ անեք, Ես կբացահայտեմ ձեզ հիմա այս մարգարեի միջոցով ձեզ տրվող Իմ 

Ամենասուրբ Խոսքի ճշմարտությունը: 

Դրանից հետո ձեր պարտականությունը կլինի վստահանալ, որ առաջնորդություն 

ստանալու համար ձեզ նայող բոլոր հոգիներին կօգնեք նախապատրաստելու իրենց 

հոգիները Իմ Երկրորդ Գալուստի համար: 

Երբեք մի վախեցեք արտասանել Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստ արտահայտությունը, 

քանի որ Իմ հոտից շատերը չգիտեն, թե դա ինչ է նշանակում: 

Նրանցից այնքան քչերին է ասվել այս մեծ և փառահեղ իրադարձության մասին, կամ 

էլ իրենց հոգիները նախապատրաստելու կարևորության մասին, որպեսզի լինեն 

շնորհի վիճակում: 

Երբեք մի վախեցեք քարոզել քավարանի կամ դժոխքի գոյությունը: Ձեր 

պարտականությունն է, որ Իմ ժողովրդին ասեք ճշմարտությունը: 

Ինձ նայեք առաջնորդության համար խաչակրաց այս աղոթքի միջոցով (40) – աղոթք 

հոգևորականության համար՝ Երկրորդ Գալուստի համար հոգիներ 

նախապատրաստելու. 

Ով իմ Հիսու՛ս, ես մի խոնարհ ծառա եմ և կարիք ունեմ, որ Դու առաջնորդես ինձ 
որպեսզի ես կարողանամ նախապատրաստել հոգիներին Քո Երկրորդ Գալուստին: 

Օգնիր ինձ դարձի բերելու հոգիների և նախապատարստելու նրանց ըստ Քո Սուրբ 
Կամքի որպեսզի նրանք հարմար լինեն մտնելու Նոր Երկինք և Երկիր, որ Դու 
խոստացար ողջ մարդկությանը՝ խաչի վրա Քո մահվան միջոցով: 

Տուր ինձ շնորհները, որոնց կարիքն ունեմ, որպեսզի կարողանամ հասցնել Քո Խոսքը 
ծարավ հոգիներին, և երբեք չտատանվեմ Քո հանդեպ իմ պարտականության մեջ, 
սիրելի Հիսու՛ս, ում ես Իմ հավատարմությունն եմ հայտնում իմ սրբազան 
երդումների միջոցով: Ամեն: 

Գնա հիմա, Իմ Սրբազան Սպասավո՛ր, և ընդունիր այն դերը, որի համար ընտրվել ես: 

Իմ Երկրորդ Գալուստի համար հոգիներ նախապատրաստելու կոչը հիմա 

ամենամեծն է ձեր սպասավորության մեջ, և դուք պետք է ընդունեք սա սիրով և 

ուրախությամբ ձեր սրտերի մեջ: 

Ընդունիր նաև որպես սրբազան սպասովոր ընտրված լինելու ընծան այս վերջին 

ժամանակների համար, երբ Նոր Երկինքն ու Երկիրը միանան որպես Իմ Նոր 

Դրախտ: 

Դուք օրհնյալ եք, որ ապրում եք այս ժամանակներում: 



Բայց ձեզ կչարչարեն ու կխանգարեն ձեր ճամփորդության յուրաքանչյուր մասում, 

երբ օգնեք երկրի վրա հոգիներ փրկել խաբեբայից և բոլոր նրանց, ում նա գայթակղում 

է, որ ձեր սրտերը մի կողմ դարձնեք Ինձնից՝ ձեր Աստվածային Փրկչից: 

Երբեք տեղի չտաք ձեր սուրբ առաքելության մեջ և իմացեք, որ Ես՝ Հիսուսը քայլում եմ 

ձեզ հետ ճանապարհի յուրաքանչյուր քայլը: 

Ձեր սիրող Հիսուս 

 

Նույնիսկ Նախազգուշացումը դարձի չի բերի բոլոր 

չհավատացողներին 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, այսօր Ես կոչ եմ անում Իմ բոլոր հետևորդներին՝ իրենց 

ժամանակը նվիրել աղոթելու նրանց համար ովքեր Ինձ՝ Հիսուս Քրիստոսին չեն 

հավատում, ոչ էլ հավիտենական փրկությանը: 

Այդ հոգիկները մոտիկ են Իմ Սրտին և նրանք են, ովքեր դարձի գալու կարիք ունեն, 

որպեսզի կարողանան առաջինը փրկվել: 

Նրանք, ովքեր կույր են, չեն կարող տեսնել, որ իրենց կյանքը չի ավարտվում երկրի 

վրա: 

Շատերը չեն ընդունում, որ իրենք գոյություն են ունենալու հավիտյան: 

Այդ հոգիները խորապես վիրավորում են Ինձ, և Ես սարսափ եմ զգում, մինչ դիտում 

եմ, թե ինչպես են ոչնչացնում կյանքը իրենց հոգիների մեջ երկրի վրա այս կյանքի 

ընթացքում: 

Նույնիսկ Նախազգուշացումը դարձի չի բերի նրանցից շատերին, ովքեր իրենց 

աթեիստ են համարում: 

Նրանց միակ փրկությունը զոհաբերվող հոգիների աղոթքների և տառապանքի 

միջոցով է: 

Ես ձեզ աղոթքի կոչ եմ անում չհավատացողների համար այս խաչակրաց աղոթքի 

միջոցով (41) – Չհավատացեղների հոգիների համար. 

Ով իմ Հիսու՛ս, օգնիր Քո զավակներին, ովքեր կույր են փրկության Քո խոստումի 
հանդեպ: 

Ես խնդրում եմ Քեզ, որ իմ աղոթքների և տառապանքի օգնությամբ բացես 
չհավատացողների աչքերը, որպեսզի նրանք կարողանան տեսնել Քո Քնքուշ Սերը և 
վազեն Քո Սուրբ Բազուկների մեջ պաշտպանության համար: 



Օգնիր նրանց տեսնել ճշմարտությունը և թողություն փնտրել իրենց բոլոր մեղքերի 
համար, որպեսզի կարողանան փրկվել և առաջինը լինել մտնելու Նոր Դրախտի 
դարպասներից: 

Ես աղոթում եմ այդ խեղճ հոգիների համար, ներառյալ տղամարդկանց, կանանց և 
երեխաների, և կոչ եմ անում Քեզ որ թողություն տաս նրանց մեղքերին: Ամեն: 

Գնացեք հիմա, Իմ թանկագին բանա՛կ և ուշադրությունը կենտրոնացրեք Իմ խեղճ 

կորած զավակների վրա: Օգնեք Ինձ՝ ձեր Հիսոսին, փրկել նրանց հոգիները: 

Ձեր սիրող Փրկիչ 

Հիսուս Քրիստոս 

 

Կույս Մարիամ. Խնդրիր Իմ զավակներին մեկ օրով ծոմ 

պահել Ավագ Ուրբաթ օրը՝ մեկ համաշխարհային 

արժույթը կասեցնելու համար 
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Զավա՛կս, Ավագ շաբաթվա ընթացքում քո տառապանքները, ինչպես նաև մյուս 

ընտրյալ հոգիների տառապանքները, կուժգնանան: 

Այդ շաբաթվա ընթացքում խաբեբան պատերազմների, հալածանքի և բռնության 

միջոցով կվնասի որքան կարող է շատ Աստծո զավակների: 

Այդ ժամանակ է, որ նա մեծ տառապանք է պատճառում, ճիշտ ինչպես իմ Թանկագին 

Որդին կրեց՝ Խաչի վրա Իր տառապանքի ընթացքում: 

Զավա՛կս, դու պետք է ասես բոլոր նրանց, ովքեր ամենուր խրախուսել են հոգիների՝ 

աղոթելու իմ Սուրբ Վարդարանը յուրաքանչյուր ուրբաթ օր մինչև Զատիկ, որ ես շատ 

գոհ եմ: 

Այդ պաշտամունքի միջոցով օգնություն են ստանում այն բոլոր հոգիները, որոնց 

նրանք փրկում են իրենց սեփական ազգերի տառապանքի հետ միասին: 

Իմ Որդու Սերը հիմա ավելի շատ մարդիկ են զգում ողջ աշխարհով մեկ, մեծ 

տառապանքի ժամանակ: 

Նա թեթևացնում է նրանց ցավը Իր հատուկ շնորհներով և հանգստացնում է նրանց 

հոգիները Սուրբ Հոգու Զորությամբ: 

Զավակնե՛րս, ձեր աղոթքները, որոնք սիրով ներկայացնում եք Երկինք, լսվում են: 



Դուք պետք է փնտրեք իմ Որդու և իմ Հավիտենական Հոր օգնությունը միշտ: 

Յուրաքանչյուր եզակի աղոթք, անկախ նրանից թե որքան փոքր է, լսվում և դրանց 

պատասխան է տրվում Ամենաբարձրյալ Աստծո Կամքին համապատասխան: 

Զավա՛կս, խնդրիր իմ զավակներին, որ մեկ օրով ծոմ պահեն Ավագ Ուրբաթ օրը, 

որպեսզի կասեցնեն մեկ համաշխարհային արժույթի ներմուծումը: 

Ձեր աղոթքներն ու ծոմապահությունը կարող են անել այդ: 

Հենց որ ձեր ծոմապահության ժամանակ ասվի այս աղոթքը, իմ Հավիտենական 

Հայրը կկասեցնի այդ մարդկանց այդ դաժանությունը պատճառելուց, որը նրանք 

պլանավորում են որպեսզի կարողանան վերահսկել ձեզ: 

Այս նույն մարդիկ ցանկանում են ոչնչացնել քրիստոնեությունը, ուստի կարևոր է, որ 

դուք կասեցնեք դա տեղի ունենալուց՝ հատուկ զոհողությունների միջոցով: 

խաչակրաց աղոթք (42) Ծոմապահության աղոթք՝ կասեցնելու համար մեկ 

համաշխարհային արժույթը. 

Ով Ամենաբարձյալ Աստվա՛ծ, ես առաջարկում եմ Քեզ իմ ծոմապահության ընծան, 
որպեսզի Դու կասեցնես չարի ճանկը աշխարհում որ պլանավորում է սովամահ անել 
իմ երկիրը սննդից՝ ներառյալ Կյանքի Հացից: 

Ընդունիր իմ առաջարկը և լսիր իմ աղերսները ուրիշ ազգերի համար, կանխելու 
համար նրանց տառապանքը, որը պլանավորվել է հակաքրիստոսի կողմից: 

Փրկիր մեզ, սիրելի Տե՛ր, չարությունից և պաշտպանիր մեր հավատը, որպեսզի մենք 
կարողանանք պատվել Քեզ այն ազատության միջոցով, որի կարիքն ունենք Քեզ 
սիրելու և երկրպագելու համար հավիտյանս հավիտենից: Ամեն: 

Զավա՛կս, Ավագ Ուրբաթ օրվա մեկօրյա ծոմապահությունը շատ ազատություն կբերի 

ազգերին չարից և նրանցից, ովքեր հետևում են նրա չար ցանկություններին՝ 

վերահսկելու բոլոր ազգերի ֆինանսները: 

Ձեր սիրող Մայր 

Մայր Փրկության 

Մայր Աստծո 

 

Հիսուսը բացահայտում է Իր Խաչելության 

մանրամասներ 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ ավելի շատ տառապելու ժամանակը մոտենում է, երբ կնշվի 

խաչի վրա Իմ տառապանքի հիշատակը: 

Ոչ մի մարդ չի հասկանում Իմ տառապանքի աստիճանը խաչելության ընթացքում, ո՛չ 

էլ այն, թե ինչպես Ես խարազանվեցի: 

Իմ խարազանումն ամենավատն էր: Ինձ դաժանորեն ծեծում էին տասը հոգի, և Իմ 

մարմնի յուրաքանչյուր մատնաչափը կտրատվել էր մտրակվելուց: 

Իմ Մեջքի միսը պոկվել էր, և Իմ Ուսերի բերանները տեսանելի էին: 

Ես հազիվ էի կարողանում կանգնել, իսկ մի Աչքս կապտած էր և ջարդված: 

Ես կարողանում էի տեսնել միայն ձախ աչքով: 

Երբ Ինձ տարան Պոնտացի Պիղատոսի մետ և Իմ Գլխին դրեցին փշե պսակը, Ես 

հազիվ էի կարողանում կանգնել: 

Հետո նրանք Ինձ մերկացրեցին, նախքան Գլխիս կգցեին մի կարճ կարմիր ծածկոց, 

իսկ աջ Ձեռքումս կդներին արմավենու ճյուղ: 

Ամեն մի փուշը ասեղի պես էր. Այնքան որ նրանք սուր էին: Այդ փշերից մեկը ծակեց 

նաև Իմ աջ Աչքը, որի հետևանքով հազիվ էի կարողանում տեսնել: 

Ես այնքան շատ Արյուն էի կորցրել, որ ործկացի, իսկ գլուխս այնքան էր պտտվում, որ 

երբ սկսեցի բարձրանալ Գողգոթա, չէի կարողանում պահել Խաչը: 

Ինձ շատ անգամ թվաց, թե ժամեր անցան մինչև հասա բլրի գագաթին: 

Ինձ խարազանում և մտրակում էին ճանապարհի յուրաքանչյուր քայլի: 

Իմ Մարմինն ամբողջովին ծածկված էր արյունով և խիտ քրտինքով, այրող արևի 

պատճառով: 

Ես մի քանի անգամ ուշագնաց եղա: 

Չնայած այս ամենը ցավալի էր և տառապալի, բայց ամենատառապալին Իմ հանդեպ 

ցուցաբերվող ատելությունն էր ոչ միայն չափահասների կողմից ողջ ճանապարհի 

ընթացքում, այլև՝ երեխաների, ովքեր ոտքով հարվածում էին Ինձ, որովհետև 

հետևում էին իրենց ծնողների օրինակին: 

Նրանց բերաններից դուրս հորդող ճչոցները և ատելությունը ոչինչ էր՝ համեմատած 

այն վախի հետ, որ նրանք ունեին Իմ հանդեպ: 

Քանի որ, այդ ամենի հետ միասին, նրանք դեռևս վստահ չէին, արդյո՞ք Ես այն 

Մեսիան էի, որին իրենք այդքան երկար սպասում էին: 



Այդ պատճառով էլ ավելի հեշտ էր ատել Ինձ, մերժել Ինձ, քան թե ընդունել, քանի որ 

դա կնշանակեր, որ իրենք պետք է փոխեին իրենց ճանապարհները: 

Իմ ամենատառապալի պահն այն էր, երբ Ես ընկա գետնին կողքի վրա, նորից մեջքիս 

ոտքի հարված ստացա և տեսա Իմ սիրելի Մորը՝ Ինձ նայելիս: 

Նրա Սիրտը կոտրված էր, և նրան պահում էին Իմ աշակերտներից երկուսը: 

Ես նրան կարողանում էի տեսնել միայն մնացած մի Աչքի միջոցով և Ինձ համար 

դժվար էր դիմանալ՝ տեսնելով նրա տառապանքը: 

Ծաղր ու ծանակը, ծաղրանքն ու ոռնոցը, որ գալիս էր հազարավոր ամբոխից, Ես 

պառկած զգում էի գետնի միջոցով, և Իմ և ուրիշ վեց հոգու խաչելությունը 

կազմակերպելու և վերահսկելու համար պահանջվեց վեց հարյուր զինվոր: 

Ես նրանց ուշադրության հիմնական կենտրոնն է, և մյուսներն այնպես չտառապեցին, 

ինչպես Ես: 

Երբ Իմ դաստակները մեխվեցին խաչին բութ մատերի հիմքում, Ես այլևս չէի 

կարողանում զգալ: 

Իմ Մարմինն այնքան ծեծված ու կապտած էր, որ Ես շոկի մեջ էի: 

Իմ Ուսերը խախտվել էին իրենց տեղից և Իմ Բազուկները դուրս էին եկել իրենց 

խոռոչներից: 

Նախքան Ինձ կմեխեին խաչի վրա, Ինձ հասցվել էին ամենավատ ֆիզիկական 

վնասվածքները: 

Ես ոչ մի ճիչ չարձակեցի: 

Ոչ մի բողոք: 

Միայն մի շշունջ: 

Դա կատաղեցրեց Ինձ մահապատժի ենթարկողներին, ովքեր ռեակցիա էին 

ցանկանում իրենց զգայականի բավարարման համար: 

Ես երբեք չխոսեցի նրանց հետ, քանի որ այդ անել՝ կնշանակեր, որ Ես կխոսեի 

Սատանայի և նրա չարքերի հետ, որոնք մտել էին նրանց հոգիների մեջ: 

Այդ էր պատճառը, որ նրանց չարությունն Իմ հանդեպ այդքան ուժեղ էր: 

Ես կախված մնացի Խաչի վրա հինգ ժամ: 

Արևն այրում էր, ամպեր չկային որ նվազեցներին Իմ մաշկի այրվելը: 

Հենց որ Ես շնչեցի վերջին շունչս, Իմ Հայրը առաջ քշեց սև ամպեր և որոտ ու կայծակ: 



Փոթորիկը, որ տեղի ունեցավ, այնպիսի սարսափելի ուժգնության էր և այքան 

հանկարծակի, որ Ինձ դիտողների մոտ այդ ժամանակ կասկած չմնաց, որ Ես իրոք 

այն Փրկիչն էի, որն ուղարկվել էր Հայր Աստծո կողմից: 

Ես բացահայտում եմ քեզ սա, աղջի՛կս, որպես մի ընծա՝ քեզ, ի պատասխան այն մեծ 

տառապանքի, որը դու առաջարկեցիր Ինձ: 

Ասա Իմ զավակներին, որ Ես չեմ ափսոսում Խաչի վրա Իմ Տառապանքի համար: 

Ես ափսոսում եմ նրա համար, որ Իմ զոհաբերությունը մոռացվել է, և որ այնքան 

շատերն են ժխտում, որ Իմ խաչելությունը տեղի է ունեցել: 

Շատերը գաղափար չունեն, թե Ես ինչ տառապանք կրեցի, քանի որ Իմ 

առաքյալներից շատերն ականատես չեղան Իմ Գողգոթա բարձրանալուն: 

Ինձ այսօր վիրավորում է այն, որ այնքան շատերն են դեռևս մերժում Ինձ: 

Իմ կոչը ձեզ, Իմ հետևորդնե՛ր, սա է, որ թույլ չտաք Իմ խաչելությունն անտեղի կորչի:  

Ես մեռա ԲՈԼՈՐ մեղքերի համար, ներառյալ նրանց, որոնք այսօր կատարվում են: 

Ես ցանկանում եմ և կարիք ունեմ փրկելու նույնիսկ նրանց, ովքեր մերժում են Ինձ 

նույնիսկ այսօր: 

Ձեր Սիրող Փրկիչ 

Հիսուս Քրիստոս 

Ես խնդրում եմ ձեզ. Ինձ նորից մի խաչեք 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, կարևոր է, որ Աստծո բոլոր զավակները հասկանան, թե Ես ինչու 

մեռա՝ փրկելու համար աշխարհը հավիտենական դատապարտումից: Սատանան, ով 

թագավորում է մարդկության սրտերում Ադամի և Եվայի անկումից ի վեր, կարծում է, 

թե ինքը հաջողությամբ գողացել է հոգիներ: Մարդկության մեծ մասը չի ընդունում 

Աստծո Խոսքը, հատկապես Պատվիրանները, որոնք տրվեցին Մովսեսի միջոցով: 

Այդ ժամանակ Ես ուղարկվեցի, ապահովելու համար, որ մարդկությանը տրվի 

ճշմարտությունը՝ այն հույսով, որ աշխարհը ընդունի դա և ետ շրջվի դեպի Հայրը: 

Չնայած շատերն ընդունեցին Իմ Ամենասուրբ Խոսքը, մեծամասնությունը մերժեց 

ընդունել Ինձ որպես Մեսիան: 

Ճշմարտությունն այն է, որ նրանք ոչ մեկին չէին ընդունի, ներառյալ մարգարեներին, 

որովհետև բավարարված էին զգում ապրել մեղքի մեջ, որը բռնել էր նրանց հոգիները: 



Եթե նրանք Ինձ ընդունեին, Ես կթագավորեի երկրի վրա, և ողջ մարդկությունը 

կարող էր հավիտենական փրկություն ստանալ: 

Դրա փոխարեն Ես մերժվեցի: 

Հրեաները՝ Իմ սեփական ժողովուրդը, արհամարհեցին Ինձ: 

Փարիսեցիները վերևից էին նայում Ինձ վրա, սակայն երբ նրանք լսեցին Իմ Սուրբ 

Խոսքը, չկարողացան Ինձ պարզապես անտեսել: 

Դա այն պատճառով էր, որ Իմ Խոսքերը նրանց սրտերում կայծ վառեցին, որը նրանց 

համար դժվար էր վանել: 

Ուստի նրանք շարունակում էին նորից ու նորից գալ Ինձ մոտ՝ Ինձ հարցեր տալու: 

Այսօր նույնը ճշմարիտ է: Ձեզնից նրանք, ովքեր հայտարարում են, թե մերժում են Իմ 

մարգարեի միջոցով ասված Իմ Խոսքը, չեն կարող պարզապես հեռանալ:  

Չնայած ձեր մերժման հայտարարություններին, դուք շարունակում եք նորից ու նորից 

ետ գալ: 

Ժամանակի ընթացքում դուք կընդունեք Իմ Խոսքը, որն այսօր ասվում է ձեզ: 

Դուք չպետք է անեք այն նույն սխալը, որն արեցին նրանք, ովքեր ոչ միայն մերժեցին 

Ինձ, այլև խաչեցին Ինձ: 

Ես խնդրում եմ ձեզ: Ինձ նորից մի խաչեք: 

Թույլ տվեք Ինձ առաջնորդել ձեզ դեպի փրկություն՝ հիմա Ինձ լսելով, մինչ Ես 

կանչում եմ ձեզ Երկնքից, որ նախապատրաստեմ ձեզ փրկության և Իմ Նոր Դրախտի 

համար: 

Ձեր սիրող Հիսուս 

 

Կույս Մարիամ. Ես Բարեխոսն եմ: Իմ միջոցով՝ Ես 

կբերեմ ձեր աղոթքները Իմ թանկագին Որդու առջև 
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Զավա՛կս, դու պետք է իմանաս, որ մինչ քեզ տրվող իմ Որդու պատգամները փոխվում 

են՝ բացահայտելով թե՛ անցյալ, և թե՛ գալիք դեպքեր, դու ավելի շատ հարձակման 

կենթարկվես: 

Իմ Որդու Սուրբ Խոսքը միշտ կմերժվի նրանց կողմից, ովքեր մերժում են լսել Նրան: 



Մարդկային կարծիքը կարևոր չէ: 

Այս ժամանակ իմ Որդու հաղորդակցությունն աշխարհի հետ չափազանց կարևոր է, և 

չպետք է թույլ տալ նրանց, ովքեր հակառակվում են այս պատգամներին, ուշացնել 

կամ շեղել քո ուշադրությունն այս աշխատանքից: 

Հիմա Խաչի վրա իմ Որդու Տառապանքի մասին խոնարհ խորհրդածության 

ժամանակն է: 

Իմ զավակները պետք է պատվեն այն զոհաբերությունը, որը Նա կատարեց ողջ 

մարդկության համար, Ավագ շաբաթվա ընթացքում իրենց անձնական 

զոհողությունները կատարելու միջոցով: 

Աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք, զավակնե՛րս, աշխարհում խաղաղության համար:    

Աղոթեք նաև Հռոմի Պապի պաշտպանության համար կաթոլիկ եկեղեցու հանդեպ 

կատաղի դիմադրության այս ժամանակներում:  

Աղոթքը, խոնարհությունը և իմ Որդու հանդեպ պարզ նվիրվածությունն անհրաժեշտ 

են, որպեսզի դուք մոտենաք իմ Որդու սրտին: 

Ես Բարեխոսն եմ: Իմ միջոցով՝ ես կբերեմ ձեր աղոթքներն իմ թանկագին Որդու առջև: 

Իմ միջոցով՝ ես կօգնեմ ձեզ սիրել Նրան ավելի շատ և տալ Նրան այն սփոփանքը, որի 

կարիքը Նա ունի հիմա, երբ աշխարհը նշում է Խաչի վրա Նրա Մահվան հիշատակը: 

Ձեր Սիրող Մայր 

Մայր Փրկության 

 

Իմ Նոր Հրաշքները կներկայացվեն աշխարհին 

Շաբաթ, 31 մարտի, 2012թ., ժ. 11:00 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, դու պետք է խիզախ մնաս քո տառապանքի ընթացքում և թույլ 

չտաս, որ վախը ներս մտնի քո սրտի մեջ: 

Միության մեջ, ճշմարտապես Ինձ հետ, քո տառապանքը համընկնում է այն 

շաբաթվա հետ, որը նշում է Խաչի վրա Իմ մահվան հիշատակը: 

Դա պատահականություն չէ: Քանի որ այն տառապանքը, որը դու և նման այլ 

ընտրյալ հոգիներ կրում եք այս շաբաթվա ընթացքում, Դժոխքի կրակներից 

միլիոնավոր հոգիներ կփրկի: 



Ճիշտ ինչպես Ես կրեցի ցավ, խոշտանգում և մահ՝ մարդկությանը հավիտենական 

դատապարտումից փրկելու համար, նույն կերպ զոհաբերվող հոգիները փրկում են 

այլ հոգիների, որպեսզի նրանց տրվի հավիտենական կյանքի Ընծան: 

Անկախ նրանից, թե որքան դժվար և սարսափեցնող է այդ տառապանքը, միշտ հիշիր 

այն ընծան՝ մարդկությանը, որը նա ներկայացնում է: 

Զավակնե՛րս, մինչ Ավագ շաբաթը սկսվում է, խնդրում եմ մտորեք Խաչի վրա Իմ 

Տառապանքի մասին: 

Ոչ թե պարզապես տառապանքի մասին, այլ ազատության այն ընծայի, որը 

տառապանքը տալիս է մարդկությանը: 

Իմ Գթասրտությունից դուրս չի մնա ոչ մի հոգի, ներառյալ նրանք, ովքեր սատանայի 

ազդեցության տակ ընկած դաժան և կարծրացած մեղավորներ են: 

Գթասրտությունից, որը հնարավոր դարձավ այն ընծայի պատճառով, որն Իմ սիրելի 

Հայրը տվեց աշխարհին: 

Երբ Նա ուղարկեց Ինձ՝ Իր միակ Որդուն, Նա կատարեց ամենամեծ Զոհաբերությունը: 

Այդ Զոհաբերությունը՝ Իր բոլոր զավակների հանդեպ ունեցած ջերմ սիրո 

ապացույցը, նշանակում է, որ հնարավոր է մեկընդմիշտ ոչնչացնել սատանային: 

Իմ Հոր կողմից մարդկությանը տրված ազատ կամքի պատճառով յուրաքանչյուր 

մարդու կտրվի ընտրություն: 

Դուք կլինեք կամ Իմ Հոր կողմից, կամ Նրա դեմ: 

Դուք կընտրեք կամ Հավիտենական Կյանքի Դրախտը, կամ Դժոխքի սարսափը: 

Սատանան, մինչ նրա օրերը համարյա վերջանում են, ետ չի նստի մինչ Իմ նոր 

հրաշքները ներկայացվեն աշխարհին այս ժամանակ: 

Նա ոչ միայն կհարձակվի խավար հոգիների վրա՝ նրանց ավելի մոտեցնելու 

խավարին ու իր տիրապետմանը, այլև թիրախ կդարձնի նվիրված քրիստոնյաների: 

Հրաշքները, որոնց մասին Ես խոսում եմ, առաջին հերթին Իմ հաղորդակցությունն է 

քո միջոցով, աղջի՛կս: Իմ Ձայնը լսվում է, և դարձը բազմապատկվում է: 

Միլիոնավոր հոգիներ են գալիս Ինձ մոտ հիմա այս պատգամների միջոցով: 

Մյուս հրաշքների մեջ մտնում են Իմ Գթասրտության մեծ ընծան, որը Ես շուտով 

կբերեմ աշխարհին, երբ Նախազգուշացումը տեղի ունենա: 



Առաջին անգամ յուրաքանչյուր մարդու, կնոջ և երեխայի կտրվի ապացույցը, որ ոչ 

միայն Հայր Աստված Գոյություն ունի, այլև Ես՝ Հիսուս Քրիստոսը, Նրա Միակ Որդին 

նույնպես Գոյություն ունեմ: 

Սա նշանակում է, որ բոլոր կրոնները, ներառյալ հրեա ժողովուրդը՝ Իմ ընտրյալ 

ժողովուրդը, որոնցից Ես եկա, կհասկանան ճշմարտությունը: 

Գլոբալ դարձի հրաշքը կկատաղեցնի սատանային, ով տեղի չի տա նույնիսկ այդ 

էտապում: Սարսափելի մեղքի մեջ գտնվող խեղճ հոգիների համար դժվար կլինի 

նրանից դուրս պրծնել: 

Այլ հրաշքների թվում կլինեն գլոբալ իրադարձություններ, ներառյալ էկոլոգիական 

հրաշքներ, որոնք կտրվեն Իմ Հոր կողմից Իր երկու վկաների՝ քրիստոնյաների և 

հրեաների հանդեպ ունեցած սիրուց ելնելով: 

Ուժ կտրվի այս երկու հավատքներին, երբ նրանք հալածանքի ենթարկվեն: 

Նրանց թշնամիները կտառապեն, երբ նրանց սարսափելի պատժի ենթարկեն: 

Իսկ հետո կլինի Իմ Երկրորդ Գալուստը, ամենամեծ հրաշքը Իմ Հարությունից հետո: 

Դա կլինի այն օրը, երբ Ես կգամ դատելու կենդանիներին ու մեռածներին: 

Դա այն օրն է երբ Ես կգամ հավաքելու Իմ ընտանիքը, որպեսզի մենք դառնանք մեկ: 

Հետո կսկվի Իմ թագավորությունը, երբ Երկինքն ու երկիրը միանան՝ դառնալով մեկ, 

1.000 տարի: 

Այդ ժամանակ բոլորը կապրեն Իմ Հոր Աստվածային Կամքով: 

Ձեր սիրող Հիսուս 

 

Թող նրանք աղոթեն Ինձ՝ զանազանելու համար 

Երկուշաբթի, 2 ապրիլի, 2012թ.,  ժ. 15:30 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, դու պետք է հանգստանաս հիմա, քանի որ նրանց գրոհները, ովքեր 

չեն կարող ընդունել Իմ ճշմարիտ Խոսքերը, շարունակվում են: 

 

Քեզ թույլ չի տրվում պաշտպանել Իմ Խոսքը, բայց հիմա Ես քեզ հրահանգ եմ տալիս 

չխոսել նրանց հետ, ովքեր կասկածում են Իմ Խոսքին, քանի որ դա քո 

պարտականությունը չէ: 

 



Աղջի՛կս, անկախ նրանից, թե որքան գայթակղիչ է ապացուցել Իմ Ամենասուրբ Խոսքի 

վավերականությունը մարդկության համար այս ժամանակներում, դու չպետք է դա 

անես: 

 

Ես ոչ մի պատասխան չտվեցի Ինձ մահվան դատապարտողներին Իմ խաչելության 

ընթացքում: Դու չպետք է փորձես պատասխանել նրանց, ովքեր ցանկանում են 

հետապնդել Ինձ Իմ պատգամների միջոցով: 

 

Նրանք քեզ վրա չեն բարկացած, աղջի՛կս, այլ՝ Ինձ վրա: 

 

Ես կարող եմ միայն աշխարհին ասել, թե ինչպես նախապատրաստվեն Իմ Երկրորդ 

Գալուստին: Ես չեմ կարող ստիպել նրանց: 

 

Անտեսիր այդ խայթոցները: Դրանց մեծ մասն անկեղծ հոգիների կողմից են, ովքեր 

զգում են հարցեր տալու անհրաժեշտությունը: Բայց քեզ թույլ չի տրվում այդպես 

անել: Թող նրանք աղոթեն Ինձ՝ զանազանելու համար: Միայն Ես 

պատասխանատվություն ունեմ նրանց հոգիների հանդեպ: Նույնիսկ երբ դու 

առաջարկում ես տառապանքը հոգիներ փրկելու համար, դա դեռևս քո 

պարտականությունը չէ: 

 

Ուստի գնա և ասա նրանց, ովքեր կասկածներ ունեն, ինչպես Իմ Թովմաս առաքյալը, 

որ այդ Ես էի, որ երևացի նրան Իմ Հարությունից հետո, երբ կանգնեցի նրա առջև: 

Միայն Իմ Վերքերին ձեռք տալուց հետո նա ամբողջապես հավատաց: 

 

Ցավոք, աշխարհում շատ հոգիների չի տրվում այդ ճոխությունը: 

 

Նրանք պետք է իմանան, որ ժամանակը կարճ է, որպեսզի նախապատրաստեն իրենց 

հոգիները: Նրանց ազատ կամքից է կախված՝ կպատասխանեն Իմ Կանչին, թե` ոչ: 

 

Ձեր Հիսուս 

 

 

Միայն բարեխոսության աղոթքների միջոցով կարող են 

այդ հոգիները փրկվել 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, մի ժամանակահատված կա այժմվա և Նախազգուշացման միջև, 

որը Ես ցանկանում եմ, որ Իմ հետևորդները հասկանան: 

 

Ձեր եռանդուն աղոթքների կարիքը կա՝ փրկելու համար այն հոգիներին, ովքեր ի 

վիճակի չեն իրենք իրենց փրկել: Այդ հոգիներից շատերը չեն դիմանա 

Նախազգուշացմանը, ուստի կարևոր է, որ նրանք, և բոլոր նրանք ովքեր մահացու 

մեղքի վիճակում են, փրկվեն Աստվածային միջամտության միջոցով: 



Հիմա նրանց հոգիների համար ձեր բարեխոսության աղոթքների 

անհրաժեշտությունը կա: Սա պետք է առաջնահերթ լինի ձեզ համար հիմա Ավագ 

շաբաթվա ընթացքում, քանի որ երբ դուք խնդրեք Իմ Սիրելի Հորը Իմ Սուրբ Անվամբ 

այդ մեղավորներին փրկելու համար, ձեր աղոթքներին պատասխան կտրվի: 

Խաչակրաց աղոթք (43) Փրկել հոգիներին Նախազգուշացման ժամանակ. 

 

Ո՛վ Աստված՝ Ամենակարող Հա՛յր, Քո Սիրելի Որդի Հիսուս Քրիստոսի անունից, 
և մեր մեղքերի փրկության համար խաչի վրա Նրա մահվան հիշատակը նշելու 
համար ես խնդրում եմ Քեզ փրկել այն հոգիներին, ովքեր չեն կարող փրկել իրենք 
իրենց, և ովքեր կարող են մեռնել մահացու մեղքի մեջ Նախազգուշացման ընթացքում: 
 
Քո սիրելի Որդու տառապանքներին ի հատուցում ես կոչ եմ անում Քեզ ներել նրանց, 
ովքեր չեն կարող թողություն փնտրել, որովհետև չեն ապրի այնքան, որ խնդրեն 
Հիսուսին՝ Քո Որդուն, ազատել իրենց մեղքից: 
Ամեն: 
 

Աղոթեք բոլոր մեղավորների համար: Իմ ամենամեծ ցանկությունը մարդկությանը 

փրկելն է: Միայն բարեխոսության աղոթքների միջոցով կարող են խավարի մեջ 

գտնվող հոգիները փրկվել: 

 

Ձեր սիրող Հիսուս Քրիստոս 

 

 

Խնդրում եմ աղոթեք Իմ Աստվածային Գթասրտության 

աղոթքը և սկսեք Իմ նովենան Ավագ ուրբաթ 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, եկել է ժամանակը, որ աշխարհը մտածի Խաչի վրա Իմ Մահվան 

մասին: 

 

Սա այն ժամանակն է 2012թ-ի ընթացքում, երբ Ես հրատապ ձեր աղոթքների կարիքն 

ունեմ նրանց համար, ովքեր չեն ճանաչի Ինձ, և նրանց համար, ովքեր չգիտեն Իմ  

մասին: 

 

Ձեզնից կախված կլինի, իմ սիրելի հետևորդնե՛ր, օգնելու Ինձ փրկել այդ խեղճ 

հոգիներին, որոնց Ես պետք է մոտեցնեմ Իմ Կրծքին, որպեսզի կարողանամ 

նախապատրաստել նրանց Իմ Նոր Դրախտի համար: 

 

Զավակնե՛րս, Ես կարիք ունեմ, որ դուք ասեք Իմ Աստվածային Գթասրտության 

աղոթքը և սկսեք Աստվածային Գթասրտության 9 օրյա նովենան Ավագ ուրբաթ 

օրվանից: 

Կարևոր է, որ ձեզանից որքան հնարավոր է շատերն ավարտեն նովենան այդ 

հոգիների համար: Դուք կստանաք մեծ շնորհներ և դրա համար Ես երբեք չեմ լքի ձեզ:  



Ես կփրկեմ ձեր հոգին, երբ դուք Դատաստանի Օրը կանգնեք Իմ առջև: 

Դուք երբեք չպետք է հոգնեք այլ հոգիների համար աղոթելուց: Դուք Իմ Բանակն եք, 

այն շնորհների միջոցով, որոնք Ես տալիս եմ ձեզ, դուք կաշխատեք Ինձ հետ՝ 

մաքրելու համար երկիրը Մեղքից նախքան Իմ Երկրորդ Գալուստը: 

 

Ձեզնից բոլորի համար չէ, որ հեշտ է աղոթելը: Ամենալավ ձևը՝ ինքներդ ձեզ Իմ 

Վշտալի Տառապանքին միացնելն է և Իմ տառապանքի մասին մտորելը, հատկապես 

Իմ Հոգևարքի մասին Պարտեզում: Իմ Մեծ Գթասրտությունն առավելագույնն է այդ 

ժամանակ: Հենց մեղավորների համար էր, ներառյալ այն հեթանոսների, որոնց երբեք 

չի տրվել Ինձ ճանաչելու հնարավորությունը, որ Ես տառապեցի ամենից շատ: 

 

Դուք, ովքեր սիրում եք Ինձ, իմացեք հետևյալը: 

 

Որքան ամբողջապես վստահեք Ինձ, այնքան հզոր կլինի Իմ Գթասրտությունը: 

Այնքան ավելի շատ Ես կկարողանամ ներել: Իմ Գթասրտությունն այնքան զորեղ է, որ 

այն կարող է սրբել ողջ մարդկության մեղքերը: 

 

Նրանք, ովքեր հավատում են Ինձ, վստահում են Ինձ, կարող են հասնել մեծ 

սրբության առաջին հերթին իրենց եղբայրների ու քույրերի հոգիները փրկել օգնելով: 

Նրանք անում են դա Իմ հանդեպ ունեցած իրենց սիրուց ելնեով, քանի որ գիտեն, որ 

դա Ինձ մեծ սփոփանք է պատճաոում: 

 

Դուք, Իմ մաքուր և արդար հետևորդնե՛ր, որ սիրում եք Ինձ այդքան շատ, իմացեք, որ 

ձեր սրտի առատաձեռնության հետևանքով է, որ Ես կարող եմ մեղավորներին փրկել: 

 

Դուք պետք է հասկանաք, որ մեղավորները նրանք են, որոնց համար Ես մեռա և 

որոնց Ես ամենից շատ եմ ծարավի: Ես մեծ կարեկցանք եմ ցուցաբերում 

մեղավորների հանդեպ: 

 

Բայց դուք, Իմ հետևորդնե՛ր, որ նույնպես մեղավորներ եք, պետք է ամբողջապես Ինձ 

վստահեք: Այդ անելով, Ես ձեզ մի շարք յուրահատուկ շնորհներ եմ տալիս: 

 

Որքան շատ Իմ օգնությունը խնդրեք, այնքան շատ կստանաք: Ձեր և Իմ միջև եղած 

կապի միջոցով է, որ դուք կարող եք օգնել Ինձ փրկելու այլ հոգիների վհատության և 

հուսալքության մեջ ընկղմվելուց: 

 

Հիշեք Իմ Աստվածային Գթասրտության Նովենայի զորությունը և այն հոգիների թիվը, 

որոնք դուք կփրկեք Ինձ համար այս տարի: 

 

Ձեր սիրող Հիսուս 

 

 



Ավագ ուրբաթն այն օրն է, հատկապես այս տարի, որը 

Ես ցանկանում եմ, որ հիշվի որպես այն, ինչ իրականում 

նշանակում է 
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Ավագ ուրբաթն այն օրն է, հատկապես այս տարի, որը Ես ցանկանում եմ, որ հիշվի 

որպես այն, ինչ իրականում նշանակում է: 

 

Իմ Հայրն ուղարկեց Ինձ աշխարհ և Ինձ առաջարկեց որպես փրկագին՝ աշխարհը 

Դժոխքի Կրակներից փրկելու համար: 

 

Ես եկա ծառայելու ձեզ, զավակնե՛րս, այլ ոչ թե դատապարտելու: Իմ մահը մի 

յուրահատուկ շնորհ էր, ձեր կողմից առանց որևէ պարտավորության, բացի նրանից 

որ ընդունեք Իմ Գթասրտության ձեռքը՝ տրված ձեզ Իմ Հավիտենական Հոր կողմից: 

 

Այս ընծան առաջարկվեց, հնարավոր դարձնելու համար, որ մարդկությունը ստանա 

հաշտության ընծան, որպեսզի կարողանան հարմար դառնալ Իմ Հոր 

Թագավորություն մտնելու համար: 

 

Նախքան Իմ խաչվելը Ես մասնակցեցի մի շատ կարևոր Զատկի Ընթրիքի Իմ 

առաքյալների հետ, Խաչի վրա Իմ Մահվանը նախորդող գիշերը: 

 

Վերջին Ընթրիքը տալիս է մեկ այլ ընծա: Սուրբ Հաղորդության ընծայի նշումը սիրո 

մի խորհուրդ է՝ ձեզ մի եզակի ընծայով ապահովելու համար, ուր դուք կարող եք 

ճշմարտապես ստանալ Ինձ Սուրբ Հաղորդության մեջ: 

 

Իմ Սուրբ Հաղորդության մեջ պարունակվող Իմ ճշմարիտ ներկայությունը, երբ 

նշվում է Սուրբ Պատարագի ընթացքում, այսօր աշխարհում ապահովում է 

չափազանց յուրահատուկ շնորհներով նրանց, ովքեր շնորհի մեջ են, ովքեր սիրում են 

Ինձ, ովքեր ստանում են Ինձ: 

 

Իմ ներկայությունը զգացվում է այնպիսի ձևով, որն ուժեղացնում է ձեր հավատը, երբ 

ընդունում եք Իմ ճշմարիտ Ներկայությունը Սուրբ Հաղորդության մեջ: 

Եթե մերժում եք Իմ Ներկայությունը Սուրբ Հաղորդության մեջ, ապա դուք մերժում եք 

ամենանշանակալի ընծաներից մեկը, որը Ես թողեցի Ինձնից հետո, երբ եկա երկիր՝ 

ձեր մեղքերի քավության համար: 

 

Ես մեռա ձեզ փրկելու համար, և սա ինքնին մի մեծ ընծա է: 

 

Բայց Ես ձեզ թողեցի մի շատ յուրահատուկ ընծա, որը դուք կարող եք ստանալ Ինձ 

մտքով, մարմնով և ոգով: 

 



Ընդունեք Իմ Ներկայությունը, և ձեր հոգին ավելի կմոտենա Ինձ ճշմարիտ միության 

մեջ: 

 

Ընդունեք Ինձ: Մի լքեք Ինձ: Մի մերժեք ԻՆձ: 

 

Հավատացեք առանց ձեր սրտի մեջ կասկածների, որ Հայր Աստծո Սիրո պատճառով 

էր, որ այդ ընծաները հեղվեցին ձեզ վրա: 

 

Մտորեք հիմա Իմ Ուսուցումների իրական Ճշմարտության մասին: 

 

Մի ընդունեք Իմ Խաչելությունը առանց ընդունելու նաև այն ընծաները, որոնք 

առաջարկվեցին ձեզ Իմ Վերջին Ընթրիքի ժամանակ: Եթե մերժեք, ապա սովամահ 

կանեք ձեր հոգին Կյանքի Սնունդից: 

 

Ձեր սիրող Հիսուս 

Մարդկության Ազատարար 

 

 

Զատիկն այն ժամանակն է, երբ Խաչի վրա Իմ մահվան 

մասին խորհում են ինչպես հարկն է 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ինչպե՜ս ես դու սփոփում Ինձ Իմ վշտի ժամանակ: Ինչպե՜ս ես դու 

տալիս այն սերն ու հանգստությունը, որը Ես ցանկանում եմ հոգիներից: Ո՜հ, եթե 

բոլոր հոգիները միավորեին և միահյուսեին իրենց սրտերն Իմի հետ, Աստծո Սուրբ 

Ընտանիքն ամբողջապես ավարտուն կլիներ: Միայն այն ժամանակ, երբ բոլոր 

հոգիները փրկվեն, Իմ Հոր Աստվածային Կամքը կկատարվի: 

 

Զատիկը մի ժամանակ է, երբ խաչի վրա Իմ մահվան մասին մտածում են ինչպես 

հարկն է, և մեռածներից Իմ Հարությունն ամբողջապես ընդունվում է այն 

ազատության համար, որը նա բերում է մարդկությանը: 

 

Իմ Հարությունը նշանակում է, որ դուք բոլորդ, ովքեր սիրում եք Ինձ և հռչակում Իմ 

Սուրբ Խոսքը, նույնպես կարող եք բարձրանալ մեռածներից:  

 

Բոլոր նրանք, ովքեր մահացել են շնորհի վիճակում և գտել Իմ Հոր բարեհաճությունը, 

նույնպես փառքով կբարձրանան մեռածներից այն օրը, երբ Ես կգամ դատելու:  

Նրանք կմիանան նրանց, ովքեր կենդանի են ոչ միայն մարմնով, այլև Տիրոջ հոգով, և 

կպարգևատրվեն հավինտենական կյանքով: 

 

Շատերը չեն հասկանում Իմ Խոստումը:  



Բոլոր նրանք, ում անունները պարունակվում են Կյանքի Գրքում, կբարձրացվեն 

մարմնով, մտքով և հոգով, ազատ՝ մարմնական քայքայումից և Ինձ հետ ամբողջական 

միության մեջ: 

 

Այդ բոլոր ընտրյալները կապրեն Իմ Հոր Աստվածային Կամքին համապատասխան: 

 

Դուք կապրեք սիրո, խաղաղության և ներդաշնակության մեջ երկրի վրա Իմ 

փառահեղ թագավորման ընթացքում 1,000 տարի: 

 

Դուք փառքով կմիանաք մեռածների հարությանը, ներռայալ ձեր ընտանիքի և 

ընկերների այն հոգիները, ովքեր հարմար կհամարվեն մտնելու Երկրի վրա Իմ նոր 

դրախտ:  

 

Սա է այն կյանքը, որը դուք բոլորդ պետք է փնտրեք: Թող կասկած չլինի:  

 

Այն խեղճ հոգիները, ովքեր չեն կարողանում հավատալ Իմ Գոյությանը կամ 

կենդանիներին ու մեռածներին դատելու Իմ խոստումին, նրանք կպոկեն իրենց 

մազերը, երբ կկանգնեն այն սարսափելի ճակատագրի առջև, որը կլինի նրանց 

առջևում, երբ ճշմարտությունը բացահայտվի: 

 

Հավատացողները նույնպես պետք է զգույշ լինեն:  

 

Ձեզնից շատերը, ովքեր Ինձ չեն սիրում բավարար չափով կամ չեն ընդունում ինչպես 

հարկն է, սխալմամբ հավատում են, թե Իմ Գթասրտությունը անտեսում է մեղքերը, 

երբ զղջում չկա:  

 

Իմ Գթասրտությունը լիառատ է: Ես ցանկանում եմ հեղել Իմ շնորհները 

յուրաքանչյուր մեղավորի վրա: Բայց կան նրանք, ովքեր իրենք իրենցից գոհ են այն 

կեղծ դրույթով, թե Իմ մասին իրենց գիտելիքները բավարար են իրենց փրկելու 

համար:  

 

Նրանք անտարբեր են Իմ Սիրո հանդեպ: Նրանց պակասում է քնքուշ սիրտը, նրանք 

քիչ խոնարհություն ունեն իրենց հոգիների մեջ և հավատացած են, թե որոշ մեղքերի 

համար թողություն խնդրելու կարիք չկա:  

 

Այդ մտածողությունը վտանգավոր է և ծառայում է միայն նրան, որ այդպիսի 

հոգիներին ավելի է հեռացնում Ինձնից: 

 

Չկա ոչ մի այնքան փոքր մեղք, որը կարելի է անտեսել: Թողություն կարող է տրվել 

միայն այն ժամանակ, երբ ապաշխարում եք: Դուք կարող եք ապաշխարել միայն այն 

ժամանակ, երբ ազատ եք հպարտությունից և խոնարհ եք սրտով: 

 

Ուրախացեք, զավակնե՛րս, այս Զատիկին, ճիշտ ինչպես Խաչի վրա Իմ Մահը տվեց 

ձեզ փրկության ընծան, մեռածներից Իմ Հարությունն է, որ ձեզ կտա նաև 

հավիտենական կյանքը, որը նախատեսված է եղել Իմ Հավիտենական Հոր կողմից 

վաղուց ի վեր: 



Դուք շատ բան պետք է ակնկալեք, քանի որ ձեզ խոստացված հավիտենական կյանքը 

նշանակում է հենց այդ. Հավիտենական Կյանքը մարմնով, մտքով և հոգով: 

 

Կարևոր է որ ձգտեք այդ նոր կյանքին և նախապատրաստեք ձեր հոգիները: 

 

Սատանան և նրա չարքերը ամեն փորձ կանեն՝ համոզելու համար ձեզ, որ 

հավիտենական կյանք Իմ նոր դրախտում գոյություն չունի: Որ Իմ Երկրորդ 

Գալուստը սուտ է:  

 

Քահանաները, եկեղեցու անդամները, նվիրյալ քրիստոնյաները կլինեն առաջին 

թիրախը:  

 

Աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք Իմ Հավիտենական Հորը որ պաշտպանի ձեզ Իմ 

թանկագին Արյամբ, որպեսզի ձեզնից ոչ մեկը չհեռանա ճշմարտությունից: 

 

Ձեր սիրող Հիսուս Քրիստոս 

Մարդկության Ազատարար 

 

   

Ես Եկեղեցին եմ: Եկեղեցին հիմնադրվել է Իմ կողմից և 

այն երբեք չի կարող մեռնել 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, հերձվածությունը, որի մասին Ես խոսել եմ, սկսվել է կաթոլիկ 

եկեղեցում: 

 

Իմ Ուսուցումներին, որոնք երբեք չեն փոխվել այն ժամանակից ի վեր ինչ Իմ Սուրբ 

Գրվածքներն ավարտվեցին Հայտնության Գրքով, հիմա մարտահրավեր են նետում: 

 

Դարերի ընթացքում եղել են Իմ Սուրբ Խոսքի նկատմամբ մի քանի մարտահրավեր, 

կարծիքներ և աստվածաբանական գնահատումներ: 

 

Շատ լավ մարդիկ են հարցականի տակ դնում այն հրահանգներն ու ուսուցումները, 

որոնք Ես տվել եմ մարդկությանը: 

 

Իմ որոշ ուսուցումներ մասնատվել են, վերլուծության ենթարկվել, նոր 

մեկնաբանություններ են փնտրվել, իսկ հետո՝ ընդունվել: 

 

Սակայն դրա կարիքը չի եղել: Քանի որ ճշմարտությունը տրվել է մարդուն 

մարգարեների կողմից, ովքեր եկել են Ինձնից առաջ, իսկ հետո՝ Իմ կողմից՝ երկրի 

վրա Իմ գտնվելու ժամանակ: 

 

Ճշմարտությունը երբեք չի փոխվել: Ճշմարտությունը պարզ է: 

 



Այլ տեղեկատվություն, որը չի պարունակվում Սուրբ Գրվածքների մեջ, տրվել է 

աշխարհին որպես ընծա ընտրյալ հոգիների միջոցով միայն մեկ նպատակով: Օգնելու 

համար ձեզ՝ խորհել մարդկության համար արված Իմ Զոհաբերության մասին և ձեզ 

ցույց տալու և հիշեցնելու այն Սիրո մասին որը Ես ունեմ Իմ Սրտում Աստծո բոլոր 

զավակների հանդեպ: 

 

Այսօր աշխարհին տրվող ցանկացած աստվածային հայտնություններ այն 

նպատակով են, որ օգնեն ձեզ նախապատրաստվելու Հավիտենական Կյանքին:  

Իմ ուսուցումները, որոնք պատվի են արժանանում Սուրբ կաթոլիկ և առաքելական 

եկեղեցու կողմից, հիմա առաջինն են հարձակման ենթարկվում բազմաթիվ 

մարտահրավերներից, որոնք կհանգեցնեն եկեղեցու բաժանմանը: 

 

Նոր օրենքներ կներմուծվեն, հարմարվելու համար ժամանակակից կարծիքին, և 

այնպես, որ հարմար լինեն նրանց ովքեր, հպարտությունն իրենց հոգիներում, ավելի 

շատ կարիք են զգում հանգստացնել մարդկությանը, քան թե ենթարկվել Եկեղեցու 

ուսուցումներին: 

 

Ես Եկեղեցին եմ: Եկեղեցին հիմնադրվել է Իմ կողմից և այն երբեք չի կարող մեռնել: 

Շատերը, ինչպես Եկեղեցու ներսից, այնպես էլ դրսից, կփորձեն տապալել նրա 

կառույցը: 

 

Աղոթեք, որ Իմ Սուրբ Երեց Բենեդիկտ XVI-ը ուժեղ մնա այն ընդդիմության մեջ, որի 

դեմ նա հիմա կանգնած է: 

 

Սա մի կանխամտածված փորձ է նրանց կողմից, ովքեր կապվել են Կեղծ Մարգարեի 

հետ՝ ստեղծելու մի նոր եկեղեցի: 

 

Այդ խորամանկ մարդիկ կստիպեն ձեզ հավատալ, թե դա նույն եկեղեցին կլինի, բայց 

դա չի կարող լինել: 

 

Ինչպե՞ս կարող է Իմ Եկեղեցին ներկայացնել Ինձ նոր օրենքներով, որոնք Իմ կողմից 

աշխարհին տրված ճշմարտության շրջված տարբերակներն են: 

 

Այն չի կարող: Ահա թե ինչու Իմ Հայրը Երկնքից ուղղություն կտա Իմ Եկեղեցուն՝ 

ճշմարիտ նվիրված հավատացողներին: 

 

Նա կպահի բանալիները մինչև Երկրորդ Գալուստը, երբ Նոր Երուսաղեմը՝ միակ 

ճշմարիտ Կաթոլիկ Եկեղեցին, կբարձրանա մոխիրներից, որպեսզի վերականգնվի 

որպես մեկ Աստծո բոլոր զավակների, բոլոր կրոնների, բոլոր հավատամքների 

կողմից: 

 

Այս կերպ է այն նախատեսված որ լինի ամբողջական և վերջնական միության մեջ 

երկրի վրա Խաղաղության Նոր Դարաշրջանում: 

 

Ձեր սիրող Հիսուս Քրիստոս 

 



 

Երկինքն ու երկիրը կդառնան մեկ. Մեկը գոյություն չի 

ունենա առանց մյուսի 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, երկրի վրա Իմ թագավորելու ժամանակն ավելի է մոտենում, և 

մարդկության համար միայն այնքան ժամանակ կա, որ ընկալեն Իմ Գթասրտությունն 

ու ապաշխարեն: 

 

Կարևոր է նաև, որ Իմ Եկեղեցին նախապատրաստի իր հոտը հավիտենական կյանքի 

համար և օգտագործի յուրաքանչյուր հնարավորություն՝ հաշտությունը խրախուսելու 

համար: 

 

Սա տարվա կարևոր ժամանակահատված է, և դուք պետք է շրջվեք դեպի Ինձ՝ ձեր 

Հիսուսը, և աղոթեք շնորհների համար, որպեսզի վստահանաք, որ դուք, Իմ 

հետևորդնե՛ր, ունեք համոզմունքի ուժը՝ Իմ Երկրորդ Գալուստի մասին 

ճշմարտությունը տարածելու համար: 

 

Մարդկության տառապանքը և Իմ Հավիտենական Հոր և Իմ՝ Նրա Սիրելի Որդու 

տառապանքը վերջապես ավարտին է մոտենում: 

 

Սատանայի իշխանությունը երկրի վրա կդադարի, և Ես կվերցնեմ իրավամբ Ինձ 

պատկանող գահը: 

 

Մինչ Իմ Եկեղեցու ներսում Իմ թագավորումը նշանակում է, որ Իմ Հոգին ներկա է՝ 

առաջարկելով մեծ շնորհներ արժանի հոգիներին, սակայն մինչև Սատանան չկապվի, 

Իմ Հոր Կամքը չի կարող վերջնակապես կատարվել: 

 

Ոչ մի մարդ ճշմարտապես չի հասկանում, թե ինչ է Հավիտենական Կյանքը: 

 

Ոչ մի մարդ ամբողջապես չի հասկանում, թե ինչ տեղի կունենա Իմ Երկրորդ 

Գալուստի ժամանակ: 

 

Ոչ մի մարդ, մարդկային հասկացողության սահմանափակ լինելու պատճառով, չի 

կարող իմանալ երկրի վրա տասներկու ազգերին հավաքելու Իմ պլանների մասին: 

 

Այնքան շատերն են հավատում, թե Իմ Երկրորդ Գալուստն աշխարհի վերջն է: 

 

Դա կլինի ձեր իմացած ժամանակների վերջը, սակայն այն միայն սկիզբն է այն 

փառահեղ ապագայի, որը պլանավորված է Իմ Հավիտենական Հոր կողմից Իր բոլոր 

զավակների համար: 

 

Երկինքն ու երկիրը կդառնան մեկ: 



 

Մեկը գոյություն չի ունենա առանց մյուսի: Արդարները կապրեն Իմ Նոր Դրախտի 

մեջ, և ամեն բանի շատ առատություն կլինի: 

 

Այդչափ շատ հրաշքը հնարավոր չէ նկարագրել մարդկային տերմիններով: 

Յուրաքանչյուր հոգի, ով կժառանգի Իմ Թագավորության մասը լինելը, կզգա մեծ 

խաղաղություն և ուրախություն: 

 

Իմ Սիրտը կոտրվում է, երբ Ես վախ եմ տեսնում ձեր աչքերում, զավակնե՛րս, երբ 

խոսում եմ վերջին ժամանակների մասին: 

 

Դրա փոխարեն Ես ձեզ խնդրում եմ, որ վստահեք ձեր բոլորի հանդեպ Իմ ունեցած մեծ 

Սիրուն և իմանաք, որ Իմ Խոստումը սա է, որ դուք ճշմարիտ կլինեք տանը Ինձ հետ, և 

ձեր վշտերը հավիտյան կաքսորվեն: 

 

Նոր Դրախտը, որը Ես խոստանում եմ, շատ շուտով կբացահայտվի մարդկությանը: 

 

Ոչ մի պահ մի կորցրեք վախի մեջ: Ուրախացեք, առաջ նայեք դեպի ձեր ապագան: 

Ամբողջապես Ինձ վստահեք, քանի որ Ես ձեզ չափազանց շատ եմ սիրում որ երբևէ 

թողնեմ ձեզ: 

 

Աղոթեք, որ Իմ բոլոր զավակները լինեն սրտով խոնարհ՝ընդունելու համար Դրախտի 

բանալիները: 

 

Ձեր Հիսուս 

 

 

Կույս Մարիամ. Խաղաղության դարաշրջանը, որի 

մասին Ես խոսեցի Ֆաթիմայում, մոռացվել է 
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Զավա՛կս, աշխարհը պատրաստվում է ենթարկվել վերջնական փոփոխությունների, 

մինչ հոգիների համար մարտն ուժգնանում է: 

 

Սատանան կվնասի Կաթոլիկ Եկեղեցուն, և ես՝ Աստծո Մայրը կներգրավվեմ 

Եկեղեցու բաժանման մեջ: 

 

Կաթոլի Եկեղեցու բաժանումներում չի ճանաչվում իմ դերը որպես Համա-

Ազատարար, Միջնորդ, Պաշտպան: 

 

Շատ տեղերում չեն ընդունում իմ դերը որր ես պետք է ունենամ հոգիների փրկության 

գործում: 

 



Իմ խեղճ Որդին այնքան վիրավորված է այն բանից, թե ինչպես են ինձ՝ Աստծո Մորը, 

հեռացրել: 

 

Իմ դերը՝ որպես օձին կործանող, չի հասկացվել: 

 

Ինձ օրհնությամբ տրվել են շնորհներ և զորություն, որ հաղթեմ և ոչնչացնեմ Չարին: 

 

Նա՝ Չարը, շատ հետևորդներ ունի Կաթոլիկ Եկեղեցու ներսում, ովքեր ցանկանում են 

հակառակվել այն զորությանը, որը տրվել է ինձ Ամենաբարձրյալ Աստծո կողմից: 

Խաղաղության Դարաշրջանը, որի մասին ես խոսել եմ Ֆաթիմայում, մոռացվել է: 

 

Խաղաղության այդ դարաշրջանը կլինի իմ Որդու Երկրորդ Գալուստից հետո և կտևի 

1,000 տարի: 

 

Սա տեղի կունենա, երբ Երկինքն ու Երկիրը կմիավորվեն կդառնան մեկ փառապանծ 

Նոր Դրախտ: 

 

Իմ զավակների հավատի և իմ՝ իրենց սիրող Մոր հանդեպ նրանց ունեցած 

նվիրվածության պատճառով, շատ հոգիներ ներս կմտնեն Նոր Դրախտ: 

 

Սատանան հիմա շատ է աշխատում համոզելու համար Կաթոլիկ Եկեղեցու 

անդամներին, որ դա չի լինի: 

 

Իմ դերը՝ որպես Փրկության Մայր և Համա-Ազատարար, որ աշխատում եմ իմ Սիրելի 

Որդու կողքին Երկրորդ Գալուստն ազդարարելու համար, մերժվում է: 

Զավակնե՛ս, աղոթեք, որ Կաթոլիկ Եկեղեցու ներսում գտնվող այդ հոգիները, որոնք 

խաբեբայի զոհերն են, չհեռացնեն իմ զավակներին իրենց փրկության պահից: 

 

Աղոթեք, որ Բենեդիկտ պապը կարողանա կանգնեցնել այդ չարիքը Կաթոլիկ 

Երեղեցում տարածելուց: 

 

Երբեք տեղի չտաք, զավակնե՛րս, ճշմարտության համար կանգնելու ձեր պայքարում: 

 

Իմ Որդու Խոստումը՝ վերադառնալու մասին, որպեսզի մարդկությանը բերի 

հավիտենական կյանքի Դրախտում, պատրաստ է կատաարվելու: Սակայն Նրան 

կհակառակվեն ճանապարհի յուրաքանչյուր քայլափոխի այն հոգիները, ովքեր թույլ 

են տվել որ Չարի խաբեությունը շրջի իրենց գլուխները: 

 

Իմ Որդու հանդեպ հավատարմությունը կթուլանա Եկեղեցու ներսում: 

 

Իմ դերը որպես Համա-Ազատարար, Միջնորդ, Պաշտպան, չի ընդունվի: 

 

Աղոթեք, որ Իմ Որդու քահանաներն ուժեղ մնան և պաշտպանեն ճշմարտությունը: 

 

Ձեր սիրող Մայր 



Մայր Աստծո 

Մայր Փրկության 

 

 

Կույս Մարիամ. Օձին ճզմելու Իմ ժամանակն ավելի է 

մոտենում 
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Ես ձեր սիրող Մայրն եմ՝ Երկրի Թագուհին: Ես Անարատ Հղացյալն եմ, Կույս 

Մարիամը, Հիսուսի Մայրը, Ով եկավ մարմնով: 

 

Զավա՛կս, Իմ Անապական Սրտի հաղթանակի ժամանակը մոտ է: 

 

Օձին ճզմելու Իմ ժամանակն ավելի է մոտենում: Բայց նախքան այն օրը, երբ 

Սատանան և նրա չարքերը կնետվեն անապատ, շատ շփոթություն դուրս կգա երկրի 

վրա: 

Իմ Որդուն հավատացողների համար դա կլինի տառապանքի ժամանակ: Նրանք 

Կաթոլիկ Եկեղեցու կողմից կձգվեն երկու տարբեր ուղղությունների վրա: 

 

Մի կեսը, պարտականությունից ելնելով, կհավատա Կեղծ Մարգարեին հետևելու 

անհրաժեշտությանը, ով կհաջորդի Բենեդիկտ XVI-ին: 

 

Նա՝ Գազանը, հագնված է գառան պես, սակայն իմ Հոր՝ Ամենաբարձրյալ Աստծո 

կողմից չէ, և կհիմարացնի խեղճ հոգիների՝ ներառյալ քահանաների, եպիսկոպոսների 

և կարդինալների: 

 

Շատերը կհետևեն նրան և կհավատան, թե ուղարկված է Աստծո կողմից երկրի վրա 

Նրա Եկեղեցին ղեկավարելու համար: 

 

Ցավալի է, բայց շատ հոգիներ կհետևեն նրա ուսուցումներին, որոնք վիրավորական 

կլինեն իմ Հոր համար: 

 

Մյուսները, լցված Սուրբ Հոգով և ստացած լինելով զանազանության շնորհները՝ 

իրենց հոգու խոնարհության պատճառով, անմիջապես կիմանան, որ Հռոմի 

Եկեղեցում նստած է մի ինքնակոչ: 

 

Նոր կեղծ Պապը ծրագրում է, նույնիսկ նախքան Պետրոսի աթոռին նստելը, մերժել իմ 

Որդու ուսուցումները: Հետո նա կմերժի ինձ՝ Աստծո Օրհնյալ Մորը և կծաղրի իմ դերը 

որպես Համա-Ազատարար: 

 

Զավա՛կս, քո դերը հիմա նույնիսկ ավելի դժվարին է դառնալու, քան նախկինում: 

Քանի որ Իմ զավակներից շատերը շփոթության մեջ են: Վիրավորանքները, որոնք դու 

կրում ես ամեն օր, տառապանքները, որոնց դու դիմանում ես ամեն օր, կավելանան: 



 

Երբեք մի վախեցիր աշխարհին ասել ճշմարտությունը, զավա՛կս: 

 

Դու ավելի ես ուժեղանում այն ֆիզիկական և մտավոր տառապանքի արդյունքում, 

որն ընդունում ես հանուն իմ Սիրելի Որդու՝ հոգիներ փրկելու համար: 

 

Ամեն ջանք կարվի, հատկապես Կաթոլիկ Եկեղեցու մի մասի կողմից, քեզ տրված իմ 

պատգամները հեռացնելու համար: 

 

Իմ և իմ Սիրելի Որդու հանդեպ քո հնազանդությունն ու հավատարմությունը 

փորձության կենթարկվի իչպես երբեք: Սա կտանի նրան, որ դու հեռանաս, սակայն 

եթե դա տեղի ունենա, ապա երկար չի տևի: 

 

Աղոթիր, զավա՛կս, Աստծո բոլոր զավակների համար, ովքեր ոչ իրենց մեղքով 

ներքաշվում են հոգիների համար մղվող վերջնական մարտի մեջ: 

 

Այս ամենը պետք է կատարվի, քանի որ այն պարունակվում է իմ Հոր Գրքի մեջ: 

 

Երկնքի բոլոր հրեշտակները պաշտպանում են քեզ, զավա՛կս, այս ինչ-որ տեղ 

միայնակ առաքելության մեջ: 

 

Միշտ հիշիր, թե որքան կարևոր է աղոթքը: 

 

Աղոթիր, աղոթիր, աղոթիր, քանի որ առանց աղոթքի, հատկապես իմ Սուրբ 

Վարդարանն ասելու, Սատանան կարող է քեզ հեռու քաշել իմ Թանկագին Որդու 

Սուրբ Խոսքից: 

 

Հիշիր նաև ծոմապահության կարևորությունը, քանի որ այն տարածության վրա է 

պահում խաբեբային: 

 

Առանց կանոնավոր աղոթքի, զավակնե՛րս, ձեզ համար դժվար կլինի մոտ մնալ իմ 

Որդուն: 

 

Երբեք մի վախեցեք ապագայից, զավակնե՛րս, քանի որ եթե մնաք իմ Որդուն մոտիկ, 

դուք պաշտպանված կլինեք և ձեզ կտրվեն այն շնորհները, որոնք անհրաժեշտ են 

նախապատրաստելու համար ձեր հոգիներն ու ձեր ընտանիքի անդամներինը 

այնքան վաղուց կանխասացված Խաղաղության Նոր Դարաշրջանի համար: 

 

Ձեր սիրող Մայր 

Երկրի Թագուհի 

Մայր Փրկության 

 

 

Քո հանդեպ ատելությունը կաճի: Քեզ կասեն, թե այս 

աշխատանքը Սատանայից է 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, այդ ինչպե՞ս է որ դու երբեմն հարցականի տակ ես դնում այն 

շնորհները, որոնք Ես տվել եմ քեզ: 

 

Քեզ տրվել է հոգիներ կարդալու ընծան, որպեսզի կարողանաս զանազանել այն խեղճ 

հոգիների մտադրությունները, ովքեր կփորձեն վնասել Իմ Սուրբ Խոսքը: 

 

Այս ընծան հնարավորություն կտա քեզ կարեկցանք զգալ այդպիսի հոգիների 

հանդեպ և օգնել նրանց գտնելու դեպի հավիտենական կյանք տանող ճշմարիտ ուղին 

և ազատել նրանց հոգիներին այն տառապանքից, որ կրում են: 

 

Այս ընծան նաև կօգնի քեզ ճանաչել կեղծ մարգարեներին: 

 

Դու անմիջապես կիմանաս, թե ով է գալիս Իմ անվամբ, իսկ ով՝ ոչ: 

Սկզբում դու կզգաս վախի սարսափելի սուզվող զգացողություն, քանի որ կճանաչես 

Սատանայի գործը: Դու անմիջապես կիմանաս, երբ նա ներկա լինի այլոց մեջ: 

 

Երբ նա հարձակվի քեզ վրա, ուրիշների միջոցով, դու այնպիսի զգացողություն 

կունենաս, ասես հարվածել են ստամոքսիդ: 

 

Դու նողկանք կզգաս, երբ դեմ առ դեմ հանդիպես մեկին, ում հոգին գողացել է 

Սատանան, և դու կդողաս ու գլխապտույտ կունենաս: 

 

Այնուամենայնիվ դու կխոսես այդպիսի հոգիների հետ Իմ խոսքերով և այնպիսի 

զորությամբ, որը կհասկանաս որ քո սեփականը չէ: 

 

Շատերը, ովքեր կգան քեզ մոտ մաքուր հոգով, կզգան Լույսը, և իրենց մարմինների 

մեջ ներթափանցող Իմ Ներկայությունը: 

 

Շատ քիչ կլինեն նրանք, ովքեր խոնարհ են սրտով և խորը սեր ունեն Իմ հանդեպ, բայց 

չեն կարողանա արձագանքել Իմ Սուրբ Հոգուն, որը հեղեղել է քո հոգին: 

 

Աղջի՛կս, սա հիմա քո առաքելության մի դժվար էտապ է: 

 

Քո հանդեպ ատելությունը կաճի: 

 

Քեզ կասեն, թե այս աշխատանքը Սատանայից է: 

 

Մի՞թե չգիտես, թե ինչպես է Սատանան՝ խաբեբան, աշխատում: Երբ Իմ Խոսքը 

խոսվում է, նա համոզում է բարի հոգիներին, որ այդ Ինձնից չէ: 

 

Նա իրենից վախեցողներին փորձում է այդ նույն վախի միջոցով համոզել, որ 

ուրիշների մոտ կան իրեն բնորոշ գծերը: 



 

Նա կասկածներ և ընճվածություն է առաջացնում հոգիների մեջ՝ նրանց խաբելով, 

Ճշմարտության հանդեպ նրանց կուրացնելով և արգելելով նրանց ստանալու այն 

շնորհները, որոնք նախատեսվել են Իմ կողմից նրանց հոգիները սրբագործելու 

համար: 

 

Նա ամենաշատը հարձակվում է նրանց վրա, ովքեր ամենաշտն են մոտիկ Ինձ: 

 

Սա ներառում է ոչ միայն տեսանողներին և մարգարեներին, այլ հենց այն հոգիներին, 

որոնց կարիքը Ես ունեմ Իմ Բանակի ձևավորմանն օգնելու համար: 

Այդ բանակը պարտության կմատնի Սատանային: Նա գիտի այդ և երբեք չի դադարի 

հոգիներ որոնելուց: 

 

Սակայն հիշեք սա. Սատանան չունի այն զորությունը, որը Ես ունեմ: Նա չի կարող 

հաղթել Սուրբ Երրորդությանը: Նա անզոր է Իմ Մոր հանդեպ, ում իշխանություն է 

տրված ոչնչացնել նրան: Նա վախենում է Նրանից:  

Բոլոր նրանք, ովքեր կասկածում են այս պատգամների միջոցով տրվող Իմ խոսքին, 

խնդրում եմ, խնդրեք Իմ Սիրելի Մորը, որ ձեզ ավելի մոտեցնի Իր Սրբազան Սրտին: 

 

Խնդրեք Նրան (Սուրբ Մորը) որ ծածկի ձեզ Իր Սուրբ Թիկնոցով և ձեզ տա այն 

պաշտպանությունը, որի կարիքն ունեք Չարից պաշտապանվոլու համար: 

 

Հիշեք, Չարը լի է ատելությամբ: 

 

Երբ ձեր սրտում որևէ տեսակի ատելություն եք տեսնում, հատկապես Իմ սուրբ 

պատգամատարների հադեպ, իմացեք որ Սատանան գայթակղեցրել է ձեզ մեղք 

գործելու համար: 

 

Այդ ժամանակ է, որ պետք է խնդրեք Ինձ այն շնորհները, որոնք ձեզ ուժեղ կպահեն: 

 

Հիշեք, Ես երբեք մեջքս չեմ դարձնի ձեզնից ոչ մեկին, ներառյալ նրանց, ովքեր ատում 

են Իմ պատգամաարներին, նաև այն հոգիներին, ովքեր մերժում են Ինձ: 

 

Ձեր սիրող Փրկիչ 

Հիսուս Քրիստոս 

 

 

Հաջորդ Պապը կընտրվի Կաթոլիկ Եկեղեցու անդամների 

կողմից, սակայն նա կլինի կեղծ մարգարեն 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, աշխարհում շատերն են դեռևս մերժում Ինձ, և դա կապված է 

հասարակական կարծիքի հետ: 



Այնքան շատ խավար է իջել Աստծո բոլոր զավակների վրա, որ շատ քչերն ունեն 

արիությունը հրապարակայնորեն հռչակելու համար Իմ Խոսքը: 

 

Հավատացողները վախենում են մեղադրանքից և թունավոր ծաղրից, որը ստիպված 

կլինեն կրել, եթե բացահայտորեն խոսեն Իմ Սուրբ Խոսքի մասին: 

 

Նույնիսկ նվիրված հետևորդներն այնքան նյարդեր չունեն, որ ոտքի կանգնեն ու 

պայքարեն այն չար օրենքների դեմ, որոնք ընդունվում են իրենց երկրներում և որոնք 

անտեսում են Իմ Հոր Խոսքը: 

 

Քահանաներն ամաչում են ոտքի կանգնել Իմ ուսուցումների ճշմարտության համար՝ 

վախենալով արտաքսումից: 

 

Հիմա առավել քան երբևէ նրանք հասկանում են, որ իրենց ձայնը հնարավոր չէ որ 

լսվի այն ամոթի պատճառով, որն իրենք ստիպված են կրել իրենց սեփական 

միաբանությունների որոշ ներկայացուցիչների չար մեղքերի պատճառով: 

Երբ որևէ քաջ սրբազան սպասավոր որոշում է ոտքի կանգնել և պաշտպանել Իմ 

ուսուցումների ճշմարտությունը, նա սարսափելի կերպով տառապում է: Նրան 

մեղադրում են հանդուրժողականության պակասի, կարեկցանքի պակասի, սիրո 

պակասի և մարդու իրավունքների հանդեպ հարգանքի պակասի մեջ: 

 

Հասկանու՞մ եք, զավակնե՛րս, որ Իմ սրբազան սպասավորների միջոցով ասվող Իմ 

ուսուցումների ճշմարտությունը համարում են սուտ: 

 

Դրա փոխարեն ստերը՝ Իմ Սուրբ Գրվածքներում պարունակվող ճշմարտության 

շրջված տարբերակները, ներկայացվում են որպես ճշմարտություն: 

 

Սատանան գրավել է այնքան շատ հոգիներ, ներառյալ առաջնորդների, Իմ սեփական 

Եկեղեցու ներսում, որը նշանակում է որ շատ անմեղ մարդկանց համար դժվար է 

հավատարմության երդում տալ Իմ Սուրբ Խոսքին: 

 

Ինչպե՜ս են Ինձ լքել և մի կողմ հրել՝ թույլ տալու համար, որ Իմ սրբազան 

սպասավորների մտքերի մեջ ցանված ստերը ընդունվեն մեծամասնության կողմից: 

 

Այդ չար ստերն անցնում են դրանից այն կողմ: 

 

Հայտնության Գրքում պարունակվող Իմ Գրվածքների ճշմարտությունը մեկնաբանվել 

է Իմ շատ եկեղեցիների կողմից: Այնքան շատ շեղումներ կան, որոնք բոլորը հիմնված 

են մարդկային մեկնաբանության վրա: 

 

Իմ սիրելի Բենեդիկտ XVI Պապը վերջին ճշմարիտ Պապն է այս երկրի վրա: 

 

Հռոմի Պետրոսը (Peter the Roman) Իմ Պետրոսն է՝ իսկական առաքյալը, ով 

կղեկավարի Իմ Եկեղեցին Երկնքից Իմ Հավիտենական Հոր հրամանատարության 

տակ:  Հետո Ես կգամ թագավորելու, Երկրորդ Գալստյան ժամանակ, նա կղեկավարի 



Աստծո բոլոր զավակներին, երբ բոլոր կրոնները կդառնան մեկ Սուրբ Կաթոլիկ և 

Առաքելական Եկեղեցի: 

 

Ես խոսում եմ միայն ճշմարտությունը, աղջի՛կս: 

 

Ես պետք է նախազգուշացնեմ քեզ, որ հիմա դուրս կգան շատ ինքնակոչ 

մարգարեներ, ովքեր կհակասեն քեզ՝ վերջին ժամանակների ճշմարիտ մարգարեին 

տրված Իմ Սուրբ Խոսքին: 

 

Սկզբում նրանք կհամոզեն հավատացողներին, թե իրենց խոսքերը գալիս են Ինձնից: 

 

Նրանց խոսքերը կլինեն զգուշորեն ընտրված, իսկ դրանց իմաստը կլինի անորոշ և մի 

քիչ շփոթեցնող: Շատերը կգնան այդ թուլության ետևից և կգրկեն նրանց 

պատգամները, որովհետև դրանք կթվան Սուրբ Գրքերին համընթաց: 

 

Երբ նվաճվեն շատ հոգիներ, գրոհը կսկսվի: 

Նրանք, աղջի՛կս, ուղարկվում են, որ նախապատրաստեն Աստծո զավակներին՝ 

ընդունել հաջորդ Պապին, ով կգա Իմ սիրելի Երեց Բենեդիկտ Պապից հետո: Պապը 

կընտրվի Կաթոլիկ Եկեղեցու անդամների կողմից, բայց նա կլինի Կեղծ Մարգարեն: 

 

Նրան ընտրողները գայլեր են՝ գառան մորթով, և Սատանայի կողմից առաջնորդվող 

գաղտնի մասոնական և չար խմբի անդամներ են: 

 

Ահա թե ինչպես Սատանան կփորձի ոչնչացնել Իմ Եկեղեցին: 

 

Ցավոք, նա՝ կեղծ մարգարեն, մեծ քանակով հետևորդներ կգրավի: Նրանք, ովքեր 

կհակառակվեն նրան, կհալածվեն: 

 

Փախեք, զավակնե՛րս, քանի դեռ կարող եք: Մերժեք այն ստերը, որոնք կներկայացվեն 

նրանց կողմից, ովքեր կփորձեն ձեզ համոզել Կեղծ Մարգարեի ճշմարիտ 

(վավերական) լինելու մեջ: 

 

Ուժեղ եղեք: Հավատարիմ մնացեք Ինձ՝ ձեր Հիսուսին: Երբեք մի կասկածեք Իմ Սուրբ 

Խոսքին: 

 

Հայտնության Գիրքը Աստծո ճշմարիտ խոսքն է: Այն չի ստում: 

 

Ձեզ դեռևս հայտնի չեն նրանում պարունակվող բոլոր գաղտնիքները: Ես բոլորը 

կբացահայտեմ Մարիա Աստվածային Գթասրտության միջոցով, չնայած 

ճշմարտությունը կտրականապես հարձակման կենթարկվի և կհամարվի 

հերետիկոսություն: 

 

Հիշեք մի կարևոր դաս: Իմ Խոսքին, երբ Ես երկրի վրա էի, վերաբերվեցին որպես 

հերետիկոսություն, երբ Ես եկա առաջին անգամ: 

 



Իմ Խոսքը, որը հիմա տրվում է ձեզ, Իմ Երկրորդ Գալուստի ժամանակ, նույնպես 

այդպիսին կհամարվի հավատացողների կողմից, ներառյալ Իմ սրբազան 

սպասավորների, ովքեր ներկայացնում են Իմ Եկեղեցին երկրի վրա: 

 

Սատանան շատ հոգիներ կզոհաբերի բավարարելու համար իր վերջնական 

փափագը՝ ամենամեծ կսկիծը պատճառելու նպատակով: 

 

Վստահ եղեք, որ Իմ կողմից հիմնված և Իմ սիրելի առաքյալ Պետրոսի 

հրամանատարության տակ դրված Կաթոլիկ Եկեղեցին է, որ ամենաշատը կտառապի 

վերջին ժամանակներում: 

 

Զգոն եղեք միշտ:  

Խնդրում եմ ասեք այս խաչակրաց աղոթքը (44) Ուժ՝ պաշտպանելու համար իմ 

հավատը կեղծ մարգարեից. 

 

Սիրելի Հիսու՛ս, տուր ինձ զորությունը կենտրոնանալու Քո ուսուցումների վրա 
և միշտ հռչակելու Քո Սուրբ Խոսքը: Երբեք թույլ մի տուր ինձ գայթակղվել՝ 
կռապաշտելու Կեղծ Մարգարեին, ով կփորձի իրեն ներկայացնել որպես Դու: 
 
Ուժեղ պահիր Քո հանդեպ իմ սերը: Տուր ինձ զանազանության շնորհները, որպեսզի 
ես երբեք չժխտեմ Սուրբ Աստվածաշնչում գտնվող Ճշմարտությունը անկախ նրանից 
թե որքան ստեր կներկայացվեն ինձ՝ խրախուսելու համար, որ մեջքս շրջեմ Քո Սուրբ 
Խոսքի հանդեպ: Ամեն: 
 

Ճշմարտությունը գրված է Սուրբ Գրքերում: 

 

Հայտնության Գիրքը չի բացահայտում ամեն ինչ, որովհետև Ես միայն հիմա եմ 

գալիս, Աստծո Գառը, որ բացեմ գիրքը, որպեսզի աշխարհը տեսնի: 

 

Չպետք է վստահել 1,000 տարվա մասին մարդկային ոչ մի մեկնաբանության: 

 

Դուք պետք է միայն վստահեք Աստծո խոսքին: 

 

Ձեր սիրող Հիսուս 

 

Այնքան շատ ստերը, ուր Դժոխքի գոյությունը մերժվում 

է, կլինեն քրիստոնյաների անկման պատճառ 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, անկախ նրանից, թե որքան դժվար է քո ֆիզիկական տառապանքը, 

դու պետք է հասկանաս, մինչ այն շարունակում է ուժգնանալ, որ այն այնպես է, 

ինչպես Ես եմ զգում: Քո տառապանքը արտացոլում է Իմ սեփական տառապանքի մի 

մասնիկը միայն: Ինձ հետ միության մեջ դու կիմանաս այն տառապանքը, որը Ես 



կրում եմ մարդկության մեղքերի պատճառով հոգու յուրաքանչյուր ցավի և ներքին 

խավարի համար: 

 

Շատերը սխալմամբ հավատում են, որ Իմ տառապանքը սկսվեց և ավարտվեց Խաչի 

վրա: 

 

Իմ տառապանքը չի ավարտվի մինչև Աստծո բոլոր զավակները չմիավորվեն սիրով և 

ներդաշնակությամբ, ուր մեղք գոյություն չի ունենա Իմ Հոր Նոր Դրախտի մեջ: 

 

Անկախ նրանից, թե որքան շատ է մարդկությանն ասվել Իմ Գոյության մասին, Ինձ 

դեռևս ատում են: 

 

Հավատացողների շրջանում, չնայած Ինձ ընդունում են, Իմ ուսուցումները թույլ են 

տրվում միայն իրենց սեփական պայմանների վրա հիմնված: 

Շատերը սիրով և բարությամբ կվերաբերվեն ուրիշներին, բայց միայն եթե նրանք, ում 

իրենք առաջարկում են այդ ընծան, ընդունեն իրենց սեփական 

գաղափարախոսությունները: 

 

Օրինակ, շատերը կարհամարհեն մեղավորներին այն դեպքում, երբ պետք է 

բարություն ցույց տան և աղոթեն նրանց համար: Դրա փոխարեն նրանք պետք է 

առաջնորդեն օրինակով: 

 

Ոմանք վիրավորանք կհեղեն ուրիշների վրա փոխանակ ցույց տալու այն սերը, որն 

ակնկալվում է նրանցից որպես քրիստոնյաներ: 

 

Երբեք մի արհամարհեք ուրիշներին նույնիսկ այն դեպքում, երբ համաձայն չեք նրանց 

հետ, քանի որ դա ձեր իրավունքը չէ: Ոչ մեկը, միայն Աստված, իրավասություն ունի 

դատել մյուսին: 

 

Մինչ շատ հավատացողներ շարունակում են պատվել Ինձ, դա կլինի իրենց 

սեփական պայմաններով: 

 

Ոմանք կարիք կզգան իրենց առանձնացնել իրենց քույրերից ու եղբայրներից՝ ցույց 

տալու համար, թե որքան ուսյալ են իրենք հոգևոր հարցերում: Հետո նրանք 

կօգտագործեն իրենց սեփական մեկնաբանությունները, թե Իմ Գթասրտությունն 

իսկապես ինչ է նշանակում: 

 

Քանի՞ անգամ եք լսել, որ Աստված ամեագթառատն է: Նա այնքան գթառատ է, որ 

քանի որ սիրում է բոլորին, ապա երբեք չի՞ արհամարհի նրանց: 

 

Որ Նա երբեք ոչ մի հոգու չի՞ ուղարկի դժոխք: 

 

Դա սուտ է: Այնքան շատ ստեր, ուր կմերժվի դժոխքի գոյությունը, կլինեն 

քրիստոնյաների անկման պատճառ: 

 



Մարդիկ իրենք իրենց դատապարտում են դժոխքի: Ես չեմ դնում նրանց այնտեղ: 

Նրանք ընտրում են այն /դժոխքը/ քանի որ մերժում են իրենց մեջքը շրջել մահացու 

մեղքին: 

 

Ոչ էլ նրանք թողություն են փնտրում կամ զղջում: Սա վտանգավոր մտածողություն է, 

և բոլոր քրիստոնյաների պարտականությունն է ուրիշներին ասել դժոխքի 

վտանգների մասին: 

 

Այնքան շատերն են խոսում այնպես, ասես մեղքն այլևս կարևորություն չունի, 

ներառյալ նրանք, ովքեր մերժում են իրենց երեխաներին Մկրտության խորհուրդը: 

 

Նրանք հավատացած են, թե բոլոր մեղքը <<կներվի>>: Դա ճիշտ չէ: 

 

Ամբողջ մեղքը <<կարող է>> ներվել, անկախ նրանից թե որքան սև է մեղքը, բայց 

միայն այն դեպքում, երբ մեղավորը ներում է փնտրում: 

Հիմա Ես խոսում եմ ձեզ հետ Երկնքից՝ նախապատրաստելու համար Աստծո բոլոր 

զավակներին Իմ Երկրորդ Գալուսին, և ի՞նչ եմ Ես գտնում: 

 

Ես ձեզ հետ խոսում եմ բանտի պատերի ետևից և մի վանդակի միջից, ուր դուք գցել եք 

Ինձ, որովհետև մերժում եք հավատալ, թե Ես կարող եմ խոսել ձեզ հետ այս ձևով:  

 

Ո՜հ, որքա՜ն եք դուք վիրավորում Ինձ: 

 

Նրանց, ովքեր անց են կացրել իրենց կյանքը Ինձ նվիրված լինելով և ովքեր գիտակ են 

Իմ Սուրբ Գրվածքներին, բայց հիմա մերժում են Ինձ, նրանց Ես ասում եմ հետևյալը. 

 

Հիմա ձեր կողմից Ինձ մերժումը կթողնի ձեզ չարչարանքի և մեծ մշտի մեջ, երբ 

ճշմարտությունը բացահայտվի ձեզ: 

 

Որովհետև այդ ժամանակ դուք կհասկանաք որ մի կողմ եք նետել այն հոգիներին, երբ 

Ես ձեր կարիքն ունեի նրանց փրկելու համար: 

 

Ինչպե՜ս եք դուք Ինձ ստիպում խորտակված Սրտով արտասվել ձեր կուրության վրա, 

որը ձեր խոնարհության բացակայության պատճառով է առաջացել: 

 

Դուք կասկածում եք Իմ Սուրբ Խոսքին, երբ պետք է գրկեք այն, բռնեք այն, որովհետև 

խորտակվող հոգի եք և չունեք սրտի մեծահոգություն:   

 

Ես աղերսում եմ ձեզ պատասխանել Իմ Կանչին: 

 

Ձեր սիրող Հիսուս 

Մարդկության Ազատարար 

 

Իմ մնացորդ եկեղեցին, Երկու Վկաները՝ Հայտնության 

Գրքում նշված 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես հասկանում եմ, որ այս պատագմներից որոշները քեզ համար 

իմաստ չեն արտահայտում, բայց դու պետք է վստահես Ինձ և իմանաս, որ Ես պետք է 

բացահայտեմ Հայտնության Գրքի բովանդակությունը, որպեսզի հոգիներն իմանան, 

թե ինչ սպսեն այս ժամանակներում: 

 

Նրանց, ովքեր քիչ հավատ ունեն սակայն ընդունում են Իմ Խոսքը՝ տրված ձեզ այս 

մարգարեի միջոցով, իմացեք, որ Իմ հանդեպ մաքուր սիրուց ծնված ձեր 

խոնարհությունն ու ցանկությունը ձեզ ավելի է մոտեցրել Իմ Սուրբ Սրտին: 

 

Դուք Իմ Մնացորդ Եկեղեցին եք: Դուք այն Եկեղեցին եք, որի մասին նշված է 

Հայտնության Գրքում: 

Դուք այն կնոջ արտադրանքն եք, ով ծնեց մի արու զավակ և ով դուրս նետվեց 

անապատ, ուր դուք կմեկուսացվեք, սակայն միացած կլինեք որպես մեկ, որպեսզի 

հռչակեք Իմ Սուրբ Խոսքը և քարոզեք ճշմարիտ Ավետարանները: 

Կինը ծնում է Իմ ճշմարիտ Եկեղեցին՝ Իմ հավատարիմ հոտը, ով սխալ չի 

առաջնորդվի կեղծ մարգարեի կողմից: 

 

Դուք, Իմ Եկեղեցի՛, դուրս նետված կլինեք անապատ 1,260 օր, ուր ապաստան 

կգտնեք: Բայց Սուրբ Հոգու ընծայով դուք կսնվեք Իմ Սիրո Պտուղներով: 

 

Իմ քրիստոնեական եկեղեցիների հավատարիմ անդամներն են, ներառյալ Իմ 

սրբազան սպասավորները և Իմ այն հետևորդները, ովքեր կմերժեն կեղծ մարգարեին, 

որ պետք է միասնական պահեն Իմ Եկեղեցին: 

 

Դուք ստիպված կլինեք գաղտնի պատվել Ինձ, որվհետև կեղծ մարգարեի 

ղեկավարման ընթացքում պատարագը անճանաչելիորեն կփոխվի: 

 

Դուք Իմ ճշմարիտ հետևորդներն եք և Երկնքի բոլոր շնորհները հեղվում են ձեր 

թանկագին հոգիների վրա: 

 

Որքա՜ն եմ Ես սիրում ձեզ, զավակնե՛րս, և որքա՜ն եք դուք թեթևացնում Իմ 

տառապանքները: Բայց որքա՜ն շատ ցավ կա Իմ սրտում Իմ այն հետևորդների 

պատճռաով, ովքեր կմերժեն լսել Ինձ: 

Նրանք Կեղծ Մարգարեի կողմից կներքաշվեն սարդոստայնի մեջ, և Ես չեմ 

կարողանա փրկել նրանց: 

 

Իրենց սեփական կամքով նրանք ապտակ կհասցնեն Իմ Դեմքին: 

 

Իմ Մնացորդ Եկեղեցին պետք է տարածի Խոսքը Իմ մյուս զավակներին, ներառյալ 

նրանց, ովքեր ընդհանրապես Ինձ չեն ճանաչում: 

 



Դուք, Իմ Մնացորդ Եկեղեցի՛, պետք է հռչակեք Իմ մարգարեություններն ու Իմ Սուրբ 

Խոսքը նրանց, ովքեր քրիստոնյա չեն և չգիտեն Տասը Պատվիրանները: 

 

Ձեր աշխատանքը պետք է լինի ապահովել, որպեսզի Սուրբ Աստվածաշունչը 

կարդացվի և հասկացվի: 

Դուք եք տեղեկացնելու աշխարհին Հայտնության Գրքում նշված կնիքների 

ամբողջական իմաստը, որը Ես կբացահայտեմ Մարիա Աստվածային 

Գթասրտությանը: 

 

Հայտնության Գրքի Երկու Վկաները. 

 

Դււք, Իմ հետևորդնե՛ր, Հայտնության Գրքում նշված Երկու Վկաներից մեկն եք, ովքեր 

կպաշտպանվեն Երկնքից: 

 

Ձեզ տրվող Իմ Խոսքը, Իմ Մնացոորդ Եկեղեցի՛, մի կողմ կնետվի դիակի պես, բայց Իմ 

Խոսքը երբեք չի մեռնի: 

Հրեաները կլինեն Երկու Վկաներից երկրորդը:  

 

Երկու Ճրագները Իմ քրիստոնեական եկեղեցիներն են՝ ավանդական ճշմարիտ 

եկեղեցին և Իմ այն հետևորդները, ովքեր մի կողմ կնետվեն Կեղծ Մարգարեի կողմից: 

 

Երկու Ձիթենիները Հին Երուսաղեմ Իսրայելն ու Նոր Իսրայելն են: 

 

Նրանք, հրեաները, վերջապես կիմանան որ Ես Մեսիան եմ, և Ճշմարտության նրանց 

քարոզումը նույնպես մի կողմ կնետվի և դուրս կշպրտվի կեղծ մարգարեի և 

հակաքրիստոսի կողմից, որ դիակի պես փտի: Դարձյալ, այս ընտրյալ ռասան չի 

մեռնի: 

 

Երկուսն էլ պարտված կզգան, բայց դա այդպես չի լինի, քանի որ դուք մյուս կրոնների 

հետ միասին կկազմավորեք միակ ճշմարիտ Եկեղեցին՝ Նոր Երուսաղեմը, որը 

կբարձրանա մոխիրներից: 

 

Դուք կդիմանաք այն սարսափելի չար միապետությանը, որը կբարձրացվի Կեղծ 

Մարգարեի և Հակաքրիստոսի երկակի առաջնորդության ներքո, որոնք երկուսն էլ 

կգցվեն կրակի լճի մեջ, որ դժոխքն է: 

 

Այս հալածանքը երկար չի տևի, և ձեզ կտրվի մեծ զորություն և պաշտպանություն: 

 

Օգնություն կտրվի ձեզ, և ձեր միջից շատ առաջնորդներ կբարձրանան՝ ձեզ այդ 

էտապի միջով առաջնորդելու համար: 

 

Ձեզնից շատերը կդառնան սրբեր Իմ Նոր Դրախտի մեջ և, օգնած լինելով երկրի վրա 

Իմ Մնացորդ Եկեղեցին կառուցելու մեջ, կթագավորեն Ինձ հետ Նոր Երկնքի և Երկրի 

մեջ, որը կհայտնվի Իմ Երկրորդ Գալուստին: 

 

Նրանց, ովքեր Ինձ հետ չեն, շատ կարճ ժամանակ կտրվի ընտրելու համար: 



 

Դուք կամ կլինեք կեղծ մարգարեի կողմից և Իմ դեմ, կամ կլինեք Իմ կողմից: 

 

Ընտրեք առաջինը, և խաբեբան կգողանա ձեր հոգին: Սա կոպիտ է հնչում, բայց 

ճշմարտությունն է: 

 

Նախազգուշացման ընթացքում Աստծո բոլոր զավակներին կտրվի Իմ Ներկայության 

ապացույցը: 

 

Աղոթեք, որ այդ ժամանակ ընդունեք ճշմարտությունը, որ այդ Ես եմ՝ ձեր սիրող 

Հիսուս Քրիստոսը, ով Երկնքից կանչում է ձեզ որ բացեք ձեր աչքերը տեսնելու 

համար, և որ լսեք՝ իմանալու համար, նախքան չափազանց ուշ կլինի: 

 

Ձեր սիրող Հիսուս 

 

 

Ես՝ ձեր սիրող Հիսուսը, երբեք չեմ քայքայի Իմ Սեփական 

Եկեղեցին 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես կանչում եմ Աստծո բոլոր զավակներին և վստահեցնում ձեզ, որ 

Ես՝ ձեր սիրող Հիսուսը, երբեք չեմ քայքայի Իմ սեփական Եկեղեցին: 

 

Այնուամենայնիվ Ես ետ չեմ կանգնի և նայի, թե ինչպես է հատկապես մի հերձված 

խումբ, որը ոչ մի բան անելու իրավունք չունի Մայր Աթոռում, մասնատում Իմ 

Եկեղեցին: 

 

Քանի որ դա հենց այն է, ինչը Կեղծ Մարգարեն և Սատանային կռապաշտող 

ինքնակոչները փորձում են անել: Նրանք ցանկանում են գլխիվայր շրջել Կաթոլիկ 

Եկեղեցին և բաժանել այն մանր մասերի: 

 

Ահա թե ինչպես, զավակնե՛րս, Սատանան կկանգնի Աստծո՝ ամեն բանի Արարչի դեմ 

վերջնական ըմբոստության մեջ: 

 

Իմ Եկեղեցին ոչնչացնելու այդ չար պլանը գաղտնի գոյություն ունի արդեն 100 տարի, 

բայց 1967թ-ից ի վեր այն ուժգնացել է: 

 

Չար սեկտի անդամ շատ ինքնակոչներ, ովքեր այդ սեկտի անդամներ են, ովքեր 

պաշտում են Սատանային, մտել են հոգևոր ճեմարաններ, որպեսզի տեղ գրավեն 

Վատիկանում: 

 

Նրանց զորությունը, չնայած թույլատրվում էր Հայր Աստծո կողմից, մինչ այժմ 

սահմանափակ էր: Քանի որ ժամանակների վերջը մոտենում է, այն կփոխվի: 



 

Այս չար աղանդը հիմա կսանձազերծի ամեն մի իշխանություն, վստահանալու 

համար, որ ընտրեն նոր փոխարինորդ Իմ Սուրբ Երեց Բենեդիկտ XVI Պապի 

փոխարեն: 

 

Բոլոր նրանք, ովքեր ծանոթ են Իմ ուսուցումներին, հիմա փոփոխություններ կտեսնեն 

Սուրբ Պատարագն ասելու մեջ: 

 

Նոր աշխարհիկ օրենքներ կներմուծվեն, որոնք կհակադրվեն Խաչի վրա Իմ մահվանը: 

 

Իմ շատ նվիրված հետևորդներ կտեսնեն սա և կվիրավորվեն: Նրանց տեսակետներին 

ուշադրություն չի դարձվի, և շատ խորհուրդներ այլևս չեն առաջարկվի: 

 

Ահա թե ինչու շատ նախապատրաստության կարիք կա: 

 

Այն կաթոլիկները, ովքեր կվիրավորվեն կամ կվհատվեն, խնդրում եմ, հիշեք որ Ես 

այստեղ եմ: 

 

Կանչեք Ինձ՝ ձեր սիրող Հիսուսին, և իմացեք, որ չպետք է վախենաք Իմ 

Ուսուցումների ճշմարտությունը հռչակելուց: 

 

Դուք չպետք է վախենաք մեջք շրջել հերետիկոսությանը: 

 

Ես ուղղություն ցույց կտամ և կպաշտպանեմ ձեզ ձեր ճամփորդության ընթացքում, և 

դուք կառաջնորդվեք Սուրբ Հոգու զորությամբ: 

 

Ձեր սիրող Փրկիչ 

Հիսուս Քրիստոս 

 

Իմ պատգամները բոլոր կրոնների և հավատամքների 

համար են, ներառյալ նրանց, ովքեր չեն հավատում 

 
Երեքշաբթի, 17 ապրիլի, 2012թ., ժ. 18:30 

 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, իմացիր որ քեզ տրվող Իմ պատգամները ողջ աշխարհի համար են: 

 

Դրանք տրվում են բոլոր կրոններին և դավանանքներին, ներառյալ նրանց, ովքեր չեն 

հավատում Աստծուն՝ Հավիտենական Հորը, ողջ աշխարհի Արարչին: 

 

Զավակնե՛րս, դուք պետք է իմանաք, որ քանի որ ձեզ տրվել է Եռանձն Աստծո՝ Սուրբ 

Երրորդության ճշմարտությունը, որ բաղկացած է Հորից, Որդուց և Սուրբ Հոգուց, դուք 

պարտականություն ունեք ողջ աշխարհին հռչակելու Իմ Սուրբ Անունը: 

 



Անկախ նրանից հավատում եք թե ոչ, որ Ես խոսում եմ ձեզ հետ այս պատգամների 

միջոցով, դուք պետք է օգնեք այն խեղճ հոգիներին, որոնք Իմ պաշտպանության 

կարիքն ունեն, որպեսզի նրանք կարողանան փրկվել: 

 

Շատերն են հարցնում, թե ինչու են այս պատգամները այդքան շատ խոսում 

Սատանայի մասին: Իմ պատասխանը սա է.  

 

Սատնան և նրա ընկած հրեշտակները թափառում են երկրի վրա՝ աշխատելով մտնել 

մարդկային արարածների մեջ: 

 

Նրանք գրոհում են մարդկանց վրա զգայարանների միջոցով՝ հիմնականում 

խրախուսելով նրանց գործել մարմնի մեղքեր: 

 

Նրանք մտքեր են դնում մարդկանց ուղեղների մեջ, որպեսզի նրանք գործեն 

վայրագություններ, որոնք վիրավորում են Իմ Հորը: 

Արդեն մեղքի մեջ գտնվող հոգիների դեպքում նրանք կարող են տիրանալ մարմնին:  

Երբ սա տեղի է ունենում, այդ խեղճ բռնված հոգիները ավերում են առաջացնում 

իրենց շուրջբոլորը: 

 

Եթե նրանք իշխանության դիրքերում են, ապա կարող են սարսափելի 

անարդարություն հանդես բերել նրանց հանդեպ, ում ղեկավարում են: 

 

Նրանք կներմուծեն օրենքներ, որոնք չեն հնազանդվի Հայր Աստծո կողմից դրված 

Տասը Պատվիրաններին: 

 

Այլ դեպքերում նրանք մեծ տառապանք կառաջացնեն մարդկանց կյանքում: 

 

Բացասականությունը առաջացնում են Սատանան և նրա սև հրեշտակները: Այն 

Աստծուց չէ: 

 

Աստծուց կարող է գալ միայն խաղաղություն և սեր: 

 

Բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են ազատվել իրենց կյանքում բացասական մտքերից 

և զգացմունքներից, նրանց անհրաժեշտ է միայն Իմ՝ իրենց սիրող Հիսուս Քրիստոսի 

հանդեպ պաշտամունքը: 

 

Աղոթքը, պարզ զրույցը բավական են: Ձեր սեփական խոսքերով խնդրեք Ինձ օգնել 

ձեզ: 

Եթե դա ասվի սրտանց, Ես անմիջապես կպատասխանեմ և կօգնեմ ձեզ ավելի 

մոտենալ Իմ Սուրբ Սրտին: 

 

Խնդրում եմ, զավակնե՛րս, թույլ տվեք Ինձ ձեզ մոտիկ մնալ և տալ ձեզ այն 

հանգստությունը, որին դուք ձգտում եք դժբախտությամբ, անարդարությամբ, 

դաժանությամբ և ատելությամբ լի աշխարհում: 

Ես ձեր փրկապարանն եմ: Միայն Ես կարող եմ օգնել: Խնդրում եմ կանչեք Ինձ 

խաչակրաց այս աղոթքի մեջ (45)  



 

Ո՛վ Հիսուս, ես շատ քիչ գիտեմ Քո մասին: 
 
Բայց խնդրում եմ օգնիր ինձ բացել սիրտս թույլ տալու համար Քեզ գալ իմ հոգու մեջ, 
որպեսզի կարողանաս բուժել ինձ, սփոփել ինձ և լցնել ինձ Քո խաղաղությամբ: 
 
Օգնիր ինձ ուրախություն զգալ, հաղթել բոլոր բացասական մտքերը, և սովորել 
հասկանալու թե ինչպես Քեզ հաճելի լինել, որպեսզի կարողանամ մտնել Քո Նոր 
Դրախտը, ուր կարող եմ ապրել սիրո, ուրախության և հրաշքի կյանքով Քեզ հետ 
հավիտյան: Ամեն: 
 

Ես սիրում եմ ձեզ բոլորիդ, սիրելի զավակնե՛րս, անկախ նրանից, թե ինչ դավանանքի 

եք պատկանում, անկախ նրանից, թե որքան եք մեղանչել, վիրավորել կամ վնաս 

պատճառել ուրիշներին: 

 

Միայն Ես կարող եմ փոխել ձեր ապրելու ձևը: 

Միակ ճանապարհը ինքներդ ձեզ ձեր վարած դժվարին կյանքից ազատելու համար, 

Ինձ կանչելն է, որպեսզի Ես կարողանամ օգնել ձեզ: 

 

Ձեր սիրող Հիսուս 

 

Երբեք անարդարացի ձևով առավելության մի հասեք 

այլոց նկատմամբ նույնիսկ բիզնեսում, 

քաղաքականության կամ կյանքի այլ ոլորտում: 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես ցանկանում եմ, որ դու ասես Իմ բոլոր հետևորդներին, որ 

նրանց աղոթքները լսվում են, և որ դրա հետևանքով շատ չար իրադարձություններ են 

մեղմացվում: 

 

Ես ցանկանում եմ նաև որ հայտնի լինի, որ քո տառապանքի արդյունքում, աղջի՛կս, 

Ես կարողացել եմ փրկել չորս միլիոն հոգիների: 

 

Իմ Գթասրտությունը հեղվել է Աստծո այդ զավակների վրա, ովքեր դեռևս կենդանի են 

աշխարհում այսօր: 

 

Իմ մյուս հետևորդների կողմից առաջարկված այլ զոհաբերություննրը, աղոթքի և 

պահեցողության միջոցով, օգնում են Ինձ փրկել մարդկանց սարսափելի 

ճակատագրից: 

 

Ձեր զորությունը, սերը և տոկունությունը նշանակում են, որ Սատանայի ուժը 

թուլանում է: 

 



Դա նաև նշանակում է, որ Մեկ Համաշխարհային Կարգի ուժը թուլանում է: 

 

Դուք պետք է իմանաք, որ աղոթքը թուլացնում է չարն աշխարհում: 

 

Որքան շատ է աղոթքը, այնքան քիչ է Սատանայի ուժը: 

 

Երբեք չթերագնահատեք նույնիսկ մեկ մարդու աղոթքն ու տառապանքը, քանի որ այն 

թեթևացնում է պատիժը նրանց համար, ովքեր առանց դրա կկանգնեին դժոխքի 

կրակների առջև: 

 

Սերը, որ դուք զգում եք, զավակնե՛րս, տրված ձեզ ձեր ծնդյան պահից, մաքուր է: 

 

Հազվադեպ է ատելությունը մտնում ձեր կյանքի մեջ նախքան կհասնեք բանական 

տարիքի: 

Այդ տարիքից փոքր երեխաներն անմեղ են, մաքուր և խոնարհ Իմ Աչքում և տեսնում 

են իրերը պարզ, չբարդացված ձևով: Սա է այն ճշմարիտ սերը, որը դուք պետք է 

փորձեք վերագտնել ձեր կյանքում: 

 

Երբ կյանքին նայում եք պարզ կերպով, պատվում եք Աստծուն՝ Հորը, ամեն բանի 

Արարչին և ենթարկվում Նրա Պատվիրաններին, այդ դեպքում դուք նորից դառնում 

եք ինչպես երեխա: 

 

Դուք դառնում եք մաքուր, սիրող և պարզ, և սրտով հասարակ ու չարությունից զուրկ: 

Այդ դեպքում ձեզ կտրվի Սուրբ Հոգու զորությունը, որպեսզի ձեր հավատը անսասան 

լինի: 

 

Դուք կդառնաք ինչպես երեխա, բայց ձեզ կտրվի մարտիկի՝ Աստծո բանակի ճշմարիտ 

և պատվավոր անդամի զենքն ու զրահը: 

 

Իր ժամանակին դուք կթագավորեք Ինձ հետ կողք-կողքի Նոր Դրախտում: 

 

Պարզ մնացեք ուրիշների հանդեպ ձեր սիրո մեջ: Երբեք պայմանով սեր մի 

առաջարկեք, որն ինչ-որ բան է առաջարկում փոխարենը: 

 

Դրա փոխարեն առաջարկեք սեր առանց դրան կցված պայմանների: Առաջարկեք 

սերն այլոց հանդեպ որպես Աստծուն տրվող ընծա: 

 

Յուրաքանչյուր մարդու, ում հանդիպում եք ձեր կյանքում, տեսեք Աստծո Աչքերով: 

 

Յուրաքանչյուր մարդ ստեղծվել է Աստծո կողմից: Յուրաքանչյուրն աշխարհ է բերվել 

Աստծո Սիրո միջոցով: 

 

Նույնիսկ չնայած նրան, որ որոշ հոգիներ ծնվել են դաժան խաչով կրելու համար, 

նրանք սիրով են ներկայացվում աշխարհին Աստծո կողմից: 

 

Սիրեք միմյանց, անկախ ձեր ունեցած թերություններից, ի պատիվ Իմ Հոր: 



Զննեք յուրաքանչյուր դեմք և նայեք դրան այնպես, ասես տեսնում եք այդ մարդուն 

Աստծո Աչքերով: 

 

Միայն այդ դեպքեւմ ձեզ համար հեշտ կլինի զերծ մնալ այլոց դատելուց: 

 

Փորձեք յուրաքանչյուրի մեջ գտնել լավագույնն ու լավը: Սեր և բարություն ցույց տվեք 

միմյանց հանդեպ: 

 

Երբեք անարդարացի ձևով մի հասեք առավելության այլոց նկատմամբ, նույնիսկ 

բիզնեսում, քաղաքականության կամ կյանքի այլ բնագավառում: 

 

Երբ հանդիպում եք չարի, որ կա ուրիշների մեջ, սրտանց աղոթեք նրանց հոգու 

համար և զոհողության մի փոքր նվեր առաջարկեք Ինձ՝ ձեր Հիսուսին նրանց մեղքերի 

քավության համար: 

Մի փոքր տառապանքը, այլոց հոգիների համար փոքր զոհողություններ կատարելը և 

աղոթքը կարող են մեղմացնել գալիք կանխասացված մարգարեության ուժգնությունը: 

 

Երբ դա անում եք, Հոր Գթասրտությունը կարողանում է թափվել աշխարհի վրա 

շնորհների տարափի մեջ: 

 

Աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք, որ ձեր աղոթքներն օգնեն նախապատրաստել 

մարդկությանը, համապատասխան ձևով, նախքան Նախազգուշացումը տեղի 

կունենա, որպեսզի քչերը կորչեն նախքան նրանց հնարավություն տրվի տեսնելու 

իրենց տրվող Իմ ընծան, սիրո, գթասրտության և հաշտության Իմ մեծ ընծան:   

 

Ձեր սիրող Հիսուս 

Մարդկության Փրկիչ 

 

Նույնիսկ նրանք, ովքեր սարսափելի մեղք են գործում, 

սիրված են Հայր Աստծո կողմից 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ զավակներին պետք է ասել այն ուժգին Սիրո մասին, որը Ես 

ունեմ Իմ Սուրբ Սրտի մեջ այս երկրի վրա ծնված յուրաքանչյուր զավակի համար: 

Նույնիսկ նրանք, ովքեր սարսափելի մեղք են գործում, սիրված են Հայր Աստծո 

կողմից: 

 

Ձեզնից յուրաքանչյուրն Աստծո զավակ է: 

 

Դրա պատճառով Սատանան և նրա դևերը չարչարում են, տանջում և վիրավորում 

ձեզ: 

 



Կարծրացած մեղավորները՝ Սատանայի բանակի անդամները, ովքեր գիտեն, որ 

Աստված Գոյություն ունի, բայց ընտրում են կռապաշտել գազանին, պետք է իմանան 

հետևյալը: 

 

Անկախ նրանից, թե դուք որքան շատ եք պատվում Սատանային, հիշեք, որ նա ձեզ չի 

սիրում: 

Նա ատում է ձեզ և կոչնչացնի ձեզ: 

 

Երկրի վրա և նրանից այն կողմ դրախտ առաջարկելու Սատանայի խոստումները 

դատարկ ստեր են: 

 

Շատ շուտով ձեզ կտրվի ձեր հանդեպ ունեցած Իմ Սիրո ապացույցը: Ձեր սրտում 

կասկած չի լինի, որ Ես՝ ձեր սիրող Հիսուսը, ցանկանում եմ գրկել ձեզ, ներել ձեզ և ձեզ 

բերել հավիտենական խաղաղություն, սեր, ուրախություն և երջանկություն Իմ 

Թագավորության մեջ՝ Նոր Դրախտում: 

Երբեք մի վախեցեք ձեր մեջքը շրջել այն կյանքի հանդեպ որ վարում եք, ուր 

կռապաշտում եք Սատանայի կողմից ձեզ առաջարկվող հարտության, սեքսի և բոլոր 

այլ նյութական հարմարավետությունների ընկալվող ընծաները, ում 

թագավորությունն այս երկրի վրա շուտով կավարտվի: 

 

Միայն Ես՝ ձեր սիրող Հիսուսը, կարող եմ փրկել ձեզ: 

 

Իմ Գթաստրությունն այնքան մեծ է, որ Ես կներեմ ձեզ ամեն ինչ, երբ դուք զղջաք: 

 

Շտապեք, եկեք Ինձ մոտ հիմա: 

Մի կորցրեք ոչ մի վայրկյան, քանի որ ձեր ապագա երջանկությունը վտանգի տակ է: 

 

Ես խոստանում եմ ձեզ հավիտենական կյանք, ուրախություն և մի գեղեցիկ Դրախտ, 

ուր սիրված կլինեք, փայփայված և ոչ մի բանի կարիք չեք ունենա: 

 

Եթե դուք հիմա չեք կարող ընդունել Իմ Գթասրտության Ձեռքը, ապա երբ ժամանակը 

գա վերջին օրը, ձեզ մեկ անգամ ևս հնարավորություն կտրվի Ինձնից Գթասրտություն 

խնդրել: 

 

Երբ այդ օրը գա, դուք, ձեզնից շատերը, կհասկանաք թե ինչ սխալ եք թույլ տվել: 

 

Սակայն Ես կգրկեմ ձեզ ինչպես Աստծո վաղուց կորած և շատ սիրված զավակի, 

անկախ նրանից, թե որքան շատ եք տառապել չարի ձեռքին: 

 

Դուք միայն պետք է կանչեք Ինձ և Գթասրտություն խնդրեք: 

 

Եթե հիմա ներգրավված եք խաբեության և չարի սարդոստայնի մեջ, որից չեք կարող 

խուսափել, ապա Ես խնդրում եմ ձեզ կանչել Ինձ՝ ասելով հետևյալը. 

 

Խաչակրաց աղոթք (46) Ազատիր ինձ Սատանայի շղթաներից. 

 



Ո՛վ Հիսուս, ես կորած եմ 
Ես շփոթված եմ և բանտարկյալի պես եմ ինձ զգում 
Ով ընկել է մի ցանցի մեջ, որից չի կարող ազատվել 
Ես վստահում եմ Քեզ, Հիսու՛ս, որ կգաս ինձ օգնության 
Եվ կազատես ինձ սատանայի ու նրա չարքերի շղթաներից: 
 
Օգնիր ինձ, քանի որ ես կորած եմ 
Ես Քո Սիրո կարիքն ունեմ, որ ինձ ուժ տա 
Հավատալու Քեզ և վստահելու Քեզ 
Որպեսզի կարողանամ փրկվել այս չարիքից 
և ինձ ցույց տրվի Լույսը, որ կարողանամ գտնել խաղաղություն, սեր և երջանկություն 
վերջապես: 
Ամեն: 
 

 

Միլիարդավոր հոգիներ, ոչ թե միլիոնավոր, դարձի կգան 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես պետք է սփոփանք բերեմ բոլոր նրանց, ովքեր կվախենան այս 

պատգամներից: 

 

Թույլ տվեք Ինձ հանդարտեցնել ձեզ բոլորիդ, Իմ սիրելի հետևորդնե՛ր, վստահեցնելով 

ձեզ ողջ մարդկության հանդեպ ունեցած Իմ Մեծ Գթասրտության մասին: 

 

Իմ փայփայած հետևորդների աղոթքների պատճառով, որոնք բոլորն էլ լսվում են և 

դրանց պատասխան է տրվում ըստ Իմ Հավիտենական Հոր որոշած ժամանակի 

աստվածային ընտրության, արդեն շատ դարձ է սկսվել: 

 

Երբեք չլքեք հույսը: Դուք երկրի վրա Իմ առաքելության ողնաշարն եք՝ օգնելու փրկել 

ողջ մարդկությանը: Որպես այդպիսին դուք կտառապեք ուրիշների մեղքերի ցավով: 

 

Երբեք չենթադրեք, թե ուրիշների մեղքերը կարող են այն աստիճան սևացնել 

Ամենաբարձրյալ Աստծո Լույսը, որ ամեն ինչ կորած լինի: 

 

Շատ շուտով բոլորն ականատես կլինեն Աստծո Փառքին Իմ Աստվածային 

Գթասրտության միջոցով, որը կբացահայտվի Նախազգուշացման ընթացքում: 

 

Միլիարդավոր հոգիներ, ոչ թե միլիոնավոր, դարձի կգան: Սա կնշանակի, որ 

Սատանայի ուժը կնվազի, երբ Աստծո բանակը բարձրանա զորությամբ՝ 

պարտության մատնելու համար գազանին: 

 

Շուտով ողջ մարդկությունը կիմանա իր Գոյության մասին ճշմարտությունը: Սա 

կլինի շրջադարձային կետը Աստծո զավակների համար, ովքեր կմիավորվեն 



նախապատրաստվելու համար Խաղաղության Նոր Դարաշրջանին, ուր մեղք 

գոյություն չի ունենա: 

 

Աղոթքը կարևոր է, որովհետև Հայր Աստված այս երկրի վրա գտնվող յուրաքանչյուր 

անձի իր ծննդյան պահից տվել է ազատ կամքի ընծան: Սրա պատճառով, չնայած Նա 

/Աստված/ զորություն ունի անել ցանկացած բան որ կամենա, Նա ցանկանում է, որ 

Իր զավակներն Իր մոտ գնան իրենց սեփական ազատ կամքով: 

 

Հայր Աստված չի ցանկանում ուժով ստիպել որ Իր զավակները սիրեն Իրեն: 

 

Դա պետք է գա բնականորեն: Բայց ինչպե՞ս կարող եք սիրել մեկին, ում չեք 

ճանաչում: 

 

Սա է խնդիրն այսօր աշխարհում: Շատ քչերն են ճանաչում Հայր Աստծուն: Շատ 

քչերն են ճանաչում Ինձ՝ Նրա սիրելի Որդի Հիսուս Քրիստոսին: 

Դուք, Իմ հետևորդնե՛ր, պետք է օգտագործեք աղոթքը, որպեսզի Իմ Հայրը կարողանա 

յուրահատուկ ընծաներ տալ այն հոգիներին, ովքեր խավարի մեջ են: 

 

Այդ դեպքում նրանց ցույց կտրվի Նրա Փառահեղ Լույսը և այդ հոգիները կփրկվեն: 

Ձեր աղոթքի ընծայի միջոցով Հայր Աստված կօգտագործի Աստվածային 

Միջամտությունը, որպեսզի Իր Սրտին մոտեցնի նրանց, ովքեր չեն ճանաչում Իրեն 

կամ չգիտեն որ Նա Գոյություն ունի: 

 

Այնուամենայնիվ, շատ հոգիներ, ովքեր ճանաչում են Իմ Հորը և դիտավորյալ կերպով 

իրենց մեջքն են շրջում, սարսափելի երկնային պատիժների առաջ կկանգնեն: 

 

Նրանց կտրվի յուրաքանչյուր հնարավորություն, բայց նրանք կմերժեն Աստծուն: 

 

Այն հոգիների համար, ովքեր կատարում են արհամարհելի գործողություններ, որոնք 

տարածված երևույթ են աշխարհի որոշ մասերում, երկնային պատիժը կգա 

երկրաշարժերի ձևով: 

 

Այն գլոբալ խմբերը, ովքեր կշարունակեն ոչնչացնել իրենց իշխանության տակ 

գտնվող երկրները, նրանք կկանգնեցվեն և խստորեն կպատժվեն Իմ Հոր Ձեռքով: 

Դարձյալ, ձեր աղոթքների կարիքը կա այդ մեղքերը և դրանց հետևանքով /իջնող/ 

պատիժները մեղմացնելու համար: 

 

Մի փոքր ավելի ժամանակ է անհրաժեշտ Իմ Աստվածային Գթասրտության 

նախապատրաստման ընթացքում, թույլ տալու համար, որպեսզի ավելի շատ 

հոգիներ նախապատրաստված լիենեն այդ մեծ իրադարձության համար: 

 

Կարևոր է, որ մարդկության մեծ մասը կարողանա փրկվել և որ հոգիներին, ներառյալ 

կարծրացած մեղավորներին, հնարավորություն տրվի վերամիավորվել ոպես մեկ 

Աստծո հետ: 

Իմ մեծագույն ցանկությունն է, որ Ես թագավորեմ մարդկության մեծ մասի վրա Նոր 

Դրախտում: 



 

Ձեր աղոթքները կօգնեն Ինձ իրականացնելու Իմ մեծ ցանկությունը, այն, որ մենք 

բոլորս կարողանանք դառնալ մեկ ընտանիք սիրո և միասնության մեջ հավիտյանս 

հավիտենից: 

 

Ձեր սիրող Հիսուս 

 

 

Կույս Մարիամ. Երբ ժամանակները դժվար կամ ցավալի 

կթվան, զավակներս, միշտ կանչեք Ինձ 
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Զավա՛կս, իմ Որդին այնքան երջանիկ է այն բանից, թե ինչպես է Իր սիրելի բանակը 

ենթարկվում Իր Սուրբ ցանկություններին Իր Խաչակրաց Աղոթքներն ասելով: 

 

Այդ աղոթքները ներկա ժամանակաների համար են՝ օգնելու Աստծո բոլոր 

զավակներին փնտրելու այն պաշտպանությունը, որի կարիքը նրանք ունեն այնքան 

շատ հոգիների համար դժվարին այս ժամանակներում: 

 

Երբ ժամանակները դժվար կամ ցավալի կթվան, զավակնե’րս, միշտ կանչեք ինձ՝ ձեր 

Սիրող Մորը, որ բարեխոսեմ իմ Թանկագին Որդու մոտ ձեր անունից: 

 

Միշտ հիշեք, որ Աստծուն առաջարկված ձեր անձնական զոհողություններն օգնում 

են փրկել այնքան շատ հոգիների երկրի վրա: 

 

Ձեր աղոթքները միշտ լսվում են: 

Դրանք երբեք չեն անտեսվում, բայց դրանց հետ գործ են ունենում Իմ Հոր Կամքին 

համապատասխան: 

 

Ուստի դուք պետք է համբերատար լինեք, զավակնե՛րս: Միշտ ամբողջովին վստահեք 

Իմ Որդուն: 

 

Հանձնեք Նրան ձեր բոլոր վախն ու տառապանքը, հետո պետք է վստահեք, որ Նա 

գործ կունենա ամեն ինչի հետ: 

 

Այն հավատացողների համար, ովքեր դժվարանում են աղոթել կամ վառ պահել իրենց 

սերն իմ Որդու հանդեպ, ահա մի յուրահատուկ խաչակրաց աղոթք (47) օգնելու 

համար վերավառել Հիսուսի հանդեպ ձեր սերը: 

 

Խաչակրաց աղոթք (47) Վերավառել ձեր սերը Հիսուսի հանդեպ. 

 



Ով Օրհնյալ Մայր, Մայր Փրկության ողջ աշխարհի համար, աղոթիր, որ Հիսուսի 
հանդեպ իմ սերը վերավառվի: Օգնիր ինձ զգալ Նրա Սիրո բոցը, որպեսզի այն լցնի իմ 
հոգին: 
 
Օգնիր ինձ սիրել Հիսուսին ավելի շատ: Աղոթիր, որ Նրա հանդեպ ունեցած իմ 
հավատը, սերը և նվիրվածությունը ավելի ուժեղ դառնա: 
 
Ամոքիր կասկածները, որ տանջում են ինձ, և օգնիր ինձ պարզորեն տեսնել 
Ճշմարտության Աստվածային Լույսը, որը ճառագում է քո Սիրելի Որդուց՝ 
Ողջ մարդկության Փրկչից: Ամեն: 
 

Գնացեք խաղաղությամբ, զավակնե՛րս: Հիշեք, երբ դուք սրտանց խնդրեք ինձ աղոթել 

ձեզ համար, ես՝ Փրկության Մայրը, կներկայացնեմ ձեր խնդրանքը իմ Սիրելի Որդուն: 

 

Ես երբեք ոչ մի խնդրանք չեմ անտեսի, եթե այն համահունչ է իմ Որդու 

ցանկություններին և Հոր Կամքին համաձայն է: 

Սովորեք ավելի շատ վստահել, զավակնե՛րս: Երբ վստահում եք իմ թանկագին 

Որդուն, դուք ցուցադրում եք Նրա հանդեպ ունեցած ձեր սերը: 

 

Եթե ձեր սերը թույլ է, ապա Նրա հանդեպ ձեր ունեցած վստահությունը նույնպես 

թույլ կլինի: 

 

Միայն ձեզնից նրանք, ովքեր իրենց կխոնարհեցնեն իմ Որդու առջև, կօրհնվեն այն 

շնորհներով, որոնք տրվում են ձեր հավատն ուժեղացնելու համար: 

 

Երբեք տեղի չտաք, երբ հուսահատություն եք զգում: 

 

Հուսահատությունը ստեղծվում է Չարի կողմից: 

 

Պարզապես շրջվեք դեպի ինձ, և Ես կաղոթեմ ձեր հոգում խաղաղության համար: 

Երբ դա անեք, կկարողանաք մերժել Չարի կողմից դրված գայթակղությունը և ազատ 

կդառնաք: 

 

Ձեր Օրհնյալ Մայր 

Հրեշտակների Թագուհի 

Մայր Փրկության 

 

 

Օգնեք Ինձ նախապատրաստել աշխարհն Իմ Երկրորդ 

Գալուստի համար 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, մարդկությունը պետք է իմանա, որ ժամանակը, երբ Ես Ինքս Ինձ 

կներկայացնեմ չհավատացող աշխարհին, հեռու չէ: 



 

Աստծո բոլոր զավակները, ովքեր նվիրված հետևորդներ են, հիմա պետք է Իմ՝ իրենց 

սիրող Հիսուսի հանդեպ հավատարմությունից ելնելեվ, օգնեն Ինձ՝ 

նախապատրաստելու աշխարհն Իմ Երկրորդ Գալուստի համար: 

 

Արդեն այնքան շատ ժամանակ է տրամադրվել դեպի Իմ Սուրբ Սիրտ հոգիներ 

գրավելու համար: 

 

Սա կարևոր էր, քանի որ առանց այդ ժամանակի շատ քիչ հոգիներ կկարողանային 

մտնել Իմ Նոր Դրախտ: 

 

Ես կոչ եմ անում բոլոր նրանց, հանուն Իմ Սուրբ Անվան, թույլ տալ Ինձ ուղղություն 

տալ ձեզ՝ օգնելու համար, որ հռչակեք Իմ Ուսուցումների ճշմարտությունը աշխարհի 

յուրաքանչյուր անկյունում: 

 

Քարոզեք Իմ Պարզ ուսուցումներն առաջին հերթին: 

Բոլոր նրանք, ովքեր ասում են, թե Իմ հետևորդներն են, նրանցից ակնկալվում է 

հարևանի հանդեպ սեր: 

 

Խոսեք միայն Իմ Երկրորդ Գալուստի մասին: 

 

Ով էլ որ ձեզ դատապարտի, հիշեցրեք, որ Իմ խոստումը՝ նորից փառքով գալու 

վերաբերյալ, որպեսզի դատեմ կենդանիներին ու մեռածներին, իրականանալու է այս 

սերնդի կյանքի ընթացքում: 

 

Իմ Սուրբ Հոգին կհեղեղի նրանց հոգիները, ում դուք կհաղորդեք Իմ Սուրբ Խոսքը: 

Բայց սկզբում դուք պետք է խնդրեք Ինձնից այս յուրահատուկ շնորհը: Նախքան Ես 

ձեզ կվավերացնեմ անելու այս ամենասուրբ աշխատանքը, Ես ձեզ կոչ եմ անում 

Ինձնից խնդրել հետևյալ Շնորհը, ասելով հետևյալ խաչակրաց աղոթքը (48) Աղոթք 

Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստը հայտարարելու Շնորհի համար. 

 

Ով իմ Հիսու՛ս, տուր ինձ շնորհը, որ հռչակեմ Քո Սուրբ Խոսքը ողջ մարդկությանը, 
որպեսզի հոգիները կարողանան փրկվել: Հեղիր Քո Սուրբ Հոգին ինձ վրա՝ Քո 
խոնարհ ծառայի, որպեսզի Քո Սուրբ Խոսքը լսվի և ընդունվի հատկապես այն 
հոգիների կողմից, ովքեր ամենից շատ Քո Գթասրտության կարիքն ունեն: Օգնիր ինձ 
պատվել Քո Սուրբ Կամքը միշտ և երբեք չվիրավորել կամ չարհամարհել նրանց, 
ովքեր մերժում են Քո Գթասրտության Ձեռքը; Ամեն: 
 

Գնացեք հիմա, Իմ բանա՛կ, քանի որ ձեզ տրվել է այն սպառազինությունը, որի 

կարիքն ունեք մարդկությանը դարձի բերելու համար: 

 

Ձեր առաքելության ընթացքում ձեզ կծաղրեն, կվիրավորեն և դեմ կկանգնեն: 

 

Իմացեք, որ երբ դա տեղի ունենա, այդ ժամանակ իսկապես կլինեք Աստծո զավակ: 

 

Չվախենաք, քանի որ Ես ձեզ ուժ կտամ հաղթահարելու նման արգելքները: 



 

Ես կառաջնորդեմ ձեզ ողջ ճանապարհին: Գնացեք խաղաղությամբ և սիրով: 

 

Ձեր սիրող Հիսուս 

 

 

Ավելի շատ ազգեր են միանում իրար, և ավելի շատ 

Աստծո զավակներ կղեկավարվեն Մեկ Մարմնի կողմից: 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, մոտեցել է ժամանակը այն փոփոխությունների, թե ինչպես ողջ 

աշխարհում Կառավարությունները կղեկավարեն իրենց երկրները: 

Ավելի շատ ազգեր են միանում իրար, և ավելի շատ Աստծո զավակներ կղեկավարվեն 

Մեկ Մարմնի կողմից: 

 

Ժամանակն է, որ աչքներդ լայն բացած պահեք և լսեք օրենքներում կատարվող բոլոր 

փոփոխությունների մասին, որոնք ձեզ կաղքատացնեն: 

 

Դեմ կանգնեք այն օրենքներին, որոնք կվերահսկեն ձեր սննդի պաշարները: 

 

Աստված՝ Իմ Հավիտենական Հայրը, կպատժի այն չար խմբերին, եթե նրանք փորձեն 

սովի մատնել Իր զավակներին: 

 

Սա, Իմ հետևորդնե՛ր, երրորդ կնքիքի բացահայտման ժամանակն է: 

 

Չնայած այն որոշ ժամանակ չի բացվի, Ես ասում եմ ձեզ, դա նրա համար է, որ դուք 

կարողանաք նախապատրաստել ձեր սնունդը՝ աճեցնելով ձեր սեփականը և 

պահելով այնպիսի սնունդ, որը չի փչանում: 

 

Ժամանակի ընթացքում ձեր սնունդը կսահմանափակվի, ներառյալ՝ խմելու ջուրը: 

 

Այս խումբը, մինչ թուլանում է ձեր աղոթքների պատճառով, նպատակ ունի սովամահ 

անել և թունավորել շատ անմեղ մարդկանց՝ փորձելով նվազեցնել աշխարհի 

բնակչությունը: 

 

Նրանք շատ կպայքարեն դրան հասնելու համար: 

 

Մինչ նրանք շարունակում են սարսափ տարածել Աստծո զավակների վրա, Իմ 

Հավիտենական Հայրը կստեղծի էկոլոգիական պատիժներ և երկրի երեսից կսրբի 

միլիոնավոր այդպիսի չար մարդկանց: 

 



Ձեր եղանակի ձևերը կշարունակեն փոխվել: Ժամանակի ընթացքում դա կազդի 

առևտուր անելու հնարավորության վրա, այնպես որ գլոբալ ուժերը կկանգնեցվեն 

իրենց չար պլաններն իրականացնելուց: 

 

Այս ողջ ճգնաժամի ընթացքում դուք, Իմ բանա՛կ, պետք է աղոթեք Հայր Աստծուն, որ 

պաշտպանի ձեզ այդ մարդկանցից և որպեսզի նրանք բացեն իրենց կարծրացած 

սրտերը Աստծո Գթասրտության ճշմարտության հանդեպ: 

Ես ասում եմ ձեզ սա, որպեսզի կարողանաք նախապատրաստվել: 

 

Այս իրադարձություններն անմիջապես տեղի չեն ունենա, և այդ պլանի մեծ մասը 

հնարավոր է կասեցնել և մեղմացնել ձեր աղոթքների ու զոհողությունների միջոցով: 

 

Չարիքն Աստծուց չի գալիս: Այն ելնում է ագահությունից, սեփական անձի հանդեպ 

սիրուց և ուժի ու վերահսկման ծարավից: Այս բոլոր չարությունները սերում են 

Սատանայից և դրվում աշխարհի առաջնորդների առջև նրանց գայթակղեցնելու 

համար, որպեսզի նրանք կարողանան վնասել Աստծո զավակներին: 

 

Թույլ մի տվեք որ Սատանայի ուժերը վերահսկեն ձեր երկրները: 

 

Աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք, որ ուժ ունենաք դիմակայելու այն միջոցառումներին, 

որոնք պլանավորված են ձեզ աղքատ, կախյալ և նրանց գթասրտությունից կախված 

պահելու համար, ովքեր վերահսկում են ձեր երկրները: Նրանք կառավարում են 

գլոբալ ուժերով, որոնք բաղկացած են Մեծ Բրիտանիայից, ԱՄՆ-ից, Չինաստանից և 

Ռուսաստանից: 

 

Ես՝ ձեր Հիսուսը, կօգնեմ ձեզ խուսափել հալածանքից, բայց հիշեք, որ աղոթքը ձեր 

հիմնական զենքն է լինելու: 

 

Աղոթքը կարող է կանգնեցնել այդ չար մարդկանց՝ ձեր ուտելու, խմելու, հագնվելու և 

քրիստոնեական եկեղեցիներ հաճախելու ձեր կարողության վրա իշխանություն 

ունենալուց: 

 

Կռվեք Իմ անվամբ, և Ես կանգնած կլինեմ ձեր կողքին միշտ: 

 

Ձեր սիրող Հիսուս 

 

 

Իմ սրբազան սպասավորներին Ես կասեմ հետևյալը. Մի 

կատարեք ձեր նախնիների սխալը, ովքեր մերժեցին Ինձ, 

երբ Ես եկա առաջին անգամ 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, իմացիր, որ երբ Ես աշխարհին եմ կտակում այնպիսի կարևոր 

առաջադրանք, ինչպիսին հիմա, շատ մարդիկ կփորձեն կասեցնել այն: 

 

Նրանք կփորձեն հարձակվել քեզ վրա և նվաստացնել նրանց, ովքեր ճանաչում են Իմ 

Ձայնը, մինչ Ես փորձում եմ ողջ աշխարհին տալ Իմ պատգամները: 

 

Քո՝ ժամանակների վերջի մարգարեի միջոցով տրվող այս պատգամների հանդեպ 

ցուցաբերվող ատելության չափը կշարունակի ավելանալ: 

 

Լսեք Ինձ հիմա դուք բոլորդ, ովքեր ասում եք թե ճանաչում եք Ինձ: Ես 

նախապատրաստում եմ մարդկությանն Իմ Երկրորդ Գալուստի համար: 

 

Եթե դուք Ինձ, Իմ ուսուցումներին հավատում եք և ասում եք թե ճանաչում եք Ինձ, 

ուրեմն իմացեք, որ Ես ուղարկում եմ Իմ ժամանակների վերջի մարգարեին այլ 

մարգարեների հետ՝ ձեզ արժանի դարձնելու, որ մտնեք Իմ Թագավորություն:  

  

Իմ սրբազան սպասավորներին Ես ասում եմ հետևյալը: Մի կատարեք ձեր 

նախնիների սխալը, ովքեր մերժեցին Ինձ, երբ Ես եկա առաջին անգամ: 

Ուշ դարձրեք և լսեք Իմ Կանչը, քանի որ Ես կարիք ունեմ, որ դուք օգնեք Ինձ 

նախապատրաստելու Իմ հոտի հոգիները, նախքան մեծ հրաշքը տեղի կունենա: 

 

Մի՞թե կարծում եք, թե Ես չէի ուղարկի Իմ մարգարեներին, որ նախազգուշացնեն ձեզ: 

Մի՞թե կարծում եք, թե Ես պարզապես կազդարարեի Իմ վերադարձը՝ առանց ձեզ 

նախապատրաստելու, և թույլ տալով, որ հոգիներ ոչնչանան: 

 

Դուք բոլորդ, ովքեր դատապարտում եք Իմ Երկրորդ Գալուստը և շարունակում 

հայտարարել, թե հասկանում եք մարդկությանը տրված Իմ Խոստումը, ամոթ ձեզ: 

 

Ձեր խոնարհության պակասը նշանակում է, որ դուք չեք կարող մաքրագործվել Սուրբ 

Հոգով: 

 

Դուք պետք է կանչեք Ինձ զանազանման այդ ընծայի համար, կամ հեռանաք Ինձնից: 

 

Դուք Ինձ ներքև եք գցել: Դուք Ինձ ստիպում եք հիասթափության արցունքներ թափել, 

քանի որ Իմ սպասավորներն եք, ում տրված է հոգիների փրկության 

պատասխանատվությունը, որը ձեր աշխատանքն է: 

 

Հիմա, երբ Ես կանչում եմ ձեզ Երկնքից, Ես խնդրում եմ ձեզ պատասխանել Իմ 

Կանչին: 

  

Ես շատ ընտրյալ հոգիներ ունեմ, ովքեր աշխատում են Ինձ հետ՝ Ինձ մոտ բերելու այն 

հոգիներին, որոնց Ես ծարավի եմ: 

 

Ձեր պարտականությունն է բարձրանալ ձեր թմիրից և պատասխանել Իմ Կանչին: 

 

Ձեզնից միայն նրանք, ովքեր ճշմարիտ սիրում են Ինձ, կճանաչեն Իմ Ձայնը: 



 

Ինչպես մանուկը կճանաչի սեփական մորը, դուք նույնպես, Իմ սիրելի 

սպասավորնե՛ր, պետք է կանչեք Ինձ ինչպես մանուկ, վստահանալու համար, որ այդ 

Ես եմ՝ ձեր սիրող Հիսուսը, ով ձեզ նշան է անում բռնել Իմ Ձեռքը: 

 

Ես կառաջնորդեմ ձեզ փշերի ջունգլիի միջով, որի վրայով դուք պետք է անցնեք՝ 

հասնելու համար Իմ Նոր Դրախտի դարպասներին: 

 

Մի՞թե Ես ձեզ չեմ ասել, որ նորից գալու եմ: Դատելու համար կենդանիներին ու 

մեռածներին: 

 

Դե Ես կգամ շուտով և Ես կարիք ունեմ ձեր օգնությանը, որ օգնեք Ինձ հավաքելու 

Աստծո բոլոր զավակներին որպես մեկ: 

 

Հիմա շատ քչերն են ճանաչում Ինձ այն խաբեության քողի պատճառով, որն ընկել է 

ողջ աշխարհի վրա: Շատերը չեն հավատում Հայր Աստծուն: 

Քչերն են ընդունում, որ Ես՝ Հիսուս Քրիստոսը, Նրա միակ Որդին, մեռա իրենց 

փրկելու համար: Դրա փոխարեն նրանք կամենում են հավատալ և կռապաշտել կեղծ 

աստվածների, որոնք գոյություն չունեն: 

 

Ինչպե՜ս եմ Ես սգում սարսափելի տխրությամբ, երբ տեսնում եմ երիտասարդներին 

ծիծաղելիս, երբ Իմ Անունն են տալիս և ծաղրում են նրանց, ովքեր 

հրապարակայնորեն ընդունում են որ Ես Գոյություն ունեմ: 

 

Ինչպե՜ս եմ Ես տառապում Իմ Խաչելության ցավով, երբ տեսնում եմ թե նրանք, ովքեր 

իրենց քրիստոնյա են հայտարարում, ինչպես են ծաղրի ենթարկվելու վախից մերժում 

հրապարակայնորեն հռչակել Իմ ուսուցումները: 

 

Աշխարհը խաբվել է ստերի թագավորի կողմից: Միայն Ես կարող եմ հիմա հույս բերել 

և փրկել Աստծո զավակներին այն սարսափելի դատապարտումից, որ պլանավորվում 

է գլոբալ ուժեղ խմբերի բանակի կողմից, ներառյալ նրանց, ովքեր գտնվում են Կեղծ 

Մարգարեի և Հակաքրիստոսի վերահսկողության տակ, որ սարսափ բերեն 

յուրաքանչյուր ազգի վրա: 

 

Իմ վերջին ժամանակների մարգարե Մարիա Աստվածային Գթասրտությանը տրվող 

բոլոր նախազգուշացումներն իրականանալու են: 

 

Քանի դեռ դա տեղի չի ունեցել, երբեք չմոռաանաք, որ դուք հավատարիմ եք Ինձ՝ ձեր 

Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին: 

 

Առանց Իմ սիրո և ուղղորդության ձեզ համար անհնար կլինի ղեկավարել այն նավը, 

որն Իմ Սուրբ Եկեղեցին է երկրի վրա: 

 

Արթնացեք: Մի մերժեք Աստծո մարգարեներին: Հիմա շատերն են հայտարարում, թե 

գալիս են Իմ Անունից, ինչպես Գրվածքներն են կանխասացել, բայց չեն առաջարկում 

այն հոգևոր սնունդը, որը կարող է միայն Ինձնից գալ: 



 

Հիմա շատերն են առաջ գալիս, որպեսզի ժամանակների վերջում այս 

պատգամներում պարունակվող աշխարհին տրվող Իմ հրապարակային Ձայնը 

մերժվի: 

 

Աղոթքը դեպի Իմ Բազուկներ ետ բերող ձեր ուղին է: 

 

Աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք շնորհների համար, որ ձեր աչքերը բացվեն, որպեսզի 

կարողանաք ճանաչել Ինձ նախքան չափազանց ուշ կլինի: 

 

Ես ձեր օգնության, ձեր սիրո և ձեր նվիրվածության կարիքն ունեմ: 

Հիշեք, Իմ պատճառով էր, որ դուք տվեցիք ձեր սրբազան երդումները: Հիմա, երբ Ես 

կանչում եմ ձեզ, մի մերժեք Ինձ: 

 

Գրկեք Ինձ և թույլ տվեք Ինձ ուղղություն տալ ձեզ, որպեսզի կարողանաք 

առաջնորդել Իմ մնացորդ եկեղեցին և փրկել հոգիներ: 

Ես տալիս եմ ձեզ Իմ հատուկ օրհնությունը և սպասում, որ կպատասխանեք Իմ 

Կանչին, որն այս հաջորդ խաչակրաց աղոթքի (49) մեջ է. հավատարմության երդում 

քրիստոնյա հոգևորականների համար. 

 

Ով Հիսուս, ես Քո խոնարհ ծառան եմ: Ես տալիս եմ իմ հավատարմության և 
նվիրվածության երդումը Քեզ: Ես խնդրում եմ Քեզ տալ մի նշան Քո Կանչի մասին 
Օգնիր ինձ բացել աչքերս և տեսնել Քո խոստումը: 
 
Օրհնիր ինձ Սուրբ Հոգու շնորհով, որ չխաբվեմ նրանց կողմից ովքեր հայտարարում 
են, թե գալիս են Քո անունից, բայց չեն խոսում ճշմարտությունը: Ցույց տուր ինձ 
ճշմարտությունը: 
 
Թույլ տուր ինձ զգալ Քո Սերը, որ կարողանամ կատարել Քո Ամենասուրբ Կամքը: Ես 
խնդրում եմ Քեզ խոնարհ սրտով, որ ինձ ցույց տաս ճանապարհը, թե ինչպես կարող 
եմ ես օգնել Քեզ փրկելու մարդկության հոգիները: Ամեն: 
 

Մի անտեսեք Իմ Կանչը: Մի մերժեք Ինձ, երբ Ես գալիս եմ մեկ անգամ ևս: 

 

Այս անգամ Ես գալիս եմ ոչ միայն մարդկությանը մեկ անգամ ևս փրկելու, այլև Իմ 

սիրելի Հոր՝ Ամենաբարձրյալ Աստծո Աստվածային Կամքը իրականացնելու համար: 

 

Գնացեք խաղաղությամբ 

 

Ձեր սիրող Հիսուս 

 

 

Ողջ մարդկությունը կունենա ազատ կամք, մինչև նրանց 

կամքը միավորվի Հոր Աստվածային Կամքին 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, շատ հոգիներ չեն ընդունում Ինձ, պարզապես այն պատճառով որ 

չեն ցանկանում: 

 

Նրանք գիտեն, թե Ես Ով եմ: 

 

Նրանք գիտեն, որ ստեղծվել են ոչնչից Հոր՝ Աստծո կողմից, չնայած դրան, նրանք 

ընտրում են անտեսել Աստծուն: 

 

Նրանք անփութորեն օգտագործում են Իմ Անունը շատ ու շատ անգամ, և Իմ Անունն 

օգտագործվում է անեծքների մեջ, որոնք դուրս են թափում դիվային բռնվածություն 

ունեցողները: 

 

Միայն այն ժամանակ, երբ մարդկանց հետ դժբախություն է պատահում, այդ 

ժամանակ է, որ նրանք կանգ են առնում և մտածում մահվան ու իրենց 

հավատացմամբ առջևում սպասվող կյանքի մասին: 

 

Ահա թե ինչու Ես երբեմն պատժում եմ այդ հոգիներին, Իմ Գթասրտությունից ելնելով, 

որ նրանց գիտակացության բերեմ, որպեսզի կարողանամ փրկել: 

 

Տառապանքի միջոցով նյութական բոլոր գրավչությունները, որոնք փնտրվում են 

զգայարանների կողմից, անիմաստ կդառնան և կերևան այնպիսին, ինչպիսին 

իրականում կան. Արագահոս նորույթներ, որոնք անհետանում են կարճ 

ժամանակում: 

 

Շատերն են ծնվում այս աշխարհում՝ ուղարկված Երկնքից: Նրանք ընտրում են 

տառապանքը, ներառյալ աբորտի ենթարկված երեխաները, որպես միջոց՝ 

մեղավորների համար փրկություն փնտելու: 

 

Մարդկային մտքի համար դժվար է հասկանալ Աստվածային Թագավորությունը, 

քանի որ ոչ մի մարդ չի օրհնվել այդ ընծայով: 

 

Երբ ընկած հրեշտակները ըմբոստացան Իմ Հոր դեմ, Նա՝ Իմ Հայրը, չեղյալ 

չհայտարարեց Իր զավակների ազատ կամքը, քանի որ Նա երբեք չի վերցնի այն 

ընծան, որը տվել է մարդկությանը: 

 

Ողջ մարդկությունը կունենա ազատ կամք, մինչև նրանց կամքը միավորվի Հոր 

Աստվածային Կամքին: 

 

Սատանան օգտվում է ազատ կամքից: Նա չի կարող կռվել այն դեպքում երբ ընտրյալ 

հոգիները հրաժարվում են իրենց ազատ կամքից և այն առաջարում Աստծուն՝ 

մեղավորներին փրկելու համար: 

 

Այս զոհողությունը կատարելով՝ տառապանքն ընդունելու միջոցով, Սատանայի 

ազդեցությունը թուլանում է: 



 

Այդ դեպքում մեղավորները կարող են փրկվել, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ չեն 

ապաշխարել: Սա է այն հրաշքը, որը տառապանքն է: 

 

Ձեր սիրող Հիսուս 

 

Նրանք, ովքեր հավատարիմ են Ինձ, կվերցվեն Նոր 

Երկինք ու Երկիր մի ակնթարթում, առանց տառապելու  
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, նորից, Ես պետք է ասեմ Աստծո բոլոր զավակներին, որ 

չանհանգստանան ու չվախենան գալիք իրադարձություններից: 

Ողջ մարդկությունն ականատես կլինի Իմ Գթասրտությանը շուտով, և շատերը, մինչ 

կզղջան իրենց մեղքերի համար, չեն վախենա Ինձնից: 

 

Դրա փոխարեն նրանց հոգիները կհեղեղվեն Աստվածային Սիրով: Իմ Լոււյսը 

կճառագայթի նրանց մարմինների միջով, և նրանք կուրախանան: 

 

Խաղաղության Նոր Դարաշրջանի ժամանակը ահռելի ուրախություն և հուզմունք է 

բերում նրանց, ովքեր ճանաչում են Իմ Գթասրտության Ձեռքը: 

 

Յուրաքանչյուր մեղավոր հրավիրվում է ապրելու հավիտենական կյանքով և չպետք է 

հեռանա այն պատճառով որ շփոթված է: 

 

Խաղաղության Իմ Դարաշրջանը կլինի մի նոր երկիր, ուր տասներկու ազգեր 

կղեկավարեն Իմ Առաջնորդությամբ: 

 

Դուք կապրեք խաղաղության, սիրո և ներդաշնակության մեջ: Շրջակա բնությունը, 

որը տեսնում եք երկրի վրա այսօր կխամրի անկարևորությամբ՝ համեմատած այն 

աշխարհի հետ, որն առջևում է: 

 

Դուք, ովքեր անհանգստացած եք կամ վախենում եք ձեր ընտնիքի անդամների 

համար, բերեք նրանց ձեզ հետ Իմ հրաշալի Նոր Դրախտը: 

Աղոթեք նրանց համար, և Ես նրանց կտամ յուրահատուկ շնորհներ, որպեսզի նրանց 

տրվի Իմ Սերը ճանաչելու ընծան: 

 

Իմ Հոր մեծագույն ցանկությունն է՝ տեսնել այն զարմանքը, ուրախությունն ու սերը, 

որը կփայլի Նրա թանկագին զավակներից յուրաքանչյուրի միջով, երբ Նա քողազերծ 

անի Նոր Դրախտը: 

 

Դուք կվերամիավորվեք ձեր սիրելիների հետ, ովքեր մահացել են շնորհի վիճակում և 

ովքեր հարություն կառնեն մեռածներից: 

 



Ինչու՞ չեք հավատում այսպիսի ընծայի: Երբ վստահեք նորից գալու Իմ Խոստմանը, 

այդ ժամանակ խաղաղություն կզգաք: 

 

Ես միայն խնդրում եմ, որ նախապատրաստվեք աղոթքի միջոցով: Երբ աղոթում եք 

շնորհի համար և այլոց համար, ամեն ինչ լավ կլինի: 

 

Իմ Գթասրտությունն այնքան մեծ է, որ քչերը չեն կարողանա ճանաչել Աստծո բոլոր 

զավակներին հավաքելու և նրանց տուն ու Սատանայի ու նրա դև հրեշտակների 

թունավոր ճիրաններից հեռու տանելու Իմ Աստվածային Խոստումը: 

 

Իմ Թագավորության ճշմարտությունը կտեսնեն նույնիսկ աթեիստները, ովքեր շոկի 

մեջ կլինեն: Սակայն շատ դեպքերում նրանց անհավատությունը կփոխվի խոնարհ 

սիրո և համաձայնության: 

Չնայած առջևում շատ դժվարին ժամանակներ են, դրանցից ոչ մեկն այնքան դժվար չի 

լինի, որ չկարողանաք հաղթահարել Իմ՝ ձեր Հիսուսի հանդեպ ունեցած սիրով և 

նվիրվածությամբ: 

 

Խնդրում եմ, թույլ մի տվեք, որ վախը խանգարի ուրախությամբ ընդունելու Իմ Նոր 

Դրախտի ընծան: 

 

Նրանք, ովքեր հավատարիմ են Ինձ, մի ակնթարթում, առաանց տառապանքի 

կվերցվեն Նոր Երկինք և Երկիր: 

 

Ձեզ պետք է մտահոգեն այն կարծրացած մեղավորները, ովքեր Ինձ չեն խնդրի ներել 

իրենց, ովքեր կմերժեն Իմ Ձեռքը և դրա փոխարեն կմնան իրենց չար ուղիներում: 

 

Նրանք ձեր աղոթքների կարիքն ունեն: 

 

Շատ աղոթեք նրանց հոգիների փրկության համար: 

 

Ձեր սիրող Հիսուս 

 

Հայր Աստված. Որպես ողջ մարդկության Հայր, Ես 

պատրաստ եմ ուղարկել Իմ Որդուն՝ պահանջելու 

իրավամբ Իրեն պատկանող գահը 
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Աղջի՛կս, այս ամիսները դժվար ժամանակներ էին, ոչ միայն քեզ համար, այլև Իմ 

բոլոր սիրելի զավակների համար: 

 

Ես Արարչության Հայրն եմ և մի խորը ավյունվ սիրում եմ Իմ յուրաքանչյուր զավակի, 

անկախ նրանից, թե ինչպես են նրանք Ինձ վիրավորում: 

 



Այնքան շատ նախապատրաստություն է անհրաժեշտ օգնելու պատրաստելու համար 

հոգիներին Իմ սիրելի Որդի Հիսուս Քրիստոսի Գալստյան համար: 

 

Հիմա մարդկության մեծ մասը տառապում է հալածանքի պատճառով: Այդ 

հալածանքը բաղկացած է ոչ միայն աղքատությունից և փողի պակասից, այլև հոգու 

քաղցից: 

 

Որպես ողջ մարդկության Հայր, Ես պատրաստ եմ ետ ուղարկել Իմ Որդուն, որ ետ 

պահանջի իրավամբ իրեն պատկանող Գահը: 

Միայն Ես գիտեմ այդ ժամանակի մասին: Նույնիսկ Իմ Որդին չգիտի այդ ժամանակը: 

 

Ես կարող եմ ասել ձեզ, որ դա կլինի շուտով, և որ այս սերնդի մեծ մասը, որն այսօր 

կենդանի է աշխարհում, կապրի մինչև Իմ Որդու մեծ փառքով վերադարձի օրը: 

Հիմա Ես նախապատրաստում եմ հավաքելու Իմ բոլոր զավակներին, մինչ նրանց 

հեռացնում եմ տառապանքի այն սարսափելի անդունդից, որին նրանք ստիպված են 

դիմանալ այս անապատում: 

 

Աjս անապատը ստեղծվել է Լյուցիֆերի և նրա բոլոր ընկած հրեշտակների ձեռքով, 

ովքեր թափառում են երկրի վրա Ադամի և Եվայի անկումից հետո: 

Այսօր Իմ զավակներից շատերի համար դժվար է հավատալ Ինձ՝ Աստծուն, իրենց 

Արարչին և Հորը: 

 

Ես օրհնել եմ Իմ զավակներին բանականությամբ և անկախ ազատ կամքով, ուր 

կարող են ընտրել թե ինչ ձևով ապրեն իրենց կյանքը ըստ իրենց որոշման: 

Նրանց դեպի Իմ Թագավորություն ուղղություն ցույց տալու համար Ես տվել եմ Տասը 

Պատվիրանները, որոնք փորագրվել են քարերի մեջ: 

 

Նրանք երբեք չեն փոխվել, չնայած դրան, Իմ զավակները կարծում են թե իրենք ավելի 

խելացի են, քան իրականում, և ստեղծել են նոր իմաստներ, որոնք անընդունելի են 

Ինձ համար: 

 

Դուրս նետված բոլոր դևերի թագավորման այս ժամանակը, ովքեր ողողել են 

աշխարհը, համարյա ավարտված է: 

 

Ես Իմ բոլոր զավակներին կոչ եմ անում լսել: Երկրի վրա ձեր ժամանակը, ինչպես այն 

գիտեք, մոտենում է իր ավարտին: 

 

Սակայն կա մի նոր երկիր, մի Նոր Դրախտ՝ ձեզ սպասող: 

 

Այն կգերազանցի ձեր բոլոր սպասելիքները, և նախապատրաստվել է որոշ ժամանակ 

սիիրով՝ յուրաքանչյուր մարդու, կնոջ և երեխայի համար: 

 

Վերջապես Ես կհրավիրեմ Իմ ողջ թանկագին ընտանիքին, և մենք բոլորս կապրենք 

ներդաշնակության, խաղաղության, սիրո և ուրախության մեջ հավիտյան: 

 



Նրանք, ովքեր կմերժեն ներս մտնել Նոր Դրախտ, Ես կանեմ հնարավոր ամեն ինչ, որ 

ետ կանգնեցնեմ ձեզ ձեր մեջքը շրջելուց այն ժառանգության հանդեպ, որն իրավամբ 

ձերն է: 

 

Ձեր ազատ կամքի ընծայի պատճառով, որը Ես երբեք ետ չեմ վերցնի ձեզնից, 

ընտրությունը ձերն է: 

 

Ձեզ միայն պետք է, որ շրջեք ձեր գլուխը և բացեք ձեր սիրտը: 

 

Հետո դուք պետք է վազեք գաք Իմ Բազուկների մեջ, որ Ես կարողանամ ձեզ տուն 

տանել: 

 

Սա Իմ ամենաթանկագին և նվիրական ցանկությունն է՝ տանել Իմ բոլոր 

զավակներին տուն, իրավամբ իրենց պատկանող տեղը: 

Ձեր սիրող Հայր 

Աստված Ամենաբարձրյալ 

 

 

Կույս Մարիամ. Զավակս, մահ չի լինի նրանց համար, 

ովքեր սիրում են Իմ Որդուն 
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Զավա՛կս, դու երբեք չպետք է մտածես, որ այս յուրահատուկ կանչի միայնության 

պատճառով դարձ տեղի չի ունենում: 

 

Քո առաքելությունը՝ արտոնված իմ Հավիտենական Հոր կողմից, Աստծո բոլոր 

զավակներին Իմ Որդու Երկրորդ Գալուստի մասին ճշմարտության տարածումն է: 

 

Կարևոր է, որ այն զավակները ովքեր ժամանակ չեն անցկացնում իմ Որդուն 

պատվելով և երկրպագելով, իմանան թե ինչ է լինելու: 

 

Աստծո բոլոր զավակները պետք է ընդգրկվեն ձեր բոլոր աղոթքների մեջ, քանի որ 

Նա՝ իմ Հայրը, սիրում է բոլորին: 

 

Նույնիսկ նրանց, ովքեր կարծրացրել են իրենց սրտերն իմ Հոր հանդեպ և չեն 

ցանկանում ընդունել իմ Որդուն, պետք է հավիտենական կյանք տրվի: 

 

Երբ Նախազգուշացման ընծան տեղի ունենա, շատ մեղավորներ կլուսավորվեն և 

կշրջվեն դեպի իմ Որդին՝ աղերսելով Նրա Գթասրտությունը: 

 

Միայն այդ ժամանակ մարդկությունը կցանկանա լսել քո միջոցով իմ Որդու կողմից 

տրվող կարևոր պատգամներին: 

 



Երբ նրանք հասկանան ճշմարտությունը, որ Նրա Նոր Թագավորության ժամանակը 

պետք է սկսվի, նրանք կկլանեն Նրա Սուրբ Խոսքը: 

 

Աստծո զավակներից շատերն են շփոթված Երկնքի և երկրի գոյության վերաբերյալ: 

Շատերը չափազանց շատ են վախենում մտածել մահվանից հետո կյանքի մասին: 

 

Զավա՛կս, մահ չի լինի նրանց համար, ովքեր սիրում են իմ Որդուն: 

 

Դրա փոխարեն նրանք կվերցվեն Խաղաղության Նոր Դարաշրջան և այն Դրախտը, 

որը խոստացել է իմ Հայրը իր բոլոր զավակների համար: 

Դուք պետք է աղոթեք, որ բոլոր հեռացած և կորած հոգիներն իրենց ետդարձի 

ճանապարհը գտնեն դեպի իմ թանկագին Որդու սիրող Բազուկները, այլապես նրանք 

համապատասխան չեն լինի մտնել Նոր Դրախտի դարպասնեից ներս: 

 

Ձեր սիրող Մայր 

Մայր Փրկության 

 

 

Ճշմարտության գրքում պարունակվող առաջին 

գաղտնիքը բացահայտում է մասոնական 

խմբավորումների կողմից Եկեղեցու դեմ ուղղված 

ծրագիրը 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, քեզ տրվել է մի ընծա, որը շատերը կմերժեն վախից: 

 

Քեզ տրված շնորհների, ուժի և Սուրբ Հոգու Կրակի պատճառով դու ամբողջապես 

զինված ես՝ հայտարարելու համար այնքան վաղուց աշխարհին խոստացված 

մարգարեությունները: 

 

Դանիելին տրված մարգարեությունը, երբ նրան ասվեց, որ կնքի Ճշմարտության 

Գիրքը մինչև ժամանակների վերջը, երբ պարունակությունը կբացահայտվի, հիմա 

պետք է իրականանա: 

 

Նույնպես Հովհաննես ավետարանչին տրված հայտնությունները տրվել են միայն 

մասամբ, բայց նրան ցույց է տրվել մի քանի գաղտնիք Յոթը կնիքների փաթեթում: 

Նրան թույլ չի տրվել բացահայտել բովանդակությունը: Դրա փոխարեն նրան ասվել է 

վայր դնել փաթեթը և ուտել այն, որպեսզի կնիքերը հնարավոր չլինի կոտրել, ոչ էլ 

բացահայտել բովանդակությունը մինչև այս դարաշրջանը: Փաթեթները կուլ տալու 

միջոցով մարդկությանը բանալի տրվեց: 

 

Ճշմարտությունն ուտելու դառնությունը վախ է առաջացնում: 



 

Այն կարող է նաև վիրավորել նրանց, ովքեր ասում են, թե գիտեն մարդկության 

համար Աստծո բոլոր պլանները: Սակայն ճշմարտությունը՝ այն հզոր Սերը, որն 

Աստված ունի այս երկրի վրա գտնվող յուրաքանչյուր մարդու հանդեպ, քաղցր է 

նրանց համար, ովքեր ճանաչում են ճշմարտությունը: 

 

Ճշմարտությունը, որ միայն Ես՝ Հիսուս Քրիստոսը, կարող եմ բացահայտել այն 

գաղտնիքները որոնք տրվել են Հովհաննես ավետարանչին: Քաղցր ճշմարտությունը 

սիրով կողջունվի նրանց կողմից, ովքեր հետևում են Աստծո ուսուցումներին: 

 

Այն կարող է վախ առաջացնել, բայց Աստծո Զորությունը կհաղթահարի ողջ չարիքն 

ու հալածանքը, քանի որ Նա կարող է ամեն ինչ անել: 

 

Առաջին գաղտնիքն այն փաստն է, որ Աստծո և Նրա բոլոր գործերի դեմ դավ է 

նյութվում մասոնական խմբերի կողմից, որոնք հիմնադրվել են միջին դարերում: 

Նրանց հավատարմությունը չարի հանդեպ է: Նա՝ Սատանան, նրանց աստվածն է, և 

նրանք հպարտ են, որ պատվում են նրան սև պատարագների միջոցով: 

 

Կա նաև Սուրբ Աթոռը, որը կատաղի հարձակման տակ է այդ խմբի կողմից 1967թ. ի 

վեր: 

 

Դանդաղորեն նրանք ներթափանցել են Իմ Եկեղեցի, ոչ միայն Վատիկանի ներսը, 

այլև յուրաքանչյուր երկրի դասերում: 

 

Իմ Եկեղեցու նրանց դիտավորյալ թունավորումը հանգեցրել է անմեղ զոհերի վրա 

կատարվող չար վայրագությունների: 

 

Փողի և իշխանության հանդեպ նրանց ունեցած սերը ոչինչ է համեմատած այն 

հիվանդագին նվիրվածության հետ, որը նրանք ցույց են տալիս ստերի հորը՝ 

սատանային: Նրան բացահայտորեն պաշտում են խմբերով և գաղտնի: Որոշ 

մասերում քահանաներ և սրբազան սպասավորներ, ներառյալ եպիսկոպոսներ, 

կարդինալներ, իրենց հավատարմությունն են հանձնել այդ խմբին:  

 

Այն չար գործողությունները, որոնց մեջ նրանք մասնակցում են, բավականին լուրջ են 

ձեզ բացահայտելու համար, բայց իմացեք, որ նրանք առաջարկում են մարդկային 

զոհեր չարին այն եկեղեցիներում, որ ստեղծված են տալու Սուրբ Պատարագի Սուրբ 

Հաղորդությունը: 

 

Այդ խումբը, որն այնքան զգուշորեն ծածկում է իր իսկական գործողությունները 

ճշմարիտ և սուրբ քահանաներից, եպիսկոպոսներից, կարդինալներից և այլ սրբազան 

սպասավորներից, կատարում է նողկալի գործողություններ: 

 

Նրանք ատում են Աստծուն այնպիսի կատաղությամբ, որ ձեզ շոկի մեջ կգցի: 

Սատանայի կողմից նրանց տրված զորությունը նշանակում է, որ նրանց չարությունը, 

ագահությունը, ցանկություններն ու սեռական շեղումները ողջունվում են նրանց 

հետևորդների կողմից բոլոր երկրներում: 



 

Նրանք միմյանց ողջունում են մասնավոր նշաններով, որոնք նախատեսված են ցույց 

տալու միմյանց հանդեպ նրանց ունենցած հավատարմությունը: 

 

Մի բան որոշակի է: Նրանց չար գործողությունները վերջ կունենան, և եթե 

Նախազգուշացման ընթացքում չշրջվեն դեպի Ինձ, շատ քիչ ժամանակ կունենան 

նախքան կգցվեն կրակի լճի մեջ, ուր սոսկալի հալածանքով կտառապեն հավիտյան: 

 

Նրանք ստեղծել և տարածել են այն հավատուրացությունը, որը գոյություն ունի 

աշխարհով մեկ: 

 

Նրանք հասել են դրան Իմ Եկեղեցու մեջ ներթափանցելու միջոցով: 

 

Ձեր սիրող Հիսուս 

Աստծո Գառը 

 

 

Ես կոչ եմ անում բոլոր նրանց, ովքեր չեն ճանաչում Ինձ 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես պետք է բացատրեմ այն մարդկանց, ովքեր հավատում են 

Աստծուն, բայց չեն գնում եկեղեցի՝ աղոթելու համար: 

Շատերը չգիտեն ինչպես աղոթել: Մի փոքր նման նրան, աղջի՛կս, ինչպես դու ես 

դժվարանում: 

 

Աղոթքը նշանակում է խնդրել: 

 

Աղոթքը նշանակում է հաղորդակցվել: 

 

Աղոթքը նշանակում է ցույց տալ սեր և շնորհակալություն: 

 

Այսօր շատ մարդիկ, լավ մտադրություն ունեցող և մեծահոգի, չգիտեն ինչպես 

աղոթել: Ոմանց կարծիքով դա տհաճ է և դրանից անհարմար են զգում: 

 

Ուրիշներին կարող է թվալ, թե իրենց աղոթքները նշանակություն չունեն: 

 

Ո՜հ, ինչպես եմ Ես սիրում այս հատուկ հոգիներին: Այդքան հեռացած, սակայն 

չնայած դրան, որքան եմ Ես տենչում նրանց ցույց տալ Իր խորը Սերը: 

 

Ես կոչ եմ անում ձեզ բոլորիդ, ովքեր չեն ճանաչում Ինձ: Կարիք չկա Ինձնից 

վախենալ: Դուք միայն պետք է խնդրեք Ինձ որ ձեզ վերցնեմ և սփոփանք տամ: 

 

Թույլ տվեք Ինձ ապացուցել Իմ Սերը: Խոսեք Ինձ հետ ձեր սեփական պարզ բառերով: 

Ինձ ոչինչ շոկի մեջ չի թողնի: 



 

Ինձ վստահեք ձեր անհանգստությունները, քանի որ Ես կհանգստացնեմ ձեր սիրտը: 

Թույլ տվեք Ինձ օգնել ձեզ ճշմարիտ խաղաղություն զգալ: 

 

Խնդրեք Ինձ լուծել ձեր մտահոգությունները: Ես ցույց կտամ ձեզ ճշմարտությունը, 

այնպես որ ձեր անհանգստություններն այնքան էլ վատ չեն թվա: 

 

Ինչպե՞ս կիմանաք, որ Ես լսում եմ ձեզ: Ինչպես կվստահանաք, որ Ես 

կպատասխանեմ ձեզ: 

 

Պարզապես հանգիստ նստեք և խնդրեք Ինձ, որ օգնեմ ձեզ այս աղոթքի միջոցով, որը 

կօգնի ձեզ բացելու ձեր սիրտն Իմ հանդեպ և խնդրելու Իմ օգնությունը: 

Խաչակրաց աղոթք (50) Հիսուս, օգնիր ինձ ճանաչել, թե ով ես Դու. 

 

Ո՛վ սիրելի Հիսուս, օգնիր Ինձ ճանաչել, թե ով ես Դու: Ներիր ինձ մինչ այժմ ՔԵզ հետ 
չխոսելուս համար: Օգնիր ինձ խաղաղություն գտնել այս կյանքում և որ ինձ ցույց 
տրվի hավիտենական կյանքի ճշմարտությունը: 
 
Հանգստացրու հոգիս: Թեթևացրու մտահոգություններս: Տուր ինձ խաղաղություն: 
Բաց արա իմ սիրտը հիմա որպեսզի կարողանաս լցնել hոգիս Քո Սիրով: 
Ամեն: 
 

Ձեզանից շատերը չեն գա Ինձ մոտ հիմա: Բայց ոչինչ: 

 

Դժվարությունների, շփոթմունքի և վախի ժամանակ դուք կգաք: 

 

Ես կանգնած ես ձեզ հետ ամեն օր, չնայած դուք սա դեռևս չեք հասկանում: Բայց շատ 

շուտով դուք կտեսնեք Ինձ և կիմանաք Մարմնով, Մտքով և Հոգով ձեզ 

հավիտեանկան կյանք շնորհելու Իմ խոստումի ճշմարտությունը: 

 

Ես սպասում եմ ձեր կանչին: Այդ ժամանակ Ես կկարողանամ վերցնել ձեզ, երբ գա 

ժամանակը, դեպի Խաղաղության Նոր Դարաշրջանի դարպասենրը և երկրի վրա Իմ 

Նոր Դրախտը: 

 

Ձեր ընկեր 

Ձեր սիրող Հիսուս 

 

 

Լսեք Իմ կանչը և նախապատրաստվեք Իմ Սուրբ Հոգու 

հեղմանը 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ձեր բոլորի հանդեպ Իմ Սերը նշանակում է, որ Ես հիմա մեկ 

անգամ ևս հեղելու եմ Իմ Սուրբ Հոգին մարդկության վրա՝ հրապուրելու նրանց, որ 

բացեն իրենց սրտերը: 

 

Շատ շուտով շատ հոգիներ մտքով, մարմնով և հոգով կզգան Իմ Սուրբ Հոգու 

զորությունը հեղված իրենց վրա:  

 

Սա էական է՝ Աստծո բոլոր զավակներին ճշմարտության հանդեպ արթնացնելու 

համար: 

 

Ոմանք հիմա աշխարհը կտեսնեն այլ ձևով: 

 

Այդ ժամանակ նրանք կսկսեն հարցականի տակ դնել ամեն ինչ: Այլևս նրանք չեն 

ցանկանա մնալ սրտուկներ այն տերերին, ում միակ նպատակը նրանց վերահսկելն է 

սեփական շահի համար: 

Ոչ մեկն ի վիճակի չի լինի անտեսել Սուրբ Հոգու այդ ձգումը: 

 

Ողջ երկինքը սպասում է, որ լուսավորման պահը ստեղծի մի նոր արշալույս, մի նոր 

սկիզբ: 

 

Ստերը, որոնց դուք բախվում եք, թաքցնում են մի մեծ պլան, ստեղծված մի 

համաշխարհային միության կողմից, որի նպատակն է վերահսկել ձեր բոլոր 

երկրները: 

 

Եթե ստիպեք ձեր երկրին ապավինել հսկաներին՝ ձեր ընտանիքները կերակրելու 

համար, դուք կդառնաք ստրուկներ: Նրանք արդեն վերցնում են ձեր ունեցած ամեն 

ինչը, բայց դուք կույր եք դրա հանդեպ: 

 

Հիմա, Սուրբ Հոգու Ընծայով, միլիոնավոր մարդիկ կտեսնեն այդ խաբեության դիմակի 

միջից և կդիմադրեն այդ չար մասոնական վերահսկող խմբերին: 

 

Այս Ընծան ձեզ կտա այն սպառազինությունը, որի կարիքն ունեք այդ բանակին մի 

կողմ նետել ձեր ոչնչացման հետագծից: 

 

Լսեք Իմ կանչը և նախապատրաստվեք Իմ Սուրբ Հոգու հեղմանը: 

 

Ձեր սիրող Հիսուս 

 

 

Սուրբ Հոգին կիջնի այս կիրակի. Երկրորդ դուրս հեղումը 

Սուրբ Հոգու զորությամբ  
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ զգում ես, որ այս առաքելությունը դժվար է համոզելու համար 

Աստծո բոլոր զավակներին ընդունելու Երկրորդ Գալուստը և որ այն ընդունվի  որպես 

բարի լուր Աստծո բոլոր զավակների համար, հիշիր հետևյալը: 

 

Ճիշտ այնպես ինչպես յուրաքանչյուր մարդ ստեղծված է Աստծո՝ Իմ Հավիենական 

Հոր պատկերով, այդպես էլ յուրաքանչյուր հոգու միջով ինչ-որ ձևով փայլում է Իմ Հոր 

Լույսը: 

 

Նայիր յուրաքանչյուրի դեմքին, ում հանդիպում ես, և կտեսնես Հայր Աստծո մի նշույլ: 

Դա կարող է լինել պարզապես մի հայացք, մի ժպիտ, մի ժեստ կամ քնքշություն, որ 

առկա է: 

 

Բարին կա յուրաքանչյուրի մեջ, նույնիսկ՝ կարծրացած մեղավորների: Ոմանց մոտ 

այդ բարությունն ամբողջապես պարուրող է և մագնիսի պես մարդկանց ձգում է դեպի 

նա, ով օրհնված է այդ ընծայով: Ուրիշների մոտ այն սոսկ մի աղոտ առկայծում է, 

բայց միևնույն է՝ կա: 

Երբ նայում ես մեկի աչքերի մեջ, ում վերաբերմունքը ուրիշների հանդեպ դաժան է, 

կարող ես դեռևս տեսնել հույսի մի ճառագայթ, Աստծո Լույսի առկայության 

պատճառով: 

 

Աստծո զավակների հոգիներում գտնվող Լույսն է, որ վերավառման կարիք ունի Իմ 

սիրո և հույսի պատգամների միջոցով: Որքան այդ Լույսն ուժեղ է, այնքան մարդն 

ավելի մաքրագործված է: 

 

Որքան շատ լինեն Աստծո Լույսով մաքրագործված մարդիկ, այնքան երկիրն ավելի 

մաքրագործված կլինի: 

 

Մինչ հավատացողների հոգիներում Աստծո Լույսն ավելի ուժեղ է դառնում, ապա 

չարի գործը կսպառվի, որովհետև խավարը չի կարող բնակվել Լույսի մեջ: 

 

Ահա թե ինչու Սուրբ Հոգու մեկ այլ դուրսհեղում է շնորհվում ողջ աշխարհին հիմա: 

2011թ. մայիսի 10-ից ի վեր սա Սուրբ Հոգու երկրորդ հեղումն է: 

Այն նախորդում է Իմ Մեծ Աստվածային Գթասրտությանը և կվստահեցնի, որ Լույսը 

ստեղծի մի նոր հասկացողություն հավատացողների հոգիների մեջ: 

Այս Սուրբ Հոգին կիջնի ողջ աշխարհի վրա այս կիրակի՝ 2012թ. մայիսի 6-ին: 

Շատերը կզգան խաղաղություն և սեր: Ես կոչ եմ անում բոլորին աղոթել այս Ընծայի 

համար՝ թաթախելու իրենց հոգիները, որպեսզի զգան Աստծո Սերը և պատասխանեն 

Նրա կանչին: 

 

Խաչակրաց աղոթք (51) Սուրբ Հոգու ընծայի համար. 

 

Օ՜, արի՛ Սուրբ Հոգի: Հեղիր Սիրո, Իմաստության և Գիտելիքի Քո Ընծան 

Իմ խոնարհ հոգու վրա: Լցրու ինձ Ճշմարտության Լույսով, որպեսզի կարողանամ 

զանազանել Աստծո ճշմարտությունը Սատանայի և նրա հրեշտակների կողմից 

տարածած ստերից: Օգնիր ինձ բռնել ջահը և տարածել հասկացողության բոցը բոլոր 

նրանց, ում կհանդիպեմ մեր Տեր Քրիստոսի միջոցով: Ամեն: 



 

Գնացեք Սիրով, Լույսով և Խաղաղությամբ: 

 

Հանգստացեք և թույլ տվեք Իմ Սուրբ Հոգուն իջնել ձեզ վրա: 

 

Ես սիրում եմ ձեզ: 

 

Ձեր Թանկագին Հիսուս  

 

Հայր Աստված. Ընդունեք Իմ Սուրբ Հոգին զարմանքով և 

շնորհակալությամբ 
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Աղջի՛կս, որքան մեծ է այն օրը, երբ Սուրբ Հոգին՝ Իմ Սիրո Լույսը, կթափվի երկրի 

վրա: 

Սա մի չափազանց յուրահատուկ ընծա է: Այն կբացի շատերի սրտերը և շատ 

հոգիների կնախապատրաստի Նախազգուշացմանը: 

Իմ Սերը սահման չունի: 

Չկա ոչ մի մարդ, կին կամ երեխա, ում Ես կբացառեմ յուրաքանչյուրին Իմ 

Բազուկների մեջ ամուր պահելու ցանկությունը: Ոչ մի մեղավոր դուրս չի թողնվում: 

 

Իմ ընծաները մարդկությանը՝ առատաձեռն են, և Ես կշարունակեմ դուրս հեղել Իմ 

Ընծաները ի պատասխան նրանց, ովքեր ասում են քեզ տրված Խաչակրաց 

աղոթքները, աղջիկս: 

 

Այդ աղոթքենրը երկնքից են և չեն եկել մարդու գրչից: 

 

Դրանք այս ժամանակների համար են և հզոր զենք են հալածանքների դեմ: 

Այդ աղոթքները լսվում են ամեն անգամ, երբ դրանք գալիս են ձեր շուրթերից, 

զավակնե՛րս: 

 

Դրանք ձեզ մեծ պարգևներ կբերեն: 

 

Ընդունեք Իմ Սուրբ Հոգին զարմանքով և շնորհակալությամբ: 

 

Դա մի հրաշք է և ուղարկվում է ձեզանից յուրաքանչյուրին բոլորի հանդեպ ունեցած 

Իմ Սիրով: 

 

Գնացեք հիմա խաղաղությամբ և սիրով: 

 

Ձեր Հայր 

Աստված Ամենաբարձրյալ 

 



 

Իմ ժամանակակից առաքյալներին մի ահռելի 

առաքելություն է տրվում 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Աստծո զավակներից շատերը հավատում են, թե Իմ Հոր կողմից 

սիրված են նրանք, ովքեր ապրում են սուրբ կյանքով: 

 

Ճշմարտությունն այն է, որ այդ հոգիները, չնայած սուրբ են և նվիրված, պետք է 

աշխատեն այլ հոգիների փրկության համար: 

 

Մյուս հոգիներն այն շարքային մարդիկ, կանայք և երեխաներն են, ովքեր ապրում են 

զբաղված կյանքով, քիչ ժամանակ անցկացնելով աղոթքի մեջ: 

Շատերը չեն աղոթում կամ հաղորդակցվում Ինձ հետ: Ոմանք չեն հավատում 

Աստծուն: Ոմանք հավատում են: Այդ հոգիներից շատերն ապրում են լավ կյանքով: 

 

Նրանք ուրիշների հետ սրտի բարությամբ և սիրով են վարվում: Նրանք ուրիշների 

կարիքները դնում են իրենց սեփական կարիքներից առաջ: Նրանք բարեգործություն 

են անում: Նրանք սիրում են միմյանց: Բայց նրանք չեն գնում եկեղեցի, չեն ընդունում 

Խորհուրդները կամ այն, որ Ես՝ Հիսուս Քրիստոսը, Գոյություն ունեմ: 

 

Ուստի կմտածես, թե նրանք կորած հոգիներ են: Ճշմարիտ, նրանք կորած չեն: 

 

Նրանք Աստծո զավակներն են, և Նրա Լույսը փայլում է նրանց միջոցով: Նրանք 

դատապարտված չեն: Նրանք սիրված են: 

 

Ժամանակի ընթացքում, երբ նրանց ցույց տրվի Իմ Գոյության ապացույցը, նրանք 

անմիջապես կգրկեն Ինձ: 

 

Միայն այն հոգիներն են կորած, ովքեր գիտակցում են Իմ Հոր հանդեպ իրենց 

(հասցրած) վիրավորանքները և անուշ անում անբարոյական ու չար մեղքերի 

հաճույքները: 

 

Նրանք, ովքեր չեն կարող ապրել առանց մահացու մեղքեր կատարելու և ում 

հոգիներն այնքան սևացած են Սատանայի կողմից բռնված լինելու պատճառով, 

նրանք են, որ կարիք ունեն դուրս պրծնելու այդ սարսափելի խավարից, նրանք հարկը 

եղածի չափ ուժեղ չեն լինի այդ անելու համար: 

 

Նրանց համար գրեթե անհնար է Իմ օգնությունը փնտրել: Նրանք կարող են փրկվել 

միայն Իմ սուրբ և նվիրված հետևորդների աղոթքների միջոցով: 

Իմ ժամանակակից առաքյալներին տրվում է մի ահռելի, բայց ավելի հրատապ 

առաքելություն հավասար նրան, որ տրվեց Իմ առաքյալներին երբ Ես բարձրացա 

Երկինք: 



 

Ձեր դերը, Իմ հետևորդնե՛ր, ձեր աղոթքների միջոցով այդ հոգիներին Իմ Նոր 

Դրախտի համար նախապատրաստելն է: Աղոթքները կարող են դարձի բերել նրանց: 

Իմ Գթասրտությունն այնքան մեծ է, որ Ես կներեմ այդպիսի մեղավորներին Իմ մյուս 

հավատարիմ ծառաների առատաձեռնության միջոցով, նրանց տառապանքի և 

աղոթքների միջոցով: 

 

Երբեք մի մոռացեք ձեր աղոթքների ուժը: Այդ ուժը մի ընծա է՝ տրված ձեզ, որպեսզի 

կարողանաք փրկել ձեր եղբայրների և քույրերի հոգիները: 

 

Հիշեք, Իմ Հավիտենական Հայրը սիրում է բոլոր մեղավորներին: Բայց մեծ 

ուրախություն է լինում, և ուրախության արցունքներ, յուրաքանչյուր սևացած և 

կորած մեղավորի համար, ով փրկվում է դժոխքի կրակներից: 

 

Ձեր սիրող Հիսուս 

 

 

Ուժեղ է այն ցավն ու հալածանքը, որն Ինձ հասցնում են 

այն աղանդները, որոնք գաղտնի կերպով աշխատում են 

գլխիվայր շրջել Մայր Աթոռը 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես գալիս եմ խնդրելու Իմ հետևորդներին՝ թեթևացնել Իմ 

տառապանքը: 

 

Ուժեղ է այն ցավն ու հալածանքը, որն Ինձ հասցնում են այն աղանդները, որոնք 

գաղտնի կերպով աշխատում են գլխիվայր շրջել Մայր Աթոռը: 

 

Որքա՜ն են նրանք վիրավորում Ինձ այդպես: 

 

Դժվար է տանել Իմ դեմ նրանց ծրագրի խաբեությունն ու դաժանությունը: 

 

Ես դողում եմ, երբ տեսնում եմ այն բացարձակ ատելությունը, որ նրանք ունեն Իմ 

հանդեպ: 

 

Սատանան գողացել է նրանց հոգիները, նրանց մտքերը, նրանգ ոգիներն ու 

մարմինները: Նրանք դեռևս Աստծո զավակներն են, բայց ոչինչ չեն ուզում ունենալ Իմ 

Հոր հետ: 

 

Նրանց պլանները հիմա տեղի են ունենում ձեր աչքերի առջև, ներառյալ Իմ սրբազան 

սպասավորների աչքերի առջև, չնայած դրան, նրանք չեն կարողանում տեսնել դա: 

Այն չար ուղիները, որոնցով նրանք թաքնվում են և սակայն կարողանում են 

ղեկավարել Իմ Եկեղեցին, կոտրում են Իմ Սիրտը: 



 

Ես ամեն ինչ կանեմ նրանց կանգնեցնելու համար, բայց նրանց հոգիներն այնքա՜ն սև 

են: 

 

Քո տառապանքը, աղջի՛կս, կօգտագործվի՝ օգնելու փրել նրանց հոգիները, ովքեր 

դեռևս իրենց ներսում կունենան սիրո մի կայծ, և ովքեր կպատասխանեն Իմ Կանչին: 

 

Ես ձեզ կոչ եմ անում աղոթել այդ հոգիների համար, որոնք աշխատում են մի 

նվիրված բանակի պես, ում սրտերում քիչ սեր կա Աստծո հանդեպ: 

 

Նրանց հոգիներում դեռևս լույս կա՝ Իմ Հոր Աստվածային Լույսը: Միայն աղոթքն ու 

տառապանքը կարող են օգնել նրանց: 

 

Նրանք չեն հաղթի և չեն կարող պարտության մատնել Իմ Եկեղեցին, քանի որ Ես 

Եկեղեցին եմ: 

 

Դուք, Իմ հետևորդնե՛ր, Եկեղեցին եք: Նրանք չեն կարող կռվել Լույսի մեջ 

գտնվողների հետ, քանի որ Լույսը կկուրացնի նրանց: 

 

Ժամանակի ընթացքում նրանք կհասկանան, որ միայն վայրկյաններ ունեն իրենց 

վերջնական ընտրությունը կատարելու համար: 

 

Աղոթեք, որ նրանք ընդունեն Իմ Գթասրտության Ձեռքը, փոխանակ թույլ տալու 

իրենց, որ հավիտյան ընկղմվեն կրակի լճի մեջ: 

 

Այդ հոգիների պատճառով է, որոնք աղտոտում են Իմ Եկեղեցին, որ Ես օրվա 

յուրաքանչյուր վայրկյան վերապրում եմ Պիղատոսի մտրակահարությունը: 

 

Ես երբեք չեմ հանգստանա, մինչև չփրկեմ նրանց: 

 

Օգնեք Ինձ: Ես կոչ եմ անում Իմ բոլոր հետևորդներին աղոթել այդպիսի մեղավորենրի 

համար: 

 

Ձեր սիրող Հիսուս 

 

 

Շատ Հռոմի Պապեր բանտարկյալ են եղել Մայր 

Աթոռում՝ շրջապատված մասոնական խմբերով 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ եկեղեցիներին ողջ աշխարհով մեկ Ես կասեմ հետևյալը: 

Իմացեք, որ Ես միշտ ձեզ հետ կլինեմ ձեր կողքին քանի դեռ դուք հռչակում եք Իմ 

Ամենասուրբ Խոսքը: 



Իմ կաթոլիկ եկեղեցուն, նույնիսկ չնայած այն բանին, որ դուք Ինձ տառապանք եք 

պատճառում չար մեղքի պատճառով, իմացեք, որ Ես երբեք չեմ լքի ձեզ, չնայած դուք 

մեղանչել եք: Բայց իմացեք հետևյալը: 

 

Իմ հանդեպ ձեր հավատն այնքան ուժեղ չէ, որքան պետք է լիներ: Դուք Ինձ չեք 

սիրում այնպես, ինչպես մի ժամանակ էիք սիրում: 

 

Ձեր կուտակած ողջ հարստությունը հեռացնում է Ինձ՝ ձեր Քրիստոսին և Փրկչին և 

Աստծո հասարակ զավակներին: 

 

Դուք բարձրացել եք այնպիսի գոռոզ բարձունքների, որ Ես չեմ կարող հասնել ձեզ և 

առաջարկել Իմ Ձեռքը՝ փրկելու համար ձեզ ձեր ներսում եղած նեխումից: 

 

Ձեզ ասվել է ճշմարտությունն Իմ Պետրոսի կողմից, ում ժայռի վրա դուք կառուցվել 

եք: Եվ ի՞նչ արեցիք դուք: 

 

Դուք քարե ստվար պատեր կառուցեցիք ձեր շուրջը: 

 

Սա առաջացրեց հաղորդակցության պակաս նրանց հետ, ում դուք պետք է 

կերակրեիք Իմ Մարմնով և Արյամբ, որպեսզի նրանց հոգիները սնվեին: 

 

Իմ Ամենասուրբ Հաղորդությանը ծառայելու համար ձեզնից պահանջվող հարգանքը 

կորավ, երբ դուք ստորացրեցիք Իմ Ներկայությունը: 

 

Երբ Վատիկան II-ը հռչակեց նոր կանոններ, այդ կանոնները ներմուծվեցին ձեր 

միջանցքներում գտնվող չար մասոնական ուժերի կողմից: 

 

Նրանք խորամանկորեն ներմուծեցին Իմ Սուրբ Հաղորդությանը ծառայելու նոր ձևեր, 

որոնք վիրավորական են Ինձ համար: 

 

Ձեր այսպես կոչված հանդուրժող ուսուցումները հռչակեցին ստերի մի շարք՝ 

ներառյալ մերժումը՝ ճանաչելու սուրբ Միքայել հրեշտակապետի զորությունը: 

 

Նա Եկեղեցու պաշտպանն է Սատանայի դեմ: Ձեր մեջ գտնվող այդ ուժերը գիտեն դա: 

Ահա թե ինչու դուք դադարեցրիք պատարագից առաջ նրան ուղղված բոլոր 

աղոթքները: 

 

Հետո դուք իրագործեցիք ամենամեծ ոչ ճշմարտությունը, թե դժոխքից չպետք է 

վախենալ: Որ այն պարզապես մի փոխաբերություն է: Այդ սուտը, որն Աստծո 

զավակներից շատերն ընդունեցին որպես ճշմարտություն, միլիարդավոր հոգիների 

կորստի պատճառ է եղել: 

 

Որքա՜ն եք դուք Ինձ վիրավորում: Ձեր մեջ եղած խոնարհ և սրբազան 

սպասավորներին Ես խնդրում եմ ետ վերադառնալ դեպի Իմ Ուսուցումները: 

 



Երբեք թույլ մի տվեք, որ ձեր մեջ գանձեր կուտակվեն և մի մտածեք, թե դրանք 

ընդունելի են Իմ Աչքում: 

 

Իմ Անվամբ կուտակված գանձերը, արծաթն ու ուժը, կլինեն ձեր անկումը: Դուք չեք 

կարողանա օգուտ ստանալ Իմ Սուրբ Խոսքից: 

 

Դուք տառապել եք այն պատճառով, որ վիրավորել եք Ինձ այդ ձևով:  

 

Երբեք չմտածեք, թե Ես մեղադրում եմ Պետրոսի աթոռին նստած այդ բազմաթիվ 

Պապերին: Նրանց առաքելությունը միշտ պաշտպանվել է: 

 

Շատ Պապեր բանտարկյալներ են եղել Մայր Աթոռում՝ շրջապատված մասոնական 

խմբերով, որոնք Աստծուն չեն ներկայացնում: 

Նրանք ատում են Աստծուն և անց են կացրել հիսուն տարի՝ ստեր տարածելով Աստծո 

Գթասրտության մասին: 

 

Նրանց գործերը տարել են կաթոլիկ եկեղու անկմանը: 

 

Դա պատահակություն չէր: Դա դիտավորյալ կերպով և խորամանկորեն 

պլանավորված էր եկեղեցու հավատը ոչնչացնելու նպատակով: Միակ ճշմարիտ 

Աստծո հանդեպ հասարակ կաթոլիկների մեծարանքը ոչնչացնելու նպատակով: 

 

Սրա համար հիմա դուք կնետվեք անապատ: Բենեդիկտ Պապից հետո դուք 

կառաջնորդվեք Երկնքից Իմ կողմից: 

 

Ո՜հ, որքան եք դուք Ինձ ստիպել լաց լինել: 

 

Ես կոչ եմ անում Իմ բոլոր սրբազան սպասավորներին, ովքեր գիտեն 

ճշմարտությունը, ոտքի կանգնել և հետևել Ինձ՝ ձեր Հիսուսին՝ խոնարհ 

սպասավորությամբ Իմ ուսուցումները տարածելու համար: Դուք պետք է 

խիզախություն և ուժ գտնեք մոխիրներից բարձրանալու համար: 

 

Ամենից առավել, մերժեք այն ստերը, որոնք կարճ ժամանակից ձեզ կներկայացվեն 

Կեղծ Մարգարեի կողմից: 

 

Նա կաթոլիկ եկեղեցին կմիացնի մյուս եկեղեցիներին, ներառյալ հեթանոս 

եկեղեցիների, որ դառնա մեկ պղծություն՝ մեկ համաշխարհային եկեղեցի՝ առանց 

հոգու: 

 

Ձեր Հիսուս 

 

 

Կույս Մարիամ. Ամենաբարձրյալ Աստված կարող է 

փոխել աշխարհի ճակատագիրը 
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Զավա՛կս, այս Առաքելությունը դարձի է բերում միլիոնավոր հոգիների, ովքեր այլ 

կերպ կկորչեին: 

 

Երբեք չմտածես, թե քո առջև դրված խոչընդոտները կարող են կասեցնել Սուրբ Հոգու 

տարածումը: 

 

Իմ Որդին այնքան գոհ է բոլոր նրանցից, ովքեր հետևում են այս ժամանակներում 

Նրա կողմից աշխարհին տրվող Խոսքին: 

Ձեր աղոթքների միջոցով նվիրվածությունը, զավակնե՛րս, շատ կորած հոգիների է 

փրկում: Երբեք մի մոռացեք աղոթքի զորությունը: Այնքան շատ չարիք է խափանվել 

ձեր աղոթքների պատճառով: 

 

Մեկ համաշխարհային խմբի աշխատանքը հիմա վնաս է կրում, իսկ նրանց պլանները 

խառնաշփոթության մեջ են: 

 

Աստծո Գթասրտությունն այնքան մեծ է, որ աղոթքը կարող է մեղմացնել աշխարհում 

գոյություն ունեցող ցանկացած չարիք: 

 

Հիմա Սուրբ Հոգու Լույսի Հզորությունն ավելանում է, որպեսզի ավելի ու ավելի շատ 

հոգիներ տեսնեն Աստծո ճշմարտությունը, մինչ այն վերավառվում է ամենուր: 

 

Զավակնե՛րս, դուք պետք է շարունակեք խոսել Իմ Հոր հետ և ավելացնեք Նրա 

հանդեպ ձեր ունեցած պաշտամունքը: 

 

Կանչելով Հորը՝ Ամենաբարձրյալ Աաստծուն Իր թանկագին Որդու անվամբ, Նա կլսի 

ձեր աղոթքները և կպատասխանի: 

 

Դուք պետք է ավելի շատ դիմեք Հորը, քանի որ Նա՝ Ամենաբարձյալ Աստվածն է, որ 

կարող է փոխել աշխարհի ճակատագիրը: 

 

Միայն Իմ Որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով դուք կարող եք մոտենալ Հորը: Ուստի 

ահա թե ինչ պետք է դուք ասեք: 

 

Խաչակրաց աղոթք (52) Աղոթք՝ Հորը. 

 

Իմ Սիրելի Հայ՛ր, հանուն Քո թանկագին Որդու և ի հիշատակ Խաչի վրա Նրա կրած 

Տառապանքի, ես կանչում եմ Քեզ: 

 

Դու, Ամենաբարձրյալ Աստված՝ Արարիչ աշխարհի և գոյություն ունեցող ամեն բանի, 

պահիր մեր փրկությունը Քո Սուրբ Ձեռքերի մեջ: Գրկիր Քո բոլոր զավակներին, 

ներառյալ նրանց, ովքեր չեն ճանաչում Քեզ և նրանց, ովքեր ճանաչում են, բայց 

նայում են այլ ուղղությամբ: 



 

Ներիր մեզ մեր մեղքը և փրկիր մեզ Սատանայի ու նրա բանակի հալածանքից: 

վերցրու մեզ Քո Բազուկների մեջ և լցրու մեզ հույսով, որի 

կարիքն ունենք՝ տեսնելու Ճշմարտության Ուղին: Ամեն: 

 

Գնացեք խաղաղությամբ:  

 

Ձեր սիրող Մայր 

Մայր Փրկության  

 

Իմ մնացորդ եկեղեցին՝ ոգեշնչված Ենովք մարգարեով՝ 

ատելություն կառաջացնի ամենուր, որտեղ կլսվի Իմ 

Սուրբ Խոսքը 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես գալիս եմ այս երեկո ասելու քեզ, որ Իմ Սիրո և Գթասրտության 

մի մեծ նվեր հիմա կերևա հավատացողների սրտերի ներսում ամենուր: 

 

Նրանք իրենց սրտերի ներսում կզգան Իմ Ներկայությունն այնպիսի ձևով, որ չեն 

կարողանա բացատրել, և նրանք իրենց սրտերը կմիավորեն Իմի հետ: 

 

Այդ ընծան նրանց ուժեղ կդարձնի Իմ Հավատի մեջ, և նրանք ամեն օր կքաղցեն Իմ 

Ներկայությանը: 

 

Ես կոչ եմ անում Աստծո բոլոր զավակներին, ովքեր զգում են իրենց հոգիները կլանող 

Իմ Սերը, որ ստանան Իմ Մարմինն ու Արյունը Սուրբ Հաղորդության մեջ որքան 

հնարավոր է հաճախ: 

 

Դուք, Իմ սիրելի աշակերտնե՛ր, կարիք ունեք Իմ Մարմնի ընծային Սուրբ 

Հաղորդության միջոցով, որ ձեզ զորություն տա: Քանի որ ձեզ պետք կգա այդ 

զորության յուրաքանչյուր կաթիլը, մինչ ականատես կլինեք թե ինչպես է Իմ Սուրբ և 

Առաքելական Կաթոլիկ Եկեղեցին մասնատվում: 

 

Իմ Սուրբ Հաղորդությունը կպղծվի, ինչպես Ես կանխասացի որոշ ժամանակ առաջ: 

Արդարացումներ կարվեն ներկայացնելու համար այդ Սուրբ Ընծան որպես 

պարզապես Իմ Խաչելության հիշատակման մի ժեստ: 

 

Շատ շուտով Իմ Իսկական Ներկայությունը կժխտվի՝ որպես նոր ժամանակակից 

կաթոլիկ եկեղեցու մաս, որը կներառնի այլ կրոնների եկեղեցիներ: 

 

Երբ դա տեղի ունենա, Սուրբ Երրորդության հանդեպ սերն ու նվիրվածությունը 

կերեա ու կընկնի: 

 



Դրա փոխարեն նրա տեղը կզբաղեցնեն կեղծ աստվածները: Մինչ դժվար կլինի, դուք 

պետք է հիշեք, որ Ես երբեք չեմ կորցնի երկրի վրա Իմ Եկեղեցին: 

 

Իմ հավատարմությունն այն Եկեղեցու հանդեպ է, որը հիմնադրվեց Իմ կողմից 

նախքան Ես Երկինք համբարձվեցի: 

 

Ժայռի վրայի եկեղեցին՝ հիմնված Իմ սիրելի Պետրոսի կողմից, չի կարող /մեռնել/ և 

երբեք չի մեռնի: 

 

Քանի որ հիմա Ես կառաջնորդեմ Իմ եկեղեցին վերջին ժամանակներում և 

կնորացնեմ վաղուց կանխասացված մարգարեությունները: 

 

Իմ Ավետարանը կքարոզվի երկրի յուրաքանչյուր մասում Իմ մնացորդ եկեղեցու 

կողմից: 

 

Իմ մնացորդ եկեղեցին կոգեշնչվի Ենովք մարգարեի կողմից, և դա ատելություն 

կառաջացնի ամենուր, որտեղ կլսվի Իմ Սուրբ Խոսքը: 

 

Սուրբ Հոգին կբոցավառի Իմ մնացորդ եկեղեցու հավատը, ով երբեք չի թողնի 

Ավետարանի ճշմարտությունը հայտարարելը մինչև իր մահվան շունչը: 

Գնացեք հիմա և նախապատրաստեք Իմ մնացորդ եկեղեցին, հետևելով Իմ 

հրահանգներին: 

 

Միշտ Ինձ վստահեք, քանի որ ամեն ինչ լավ կլինի: 

 

Ձեր սիրող Հիսուս 

 

 

Ձեր աշխարհում մասոնական խմբերի աշխատանքն 

արդեն թուլանում է 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ավելի ու ավելի շատերը նրանցից, ովքեր գիտեն Իմ 

ուսուցումները, վերջապես ընդունում են, որ Ես հիմա հաղորդակցվում եմ աշխարհի 

հետ՝ քեզ տրվող այս պատգամների միջոցով: 

 

Իմ Սուրբ Հոգու զորությունը կարթնացնի նրանց, ում սերը մեռած է Իմ Հոր հանդեպ, 

որ անուշ անեն Նրա Սիրելի Որդու Խոսքը: 

 

Ես՝ Հիսուս Քրիստոսը, ցանկանում եմ խրախուսել ձեզ այն տառապանքի և 

փորձությունների մեջ, որը կրում եք: 

 

Այդ տառապանքը երկար չի տևի: 

 



Իմ Սերը ձեր հանդեպ այնքան ուժեղ է, և Իմ Գթասրտությունն այնքան մեծ, որ Ես ձեզ 

թույլ չեմ տա կրել այն տառապանքները, որոնք ձեզ կհասցվեն նրանց կողմից, ովքեր 

ցանկանում են վերահսկել ձեր ազգերը: 

 

Մասոնական խմբերի աշխատանքը ձեր աշխարհում արդեն թուլանում է: 

 

Ձեր աղոթքները մեղմացրել են նրանց չար գործերը և դրանք անարդյունավետ 

դարձրել: 

Նրանք կփորձեն ոչնչացնել ձեր հավատը, բայց դուք, Իմ մնացորդ եկեղեցի, վառ 

կպահեք ճշմարտության բոցը: 

Դուք չպետք է վախենաք, եթե վստահում եք Ինձ: 

 

Միայն Ինձ՝ ձեր Հիսուսին վստահելով դուք կարող եք խաղաղություն զգալ: 

 

Խնդրում եմ մոտ մնացեք Իմ Սուրբ Սրտին և թույլ մի տվեք, որ վախը ոչնչացնի ձեր 

կյանքը: 

 

Երբ սիրում եք Ինձ և ապրում կյանքն այնպես ինչպես Ես եմ ակնկալում ձեզանից, որ 

ապրեք, ապա պետք է ապրեք ձեր կյանքը սիրո, աղոթքի և գոհության մեջ: 

 

Երբ տառապում եք, առաջարկեք դա Ինձ և առաջ շարժվեք: 

 

Թույլ մի տվեք որ ինչ-որ բան ձեր սիրտը շրջի Ինձնից: 

 

Մոտ մնացեք Ինձ, և Ես կպաշտպաեմ ձեզ, ուղղություն կտամ և կառաջնորդեմ դեպի 

ապահովություն: 

 

Ձեր սիրող Հիսուս 

Մարդկության Փրկիչ 

 

 

Կույս Մարիամ. Ես տրխության արցունքներ եմ հեղում 

կաթոլիկ եկեղեցու այն քահանաների համար, ովքեր 

սոսկալի տապառապում են այս ժամանակ 
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Զավա՛կս, հիմա իմ Որդի Հիսուս Քրիստոսը նախապատրաստում է փրկել որքան 

հնարավոր է շատ հոգիներ նախքան Նախազգուշացումը: Քանի որ  

Նախազգուշացումից հետո շատ ժամանակ չի մնա նախքան իմ որդու Փառապանծ 

վերադարձը: 

 

Ես տխրության արցունքներ եմ հեղում Կաթոլիկ եկեղեցու այն քահանաների համար, 

ովքեր սոսկալիորեն տառապում են այս ժամանակ: 



 

Այդ մաքուր, կորած և թափառող սպասավորները մնացել եմ պառակտման 

մեջտեղում, որից չեն կարողանում ազատվել: 

 

Այլոց մեղքերի պատճառով նրանք կրում են տառապանք՝ տեսնելով թե ինչպես է իմ 

սիրելի Որդու հանդեպ հավատարմությունը մի կողմ նետվում: 

 

Այդ չար բաժանումները դիտավորյալ կերպով ստեղծվել են Մասոնական խմբերի 

կողմից: Անմեղ հոգիներին հասցված վիրավորանքների մեջ մեղավորների մեղքերն 

օգտագործվում են որպես պատրվակ՝ փոխելու համար եկեղեցին կառավարող 

օրենքները: 

 

Շատերն են մոլորված Աստծո զավակների հանդեպ հավատարմության կեղծ 

զգացումով: 

 

Ինչպես եմ ես տառապում, երբ տեսնում եմ, թե ինչպես են կաթոլիկ եկեղեցու 

պատերը քանդվում աղյուս առ աղյուս՝ նոր եկեղեցու համար ճանապարհ բացելու 

նպատակով:  

 

Նոր եկեղեցին, որը շուտով դուրս կգա, ընդունելի չի լինի իմ Որդու կողմից: 

 

Դրա փոխարեն այն կոչնչացնի Սուրբ Հաղորդության ներկայությունը, և իմ Որդին 

մեկ անգամ ևս կտառապի Իր Խաչելության ցավով: 

 

Շուտով Նրա կատարած Զոհաբերությունը, որն աշխարհին այդ Ընծան տալու համար 

էր, կարհամարհվի և կմերժվի: 

 

Դրա փոխարեն նոր եկեղեցին չի ասի Աստծո զավակներին, որ Սուրբ 

Հաղորդությունը Հիսուսի՝ իմ Որդու ճշմարիտ Ներկայությունն է: 

 

Նրանք կստեղծեն Սուրբ Հաղորդության մի նոր մեկնաբանություն և դրանով չեն 

կարողանա բերել իմ Որդու Ներկայությունը: Կյանքի Սնունդը կմեռնի: 

Աստծո զավակները չեն սնվի իմ Որդու իսկական Մարմնով և Արյամբ: 

 

Նրանց հոգիները կդառնան անպտուղ, դատարկ իմ Որդու Ներկայությունից և այն 

շնորհներից, որոնք Նա հեղում է Իրեն ստացողների վրա: 

 

Սուրբ քահանաները պարտավորություն ունեն պաշտպանելու Սուրբ 

Հաղորդությունը: Նրանք պետք է ուժեղ լինեն և երբեք չնվազեցնեն այդ թանկագին և 

Սուրբ Ընծան: 

 

Իմ Որդին սիրում է Կաթոլիկ Եկեղեցին և գիտի, թե որքան է այն տառապում հենց 

հիմա: Նա զգում է այդ ցավը: 

 

Իմ Անապական Սիրտը բաժանվել է երկու մասի, ցավով, տեսնելով թե ինչպես է այդ 

Սրբազան Տաճարը դիտավորյալ կերպով ավերվում: 



 

Աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք Հորը Իր սիրելի Որդու Անվամբ, որ գթասրտություն ցույց 

տա նրանց, ովքեր Մայր Աթոռի ներսում ցանկանում են բաժանել եկեղեցին և ցրել 

Աստծո զավակներին լքվածության անդունդի մեջ: 

 

Խնդրում եմ ասեք խաչակրաց այս աղոթքը (53) կաթոլիկ եկեղեցու համար աղոթելու: 

 

Խաչակրաց աղոթք (53) Աղոթք կաթոլիկ եկեղեցու համար.  

 

Ով Հայր Աստվա՛ծ, հանուն Քո Սիրելի Որդու, ես աղերսում եմ Քեզ տալ անհրաժեշտ 
ուժն ու շնորհները՝ օգնելու քահանաներին, որ դիմանան այն հալածանքին, որը 
կրում են: 
 
Օգնիր նրանց մնալ Քո Որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի Ճշմարիտ Ուսուցումների մեջ և 
երբեք տեղի չտան, չթուլանան կամ չենթարկվեն Սուրբ Հաղորդության գոյության 
վերաբերյալ ոչ ճշմարտություններին: Ամեն: 
 

Ձեր սիրող Մայր,  

Երկրի Թագուհի 

Մայր Փրկության  

 

 

Մեծ նախապատրաստություններ են տարվում Իմ 

Երկրորդ Գալուստի համար 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, մեծ նախապատրաստություններ են տարվում Իմ Երկրորդ 

Գալուստի համար: 

 

Հիմա աշխարհում շատ մարդիկ կարող են փրկվել և կփրկվեն Իմ սիրելի 

հետևորդների և ընտրյալ հոգիների աղոթքների պատճառով: 

 

Շատ շատերը չէին փրկվի, եթե չլինեին նրանց զոհաբերությունները, ովքեր մոտիկ են 

Ինձ: 

 

Ես ծարավի եմ տանել ձեզ բոլորիդ դեպի Խաղաղության Նոր Դարաշրջան՝ երկրի 

վրա Նոր Դրախտ: 

 

Եթե միայն այն համառ հոգիները, ովքեր մերժում են Իմ Գթասրտության կանչը և 

ովքեր կարիք ունեն ազատագրվելու Իմ Աչքում, լսեն: 

 

Շատ հավատացողներ գաղջ են և հարմար չեն Իմ Նոր Թագավորություն մտնելու 

համար: Նրանց փակված և կարծրացած սրտերը հիմա մերժում են Ինձ մինչ Ես 

խոսում եմ: 



 

Նրանք շրթունքներով ծառայություն են մատուցում Ինձ եկեղեցիներում, սակայն 

հայտարարում են, թե հետևում են Ինձ: 

 

Հիմա, երբ Ես հասնում եմ և երկարում Իմ Գթասրտության Ձեքը, որ իրենց ձեռքը 

վերցնեմ Իմի մեջ, նրանք Ինձ մի կողմ են հրում: 

Այնքան կասկածամիտ, այնքան հեռու ճշմարտապես հասկանալուց, թե ինչպես եմ Ես 

այսօր հաղորդակցվում աշխարհի հետ Երկնքից, նրանք հայտարարում են թե 

հավատում են Իմ Աստվածայնությանը: 

 

Սակայն նրանք չեն կարողանում ընդունել, որ Ես զորություն ունեմ աշխարհի հետ 

խոսել Աստվածային Հայտնությունների միջոցով: 

Նրանք բաց են թողնում առիթը՝ բռնելու այն լրացուցիչ շնորհները, որոնք Ես 

ցանկանում եմ տալ իրենց որպեսզի իրենց բերեմ դեպի Իմ Սուրբ Սիրտը: 

 

Դա մի փոքր նման է նրան, թե ինչպես է գյուղը տառապում սովից, երբ ուտելու ոչինչ 

չունեն, և դանդաղորեն սովամահ են լինում: 

 

Սակայն Ես կանգնած եմ նրանց կողքին և կարող եմ առաջարկել ողջ սնուցումն ու 

սնունդը՝ կենդանի պահելու համար նրանց Հավիտենական Կյանքի համար: Բայց 

նրանք չեն կարողանում տեսնել Ինձ: 

 

Շատերը չեն ցանկանում տեսնել Ինձ, քանի որ կասկածում են որ Ես հնարավոր է 

խոսեմ իրենց հետ հիմա: 

 

Դուք, Իմ սիրելի հետևորդնե՛ր, պետք է օգնեք Ինձ փրկել և ծածկել այս աշխարհում 

նրանց, ովքեր հավատ և հետաքրքրություն չունեն այս աշխարհից դուրս գտնվող այլ 

աշխարհի հանդեպ: 

 

Շուտով նրանք կհասկանան, որ հոգի ունեն: Այդ ժամանակ է, որ Ես ձեզ բոլորիդ 

կխնդրեմ հռչակել Իմ Խոսքը, այնպես որ ողջ մարդկությունը կարողանա ապրել Իմ 

Նոր Դրախտում: 

 

Խնդրում եմ, տարածեք Իմ Խոսքը, Իմ Աղոթքները, Իմ Պատգամները և Իմ 

Նախազգուշացումները բոլոր հոգիներին, հատկապես նրանց, ովքեր հավատք, 

հավատ ու գիտելիք չունեն Իմ Խոստումի մասին, որ կվերադառնամ դատելու համար 

ողջերին ու մեռածներին: 

 

Նրանք շատ ժամանակ չունեն, ուստի Ես կոչ եմ անում ձեզ աղոթել նրանց հոգիների 

համար: 

 

Ձեր Հիսուս 

 

 



Կույս Մարիամ. Գնացեք և բացեք ձեր աչքերը, 

զավակներս, և լսեք, քննեք ու մտածեք այն ամենն, ինչ 

ներկայացվում է ձեզ Աստծո անվամբ 
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Զավա՛կս, մինչ Սատանայի ու նրա դևերի ոռնոցն ավելի է ուժեղանում, և նրանց 

ճիչերը ծակում են Երկինքը, Ես պետք է նախազգուշացնեմ Աստծո զավակներին, որ 

բացեն իրենց աչքերը: 

Նայեք ձեր շուրջը, և ի՞նչ եք տեսնում: 

Անհանգստություն, վիճաբանություններ, հուսահատություն և մարտ: Այս բոլորը 

հրահրվել են չար ոգիների կողմից, որոնք շրջապատում են մարդկությունը: 

 

Բաց թողնված դժոխքից, նրանց թիվը մեծ է: Ոչ մի պահ նրանք չեն թեթևացնի այն 

տառապանքը, որը դուրս են ժայթքում յուրաքանչյուր պահ Աստծո զավակների 

հանդեպ ունեցած ատելությունից ելնելով: 

 

Այդ ընկած հրեշտակները նախանձեցին, երբ Իմ Հայրը՝ Ամենաբարձրյալ Աստված, 

ստեղծեց մարդկությունն ու տիեզերքը: 

 

Նրանց հպարտությունն ու գարշանքը տարավ իրենց դեպի անկում, և նրանք դժոխք 

նետվեցին: 

 

Առաջնորդված Սատանայի կողմից, նրանց ատելությունը ցուցադրվեց, երբ Ես 

աշխարհ բերեցի մարդու Որդուն՝ մարդկության Փրկչին: Իմ հանդեպ նրանց ունեցած 

ատելությունն անցնում է մարդկությանը հայտնի ամեն ինչից այն կողմ: 

 

Նրանց շփոթության է հասցրել այն, որ Ես հրեշտակների Թագուհին եմ: Նրանք 

գիտեն, որ (իենց համար) վերադարձ չկա դեպի Աստվածային Ստորակարգություն 

(հիերարխիա): 

 

Աստծուն՝ Իմ սիրելի Հորը վիրավորելու համար նրանք ցանկանում են ոչնչացնել այն, 

ինչը մոտ է Նրա Սրտին՝ Նրա թանկագին ու սիրելի զավակներին: 

 

Նրանք հոգիներ են գողանում՝ հրապուրելով Նրա զավակներին մեղքի 

գայթակղություններով: 

 

Իմ Հայրը թույլ չի տա այդ չարությունը, և ժամանակը մոտ է, որ այդ ընկած 

հրեշտակները վերջնականապես նետվեն հնոցի մեջ: Նրանք գիտեն դա: 

 

Սատանայի ղեկավարությամբ նրանք հիմա մեծացրել են իրենց պլանները և օրվա 

յուրաքանչյուր վայրկյան աշխարհում խառնաշփոթություն են առաջացնում: 

 



Աստծո զավակները պետք է իմանան, որ նրանց պլանը Աստծուն՝ Ամենակարող Հորը 

թանկ ամեն ինչը խլելն է: 

 

Ահա թե ինչու նրանք առաջին հերթին երկրի վրա թիրախ են դարձնում Նրա Սուրբ 

Եկեղեցիները: 

 

Երբ նրանք ներթափանցում են Աստծո եկեղեցիների մեջ, նրանք ներթափանցում են 

Աստծո զավակների մեջ: 

Արթնացեք, զավակնե՛րս, այն ամենի հանդեպ, ինչ տեղի է ունենում ձեր աչքերի առջև: 

Դուք պետք է զգոն լինեք միշտ: 

 

Աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք, որ օրհնվեք այն շնորհներով, որպեսզի ճանաչեք չարը, երբ 

այն ձեզ է ներկայացվում որպես Աստծո պլանների մի մասը, որն այդպես չէ: 

 

Հավիտենական կյանք տանող ճշմարիտ ճանապարհի վրա մնալու համար ուժեղ 

հավատ ունենալ և Երկնքից տրվող այս պատգամներում պարունակվող 

ճշմարտությունն ընդունել կպահանջվի: 

 

Հավիտենական կյանքը պետք է ողջունել, զավակնե՛րս, և այն երբեք չպետք է մերժվի 

հանուն կեղծ խոստումների: 

 

Այդ կեղծ խոստումներն աշխարհին են ներկայացվում այս ժամանակներում նրանց 

կողմից, ովքեր առաջնորդում են ձեր ազգերին և որոնց վրա կարող է ազդել ստերի 

թագավորը: 

 

Գնացեք և բացեք ձեր աչքերը, զավակնե՛րս, և լսեք, քննեք ու մտածեք այն ամենի 

մասին, ինչ ձեզ է ներկայացվում Աստծո Անունից: 

 

Ձեր սիրող Խաղաղության Թագուհի 

Մայր Փրկության 

 

Իմ Նոր Թագավորությունը. Ձեզ կշռայլվի մեծ լիություն և 

դուք ոչ մի բանի կարիք չեք ունենա 
 

Կիրակի, 13 մայիսի, 2012թ., ժ. 16:00 

 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, ժամանակն է հասկանալ, որ Իմ պատգամները վախ չպետք է 

բերեն: 

 

Դրանք պետք է սեր բերեն: Դրանք նաև օգտագործվում են՝ ասելու համար նրանց, 

ովքեր մեղք են գործում կամ սխալ են անում, որ իրենք պետք է ազատագրվեն Իմ 

Աչքում, կամ էլ Ինձ համար հավիտյան կորած լինեն: 

 

Ինչպե՞ս կարող եմ Ես մարդկությանը չասել Ճշմարտությունը:   

 



Ես հասկանում եմ, որ դու, աղջի՛կս, երբեմն բեռ ես զգում, լինելով այս Աստվածային 

Պատգամների ստացողը: Դու երբեք չպետք է թույլ տաս, որ վախը մտնի քո սրտի մեջ, 

քանի որ այն Ինձնից չի գալիս: 

 

Մի՞թե չեմ ասել, որ Խաղաղության մի Նոր հրաշալի դարաշջան կա բոլոր նրանց 

առջև, ովքեր սիրում են ինձ: Ի՞նչ կա վախենալու: 

 

Քո ապագայի՞, քո ընտանիքի՞, թե՞ այն բանի վախն է, թե ինչ է սպասվում: Եթե 

այդպես է, ուրեմն դու պետք է իմանաս հետևյալը: 

 

Ես սիրում եմ ձեզ բոլորիդ: Ես ցանկանում եմ, որ Աստծո բոլոր զավակները 

միավորվեն որպես մեկ Սուրբ Ընտանիք, միասին, սիրո մեջ: 

 

Ահա թե ինչու Ես հիմա հաղորդակցվում եմ ձեզ հետ, երկար ժամանակ, որպեսզի ձեզ 

բոլորիդ Ինձ ավելի մոտեցնեմ: 

 

Ես պետք է նախազգուշացնեմ մարդկությանը այն վտանգների մասին, որոնց դեմ նա 

կանգնած է, վստահանալու համար, որ դուք բոլորդ շրջվեք և բացեք ձեր սրտերն այն 

սիրո հանդեպ, որը Ես ունեմ երկրի վրա գտնվող յուրաքանչյուր հոգու նկատմամբ:  

 

Եթե Ես ձեզ չսիրեի, ինչպես որ սիրում եմ, Ես ձեզ չէի նախազգուշացնի: 

Իմ սերն այնքան ուժեղ է, որ այն անծանոթ է ցանկացած մարդկային էակի համար, 

քանի որ ձեզնից ոչ մեկը չի կարող ունենալ այն Սերը զգալու կարողությունը, որը Ես 

ունեմ ձեր հանդեպ: 

Իմ Սերը նշանակում է, որ Ես չեմ ցանկանում Աստծո զավակների տառապանքը: 

 

Ես կվերցնեմ ձեզ բոլորիդ, ովքեր Նախազգուշացումից հետո կտեսնեն 

Ճշմարտությունը, և ձեզ ցույց կտամ Իմ ունեցած Սերը: 

 

Քեզ և բոլոր նրանց ովքեր Ինձ են պատկանում մտքով, մարմնով և հոգով, կտրվի 

ամենասքանչելի ընծան՝ ձեր հասկացողությունից վեր: 

 

Նոր Դրախտը սպասում է ձեզ, և երկիրը, որին ձեզ թվում է թե կկարոտեք, ոչինչ չի 

նշանակի, երբ տեսնեք այն Թագավորությունը, որը նախապատրաստվել է: 

 

Զավակնե՛րս, շատ բան կա ակնկալելու: Վախն անտեղի է: 

 

Դրա փոխարեն մտածեք, որ ձեզ կտրվի հավիտենական կյանք: 

 

Ձեզ կշռայլվի ճոխ լիություն, և դուք ոչ մի բանի կարիք չեք ունենա: 

 

Գույները, բույրերը, սերը, որ կզգաք ձեր շուրջը գտնվող ամեն ինչի հանդեպ, 

խաղաղությունը ձեր ընտանիքների ներսում, վախի բացակայությունը, ձեր հոգիները՝ 

լի Աստծո Սիրով, և ձեր կատարյալ մարմինները. Ինչպե՞ս կարող եք չցանկանալ Իմ 

Թագավորությունը: 

 



Իմ Թագավորությունը կդառնա ձեր նոր տունը, երբ Երկինքն ու երկիրը միանան 

որպես մեկ և մեռածները, ովքեր Ինձ ընդունել են որպես իրենց Փրկիչը, հարություն 

կառնեն՝ միանալու համար իրենց ընտանիքներին, իրենց եղբայրներին ու քույրերին 

սիրով և երջանկությամբ: 

 

Թեթևացումը, որը կզգաք, երբ մեղքի աշխարհը, որի մեջ հիմա դուք ապրում եք, այլևս 

չի լինի, կբերի ուրախություն, հանդարտություն և գոհություն: 

 

Այլևս ոչ մի անհանգստություն, վախ, հուզմունք կամ մեղք: 

 

Դուք դարձյալ կունենաք ազատ կամք, բայց այն տարբեր կլինի: Դուք կապրեք Ինձ 

հետ ամբողջական միության մեջ, Իմ Հոր Սուրբ Աստվածային Կամքին 

համապատասխան: Նա համբերությամբ սպասել է այդ պահին:  

 

Ես համբերատարությամբ նախապատրաստում եմ Աստծո բոլոր զավակներին, 

որպեսզի ոչ մի հոգի չկորչի: 

 

Ուստի, Իմ թանկագին աղջի՛կ, մի վախեցիր: 

 

Տառապանքը երկար չի տևի: Դրա տեղում կլինի այն տունը, որին պատկանում է 

Աստծո յուրաքանչյուր զավակ: 

 

Դա է Իմ Խոստումը ձեզ բոլորիդ: Մի տխրեք, մի վախեցեք կամ անհանգստացեք, 

քանի որ դա ընդհանրապես պետք չէ: 

 

Պարզապես սովորեք Ինձ ավելի շատ սիրել: Որքան Ինձ ավելի շատ սիրեք, այնքան 

Ինձ ավելի կվստահեք: 

 

Միայն այդ դեպքում վախը կթողնի ձեզ: 

 

Միայն այդ դեպքում դուք ճշմարտապես ազատ կլինեք: 

Ես սիրում եմ ձեզ բոլորիդ: Երբեք սա մի մոռացեք, հատկապես երբ անհանգստանաք 

ապագայի համար: 

 

Ձեր սիրող Փրկիչ 

Հիսուս Քրիստոս 

 

 

Աղոթքի խնդրանքներ. Գնացեք հիմա և ասեք այս 

խնդրանքը. Իմ կանչը Հիսուսին 
 

Երկուշաբթի, 14 մայիսի, 2012թ., ժ. 18:00 

 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ինձ տրված քո ընծան ընդունվել է, և որպես արդյունք այն կփրկի 

ևս 5 միլիոն հոգիների:* 



 

Իմ ամենանվիրական ցանկությունն է վերջ դնել քո տառապանքներին, բայց քո բերած 

այդ թանկագին ընծան հիմա նշանակում է, որ Ես կարող եմ փրկել ավելի շատ Աստծո 

զավակների: 

 

Երբեք մի մոռացիր, որ այս առաքելությունը մարդկությանը դժոխքից փրկելու համար 

է: Ես քո և այլոց օգնության կարիքն ունեմ դա անելու համար: 

 

Երբեք միայնակ մի զգա, քանի որ Ես սիրում եմ քեզ և քեզ հետ եմ ամբողջ ժամանակ:  

Այնքան ավելի ու ավելի շատ Աստծո զավակներ են սկսում լսել Իմ Ձայնը վերջապես: 

 

Սուրբ Հոգու աշխատանքը պտուղ կտա, և շատ շուտով Աստծո Սերը կզգացվի 

նույնիսկ ամենաանպտուղների սրտերում: 

 

Այդ կորած, դատարկ և անպտուղ հոգիները կզգան Սիրո մի բոց և կզգան մի ծանոթ 

թախիծ՝ դառնալու երկրի վրա Իմ Նոր Թագավորության մասը: Շատերը չեն 

հասկանա թե ինչու, սակայն ի վիճակի չեն լինի ժխտել ջերմության, սիրո և 

խաղաղության իրենց զգամունքները: 

 

Այնքան շատերը զարմացած կլինեն և կցանկանան խոսել Ինձ հետ: Դուք պետք է 

հիմա ամենուրեք միավորեք մարդկանց՝ խնդրելու համար Իմ Սիրո ընծան: Նրանք 

պետք է խնդրեն, որ յուրահատուկ շնորհներ տրվեն: Դու, աղջի՛կս, պետք է 

շաբաթական մի օր տրամադրես դրան: Յուրաքանչյուր կորած հոգի պետք է խնդրի, 

որ օգնեմ իրեն: Եթե նրանց խնդրանքը Իմ Սուրբ Կամքի համաձայն է, ապա Ես 

կպատասխանեմ նրանց աղոթքներին: Սա նրանց մեջ կներարկի մի ավելի ուժեղ կապ 

դեպի Իմ Սուրբ Սիրտը և Իմ Մեծ Գթասրտությունը: 

 

Գնացեք հիմա և կանչեք այս խնդրանքը. <<Իմ կանչը Հիսուսին>>: 

Աղջի՛կս, արա սա որքան կարող ես արագ, քանի որ Ես ցանկանում եմ վստահանալ, 

որ այդ հոգիները, հատկապես նրանք, ովքեր չեն ընդունում հիմա այդ կայծը, նրանք 

վերջապես կհասկանան, թե Ես որքան մոտիկ եմ յուրաքանչյուր հոգու: 

Ասա նրանց, որ ես սիրում եմ յուրաքանչյուրին և չեմ բացառում ոչ մի մեղավորի, 

անկնախ նրանից թե որքան ծանր է իրենց մեղքը: 

 

Ես նրանցից միայն խնդրում եմ, որ գան Ինձ մոտ և խնդրեն Ինձ, որ օգնեմ իրենց: 

 

Ձեր Հիսուս 

 

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2017/01/10/prayer-requests-go-now-and-call-

this-request-my-call-to-jesus-2/ 

 

*Առաջին տողում հիշատակված հոգիները փրկվելու են Մարիա Աստվածային 

Գթասրտության կողմից առաջարկված անձնական տառապանքի շնորհիվ և 

ամբողջությամբ չեն վերաբերվում աշխարհին, որովհետև հիմա միլիարդավոր 

հոգիներ են փրկվում աղոթքի միջոցով: 

 

https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2017/01/10/prayer-requests-go-now-and-call-this-request-my-call-to-jesus-2/
https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/2017/01/10/prayer-requests-go-now-and-call-this-request-my-call-to-jesus-2/


Երկրորդ կնիքը. 3-րդ համաշխարհային պատերազմը 
 

Չորեքշաբթի, 16 մայիսի, 2012թ., ժ. 03:10 

 

Իմ սիրելի աղջի’կ, Ես պետք է տեղեկացնեմ քեզ, որ աշխարհում պատրաստ է բռնկվել 

երրորդ համաշխարհային պատերազմը: 

 

Իմ արցունքները հոսում են այս առավոտ, ինչպես կարողանում ես տեսնել:* 

 

Երկրորդ կնիքը քանդելու ժամանակը պատրաստ է, ինչպես կանխասացվել է 

Հովհաննես ավետարանչին հայտնության գրքում: 

Այն կսկսվի Եվրոպայում: 

 

Ձեր բանկային համակարգը կլինի պատճառը, և Գերմաիան, մեկ անգամ ևս, 

կներգրավվի այդ ողբերգության մեջ, ինչպես վերջին երկու դեպքերում էր: 

 

Երբ այն սկսվի, շատ բան ավարտված կլինի՝ փրկելով տնտեսությունը, իսկ աղետը 

կվնասի Հունաստանին՝ մեծապես ազդելով Ֆրանսիայի անկման վրա: 

 

Միջին Արևելքը նույնպես կներգրավվի՝ Իսրայելն ու Իրանը կլինեն պատերազմի մեջ, 

իսկ Սիրիան լուրջ դեր կունենա Եգիպտոսի անկման մեջ: 

 

Աղջի’կս, Ես արթնացրեցի քեզ, որ ասեմ սա ոչ թե վախեցնելու համար, այլ կոչ անելու 

շատ աղոթքի Եվրապայի համար այս ժամանակ: 

 

Պատերազմի և փողի պակասի պատճառով բերքի մեծ մասը կկորչի, և դա կտանի 

բացելու Երրորդ Կնիքը, որը նշանակում է սով: 

 

Ահա թե ինչու Ես հիմա կոչ եմ անում Աստծո բոլոր զավակներին՝ փորձելու 

պահեստավորել չորացրած և չփչացող սնունդ՝ ձեր ընտանիքները սնելու համար: 

Կարևոր է աճեցնել սեփական բերքը եթե հնարավոր է: 

 

Այնուամենայնիվ, հիշեք, որ աղոթքը կարող է մեղմել այդ տառապանքի մեծ մասը: 

 

Այս պատերազմի արդյունքը կլինի այն, որ Իմ կաթոլիկ եկեղեցին երկրի վրա 

կներքաշվի մեկ համաշխարհային եկեղեցու մեջ՝ միասնականացման անվան տակ: 

 

Այդ միասնականացումը, կամ կեղծ խաղաղությունը, իրականություն կդառնա այն 

բանից հետո երբ հակաքրիստոսը կհայտնվի՝ կեղծ խաղաղություն ստեղծելու և 

այսպես կոչված պատերազմին վերջ դնելու համար: 

 

Այդ խաղաղարար դաշինքը կներառնի արևմտյան աշխարհը, մինչև Չինաստանն ու 

Ռուսաստանը կներգրավվեն համաշխարհային հարցերի մեջ: 

 



Նրանք սպառնալիք կլինեն <<տասը եղջյուրավոր Գազանին>>՝ Եվրոպային, և 

կհաղթեն նրանց՝ կոմունիզմ մտցնելու համար: 

 

<<Կարմիր վիշապը>>՝ Չինաստանը, արդեն ուժեղ դիրք է գրավում աշխարհում 

աշխարհի ֆինանսների նկատմամբ իրենց վերահսկողության պատճառով: 

 

Կարմիր վիշապն ու <<Արջը>>, որը Ռուսաստանն է, չեն սիրում Աստծուն: 

 

Նրանց առաջնորդում է հակաքրիստոսը, ով արևելքից է և թաքվնած է փակ դռների 

ետևում: 

 

Երբ այս մարգարեությունները ծավալվեն, ողջ աշխարհը կհավատա այս 

պատգամներին: Այդ ժամանակ կասկածներ չեն լինի: 

Խնդրում եմ ասեք խաչակրաց այս աղոթքը, քանի որ այն կօգնի թուլացնել այդ 

իրադարձությունների ազդեցությունը: 

 

Խաչակրաց աղոթք (54) Աղոթք՝ Հորը, թուլացնելու համար երրորդ համաշխարհային 

պատերզմի ազդեցությունը. 

 

Ով Երկնավոր Հայ’ր, հանուն Քո սիրելի Որդի Հիսուս Քրիստոսի, Ով մեծապես 
տառապեց մարդկության մեղքերի համար, խնդրում եմ օգնիր մեզ այս դժվարին 
ժամանակներում, որին դիմակայում ենք: 
 
Օգնիր մեզ դիմանալ այն հալածանքին, որը պլանավորվում է ագահ ղեկավարների և 
նրանց կողմից, ովքեր ցանկանում են ոչնչացնել Քո եկեղեցիներն ու Քո զավակներին: 
 
Մենք աղերսում ենք Քեզ, սիրելի Հայր, օգնել մեզ կերակրելու մեր ընտանիքները և 
փրկելու նրանց կյանքը, ովքեր կպարտադրվեն պատերզամի իրենց կամքին 
հակառակ: 
 
Մենք սիրում ենք Քեզ, սիրելի Հայր, 
 
Մենք խնդրում են Քեզ օգնել մեզ կարիքի ժամանակ, 
 
Փրկիր մեզ հակաքրիստոսի ճանկից: 
 
Օգնիր մեզ դիմադրելու այդ նշանին՝ գազանի նշանին, այն ընդունելը մերժելու 
միջոցով: 
  
Օգնիր նրանց, ովքեր սիրում են Քեզ, որ հավաtարիմ մնան Քո Սուրբ Խոսքին միշտ, 
որպեսզի Դու կարողանաս հեղել մեզ վրա շնորհները՝ գոյատևելու մարմնով և հոգով: 
Ամեն: 
 

Աղջի’կս, Ես հասկանում եմ, որ այս նորությունը կարող է շոկի պես լինել, բայց հիշիր 

որ աղոթքն ու խաչակրաց արշավանքի աղոթքը (թիվ 33)՝ Կենդանի Աստծո Կնիքը, 

կպաշտպանեն Իմ հետևորդներին: 



Իմ մնացորդ եկեղեցին՝ դուք, զավակնե’րս, կգոյատևեք, չնայած հեշտ չի լինի: 

 

Ձեզ կահաբեկեն քրիստոնյա լինելու համար, բայց դուք երբեք չեք մերժի կամ ժխտի 

Ինձ: 

 

Սրա համար ձեզ կտրվեն ընծաներ: Կենդանի Աստծո Կնիքի Իմ Ընծան ձեզ 

անտեսանելի կդարձնի ձեր թշնամիների համար: 

 

Ասեք այն ամեն օր այժմվանից սկսած: Ձեր առջև պահեք այն ձեր տներում և տվեք, որ 

քահանան օրհնի այն: 

 

Շուտով սկսեք ձեր նախապատրաստությունները, քանի որ Եվրոպայում անկման օրը 

հեռու չէ: 

 

Ձեր Հիսուս 

 

*Ծանոթություն. Երբ Մարիան գրում էր պատգամը, մի թաց արցուքնի կաթիլ գլորվեց 

ցած նրա առջև դրված Հիսուսի նկարից: 

 

 

Կույս Մարիամ. Իմ տեսանողներին աշխարհում 

կհանձնարարվի աղոթել՝ կասեցնելու համար 

համաշխարհային պատերազմի հետ կապված 

վտանգները 
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Զավա’կս, խնդրում եմ փորձիր ուժեղ լինել իմ Որդու համար այս աշխատանքի մեջ: 

Կարևոր է, որ բոլոր նրանք, ովքեր հավատում են այս ժամանակ աշխարհին տրվող 

Սուրբ Խոսքի ճշմարտությանը, հանդարտ մնան: 

 

Ձեր պարտականությունը իմ սիրելի Որդու հրահանգներին պատասխանելն է: 

Աղոթքը և իմ Որդու հանդեպ վստահությունը կբերեն ձեր փրկությունը: 

 

Կենդանի Աստծո Կնիքի Ընծան ձեր ամենամեծ պաշտպանությունը կլինի 

պատերազմի կամ պայքարի ժամանակ: 

Այս Ձրի ընծան ընդունելու միջոցով Հայր Աստծուն հավատարմության խոստում 

տալով՝ դուք ազատ կմնաք: 

 

Երբեք մի մոռացեք աղոթքի ուժը և թե ինչպես այն կարող է թուլացնել այդպիսի 

իրադարձությունների ազդեցությունը: 

 

Ցավոք, այդ իրադարձություններից շատերը պետք է կատարվեն, քանի որ դրանց 

մասին մարգարեացվել է: 



 

Զավակնե՛րս, Ես կոչ եմ անում բոլոր նրանց, ովքեր պատվում են ինձ՝ իրենց Օրհնյալ 

Մորը, հասկանալու որ սա կոչ է Երկնքից: 

 

Աշխարհում իմ բոլոր տեսանողներին հրահանգ կտրվի աղոթել՝ կասեցնելու համար 

համաշխարհային պատերազմի հետ կապված վտանգները: 

 

Դուք պետք է տոկուն լինեք ձեր տառապանքի մեջ և այն առաջարկեք որպես ընծա 

Հայր Աստծուն: 

 

Այս ժամանակ կարևոր է իմ Վարդարանն ամեն օր աղոթելը, անկախ նրանից, թե 

քրիստոնյա որ եկեղեցուն եք պատկանում: 

Դուք պետք է աղոթեք այն, որովհետև այն առաջարկում է պաշտպանություն այն 

ազգերին, ուր մեծ թվով մարդիկ աղոթում են այն ամեն օր: 

Աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք Եվրոպայի համար այս ժամանակ, և շրջվեք դեպի իմ 

Որդին և խնդրեք Նրանից այն ուժը, խիզախությունը և տոկունությունը, որոնք 

անհրաժեշտ են՝ պահպանելու համար Աստծո հանդեպ ձեր ունեցած վստահությունը: 

 

Ձեր սիրող Մայր 

Երկնքի և Երկրի Թագուհի 

Մայր Փրկության 

 

 

Ստեղծեք <<Հիսուսը՝ մարդկությանը>> աղոթախմբեր 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես պետք է շեշտեմ բոլոր նրանց, ովքեր հավատում են Ինձ, որ 

կարևոր է աղոթել ձեր ազգերից յուրաքանչյուրի համար: 

 

Սա արդյունավետորեն անելու համար դուք պետք է ստեղծեք աղոթախմբեր, 

նվիրված <<Հիսուսը՝ մարդկությանը>>: 

 

Օգտագործեք այդ խումբը ասելու համար ձեզ տրված խաչակրաց բոլոր աղոթքները: 

 

Իմ աղջիկը՝ Մարիան, այնպես կդասավորի դրանք, որ կարողանաք տպել դրանք 

անկախ նրանից թե աշխարհի որ մասում եք գտնվում: 

 

Խնդրում եմ տարածեք Իմ Սուրբ Խոսքը հոգևորականության բոլոր անդամներին: 

 

Ոմանք կմերժեն Իմ պատգամները: 

 

Ուրիշներն էլ կգրկեն դրանք սիրով իրենց սրտում: 

 

Սակայն, մեծ մասամբ, ձեզ կծաղրեն ու կմերժեն Իմ Սուրբ Անվամբ: 



 

Դուք կտառապեք ինչպես Իմ առաքյալները տառապեցին և ծաղրի առարկա կդառնաք 

երկրի վրա Իմ Եկեղեցու որոշ մասերում: 

 

Այդ բանավոր և նախատական վիրավորանքները ուժգին կլինեն, և ձեզ կվիրավորեն: 

Բայց Ես ասւմ եմ հետևյալը: 

 

Հիշեք, ձեր հանդեպ ցույց տրվող ատելությունը կապացուցի, որ իրոք այդ Ես եմ՝ ձեր 

Հիսուսը, որ խոսում եմ ձեզ հետ Երկնքից: 

 

Այդ տառապանքի պատճառով ամեն անգամ Ես ձեզ վեր կբարձրացնեմ, երբ ձեզ 

հարվածեն գցեն գետնին: 

 

Ես ձեզ վեր կբարձրացնեմ և ավելի ուժեղ կդարձնեմ: 

 

Ինչու՞ եմ Ես սա անում: Ես դա անում եմ, որպեսզի դուք ավելի հարմար և ուժեղ 

դառնաք Իմ Սուրբ Խոսքը տարածելու համար: 

 

Քանի որ միայն այդ ժամանակ կստանաք այն ավելի մեծ Ընծաները, որոնցով Ես 

կապահովեմ ձեզ Իմ Սուրբ Հոգու միջոցով: 

 

Ուստի բարձրացեք և շարժվեք նախապատրաստելու համար ձեր ազգը, որպեսզի 

նրանք ստանան անհրաժեշտ սպառազինությունը՝խուսափելու համար Գազանի 

Նշանից: 

 

Երբեք մի մոռացեք Կենդանի Աստծո Կնիքի կարևորությունը: 

Այն կառաջարկի ձեզ և ձեր ընտանիքին պաշտպանություն ոչ միայն հոգով, այլև 

ֆիզիկական պաշտպանություն նույնպես: 

 

Դուք օրհնյալ եք, որ ստանում եք Կնիքը, և ձեր պարտականությունն է վստահանալ, 

որ որքան հնարաավոր է շատ Աստծո զավակներից ամենուր ստանան այն: 

 

Հիշեք, Ես կանգնած եմ Իմ բոլոր հետևորդների կողքին ամեն պահի, և երբ նրանք 

կատարում են Իմ աշխատանքը, նրանք կստանան յուրահատուկ շնորհներ, որոնք 

նրանց քաջ, ուժեղ և վճռական կդարձնեն՝ փրկելու համար յուրաքանչյուր մարդու, 

կնոջ և երեխայի հոգիներն աշխարհում: 

 

Ձեր սիրող Փրկիչ 

 

 

Կույս Մարիամ. Այդ Կնիքը կանխասացվել է Հովհաննու 

գրքում 
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Զավա՛կս, Աստծո զավակները կկարողանան պաշտպանել իրենց հավատքը, 

քաջությունն եւ ապահովությունը ցանկացած պատերազմի ընթացքում, եթե 

շարունակեն աղոթել Խաչակրաց աղոթքը՝ Կենդանի Աստծո Կնիքը: 

 

Սա Երկնքից մարդկությանը տրված վերջին աղոթքներից մեկ ն է և ամենամեծը ՝ 

Պաշտպանության Ամենամեծ Կնիքը: 

 

Այն օգնելու համար է, որպեսզի կարողանաք դիմանալ գալիք ցանկացած հալածանքի 

ընթացքում, հատկապես գերիշխման և պատերազմի ժամանակներում: 

Այս Կնիքը կանխասացվել է Հովհաննու գրքում և ունի շատ Աստվածային 

Զորություններ կապված իր հետ: 

Փայփայեք այն և օգտագործեք ոչ միայն ձեզ այլև ձեր ընտանիքները պաշտպանելու 

համար: 

 

Այս հիշեցումն անհրաժեշտ է այս ժամանակ: 

 

Գնացեք խաղաղությամբ 

 

Ձեր սիրող Մայր 

Մայր Փրկության 

 

 

Միակ մնացորդ եկեղեցին, որը կկանգնի անպարտ մինչև 

Նոր Երուսաղեմի բարձրանալը 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, իմացիր հիմա, որ Իմ Սուրբ Հոգու տարածումը աշխարհում 

հնարավոր չէ ետ պահել: 

 

Ճշմարտության Բոցը կհամակի աշխարհը և շատերի հոգիները կլցնի Իմ Մեծ 

Գթասրտության պարզ հրաշքով: 

 

Շատ դարձ տեղի կունենա, և այդ ժամանակ է որ Իմ մնացորդ բանակը կբարձրանա՝ 

դառնալու համար մի հզոր ուժ հակաքրիստոսի դեմ պատերազմում: 

 

Իմ մնացորդ քրիստոնյա եկեղեցին կտարածի Սուրբ Ավետարանն աշխարհի 

յուրաքանչյուր անկյունում: 

 

Կրակ կհեղվի նրանց վրա, ովքեր կփորձեն վնասել Իմ մնացորդ եկեղեցուն: Քանի որ 

շատ քչերը կկարողանան դիմանալ Իմ Սուրբ Խոսքի Ճշմարտությանը, երբ այն ցույց 

տրվի իրենց: 

 

Նրանք այնքան շատ կլինեն, որ կհասնեն մոտ 20 միլիոնի: 



 

Առաջնորդներ դուրս կգան ձեր միջից, և դուք ստիպված կլինեք որոշ մասերում 

գաղտնի գործել ձեր հավատը: 

 

Դուք կկատարեք Իմ Ուսուցումների խաչակրաց արշավանք, իսկ Իմ խաչակրաց 

աղոթքները կլինեն ձեր զենքը՝ պարտության մատնելու համար թշնամուն: 

 

Օտարականները կդառնան մոտիկ, մարդիկ տարբեր երկրներից կմիանան միմյանց, 

իսկ անցյալում իրենց տարբերությունների հետևանքով տարանջատված կրոնները 

բոլորը կմիավորվեն որպես մեկ: 

 

Մեկ մնացորդ եկեղեցին, որը կկանգնի անպարտ, մինչև Նոր Երուսաղեմի 

բարձրանալը: 

 

Ահա թե երբ տեղի կունենա Իմ Երկրորդ Գալուստը: 

 

Երբ Իմ Նոր Երուսաղեմը բարձրանա մոխիրներից, այն տեղից ուր բոլոր Ինձ 

hակադրվողների կարծիքով երկրի վրայի Իմ եկեղեցին հիմնահատակ այրվել է: 

 

Եվ այդ ժամանակ դա կլինի: 

 

Նոր Սկիզբը: 

 

Նոր Դարաշրջանը: 

 

Նոր Երկինքն ու Նոր Երկիրը: 

 

Ժամանակը, երբ վերջնականապես կիրականացվի Իմ Հոր Աստվածային Կամքը: 

 

Բարձրացիր հիմա, Իմ բանա՛կ: Զանազանակերպվիր և տարածիր թևերդ: Երբեք մի 

շեղվիր Սուրբ Աստվածաշնչում պարունակվող Ճշմարտությունից: 

Երբեք մի կասկածիր Սուրբ Գրվածնքերում պարունակվող խոսքերին: 

 

Ձեր միջից նրանք, ներառյալ երկրի վրա Իմ եկեղեցու անդամները, ովքեր կասկածում 

են, դուք պետք է բացեք ձեր սրտերը Ճշմարտության հանդեպ: 

 

Աստվածաշնչում Աստծո Սուրբ Խոսքն է պարունակվում: Աստվածաշնչում 

պարունակվում է ողջ Ճշմարտությունը: 

 

Այն չի ստում: 

 

Եթե դուք ժխտում եք նրա մեջ պարունակվող Ճշմարտությունը, դուք ժխտում եք 

Աստծո Խոսքը: 

 

Ձեր Փրկիչ 

Հիսուս Քրիստոս 



 

 

Հայր Աստված. Մի վախեցեք Իմ Ձեռքից, այլ նրանց 

ձեռքից, ովքեր ձեր թշնամիներն են 
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Այսօր Ես քեզ հետ խոսում եմ, Իմ սիրելի աղջի՛կ, հանգստացնելու համար նրանց, 

ովքեր վախենում են ապագայից: 

Ապագան, սիրելի զավակնե՛ր, Իմ Սուրբ Ձեռքերի մեջ է: 

 

Եկել է ժամանակը նոր Թագավորության համար, այն Թագավորության, որի վրա Իմ 

սիրելի Որդին է թագավորելու: 

 

Սա վերջնական էտապն է, երբ երկիրը նախապատրաստվում է առաջ բերելու 

բազմություններ, ովքեր սիրում են Իմ Որդուն, և ովքեր սիրում են Ինձ: 

 

Շատ բան պետք է տեղի ունենա, որ Իմ Աստվածային Կամքը կատարվի, և աղոթք, 

համբերություն ու արիություն են պետք: 

 

Մի վախեցեք Իմ Ձեռքից, այլ նրանց ձեռքից, ովքեր ձեր թշնամիներն են:    

 

Շատ չարություն կա աշխարհում, և եկել է ժամանակը որ Ես պատժեմ այն ազգերին, 

ովքեր տանջում են Իմ զավակներին երկրի վրա: 

 

Մինչ մարտը սկսվում է, այն տները, որոնք պատվում են Ինձ՝ Հայր Աստծուն, 

կնորացվեն: 

 

Շուտով նրանք կհասկանան, թե ինչպես են մերժել միակ ճշմարիտ Մեսիային Իմ 

Որդի Հիսուս Քրիստոսի մեջ, որին Ես ուղարկել էի երկիր՝ աշխարհին փրկություն 

տալու համար: 

 

Հետո նրանք, ովքեր հավատում են Իմ Որդուն և Ինձ՝ Ամենաբարձրյալ Աստծուն, 

կբարձրանան միասնությամբ՝ հող նախապատրաստելու, որպեսզի Իմ Որդու 

Երկրորդ Գալուստը տեղի ունենա: 

 

Միայն այն ժամանակ Իմ Որդին կվերադառնա, երբ մաքրագործումն ավարտվի: 

 

Մաքրագործումը, որի մասին Ես խոսում եմ, այն է երբ բարիները կառանձնացվեն 

նրանցից, ովքեր չար են: Նրանք, ովքեր իրենց կյանքն ապրում են Սատանայի կողմից 

իրենց սրտերում լցված ստերով, դեռևս ապաշխարելու ժամանակ ունեն: 

 

Ես ամեն ջանք կգործադրեմ նրանց գազանից փրկելու համար, քանի որ Ես այդքան 

հեշտությամբ չեմ զիջում Իմ զավակներին: 



 

Ես, Իմ կողմից արտոնված զանազան Աստվածային Միջամտությունների միջոցով, 

կփորձեմ վերցնել նրանց Իմ Գթառատ Բազուկների մեջ՝ նրանց փրկելու համար: 

 

Իմ հանդեպ վստահությունն ու հավատը դեպի Հավիտենական Կյանք տանող 

արահետն է: 

 

Միայն Իմ Որդու՝ աշխարհի Փրկչի միջոցով դուք կարող եք գալ Ինձ մոտ՝ Տիրեզերքի 

Հոր մոտ, քանի որ Ինձ մոտ գալու համար դուք պետք է փրկված լինեք Մեղքից: 

 

Մեղքից փրկված լինելու համար դուք պետք է ազատագրվեք Իմ Որդու Աչքում: 

Ճիշտ ինչպես Ես առաջին անգամ Իմ Որդուն ուղարկեցի ձեզ փրկություն շնորհելու 

համար, նույնպես Ես ուղարկում եմ Նրան մեկ անգամ ևս մի վերջին անգամ ձեզ 

փրկելու համար նախքան Նոր Երկինքն ու Նոր Երկիրը կմիանան՝ դառնալու համար 

մեկ: 

 

Նրանք, ովքեր Իմ բոլոր զավակներին դրախտ բերելու համար ասվող այս վերջին 

Խաչակրաց արշավանքից հետո մերժեն ընդունել Իմ Որդու Մեծ Գթասրտությունը, 

ապա իրավամբ նրանց պատկանող ժառանգությունն ընդմիշտ կկորչի: 

 

Դրանից հետո վերադարձ չի կարող լինել: 

 

Երբեք մի մոռացեք, թե Ով Եմ Ես: 

 

Ես Հայր Աստվածն եմ և Ես ստեղծեցի ձեզ: 

Ես սիրում եմ ձեզ: 

 

Ես ցանկանում եմ ձեզ բոլորիդ տուն բերել, բայց ինչպե՜ս են Իմ Արցունքները հոսում: 

Սա այն պատճառով է, որ կլինեն այնքան շատերը, որոնց Ես չեմ կարողանա փրկել, 

եթե նրանք չշրջվեն և չխնդրեն Ինձ օգնել իրենց: 

 

Այս կանչը Երկնքից կանխասացվել է: 

 

Միայն Աստծո Գառը՝ Իմ Որդին է իրավասու բացահայտելու ձեզ այն 

իրադարձությունները, որոնք առջևում են: 

 

Միայն Նա կարող է բացել Կնիքները: 

 

Նա անում է դա հիմա յոթերորդ հրեշտակի՝ յոթերորդ պատգամատարի օգնությամբ: 

 

Բացեք ձեր աչքերը և ընդունեք, որ կանխասացված Ճշմարտության Գիրքը հիմա 

վերջապես բացվում է գլուխ առ գլուխ ձեր աչքերի առջև: 

 

Ընդունեք դա որպես Ընծա, քանի որ այն կբերի ձեզ հավիտենական կյանք: 

 

Ձեր սիրող Երկնավոր Հայր 



Աստված Ամենաբարձրյալ 

    

 

Կույս Մարիամ. Չարը ամենաշատը հարձակվում է 

նրանց վրա, ովքեր սիրում են Աստծուն 
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Զավա՛կս, ինչպես ավելի շատերն են Աստծո զավակներից գրկում այս Սուրբ 

Պատգամները, նույնպես կլինեն ավելի շատերը, ովքեր կմերժեն դրանք: 

Բոլոր նրանք, ովքեր ամենամոտն են իմ Որդուն, գայթակղության կենթարկվեն չարի 

կողմից, որ շրջեն իրենց մեջքը: 

 

Նրանք ամենաշատը կտառապեսն, իսկ կասկածները կփակեն նրանց մտքերը 

ճշմարտության հանդեպ: 

 

Չարը ամենաշատը հարձակվում է նրանց վրա, ովքեր սիրում են Աստծուն: 

 

Երբ նա /չարը/ կուրացնում է նրանց ճշմարտության հանդեպ, ապա հաղթում է: 

 

Նրանք, ովքեր պատվում են ինձ՝ Աստծո Մորը, նույնպես թիրախ կլինեն, ուր չարը 

նրանց հեռու կքաշի Ճշմարտության Գրքից: 

 

Նա՝ չարը, երբեք տեղի չի տալիս: Նա սարսափելի տառապանքներ է հասցնում սիրող 

հոգիներին, որպեսզի նրանք հրաժարվեն Աստծո Խոսքից: 

 

Ես աղերսում եմ բոլոր նրանց, ովքեր սիրում են իմ Որդուն, որ լսեն իմ կանչը: Դուք 

պետք է լսեք, երբ իմ Որդին խոսում է ձեզ հետ: 

 

Մի մերժեք առիթը՝ օգնելու ձեր եղբայրներին ու քույրերին ստանալու իրենց 

խոստացված հավիտենական կյանքը: 

 

Թույլ մի տվեք, որ խաբեբայի կողմից սերմանված կասկածները արգելեն միլիոնավոր 

հոգիների փրկվել: 

 

Սա այն կատաղի ընդդիմությունն է, որը կտեղա ձեզ վրա այս օրվանից սկսած: 

 

Դուք պետք է կանչեք ինձ՝ ձեր Մորը, որ օգնեմ ձեզ, ուղղություն տամ և առաջնորդեմ 

ճշմարիտ ուղիով: 

 

Ձեր սիրող Մայր 

Մայր Փրկության 

 

 



Աղոթեք, որ կարողանաք ճանաչել ճշմարիտ 

մարգարեներին նրանցից, ովքեր չեն խոսում Իմ Սուրբ 

Անվամբ 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ասա Աստծո զավակներին, որ այսօր աշխարհում Իմ 

մարգարեներին կմերժեն ճիշտ այնպես, ինչպես նրանց մերժում էին սկզբում: 

 

Նրանք, ովքեր հայտարարում են, թե այսօր գալիս են Իմ Անունից, բայց պատգամներ 

չեն ստանում Աստծուց, նրանց կգրկեն և կընդունեն: 

 

Նրանք, ովքեր հռչակում են Իմ Սուրբ Անունը և մարգարեանում Իմ Սուրբ Հոր 

Անվամբ, կտառապեն ամենամեծ մերժումից: 

 

Քահանաներն ու հոգևորականները կհարձակվեն Իմ մարգարեների վրա այսօր, 

որովհետև սատանան կուրացնում է նրանց Իմ Սուրբ Խոսքի հանդեպ: 

 

Թող ամեն մարդ, ով փորձում է կասեցնելԱստծո ճշմարիտ մարգարեներին, իմանա, 

որ իրենք ծանր մեղք կգործեն Աստծո Աչքում: 

 

Սրբազան սպասավորներն ու նրանք, ովքեր հռչակում են Իմ Ուսուցումների 

ճշմարտությունը, կպատժվեն, եթե փորձեն սաբոտաժի ենթարկել այս Սուրբ 

Աաքելությունը: 

 

Նրանք, ովքեր չեն հավատում այս ժամանակ աշխարհին տրվող Իմ Սուրբ Խոսքին, 

պետք է լուռ մնան: 

 

Քանի որ եթե դուք չլռեք և մերժեք Ինձ, ապա պատասխանատու կլինեք և կողբաք ու 

կաղերսեք Ինձ՝ ներել ձեզ: 

 

Ձեր պատճառած վնասը կզգացվի այն ժամանակ, երբ հոգիները կկորչեն: 

 

Երբեք մի մերժեք մարգարեների միջոցով ձեզ տրվող Իմ Սուրբ Խոսքը: 

 

Գրկեք այն և ընդունեք, քանի որ շատ աշխատանք է անհրաժեշտ 

նախապատրաստելու համար ողջ մարդկությանը Իմ Նոր Թագավորության համար: 

 

Հիշեք սա: 

 

Երբ Մարդը մերժում է Իմ Խոսքը, այդ ժամանակ է որ պետք է սպասել, որ սատանան 

թափառում է երկրի վրա: 

 



Երբ մի հավատարիմ սպասավոր մերժում է Ինձ, դա նման է մի սրի, որը կտրում 

անցնում է Իմ միջով: 

Դա ամենացավալի մերժումն է: 

 

Եկեք Ինձ մոտ բոլորդ: Եթե չեք հավատում, ապա աղոթեք, որ շուտով ձեզ ցույց տրվի 

ճշմարտությունը: 

 

Եթե կասկած ունեք, շրջվեք դեպի Ինձ և խնդրեք Ինձ բացել ձեր սիրտը: 

Թույլ տվեք Ինձ լցնել ձեզ շնորհներով, որպեսզի օգնեք Ինձ ժամանակին հավաքելու 

հոգիներին աշխարհի բոլոր մասերում: 

Չհավատաք, որ Երկրորդ Գալուսը կարող է տեղի ունենալ կամ տեղի կունենա 

առանց Իմ մարգարեների օգնության, որոնք ուղարկվում են ձեզ 

նախապատրաստելու համար որ հարմար լինեք ներս մտնել Իմ Թագավորություն: 

 

Աղոթեք, որ կարողանաք ճանաչել ճշմարիտ մարգարեներին նրանցից, ովքեր չեն 

խոսում Իմ Սուրբ Անվամբ: 

 

Վայ նրանց, ովքեր հեռացնում են Իմ մարգարեներին, քանի որ նրանք ստիպված 

կլինեն պատասխան տալ Իմ Սուրբ Հոր՝ Ամենաբարձրյալ Աստծո դեմ իրենց 

վիրավորանքների համար: 

 

Գնացեք, բացեք ձեր աչքերը: 

 

Նայեք, երբ Ես բացահայտում եմ ձեզ ճշմարտությունը: 

Մի շրջեք ձեր գլուխը: 

 

Մի փակեք ձեր աչքերը: 

 

Ժամանակն է, որ ընտրեք: 

 

Հետևեք Ինձ և օգնեք առաջնորդելու Իմ զավակներին դեպի Հավիտենական Կյանք: 

 

Շրջեք ձեր մեջքը, և դուք կմերժեք այդ հոգիներին Իմ աչքում ազատագրվելու 

հնարավորությունը: 

 

Ձեր Հիսուս 

 

   

Նախազգուշացման տեղի ունենալու ժամանակը 

մոտենում է 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Նախազգուշացման տեղի ունենալու ժամանակը մոտենում է: 

 



Դեռևս այնքան շատ աշխատանք կա կատարելու նախապատրաստելու համար 

հոգիներին Իմ Մեծ Գթասրտությանը: 

 

Ես կոչ եմ անում բոլոր նրանց, ովքեր սիրոմ են Ինձ, որ սրտանց աղոթեն այն գլոբալ 

դարձի համար, որը Ես եմ ցանկանում: 

 

Այնքան շատերը վազելով կգան Իմ Բազուկների մեջ, թեթևությունը կողողի նրանց 

հոգիները, որովհետև կիմանան, որ այդ Ես եմ՝ իրենց սիրող Հիսուսը, որ նշան եմ 

անում իրենց: 

Այնքան շատերը դեմ կկանգեն ճշմարտությանը, երբ այն ներկայացվի իրենց: Իմ 

բացահայտած ապացույցը բավական չի լինի նրանց հոգիներում սիրո մի կայծ 

վառելու համար: 

 

Նրանց գողացել են Ինձնից, սակայն նրանք չեն ցանկանում ազատվել իրենց 

կալանողից՝ գազանից, ով խժռել է նրանց հոգիները: 

 

Տարածիր Իմ Խոսքը որքան կարող ես արագ, աղջի՛կս: 

 

Անտեսիր այն խայթոցները, ծաղր ու ծանակը որ կլինի նրանց կողմից, ովքեր 

կփորձեն կասեցնել քեզ: 

 

Բարձրացիր և ամեն գնով հայտարարիր Իմ Ամենասուրբ Խոսքը: 

 

Նրանք, ովքեր ասում են թե խոսում են Իմ Անվամբ և փորձում են նվաստացնել քեզ, 

խաչում են Ինձ: Նրանք քեզ չեն տանջում, այլ Ինձ՝ իրենղ սիրող Փրկչին: 

 

Մարդկային կարծիքը կարևոր չէ: Կարևորը միայն այն հոգիներն են, որոնց Ես 

տենչում եմ փրկել: 

 

Աղոթեք խաչակրաց այս աղոթքը (55) Նախազգուշացմանը նախապատրաստվելու 

համար. 

 

 Ով Իմ սիրելի Հիսու՛ս, խնդրում եմ բաց արա Աստծո բոլոր զավակների սրտերը 
Քո Մեծ Ընծայի հանդեպ: 
 
Օգնիր նրանց ընդունել Քո Աստվածային Գթասրտությունը սիրով և 
երախտագիտությամբ: Օգնիր նրանց, որ խոնարհ դառնան Քո առջև 
և ներողություն խնդրեն իրենց մեղքերի համար, որպեսզի կարողանան դառնալ  
Քո Փառահեղ Թագավորության մասը: 
Ամեն: 
 

Շուտով միլիոնավորներ կլսեն Իմ Կանչն աշխարհում, և ավելի շատ հոգիներ կարող 

են փրկվել և կփրկվեն: 

 

Երբեք մի մոռացեք Աստվածային Գթասրտության աղոթքի ամենօրյա ասելը՝ հոգիներ 

փրկելու համար: 



 

Գնացեք խաղաղությամբ և սիրով: 

 

Ձեր սիրող Հիսուս 

 

 

Իմ Ճշմարտության Գիրքը ինչպես բոց կտարածվի 

արագորեն ամբողջ աշխարհով 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, այս Սուրբ Առաքելության հաջորդ էտապը պատրաստ է 

ծավալվելու: 

 

Իմ Ճշմարտության Գիրքը ինչպես բոց կտարածվի արագորեն աշխարհով: 

 

Դարձը արագ կլինի, և Իմ Սուրբ Խոսքը կլսվի բոլոր լեզուներով: 

 

Իրենց հերթին Աստծո բոլոր զավակները կտարածեն Իմ Պատգամները և կլցվեն 

Սուրբ Հոգով: 

 

Նրանց շրթունքները կասեն Ճշմարտությունը և կմարգարեանան լեզուներով 

որպեսզի ճշմարտությունը լսվի արագորեն: 

 

Աստծո զավակների ծարավը, ովքեր մոլորված թափառում են իրենց հոգիների 

դատարկ լինելու պատճառով, կհագեցվի: 

 

Իմ Ներկայության հանդեպ քաղցի ցավերը կբավարարվեն, երբ Ես այդ հոգիների 

համար բերեմ այն սնունդը, որի կարիքը նրանք հուսահատորեն ունեն:  

 

Երբ դա տեղի ունենա, աշխարհում շատ քիչ հոգիներ անտեղյակ կլինեն Իմ Մեծ 

Գթասրտությանը: 

 

Վերցրեք Իմ Ընծան՝ Իմ Սուրբ Խոսքը, Իմ Ճշմարտության Գիրքը և կուլ տվեք այն: 

Քանի որ առանց դրա դուք նման կլինեք մարմնի՝ առանց հոգու: 

 

Երբ կուլ տաք Իմ Իմաստության Խոսքերը, դուք նորից ամբողջական կդառնաք: 

 

Երբ նորից ամբողջական դառնաք, պատրաստ կլինեք Ինձ հետ գալու դեպի երկրի 

վրա Խաղաղության Նոր Դարաշրջան: 

 

Ակնկալեք հիմա, Իմ սիրելի հետևորդնե՛ր, քանի որ Իմ Գրված Խոսքը ձեզ հետ կլինի 

շուտով, և դուք կուրախանաք սիրով և խաղաղությամբ ձեր հոգիների մեջ: 

 

Առաջ գնացեք, Իմ բոլոր հետևորդնե՛ր: 



 

Դուք, ձեր սիրելիներն ու բոլոր հավատացողները թող մարգարեանան Իմ Անվամբ: 

 

Քայլեք Ինձ հետ մինչ Ես ձեզ առաջնորդում եմ դեպի Հավիտենական Կյանք: 

 

Ձեր սիրող Հիսուս 

Ազատարար ողջ մարդկության 

 

Հայր Աստված. Հիմա տառապանքն աշխարհում միացել 

է Իմ Որդի Հիսուսի տառապանքին 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ասա Իմ զավակներին այն սիրո և պաշտպանության մասին, որ Ես 

առաջարկում եմ նրանց, ովքեր կանչում են Ինձ: 

 

Իմ Սուրբ Խոսքը վերջապես լսվում է երկրի վրա և շատ հոգիներ են պատրաստ 

կատարելու հավատի ամենամեծ ցատկը՝ գրկելու համար Իմ Որդու՝ Հիսուս 

Քրիստոսի Աստվածային Գթասրտությունը: 

 

Քիչ գիտեն նրանք, որ Նոր Դրախտ՝ Խաղաղության Նոր Դարաշրջան մտնելը միայն 

մի հասարակ բան է: 

 

Վեր նայեք և ընդունեք, որ դուք Իմ զավակն եք առաջին հերթին: 

Ընդունեք, որ Ես ստեղծել եմ ձեզանից յուրաքանչյուրին, ձեզանից ոչ մեկը 

պատահականություն չէ, և որ դուք Իմ զավակներն եք: Իմ Ընտանիքը: Իմ Սիրելիները: 

 

Իմ Սրտում քնքշությունը լի է սիրով ձեզանից յուրաքանչյուրի հանդեպ: 

 

Շատերն են կարծում, թե որովհետև Ես Եմ՝ Ալֆան և Օմեգան, սկիզբը և վախճանը, և 

որ Իմ Զորությունն Ինձ հպարտ է դարձնում: 

 

Սա, իհարկե, երբեք չի կարող լինել: 

 

Ինչպե՞ս կարող է ծնողի ճշմարիտ սերը զավակի հանդեպ ամպած լինել 

հպարտությամբ: 

 

Ես տառապում եմ ձեզանից յուրաքանչյուրի համար: Ես ողբում եմ նրանց համար, 

ովքեր կորած են Ինձ համար: Ես կօգտագործեմ յուրաքանչյուր զորություն, որ ետ 

բերեմ Իմ կորած զավակներին Իմ Ընտանիք, Իմ Թագավորություն: 

 

Պատկերացրեք մի ծնողի, ով մերժված է իր զավակի կողմից: Վիրավորանքը, որ Ես 

զգում եմ Իմ՝ իրենց Հոր հանդեպ չէ, այլ իրենց, և այն տառապանքի համար, որ նրանք 

կտառապեն, եթե Ես չկարողանամ փրկել նրանց:  



 

Հիմա տառապանքն աշխարհում միացել է Իմ Որդի Հիսուսի տառապանքին: 

 

Ինչու՞ եմ Ես դա անում: Ինչու՞ եմ Ես թույլ տալիս տառապանքը: Դա մեղքի 

պատճառով է: 

 

Մեղավորները, ովքեր չեն գալիս Ինձ մոտ կամավորաբար, կարող են փրկվել միայն 

այլոց տառապանքների միջոցով: 

 

Նրանք, ովքեր տառապում են այս կյանքում, կպարգևատրվեն Իմ Ընծաներով հաջորդ 

կյանքում: 

 

Կամավոր ձևով առաջարկված օգնությունը այն զավակների կողմից, ովքեր սիրում են 

Ինձ՝ հզոր զենք է Սատանային տրամադրված ուժի դեմ: 

Նրանք, ովքեր մարտնչում են Իմ Որդու կողքին՝ փրկելու համար այլոց հոգիները, 

կարող են փրկել ողջ մարդկությունը: 

 

Սատանան զորություն ունի, բայց միայն իրեն տրված զորությունը, որը չի կարող ետ 

վերցվել մինչև Դատաստանի Օրը: 

 

Ձեզնից շատերը, սիրելի զավակնե՛ր, չեն հասկանում Աստվածային օրենքները, որոնք 

թույլ են տալիս այդ բաները: Բայց վստահեք Ինձ, երբ Ես բացահայտում են սա: 

 

Սատանան կգողանա իմ այն զավակների հոգիները, ովքեր չեն հավատում Ինձ կամ 

այն բարությանը, որով Ես ապահովում եմ Իմ զավակներին: 

 

Նա դառնում է անուժ, երբ մեղավորները զոհողություններ են անում տառապանքի 

միջոցով՝ իրենց եղբայրներին և քույրերին դժոխք գնալուց փրկելու համար: 

 

Նա մնում է անուժ, երբ Իմ զավակներն աղոթում են, որ այդ հոգիները փրկվեն: 

 

Աղոթքը իմ այն զավակների զենքն է, ովքեր ցանկանում են օգնել Ինձ փրկելու ողջ 

մարդկությանը: 

 

Հավաքվեք միասին, զավակնե՛րս, Իմ Որդու հետ, և օգնեք Ինձ վերջապես միավորել 

Իմ ընտանիքը: 

 

Օգնեք Ինձ բերել ձեզ բոլորիդ Խաղաղության նոր հրաշալի Դարաշրջան: 

 

Միայն այդ դեպքում Իմ Կամքը կարող է լինել երկրի վրա ինչպես Երկնքում է: 

 

Գնացեք զավակներս: Միավորվեք աղոթքի մեջ: 

 

Աշխատեք Ինձ հետ՝ ձեր Հոր հետ՝ օգնելու փրկել Իմ ընտանիքը: 

 

Ձեր սիրող Հայր 



Աստված Ամենաբարձրյալ 

 

Նախազգուշացման ընթացքում նրանք, ովքեր 

ազատագրել են իրենք իրենց Իմ Աչքում, չեն տառապի 

քավարանի ցավով 
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Երբ ժամանակը գա Նախազգուշացման համար, Իմ սիրելի աղջի՛կ, մի քանի նշաններ 

կբացահայտվեն: 

 

Ես ասում եմ սա քեզ՝ հիշեցնելու համար Աստծո բոլոր զավակներին, որ իրենք պետք 

է նախապես նախապատրաստվեն: 

 

Երկու աստղերը կբախվեն, և շատերը կվախենան: 

 

Վախենալու ոչինչ չկա, որովհետև սա ամենամեծ ընծան է, որ Ես բերում եմ, որպեսզի 

ոչ մի հոգի չկորչի դժոխքի կրակների մեջ: 

 

Հետո Իմ Խաչը կհայտնվի երկնքում, և չի լինի ոչ մի հոգի որ չկարողանա այն տեսնել:  

 

Շատերը վայր կընկնեն վախով, և երկրաշարժի պես մի ուժեղ ցնցում կզգացվի: 

 

Հետո կգա լռությունը: 

 

Միշտ նախապատրաստվեք այդ օրվա համար, ասես այն վաղն է լինելու: 

Ազատագրում փնտրեք հիմա և բացահայտեք Ինձ ձեր մեղքերը: 

 

Կաթոլիկները պետք է գնան խոստովանության: 

 

Նրանք, ովքեր կաթոլիկ չեն, պետք է ասեն խաչակրաց աղոթք (24), որը Ես տալիս եմ 

աշխարհին մեղքերի ամբողջական թողության համար: 

 

Մեղքերի ամբողջական թողության ընծան բոլոր հավատամքների Աստծո բոլոր 

զավակների համար է և մեծ մաքրագործում է առաջարկում: Մի մերժեք այդ ընծան: 

Ընդունեք այն: 

 

Այն կաթոլիկներն, ովքեր հարցականի տակ են դնում Իմ Ընծան և նախանձով 

քննադատել են Իմ Ընծան, Ես նրանց ասում եմ հետևյալը: 

 

Մի՞թե կարծում եք թե Ես չեմ հեղի այս ուխտը Աստծո բոլոր զավակների վրա: 

 



Դուք պետք է սրտով առատաձեռն լինեք և երջանիկ, որ Ես անում եմ դա: Մի՞թե 

կարծում եք, թե նրանց չպետք է տրվի այսպիսի մի Ընծա: Եթե այո, ապա դուք 

ճշմարիտ չեք սիրում Ինձ: 

Խոնարհեք ձեր գլուխները և գովաբանեք Աստծուն այդ հրաշալի Ընծայի համար՝ 

տրված մարդկությանը իրենց հոգիները փրկելու համար: 

 

Այնուհետև, Նախազգուշացման ընթացքում, բոլոր նրանք, ովքեր ազատագրել են 

իրենց Իմ Աչքում, չեն տառապի Քավարանի ցավերով: 

 

Նրանք, ովքեր տեսնեն իրենց մեղքերը քողազերծված իրենց առջև այնպես, ինչպես Իմ 

Աչքում է երևում, շոկից կցնցվեն: 

 

Շատերի համար դժվար կլինի ընդունել, թե որքան սևացած են իրենց հոգիները: 

 

Նրանք, ովքեր կընդունեն և կզղջան, կխնդրեն Ինձ ներել իրենց: Եվ Ես կներեմ: 

 

Բայց ոմանք չեն ափսոսա և իրենց սրտում կպաշտպանեն այն վայրագությունները, 

որ կատարել են, ինչպես որ երևում են Իմ Աչքում: Նրանք չեն ապաշխարի և 

կապտակեն Իմ Դեմքին: 

 

Ամեն դեպքում մաքրագործման և տառապանքի կրակները կզգան բոլոր 

մեղավորները: 

 

Ժամանակի երկարությունը կախված կլինի նրանց մեղքերի ծանրությունից: 

 

Նրանք, ովքեր հեռու են քաշվում Ինձնից, ձեր աղոթքների կարիքն ունեն: Նրանց 

ավելի շատ ժամանակ կտրվի դեպի Ինձ ետ վերադառնալու համար և խնդրելու Ինձ՝ 

ներել իրենց: 

Բայց այդ ժամանակը կարող է այնքան կարճ լինել ինչպես մեկ օրը, կամ այնքան 

երկար ինչպես մի քանի տարին: 

 

Ոչ ոք Իմ Հորից բացի չգիտի Իմ Երկրորդ Գալուստի օրը: 

 

Այդ երկու իրադարձությունների միջև ժամանակը այնքան էլ երկար չի լինի ինչպես 

կարծում եք: 

 

Վերջապես Իմ զավակները կհասկանան այն ժամանակը, որի մեջ ապրում են և 

կընդունեն Ճշմարտությունը: 

 

Նրանք, ովքեր գիտեն ճշմարտությունը հիմա և հավատում են Ինձ, դուք 

պարտականություն ունեք աղոթելու այն հոգիների համար, ովքեր չեն ընդունի Իմ 

Գթասրտությունը: 

 

Աղջի՛կս, Իմ մեծագույն ցանկությունն է փրկել ողջ աշխարհը, ներառյալ նրանց, ովքեր 

կորած են Ինձ համար: 

 



Իմ հետևորդների բոլոր աղոթքները, ովքեր միացած են որպես մեկ ձայն, կարող են 

օգնել Ինձ անել այդ: 

 

Գնացեք սիրով: Միշտ վստահեք Ինձ, քանի որ ժամանակը կարճ է, և մարդկության 

փրկության պլանները Իմ Հավիտենական Հոր Ձեռքերում են: 

 

Ձեր սիրող Հիսուս 

 

 

Նրանք մտադիր են արտաքսել Հռոմի Պապ Բենեդիկտ 

XVI-ին Պետրոսի Աթոռից՝ խորամանկ միջոցներ 

օգտագործելու միջոցով 
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Ես ուրախ եմ, որ ետ ես եկել Ինձ մոտ: Կարևոր է Ինձ մոտիկ մնալ հիմա, աղջի՛կս: 

Ժամանակը կարճ է, և դու շատ աշխատանք ունես անելու: 

 

Այսօր Ես խնդրում եմ Իմ հետևորդներին սրտանց աղոթել Իմ սիրելի Երեց Բենեդիկտ 

XVI Պապի համար: Նա՝ Իմ Սուրբ Սպասավորը, սարսափելի հալածանքի տակ է 

փակ դռների ետևում Մայր Աթոռում: 

 

Ես նախկինում ասել եմ քեզ, որ մասոնական խմբերը, ովքեր թույնի պես բռնել են 

Վատիկանի ներսում, ուզում են հեռացնել Իմ Պապին: 

 

Եվ նրանք մտադիր են արտաքսել նրան Պետրոսի Աթոռից՝ խորամանկ միջոցներ 

օգտագործելու միջոցով:  

 

Նա, ինչպես Ես անցյալում ասել եմ քեզ, ստիպված կլինի փախչել, քանի որ քիչ 

ընտրություն կունենա: 

 

Այդ ժամանակը կարճ է: Դուք պետք է սրտանց աղոթեք, որ նա որքան հնարավոր է 

երկար մնա, քանի որ հենց որ նա հեռանա, խաբեբան՝ Կեղծ Մարգարեն, կգրավի նրա 

տեղը: 

 

Ինչպե՜ս են հիմա Իմ արցունքները հոսում երկրի վրա Իմ սիրելի Եկեղեցու համար: 

Իմ այն բոլոր սրբազան սպասավորներին, ովքեր ընդունում են Իմ Սուրբ Խոսքը երբ 

այն տրվում է ձեզ այս ժամանակ, լսեք Ինձ հիմա: 

 

Դուք պետք մնաք հավատարիմ Սուրբ Պատարագին և պահեք ամենօրյա 

Զոհաբերությունները: Քանի որ շատ շուտով ձեզ կստիպեն մի սուտ կուլ տալ: 

 



Ամենօրյա Զոհաբերությունները՝ ի պատիվ Իմ Խաչելության, և գինու փոխվելն Իմ 

Արյան ու հացինը՝ Իմ Մարմնի, կփոխվեն, կշրջվեն, և Ես կանարգվեմ Կեղծ 

Մարգարեի կողմից ներմուծված նոր օրենքներով: 

 

Դուք երբեք չպետք է ընդունեք որևէ բան, որը Ճշմարտությունը չէ: 

Դուք երբեք չպետք է ընդունեք հերձվածությունը Իմ Մայր Աթոռի ներսից: Եթե 

ընդունեք, ապա ինքներդ ձեզ կհեռացնեք Ինձնից: 

 

Ձեզանից շատերը ստիպված կլինեն գաղտնի կատարել Սուրբ Պատարագը, և դուք 

կարիք կունենաք խիզախության, որը կարող եք ստանալ Ինձ աղոթելու միջոցով և 

խնդրելով որ ձեզ ուժեղ դարձնեմ: 

 

Փոփոխությունները կսկվեն հենց Սուրբ Հաղորդությունից: Շուտով ձեզ կասեն, որ 

Սուրբ Հաղորդությունը, Իմ Ճշմարիտ Ներկայությունը, փաստորեն այլ բան է: 

 

Ձեզ կասեն, որ դա այլ բան է նշանակում: Բայց դա սարսափելի սուտ է:  

Սուրբ Հողորդությունն Իմ Մարմինն ու Արյունն է, որը տրվում է ձեզ թույլ տալու 

համար Ինձ լցնել ձեզ Իմ Սուրբ Հոգով, տալու համար ձեզ այն սնունդը, որի կարիքն 

ունեք ձեր հոգիների համար: 

 

Երբ ժամանակը գա, և ձեզ Իմ Սրբազան սպասավորներ, ներկայացնեն նոր 

ժամանակակից մեկնաբանությունը, այդ ժամանակ կիմանաք, որ թունավորումն 

արդեն սկսվել է: 

 

Ահա թե երբ նախապատրաստվելու կարիք կունենաք: Հավաքվեք միասին և 

պաշտպանեք Իմ Խաչելության մասին Ճշմարտությունը: Մի ընդունեք Սուրբ 

Պատարագի և Սուրբ Հաղորդության մասին ստերը: Քանի որ եթե ընդունեք, ապա Իմ 

Ներկայությունը կկորչի Աստծո բոլոր զավակների համար: 

 

Հետևեք Ինձ: Սա ամենամեծ մարտահրավերն է, որին երբևէ ստիպված կլինեք 

դիմակայել, բայց Ես կտամ ձեզ շնորհները՝ զանազանելու համար ճշմարտությունը 

այն սրբապիղծ կեղծիքից, որը ձեզ կխնդրեն ընդունել Իմ Սուրբ Անվամբ: 

 

Հիմա դուք պետք է Իմ Օգնությունը խնդրեք այս խաչակրաց աղոթքի միջոցով (56): 

Այն քահանաների համար է՝ Իմ Սուրբ Հաղորդության համար պաշտպանություն 

փնտրելու նպատակով. 

 

Ով սիրելի Հա՛յր, հանուն Քո թանկագին Որդու, Ով Զոհաբերվեց Խաչի վրա ողջ 
մարդկության համար, օգնիր ինձ ճշմարիտ մնալ Ճշմարտության հանդեպ: Ծածկիր 
ինձ Քո Որդու Թանկագին Արյամբ և տուր ինձ Շնորհները, որ շարունակեմ ծառայել 
Քեզ հավատով, վստահությամբ և պատվով իմ սպասավորության ընթացքում: 
 
Երբեք ինձ թույլ մի տուր շեղվել Սուրբ Պատարագի Զոհաբերության ճշմարիտ 
իմաստից, կամ Քո զավակներին Սուրբ Հաղոդությունը ներկայացնելուց: Տուր ինձ 
ուժը, որ ներկայացնեմ Քեզ և սնեմ Քո հոտն այնպես, ինչպես որ պետք է կերակրվեն 



Քո Որդի Հիսուս Քրիստոսի՝ մարդկության Փրկչի Մարմնով, Արյամբ, Հոգով և 
Աստվածայնությամբ: 
Ամեն: 
 

Խնդրում եմ իմացեք, որ Ես քայլում եմ ձեզնից յուրաքանչյուրի հետ, Իմ սիրելի 

սրբազան սպասավորներ, ամեն օր: 

Ես ձեզ վեր եմ պահում: Հենվեք Ինձ վրա, և Ես ձեզ մոտիկ կպահեմ Իմ Սուրբ Սրտին 

կաթոլիկ եկեղեցու համար սարսափելի տառապանքի այս ժամանակներում: 

 

Ձեր սիրող Հիսուս 

 

 

Սատանան կհամոզի ձեզ, թե Իմ պատգամները գալիս են 

իրենից 
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Աղջի՛կս, Իմ հետևորդներից այնքան շատերն են հարցականի տակ դնում թե ինչու են 

այս մարգարեություններից շատերը վախ առաջացնում իրենց սրտերում: 

 

Շատերը հավատացած են, թե Ես վախ եմ առաջացնում: Բայց դա բացարձակապես 

ճիշտ չէ: 

 

Վախը, որը հեղեղում է շատ սրտեր, այն բանի հասկացողությունն է, որ այն ինչ Ես 

ասում եմ ձեզ՝ Ճշմարտությունն է: 

 

Ցանկացած լավ ծնող զավակին նախազգուշացնում է կյանքի վտանգների մասին: 

 

Երբեմն վտանգները, որոնցից ծնողը նախազգուշացնում է, կարող են վախ 

առաջացնել: Սակայն այդ վախը վերաբերում է մարդու կողմից պատճառվող չարին, 

որն առջում է: 

 

Նույն բանը ճշմարիտ է աշխարհում չարի վերաբերյալ: Այն պատճառվում է մարդու 

կողմից, ում վրա իր հերթին ազդում է խաբեբան՝ Սատնան: 

 

Աստծո կողմից մարդկային ռասային տրվող մարգարեությունները, սկզբից ի վեր, 

վախ են ներշնչել ոմանց սրտերում: 

 

Չնայած դրան, այդ մարգարեությունները շատ ծիծաղ են առաջացրել այլ մասերում: 

Դա էր որ տեղի ունեցավ նախքան Նոյը կկառուցեր Տապանը: Մինչ նրան ծաղրում էին 

ծիծաղում վրան, նրանք ովքեր վախենում էին, արեցին այն, ինչ խնդրել էին իրենց: 

Նրանք կառուցեցին Տապանը, որ փրկեն իրենք իրենց: 

 

Նրանք, ովքեր ծիծաղում էին, ծաղրում կամ մերժում Նոյին, ոչնչացան: 



 

Աստծուց եկող բոլոր մարգարեությունները ներառում են նախազգուշացումներ՝ 

խրախուսելու համար մարդկությանը՝ նախապատրաստվել այդպիսի 

իրադարձություններին: 

 

Միայն ձեր հոգիները նախապատրաստելու միջոցով է, որ կարող եք դիմանալ 

մարդու կողմից պատճառվող տառապանքներին, որոնք սպասվում են: 

 

Իմ այն հետևորդներին, ովքեր հարցնում են, թե ինչու կարող են Իմ պատգամները 

վախ առաջացնել, Ես կասեմ հետևյալը: 

 

Մի հավատացեք Սատանայի կողմից ձեր սրտերի մեջ ցանված ստերին, թե Աստված 

երբեք աշխարհին պատգամներ չի տա, որոնք վախ կառաջացնեն Իր զավակների 

սրտերում: 

 

Հիմա ձեզանից շատերը, հատկապես նրանք, ովքեր սիրում են Ինձ, մի կողմ են 

շրջվում Իմ Սուրբ Խոսքից: 

 

Սատանայի սիրելի խայթոցներից մեկն էլ ձեզ համոզելն է, թե Աստվածային 

պատգամները չեն պարունակում մարգարեություններ, որոնք վախ են առաջացնում: 

 

Իհարկե այդպիսի պատգամները գալիս են միայն չարի՞ց: 

 

Ինչպե՜ս է Սատանան ծիծաղում իր սեփական խորամանկ խաբեության վրա: 

 

Սատանան կհամոզի ձեզ, թե Իմ պատգամները գալիս են իրենից, այնքան որ նա 

հուսահատ է համոզելու համար ձեզ, որ չհետևեք Իմ ցուցումներին: 

 

Ձեզ, Իմ հետևորդներ, պետք է ասվի Ճշմարտությունը: 

 

Ես պետք է նախապատրաստեմ ձեզ, իսկ դա նշանակում է ձեզ նախօրոք 

նախազգուշացնեմ գալիք բաների մասին միայն ձեզ պաշտպանելու համար: Ձեզ 

փրկելու համար: 

 

Երբեք չլսեք այդ ստին: 

 

Իմ պատգամները տրվում են ձեզ ողջ արարչության հանդեպ Իմ ուեցած 

Աստվածային Սիրուց ելնելով: Թույլ տվեք Ինձ ուղղություն տալ ձեզ, ինչպես 

ցանկացած բարի ծնող: 

 

Ինձ լսելով և աղոթելու Իմ ցուցումներին հետևելով Ես կպաշտպանեմ ձեզ: 

 

Վախն Ինձնից չի գալիս: Երբ հավատում եք Ինձ և վստահում, ապա չեք վախենում, 

անկախ նրանից, թե որքան չարիք կներկայացվի ձեզ մարդկության մեղքերի միջոցով: 

 



Մի բան միայն դուք չպետք է երբեք անեք. Այն է որ չթաքնվեք և ձևացնեք, թե ամեն ինչ 

լավ կլինի: 

 

Քանի որ այդպես անելով դուք մերժում եք, որ աշխարհում չարը գոյություն ունի: 

 

Ընդունեք, որ Սատանան գոյություն ունի: Հավատացեք, որ աղոթքը կարող է 

թուլացնել և կթուլացնի նրա ուժը: 

 

Հետո ոտքի կանգնեք և պատասխանատվություն վերցրեք որպես Իմ՝ Հիսուս 

Քրիստոսի հետևորդ: 

 

Երբ կանգնեք ճշմարտության դեմ, թույլ տվեք Ինձ առաջնորդել ձեզ, և վախը չի մտնի 

ձեր սրտից ներս: 

 

Ձեր սիրող Հիսուս 

  

 

Իմացեք, որ Հայտնության Գրքում նշված 1,000 տարին 

հենց այդ է նշանակում 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ մարդիկ հարցականի տակ են դնում Սուրբ Աստվածաշնչում 

պարունակվող ուսուցումները, դա նորմալ մարդկային բնությունն է: 

 

Երբ մարդիկ շրջում են Սուրբ Աստվածաշնչի ուսուցումները՝ իրենց սեփական 

նպատակներին հարմարեցնելու համար, դա վիրավորում է Ինձ: 

 

Բայց երբ Իմ սրբազան սպասավորները չեղյալ են հայտարարում Իմ Սուրբ 

Աստվածաշնչի մասերը և մի կողմ նետում դրանք, ասես թե դրանք ոչ մի հետևանք 

չունեն, նրանք ուրանում են Ինձ՝ մարդու Որդուն: 

 

Սուրբ Աստվածաշնչում պարունակվող ամեն ինչ գալիս է Իմ Հավիտենական Հորից, 

ով վավերացրել է յուրաքանչյուր բառ Իմ օծյալների միջոցով: 

 

Հավատացեք, որ Աստծո Սուրբ Խոսքը պարունակվում է Իմ Հոր Գրքում, ոչ մի բառ 

սուտ չէ: 

 

Ուրեմն ինչու՞ են նրանք, ովքեր հայտարարում են թե Սուրբ Աստվածաշնչում 

պարունակվող Ճշմարտության գիտակներ են և փորձագետներ, հարցականի տակ 

դնում Իմ Սուրբ Խոսքը մինչ Ես ներկայացնում եմ այն ձեզ այս սուրբ պատգամների 

մեջ: 

 



Իմ Ճշմարտությունը տրվում է ձեզ հիմա մեկ անգամ ևս թարմացնելու համար ձեր 

հիշողությունը, հիշեցնելու համար ձեզ նրանում պարունակվող ուսուցումները: 

Երկրի վրա գտնվող Իմ զավակներին. Իմացեք, որ Դանիելի Գրքում և Հայտնության 

Գրքում պարունակվող մարգարեությունները դեռևս պետք է տեղի ունենան: 

 

Իմացեք, որ Հայտնության Գրքում նշված 1,000 տարին հենց այդ է նշանակում: 

Եթե դա նպատակ ունենար լինել ինչ-որ ուրիշ բան, ապա դրան կտրվեր ուրիշ 

ժամանակ: 

 

Իմ եկեղեցին՝ կաթոլիկ եկեղեցին, չի հռչակել իր հավատքը, որովհետև նրանք դեռևս 

չեն արել դա: 

 

Իմ մնացորդ եկեղեցին՝ երկրի վրա կաթոլիկ եկեղեցու մնացած բեղիկները, 

կհասկանան երկրի վրա Խաղաղության Իմ Նոր Դարջանի ճշմարիտ իմաստը: 

 

Դուք վերջին ժամանակներում եք, բայց երկիրը կնորանա: 

 

Ես կոչ եմ անում ձեզ բոլորիդ Իմ սրբազան սպասավորներ: Իմ Ձայնը խռպոտ է, մինչ 

Ես խնդրում եմ ձեզ պատասխանել Երկնքից եկող Իմ Սուրբ Կանչին: 

 

Ես՝ ձեր սիրող Փրկիչը, ուղարկել եմ շատ տեսանողների ձեզ մոտ մինչև հիմա: Նրանք 

օգնել են բացելու ձեր մտքերը այն իրադարձությունների հանդեպ, որոնք դեռևս պետք 

է գան: 

 

Ես սպասել եմ մինչև հիմա, որ հայտարարեմ աշխարհին վերջին հայտնությունները: 

Ես հիմա ուղարկում եմ Իմ վերջին պատգամատարին՝ Մարիա Աստվածային 

Գթասրտությանը, յոթերորդ պատգամատարին, նախապատրաստելու համար վերջին 

գլուխը, մինչ այն բացահայտվում է ձեզ: 

 

Իմ Ձայնը նման է որոտի: Ինձ կշարունակեն լսել ողջ երկրով մեկ: Այն չի դադարի 

մինչև այն օրը, երբ Ես կգամ դատելու: 

 

Դուք կարող եք հիմա Ինձ չլսել: Ձեզնից շատերը բաց կթողնեն Իմ Խոսքը մի 

ամբարտավանությամբ, որն Ինձ խորապես վիրավորում է: 

 

Մյուսները վախից կանտեսեն Ինձ, քանի որ այդ ձևով ավելի հեշտ է: Բայց շուտով 

փոփոխությունները, որոնց մասին Ես խոսում եմ, տեղի կունենան: Այդ ժամանակ 

Ճշմարտությունը կսկսի ծագել ձեզ վրա: 

 

Ես կոչ եմ անում հիմա ձեզ և ասում եմ հետևյալը: Ես սպասում եմ ձեր 

պատասխանին, անկախ նրանից դա հիմա կլինի, թե ապագայում: 

 

Ես սպասում եմ: Ես կշարունակեմ, համբերատար կերպով, մինչև այն օրը երբ 

վազելով կգաք Ինձ մոտ՝ փնտրելով Իմ Պաշտպանությունը: 

 



Ես երբեք չեմ հրաժարվում Իմ ընտրյալ սպասավորներից, նրանց, ում Ես առաջինը 

կանչեցի: 

Հիշու՞մ եք, երբ Ես առաջին անգամ կանչեցի ձեզ: Դուք զգացիք, թե ինչպես է Իմ Ձայնը 

խոսում ձեր հոգու հետ՝ ձեզ կոչ անելով միավորվել Ինձ հետ միության մեջ:  Դուք 

կարո՞ղ եք լսել Ինձ հիմա: 

 

Խնդրեք Ինձ, որ հիմա ձեզ բացահայտեմ, որ այդ Ես եմ՝ ձեր սիրող Հիսուսը, որ 

խնդրում եմ ձեզ գալ, բարձրանալ և հետևել Ինձ դեպի Հավիտենական Կյանք տանող 

այս վերջին դժվարին ճամփորդության մեջ: Մի վախեցեք Իմ Կանչից: Վստահեք Ինձ և 

ասեք այս աղոթքը՝ խնդրելով Ինձ որ թույլ տամ լսեք Իմ Կանչը: 

 

Խաչակրաց աղոթք (57) աղոթք հոգևորականության համար. Հիսուս, թույլ տուր ինձ 

լսել Քո կանչը. 

 

Ով իմ սիրելի Հիսու՛ս, բաց իմ ականջները Քո Ձայնի հնչյունի հանդեպ, բաց իմ սիրտը 
Քո սիրող Կանչի հանդեպ, լցրու իմ հոգին Քո Սուրբ Հոգով որպեսզի կարողանամ 
ճանաչել Քեզ այս անգամ: 
 
Ես առաջարկում եմ Քեզ իմ խոնարհ հավատարմությունն այն ամենի հանդեպ, ինչ 
Դու խնդրում ես ինձ: Օգնիր ինձ զանազանել ճշմարտությունը, բարձրանալ, 
պատախանել և հետևել Քո Ձայնին, որպեսզի կարողանամ օգնել Քեզ փրկելու ողջ 
մարդկության հոգիները: 
 
Քո Կամքն իմ հրամանն է: Տուր ինձ արիությունը թույլ տալու Քեզ առաջնորդել ինձ 
որպեսզի կարողանամ վերցնել այն սպառազինությունը, որն անհրաժեշտ է 
առաջնորդելու համար Քո Եկեղեցին դեպի Քո Նոր Թագավորություն: 
Ամեն: 
 

Հիշեք, Ես՝ Հիսուս Քրիստոսը, երբեք թույլ չեմ տա Իմ սրբազան սպասավորներին 

շեղվել Ճշմարտության ճանապարհից: Ես կկանգնեմ յուրաքանչյուր անկյունում, 

յուրաքանչյուր ճանապարհի վրա և ցույց կտամ ձեզ ճիշտ ուղղությունը: 

 

Սա երբեմն ձեզ անիրագործելի կթվա: Դուք կարող է շփոթվեք: Դուք կարող է 

չցանկանաք լսել Ճշմարտությունը: Դուք կարող է վախենաք: Բայց իմացեք սա: 

 

Ես միշտ կսիրեմ ձեզ: Ես միշտ կլինեմ ձեր կողքին: 

 

Ես երբեք չեմ լքի ձեզ: 

 

Ձեր սիրող Հիսուս 

 

 



Աղոթքը կարող է կասեցնել այն դաժանությունները, 

որոնք պլանավորվում են դրդելու միջուկային ռումբերի 

օգտագործումը 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ մարգարեները, Իմ պատգամատարներն ու բոլոր ճշմարիտ 

տեսանողներն աշխարհում միանում են ոգով՝ հռչակելու համար Իմ Սուրբ Խոսքը այս 

ժամանակ: 

 

Նրանց, ովքեր ընտրվել են այն դժվարին առաքելության համար, որ ապահովեն ողջ 

մարդկության հոգիների նախապատրաստումն Իմ Երկրորդ Գալուստին, նրանց 

հրահանգ է տրվում կոչ անել աշխարհին: 

 

Շուտով նրանք կոչ կանեն հրատապ աղոթքի՝ օգնելու համար նրանց, ովքեր 

կտառապեն գալիք պատերազմներում: 

 

Ժամանակը մոտ է, որ պատերազմները պայթեն, և շատ անմեղ հոգիներ զոհեր կլինեն 

Աստծո զավակների դեմ ուղղված այդ ատելությամբ լի ահաբեկչության մեջ: 

 

Շատերը կսփռվեն տարբեր ուղղություններով այդ պատերազմների ընթացքում, և 

շատ շփոթություն գոյություն կունենա Միջին Արևելքում: 

 

Այնքան շատ փոքր պատերազմներ կսկսվեն: 

 

Այնքան շատ կողմեր՝ սկզբում բոլոր ուղղություններով ցրված՝ կմիավորվեն միայն մի 

փոքր թվով կողմերի մեջ: 

 

Հետո ավելի մեծ բանակները կներգրավվեն՝ շատ ազգերի միանալով: 

 

Ինչպե՜ս են Իմ արցունքներնը ընկնում այս սարսափելի չարիքի համար, որն 

առաջնորդվում է Սատանայի ազդեցությամբ, ով ցանկանում է սպանել որքան 

հնարավոր է շատ մարդկանց և որքան հնարավոր է արագորեն:  

 

Աղոթեք, որ այդ պատերազմները թուլանան: 

 

Աղոթեք, որ Աստծո զավակներն իրենց աղոթքներով կարողանան կասեցնել այն 

վայրագությունները, որոնք պլանավորվում են՝ ստիպելու համար միջուկային 

ռումբերի օգտագործումը: 

 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, Սատանան կանի ուժը ներածի չափ ամեն ինչ այս ժամանակ, որ 

խրախուսի կաթոլիկ եկեղեցուն մերժել քեզ և այս պատգամները հայտարարել որպես 

հերձվածություն: 

 



Դու պետք է անտեսես այդ հարձակումները: Բոլոր նրանք, ովքեր հետևում են Իմ 

ուսուցումներին, պետք է հետևեն միայն իրենց սրտերին, քանի որ նրանց համար 

հեշտ կլինի զանազանել ճշմարտությունը: 

 

Եթե Իմ մարգարեներին Երկնքից շնորհներ տրված չլինեին այդպիսի հալածանքների 

դիմանալու համար, ապա Իմ Սուրբ Խոսքը, Իմ հրահագնենրը՝ նախապատրաստելու 

Աստծո բոլոր զավակներին Իմ Երկրորդ Գալուստի համար, չէր լսվի: 

Եթե չլինեին Աստծո բոլոր մարգարեների ու Աստծո պատգամատարների համառ 

պնդումները ժամանակների սկզբից ի վեր, ապա Աստծո զավակներն անգրագետ 

կմնային: Հենց որ ձեզ տրվի գիտելիքը, Իմ թանկագին հետևորդներ, դուք երբեք չպետք 

է վախենաք, քանի որ կհետևեք Հավիտենական Կյանքի ուղուն: Ցանկացած այլ ուղի, 

անկախ փառապանծ բայց անարժեք գայթակղություններից, որը ձեզ կքաշի դեպի 

աշխարհիկ թակարդները, ձեզ չի բերի Ինձ մոտ: Քանի որ եթե և երբ Իմ Սուրբ 

Հաղորդության մասին ստերը սկսեն դուրս գալ, դուք պետք է քաջ լինեք և հեռանաք: 

 

Աղոթեք ուժի, վճռականության և արիության համար, որ հետևեք Ինձ Փրկության 

տանող վերջնական Ուղիով: 

 

Ձեր սիրող Հիսուս 

 

Ես մեկ անգամ ևս վերապրում եմ Իմ Տառապանքը 

պարտեզում և կրկնակի եմ զգում տառապանքի ցավը 

 
Չորեքշաբթի, 30 մայիսի, 2012թ., ժ. 15:30 

 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, հիմա կուժեղանա այն տանջանքը, որը պարտադրվում է քեզ 

նրանց կողմից, ովքեր զուրկ են ճշմարիտ խոնարհությունից, բայց ձևացնում են թե 

խոսում են Իմ Անունից: 

 

Ոչ մի այլ ձայնի մի լսիր, միայն՝ Իմը: Մի ներգրավվիր կամ պատասխանիր նրանց, 

ովքեր վիրավորում են Ինձ: 

 

Նրանք թույլ են տվել, որ մարդկային հպարտությունը խոչընդոտի Ինձ, իսկ 

այնուհետև, ոչ միայն դա բավական չէ, նրանք հետապնդում են Ինձ: 

 

Իմ Երկրորդ Գալուսը նման կլինի այն դեպքերին, որոնք տեղի ունեցան առաջին 

անգամ երկրի վրա Իմ գտնվելու ժամանակ:  

 

Իմ Սուրբ Խոսքը հարցականի տակ կդրվի, կքննադատվի, կանտեսվի, իսկ հետո՝ 

կմերժվի: 

 

Առաջինն Ինձ կմերժեն Իմ յուրայինները, նրանք, ովքեր ամենաշատն են Ինձ սիրում: 

Նրանք շարքով կկանգնեն առջևում՝ նետելու համար առաջին քարը: 

 



Ես մեկ անգամ ևս վերապրում եմ Իմ Տառապանքը պարտեզում և կրկնակի եմ զգում 

տառապանքի ցավը: 

 

Ես հոգևարքի մեջ էի մարդկության մեղքերի համար, ոչ միայն նրանց, ովքեր ապրում 

էին այդ ժամանակ, այլև նրանց, ովքեր այսօր մերժում են Ինձ: Նրանք, ովքեր մերժում 

են Ինձ այսօր, ամենաշատն են Ինձ վիրավորում, քանի որ Ես մեռա իրնց մեղքերի 

համար: Նրանք ոչինչ չեն սովորել: 

 

Նրանք, ովքեր ծաղրեցին Ինձ և Իմ Աչքը պատռեցին Փշե Պսակի ամենասուր փշով, 

երկրի վրա Իմ Եկեղեցու ներկայացուցիչներն են: 

 

Նրանք չեն ընդունի Իմ Երկրորդ Գալուսը, կամ այն նախազգուշացումները, որոնք Ես 

հիմա բացահայտում եմ իրենց: 

 

Իմ շուրթերից արտասանված յուրաքանչյուր բառ կլանվում է խոնարհ հոգիների 

կողմից, ինչպես սոված երեխաների: 

 

Չնայած դրան, նրանք, ովքեր սնված են Իմ Ուսուցումների Ճշմարտության 

գիտելիքով, շրջում են իրենց գլուխները և նայում հակառակ ուղղությամբ: 

 

Խոնարհությունն այլևս ներկա չէ Իմ շատ հետևորդների հոգիներում, ուստի նրանք ի 

վիճակի չեն լինի օգուտ ստանալ Իմ յուրահատուկ Շնորհներից: 

 

Մինչև փոքր չդառնաք Աստծո Աչքում, չեք կարողանա լսել Ինձ: 

 

Մինչև չհրաժարվեք հպարտությունից և ամբարտավանությունից, չեք զգա Սուրբ 

Հոգու Զորությունը: 

 

Երբ դուք մերժում եք Ինձ այսօր, դուք առաջին մեխն եք խփում Իմ դաստակին: 

 

Երբ դուք, Իմ սրբազան սպասավորներ, մերժում եք Իմ Սուրբ Խոսքը, որ տրվում է ձեզ 

հիմա, դուք երկրորդ մեխն եք խփում Իմ մյուս դաստակին: 

 

Այն խեղճ հոգիները, ովքեր հետաքրքրված չեն Իմ Ուսուցումներով կամ Փրկությամբ, 

որը Ես տվեցի աշխարհին Խաչի վրա Իմ Մահվամբ, նրանք չունեն ոչ մեկը, որ 

ուղղություն տա իրենց: 

 

Նրանք զոհերն են այստեղ: Նրանց չեն առաջնորդում դեպի Ինձ: Նրանց մերժվում է 

Իմ Երկրորդ Գալուստի համար նախապատրաստվելու հնարավորությունը: 

 

Հիմա Ես կոչ եմ անում Իմ բոլոր հետևորդներին՝ նախապատրաստվելու: Մարտը 

հավատացյալների միջև կսկսվի շուտով: Մի կեսը ոչ միայն կմերժի այս 

պատգամները, այլև կփորձի արգելք լինել դրանց; 

 

Մյուս կեսը կօգտագործի դրանք՝ այլոց դարձի բերելու համար: 

 



Պարզ, կորած հոգիները, ովքեր ընդհանրապես Ինձ չեն ճանաչում, կճանաչեն Ինձ 

հենց որ Ես Ճշմարտությունը բացահայտեմ նրանց Նախազգուշացման ընթացքում: 

 

Նրանց համար ավելի հեշտ կլինի տեսնել ճշմարտությունը, քան նրանց, ովքեր ասում 

են, թե սիրում են Ինձ, բայց հիմա մերժում են Ինձ: 

 

Ահա թե ինչու դուք պետք է աղոթեք շնորհների համար, որ թույլ տան ձեզ տեսնելու 

Ինձ, լսելու Ինձ և թույլ տալու Ինձ որ նախապատրաստեմ ձեզ Իմ Երկրորդ Գալուստի 

ժամանակ: 

 

Երբեք չհավատաք, որ Ինձ հետևելը, հատկապես այս վերջին ժամանակներում, հեշտ 

կլինի: 

 

Քանի որ այդ ժամանակ Իմ Սուրբ Խոսքին տրվող լուռ մեծարանքը բավական չի լինի:  

 

Դուք կլինեք ինչպես նոր զորակոչվածներ Իմ բանակում: Դուք կարիք կունենաք 

մարզել, նորացնել ձեր հոգիները և գալ Ինձ մոտ խորհուրդների միջոցով, նախքան 

բավականին ուժեզ և քաջ կլինեք Իմ Սուրբ Խոսքը տարածելու համար: 

 

Իմ խաչակրաց աղոթքները տարածելը կլինի ձեր առաջին առաջադրանքը: 

 

Դուք, Իմ բանա՛կ, կկատարեք երկրի վրա երբևէ տեղի ունեցած Իմ Սուրբ 

Առաքելության ամենամեծ խաչակրաց արշավանքը: Դուք կսկսեք փոքր թվով, բայց 

կաճեք մինչև 20 միլիոն: 

 

Իմ մնացորդ եկեղեցու աղոթքներն ու տառապանքը բավարար կարող են լինել՝ 

փրկելու համար ողջ մարդկությունը: Երբեք մի մոռացեք, որ ձեր աղոթքները կարող 

են փրկել նույնիսկ ամենածանր մեղավորների հոգիները, այնքան որ զորեղ է աղոթքը: 

Ուստի պատրաստվեք միասին հավաքվելու: Լավ նախապատրաստվեք, որովհետև 

ջանք կթափվի ձեզ կասեցնելու համար: Ընդունեք այն մեղադրական 

վիրավորանքները, որոնք կնետվեն ձեզ վրա: 

 

Իմացեք, որ ձեզ կներկայացնեն ցանկացած տիպի փաստակ՝ ձեզ ձեր առաքելության 

մեջ կասեցնելու համար: Բայց իմացեք, որ Ես առաջնորդում եմ ձեզ, ուղղություն 

տալիս և ուժեղ դարձնում: 

 

Իմացեք նաև որ դուք, Իմ բանա՛կ, պատասխանատու կլինեք միլիոնավոր հոգիների 

փրկության համար: Հոգիներ, ովքեր ոչ մի հույս չէին ունենա: 

 

Թող Իմ Սերը դիպչի ձեր հոգուն և կապի ձեզ իրար որպես մեկ Ինձ հետ՝ ձեր Հիսուսի 

հետ միության մեջ: 

 

Թույլ տվեք Ինձ ծածկել ձեզ Իմ Թանկագին Արյամբ և հեղել Իմ Ընծաները՝ օգնելու 

համար ձեզ որ մնաք Ինձ հավատարիմ, այնպես որ անկախ նրանից, թե որքան ուժեղ 

կլինի գայթակղությունը, դուք երբեք չմերժեք ձեզ ուղղված Իմ Կոչը հիմա: 

 



Ես օրհնում եմ ձեզ բոլորիդ, Իմ ուժեղ Բանա՛կ: 

 

Ես կառաջնորդեմ ձեզ դեպի Խաղաղության Իմ Նոր Դարաշրջանն արվող ձեր 

յուրաքանչյուր քայլափոխի: 

 

Ձեր սիրող Փրկիչ 

Ազատարար մարդկության  

Հիսուս Քրիստոս 

 

 

Կույս Մարիամ. Հունիսը՝ խաչակրաց արշավանքի 

դարձի ամիս 
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Զավա՛կս, Սատանայի և նրա կողմից թունավորված հոգիների կողմից ամեն ջանք 

գործադրվում է թուլացնելու համար իմ Որդու Ամենասուրբ Խոսքը: 

 

Միշտ հիշեք, որ Սատանան սերմանում է կասկածների առաջին սերմերը այդ 

ընտրյալ հոգիների սրտերի մեջ: 

 

Ամենավատ արհամարհանքը կհեղվի այս Սուրբ Պատգամների վրա նրանց կողմից, 

ովքեր մտերիմ միության մեջ են իմ թանկագին Որդու հետ: 

 

Երբ Սատանան անում է դա, նա հոգիներ է հաղթում: 

 

Թույլ մի տուր նրան անել դա, զավա՛կս: Հեռացիր և մի ներգրավվիր նրա հետ 

/խոսակցության մեջ/: 

 

Իմ Որդին երբեք չպաշտպանեց Իր Սուրբ Խոսքը, ո՛չ էլ դու պետք է տեղի տաս այդ 

գայթակղությանը: 

 

Սատանայական ազդեցության նժարն ավելանում է և տարածվում աշխարհով մեկ: 

 

Իմ խեղճ զավակներն այնքա՜ն են տառապում, և Ես վշտի արցունքներ եմ հեղում, երբ 

տեսնում եմ նրանց սարսափն ու վիշտը: 

 

Աղոթեք, զավակնե՛րս, խաղաղության համար այս ժամանակ, որպեսզի Աստծո 

զավակներն ամենուրեք դառնան դեպի իմ Որդին ուժ ստանալու համար: 

 

Միայն Աստվածային Միջամտությունը, տրված ձեր աղոթքների միջոցով տրվող 

շնորհներով, կարող են թեթևացնել ձեր ցավն ու տառապանքը: 

 



Իմ Որդին տենչում է, որ հոգիները դառնան դեպի Իրեն, քանի որ միայն Նա կարող է 

տալ նրանց այն սփոփանքը, որի կարիքն ունեն: Ուրիշ ոչ մի բան չի թեթևացնի այն 

տառապանքները, որոնք հիմա դուք կրում եք: 

 

Ես կոչ եմ անում ձեզ, զավակնե՛րս, նվիրաբերել հունիս ամիսը մարդկության 

դարձին, ապահովել որ նրանք փրկություն փնտրեն: 

Անվանեք այս ամիսը խաչակրաց արշավանքի ամիս դարձի համար և աղոթեք 

ինչպես մեկ՝ աղոթախմբերի միջոցով ողջ աշխարհով մեկ: 

 

Ահա դարձի համար խաչակրաց աղոքը. 

 

Խաչակրաց աղոթք (58) դարձի համար խաչակրաց աղոթք 

 

Ով սիրելի Հիսուս ես կոչ եմ անում Քեզ գրկել Աստծո բոլոր զավակներին և ծածկել 
նրանց Քո Թանկագին Արյամբ: Թող Քո Արյան յուրաքանչյուր կաթիլ ծածկի 
Ամեն մի հոգու՝ պաշտպանելու համար նրան չարից: 
 
Բաց արա բոլորի սրտերը՝ հատկապես կարծրացած հոգիների և նրանց, ովքեր 
ճանաչում են Քեզ, բայց կեղտոտված են հպարտության մեղքով, որ ծնկի իջնեն և 
խնդրեն, որ Քո Սիրո Լույսը ողողի իրենց հոգիները: 
 
Բաց արա նրանց աչքերը, որ տեսնեն Ճշմարտությունը, որպեսզի Քո Աստվածային 
Գթասրության արշալույսը ներքև հեղվի նրանց վրա, որպեսզի նրանք ծածկվեն Քո 
Գթասրտության Ճառագայթներով: 
 
Դարձի բեր բոլոր հոգիներին այն շնորհների միջոցով, որոնք ես հիմա խնդրում եմ 
Քեզնից սիրելի Հիսուս (նշեք անձնական նպատակը): 
 
Ես Քեզնից Գթասրտություն եմ աղերսում և առաջարկում եմ Քեզ պահեցողության 
այս ընծան շաբաթական մեկ օր հունիս ամսվա ընթացքում ի քավություն բոլոր 
մեղքերի: 
Ամեն: 
 

Զավակնե՛րս, դուք պետք է պահեցողություն անեք շաբաթական մեկ օր հունիս 

ամսվա ընթացքում: 

 

Դուք պետք է աղոթեք իմ Վարդարանն ու Աստվածային Գթասրտության աղոթքն 

ամեն օր: 

 

Այդ անելով, զավակնե՛րս, դուք միլիոնավոր հոգիներ կփրկեք իմ Որդի Հիսուս 

Քրիստոսի Գթասրտության միջոցով: 

 

Ձեր սիրող Մայր 

Մայր Փրկության 

 

 



 666-ը կներկառուցվի, համարը թաքցված, մի չիպի մեջ, 

որը կստիպեն ձեզ ընդունել ինչպես ցանկացած տեսակի 

վակցիանացիան կընդունեիք 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, հակաքրիստոսն արդեն նախապատրաստում է խաղաղության իր 

պլանը, որը նա շուտով կներկայացնի, երբ Միջին Արևելքում պատերազմները 

դառնան համընդհանուր, և երբ ցավն ու սարսափելի տառապանքները նշանակեն, որ 

հույսի նշույլ չկա: 

 

Այդ ժամանակ նա հանկարծ կհայտնվի և իրեն կհռչակի աշխարհում որպես 

խաղաղության մարդ, մի պայծառ գոհար, որը կփայլի խավարի միջից: 

 

Երբ նա հայտնվի, կերևա որպես բոլոր ժամանակների ամենախարիզմատիկ 

քաղաքական առաջնորդը: 

 

Նրա գեղեցիկ, գրավիչ և հոգատար անհատականությունը կհիմարացնի մարդկանց 

մեծամասնությանը: 

 

Նրանից սեր և կարեկցանք կհոսի և նա քրիստոնյա կթվա: Ժամանակի հետ նա շատ 

հետևորդներ կքաշի դեպի իրեն, որոնց թիվը կավելանա, որպեսզի դառնա Ինձ պես՝ 

Մեսիայի պես: 

 

Նրան կտեսնեն ազգերի մեջ միասնություն քարոզելիս և կսիրեն աշխարհի գրեթե 

բոլոր երկրներում: 

 

Հետո կերևան նրա գերբնական հմտությունները: Շատերը կհավատան, թե նրան 

ուղարկել է Իմ Հայրը, և որ նա Ես եմ՝ Հիսուս Քրիստոսը, աշխարհի Փրկիչը: 

 

Նրանք կաղոթեն նրան, կսիրեն նրան, իրենց կյանքը կտան նրա համար, իսկ նա 

կծիծաղի և կծաղրի նրանց, երբ նրանք չեն կարողանա տեսնել իրեն: 

 

Սա կլինի բոլոր ժամանակների ամենամեծ խաբեությունը, և այդ պլանը նպատակ 

ունի գողանալու ձեր հոգիները, հեռացնելու ձեզ Ինձնից: 

 

Նա և կեղծ մարգարեն, ով կնստի ինչպես թագավոր Պետրոսի Աթոռին, գաղտնաբար 

կնյութեն մեկ համաշխարհային կրոն: 

 

Սա կերևա որպես քրիստոնյա տեսակի կրոն, որը սեր է քարոզում: Այնուամենայնիվ 

այն չի քարոզի սեր միմյանց հանդեպ, որը գալիս է Աստծուց: Դրա փոխարեն այն 

կքարոզի սեր և հավատարմություն հակաքրիստոսին և սեր սեփական անձի 

հանդեպ: 

 



Պղծությունն այդտեղ կանգ չի առնի, քանի որ երբ նրանք հմայեն Աստծո 

զավակներին, գրոհը կսկսվի: 

 

Հանկարծ բոլորին կխնդրեն ընդունել հավատարմության մեկ համաշխարհային 

Նշանը: Մի միավորված աշխարհ ուր բոլոր մարդիկ պետք է մասնակցություն 

ունենան: 

Այն կվերահսկի ձեր փողը, սննդին ձեր հասանելիությունը և թե ինչպես ապրել: 

 

Օրենքները, դրանցից շատերը, կնշանակեն որ դուք դառնում եք բանտարկյալներ: 

Ձեր խցի բանալին, որը ձեզ կպահի նրանց վերահսկողության տակ, կլինի Գազանի 

Նշանը: 

 

666-ը կներկառուցվի, համարը թաքցված, մի չիպի մեջ, որը կստիպեն ձեզ ընդունել 

ինչպես ցանկացած տեսակի վակցինացիան կընդունեիք: 

 

Հենց որ այն ներարկվի, կթունավորի ոչ միայն ձեր միտքն ու հոգին, այլև ձեր 

մարմինը: Քանի որ այն կառաջացնի մի ժանտախտ, որը նախատեսված է աշխարհի 

բնակչության մեծ մասին վերացնելու համար: 

 

Դուք չպետք է ընդունեք Նշանը: Դրա փոխարեն Ես կասեմ ձեզ ինչ անել: 

 

Շատերը կընդունեն Նշանը, քանի որ անօգնական կզգան: 

 

Կենդանի Աստծո Կնիքը՝ Իմ Խաչակրաց աղոթքը (33) կլինի ձեր փրկապարանը: 

Երբ դուք ստանաք Իմ Հավիտենական Հոր կողմից ձեզ տրված Իմ Պշատպանության 

Կնիքը, դուք ստիպված չեք լինի ընդունել Նշանը: 

 

Ձեզ ձեռք չեն տա: Ձեր տունը չեն տեսնի, չեն փնտրի, ոչ էլ թիրախ կդարձնեն, քանի որ 

այն անտեսանելի կլինի Սատանաի բանակի աչքին: 

 

Ձեզ պետք կլինի սնունդը թաքցված պահել, որը կբավականացնի մի քանի տարի: Ձեզ 

պետք կլինի աճեցնել ձեր սեփական բերքը, պահեստավորել ձեր սեփական ջուրը և 

ձեր շուրջը պահել բոլոր Սուրբ պատկերները: 

 

Իմ Մնացորդ Եկեղեցին կաճի և կտարածվի, և ձեզ ապաստան կտրվի, եթե դրա 

կարիքը լինի: 

 

Շատ բան պետք է պլանավորել հիմա: 

 

Նրանք, ովքեր ծիծաղում են քո արածի վրա կամ ասում, իսկապե՞ս Հիսուսը խնդրում 

է դա անել: Մի՞թե Նա չի տալիս Իր բոլոր հետևորդներին այն, ինչի կարիք նրանք 

ունեն: 

 

Նույնիսկ մեկ հացը և մեկ ձուկը կարող են բազմապատկվել: Ուրեմն նշանակություն 

չունի, որ դուք միայն մի քիչ սնունդ ունեք, քանի որ Ես կպաշտպանեմ ձեզ և դուք 

ապահով կլինեք: 



Շատ աղոթեք այն հոգիների համար, ովքեր չեն կարողանա խուսափել Նշանից: 

 

Այդ անմեղ հոգիները, ովքեր շնորհի վիճակում են, կփրկվեն երբ նրանց պարտադրեն 

ընդունել չիպը: 

 

Մնացածները պետք է պլանավորեն, որպեսզի պաշտպանեն իրենց ընտանիքը և 

հավատարիմ մնան Սուրբ Հաղորդությանն ու Պատարագին: 

 

Երբ հակաքրիստոսը ոչնչացնի բոլոր կրոնները, միակ զենքերը, որոնց դեմ նա 

անօգնական կլինի, Սուրբ Պատարագն ու Սուրբ Հաղորդության մեջ հացի ու գինու 

փոխակերպումը կլինեն: 

 

Իմ Պատարագները պետք է շարունակվեն: Ձեզնից նրանք, ովքեր գիտեն այս մասին, 

հիմա պետք է հավաքվեն մեծ թվով և սկսեն նախապատրաստությունները: 

 

Որքան շուտ նախապատրաստվեք, այնքան շատ շնորհներ կտրվեն ձեզ՝ ավելացնելու 

ձեր շարքերը աշխարհով մեկ: 

 

Ժայռը կդրվի նոր շենքի կառուցման հետ, որը նրանց ասելով կլինի Իմ Նոր Տաճարը: 

Բայց դա ճշմարիտ չէ: 

 

Սակայն երբ հալածանքն ավարտվի, Իմ Մնացորդ Եկեղեցին և Իմ Ընտրյալ 

Ժողովուրդը կվերակառուցեն Տաճարը, և Իմ Նոր Երուսաղեմը ներքև կիջնի Երկնքից: 

 

Նա ցած կիջնի փառքով: Փողերը կլսվեն Երկնքում և երկրի վրա միևնույն ժամանակ:  

 

Իսկ հետո Ես կգամ: Դու, աղջի՛կս, կազդարարես Իմ ժամանումը, և շատերը կընկնեն 

գետնին և լաց կլինեն թեթևացած, սիրով և ուրախությամբ հափշտակության մեջ: 

 

Քանի որ վերջապես այդ պահը, որին նրանք սպասում էին: Երկինքը կլուսավորվի, 

որոտը կդղրդա, և հրեշտակների խմբերը կերգեն քաղցր միաբանությամբ, քանի որ 

Աստծո բոլոր զավակները կողջունեն Ճշմարիտ Մեսիային: 

 

Ես՝ Հիսուս Քրիստոսը, կգամ դատելու: Եվ Երկինքն ու Երկիրը կդառնան մեկ: 

 

Նոր փառահեղ ճոխությունը, նորացված երկիրը կմխրճվի, և Նոր Դրախտը կգրկի 

բոլոր նրանց, ում անունները Ապրողների Գրքում են, և ովքեր կմիավորվեն որպես 

մեկ: 

 

Եվ մինչ մեղքի բծից աղտոտված հին աշխարհի վերջը պետք է գա, Նոր Դարաշրջանը 

միայն սկսվում է: 

 

Սա է, որին դուք պետք է ձգտեք: Սա է, որ տրվում է ձեզ որպես ձեր բնական 

ժառանգության մաս: Միայն կենտրոնացեք բոլոր հոգիների փրկության վրա: 

 



Ահա թե ինչու պետք է անտեսեք ձեզ ներկայացվող խոչընդոտները: Հալածանքը: 

Ցավը: Չարի սարսափը՝ ուրիշների ձեռքով: Միայն հոգիներ փրկելը նշանակություն 

ունի: 

 

Ձեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս   

 

Կույս Մարիամ. Լա Սալետում Ես բացահայտեցի այդ 

վայրագությունները փոքրիկ երեխաներ Մելանիին և 

Մաքսիմինին 
 

Շաբաթ, 2 հունիսի, 2012թ., ժ. 11:00 

 

Զավա՛կս, կարևոր է որ բոլոր նրանք, ովքեր հավատում են իմ Որդուն, աղոթեն 

զորության և տոկունության շնորհների համար այս ժամանակ: 

 

Այս պատգամների միջոցով ձեզ բացահայտվող գիտելիքը, զավակնե՛րս, ձեզ օգնելու 

համար է որպեսզի նախապատրաստվեք: 

 

Որպես Աստծո բանակ, երբեք չզգաք, թե անկարող կլինեք դիմակայել չար ռեժիմին, 

որը պատրաստվում է շուտով երևալու աշխարհում: 

 

Միշտ հիշեք իմ Սուրբ Վարդարանի ուժը: 

 

Միշտ հիշեք, որ իմ Հոր ուժն ամենամեծն է: 

 

Ոչ մի զորություն այնքան ուժեղ չէ, որ կարողանա պարտության մատնել Աստծո 

Ամենափառապանծ Զորությունը: 

 

Երբ դուք Աստծո ճշմարիտ զավակ եք, երբ գալիս եք Հոր մոտ իմ Որդու միջոցով, դուք 

պաշտպանված կլինեք: 

 

Վախն առաջանում է չիմացածից, սակայն այն կարող է առաջանալ նաև երբ 

Ճշմարտությունն է բացահայտվում: 

 

Թույլ տվեք, որ խաչակրաց արշավանքի աղոթքների միջոցով ձեզ տրվող շնորհները 

բերեն ձեզ մտքի խաղաղություն և հոգու զորություն, որ առաջ գնաք հոգիների 

փրկության համար: 

 

Որքան շատ հոգիներ դարձի գան իմ Որդու սիրո հանդեպ, այնքան ուժեղ կլինի ձեր 

խաչակրաց արշավանքը: 

 

Սիրեք միմյանց և միավորվեք աղոթքի մեջ՝ օգնելու համար փրկել Աստծո 

զավակներին հակաքրիստոսից: 

 



Աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք, որ յուրաքանչյուր հոգի բավարար չափով քաջ լինի նրա 

թունավոր նշանը մերժելու համար: 

 

Այնքան վաղուց Լա Սալետում ես բացահայտեցի այդ վայրագությունները փոքրիկ 

երեխաներ Մելանիին և Մաքսիմինին: Շուտով այդ մարգարեությունների 

իրականացման ժամանակը կգա: 

Այդ երեխաներին ասվել է չար պլանների մասին, և իմ ասածն ընդունվել է: Հիմա 

դուք, զավակնե՛րս, պետք է ընդունեք, որ այդ իրադարձությունները պետք է տեղի 

ունենան: 

 

Դուք պետք է շատ աղոթեք՝ թուլացնելու և մեղմելու համար այդ պլանի մեծ մասը, 

որը մարդկությունը ստիպված է կրել: 

 

Քաջ եղեք, զավակնե՛րս: 

 

Վստահեք իմ Որդուն և թույլ տվեք Նրան ձեզ ուղղություն տալու ազատությունը, 

ինչպես որ Նա պետք է /անի/. Որպեսզի հոգիները կարողանան փրկվել գազանի 

ճանկերից: 

 

Ձեր Սիրող Մայր 

Մայր Փրկության 

 

 

Հիսուս. Երբեք չտատանվեք: Երբեք չկասկածեք Իմ 

Պաշտպանության Ձեռքին: 

 
Շաբաթ, 2 հունիսի, 2012թ., ժ. 21:00 

 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ Իմ հետևորդները թույլ են տալիս Ինձ հեղեղել իրենց հոգիներն 

Իմ անվերապահ սիրով, Ես նրանց ներսում կվառեմ մի զորություն, որը կվախեցնի 

նրանց: 

 

Եկեք Ինձ մոտ վստահող երեխաների պես՝ պարզ ու բաց սրտով, առանց 

ակնկալիքների, և Ես կբերեմ ձեզ մի խաղաղություն, որը դուք ուրիշ ոչ մի տեղ չեք 

գտնի: 

 

Մինչ Ես սգում եմ այն բանի համար, թե ինչպես է չարիքն ու ագահությունը բռնել 

աշխարհը, Ես նաև լի եմ ուրախությամբ այն մաքուր սիրո պատճառով, որն Իմ 

հետևորդները ցույց են տալիս Իմ՝ իրենց Հիսուսի հանդեպ: 

 

Ինչպե՜ս են նրանք Ինձ սփոփանք, հանգստություն բերում, և ինչպե՜ս եմ Ես 

ցանկանում գրկել նրանց Իմ ՜ազուկների մեջ: 

 



Որքա՜ն եմ Ես ցանկանում, որ նրանք լսեն, թե Ես ինչպես եմ ասում, որ սիրում եմ 

իրենց: 

 

Ինչպես եմ Ես սպասում այն օրվան, երբ Ես կերկարեմ Իմ Ձեռքը, կբռնեմ նրանց 

ձեռքն Իմի մեջ և կտանեմ նրանց Իմ Նոր Թագավորություն, ուր նրանք կգան տուն՝ 

Ինձ մոտ, վերջապես: 

 

Այդ օրը հեռու չէ: 

 

Իմ բոլոր հետևորդներին. Դուք պետք է լսեք Ինձ հիմա: 

 

Դուք պետք է ուժեղ լինեք և տոկուն առջևում գտնվող փորձությունների ժամանակ և 

երբեք չհուսահատվեք: 

 

Դեպի Իմ Թագավորություն տանող ճանապարհով քայլելու ընթացքում, որը 

փորագրված է ձեզ համար, դուք կվնասվեք: Ձեզանից շատերը թակարդը կընկնեն և 

կսայթաքեն: 

 

Ձեզանից ոմանք ետ կվազեն իրենց եկած ճանապարհով: 

 

Մյուսները կնստեն, տեղի կտան և կմնան իրենց ուղևորության սկզբի և 

Հավիտենական Կյանքի դարպասների միջև: Այնքան որ կթուլանա նրանց հավատը 

իրենց դիմակայող խոչընդոտներից: 

 

Ավելի ուժեղները անվախ կլինեն: Նրանք կցանկական առաջ մղվել և էներգիայի 

յուրաքանչյուր ունցիա օգտագործեն Խաղաղության Նոր Դարաշրջան մտնելու 

համար: 

 

Ոչինչ չի կանգնի նրանց ճանապարհին: Նրանք կիմանան, թե ինչպես դիմակայեն 

առջևում սպասվող տառապանքներին: Նրանք կիմանան, թե ինչպես կռվել թշնամու 

դեմ: Քիչ վախով իրենց սրտում, նրանք կլսեն Իմ կողմից իրենց տրվող յուրաքանչյուր 

ցուցումը: 

 

Նրանք միշտ պետք է ձգտեն ետ գնալ և տանել նրանց, ովքեր ավելի թույլ են: Նրանց, 

ովքեր ավելի շատ են վախենում: Նրանք պետք է իրենց ուսերին տանեն նրանց, ովքեր 

չեն ցանկանում և արիություն չունեն ոտքի կանգնելու Իմ Անվամբ: 

 

Նրանք, ովքեր կմերժեն ձեր օգնությունը, կմնան ետևում և կդառնան Գազանի 

Թագավորության մի մասը, որից փախուստ չկա: 

 

Երբեք չտատանվեք:  

 

Երբեք չտատանվեք: Երբեք չկասկածեք Պաշտպանության Իմ Ձեռքին: 

 

Եթե դուք ամեն ինչ ենթարկեցնեք Իմ Սուրբ Կամքին, Ես կհոգամ ամեն ինչի մասին: 

Վստահեք Ինձ: Հետևեք Ինձ: 



 

Ժամանակը կարճ է, սակայն բավականին ժամանակ կա նախապատրաստվելու 

համար առջևում սպասվող մարտին: 

 

Ես սիրում եմ ձեզ բոլորիդ: Երբեք մի մոռացեք Իմ Սիրո զորությունը: 

 

Ձեր սիրող Փրկիչ 

Թագավոր Փրկության  

Հիսուս Քրիստոս 

 

 

Անցկացրեք հունիս ամիսը հանդարտ մտահայեցության 

մեջ՝ ինչպես հանձնարարել է Իմ Սիրելի Մայրը 

 
Կիրակի, 3 հունիսի, 2012թ., ժ. 15:30 

 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ հետևորդները պետք է անցկացնեն հունիս ամիսը հանդարտ 

մտահայեցության մեջ, ինչպես հանձնարարել է Իմ սիրելի Մայրը: 

 

Այս ամիսն այն ժամանակն է, երբ Դարձի Խաչակրաց աղոթքների միջոցով շատ 

մարդիկ կարող են ստանալ ակնթարթային դարձի շնորհները այն մարդկանց կողմից 

արված զոհողությունների միջոցով, ովքեր պատասխանել են Իմ Մորը՝ Փրկության 

Մորը: 

 

Դուք պետք է հանդարտ լինեք այս ամիս: 

 

Խնդրում եմ, Ես կոչ եմ անում ձեզ, որքան հնարավոր է շատ այցելել ձեր 

եկեղեցիները՝ աղոթելու համար Իմ Աստվածային Գթասրտության աղոթքը ժամը 3-

ին: 

 

Կաթոլիկներին խնդրում եմ ստանալ Իմ Սուրբ Հաղորդությունն ամեն օր, եթե 

հնարավոր է, այս ամսվա ընթացքում: 

 

Քանի որ այս ամիսը կլինի այն ժամանակը, երբ ավարտվում են այն պլանները, որոնք 

լուռ կերպով նյութվում են գաղտնաբար՝ Միջին Արևելքում անհանգստությունն 

ավելացնելու համար: 

 

Ուժեղ եղեք: Համբերատար եղեք: Սրտով խոնարհ եղեք: 

 

Ինձ ենթարկեք ձեր կամքը և առաջարկեք ձեր փարձություններն ու զոհողությունները 

բոլոր մեղավորների դարձի համար: 

 

Գնացեք խաղաղությամբ, Իմ սիրելի հետևորդներ: 

 



Իմ Սուրբ Հոոգին ծածկում է ձեզ բոլորիդ այս ժամանակ, երբ Ես նշան եմ անում ձեզ 

այս հատուկ նվիրումի հանդեպ: 

 

Ձեր սիրող Հիսուս 

 

 

Ճիշտ ինչպես Ես մերժվեցի առաջին անգամ, Ես 

կմերժվեմ երկրորդ անգամ 

 
Երկուշաբթի, 4 հունիսի, 2012թ., ժ. 15:20 

 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ ընտրյալ ժողովրդից՝ հրեաներից, շատ քչերն ընդունեցին Ինձ 

որպես ճշմարիտ Մեսիա, երբ Ես եկա աշխարհ և մեռա մարդկության մեղքերի 

համար: 

 

Այս անգամ շատ քիչ քրիստոնյաներ կհասկանան, որ այդ Ես եմ, որ խոսում եմ իրենց 

հետ հիմա, նախքան Ես կգամ երկրորդ անգամ: 

 

Նրանք կհավատան այն ստերին, որոնք ծաղկում են խաբեբաների շրթունքներից՝ այն 

կեղծ մարգարեների, որոնց նրանք կսիրեն, մինչդեռ կմերժեն Ինձ մի այնպիսի 

ատելությամբ, որը հակառակ կողմում է Աստծո հանդեպ իրենց ունեցած սիրո 

համեմատ: 

 

Ճիշտ ինչպես Ես մերժվեցի առաջին անգամ, Ես կմերժվեմ երկրորդ անգամ: 

 

Դուք չպետք է տխրեք նրանից, թե ինչպես եմ Ես ծաղրվում, ոտքի, բռունցքի 

հարվածներ ստանում, իսկ Իմ պատգամները՝ ծաղրվում: Քանի որ այդպիսի 

ատելություն Իմ Սուրբ Խոսքի դեմ կարող է միայն գալ Սատանայից: Եթե Սատանայի 

կատաղությունն ուժեղանում է, ինչպես հիմա է, ապա կարող եք վստահ լինել, որ նա 

անհանգստանում է այն հոգիների համար, որոնց Ես պարտաստվում եմ խլել նրա 

ճիրաններից: 

 

Փակեք ձեր ականջները: Նայեք ուղիղ ձեր առջև և կենտրոնացեք միայն Ինձ վրա: 

 

Ձեզ վրա կթափվի ամեն տեսակի հարձակում, Իմ հետևորդնե՛ր, որպեսզի ձեզ 

կասեցնեն Ինձ հետևելուց: 

 

Ամեն տեսակի պատճառաբանություն Իմ Խոսքի դեմ նրանց կողմից, ովքեր 

պարծենում են Սուրբ Հոգևոր հարցերում իրենց փորձագիտության վրա, պետք է մի 

կողմ նետվի: 

 

Նրանք չունեն Սուրբ Հոգին իրենց հոգիների մեջ, քանի որ արժանի չեն 

հպարտության մեղքի պատճառով: 

 



Ճիշտ ինչպես Ես տառապեցի խարազանումը սյան վրա, Ես նույնպես նորից 

կտառապեմ մինչ Իմ Սուրբ Խոսքը հիմա բզկտվում է ատելությամբ նրանց կողմից, 

ովքեր ուզում են վստահանալ, որ Իմ Խոսքը կմերժվի: 

 

Այս հոգիներին Ես հիմա ասում եմ. Եթե չեք ընդունելու Իմ Գթասրտության Ձեռքը՝ 

փրկելու համար մարդկությունը, ինչու՞ եք այդպիսի ատելություն պահում ձեր 

սրտերում: 

 

Մի՞թե չգիտեք, որ գայթակղվում եք չարի կողմից, ով ցանկանում է կուրացնել ձեզ 

Ճշմարտության հանդեպ: 

 

Ատելությունը, զրպարտությունն ու չարախոսությունն Ինձնից չեն գալիս: Երբ թույլ եք 

տալիս այդ նողկալի մեղքերը հաղթահարեն ձեզ, դուք Ինձ չեք սիրում: 

 

Դուք ետ կգաք Ինձ մոտ երբ Ինձ մոտ կգաք Նախազգուշացման ընթացքում, եթե 

ունենաք անհրաժեշտ խոնարհությունը՝ խնդրելու Ինձ, որ ներեմ ձեզ: 

Եթե դուք հիմա լուռ չմնաք, դուք կտառապեք, և ձեր զղջումը ձեզ թույլ և դողացող 

կդարձնի Իմ առջև: 

 

Ինչպե՜ս եք դուք Ինձ վիրավորում: 

 

Ինչպե՜ս եք դուք Ինձ ստիպում տառապել: 

 

Դուք խարազանում եք Ինձ ճիշտ ինչպես Ինձ առաջին անգամ խարազանեցին: 

Չնայած դրան, ասում եք, թե Իմ Սուրբ Աշակերտն եք: 

 

Դուք մեծ վշտի պատճառ եք Ինձ համար: 

 

Իմ հետևորդներին Ես ասում եմ. Անտեսեք այդ խայթոցները: 

 

Մի բացեք ձեր բերանը նրանց մոտ, ովքեր ցույց են տալիս զայրույթ, ատելություն և 

ովքեր միևնույն ժամանակ հայտարարում են, թե սիրում են Ինձ: 

 

Ինչպե՞ս կարող եք դուք Ինձ սիրել, երբ սեր կամ համբերություն չեք ցույց տալիս 

միմյանց հանդեպ: 

 

Դուք կեղծավորներ եք, եթե մեկ ուրիշին խարազանում եք Իմ Անվամբ: 

 

Հիմա ժամանակը մոտ է երկրորդ մերժման համար, տարբեր չէ առաջին 

անգամվանից: 

 

Ծաղրը կնշանակի, որ այդ ինչքնակոչ սուրբ առաքյալները կծաղրեն Իմ 

մարգարեներին՝ փորձելով նրանց թակարդը գցել՝ հարցաքննելով Սուրբ Գրքերի 

նրանց ունեցած գիելիքները: 

 



Իմ մարգարեները չեն հասկանում Սուրբ Գրքերը, և նրանք չեն պաշտպանի Իմ 

Խոսքը: 

 

Չնայած դրան, այդ այսպես կոչված Սուրբ աշակերտները, ճիշտ ինչպես Իմ Գլխին 

Փշերի պսակը դնելիս էր, կփորձեն Իմ մարգարեներին ներկայացնել որպես հիմար և 

անարժան: 

 

Հետո նրանք երկար ճանապարհ կգնան՝ նրանց անուններ տալով և ամոթանք տալով՝ 

միևնույն ժամանակ դավանելով, թե իրենք որքան գիտուն են Իմ Ուսուցումներին: 

 

Ծաղր ու ծանակը կշարունակվի մինչև Նախազգուշացումը, երբ այդ հոգիները 

կհասկանան իրենց կատարած սխալը: 

 

Նրանք կողբան և կտառապեն դրա պատճառով, սակայն Ես կներեմ նրանց, 

որովհետև Ես սիրում եմ նրանց: 

 

Բայց այդ ժամանակ շատերը չեն ապաշխարի: Նրանք սարսափելի տառապանք և 

հալածանք կսկսեն Իմ վերջին ժամանակների մարգարեների հանդեպ: Նրանք ոչ մի 

պահ տեղի չեն տա: 

 

Իմ՝ Հիսուս Քրիստոսի, Մարդու Որդու Անվամբ նրանց /մարգարեների/ վրա կհեղվեն 

ամեն տեսակի վիրավորանքներ և հարձակումներ: 

 

Նրանք /շատերը/ կմերժեն Ինձ՝ այսօր իրենց տրվող Իմ Սուրբ Խոսքի միջոցով, մինչև 

վերջ: 

 

Հետո նրանց մեկ անգամ ևս կտրվի՝ ընդունելու Ճշմարտության Գիրքը: Նրանք կամ 

կընդունեն Ինձ, կամ՝ կմերժեն: 

 

Հետո Ես կհավաքեմ այն բոլոր խոնարհ հոգիներին, ովքեր սիրում են Ինձ, և Նոր 

Երկինքն ու Նոր Երկիրը կմիաձուլվեն: 

 

Նրանք, ովքեր կշարունակեն մերժել Ինձ, կնետվեն Դժոխքի Կրակների մեջ: 

 

Ես գալիս եմ մեկ վերջին անգամ փրկելու ձեզ: 

 

Բացեք ձեր սրտերը և տեսեք, որ այդ Ես եմ՝ Հիսուսը, ով կանչում է ձեզ հիմա: 

 

Եթե չեք կարողանում տեսնել սա, ապա շատ աղոթքի կարիք ունեք, որ հնարավոր 

դարձնեք Սուրբ Հոգու համար ճշմարիտ մտնել ձեր հոգիները: 

 

Հիշեք, նրանք, ովքեր օրհնված են Սուրբ Հոգով, չեն վիրավորում ուրիշներին, չեն 

չարախոսում և Աստծո զավակների դեմ ատելություն չեն տարածում: 

 

Նրանք չեն ցանկանում վերահսկել Աստծո զավակներին: 

 



Նրանք չեն խախտում Տասը Պատվիրանները: 

 

Ձեր Հիսուս 

 

 

Սատանան մտադիր է թունավորել Իմ ընտրյալ 

հոգիներից մի քանիսի մտքերը այս Առաքելության 

հանդեպ 
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Աղջի՛կս, խելամիտ չի լինի նրանց կողմից, ովքեր հետևում են Իմ տեսանողներին 

աշխարհով մեկ, որ տեղի տան չարի նոր պլանին: Նա մտադիր է թունավորել Իմ 

ընտրյալ հոգիներից մի քանիսի մտքերը այս առաքելության հանդեպ: Նա կշրջի 

նրանցից մեկին մյուսի դեմ: 

 

Նա կասկածներ կառաջացնի նրանց մեջ այս Սուրբ Պատգամի դեմ, և դա քեզ շատ 

վիշտ ու ցավ կպատճառի: 

 

Հոգևոր նախանձը կբարձրանա ինչպես գազան օվկիանոսի խորքից և ատելության մի 

սոսկալի հեղեղ կթափի ոչ միայն Իմ Պատգամների, այլև քեզ վրա: 

 

Դու պետք է աղոթես, քանի որ դա տեղի կունենա շուտով: 

 

Սպասեք այս իրադարձություններին ամենօրյա աղոթքի մեջ և թույլ մի տվեք որ 

գրոհների շարքը վհատեցնի ձեզ: 

 

Իմ հետևորդները պետք է զգոն մնան սրա հանդեպ, քանի որ երբ դա սկսվի, հաջորդ 

ամսվա ընթացքում, դուք նույնպես կգայթակղվեք կասկածել Իմ Սուրբ Խոսքին: 

Այս մարգարեությունը կծավալվի ձեր առջև, և կլինի մինչ այժմ այս առաքելության 

հանդեպ եղած ամենաթունավոր և վիրավորական հարձակումը: 

 

Գրոհները ոչ միայն դուրս կգան նրանց կողմից, ովքեր տարածում են իրենց 

կարծիքով ժամանակակից ճշմարիտ տեսանողների պատգամները, այլև 

աջակցություն կգտնեն Իմ սրբազան սպասավորների որոշ մասի կողմից: 

 

Այդ մաղձը կթունավորի շատ հոգիների, և շատերը կմերժեն Ինձ: 

 

Անտեսիր այդ հարձակումները, աղջի՛կս: Առաջ շարժվիր և տուր աշխարհին Իմ 

պատգամները որքան կարող ես արագորեն: 

 

Կարևոր է, որ տարածես Իմ Սուրբ Խոսքն ու Իմ աղոթքները նույնիսկ նրանց մեջ, 

ովքեր չեն ցանկանում լսել Ինձ: Քանի որ շատերը, երբ նրանց տրվեն այս 



պատգամները, զղջում կզգան դրա համար և նրանց կտրվեն շնորհները՝ տեսնելու 

համար Ճշմարտությունը: 

 

Երբեք մի անտեսեք Սատանայի ազդեցություն ձեզ վրա: 

 

Նա թիրախ է դարձնում հատկապես այն հոգիներին, որոնց կարիքը Ես ունեմ որ 

օգնեն Ինձ փրկել մարդկությանը: 

 

Ձեր սիրող Փրկիչ 

Հիսուս Քրիստոս 

 

 

Կույս Մարիամ. Զավակներս, երբ դուք տառապում եք 

այս կյանքում, ավելի եք մոտենում իմ Որդուն 
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Զավակնե՛րս, երբ դուք տառապաում եք այս կյանքում, ավելի եք մոտենում իմ 

Որդուն: 

 

Տառապանքը, որքան էլ այն դժվարին է, բերում է շնորհներ, հատկապես երբ այն 

ընդունում են կամովին՝ հոգիների փրկության համար: 

 

Երբ տառապում եք, միշտ հիշեք, թե ինչպես տառապեց իմ Որդին: 

 

Նրա ֆիզիկական տանջանքը, հիշեք, չափազանց դժվարին կլիներ կրելու մարդու 

համար: Սակայն հոգեկան տառապանքը կարող է ստեղծել նույն ցավը: 

 

Նրանք, ովքեր ընդդիմանում են տառապանքին, պետք է խնդրեն ինձ՝ ձեր սիրող 

Փրկության Մորը, օգնել իրենց այն կրելու համար: 

 

Ես կվերցնեմ ձեր տառապանքը և այն կառաջարկեմ իմ Թանկագին Որդուն ձեր 

անունից՝ հոգիների փրկության համար: 

 

Նա կվերցնի միայն այն, ինչ անհրաժեշտ է Իրեն, և ձեզ հանգստություն կտա: Հետո 

Նա կթեթևացնի ձեր բեռը: 

 

Տառապանքը կարող է լինել հոգու մաքրագործման մի ձև: 

 

Մերժեք այն, ընդդիմացեք նրան, և այն հանգստություն չի ապահովի: Այն կդառնա 

ավելի ծանր մի բեռ: 

 

Երբ դուք այն առաջարկում եք սիրով, ձեր բեռը կթեթևացվի, և դուք ուրախ կդառնաք: 

 



Երբեք մի վախեցեք տառապանքից, քանի որ այն ձեզ մոտեցնում է իմ Որդու Սուրբ 

Սրտին: 

 

Ձեր Սիրող Մայր 

Մայր Փրկության 

 

600,000 ընկած հրեշտակներ են արձակվել դժոխքի 

խորքերից անցած տարի: Հիմա արձակվել են ևս 5 

միլիոն: 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ժամանակն է վերցնելու զենքերը Երկնային պատերազմում, որը 

նորից ծավալվում է Սատանայի և նրա ընկած հրեշտակների հետ: 

 

Հիմա սանձազերծված լինելով ամեն ազգի մեջ՝ Սատանայի ընկած հրեշտակների 

բանակն ու երկրի վրա նրանց նվիրված աշակերտները ամեն ձևով թունավորում են 

Աստծո զավակներին: 

 

Կան տեսանելի նշանները: Եկեղեցու ներսում եղած ճգնաժամը՝ Կաթոլիկ Եկեղեցու, 

ստեղծվել է չարի ուժերի միջոցով, որոնց թիվ մեկ նպատակը նրան ծնկի բերելն էր: 

Չբավարարվելով սրանով, չարի ուժերը ցանկանում են ոչնչացնել Սուրբ 

Հաղորդությունը՝ այն պղծելու միջոցով: 

 

Երկրի վրայի եկեղեցին բարոյազրկելու միջոցով Սատանայի պլանն էր ոչնչացնել Իմ 

հետևորդների հավատը: 

 

Իմ հետևորդներից շատերն այլևս չեն պատվում Ինձ՝ իրենց Փրկչին, որովհետև նրանք 

մեղադրում են նրանց մեղքերը, ովքեր ներկայացնում են Ինձ Իմ Եկեղեցում: Որքա՜ն է 

դա Ինձ վիրավորում, երբ նրանք լքում են Ինձ այդքան արագորեն: 

 

Հավատի ուրացությունն աշխարհում այսօր նույնպես պլանավորված էր Սատանայի 

կողմից՝ Աստծո զավակներին իրենց հավատը մերժելու մեջ գայթակղեցնելու 

միջոցով: 

 

Դրա փոխարեն նա օգտագործում է մի նոր կրոն, որը հաճախ հայտնի է որպես Նոր 

Դարի կրոն: Աստծուն՝ Հավիտենական Հորը փառաբանելու փոխարեն նրանք 

փառաբանում են մարդկային արարածին որպես հոգևորապես գերագույն և ամեն 

ինչի հրամանատար: 

 

Ինչպես Լյուցիֆերը, որը ոչ միայն ցանկանում էր լինել ինչպես Աստված, այլև 

ցանկանում էր դառնալ Աստված, արագորեն ընդլայնվող այս պաշտամունքը 

ցանկանում է համոզել Աստծո զավակներին, թե իրենք վերահսկում են իրենց 

սեփական ճակատագիրը: 



Թե ամեն ինչ կարող է վերահսկվել մետաֆիզիկական աշխարհի /գոյության/ հավատի 

միջոցով, որը գոյություն չունի: 

 

Հավատքը կեղծ աստվածների հանդեպ, ինչպես Բուդդան, վնասել է այնքան շատ 

մարդկանց և տարել նրանց մի խավար աշխարհ, որն առաջին տեսքից թվում է թե 

փայլում է, բայց որը չի կարողանում վառել մաքուր սեր միմյանց հանդեպ: 

Այդ ամենի փոխարեն Նոր Դարի կրոնները բարձրանում են մեկ բանի. Մոլուցքը 

սեփական անձի հանդեպ և սեփական անձի հանդեպ սերը՝ մեկ ուրիշի հաշվին: 

 

Պատերազմները, որոնք ստեղծում են Սատանայի մասոնական օրդերները /ուխտերը/ 

շատանում են, իսկ դրանց ամենամեծ խումբը կղեկավարի վերահսկողությունը 

Միջին Արևելքում զանգվածային սպանությունների միջոցով: 

 

Եվրոպայում նրանք կղեկավարեն նոր համաշխարհային արժույթի ներմուծումը՝ 

նրանց ստրկացնելու համար: 

 

Սատանայի ճանկն այնքան ուժեղ է բռնել, որ շատ աղոթք կպահանջվի գլխիվայր 

շրջելու համար նրա ուժը: Հետո կլինի գայթակղությունը՝ Աստծո զավակներին շրջել 

Ճշմարտությունից: 

 

Նա՝ Սատանան, կարող է խառնաշփոթ ստեղծել ձեր մտքում: Բայց չնայած նրան, որ 

նա իշխանություն չունի իմանալու թե ինչ եք մտածում, նա կարող է մտքեր և 

կասկածներ դնել ձեր ուղեղի մեջ: 

 

Երբ դուք առաջին հերթին դիմադրում եք՝ աղոթելով շնորհների համար, որպեսզի 

պաշտպանվեք, նա ավելացնում է իր գործունեությունը: 

 

Սատանան ուղարկում է իր դև հրեշտակներին հավատացողների մոտ և տանջում է 

նրանց: Եթե կարողանայիք տեսնեք նրանց, շոկից կցնցվեիք: Երկուսը կամ երեքը 

կարող են շրջապատել ձեզ և ծուղակը գցել, ձեզ շփոթության մատնել, վհատեցնել և 

լցնել ձեր ուղեղը մեկ այլ անձի հանդեպ չար մտքերով: 

 

Առաջին թիրախներն են այն ամենը, ինչը կապ ունի Աստծո, Նրա Եկեղեցիների, Նրա 

զավակների և նրանց հետ, ովքեր երկրի վրա ներկայացնում են Աստծուն: 

 

Հետո նա թիրախ է դարձնում բարձր պաշտոններում գտնվողներին, ովքեր 

վերահսկում են միլիոնավոր մարդկանց կյանքը: Նա գայթակղեցնում է նրանց 

կոռուպցիայով, իշխանության բանեցմամբ և վատ օրենքների ներմուծմամբ, որոնք 

նպատակ ունեն ցավ և դժբախտություններ առաջ բերելու: Իսկ հետո նա 

կազմակերպում է պատերազմ:   

 

Զավակնե՛րս, մի անտեսեք մարտը, քանի որ այն իրական է: 

 

600,000 ընկած հրեշտակներ են արձակվել անցած տարի դժոխքի խորքերից: 



Այժմ արդեն արձակվել են ևս 5 միլիոն: Երկնքում Աստծո բանակի ժամանակը՝ 

ոչնչացնելու Սատանային, սկսվել է: Երկրի վրա Իմ Բանակի ժամանակը՝ զենքերը 

հավաքելու՝ նույնպես սկսվել է: 

 

Ժամանակը կարճ է: Մենք շատ աշխատանք ունենք անելու: 

 

Զենքը աղոթքն է: Նպատակը դարձն է: Ես կարող եմ հասնել հոգիների փրկությանը 

միայն այն դեպքում, եթե Իմ Ձայնը լսվի այս անգամ: 

Սատանան գիտի սա: Նա անեծք է դրել այս Առաքելության վրա և Աստծո 

զավակներից շատերին հեռու կքաշի: Սակայն նա չի կարող հաղթել: Քանի որ ոչ մեկը 

չի կարող կասեցնել Ճշմարտության Գրքի բացահայտումը, որովհետև այդ Ես եմ՝ 

Հիսուս Քրիստոսը, ով անում է դա: 

 

Սակայն շատ խեղճ հոգիների կհամոզեն նայել հակառակ ուղղությամբ մինչ Ես 

կհայտարարեմ Ճշմարտությունը աշխարհին՝ տեսնելու համար ինչպես 

կանխասացվել է Հայտնության Գրքում: 

 

Երբեք նրան թույլ մի տվեք /խոսել/ ձեզ հետ: Դուք դա կարող եք անել՝ մերժելով 

պատասխանել այն վիրավորանքներին ու ծաղրին, որոնք կհասցվեն այլոց կողմից 

երբ դուք հռչակեք Իմ Սուրբ Խոսքը: Քանի որ նրան պատասխանելով, դուք նրան 

կտաք այն զինանյութը, որի կարիքն ունի ձեզ ցած գցելու համար: 

 

Ձեր սիրող Հիսուս 

Փրկիչ ողջ մարդկության 

 

 

Ազատ կամքը չի կարող վերցվել ձեզնից: Ես չեմ կարող 

պահանջել որ դուք հետևեք Ինձ 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, շատերը, կարդալով Իմ այս Սուրբ Խոսքերը, որոնք տրվում են 

աշխարհին սիրուց ելնելով, սխալ են հասկանում Իմ մտադրությունները: 

 

Որպես Մարդու Որդի, Իմ ուխտը ողջ մարդկությանը փրկելն է: 

 

Խաչի վրա Իմ Խաչելությունը պարզապես ժամանակի մեջ մի պահ չէր, ոչ էլ 

պատմության մեջ մի պահ: 

 

Դա մի Զոհաբերություն էր՝ ձեզանից յուրաքանչյուրին, նույնիսկ այսօր, 

Հավիտենական Կյանքի ընծան առաջարկելու համար: 

 

Սա հանդիսավոր խոստում է: Գալիք աշխարհի կյանքը՝ երկրի վրա Իմ 

Թագավորությունը, բոլորի համար է: 

 



Ես գալիս եմ հիմա նախապատրաստելու ձեզ: 

 

Նախկինում Ես ասել եմ ձեզ, որ մինչ Ես գալիս եմ ձեզ նախազգուշացնելու Իմ 

Ուսուցումները մերժելու և Իմ Հավիտենական Հոր կողմից դրված Տասը 

Պատվիրանները մերժելու վտանգների մասին, Ես չեմ կարող հրամայել կամ 

պահանջել Աստծո զավակներից, որ լսեն: Քանի որ ողջ մարդկությանը, ինչպես նաև 

Երկնքի հրեշտակներին, տրվել է մի յուրահատուկ ընծա՝ ազատ կամքի ընծան: 

Ազատ կամքը չի կարող վերցվել ձեզանից: Ես չեմ կարող պահանջել, որ դուք հետևեք 

Ինձ: 

 

Ես կարող եմ նախազգուշացնել ձեզ, ցույց տալ ձեզ ձեր ուղիների սխալները, բայց Ես 

չեմ կարող պահանջել, որ պատասխանեք Իմ Կանչին: 

 

Ես կարող եմ միայն խնդրել: 

 

Ազատ կամքը, չնայած ընծա է, կարող է նաև խոչընդոտ լինել, քանի որ այն 

կօգտագործվի Սատանայի կողմից ձեր մտքի մեջ կասկածներ դնելու համար: 

 

Նա կարող է պահանջներ դնել շատ ուժեղ ձևով, որին ձեզ համար չափազանց դժվար 

կլինի դիմադրել, այսպիսին է նրա ուժը: 

 

Իմ համբերությունը փորձության է ենթարկում այս վերջին ժամանակներում ինչպես 

երբեք:   

 

Չնայած Խաչի վրա Իմ Մահվան, Իմ Կյանքին, որը սիրով տրվեց ձեզանից 

յուրաքանչյուրին փրկելու համար, շատերը մոռացել են, թե իսկապես ինչ է 

նշանակում այդ Զոհաբերությունը: 

 

Եթե Ես Իմ Կյանքը տվեցի մարդկության փրկության համար, ինչու՞ Իմ զավակները 

չեն լսում: 

 

Եթե նրանք չեն ցանկանում լսել Ինձ հիմա այս պատգամների միջոցով, դա իրենց 

ազատ կամքով կատարված ընտրությունն է: Ուրեմն ինչու՞ են նրանք շարունակում 

սխալ մեկնաբանել և շրջել Սուրբ Աստվածաշնչի բովանդակությունը: 

 

Անկախ նրանից, թե որքան Ինձ կմերժեն, Ես երբեք չեմ լքի կատարելու Իմ 

պարտականությունը՝ նախազգուշացնելու ձեզ գալիք վտանգների մասին: 

 

Վտանգները, որոնց մասին Ես խոսում եմ, միայն Սատանայի չար աշակերտների 

կողմից ձեր ազգերի վրա պլանավորած թշվառությունները չեն՝ ձեր փողի, սննդի կամ 

մարդկային կյանքի վրա վերահսկողությունը: 

 

Ոչ, վտանգները, որոնց դուք պետք է տեղյակ լինեք, ամենից առաջ ձեր հոգին 

Սատանային ու նրա ընկած հրեշտակներին կորցնելն է: 

 

Ուշ կդարձնեք Իմ Խոսքին հիմա, թե ոչ, դա արդեն ձեր գործն է: 



 

Ես միայն խնդրում եմ, որ լսեք: Չլսելը և այն յուրահատուկ շնորհները չընդունելը, 

որոնք Ես հիմա հեղում եմ ձեզ վրա, կնշանակի, որ դուք համապատասխան ձևով 

պատրաստված չեք լինի՝ փրկելու համար ձեր հոգին գազանից: 

 

Ես օրհնում եմ բոլորիդ: Նրանց, ովքեր շփոթված են, Ես կոչ եմ անում ընտրել այս 

պատգամների մեջ տրված աղոթքները: 

Դրանք կօգնեն ձեզ պատասխանելու Երկնքից եկող Իմ Կանչին: 

 

Ձեր Հիսուս 

 

Հայր Աստված. Ես կպատերազմեմ Արմագեդդոնի 

պատերազմը Երկնքի հիերարխիայի հետ 
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Իմ քաղցր աղջի՛կ, վստահիր, որ Ես՝ ձեր Երկնավոր Հայրը, կանեմ ամեն ինչ Իմ 

Զորությամբ, որպեսզի փրկեմ երկրի վրա Իմ բոլոր զավակներին: 

 

Մինչ Ես պետք է հարգեմ ազատ կամքի ընծան, որը հեղվել է Իմ կողմից որպես 

ամենամեծ ընծաներից մեկը՝ վստահանալու համար, որ մարդկությունը կսիրի Ինձ 

իրենց սեփական համաձայնությամբ, այլ ոչ թե ուժով, Ես հրաշքներ կգործեմ և 

հրաշալիքներ կստեղծեմ Իմ զավակներին Ինձ մոտ տուն բերելու համար: 

 

Քանի որ Ես Արդարության Աստաված եմ, Ես երբեք չեմ կարող թողություն տալ կամ 

ընդունել չարիքը, բայց Ես կներեմ բոլոր նրանց, ովքեր ետ կշրջվեն դեպի Իմ Որդին և 

ազատագրում կփնտրեն, երբ իմանան Ճշմարտության Գրքի բովանդակությունը: 

 

Ես կպատերազմեմ Արմագեդդոնի պատերազմը Երկնքի հիերարխիայի հետ և, 

խոստանում եմ, կհաղթեմ թշնամուն և Լուցիֆերի ձեռքով սերված չարքերին: 

 

Ժամանակն ավելի է մոտենում որ Սատանան աքսորվի 1,000 տարի, և վա՜յ այն 

մարդուն ով չի հրաժարվում նրանից կամ նրա չարությունից: 

 

Բոլորին ցույց կտրվի Իմ Աստվածային Սիրո ճշմարտությունը և Իմ ցանկությունը՝ 

կիսելու բոլորի հետ Իմ հոյակապ Թագավորությունը, Իմ Դրախտը: 

 

Իմ մարգարեների կողմից ամեն ջանք կգործադրվի նրանց Իմ Որդու Բազուկների մեջ 

բերելու համար: 

 

Զավակնե՛րս, մի լքեք Ինձ՝ ձեր սիրող Հորը: 

 

Եկեք, լսեք Իմ Կանչը: 

 



Մի մերժեք ձեր ժառանգությունը: 

 

Հիմա դուք կանգնած եք մարդկային ռասայի առջև երբևէ ծառացած ամենամեծ 

ճգնաժամի առջև, քանի որ եկել է ժամանակը, որպեսզի կատարեք վերջնական 

ընտրությունը: 

Իմացեք, որ ամեն տեսակի սուտ, ամեն տեսակի գայթակղություն կարվի՝ Սատանայի 

և նրա դևերի բազուկների մեջ սփոփանք գտնելու համար, որպեսզի գողանան ձեր 

հոգիները: 

 

Միայն նրանք, ովքեր ժամանակն անց են կացնում աղոթքի և խորհուրդների միջոցով 

իրենց Հավատքը պաշտպանելով, բավարար չափով ուժեղ կլինեն նրանց ուժին 

դիմակայելու համար: 

 

Հիշեք, որ Սատանան չի կարող հաղթել, քանի որ նա չունի այդ զորությունը: Հիմա նա 

կհարձակվի բոլորի վրա, նույնիսկ սուրբ հոգիների վրա, մերժելու համար Ինձ և Իմ 

սիրելի Որդուն: 

 

Նա ձեզ կներքաշի խավարի ու շփոթության մի անդունդի մեջ, և դուք կբռնվեք 

խաբեության խորամանկ սարդոստայնի մեջ, որից չեք կարողանա ազատվել: 

 

Լսեք Ինձ հիմա: Վերջնական մարտը սկսվել է: Մի կատարեք Երկնքից տրվող այս 

կանչը մերժելու սխալը, քանի որ դա կնշանակի որ դուք հավիտյան կկորչեք: 

 

Օ՜, եթե տեսնեիք այն հոգիների ողբերգությունը, ովքեր կմերժեն Փրկության Գավաթը: 

 

Նրանք անօգնական կերպով կգլորվեն Սատանայի հետ միասին դժոխքի խորքերը, 

որտեղից վերադարձ չկա: 

 

Ես, որպես ձեր Հայր, պետք է ձեզ մատնացույց անեմ ձեր հանդիման գտնվող 

վտանգները: 

 

Ինչու՞ չեք ցանկանում լսել: 

 

Եթե հավատում եք Ինձ, ուրեմն իմացեք, որ Ես կուղարկեի Իմ մարգարեներին ձեզ 

զգուշացնելու համար: 

 

Մի՞թե Ես դա չեմ արել նախկինում: Արդյո՞ք նրանք լսեցին: Ո՛չ, շատերը չլսեցին, իսկ 

հետո մարգարեությունը ծավալվեց նրանց չհավատացող աչքերի առջև: 

 

Այս անգամ Ես գալիս եմ հայտարարելու, որ Իմ Որդու՝ Ճշմարիտ Մեսիայի, գալու 

ժամանակը մոտ է: 

 

Սատանան գիտի սա: Իմ հանդեպ նրա ատելությունն այնքան ուժեղ է, որ նա ամեն 

ինչ կանի Ինձնից Իմ զավակներին խլելու համար: 

 

Ես ձեր Աստվածն եմ՝ Սկիզբը և Վախճանը: 



 

Ես ստեղծեցի աշխարհը սկզբում, և Իմ Ձեռքով է որ այս աշխարհը, ինչպիսին դուք 

ճանաչում եք այն, կվերջանա: 

 

Բայց Իմ սիրելի զավակների համար, ովքեր մերժում են Սատանային, նոր աշխարհը՝ 

երկրի վրա Նոր Դրախտը, սպասում է ձեզ իր ողջ փառքով: 

 

Մի շրջեք ձեր մեջքը: 

 

Թույլ մի տվեք որ խեղաթյուրված մարդկային մտածողությունն արգելի ձեզ և ձեր 

սիրելիներին ներս մտնել այդ հոյակապ Դրախտը, ուր դուք ոչ մի բանի կարիք չեք 

ունենա: 

 

Ընտրեք սիրո, ուրախության և գեղեցկության Իմ Դրախտը՝ մի հատուկ տեղ, ուր դուք 

կապրեք մտքի, մարմնի և ոգու կատարյալ ներդաշնակության մեջ: 

 

Ոչ մի քայքայում: Ոչ մի մեղք: Միայն սեր, որտեղ դուք կապրեք Իմ Աստվածային 

Կամքի հետ միության մեջ: 

 

Ձեր սիրող Երկնավոր Հայր 

Աստված Ամենաբարձրյալ 

 

 

Կեղծ մարգարեն ոչ միայն կստանձնի Կաթոլիկ 

Եկեղեցին, նա կթելադրի բոլոր Քրիստոնեական 

Եկեղեցիներին 

 
Կիրակի, 10 հունիսի, 2012թ., ժ. 15:30 

 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես կոչ եմ անում Իմ բոլոր հետևորդներին խիզախություն 

ցուցաբերել այս անգամ: 

 

Սա վայր ընկնելու և ողբալու ժամանակը չէ: Սա ձեր փրկության համար մարտնչելու 

ժամանակն է: 

 

Ես կոչ եմ անում բոլոր Քրիստոնեական Եկեղեցիներին, Իմ հոգևորականներին և 

բոլոր նրանց, ովքեր իրենց կյանքը նվիրել են Ինձ՝ իրենց Հիսուսին, որ լսեք Իմ 

աղերսները: 

 

Երբեք չլքեք Իմ ուսուցումների ճշմարտությունը: 

 

Երբեք չլքեք Ինձ: 

 

Երբեք չլքեք Իմ Եկեղեցին: Քանի որ Ես Եկեղեցին եմ: 



 

Երբեք չլքեք Իմ Մարմինը, քանի որ Ես Կյանքի Հացն եմ: 

 

Երբեք չընդունեք այն ստերը, որոնք շուտով կներմուծվեն ձեր մեջ` փոխարինելու 

համար երկրի վրա Իմ եկեղեցուն: 

 

Նախապատրաստվելու ժամանակն է: 

 

Շուտով ձեզ կստիպեն կուլ տալ մի նոր կրոն, որը կլինի մարդու /կողմից/ 

պատրաստված: 

 

Շուտով ձեզ կստիպեն սնվել նրանով, ինչը կթվա որպես Սուրբ Հաղորդություն, բայց 

դա Իմ Մարմինը չի լինի: 

 

Այն կդառնա դատարկ, անպտուղ և իսկական կյանք չի տա: 

 

Միակ Սուրբ Հաղորդությունը, որ գոյություն ունի, այն ձևն է ուր Իմ Ներկայությունը 

հայտնի է դարձվում Պատարագի Սուրբ Զոհաբերության մեջ, ինչպես հիմա է: 

 

Երբեք չշեղվեք սրանից, նույնիսկ եթե ձեզ ստիպեն այդպես անել այն հեթանոսները, 

որոնք կստանձնեն Իմ Քրիստոնեական Եկեղեցիները: 

 

Նրանք կպղծեն Իմ Եկեղեցիները և դրանք կդարձնեն ոչ ավելի քան ժամանցի և 

սոցիալական լրատվության վայրեր: 

 

Դուք պետք է միշտ հետևեք այն քայլերին, որոնք Ես սովորեցրի Իմ Առաքյալներին 

Վերջին Ընթրիքի ժամանակ: 

 

Հիմա դուք պետք է վստահանաք, որ ամեն ինչ տեղում է, նախքան հարձակումը 

կսկսվի: 

 

Քանի որ շուտով ձեզ համար անհնար կլինի հետևել մի կեղծ վարդապետության, որը 

կպարտադրվի ձեզ այն պղծության կողմից, որն առջևում է: 

 

Կեղծ Մարգարեն ոչ միայն կստանձնի Կաթոլիկ Եկեղեցին, նա կթելադրի բոլոր 

Քրիստոնեական Եկեղեցիներին, որոնք կմիաձուլի որպես մեկ: 

 

Բայց Ինձ վրա՝ Հիսուս Քրիստոսի վրա չէ, որ կկառուցվի Նոր Տաճարը: Դա կլինի մի 

տաճար, որը փոխարինելու է Մայր Աթոռին /Հռոմին/, որպեսզի պատվի գազանին: 

 

Ուշ դարձրեք հիմա Իմ Խոսքերին, քանի որ շուտով կտեսնեք Ճշմարտությունը: 

 

Նրանք, ովքեր բավականին քաջ են դիմակայելու համար ձեր հավատի հանդեպ այդ 

հալածանքին, դուք պետք է պլանավորեք հիմա: 

 



Նրանք, ովքեր չունեն ուժը՝ կռվելու հակաքրիստոսի և կեղծ մարգարեի 

թագավորության դեմ, ծնկի եկեք և աղերսեք Ինձ՝ օգնել ձեզ: 

 

Ես ուղղություն կտամ ձեզ Իմ նոր առաջնորդների միջոցով, ովքեր դուրս կգան ձեր 

մեջ՝ առաջնորդված Իմ Երկու Վկաների կողմից: 

 

Ենովքն ու Եղիան՝ ներկա երկրի վրա Իմ Քրիստոնեական Եկեղեցիներում և Իսրայելի 

Տանը, շուտով կազդեն Կտակարանի քարոզչության վրա ողջ աշխարհով մեկ: 

 

Ոչինչ չի կասեցնի Ճշմարտության ուսուցմանը: 

 

Այս ժամանակը դժվար կլինի, բայց բարձրացեք և հետևեք երկրի վրայի Իմ Բանակին, 

և ավելի շատ հոգիներ կփրկվեն: Չլքեք այն հոտը, որը Ես տվել եմ ձեզ՝ առաջնորդելու 

համար: 

 

Չվախենաք, քանի որ միայն դեպի Հավիտենական Կյանք տանող Իմ Ճանապարհին 

հետևելու միջոցով կարող եք փրկվել: 

 

Հետևեք կեղծ մարգարեի ճանապարհին, և դուք ոչ միայն կորած կլինեք Ինձ համար, 

այլև կառաջնորդեք անմեղ հոգիների Դժոխքի ճանապարհով: 

 

Քաջ եղեք, Իմ սրբազան սպասավորներ: 

 

Ընդունեք, որ Իմ վերադարձի ժամանակը մոտալուտ է: Դուք ժամանակ չունեք 

կորցնելու: 

 

Ձեր Հիսուս   

 

Մայր Փրկության. Աղոթեք Քրիստոնյա Եկեղեցիների 

համար, որպեսզի նրանց տրվի շնորհները՝ 

պաշտպանվելու համար 

 
Երկուշաբթի, 11 հունիսի, 2012թ., ժ.12:02 

 

Աստծո բոլոր զավակները կանչվում են աշխարհով մեկ միասին հավաքվելու որպես 

մեկ՝ իմ հավիտենական Հոր Գթասրտությունն աղերսելու համար այս ժամանակ: 

 

Զավակնե՛րս, դուրս հեղեք ձեր սրտերն իմ Հոր առջև և խնդրեք Նրան, որ պաշտպանի 

ձեզ և ծածկի ձեզ Իր Որդու Թանկագին Արյունով: 

 

Դուք պետք է այժմվանից ուշադիր լինեք ամեն օր աղոթելու Հայր Աստծուն Հիսուս 

Քրիստոսի՝ աշխարհի Փրկչի անունով՝ ամեն տեսակի պաշտպանության համար այն 

չար ուժերից, որոնք հիմա ամենուր են: 

 



Աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք երկրի վրա Քրիստոնեական եկեղեցիների համար, 

որպեսզի նրանց տրվի շնորհները՝ պաշտպանելու համար իրենց Հավատքը: 

Երբեք չհուսահատվեք, զավակնե՛րս, քանի որ երբ ձեր հավատարմության երաշխիքը 

տաք իմ Որդու հանդեպ և աղոթեք զորության համար, ձեր աղոթքներին պատասխան 

կտրվի: 

 

Այսօր ես խնդրում եմ, որ շարունակեք /ասել/ Դարձի Խաչակրաց արշավանքի 

աղոթքներնը և Ամենասուրբ Վարդարանի ու Աստվածային Գթասրտության 

աղոթքները: 

 

Այս ամիսը նշանակված է լինելու շատ ազգերի համար դարձի ամիս: 

 

Պահեցողությունը պետք է շարունակվի հոգիներ փրկելու համար, և դա կարող եք 

անել ամեն մեկդ ձեր միջոցներին համապատասխան: 

 

Շարունակեք, զավակնե՛րս, աղոթել դարձի համար, որի կարիքն այնքան կա այս 

ժամանակ: 

 

Շնորհակալ եմ, որ պատասխանեցիք կանչիս: 

 

Մայր Փրկության 

 

 

Հիշեք, սա մի պատերազմ է, որը կհաղթի երկրի վրա 

գտնվող Իմ Մնացորդ Եկեղեցին 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, շատ շուտով այս պատգամների պատճառով Սուրբ Հոգու 

զորությամբ բոցավառված հոգիները բոլոր ազգերի մեջ կհավաքվեն որպես մեկ: 

 

Նրանք կմիանան՝ միասնությամբ հռչակելու համար Իմ Անունը, որպեսզի 

յուրաքանչյուր կորած հոգու հնարավոր լինի հանել գազանի ճանկերից: 

 

Իմ Մնացորդ Եկեղեցին կհավաքվի արագորեն և կաճի աշխարհով մեկ, իսկ աղոթքը 

կկապի նրանց միասին որպես մեկ Սուրբ Եկեղեցի: 

 

Ես օգնություն կուղարկեմ Իմ երկու Եկեղեցիներից յուրաքանչյուրին, երկրի վրա Իմ 

Երկու Վկաներին: Հետո նրանք կբարձրանան և քաջությամբ կհռչակեն 

Ճշմարտությունը աշխարհի յուրաքանչյուր անկյունում: 

 

Իմ Ձայնը կլսվի ինչպես որոտ, և նրանք, ովքեր ճշմարիտ սիրում են Ինձ, չեն սխալվի 

և կճանաչեն Ինձ: 

 



Սուրբ Հոգու շնորհները կվառեն Իմ զինվորների հոգիները, և նրանք առաջ կգնան և 

կօգնեն Ինձ փրկել մարդկությանը: 

Ուրախացեք, Իմ Բանա՛կ, քանի որ օրհնյալ եք, որ ընտրվել եք այս փառապանծ 

առաջադրանքի համար; 

  

Իմ՝ ձեր Աստվածային Փրկչի հանդեպ ձեր ուեցած սիրո միջոցով, դուք կօգնեք 

փրկելու ձեր խեղճ եղբայրներին և քույրերին չարին կորցնելուց: 

 

Եկեք հիմա, Իմ հետևորդնե՛ր, և թույլ տվեք Ինձ առաջնորդել ձեզ խիտ և փշոտ 

ջունգլիի միջով դեպի երկրի վրա Իմ Նոր Թագավորության Լույսը: 

 

Երբեք չվախենաք Իմ Ձեռքից, քանի որ Ես հիմա ձեզ անվախորեն առաջնորդում եմ 

դեպի հակաքրիստոսի դեմ պատերազմը: 

 

Հիշեք, սա մի պատերազմ է, որը կհաղթի երկրի վրա /գտնվող/ Իմ Մնացորդ 

Եկեղեցին: 

 

Հիշեք նաև, որ հոգիների թիվը, որոնք կարող են փրկվել, կախված կլինի ձեր 

Հավատքի զորությունից, ձեր հոգու առատաձեռնությունից և Իմ Սուրբ Անվամբ 

տառապելու ձեր պատրաստակամությունից: 

 

Ես սիրում եմ ձեզ: 

 

Ես օրհնում եմ ձեզ: 

 

Ես տալիս եմ ձեզ այն շնորհները, որոնց կարիքն ունեք հիմա, որ վերցնեք ձեր զենքը և 

քայլեք դեպի Հավիտենական Կյանք: 

 

Ձեր սիրող Հիսուս 

 

 

Ճշմարիտ մարգարեի թեստը/քննությունը մարդկության 

համար նրան տրվող աղոթքների մեջ է 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, իմացիր, որ Ես երբեք չեմ արհամարհի նրանց, ովքեր ասում են, թե 

գալիս են Իմ Անվամբ, բայց այդպես չէ: 

 

Ես սիրում եմ Աստծո բոլոր զավակներին, ներառյալ այն կեղծ մարգարեներին, ովքեր 

ուղարկված են մարդկությանը խառնաշփոթի մեջ գցելու համար այս ժամանակ: 

 

Այդպիսի հոգիներից շատերն են Իմ հանդեպ սիրով լի և կարիք ունեն ավելի 

մոտենալու: Նրանք կարող են, ոչ իրենց մեղքով, երևակայել, թե ստանում են 



աստվածային պատգամներ: Դուք պետք է աղոթեք այդպիսի հոգիների համար: Դուք 

երբեք չպետք է դատեք նրանց: 

Հետո կան այնպիսինները, ովքեր ասում են, թե գալիս են Իմ Անվամբ, սակայն կրում 

են գազանի նշանը: Գայլեր՝ ոչխարի մորթով: Նրանք սկսում են ծուղակը գցել մաքուր 

հոգիներին և աղտոտել նրանց խաբեության մեղքով: 

 

Սրանք այն վտանգավոր կեղծ մարգարեներն են, որոնց նպատակը Իմ Ուսուցումների 

ճշմարտությունը շրջելն է մի այնպիսի ձևով, որ դրանք նկատելի չլինեն: 

 

Նրանք, կեղծ խոնարհության արտաքին ֆասադի միջոցով, կստիպեն ձեզ հավատալ 

ստի Իմ Անվամբ: Նրանք կներկայացնեն խաբության թողտվության դիմակ, և ձեզ 

կհամոզեն, թե տարածում են Ճշմարտությունը: 

 

Ճշմարիտ մարգարեի թեստը մարդկության համար նրան տրվող աղոթքների մեջ է: 

 

Երբ պատգամները գալիս են Երկնքից, դարձն արագորեն տարածվում է Սուրբ Հոգու 

զորությամբ և ընդգրկում բոլոր կրոնները, բոլոր հավատամքները՝ որպես մեկ դրանք 

միավորելու համար: 

 

Ես աղոթքի կոչ եմ անում այս ժամանակ այնպիսի հոգիների համար, ովքեր խաբվել 

են հավատալով, թե իրենք խոսում են Երկնքից եկող ձայնով: Աղոթեք նրանց համար, 

որպեսզի նրանց տրվի զորությունը՝ փրնտրելու խոնարհություն, որ իրենց թույլ տրվի 

տեսնել Ճշմարտությունը: 

 

Աղոթեք, որ նրանք թույլ չտան խաբեբային օգտագործելու իրենց հոգիները՝ 

խառնաշփոթություն գցելով Աստծո զավակների մեջ: 

 

Աղոթեք նաև նրանց համար, ովքեր չեն խոսում Աստծո Անունից, բայց գիտակցաբար 

խոսում են Սատանայի լեզվով: Նրանք նույնպես ձեր աղոթքների կարիքն ունեն, 

քանի որ անխնա կերպով օգտագործվում են Սատանայի կողմից՝ ստեր տարածելու 

համար: 

 

Ձեր սիրող Հիսուս 

 

 

Նվիրվածության ուխտը Հայր Աստծո Աստվածային 

Կամքին 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ճիշտ ինչպես Իմ Հավիտենական Հայրը կտակեց Իր Կնիքի Մեծ 

Ընծան մարդկությանը, նույն կերպ պետք է Նրա զավակները /տան/ իրենց 

նվիրվածության ուխտը Նրա Աստվածային Կամքին: Ես խնդրում եմ Աստծո բոլոր 

զավակներին, ովքեր կքայլեն Նրա բանակում օգնելու համար փրկել Աստծո 



զավակների՝ ներառյալ կարծրացած մեղավորների հոգիները, որ տան այս ուխտի 

խոստումը. 

Խաչակրաց աղոթք (59) Նվիրվածության ուխտ Աստվածային Կամքին. 

 

Ով Ամենաբարձրյալ Աստվա՛ծ, ով Երկնավոր Հայ՛ր, ես տալիս եմ Քեզ իմ 
նվիրվածության հաստատուն ուխտը՝ պատվելու և հնազանդվելու Քեզ ամեն ինչում՝ 
միացած երկրի վրա Քո Աստվածային Կամքին: Ես, Քո միակ սիրելի Որդու՝ Ճշմարիտ 
Մեսիայի Սուրբ Արյան միջոցով, առաջարկում եմ Քեզ իմ միտքը, իմ մարմինը, իմ 
հոգին՝ բոլոր հոգիների անունից, որպեսզի Քո Աստվածային Կամքը կատարվի երկրի 
վրա ինչպես որ Երկնքում է: Ամեն: 
 

Դուք պետք է ուխտեք ձեր հոգիները Իմ Երկնավոր Հորը որպես ձեր հավատի նշան և 

որպես հիշատակ Խաչի վրա Իմ Մահվան, որպեսզի ձեզանից յուրաքանչյուրը խմի 

Փրկության Գավաթից: 

 

Ձեր Հիսուս  

 

  

Չնայած Նախազգուշացումից պետք չէ վախենալ, այն 

ցավ կառաջացնի նրանց մոտ, ովքեր շնորհի վիճակի մեջ 

չեն 
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Ես՝ ձեր սիրող Հիսուսը, ցանկանում եմ, աղջի՛կս, որ խնդրես Իմ բոլոր 

հետևորդներին՝ ուշ դարձնել Իմ Հրահանգներին: 

 

Նայեք ձեր ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամին, ձեր մեջ գտնվողներին, ովքեր չեն 

հետևում Իմ Ուսուցումներին: 

 

Փնտրեք ձեր մեջ գտնվող այն հոգիներին, ովքեր կորած են Ինձ համար, ովքեր 

արտաքնապես մերժում են Ինձ: Հետո Ես խնդրում եմ, որ սրտանց աղոթեք նրանց 

համար այս ժամանակ: 

 

Դուք պետք է Գթասրտություն խնդրեք նրանց հոգիների համար; Ձեր աղոթքներն ու 

զոհաբերությունները կարող են փրկել նրանց սարսափելի տառապանքից 

Նախազգուշացման ժամանակ մաքրագործման ընթացքում: 

 

Չնայած Նախազգուշացումից պետք չէ վախենալ, և այն պետք է ողջունել որպես Իմ 

յուրահատուկ Ընծա, այն ցավ կառաջացնի նրանց մոտ, ովքեր շնորհի վիճակում չեն: 

 

Նախօրոք նախապատրաստեք ձեր հոգիները, քանի որ առողջ հոգիների 

համարՆախազգուշացումը կլինի մի Ուրախալի Իրադարձություն: 



Նրանք չեն տառապի, որովհետև կլինեն շնորհի վիճակի մեջ, հատկապես եթե 

ստանում են Խոստովանության Խորհուրդը կանոնավոր կերպով: Նրանց զորությունը 

կօգնի նրանց, ովքեր Նախազգուշացումից հետո պետք է անցնեն Քավարանի ցավի 

միջով: 

 

Օգնեք նրանց, ովքեր չեն լսում, Իմ Աստվածային Գթասրտության աղոթքն ամեն օր 

ասելով: Առաջարկեք զոհաբերություն Ինձ՝ ձեր Հիսուսին, ձեր ընտանիքների մեղքերի 

քավության համար: 

Ես Գթասրտություն ցույց կտամ բոլորին, ովքեր կընդունեն իրենց հոգիների սև 

վիճակը, երբ Նախազգուշացման ընթացքում նրանց ցույց տրվի իրենց մեղքերը: 

Միայն նրանց, ովքեր ճշմարիտ խոնարհություն և մաքուր սիրտ ունեն, ներում կտրվի: 

 

Նրանք, ներառյալ այն երեխաները, ովքեր լքել են Ինձ, հուսահատ ձեր աղոթքների 

կարիքն ունեն: Ահա այն աղոթքը, որը դուք պետք է ասեք, որպեսզի նրանք դարձի 

գան Նախազգուշացման ընթացքում: 

Խաչակրաց աղոթք (60) Աղոթք՝ Նախաղգուշացման ընթացքում ընտանիքների դարձի 

գալու համար. 

 

Ո՛վ սիրելի քաղցր Հիսուս, ես Գթասրտություն եմ խնդրում իմ ընտանիքի հոգիների 
համար /նշեք անունները/: Ես առաջարկում եմ Քեզ իմ տառապանքները, իմ 
փորձություններն ու աղոթքները՝ փրկելու համար նրանց հոգիները խավարի ոգուց: 
Թող Քո այս զավակներից ոչ մեկը չմերժի Քեզ, ո՛չ էլ Գթասրտության Քո Ձեռքը: Բաց 
նրանց սրտերը որ միահյուսվեն Քո Սուրբ Սրտին, որպեսզի կարողանան փնտրել 
ներումը, որն անհրաժեշտ է նրանց փրկելու համար դժոխքի կրակներից: Տուր նրանց 
հնարավորությունը՝ հատուցումներ կատարելու, որպեսզի կարղանան դարձի գալ Քո 
Աստվածային Գթասրության Ճառագայթների հետ: Ամեն: 
 

Աստծո զավակնե՛ր, ամեն օր նախապատրաստվեք Նախազգուշացման համար, ասես 

թե այն կարող է պատահել ցանկացած ժամանակ: 

 

Ձեր Հիսուս 

 

 

Երկինքը ետ կոլորվի, ասես տանիք է բացվել 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ Խոսքը լսվում է միլիոնավորների կողմից աշխարհով մեկ, մինչ 

Ես նախապատրաստում եմ Աստծո բոլոր զավակներին Իմ Աստվածային 

Գթասրտության համար: 

 

Կան Սուրբ Հոգով օրհնյալներ, ովքեր Իմ Պատգամները կարդալու ժամանակ 

անմիջապես կիմանան, որ դրանք գալիս են Իմ Աստվածային Շուրթերից: 

 



Նրանք, ովքեր ասում են, թե ճանաչում են Ինձ, սակայն դեռևս չեն կարողանում 

հասկանալ Ինձ, չեն կարողանա դիմադրել՝ չկարդալու Իմ Խոսքը, չնայած նրանք 

մարտնչում են Իմ դեմ: 

Նրանք մերժում են Ինձ, սակայն նրանց շարունակում են ձգել Իմ Պատգամները: 

 

Մի՞թե նրանք չեն հասկանում, որ այդ Սուրբ Հոգին է, որը, չնայած քնած է իրենց 

հոգիներում, որ տանում է նրանց դեպի Ինձ: 

 

Ես նրանց ասում եմ հետևյալը. Ժամանակը եկել է, քանի որ շուտով ձեր 

վիրավորանքները ցույց կտրվեն ձեզ Նախազգուշացման ընթացքում: 

 

Իմ Խոսքի հանդեպ ձեր ատելությունը կբացահայտվի ձեզ, և այդ ժամանակ դուք 

կիմանաք Ճշմարտությունը: 

 

Երբ դա տեղի ունենա, ապա դուք պետք է միանաք ձեր եղբայրներին և քույրերին՝ 

երկրի վրա Իմ Եկեղեցին պաշտպանելու համար պայքարում: 

 

Երկինքը ետ կոլորվի, ասես թե տանիք է բացվել՝ բացահայտելու համար Իմ 

Աստվածային Գթասրտության կրակներն ու բոցերը: 

Երկիրը կցնցվի այնպիսի ուժով, որ ոչ մի մարդ չի խուսափի Իմ Աչքերից, Իմ Հոգուց 

կամ Իմ Ընծայից: 

 

Շատերը կդողան վախից, որովհետև միայն այդ ժամանակ է, որ շատերը կգիտակցեն 

առաջին անգամ, որ հոգի ունեն: 

 

Նրանք կիմանան, որ իրենց մարմինների հանդեպ իրենց սերը, ամեն զգայականը, որն 

իրենք փնտրում են սնելու համար, անիմաստ է: Նրանք կտեսնեն իրենց հոգու 

յուրաքանչյուր մասը, բայց դա իրենց աչքերով չէ, որ կտեսնեն: Նրանք կնայեն իրենց 

հոգիներին Իմ Աչքերով: 

 

Նրանք ցավ և նողկանք կզգան ինչպես Ես եմ զգում, երբ տեսնում եմ իրենց չար 

արարքների այլանդակությունը: 

 

Նրանք կտեսնեն, թե որքան փտած է եղել իրենց վերաբերմունքն ուրիշների հանդեպ և 

այն չարիքը, որը արել են իրենց ընկեր մարդ արարածների հանդեպ, իրենց 

եղբայրենրի և քույրերի հանդեպ: 

 

Հետո նրանք կտեսնեն իրենց անձի հանդեպ իրենց սերը, սնափառությունն ու կեղծ 

կուռքերի հանդեպ սերը, և կիմանան, թե որքան է դա վիրավորում Ինձ: 

 

Նրանք, ում մեղքերն այնքան սև են, նրանք վատ կզգան, ցավ, և չեն կարողանա 

դիմանալ այն սարսափին, ինչ ստիպված կլինեն տեսնել: Նրանք կարիք ունեն ամեն 

զորության՝ դիմանալու համար այն մաքրագործմանը, որն անհրաժեշտ է, որպեսզի 

կարողանան կենդանի մնալ և հետևել Ճշմարտության ճանապարհին: 

 



Կարևոր է հասկանալ, որ Նախազգուշացումը հենց այդ է: Ես գալիս եմ 

նախազգուշացնելու Աստծո զավակներին, որ իրենց մեղքերը կարող են և կներվեն: 

Ես գալիս եմ նրանց ցույց տալու, թե ինչի նման կլինի Դատաստանի Օրը: Դա 

նշանակում է, որ նրանք, ովքեր այս էտապում ազատագրում կխնդրեն /մեղքերից/, 

կփրկվեն: 

 

Նրանք, ովքեր դևռևս մերժում են Ինձ, նրանց ժամանակ կտրվի ապաշխարելու 

համար, բայց ոչ շատ: Եթե նրանք շարունակեն հակառակվել Իմ Գթասրտության 

Ձեռքին, ապա Ես ետ կքաշվեմ: 

 

Հետո Ես կբաժանեմ արդարներին մի կողմում, և անարդարներին՝ մյուս: Եվս մեկ 

հնարավորություն այդ ժամանակ՝ ազատագրում փնտրելու համար, և նրանք, ովքեր 

կմերժեն Իմ Սիրո և Գթասրտության Ձեռքը, կնետվեն դժոխք: 

 

Այս մարգարեությունը կանխասացվել է ամենասկզբից ի վեր: 

Ուշ դարձրեք Նախազգուշացմանը և փրկեք ձեր հոգիները, քանի դեռ կարող եք: 

 

Ձեր Հիսուս 

 

 

Նրանց չար պլանները ներառում են նաև մի նոր գլոբալ 

վակցինացիա, որը հիվանդություն կառաջացնի 

աշխարհով մեկ 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, մասոնական խմբերի պլանները՝ գրավելու աշխարհի 

արժույթները, մոտենում են ավարտին: 

 

Նրանց չար պլանները ներառում են նաև մի նոր գլոբալ վակցինացիա, որը 

հիվանդություն կառաջացնի աշխարհով մեկ՝ մի այնպիսի մասշտաբով տառապանք 

առաջացնելու համար, որը երբևէ չի տեսնվել: 

 

Խուսափեք այդպիսի հանկարծակի հայտարարված գլոբալ վակցինացիայից, քանի որ 

այն կսպանի ձեզ: 

 

Նրանց չար սխեմաները շոկի մեջ կգցեին բոլոր անմեղ հոգիներին, ովքեր գաղափար 

չունեն, թե նրանք որքան հզոր են: 

 

Առաջնորդված ուժի, հարստության մոլուցքով և իրենց արած ամեն բանում Աստծուն 

նման լինելու ցանկությամբ, նրանք հավատացած են, թե անպարտելի են: 

 

Նրանք վերահսկում են բանկերը, կառավարություններին և պատասխանատու են 

Միջին Արևելքում տեռոր առաջացնելու համար: 



Նրանք վերահսկում են աշխարհի լրատվամիջոցների մեծ մասը, և նրանց չարության 

ճշմարտությունը թաքնված է այսպես կոչված մարդասիրական 

կազմակերպությունների ետևում: 

 

Տխուր է, բայց Աստծո զավակներից շատ քչերը գիտեն նրանց չար պլանների մասին: 

Իմացեք, որ Իմ Հոր Ձեռքը կիջնի այնքան հանկարծակի և արագորեն այն ազգերի 

վրա, ովքեր պաշտպանում են այդպիսի չար առաջնորդների: 

 

Նրանց կհարվածեն այնպիսի ուժգնության ցունամիներ ու երկրաշարժեր, որ կքշեն 

կտանեն նրանց: 

 

Նրանք, ովքեր հավատացած են, թե այնքան հզոր են, կտեսնեն երկնքից ընկնող կրակ 

հենց Իմ Երկրորդ Գալուստից առաջ: 

 

Ծովերը կդառնան կրակի լճեր, և նրանց համար դժվար կլինի թաքնվել պատժի 

ձեռքից, որը կթափվի այն չար հոգիների վրա, ովքեր կմերժեն Իմ Գավաթը: 

 

Հանդուգն մինչև վերջ, նրանք կկռվեն Իմ Հավիտենական Հոր և Երկնքի զորության 

դեմ: 

 

Կանգնելով հակաքրիստոսի կողքին, այն խմբերից, որոնց միջոցով նա գործում է, 

նրանք կհասկանան իրենց ուղիների սխալը, երբ չափազանց ուշ կլինի իրենց համար: 

Այդ խմբերից շատերը, ներառյալ բանկերի, կառավարությունների առաջնորդները, 

միմյանց հետ փոխկապակցված մեծ բիզնեսի ղեկավարները, որոնք միասին 

աշխատում են՝ մուրացկան դարձնելու համար հասարակ մարդկանց, դարձի կգան 

Նախազգուշացումից հետո: Ուստի այդ լավ է: 

 

Ժամանակը, որ Ես առանձնացնեմ Ինձ սիրող հոգիներին նրանցից, ովքեր կանգնած 

են չարի կողքին, հեռու չէ: 

 

Զգուշացեք: Միայն այնքան ժամանակ կլինի, որպեսզի դարձի գաք: Իմ 

Գթասրտության կարիքն ամենաշատն ունեցող հոգիներիը պատկանում են այդ չար 

խմբերին, ովքեր հարգանք չունեն Աստծո օրենքների հանդեպ: 

 

Դուք պետք է աղոթեք, որ նրանք տեսնեն Ճշմարտությունը: 

 

Դուք պետք է աղոթեք, որ նրանք դադարեցնեն դժվարություններ պարտադրելը այն 

օրենքների միջոցով, որոնք մտադիր են ստեղծել: 

 

Դուք պետք է աղոթեք, որ կասեցվի այն գենոցիդը, որը նրանք պլանավորում են, որն 

ավելի վատ է, քան այն, ինչ Հիտլերն արեց երկրորդ համաշխարհային պատերազմի 

ժամանակ: 

 

Այս խումբը, որն ամենամեծն է իր թվով միջին դարերում կազմավորվելուց ի վեր, 

Սատանայի բանակն է: Նրանց կառաջնորդի հակաքրիստոսը: Տասնամյակներ ի վեր 

նրանք պլանավորել են բանկերը դնել իրենց վերահսկողության տակ: 



Նրանք պլանավորել են Գազանի Նշանի ներմուծումը, մի չիպ՝ որը կստիպեն 

ընդունել յուրաքանչյուր տղամարդու և կնոջ իրենց մարմինների մեջ, որպեսզի 

կարողանան սնունդ ունենալ, տասնհինգ տարի:* (Սա վերաբերում է ԱՆՑԱԾ 15 

տարիներին, որոնց ընթացքում այն պլանավորվել է)  

 

Հիմա, երբ ժամանակը եկել է, որպեսզի նրանք քողազերծեն իրենց Նոր 

Համաշխարհային Արժույթը, իմացեք, որ աղոթքը, և շատ աղոթքը, կարող է օգնել՝ 

մեղմացնելու համար նրանց պլանի մեծ մասը: 

Ահա մի աղոթք՝ կասեցնելու համար Մեկ Համաշխարհային Վերահսկողությունը. 

 

Խաչակրաց աղոթք (61) Կասեցնել Մեկ Համաշխարհային Վերահսկողությունը. 

 

Ով սիրելի Երկնավոր Հա՛յր, ի հիշատակ Քո սիրելի Որդի Հիսուս Քրիստոսի 
Խաչելության, ես աղերսում եմ Քեզ՝ պաշտպանել մեզ՝ քո զավակներին այն 
խաչելությունից, որը պլանավորվում է Հակաքրիստոսի և նրա հետևորդների կողմից՝ 
Քո զավակներին ոչնչացնելու համար: Տուր մեզ անհրաժեշտ շնորհները՝ մերժելու 
համար գազանի նշանը և հեղիր մեզ վրա այն օգնությունը, որի կարիքն ունենք երկրի 
վրա չարիքի դեմ պայքարելու համար, որը տարածվում է նրանց կողմից ովքեր 
հետևում են Սատանայի ուղուն: Մենք խնդրում ենք Քեզ, սիրելի Հայր, որ 
պաշտպանես Քո բոլոր զավակներին այս սարսափելի ժամանակներում և մեզ ուժեղ 
դարձնես, որ ոտքի կանգնենք և հռչակենք Քո Սուրբ Անունը միշտ: 
Ամեն: 

Աղջի՛կս, Ես տխուր եմ այս բաները բացահայտելու համար: Իմ հետևորդները կարիք 

ունեն հասկանալու, թե ինչ է տեղի ունենում: 

Նրանք, ովքեր չեն հավատում այս պատգամներին, կասկած չեն ունենա, երբ 

հակաքրիստոսը ներկայանա այնպես, ինչպես Ես եմ կանխասացել: 

Դուք պետք է միավորվեք խմբերի մեջ աշխարհով մեկ՝ աղոթքի մեջ: 

Որքան շատերը Իմ հետևորդներից անեն դա, այնքան ուժեղ կլինի Սուրբ Հոգու 

ներկայությունը, և այդ դեպքում ավելի թույլ կլինի Սատանայի բանակը: 

Մի փորձեք վախենալ, քանի որ այդպիսի հալածանքին կարելի է դիմակայել 

անվախորեն: 

Երբ լավ նախապատրաստվեք՝ հետևելով Իմ ցուցումներին և հարատևելով ամենօրյա 

աղոթքի մեջ, ժամանակը արագ կլինի: 

Վստահեք Ինձ միշտ: 

Հիշեք, Ես մեռա ձեր մեղքերի համար: Հիմա միայն հարմար է, որ դուք թույլ տաք Ինձ 

առաջնորդել ձեզ այս ժամանակ դեպի Երկրի վրա Նոր Դրախտը: 

Միայն Ես՝ Հիսուս Քրիստոսը, կարող եմ առաջնորդել ձեզ: Հիշեք, որ առանց Ինձ դուք 

ոչինչ եք: 



Ձեր Հիսուս  

 

 

Ոչ մի մարգարեի չեն տրվել այսքան մեծ քանակությամբ 

պատգամներ Իմ սիրելի Մոր և Սուրբ Երրորդության 

կողմից 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, դու չպետք է թույլ տաս, որ քեզ շփոթեցնի Իմ Սուրբ պատգամների 

մերժումը Իմ այն հետևորդների կողմից, ովքեր գիտես, որ հատկապես նվիրված են Իմ 

Սուրբ Կամքին: 

 

Այս տեսակի մերժումը ինտենսիվորեն կավելանա, մինչ Իմ Խոսքը կմասնատվի 

ծվենների և կանտեսվի ասես թե այն ոչինչ է: 

 

Մերժման ցավը, որը զգում ես, Իմ ցավն է: Քեզ հասցված նվաստացումն ու ծաղրը Իմ 

հալածանքն է: Այդ չհավանությունից վիրավորվելու փոխարեն դու պետք է ընդունես 

այն լռությամբ: 

 

Ուրախ եղիր արցունքներիդ միջից, քանի որ գիտես հիմա որ Ինձ միշտ մերժել են, 

նույնիսկ Իմ սեփական աշակերտները: 

 

Եթե թույլ տաս, որ Իմ Խոսքի մերժումը ուշացնի քո կողմից Իմ պատգամների 

տարածումը, ապա ավելի քիչ հոգիներ կփրկվեն: 

 

Միշտ հիշիր, որ Իմ ամենամեծ ցանկությունը հոգիներ փրկելն է: 

 

Իմ առաքելությունը չպետք է արատավորվի մարդկային կարծիքից, որը 

պատրաստված է քեզ թուլացնելու համար: 

 

Խոսքերը, որոնք Ես տալիս եմ քեզ այս երեկո, հարմարավետություն ապահովելու 

համար չեն, այլ շեշտելու համար աշխարհին տրվող Իմ նախազգուշացումների 

հրատապությունը: 

 

Քեզնից առաջ Աստծո շատ պատգամատարներ են եկել, աղջի՛կս, 

նախապատրաստելու մարդկությանը Իմ Երկրորդ Գալուստի համար: 

 

Ոչ մի մարգարեի այդքան մեծ քանակությամբ պատգամներ չեն տրվել Իմ սիրելի Մոր 

և Սուրբ Երրորդության կողմից: 

 

 



Միայն այս պատգամները կարող են բացահայտել գալիք ժամանակների 

գաղտնիքները և առաջարկել այն օրհնությունները, որոնց կարիքն ունեն Աստծո 

բոլոր զավակները մինչև վերջին օրը: 

 

Վերցրեք ձեզ կյանք տալու համար ողջ մարդկությանը տրված Իմ Խոսքի ընծան: 

 

Առանց Իմ օգնության ձեզ համար շատ դժվար կլինի դիմանալ առջևում սպասվող 

փորձություններին: 

 

Իմ բոլոր ճշմարիտ պատգամատարները նախապատրաստում են Աստծո 

զավակներին Իմ Երկրորդ Գալուստի համար: Իմացեք, որ դա տեղի կունենա այս 

սերնդի կյանքի ընթացքում: 

 

Վերցրեք Իմ Գավաթը, խմեք նրանից, թող որ այն լցնի ձեզ զանազանության ընծայով, 

որ կարողանաք օգնել Ինձ՝ հոգիներ փրկել: 

 

ՁԵր Հիսուս 

 

 

Կույս Մարիամ. Ես, Իմ Որդու հետ, կարող եմ տալ ձեզ 

շնորհները և պաշտպանության շրջանը, ուր ոչ մի ընկած 

հրեշտակ չի կարող ներթափանցել 
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Զավա՛կս, ինչպե՜ս է իմ Որդին տառապում այս ժամանակ, և ինչպե՜ս է իմ սեփական 

տառապանքը միահյուսված Նրա տառապանքի հետ: 

 

Նրանք, ովքեր տառապանք են պատճառում ուրիշներին, խաչում են իմ Որդուն: 

 

Երբ նրանք սարսափելի բաներ են անում, որոնք առաջացնում են դժվարություններ, 

ցավ և մահ Աստծո զավակների հանդեպ, նրանք վերստին առաջացնում են իմ Որդու 

տառապանքը: 

 

Նրանք, ովքեր հետևում են խաբեբայի ուղուն, յուրաքանչյուր վայրկյան 

գայթակղության են ենթարկվում Սատանայի կողմից առաջնորդվող ընկած 

հրեշտակների կողմից: 

 

Նրանցից շատերը չգիտեն դա, ուստի դուք պետք է աղոթեք նրանց համար: 

 

Նրանցից շատերը չեն հասկանում, որ իրենք օգտագործվում են չարի կողմից՝ 

մարդկային ռասայի ոչնչացմանը հասնելու համար: 

 



Շատ շուտով Սատանան կանտեսի նրանց, երբ նրանք այլևս ոչ մի նպատակի չեն 

ծառայի: 

 

Իմ Որդին կսպասի՝ այդպիսի մեղավորներին ետ՝ Իր Սուրբ Բազուկների մեջ 

ընդունելու համար, այնքան որ գթառատ է Նա: 

 

Սատանայի կողմից նյութվող չար պլանները, անտեսանելի բոլորի համար, վիշտ են 

բերելու իմ Հավիտենական Հորը: Այդ կարծրացած մեղավարները, իրենց 

եղբայրներին ու քույրերին վիրավորելով, Աստծուն են վիրավորում: 

 

Երբեք չմտածեք, թե նրանք կհասնեն այն ամենին, ինչ սկսել են անել: 

 

Ինձ՝ Աստծո Մորը, որպես Համա_Ազատարար և Բարեխոս, տրվել են օձին 

ոչնչացնելու շնորհները: Ինձ խնդրելով, զավակնե՛րս, Ես կարող եմ առաջարկել ձեզ 

պաշտպանություն վախից: 

 

Ես կարող եմ, իմ Որդու հետ, տալ ձեզ շնորհները և պաշտպանության շրջանը, որը ոչ 

մի ընկած հրեշտակ չի կարող ներթափանցել: 

 

Սատանան չի կարող վնասել կամ հարձակվել բոլոր նրանց վրա, ովքեր ամեն օր 

աղոթում են իմ Սուրբ Վարդարանը: 

 

Երեք կամ ավելի Վարդարաններ աղոթելով դուք կարող եք տարածել այդ 

պաշտպանությունը ուրիշների նկատմամբ: Եթե նույնիսկ հարյուր հոգի անեն դա, 

ապա կարող են փրկել իրենց ազգը չարի կողմից տարածվող թունավորումից: 

 

Դուք պետք է հավաքվեք միասին, զավակնե՛րս, և աղոթեք՝ ձեզ պաշտպանելու 

համար: 

 

Դուք պետք է առատաձեռն լինեք սրտով և աղոթեք ձեր թշնամիների համար, քանի որ 

նրանցից շատերը չեն հասկանում, թե ինչ են անում: 

 

Ամբողջապես իմ Որդուն վստահելով և Նրա ընծաները ընդունելով, որոնք Նա հիմա 

բերում է ձեզ Իր ուսուցումների և մարգարեությունների միջոցով, դուք կարող եք 

վերացնել ձեր ողջ վախը: 

 

Սատանան որսում է և սնվում է վախի միջոցով: Նայեք Ճշմարտությանը և 

օգտագործեք աղոթքը՝ մեղմացնելու համար այն նյութվող չար պլանները, որոնք 

գաղտնի նյութվում են չար խմբերի կողմից, ովքեր ցանկանում են ոչնչացնել 

մարդկությանը: 

 

Զգացեք իմ Որդու սերը՝ ձեր սրտերը բացելով: Հանձնեք ինձ՝ Փրկության Մորը, ձեր 

անհանգստությունները, և ես կտանեմ դրանք Իմ Որդուն: 

 

Հետո ես կծածկեմ ձեզ իմ Ամենասուրբ Թիկնոցով, և դուք կզգաք մի զորություն, որը 

կարող է գալ միայն Երկնքից: 



Միայն այդ ժամանակ դուք կլցվեք խաղաղությամբ, խիզախությամբ և 

վճռականությամբ՝ դառնալու համար Աստծո բանակի մի մասը: Այդ բանակը, որն 

արդեն կազմավորվում է, կազմված է բազմություններից՝ յուրաքանչյուր ազգի միջից: 

 

Նրանք կքայլեն մինչև վերջ և չեն կարող մատնվել պարտության: 

 

Շնորհակալ եմ, զավա՛կս, կանչիս պատասխանելու համար: 

 

Ձեր սիրող Մայր 

Մայր Փրկության 

 

 

Եկեք Ինձ մոտ դուք բոլորդ, ովքեր անարժան են զգում: 

Ես սպասում եմ ձեզ: 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ հետևորդները պետք է հասկանան, որ ինչպես ցանկացած լավ 

ծնող, Ես միշտ կուզենամ այն, ինչն ամենալավն է նրանց համար: 

 

Ես երբեք նրանց չեմ տա այն ամենն, ինչ իրենք ցանկանում են, եթե դա չի 

համապատասխանում Իմ Ամենասուրբ Կամքին: 

 

Ես երբեք նրանց թույլ չեմ տա շեղվել Ճշմարտության ուղուց առանց հորդորելու 

նրանց, որ վերադառնան դեպի Ինձ: 

 

Ես միշտ կփորձեմ պաշտպանել նրանց ամեն վնասից: 

 

Ես նաև կպատժեմ նրանց ցանկացած սխալ արարքի համար: 

 

Ես կբարկանամ և կարող եմ բարկանալ, երբ նրանք չարիք են գործում ուրիշների 

հանդեպ: 

 

Ես նաև կներեմ նրանց, երբ նրանք սխալվում են, եթե իսկապես վշտանում են իրենց 

սխալ ուղու համար: 

 

Ես համբերատար եմ: Ես հեշտությամբ չեմ ցնցվում շոկից, ոչ էլ չարակամություն եմ 

պահում: 

 

Ահա թե ինչու նույնիսկ նրանք, ովքեր մոլորվել կորել են և իրենց ներսում դատարկ են 

զգում, պետք է խնդրեն Ինձ, որ պահեմ իրենց, սիրեմ և բերեմ նրանց այն 

Աստվածային Սերը, որը նրանց կբերի ճշմարիտ խաղաղություն: 

 

Այնքան շատերն են կորած և մոռացել են Ինձ: 



Շատերն իրենց վարած մեղավոր կյանքի պատճառով չեն ցանկանում շրջվել դեպի 

Ինձ:  Նրանք ամաչում են, չգիտեն ինչպես աղոթել և սխալ կերպով հավատացած են, 

թե իրենց համար չափազանց ուշ է: Որքան սխալ են նրանք: Նրանք երբեք չպետք է 

մոռանան, որ Ես երկրի վրա Իմ կյանքն առաջարկեցի ձեզանից յուրաքանչյուրի 

համար: 

 

Ես այդպես հեշտությամբ չեմ հրաժարվում հոգիներից: Ես սիրում եմ բոլոր նրանց, 

ովքեր իրենց գործողությունների, արարքների և մտքերի միջոցով խախտում են Իմ 

Հոր Օրենքները: Դուք թանկ եք Ինձ համար: Ես սիրում եմ ձեզ այնպես, ինչպես 

սիրում եմ Աստծո բոլոր զավակներին: 

 

Երբեք չհավատաք, որ ավելի քիչ եք սիրված, քանի որ մեղք եք գործում: Մեղքը, 

մինչդեռ ատելի է Ինձ համար, այն բիծն է, որով դուք ծնվել եք: 

 

Համարյա անհնար է երկրի վրա գտնվող ամեն հոգու համար, որ մեղք չգործի: 

Երբեք չզգաք, թե Ես երբեք չեմ օգնի կամ չեմ ողջունի ձեզ գալ Իմ Բազուկների մեջ: 

 

Դուք առաջին շարքում կանգնած կլինեք՝ ներս մտնելու համար երկրի վրա Իմ Նոր 

Դրախտը, որը կտևի 1.000 տարի, երբ շևջվեք դեպի Ինձ: Ես ձեզ խնդրում եմ միայն որ 

խոսեք Ինձ հետ այս բառերով. 

 

Խաչակրաց աղոթք (62) Կորած և անօգնական մեղավորների համար. 

Ո՛վ Հիսուս, օգնիր ինձ, քանի որ ես մի կորած, անօգնանկան մեղավոր եմ խավարի 
մեջ: Ես թույլ եմ և խիզախություն չունեմ Քեզ փնտրելու: Տուր ինձ ուժը՝ կանչելու Քեզ 
հիմա, որպեսզի կարողանամ դուրս պրծնել իմ հոգու խավարից: 
 
Բեր ինձ Քո Լույսի մեջ, սիրելի Հիսու՛ս, ներիր ինձ, օգնիր ինձ դառնալ ամբողջական 
նորից և տար ինձ դեպի Քո Սերը, խաղաղությունը և Հավիտենական Կյանքը: Ես 
ամբողջապես վստահում եմ Քեզ և խնդրում՝ վերցնել ինձ մտքով, մարմնով և հոգով 
մինչ հնազանդվում եմ Քո Աստվածային Կամքին: 
Ամեն: 
 

Եկեք Ինձ մոտ, դուք բոլո՛րդ, ովքեր անարժան եք զգում: Ես սպասում եմ ձեզ: Ձեզ 

մնում է միայն երկարել ձեր ձեռքը և հասնել Ինձ: 

 

Ես լսում եմ: Ես տեսնում եմ: Ես լաց եմ լինում: Ես սիրում եմ ձեզ: 

 

Ես երբեք տեղի չեմ տա մինչև Իմ Բազուկների մեջ չլինեք, և Իմ Աստվածային 

Գթասրտությունը ողողի ձեր հոգին: 

 

Շուտով դուք վերջապես կտեսնեք Իմ Մեծ Գթասրտության Ճշմարտությունը: Ձեր 

կասկածները կընկնեն ինչպես մի արտաքին պատյան՝ բացահայտելու համար ձեր 

հոգին, որը կլցվի Լույսով, և դուք վազելով կգաք դեպի Ինձ: Ես սպասում եմ այդ 

օրվան մեծ հույսով և ուրախությամբ: Միայն երբ յուրաքանչյուր խեղճ կորած հոգի 

իմանա, որ միայն Ես՝ Հիսուս Քրիստոսը կարող եմ փրկել իրենց, միայն այդ 

ժամանակ Իմ Սիրտը կլավանա: Հիշեք, Ես դատապարտում եմ մեղքը, բայց Ես սիրում 



եմ յուրաքանչյուր մեղավորի, անկախ նրանից, թե նրանք ինչ են արել: Երբեք մի 

վախեցեք գալ Ինձ մոտ, խոսել Ինձ հետ, քանի որ Ես ձեզ չափազանց շատ եմ սիրում, 

որ մերժեմ ձեզ երբ ճշմարիտ զղջում եք: 

 

Ձեր սիրող Հիսուս 

 

 

Մարդը կենդանիներից չի զարգացել, բայց դրան է, որ 

նրանք, ովքեր չեն հավատում Աստծուն, կստիպեն ձեզ 

հավատալ 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ժամանակի սկզբից ի վեր և երբ աշխարհը արարվեց Իմ 

Հավիտենկան Հոր կողմից, բավականին շատ խառնաշփոթություն կա մարդկային 

ռասայի ծագման մասին: 

 

Երբ Իմ Հայրը ստեղծեց աշխարհը, որպեսզի ընտանիք ունենա, շատ 

նախապատրաստություն կատարվեց: 

 

Նա ստեղծեց երկիրը, ծովերը, բույսերը, ծառերը, սարերը, գետերը, կենդանիներին և 

հետո, վերջին հաջորդ օրը, երբ ամեն ինչ իր տեղում էր Դրախտում, Նա ստեղծեց 

մարդուն: Մարդը, չնայած աղտոտված է մեղքով, սուրբ արարած է: Կենդանիները 

մարդկությանը ծառայելու համար են: 

 

Մարդը կենդանիներից չի զարգացել, բայց դրան է, որ նրանք, ովքեր չեն հավատում 

Աստծուն, կստիպեն ձեզ հավատալ: 

 

Էվոլյուցիայի մասին տեսությունները, որոնք հռչակում են թե մարդն առաջացել է 

կենդանիներից, սուտ են: Դրանք երբեք չեն կարող ապացուցվել: 

 

Սատանան, նրա ընկած հրեշտակները և յուրաքանչյուր դև, որը դուրս է գալիս 

Աստծո թշնամուց, համոզել են մարդուն այդ սարսափելի ստի մեջ: 

 

Մարդն Աստծո զավակ է, բայց Աստծո մարդկային զավակին նվաստացնելու համար 

Սատանան ցանկանում է խառնաշփոթ ստեղծել մարդկության սրտերում: 

 

Ինչու՞ է նա քարոզում այդ սուտը կեղծ ուսուցումների միջոցով: Որպեսզի կարողանա 

ապացուցել, թե մարդը զարգացել է կապիկներից, իսկ հետո համոզի, որ նրանք Իմ 

Հավիտենական Հոր Ձեռքով չեն ստեղծված: 

 

Սա սատանայի կողմից նյութված ամենամեծ ստերից մեկն է, օգտագործելով այն 

մարդկանց հոգիները, ովքեր հայտարարում են, թե իրենք ավելի խելացի են, քան 



իրենց մնացած եղբայրներն ու քույրերը: Գիտնականները հայտարարում են, թե 

մարդը զարգացել է կենդանիներից, բայց նրանք խաբված են: 

 

Գիտությունը խեղաթյուրվում է, երբ փորձում է հայտարարել ճշմարտությունը 

տիեզերքի արարման մասին: 

 

Ոչ մի մարդ չի հասկանում Աստվածային Արարչության հրաշքը: 

 

Եթե մարդը հավատացած է, թե գիտի մարդկության ծագման մասին բոլոր 

պատասխանները՝ հիմնված մարդկային մտածողության վրա, ապա նա խաբում է ոչ 

միայն այլ խեղճ հոգիների, այլև ինքն իրեն: 

 

Երբ այդպիսի հոգիների մեջ ներկա չէ Աստծո Սերը, ովքեր հավատում են մարդկային 

խելքի գերակայությանը, ապա աթեիզմը տարածվում է մոլախոտի պես: 

 

Այդ մոլախոտը, որն աճում է ամեն ուղղությամբ, թունավորում և ոչնչացնում է ամեն 

երևացող բերք և առաջացնում է հիվանդություն: 

 

Միակ բուժումը Աստծուց օգնություն խնդրելն է խոնահ աղոթքի միջոցով և խնդրելը, 

որ Ճշմարատությունը բացահայտվի: 

 

Աթեիստների կողմից տարածված այնքան շատ ոչ ճշմարտություններ են ոչնչացրել 

միլիոնավոր մարդկանց, ովքեր փորձում են ապացուցել, թե Աստված գոյություն 

չունի: Նրանց զոհերը ձեր աղոթքների կարիքն ունեն: 

 

Աթեիզմը աշխարհում ամենամեծ կրոնն է, և նրանք, ովքեր իրենց կյանքը նվիրաբերել 

են այդ խաբեությանը, կորած են հավիտյան: 

 

Նրանք կկանգնեն դժոխքի կրակների առաջ: 

 

Եթե նրանք չշրջվեն դեպի Ինձ Նախազգուշացման ընթացքում կամ դրանից հետո, 

նրանք կտառապեն սարսափելի պատժից: 

 

Աղոթեք նրանց համար: 

 

Ձեր Հիսուս 

 

 

Կույս Մարիամ. Աշխարհը գլխիվայր շրջվել է 

հեթանոսությունից 
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Զավակնե՛րս, ես կոչ եմ անում բոլորիդ միանալ աղոթքի մեջ՝ մեղավորների դարձի 

համար և շարունակել ձեր ամենօրյա աղոթքները: 



Պահեցողությունը կփրկի այնքան շատ հոգիների, և մի մեծ ընծա է՝ իմ սիրելի Որդուն: 

Այնքան շատերն են աշխարհում շրջվել իմ Որդուց: 

 

Ինչպե՜ս է Նա լալիս այս ժամանակ: Նա այնքան շատ է սիրում նրանց, և սիրտ է 

կոտրվում տեսնել հատկապես նրանց անհավատարմությունը, ովքեր ընդունում են, 

որ Նա Ամենաբարձրյալ Աստծո ճշմարիտ Որդին է: 

 

Աշխարհը գլխիվայր շրջվել է հեթանոսությունից: Այն դարձել է խառնաշփոթի, 

ատելության, իրարանցման ու անհանգստության վայր: 

 

Դա նման է դժոխքի վիճակին, չնայած սարսափեցնող և ցավալի ոչինչ չկա: Բայց չարի 

զորությունը ստեղծել է այդ ատելի լարվածությունը, և այն շրջապատում է Աստծո 

բոլոր զավակներին: 

 

Շատ քչերին չի դիպել թույնը, որը տարածվում է խավարի կողմից ամեն մի ազգի մեջ:  

 

Այնքան շատերն են կուրացել այդ խավարից և հույս չունեն: 

 

Շատերը չեն շրջվում դեպի Աստված և շարունակում են մի ճանապարհով, որը նրանց 

բերում է շատ դժբախտություն: 

 

Նրանք, ովքեր սիրում են Աստծուն, բայց քիչ ուշադրություն են հատկացնում Նրան 

աղոթքի միջոցով, նույնքան անօգնական են: 

 

Միայն աղոթքը, պաշտամունքն ու զոհաբերությունը կարող են ձեզ մոտեցնել 

Աստծուն: Ուրիշ ոչ մի բան ձեզ խաղաղություն չի բերի: 

 

Աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք այն հոգիների համար, ովքեր պաշտում են կեղծ 

աստվածների: Նրանք աղոթքի շատ կարիք ունեն այս ժամանակ: 

 

Աղոթեք չարի կողմից գայթակղվածների համար, ով դժբախտություններ է բերում 

նրանց, ովքեր իրենց վերահսկողության տակ են: 

 

Նրանք քիչ ժամանակ ունեն մինչև Խոստովանությունը՝ Նախազգուշացումը: Երբ այդ 

օրը գա, նրանք պետք է ցույց տան խոնարհություն, երբ ճշմարտությունը 

բացահայտվի իրենց: 

 

Իմ Որդու մեծ պլանը՝ փրկելու մարդկությանը, պարաստ է բացահայտվելու 

աշխարհին: 

 

Շատերը չեն փրկվի: 

 

Ահա թե ինչու Նրա բոլոր սիրող աշակերտները պարտականություն ունեն հիմա՝ 

աղոթել դարձի համար, որպեսզի որքան հնարավոր է շատ հոգիներ փրկվեն: 

 



Գնացեք խաղաղությամբ, զավակնե՛րս, հանգստացած այն գիտությամբ, որ իմ Որդին 

միշտ ողորմած է: 

 

Նա ցանկանում է փրկել բոլորին, և Խոստովանությունն այն Ընծան է, որը Նա 

ներկայացնում է աշխարհին այդ անելու համար: 

 

Նախազգուշացումը մեծագույն Ընծան է՝ մարդկությանը, Խաչի վրա Նրա Մահից ի 

վեր: 

 

Ուրախացեք, քանի որ շատ հոգիներ, ովքեր այլապես կտառապեին դժոխքում 

հավիտենությունը, կարող են փրկվել և ստանալ Հավիտենական Կյանքի Ընծան: 

 

Շնորհակալ եմ Երկնքից եկող այս կանչին պատասխանելու համար: 

 

Ձեր սիրող Մայր Աստծո 

Մայր Փրկության 

 

 

 

Երբ տարածում եք ատելություն Երկնքից ուղարկված 

մարգարեների մասին, մեղավոր եք մի մեղքի մեջ, որն 

ունի հսկայական հետևանքներ 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ինչպես է Իմ սիրտը կոտրվում, երբ տեսնում եմ նրանց, ովքեր 

ասում են, թե Աստծո հետևորդներ են և մեծամտորեն ցուցադրում են Նրա Օրենքները: 

Նրանք կեղծավորներ են: 

 

Այդ նրանք են, որ ասում են թե հետևում են Իմ Հոր Պտվիրաններին, բայց կարծում են 

թե կարող են արհամարհել ուրիշներին, ովքեր մեղք են գործում: 

 

Այսպես կոչված հանդուժողականություն քարոզելով, նրանք առաջինն են վերցնում 

Սուրբ Գիրքը /օգտագործելով/ որպես միջոց՝ սուտ հռչակելու համար, նրանք 

մեծապես վիրավորում են Ինձ: 

 

Սրանք այն մարդիկ են, ովքեր ասում են, որ սխալ է Աստվածային 

Նախախնամությանը հավատալը: Սրանք այն մարդիկ են, ովքեր դարեր շարունակ 

հարցականի տակ են դնում Երկնքի կողմից ուղարկված տեսանողներին, իսկ հետո 

փորձում են մերժել նրանց Սուրբ Գրքում գրված Իմ Սուրբ Խոսքն օգտագործելու 

միջոցով: 

 

Ցանկացած մարդ, ով մերժում է Իմ Խոսքը, հավատարիմ չէ Ինձ: 



Ցանկացած մարդ, ով իրեն առանձնացնում է իր եղբայրներից ու քույրերից որպես 

ինտելեկտուալ կերպով գերակա, պետք է զգույշ լինի: 

 

Ցանկացած մարդ, ով օգտագործում է Սուրբ Գիրքը՝ ներկայացնելու համար 

Ճշմարտության շրջված տարբերակ, կպատժվի: 

 

Ցանկացած մարդ, ով ոտքի է կանգնում և հռչակում Ճշմարտությունը, սակայն չի 

ընդունում այս վերջին ժամանակներում աշխարհին տրվող Իմ Խոսքը, մի կողմ 

կնետվի Իմ կողմից: 

 

Դուք մեղավոր եք հոգևոր նախանձի մեջ, և դրա համար կկանգնեք պատժի առաջ: 

 

Երբ ատելություն եք տարածում Երկնքի կողմից ուղարկված մարգարեների հանդեպ, 

ապա մեղավոր եք մի մեղքի մեջ, որն ունի հսկայական հետևանքներ:  

 

Որովհետև այդպես անելով դուք ոչ միայն սուտ եք հռչակում, դուք խոչընդոտում եք 

Աստծո Խոսքին: 

 

Ես խնդրում եմ, որ դադարեցնեք տանջելու և զրպարտելու ձեր քարոզարշավը հիմա: 

Դուք երբեք չեք արգելի որ Իմ Խոսքը լսվի: 

 

Ինչու՞ եք շարունակում փորձել չարչարել այս Առաքելությունը: Մի՞թե մինչև հիմա 

չհասկացաք, որ Սուրբ Հոգու Կրակը չէր կարող տարածվել այնպես, ինչպես 

տարածվել է, եթե Իմ Պատգամները Երկնքից չլինեին: 

 

Ձեզ օգտագործոմ է չարը, ով ոչ մի բանի առաջ կանգ չի առնի արգելելու համար, որ 

Իմ այս Սուրբ Պատգամները տրվեն աշխարհին: 

 
Պատգամ հոգևորականների համար. 
 

Ձեզնից նրանք, ովքեր սրբազան երդում են տվել որպես երկրի վրա Իմ Եկեղեցու 

ծառա, լսեք Ինձ հիմա. 

 

Երբ դուք հրապարակայնորեն մերժում եք Իմ Պատգամները և արգելում Ինձ՝ ձեր 

Հիսուսին հոգիներ փրկելու այս առաքելության մեջ, դուք ամենամեծ մեղքն եք 

գործում: 

 

Դուք կտառապեք դրա համար, և ձեր քավարանը կզգաք երկրի վրա: Յուրաքանչյուր 

մարդ, կին և երեխա ականատես կլինի Երկնքի դեմ ձեր կատարած վիրավորանքին: 

 

Իմ մարգարեների հանդեպ ձեր խեղաթյուրված գնահատականը ձեզ հոգևորապես 

դատարկ կթողնի և ձեր հոգին կտառապի մի չտեսնված տառապանքով:  

 

Եթե դուք Իմ սրբազան սպասավորներից եք և վստահ չեք Իմ Ձայնի հանդեպ, մինչ Ես 

հիմա խոսում եմ ձեզ հետ, դուք պետք է լուռ մնաք: Դուք պետք է աղոթեք 

զանազանության համար, նախքան կմտածեք մերժել Իմ Սուրբ Խոսքը: 



Իմ սրբազան սպասավորներից հազարավորները չեն կարողանա ճանաչել վերջին 

ժամանակների այս մարգարեի մեջոցով ուղարկված Իմ Խոսքը: Ինչպե՜ս է դա 

կոտրում Իմ Սիրտը: 

 

Շատերը կընկնեն հակաքրիստոսի իշխանության տակ և կամայացնեն երկրի վրայի 

Իմ Եկեղեցին: 

 

Իմ սրբազան սպասավորներից շատերը կկանգնեն Իմ Եկեղեցին հալածողների 

կողքին: Գայթակաղությունն արդեն սկսվել է: 

 

Խաբեբան նախապատրաստում է ձեզ, որ մերժեք Ինձ, իսկ ձեր հպարտությունը 

խանգարում է ձեզ տեսնել դա: 

 

Իմ սրբազան սպասավորներից շատերը բավարար չափով խիզախ չեն լինի վեր 

պահելու համար Երկրի վրայի Իմ Եկեղեցին: Շատերը կկանգնեն Կեղծ Մարգարեի 

կողքին և կմերժեն Իմ հոտը, որոնց հավատը հնարավորություն կտա նրանց 

փնտրելու Ճշմարտությունը: 

 

Մի՞թե չգիտեք, որ Ես Եկեղեցին եմ: 

 

Մի՞թե չգիտեք, որ Եկեղեցին կտառապի իր սեփական խաչելությամբ, ինչպես Ես 

տառապեցի: 

 

Նրան /եկեղեցուն/ կտանջեն: Նա խաչված կթվա, և շատերը կմտածեն թե այն մեռած է: 

Բայց ինչպես Իմ Հարությունը, նա նորից վեր կբարձրացվի դեպի կյանք, քանի որ 

հասկացեք, որ այն հնարավոր չէ ոչնչացնել: 

 

Ես նախազգուշացնում եմ Իմ բոլոր սրբազան սպասավորներին, ովքեր չեն ճանաչում 

իրենց ապրած ժամանակները, որ հիմա զգոն լինեն, քանի որ երկրի վրայի Իմ 

Եկեղեցին կրում է երբևէ կրած իր ամենամեծ տառապանքը: 

 

Դուք պետք է նախապատրաստվեք և բացեք ձեր աչքերը: 

Ձեր կարծքով Ես ե՞րբ պետք է գամ և նախազգուշացնեմ ձեզ: Մի՞թե կարծում եք, թե 

դա ապագայում ինչ-որ ժամանակ է լինելու: Որ այն երբեք չի լինի ձեր կյանքի 

ընթացքում: 

 

Իմ Երկրորդ Գալուստի ժամանակը շատ մոտ է: 

 

Ես շուտով կբաժանեմ բարիներին չարերից այն բանից հետո, երբ ամեն ջանք կարվի 

մարդկության մեծ մասին դարձի բերելու համար: 

 

Ձեր պարտքն է ու պարտականությունը՝ բաց պահել միտքը, սիրտը և հոգին: 

 

Ես կարիք ունեմ, որ դուք արձագանքեք Իմ աղերսին՝ օգնելու Ինձ փրկել որքան 

հնարավոր է շատ հոգիների: 

 



Հետևեք Ինձ: Դուք դրա համար եք կանչված: 

 

Սրա համար եք դուք հավատարմության խոստում տվել Ինձ՝ ձեր Հիսուսին: 

 

Դուք ձեր խոստումները չեք տվել ձեր սեփական պայմաններով: 

 

Դուք պետք է թույլ տաք Ինձ ուղղություն տալ ձեզ և օգնել պաշտպանելու համար 

Եկեղեցին երկրի վրա: 

 

Շատ վնաս է հասցվել Իմ Եկեղեցուն: Իմ Եկեղեցին բաղկացած է բոլոր նրանցից, 

ովքեր սիրում են Ինձ, ներառյալ Իմ բոլոր սրբազան սպասավորները: 

 

Դուք պետք է լինեք ուժեղ, խիզախ և հավատարիմ; Դուք չպետք է թույլ տաք, որ վախը 

կամ գազանը խժռեն ձեր հոգին: 

 

Լսեք Իմ Խոսքը նախքան կանտեսեք Իմ մարգարեներին: 

 

Երբեք մի մերժեք Իմ պատգամներից ոչ մեկը առանց զանազանության համար 

աղոթելու: Նույնիսկ այդ ժամանակ պետք է զգույշ լինեք, որ չզրկեք Աստծո 

զավակներին այն շնորհների ընծայից, որոնք Ես հիմա հեղում եմ այն խեղճ հոգիների 

վրա, ովքեր քաղցում են Իմ Ուսուցումների Ճշմարտությանը: 

 

Նրանք, ովքեր բացահայտորեն մերժում են այս մարգարեին տրվող Իմ Խոսքը, 

իմացեք, որ Ինձնից ներողամտություն կխնդրեք երբ Ճշմարտությունը բացահայտվի: 

 

Այդ ժամանակ նրանց համար, ովքեր պատախանատու կլինեն Ինձնից հոգիներ 

հեռացնելու համար, չափազանց ուշ կլինի: 

 

Ձեր չար լեզվի պատճառով Ինձ համար կորած այդ հոգիները հավիտենական կյանք 

չեն ունենա: 

Մերժեք Իմ Խոսքը հիմա, կամ էլ հրաժարվեք Իմ Պատգամից՝ սխալներ ունենալու 

համար, և դուք մի կողմ կնետվեք: Դուք հարմար չեք Իմ հոտին առաջնորդելու 

համար: 

 

Ձեր Փրկիչ 

Հիսուս Քրիստոս 

 

Ես ճանաչում եմ Իմ յուրայիններին, և նրանք ճանաչում 

են Ինձ 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, դու երբեք չպետք է մոռանաս այս առաքելության ահռելիությունը: 

 



Շատ անգամ քեզ կքաշեն խաբեբայի կողմից դրված թակարդների մեջ՝ քեզ խաբելու 

համար: 

 

Անողորմ կերպով, նա և բոլոր նրանք ում նա հեշտությամբ առաջնորդում է, կանեն 

ամեն ինչ՝ վարկաբեկելու համար քեզ տրվող Իմ Խոսքը: 

 

Դու պետք է բարձրանաս և անտեսես այդպիսի խայթոցները: 

 

Քանի որ դու տվել ես /Ինձ/ քո ազատ կամքը, հիմա ամենակարևորը Իմ հանդեպ քո 

հնազանդությունն է: 

 

Թույլ տուր Ինձ Իմ Աստվածային Իմաստությամբ քո առջև դնելու Երկրի վրա Դրախտ 

տանող Իմ կատարյալ ուղին: 

 

Իմ հետևորդները նույնպես պետք է ուշ դարձնեն Իմ նախազգուշացումներին: Դուք 

կատաղի հարձակման կենթարկվեք, ձեզանից ամեն մեկը և յուրաքանչյուրդ, Իմ 

Խոսքը հռչակելու համար: 

 

Սա նմանը չունեցող առաքելություն է: 

 

Դուք, Իմ բանա՛կ, կառաջնորդեք Իմ Մնացորդ Եկեղեցու հոտը դեպի Դրախտի 

դարպասները: 

 

Սա ձեր հանդեպ մեծ անձնական հալածանքի պատճառ կլինի, և հեշտ չի լինի 

ճանապարհը: 

 

Դուք պետք է միավորվեք և միմյանց ուժ տաք, քանի որ թվի մեջ սփոփանք կգտնեք 

միմյանց հանդեպ: 

 

Երկրի բոլոր անկյուններում Իմ բանակը հավաքվում է հիմա: 

 

Բոլոր տեսանողները, ովքեր Իմ Մոր միջոցով հաղորդակցվում են Աստվածային 

Ճշմարտության հետ հիմա, կվառեն Սուրբ Հոգու բոցը Իմ մարգարեների հետ միասին, 

որպեսզի մնացորդ բանակը ինչպես հարկն է նախապատրաստվի առջևում սպասվող 

մարտին: 

 

Երբեք չկասկածեք Իմ Սիրուն: Հիշեք, որ միայն նրանք, ովքեր հետևում են Ինձ, կարող 

են մտնել Նոր Դրախտ: 

Երբ նրանք, ովքեր կգան ձեզ մոտ և տառապանք կպատճառեն ձեզ, հիշեք, որ ձեր 

պարտականությունը նրանց ներելն է և նրանց հոգիների համար աղոթելը: 

 

Սեր ցույց տվեք նրանց հանդեպ, ովքեր տանջում են ձեզ Իմ Անվամբ: Այս կերպ կարող 

եք պարտության մատնել Սատանային, և նա կկորցնի ձեր վրա ունեցած 

իշխանությունը: 

 

Ես կհրահանգավորեմ ձեզ ձեր ճամփորդության յուրաքանչյուր քայլի ընթացքում: 



Ես քայլում եմ ձեզ հետ միշտ: 

 

Ես ճանաչում եմ Իմ յուրայիններին, իսկ նրանք ճանաչում են Ինձ: 

 

Ձեր Հիսուս 

 

 

 Նոր Դրախտը. Դուք պատրաստված կլինք մաքուր 

մարմնով, անեղծ, ազատ հիվանդությունից, ֆիզիկական 

մահից և ծերացումից 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Նոր Դրախտն ավարված է իր ողջ փառքով, պատրաստ երկրի վրա 

Աստծո բոլոր զավակների համար: 

 

Այն կներկայացվի իր ողջ փառքով, ճիշտ ինչպես այն Դրախտը, որն ստեղծվել էր Իմ 

Հոր Կողմից իր զավակների համար ամենասկզբում: 

 

Ինչպես են հրեշտակներ երգում և ուրախանում, քանի որ չհավատացող աշխարհին 

այս մեծ հմայքի բացահայտման ժամանակը շատ մոտ է: 

 

Այն կներկայացվի Իմ կողմից, երբ Նոր Երուսաղեմն իջնի երկրի վրա Իմ Երկրորդ 

Գալուստի ազդարարության ժամանակ: 

 

Քեզ, աղջի՛կս, կասվի, որ հայտարարես այդ մասին հենց Իմ հայտնվելուց 

անմիջապես առաջ: 

 

Միայն նրանք, ովքեր Ինձ ընդունում են որպես Մեսիա, կկարողանան մտնել նրա 

փառահեղ դարպասներից ներս: 

 

Ամեն կանչ կարվի Երկնքից՝ հասնելու համար բոլոր նրանց, ովքեր կմերժեն Իմ մեծ 

ընծան, մինչև վերջին փողի հնչելը: 

 

Դրանից հետո չափազանց ուժ կլինի այդ խեղճ հոգիների համար: Դրանից հետո 

նրանք օգնություն ստանալուց այն կողմ կլինեն, քանի որ Իմ Գթասրտությունը ետ 

շպրտված կլինի Իմ Դեմքին բացարձակ մերժումով: 

 

Հիմա ամենակարևորը բոլոր նրանց նախազգուշացնելն է, ովքեր իրենց հոգին 

Սատանային կորցնելու վտանգի տակ են: 

 

Հավաքեք նրանց, Իմ հետևորդնե՛ր: Զգուշորեն ուղղություն տվեք նրանց դեպի Իմ 

հոտը: Երբեք չթողնեք նրանց փրկության համար ասվող աղոթքները: 



Ո՜հ, Իմ սիրելի հետևորդնե՛ր, եթե կարողանայիք տեսնել Նոր Դրախտը, երբ Երկինքն 

ու Երկիրը կբախվեն կդառնան մեկ, ապա ծնկի կգայիք և ուրախությունից ու 

թեթևությունից լաց կլինեիք: 

 

Նրանք, ովքեր վախեցած են վերջին ժամանակների համար, երբ ձեր իմացած երկիրը 

որպես այդպիսին կփոխվի, դուք պետք է Ինձ թույլ տաք թեթևացնել ձեր 

անհանգստությունը: 

 

Դուք կտանեք ձեր ընտանիքը ձեզ հետ և կուրախանաք մաքուր ամբողջական սիրո և 

ներդաշնակության մեջ: 

 

Դուք պատրաստված կլինեք մաքուր մարմնից, անեղծ, ազատ հիվանդությունից, 

ֆիզիկակական մահից և ծերացումից:  

 

Դուք բոլորդ կունենաք ձեր բնակարանը՝ խոտով, ծառերով, սարերով, գետերով, 

ջրերի աղբյուրներով և ծաղիկներով, որոնք կշրջապատեն ձեզ իրենց ողջ փառահեղ 

գեղեցկությամբ: 

 

Կենդանիները կլինեն ընտանի և կապրեն խաղաղության և ներդաշնակության մեջ 

Աստծո բոլոր զավակների հետ: 

 

Դուք կտեսնեք ձեր զավակների ամուսնանալը, զավակներ ունենալը, և մեռածներից 

բարձրացած ընտանիքների հրաշքին ականատես կլինեն բոլորը: 

 

Այս հարությունը ոչ մի ուրախության հետ չի համեմատվի: 

 

Դուք կվերամիավորվեք ձեր սիրելիների հետ, ովքեր մահացել են այս կյանքում և 

գնացել Դրախտ: 

 

Դուք կունենաք ազգեր, ամբողջը՝ տասներկու ազգ, տասներկուսն էլ կարևորված Իմ 

Մոր Անարատ գլխի թագով, որոնց բոլորի վրա կթագավորեմ Ես Իմ Առաքյալների և 

Մարգարեների հետ:  

 

Սա է Իմ Թագավորությունը՝ խոստացված Իմ Հոր կողմից այն ժամանակից ի վեր, ինչ 

Նա ստեղծեց Դրախտը Երկրի վրա: Ով էլ որ մերժի այն, կոչնչանա: 

 

Աղոթեք, որ Աստծո բոլոր զավակներն ունենան հոգու այն մաքրությունը, որը 

հնարավոր կդարձնի նրանց համար գալ տուն՝ Երկրի վրա Իմ Հոր Դրախտը, ինչպես 

սկզբում էր, հիմա է և կլինի՝ աշխարհ առանց վերջի, ընդմիշտ: 

 

Ձեր Հիսուս 

 

 

Հայր Աստված. Ես բացահայտում եմ Նոր Երկնքի և Նոր 

Երկրի համար Իմ հետագա պլանները 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, այսօր Ես Իմ բոլոր զավակներին բացահայտում եմ Նոր Երկնքի և 

Նոր Երկրի համար Իմ հետագա պլանները: 

 

Երբ նրանք միանան դառնան մեկ փառահեղ Դրախտ, կլինեն տասներկու ազգեր: 

 

Այդ ազգերը բաղկացած կլինեն աշխարհի որոշ ազգերից, որոնք հավատարմություն 

են ցուցաբերել Իմ՝ Հայր Աստծո, Որդի Հիսուս Քրիստոսի և Աստծո Մոր՝ Երկնքի 

Թագուհու հանդեպ: 

 

Ցրվածները կմիավորվեն, միանալու համար մյուս ազգերին որպես մեկ՝ միավորված 

ինչպես մեկ Սուրբ Ընտանիք: 

 

Իմ Կամքը պատվի կարժանանա: Դուք բոլորդ կունենաք ազատ կամքի ընծան, բայց 

այն կմիահյուսվի Իմի հետ: Միայն այդ ժամանակ Դրախտի ճշմարտությունն 

իսկապես կբացահայտվի: 

 

Իմ Տասներկու ազգերը խորհրդանշված են Հայտնության Գրքի Կնոջ վրայի տասներու 

աստղերով: 

 

Այդ կինը Աստծո Մայրն է, և նա կրում է տասներկու աստղերը՝ խորհրդանշելու 

համար երկու բան. 

 

Տասներկու առաքյալներն օգնեցին Իմ Որդուն հիմնելու համար Երկրի վրայի Նրա 

Եկեղեցին: 

 

Տասներկու հատկապես ընտրված ազգերը կկազմեն միակ ճշմարիտ Առաքելական 

Եկեղեցին Նոր Երկրի վրա, երբ Երկինքն ու Երկիրը միաձուլվեն որպես մեկ Իմ Նոր 

Փառահեղ Դրախտում: 

 

Սա է այն պահը, որին Ես համբերատարությամբ սպասել եմ: 

 

Իմ Աստվածային Կամքը, որն ստեղծեց Դրախտը Ադամի և Եվայի համար, և որը մի 

կողմ նետվեց չարի կողմից պատճառված գայթակղության կողմից, հիմա կկատարվի, 

և այս անգամ Դրախտը կլինի կատարյալ: 

 

Իմ Որդին՝ մարդկության Թագավորը, Տիեզերքի Թագավորը, կթագավորի Երկրի վրա 

Իմ Նոր Դրախտի վրա: 

 

Նա առաջնորդներ կնշանակի յուրաքանչյու ազգի մեջ՝ բոլորը միավորված Իմ 

Աստվածային Կամքով: 

 

Այդ ազգերի ժողովուրդը կպատվեն Իմ Որդուն այն ձևով, որով Նրան պետք է 

պատվել, միակ ձևով՝ միմյանց հանդեպ խաղաղությամբ և սիրով: 



Նրա Օրհնյալ Մայրը՝ Փրկության մայրը, թագադրվել էր Երկնքի Թագուհի և 

կթագադրվի նաև որպես Նոր Դրախտի Թագուհի: 

 

Երկնքում Նրա Թագադրումը հետագայում աշխարհի փրկության գործում նրա դերի 

չափազանց յուրահատուկ Աստվածային Ներկայացումն էր նաև: 

 

Նա թագադրվեց մեծ պատվով և ճոխությամբ այն դերի համար որը կատարեց ոչ 

միայն որպես Աստծո Մայր և Սուրբ Հոգու նշանած, այլև որպես Փրկության Մայր, 

որին տրված է Սատանային ոչնչացնելու զորությունը: 

 

Իմ Սիրելի Որդին էր, որ սիրով դրեց տասներկու աստղերով թագը Աստծո Մոր գլխին 

նրա Թագադրության ժամանակ: 

 

Իմ Որդին է, որ Նրա գլխին կդնի թագը Նոր Դրախտում որպես Աստծո բոլոր 

զավակների Թագուհի: 

 

Մարդկությանը փրկելու Իմ Աստվածային Պլանն արդեն սկսվել է: 

 

Իմ ցանկությունն է, որ այս Առաքելությունն օգնի Ինձ հավաքելու կորած հոգիների 

աշխարհի բոլոր մասերում և փրկի նրանց թշնամուց նախքան չափազանց ուշ կլինի: 

 

Իմ Աստվածային միջամտությունը կապացուցի Իմ բոլոր զավակների հանդեպ Իմ 

ունեցած Սերը: 

 

Ոչինչ ահնարին չէ: Ոչինչ անհույս չէ Սատանայի բանակի դեմ Իմ մարտում: 

 

Ես կբերեմ ձեզ մի նոր աշխարհ, որը կապշեցնի ձեզ իր ողջ ճոխ փառքով: Այն 

պատրաստ է:  

 

Նրա գեղեցկությունն ու հմայքը ձեր մարդկային երևակայության սահմաններից այն 

կողմ է: 

 

Երբ տեսնեք այն, հավիտենական կյանք կունենաք: 

 

Աղոթեք, որ Իմ այն խեղճ զավակները, ովքեր չեն հավատում Ինձ՝ Ամենաբարձրյալ 

Աստծուն, ովքեր չեն ենթարկվում Իմ Օրենքներին և սարսափելի 

ոճրագործություններ են կատարում միմյանց դեմ, ապաշխարեն: 

 

Ես չեմ ցանկանում կորցնել Իմ ոչ մի զավակին: 

 

Օգնեք Ինձ՝ բերելու համար նրանց այդ հրաշալի փառահեղ ժառանգությունը: 

Դժբախտաբար, դա պետք է լինի նրանց ազատ կամքով: 

 

Ես սիրում եմ ձեզ, զավակնե՛րս, մի սիրով, որն անհայտ է մարդկությանը: 

Եկեք Ինձ մոտ Իմ Որդու միջոցով որպես մեկ:  



Երկրի վրա Նոր Դրախտի ժամանակը շատ մոտ է, բայց ձեզ ժամանակ է հատկացվել՝ 

օգնելու դարձի բերել մարդկությանը երկրի վրա 7-րդ հրեշտակի այս Ասաքելության 

միջոցով, ով աշխատում է Իմ Որդու հետ՝ Իմ ընտանիքը Ինձ մոտ բերելու համար: 

 

Ձեր Սիրող Հայր 

Արարիչ ամեն տեսանելի և անտեսանելի բաների 

Ամենաբարձրյալ Աստված 

 

 

Իմ Եկեղեցին պետք է վստահի Ինձ: Նրանք պետք է 

հեռացնեն իրենց վախի և կասկածի կապանքները և թույլ 

տան Ինձ որ հայտնի դարձնեմ Ինձ 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, պետք է հայտնի լինի, որ նրանց թիվն ավելանում է, ովքեր 

հայտարարում են թե գալիս են որպես մարգարեներ Իմ Անվամբ, բայց չեն խոսում 

Երկնքի լեզվով: 

 

Այդ հոգիներից այնքան շատերն են վարակվում ընկած հրեշտակներից և խոսում 

զգուշորեն կառուցված, բայց սիրող տոներով, որոնք կստեղծեն այն տպավորությունը, 

թե Իմ Սուրբ Ձայնն եք լսում: 

 

Ո՛հ, ինչպե՜ս են Իմ խեղճ, նվիրված հետևորդները խաբվում հիմա, և որքան շփոթված 

կլինեն նրանք: Ու՞մ վստահել: Ո՞ւմ հետևել: Ո՞ւմ հավատալ: 

 

Մի՞թե չեմ ասել, որ շատերը կգան Իմ Անունով, բայց քչերը կխոսեն Իմ Ձայնով: 

 

Քսանից էլ քիչ են նրանք, ում թույլ է տրվել հաղորդել աշխարհին Աստծո Խոսքը, և սա 

ներառում է նրանց, ում Երկնքից տրվել են Աստվածային պատգամներ Իմ սիրելի Մոր 

կողմից: 

 

Ուրիշ շատ տեսանողներ էլ կան աշխարհում, բայց նրանց առաքելությունն ուրիշ է: 

 

Նրանց դերը կարող է լինել ամենօրյա աղոթքը՝ մարդկությանը փրկել օգնելու համար, 

կամ՝ անձնական տառապանքը, որն առաջարկվում է Ինձ որպես ընծա՝ Սատանայից 

հոգիներ փրկելու համար: Այս կերպ տառապանքը՝ կամավորապես, ճզմում է 

Սատանայի ունեցած զորությունը շատ մարդկային հոգիների վրա:  

 

Իմ մարգարեները քիչ են, և դուք նրանց կճանաչեք Իմ ճշմարիտ Ձայնի միջոցով, որը 

կհարվածի Աստծո զավակների սրտերն ու հոգիներն այնպիսի ձևով, որն անհնար է 

անտեսեել: 

 



Այս ժամանակների համար աշխարհին տրվող Իմ պատգամները կլինեն մանրամասն 

և կքողազերծեն ճշմարտություններ, որոնք նախկինում չեն բացահայտվել: 

 

Այն ամենի մեծ մասը, ինչ Ես տալիս եմ ձեզ հիմա, պարզապես Իմ Ուսուցումների 

մասին ձեզ հիշեցնելու համար է: 

 

Այն ամենի մեծ մասը, ինչը Ես ներկայացնում եմ ձեզ հիմա, կյանքի սնունդն է, որը 

ձեզ տրվում է Իմ Խաչակրաց արշավանքի աղոթքների միջոցով, որպեսզի օգնի 

փրկելու ձեր և մյուսների հոգիները Իմ Երկրորդ Գալուստի ժամանակ: 

 

Ուրիշներին տրվող շատ այլ պատգամներ նման կլինեն, բայց այդքան մանրամասն 

չեն լինի: 

 

Նրանց առաքելությունները նույնքան կարևոր են, քանի որ դարձի կբերեն հոգիների: 

 

Միշտ հիշեք սա: Ես փորձում եմ ցույց տալ ձեզ, թե որքան շատ եմ ձեզ սիրում, և 

ցանկանում եմ բացահայտել Իմ Գոյության ճշմարտությունը: 

 

Սրա ապացույցը վերջապես կբացահայտվի Աստծո բոլոր զավակներին շուտով: 

 

Խնդրում եմ, մի վիճեք միմյանց հետ՝ փորձելով գերազանցել մեկդ մյուսին ձեր հոգևոր 

գիտելիքի իմաստով: 

 

Ճշմարտությունը սա է: 

 

Ոչ մի մարդ չգիտի Հայտնության Գրքում թաքցված Կնիքի մեջ պարունակվող 

Ճշմարտությունը: 

 

Ինչպես նախկինում ասել եմ, դրանք կնքվեցին Ճշմարտության Գրքում, մինչև հիմա՝ 

վերջին ժամանակը: 

 

Ես՝ Հիսուս Քրիստոսը, Աստծո Գառը, հիմա բացում եմ դրանք նախապատրաստելու 

համար ձեզ Իմ Նոր Թագավորությանը: 

 

Ձեզ տրվել է Սուրբ Գիրքը, որ նախապատրաստի ձեզ, և հիմա դուք պետք է թույլ տաք 

Ինձ՝ ողջ մարդկության Թագավորին, ասելու ձեզ Ճշմարտությունն այն մասին, ինչ 

գալու է: 

 

Այդ անելով, Ես կկարողանամ առաջնորդել ձեզ խաբեության, հալածանքի և 

ատելության ականապատված դաշտով: 

 

Թույլ տվեք Ինձ, դուք բոլո՛րդ, Երկրի վրա Իմ Եկեղեցու բոլոր անդամներդ, անց 

կացնելու ձեզ դեպի Հավիտենական Կյանք տանող այս վերջին խոչընդոտների 

վրայով: 

 



Իմ Եկեղեցին պետք է վստահի Ինձ: Նրանք պետք է հեռացնեն վախի և կասկածի 

իրենց շղթաները և թույլ տան, որ Ես Ինձ հայտնեմ այս պատգամների միջոցով: 

 

Ճանաչեք Իմ Սերն իր մաքուր և պարզ տեսքով: 

 

Իմ Սերը բարդ չէ և ծածկված չէ առեղծվածներով: 

 

Այն պարզ է, որ տեսնեք և լի է այնպիսի կարեկցանքով, որ կկտրի կանցնի ձեր միջով 

ճանաչման բոցի պես երբ վայր գցեք հպարտության ու վախի ձեր զրահը: 

 

Երբ անեք այդ, ձեզ համար ավելի հեշտ կլինի հետևել Ինձ՝ ձեր Հիսուսին: 

 

Ես եկա որպես Փրկիչ առաջին անգամ: 

 

Ես գալիս եմ, մեկ անգամ ևս, որպես Փրկիչ այս վերջին անգամ: Միայն թե այս անգամ 

Իմ առաջադրանքն ավելի ծանր է: 

 

Աստծո Սերը մահացել է աշխարհում: Այն միայն մի կայծ է: 

 

Եթե Իմ Երկրորդ Գալուստը տեղի ունենար հիմա, շատ քչերը կմտնեին Դրախտ: 

 

Նախազգուշացումը՝ Իմ Աստվածային Գթասրտության Իմ Ընծան, կօգնի դարձի բերել 

մարդկության մեծ մասին: 

 

Օգնեք Ինձ նախապատարստելու Իմ հոտին: Ես կարիք ունեմ, որ Երկրի վրայի Իմ 

Եկեղեցին, թե՛ հոգևորականությունը և թե՛ աշխարհիկ մարդիկ, օգնեն Ինձ փրկելու 

Աստծո բոլոր զավականերին: 

 

Խնդրում եմ ընդունեք Իմ Ձեռքը, մինչ Ես հասնում եմ և պարզում Իմ Կոչը բոլոր 

ազգերին: 

 

Եկեք Ինձ հետ՝ ձեր սիրող Հիսուսի հետ: 

 

Հետևեք Ինձ այս անգամ: 

 

Մի մերժեք Ինձ ինչպես փարիսեցիները մերժեցին: Այս անգամ դուք պետք է ճանաչեք 

Իմ Ձայնը: 

 

Մինչև հիմա պետք է իմանայիք, թե ինչպես եմ Ես խոսում, քանի որ ձեզ տրվել է 

Սուրբ Գիրքը: 

 

Ձեր Հիսուս 

 



Կույս Մարիամ. Այնքան շատ կեղծ կրոններ և կեղծ 

ուսմունքներ են ստեղծվել մարդկության 

երևակայությամբ, որ հիմա վարակում են աշխարհը 
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Զավա՛կս, մի սարսափելի խավար է իջնում աշխարհի վրա, մինչ ուրացությունը, որը 

պահում է այն, խորանում է: 

 

Աստծո հանդեպ սերը նետվել է մի կողմ: 

 

Աստծո հանդեպ սերը նվազել է, իսկ նրա տեղում սեփական անձի հանդեպ սերն է: 

 

Ագահությունն ու իշխանության հանդեպ սերը ներթափանցում են ամենուր, իսկ 

սեփական անձի հանդեպ ուշադրությունը հիացմունքի է արժանանում և ընդունվում 

որպես կյանքն ապրելու ճիշտ ձև: 

 

Զավակնե՛րս, այս ժամանակ է, որ պետք է աղոթեք, օգնելու համար լուսավորելու այն 

հոգիներին, որոնք խավարի մեջ են: 

 

Նրանք չգիտեն իմ Որդու Զոհաբերության մասին Ճշմարտությունը, ոչ էլ այն թե ինչի 

համար էր Նրա սարսափելի Խաչելությունը: 

 

Նրա Փրկության Ընծան մի կողմ է նետվել, ասես այն չի էլ եղել: Իսկ նրանք, ովքեր 

գիտեն, թե ինչի համար էր Խաչի վրա Նրա Մահը, որոշել են փնտրել այլ կեղծ 

աստվածների, որ իրենց խաղաղություն բերեն: Նրանք երբեք չեն հասնի այդպիսի 

խաղաղության: 

 

Հոգու խաղաղության կարելի է հասնել միայն իմ Որդու հանդեպ հավատարմությամբ 

և աղոթքի միջոցով: Միայն սրտով մաքուրներն ու խոնարհները, ովքեր իրենց ամբողջ 

վստահությունը դնում են Նրա վրա, կարող են հավիտենական կյանք ունենալ: 

 

Այնքան շատ կեղծ կրոններ և կեղծ ուսմունքներ են հիմա վարակում երկիրը՝ 

ստեղծված մարդկության երևակայության կողմից: 

 

Այնքան շատերն են առաջնորդվում վտանգավոր կեղծ հավատալիքներով, որոնք 

կորած հոգիներին կառաջնորդեն դեպի դժոխք: 

 

Ընկած հրեշտակներն ամենուր են, զավակնե՛րս: Զգոն եղեք, քանի որ նրանք թիրախ 

կդարձնեն հատկապես բոլոր նրանց ովքեր պատվում են ինձ՝ ձեր Սիրող Մորը, 

որպեսզի ձեզ խառնաշփոթի մեջ գցեն: 

 

Նրանք կխանգարեն ձեզ աղոթել: Նրանք մշտական կասկածներ կդնեն ձեր մտքի մեջ 

Աստծո Սիրո մասին: Նրանք կշեղեն ձեր ուշադրությունը զգայարանների 



գայթակղության միջոցով: Շատ աղոթքի կարիք կլինի նրանց հեռու քշելու համար: Իմ 

Վարդարանը ձեր ամենակարևոր պաշտպանությունն է: 

 

Իմ Որդին, այս ժամանակ, շատ շնորհներ է նվիրում նրանց, ովքեր լսում են, ընկալում 

և ընդունում աշխարհին տրվող Նրա Սուրբ Պատգամները: 

 

Նա անում է դա, որպեսզի ձեզ զորություն և տոկունություն տա հավիտենական 

կործանումից մարդկությանը փրկելու այս առաքելության մեջ: 

 

Ընդունեք այդ շնորհները սիրով, զավակնե՛րս, քանի որ դուք հատուկ եք, որ ընտրել 

եք հետևելու Նրան այս ժամանակ: 

 

Որպես երկրի վրա Նրա Մնացորդ Եկեղեցի դուք կարիք կունենաք կյանքի հացին 

միշտ, քանի որ ձեզ համար հեշտ չի լինի այս ճամփորդությունը: 

 

Ահա մի հատուկ Խաչակրաց արշավանքի աղոթք՝ այս առաքելության մեջ ձեզ ուժեղ 

պահելու համար. 

 

Խաչակրաց աղոթք (63) Պաշտպանիր ինձ այս ճամփորդության ընթացքում.  

 

Իմ սիրելի Մա՛յր Փրկության, ես խնդրում եմ Քեզ աղոթել, որ ինձ տրվի Կյանքի 
Սնունդը՝ պահելու համար ինձ այս ճամփորդության ընթացքում՝ օգնելու փրկել 
Աստծո բոլոր զավակներին: Խնդրում եմ օգնիր բոլոր նրանց, ովքեր խաբվում են կեղծ 
կուռքերով և կեղծ աստվածներով, որ բացեն իրենց աչքերը Խաչի վրա Քո Որդու 
մահվան Ճշմարտության հանդեպ՝ փրկելու համար Աստծո զավակներից 
յուրաքանչյուրին, և յուրաքանչյուրին հավիտենական կյանք բերելու համար: 
Ամեն: 
 
Ձեր Սիրող Մայր 

Մայր Փրկության 

  

Սուրբ Խոստովանության, Մկրտության, Ամուսնության և 

Սուրբ Հաղորդության Խորհուրդները պետք է 

պահպանվեն 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ինչպե՜ս է մեղքը ճզմում Ինձ այս պահին, և ինչպե՜ս եմ Ես 

տառապում մերժման ցավը: 

Իմ գլուխը ճզմվում է, ինչպես Իմ Թագի փշերից, զգալով հալածանքի այն ցավը որով 

տառապում է երկրի վրա Իմ Եկեղեցու գլխավորը՝ Իմ Սուրբ Երեցը, իր թշնամիներից: 

 



Երկրի վրա Իմ Եկեղեցին՝ երկրի վրա Իմ Մարմինը՝ մեկ է: Խաչելությունը 

նախապատրաստվում է: 

Շուտով Իմ Եկեղեցու ուսմունքները բաժան-բաժան կարվեն ճիշտ այնպես, ինչպես 

փարիսեցիները մասնատեցին Իմ ուսուցումները երկրի վրա և նրանք, ովքեր կարծում 

էին, թե Ինձնից ավելի շատ գիտեին Իմ Հոր Խոսքը: 

Դուք բոլորդ պետք է աղոթեք երկրի վրայի Իմ Եկեղեցու համար: Դուք պետք է միշտ 

հիշեք, որ գոյություն չունի ոչ մի այլ ուսմունք նրանից բացի, որը հռչակվեց Իմ կողմից 

երկրի վրա Իմ գտնվելու ժամանակ: 

Այն ամենն, ինչ Ճշմարտությունն է, երբեք չի փոխվի, քանի որ եթե փոխվի, ապա ձեզ 

կստիպեն կուլ տալ մի սուտ: 

Աղջի՛կս, երբեք թույլ մի տուր, որ   նրանք, ովքեր շարունակում են մերժել Իմ Խոսքը, 

հուսահատեցնեն քեզ կամ Իմ հետևորդներին այս ժամանակ, որ չօգնեն Ինձ փրկել 

երկրի վրայի Իմ Եկեղեցին: 

Քանի որ հենց թշնամին հարձակվի Իմ Եկեղեցու վրա, դուք պետք է միանաք իրար և 

ապահովեք, որ Կտակարանները տարածվեն աշխարհով մեկ: Սուրբ 

Խոստովանության, Մկրտության, Ամուսնության և Սուրբ Հողորդության 

խորհուրդները պետք է պահպանվեն: Նույնիսկ դրանց դժվար կլինի հասնել: 

Իմ սրբազան սպասավորները, ովքեր սիրում են Ինձ, պետք է սկսեն 

նախապատրաստությունը հիմա: Շատ շուտով ձեզ կարգելեն այդպիսի ընծաներ տալ 

Աստծո զավակներին: 

Նախապատրաստման ժամանակը սկսվել է: 

Թույլ տվեք Ինձ աովորեցնել ձեզ, առաջնորդել և օգնել՝ բերելու Իմ Մնացորդ 

Եկեղեցին Դրախտի դարպասների մոտ: 

Ձեր սիրող Հիսուս 

 

Իմ Խոսքն Իմ Խոսքն է: Ոչ մի մարդ չի կարող 

պարտության մատնել Իմ Խոսքը, քանի որ այն փորված է 

քարի մեջ 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, կարևոր է, որ Իմ հետևորդները մնան համբերատար: 

Ապագան երբեք չպետք է շտապեցնել: 



Իմ Հավիտենական Հոր կողմից որոշված պլանները կծավալվեն բնական կերպով՝ 

Աստվածային Նախախնամության կողմից: 

Ձեզ հատկացված ժամանակը՝ օգնելու Ինձ նախապատրաստել մարդկությանը Իմ 

Մեծ Գթասրտության համար, շատ թանկ է: Դա մի ժամանակ է, որի մեջ շատերը 

կփրկվեն ձեր աղոթքների միջոցով: 

Իմ՝ ձեր սիրող Հիսուսի հանդեպ հույսը, հավատը և սերը կպահեն ձեզ ձեր 

առաքելության մեջ: 

Երբ ականատես լինեք վայրագությունների ձեր առջև, երբ Ինձ պատվող ամեն ինչ 

ոչնչացվի, այդ ժամանակ կիմանաք, որ ժամանակը ավելի է մոտենում: 

Դուք պետք է հիշեք, որ այս բաները պետք է կատարվեն, և որ ձեր 

պարտականությունը կռվելն է ու թշնամուն դիմադրելը՝ որպես Իմ բանակի մաս: 

Իմ Բանակը կհամալրվի Աստվածային Ընծաներով, և նա դրանցով կսրբի բոլոր 

նրանց, ովքեր խավարի մեջ են: 

Նախապատրաստությունը ժամանակ է պահանջում: Աղոթքը ձեզ ավելի է մոտեցնում 

Իմ Սուրբ Սրտին և հեղեղում ձեր հոգիները թթվածնով, որի կարիքն այն ունի 

դիմանալու համար առջևում սպասվող մարտին: 

Մինչ դուք ավելի եք ուժեղանում այն շնորհների միջոցով, որոնք Ես տալիս եմ ձեզ, 

ձեզ համար շատ հեշտ կլինի ճանաչել ձեր հակառակորդներին, ովքեր ատում են այն 

ամենն, ինչի կողմը Ես կանգնած եմ: Դա ձեզ ցավ կպատճառի, վիրավորանք և 

զայրույթ, բայց դուք պետք է միշտ արժանապատվությամբ մնաք Իմ Անվամբ: 

Երբ ձեզ մարտահրավեր են նետում Իմ Անվամբ, դուք պետք է պատասխանեք սիրով: 

Երբեք չփորձեք վերլուծել Իմ Պատգամները, քանի որ կարիք չկա այդպես անելու: 

Իմ Խոսքն Իմ Խոսքն է: Ոչ մի մարդ չի կարող պաշտպանել Իմ Խոսքը, քանի որ այն 

փորված է քարի մեջ: 

Ով էլ որ փորձի կոտրել Իմ Խոսքը կամ զրպարտանք նետել նրա վրա, կձախողվի, 

քանի որ նրանք անզոր են Իմ Սուրբ Խոսքի դեմ: 

Հիմա, երբ ճանաչում եք Իմ Ձայնը, պետք է ճանաչեք այն ցավը, որը կարող եք 

ակնկալել կրելու, երբ հռչակեք Իմ Խոսքն այս ժամանակներում: 

Նշեք Իմ Անունն այսօր նույնիսկ այսպես կոչված քրիստոնյաների մեջ, և անհարմար 

լռություն կտիրի: 

Բացահայտորեն խոսեք բարու և չարի մասին, և դուք ծաղրի կենթարկվեք: 

Մատնանշեք, թե ինչպես կարող է մեղքը ոչնչացնել ձեր զավակներին, և ձեզ 

կհարցնեն. Ի՞նչ է մեղքը: 



Այսօր շատերը չգիտեն թե ինչ է մեղքը: Շատերը մեղքն ընդունում են որպես նորմալ 

մաս, մի ընդունելի բնավորության գիծ, իրենց կյանքում: 

Նրանք երջանիկ են մեղքին թողություն տալու, որովհետև դա նրանց տալիս է 

ազատությունը՝ հետապնդելու այլ հաճույքներ, պաշտելու կեղծ աստվածների և 

բավարարելու իրենց ցանկությունները: 

Ոչ, նրանք չեն ցանկանում լսել, քանի որ դա հարմար չէ իրենց: 

Դուք, Իմ սիրելի հետևորդնե՛ր, կդիտվեք որպես կրոնի և Աստծո հանդեպ սիրով 

բռնված, որն այսօր կույրերի աչքում քիչ պտուղ է տալիս: 

Ահա թե ինչու պետք է նախապատրաստվեք: Ահա թե ինչու պետք է ուժեղ լինեք: Հենց 

այդ հոգիների համար է, որ դուք պետք է աղոթեք և օգնեք Ինձ փրկել: 

Ժամանակի կորուստ է թույլ տալ, որ այդպիսի հոգիները վրդովվեցնեն ձեզ, 

վիրավորեն կամ ցավ պատճառեն: 

Պատասխսնեք սիրով և վեհ լռությամբ: 

Երբեք մի վախեցեք Ինձ հռչակելուց, բայց նաև երբեք մի պարտադրեք Ինձ հոգիներին 

այնպիսի ձևով, որ նրանք հեռու փախչեն ձեզնից: Դրա փոխարեն բերեք նրանց Ինձ 

մոտ ձեր աղոթքների և տառապանքների միջոցով: 

Ես օրհնում եմ ձեզ, Իմ ուժեղ, քաջ բանակ: 

Ես սիրում եմ ձեզ: 

Ես քայլում եմ ձեզ հետ յուրաքանչյուր քայլը, որը դուք կատարում եք՝ Ինձ հոգիներ 

բերելու համար: 

Ձեր սիրող Հիսուս Քրիստոս  

 

Ամենավատ տառապանքը հոգևոր դատարկությունն է, 

երբ չեք կարողանում զգալ մեկ ունցիա սեր Իմ՝ ձեր 

սիրող Հիսուսի հանդեպ 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ Ես ուղարկում եմ քեզ այնպիսի փորձություններ ինչպես 

հոգևոր չորությունը, դու պետք է սովորես ճանաչել դրանք որպես այդպիսին: 

Դու պետք է նաև ընդունես, որ երբ դիմանում ես հոգու այդպիսի չորությանը, ուրեմն 

դա ինչ-որ նպատակի համար է: Նպատակը հոգիներ փրկելն է այդպիսի 

տառապանքի միջոցով: 



Շատ զոհաբերվող հոգիներ հավատում են, որ տառապանքը երկուսից մեկն է: 

Երկրորդը՝ արտաքին հալածանքն է, որը կկրես քո աշխատանքի պատճառով: 

Կա նաև ֆիզիկական տառապանք, որը կամովին առաջարկվում է Ինձ որպես ընծա՝ 

փրկելու համար միլիոնավորների կյանքը: 

Դրանից հետո, ամենավատ տառապանքը հոգևոր դատարկությունն է, ուր չեք 

կարողանում զգալ մեկ ունցիա սեր Իմ՝ ձեր Հիսուսի հանդեպ, ուր աղոթքի ոչ մի 

քանակություն ձեզ չի բաց թողնում լքվածության բանտից: 

Որքան էլ փորձեք, աղոթքը կդառնա տառապալից: 

Որքան էլ կփորձեք սեր և կարեկցանք զզգալ Իմ հանդեպ՝ կպայքարեք: Սա հոգևոր 

լքվածության մի ձև է, որտեղ Ես այնքան հեռու եմ թվում, որ այլևս չեք կարղանում 

հասնել Ինձ: 

Բայց դուք չգիտեք հետևյալը: 

Սա մի ընծա է՝ մի շնորհ՝ Իմ կողմից: Այն ձեզ բարձրացնում է վեր Իմ Աչքում, և 

փորձություններն ու տառապանքը, որ կրում եք, թույլ է տրվում Իմ կողմից ձեր 

առատաձեռն ու մաքուր սիրո պատճառով՝ փրկելու սևացած հոգիներին: 

Դա կարող է անարդար թվալ, բայց որքան ավելի եք մոտենում Իմ Սուրբ Սրտին, 

այնքան ավելի շատ եք կրում Իմ սեփական հալածանքը մարդկության մեղքերի 

պատճառով: 

Միայն նրանք, ովքեր մաքուր խոնարհ սիրտ ունեն, իրենց անձի հանդեպ ոչ մի 

անձնական կախվածություն, երբ նրանք Ինձ դնում են այն ամենից առաջ, ինչ այս 

երկրից է, կարող են դիմանալ Իմ ցավին: 

Այդպիսի հոգիները զգուշորեն ընտրված են Իմ կողմից, կաշխատեն Ինձ հետ, իրենց 

տառապանքի ընծայի միջոցով, օգնելու Ինձ Իմ Փրկության պլանի մեջ: 

Երբեք չվախենաս, աղջի՛կս, թե Ես այդտեղ չեմ: Դու կարող է չզգաս Իմ 

ներկայությունը, չտեսնես Ինձ կամ Իմ հանդեպ խորը սեր չզգաս, ինչպես սովորաբար 

զգում ես, բայց Ես քո կողքին եմ: 

Միշտ վստահեք Ինձ, Իմ սիրելի հետևորդնե՛ր, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ 

դժվարանում եք աղոթել: 

Վստահեք Ինձ, երբ տենչում եք Ինձ, որը չի կարող բավարարվել կամ հագեցվել, 

անկախ նրանից, թե որքան շատ եք փորձում հաղորդակցվել Ինձ հետ: 

Իմացեք, որ երբ դա տեղի է ունենում, որ Ես շատ ավելի մոտիկ եմ, քան հասկանում 

եք: 

 



Իմացեք, որ այդ ժամանակ է, որ Ես ձեզ վեր եմ բարձրացնում, որ դառնաք ճշմարիտ 

զինվոր, ճշմարիտ մարտիկ Իմ մարտում՝ հոգիներ փրկելու համար: 

Ես սիրում եմ ձեզ: Երբեք տեղի չտաք: Երբեք չզգաք ձեզ հուսախաբված, քանի որ Ես 

միշտ քայլում եմ ձեզ հետ: 

Կգա օրը, երբ տառապանքը կմոռացվի: Դրա փոխարեն կլինի մի ուրախություն, որը 

կմխրճվի աշխարհի մեջ և որը հնարավոր կլինի միայն Աստծո բոլոր զավակների 

համար ձեր կատարած զոհողությունների պատճառով, ովքեր ձեր կարիքն ունեն: 

Ձեր Հիսուս 

 

Կույս Մարիամ. Ինչ էլ որ պատահում է աշխարհում, 

զավակներս, դուք պետք է իմանաք, որ Հայր Աստվածն է 

հրամանատարը 
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Զավա՛կս, նրանք, ովքեր ականատես են եղել երկրի վրա իմ երևումների հրաշքներին, 

կիմանան, որ շուտով կանխասացված գաղտնիքների և մարգարեությունների 

ժամանակը կբացվի: 

Զավակնե՛րս, արդեն որոշ ժամանակ է, ինչ ես Ինձ հայտնի եմ դարձրել աշխարհում՝ 

օգնելու համար ձեզ նախապատրաստվել իմ Որդու փառահեղ վերադարձին: 

Իմ Որդին նախապատրաստում է ձեզ բոլորիդ տեսանողների և մարգարեների 

միջոցով, որպեսզի արժանի լինեք ստանալու հավիտենական կյանքի Նրա Ընծան: 

Դուք երբեք չպետք է վախենաք ապագայից, եթե հավատում եք իմ Որդուն, որովհետև 

Նա Կյանքի Հացն է, և դուք կունենաք հրաշալի նոր ապագա: 

Ինչ էլ որ պատահի աշխարհում, զավակնե՛րս, պետք է իմանաք, որ Սմենաբարձրյալ 

Աստծո հրամանատարության տակ է: 

Օձը քիչ զորություն ունի իմ Հոր դեմ: 

Օձի զորությունն ուժեղացնում են միայն նրանք, ովքեր դառնում են մեղքի և 

գայթակղությունների զոհ, որոնք նա դնում է նրանց ճանապարհին: 

Մարդը դառնում է բանտարկյալ, երբ մեղք է գործում, որովհետև իմ Հոր հանդեպ մյուս 

մեղքերին ու վիրավորանքներին դիմադրելու ուժը թուլանում է: 

Հետո նա շարունակում է մեղանչել, մինչև որ նրան ողողում է մի այնպիսի թանձր 

խավար, որ նա չի կարողանում փախչել դրանից որքան էլ փորձի: 



Զավակնե՛րս, հիմա դուք պարտավոր եք, իմ Որդու հանդեպ սիրուց ելնելով, օգնել այդ 

խեղճ հոգիներին: 

Միայն դուք կարող եք օգնել նրանց և փրկել նրանց, որովհետև շատերն ի վիճակի չեն 

լինի օգնել իրենք իրենց: 

Դուք այն զինվորներն եք, որոնց կարիքն ունի իմ Որդին այս ժամանակ: Նրա հանդեպ 

ձեր ունեցած սիրո միջոցով է, որ Նա շնորհներ կհեղի կորած հոգիների վրա, երբ 

դուքՆրա օգնությունը խնդրեք ձեր աղոթքների միջոցով: 

Ահա մեղավորներին փրկելու համար խաչակրաց աղոթքը: 

Խաչակրաց աղոթք (64) փրկիր իմ եղբայրներին և քույրերին. 

Ո՛վ իմ սիրելի Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս, ընդունիր աղոթքի և զոհողության իմ ընծան՝ 
օգնելու համար փրկել իմ եղբայրներին և քույրերին այն խավարի բանտից, որի մեջ 
նրանք գտնվում են: Թույլ տուր ինձ օգնել՝ փրկելու նրանց հոգիները: 

Ես աղերսում եմ Քեզ, որ ներես նրանց իրենց մեղքերը և խնդրում եմ, որ ողողես 
նրանց հոգիները Սուրբ Հոգով, այնպես որ նրանք ընկնեն Քո Բազուկների մեջ, որպես 
այն ապաստանը, որի կարիքը նրանք ունեն այնքան հուսահատ կերպով, նախքան 
ընդմիշտ կկորչեն: Ես իմ կամքն եմ հանձնում Քեզ որպես ընծա խոնարհ 
սպասավորությամբ և շնորհակալությամբ: Ամեն:   

Զավակնե՛րս, դուք մեկ եք իմ Որդու հետ: 

Ձեր սերը մեծ սփոփանք է բերում Նրան, և ձեր զոհողություններն ու աղոթքները 

կօգնեն Նրան բերելու ողջ մարդկությանը դեպի երկրի վրա Նրա Նոր Դրախտի 

ապահովությունը: 

Միայն այդ ժամանակ կարող է Ամենաբարձրյալ Աստծո Սուրբ Ընտանիքը 

վերամիավորվել և ապրել խաղաղության մեջ ընդմիշտ: 

Ձեր սիրող Մայր 

Մայր Փրկության 

 

Հայր Աստված. Ոչ մի մարդ, որքան էլ փորձի, չի կարող 

բացատրել, թե Ես ինչպես ստեղծեցի տիեզերքը կամ 

մարդկությունը, քանի որ դա անհնար է 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, օգնիր Ինձ Իմ վշտի մեջ, մինչ Ես սգում եմ Իմ այն բոլոր 

զավակների համար, ովքեր մերժում են ընդունել, որ Ես գոյություն ունեմ: 



Որքա՜ն եմ Ես տենչում նրանց: 

Որքա՜ն եմ Ես ողբում նրանց խեղճ հոգիների համար: 

Այնքան խելացի և խելոք մարդկային հասկացողությամբ, նրանք չեն կարողանում 

ընկալել Ճշմարտությունը, թե ով Եմ Ես: 

Ես Սկիզբն եմ: 

Ես Աարիչն եմ ամեն եղածի: 

Ես նրանց Հայրն եմ, չնայած նրանք մերժում են Ինձ: 

Եթե նրանք միայն տեսնեին Ճշմարտությունը: 

Եթե նրանք Ինձ թույլ տային միայն դիպչել իրենց սրտին, որպեսզի Ես կարողանայի 

նրանց ցույց տալ Իմ հրաշալի և փառահեղ պլանները, որոնք սպասում են իրենց: 

Այդ հոգիներից շատերը չեն ճանաչում Ինձ ոչ իրենց սեփական մեղքով: 

Այդ հոգիներին ցույց կտրվի Ճշմարտությունը, որպեսզի նրանք ընտրեն Իմ Ուղին: 

Հետո, նրանք, ում կտրվի Ճշմարտությունը, բայց ովքեր թույլ կտան որպեսզի 

մարդկային պատճառաբանությունն ու մարդկային ինտելեկտի փառաբանումը 

կուրացնի իրենց, արդեն կորած կլինեն Ինձ համար: 

Այդպիսի հոգիներից շատերը դարձի կգան, բայց շատերը կմերժեն Իմ սիրելի Որդու 

կողմից նրանց տրվող Փրկության Գավաթը: 

Իմ Սրտի զավակնե՛ր, Ես աղերսում եմ ձեզ: Օգնեք Ինձ՝ փրկել Իմ թանկագին 

զավակներին: 

Իմ արցունքները հոսում են այս ժամանակ, և Ես խնդրում եմ որ բերեք նրանց Ինձ 

մոտ Իմ Որդու Աստվածային Գթասրտության միջոցով: 

Այդ հոգիներից այնքան շատերը, ներառյալ երիտասարդները, արհամարհաբար և 

հրապարակայանորեն մերժում են Ինձ, որպեսզի ցույց տան ուրիշներին թե իրենք 

որքան խելոք են: 

Մարդկային ինտելեկտի հանդեպ չափազանցված հարգանքը գայթակղություն է, որը 

Իմ զավակների հոգիների մեջ է մտցրել Իմ թշնամին: 

Գազանը խժռում է Իմ զավակների հոգիները, իսկ նրանք գաղափար չունեն, թե նա 

ինչ է անում իրենց հետ: 

Այնքան շատ ընկած հրեշտակներ են մարդկությանը համոզում, թե մարդկային 

ինտեկետը անթերի է: Երբ մարդկությունը հավատում է, կամ համոզում ինքն իրեն, թե 



գիտի Արարչության Աստվածային Օրենքը, ապա նա ընկել է խաբեության թակարդի 

մեջ: 

Ոչ մի մարդ, որքան էլ փորձի, չի կարող բացատրել, թե Ես ինչպես ստեղծեցի 

տիեզերքը կամ մարդկությունը, քանի որ դա անհնար է: 

Ե՞րբ կհասկանան նրանք: 

Ե՞րբ կտեսնեն նրանք, որ Իմ այն զավակները, մաքուր, խոնարհ, պարզ հոգիները, 

ովքեր ընդունում են Ինձ, հասկանում են պարզ Ճշմարտությունը: 

Նրանք ապացույցի կարիք չունեն, որովհետև զգում են Իմ Սերը իրենց մաքուր 

սրտերում, որոնք նրանք թողնում են բաց, որպեսզի Ես կարողանամ ողողել իրենց 

հոգիները Աստվածային Շնորհներով: 

Ես ձեր Աստվածն եմ, ձեր Արարիչը և ձեր Բնական Հայրը: 

Իմ զավակները պետք է գան Ինձ մոտ Իմ սիրելի Որդու և իրենց սեփական ազատ 

կամքի միջոցով: Ես չեմ կարող ստիպել նրանց: 

Ձեզ, զավակնե՛րս, ուժ է տրվել, օգնելու համար փրկել նրանց հոգիները: 

Ձեզ բոլորիդ, ովքեր արձագանքում են Իմ աղերսին՝ աղոթքի և զոհողության միջոցով 

փրկելու ձեր եղբայրներին և քույրերին, կտրվեն հատուկ շնորհներ: 

Իմ Զորությունն անսահման է: 

Իմ հրաշքները, Իմ զավակների տառապանքի և աղոթքների հետ միասին, 

կօգտագործվեն փրկելու համար կորած հոգիներին հավիտենական մահից: 

Ես սիրում եմ ձեզ Իմ սիրելի զավակներ: 

Եկեք և օգնեք Ինձ միավորել Իմ փայփայած ընտանիքը և օգնեք Իմ Որդուն 

պարտության մատնել գազանին, նախքան նա կգողանա ավելի շատ Իմ զավակներից: 

Ձեր սիրող Հայր 

Աստված Ամենաբարձրյալ 

 

Երկրի մեկ երրորդը կոչնչանա, մինչ հրեշտակները կրակ 

կթափեն Երկնքի չորս անկյուններից 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ժամանակ է տրվել, որպեսզի աշխարհին տրվող Իմ այս Սուրբ 

Պատգամները լսվեն յուրաքանչյուր հոգու կողմից՝ ծեր, երիտասարդ, յուրաքանչյուր 

ազգի մեջ: 

Աստծո զավակներից շատերը կնստեն և կլսեն Իմ հրահանգներին, եթե նրանց 

հնարավորություն տրվի ծանոթանալ այս պատգամներին: 

Իմացեք հիմա, որ փոփոխություններն արդեն սկսվել են ինչպես կանխասացվել է, երբ 

ցանքսերն այլևս բերք չեն տա ինչպես նախկինում և երբ եղանակներն այլևս առաջվա 

նման չեն լինի: 

Այս փոփոխությունները Իմ Հավիտենական Հոր Ձեռքով են, մինչ Նա ներմուծում է 

երկրի նոր օրենքները, որը կնկատեն բոլոր մարդիկ: 

Աշխարհում ոչ մի բան բնության օրենքներից չի մնա այնպես ինչպես եղել է: 

Ծովերը կբարձրանան, ջրերը դուրս կհորդեն, երկիրը կցնցվի և հողը կդառնա 

անպտուղ: 

Իմ Հայրը մի մեծ երկնային պատիժ կուղարկի՝ դադարեցնելու համար մեղքի 

տարածումը, որը մեծ վշտի ակունք է Նրա համար: 

Այն ազգերը, որոնք արհամարհում են Նրա Օրենքները, ամենաշատը կտառապեն: 

Շուտով նրանք կհասկանան, որ իրենց մեղքերն այլևս անհանդուրժելի են, և իրենք 

կպատժվեն: 

Նրանց պատիժը արգելելու համար է, որ չվարակեն այլ հոգիների, և եթե նրանք 

չփոխեն իրենց չար ուղիները, ապա նրանց կստիպեն փոխել դրանք Աստվածային 

Միջամտության միջոցով: 

Աղջի՛կս, դու պետք է արագորեն տարածես Իմ Խոսքը հիմա, մինչ Նախազգուշացումն 

ավելի է մոտենում: 

Շատ ազգերի պետք է տրվի Ճշմարտության Գիրքը, որպեսզի նրանք կարողանան 

նախապատրաստվել Իմ Երկրորդ Գալուստին: 

Իմ Երկրորդ Գալուստի ժամանակը կլինի Նախազգուշացումից հետո: 

Երկնային պատիժները, որոնք ներքև են իջեցվում հրեշտակների ձեռքով Իմ Հոր 

հրամանով, սկսվել են էտապներով: Դրանք կշարունակեն աճել, մինչ մեղքը 

կշարունակի առաջ գնալ: 

Մարտը սկսվել է, և դրա առաջին էտապները տեսանելի են շատ երկրներում: 

Դուք բոլորդ ականատես կլինեք կլիմայի ավերման, որը կանձրևի երկրի վրա մինչ նա 

ցավից տնքում է մեղքի հետևանքով /առաջացած/ դեգրադացիայի պատճառով: 



Ցնցումները կավելանան, և ազգ ազգի ետևից կտառապի մեղքի այն աստիճանին 

համապատասխան, որը քայքայում է նրա միջուկը: 

Այն առաջնորդները, ովքեր հետևում են հակաքրիստոսին, չեն խուսափի Իմ Հոր 

Աչքից և կկործանվեն: 

Իմ Հայրը պատժում է նրանց, ովքեր հիմա չար կառավարություններ են ղեկավարում, 

որպեսզի փրկի Իր զավակներին նրանց չար ճանկից: 

Նա ետ չի կանգնի և դիտի, թե ինչպես են այդ առաջնորդները, որ հետևում են 

հակաքրիստոսին, ով թաքնված է մնում այս ժամանակ, ոչնչացնում Իր զավակներին: 

Երկրի մեկ երրորդը կկործանվի մինչ հրեշտակները կրակ կհեղեն Երկնքի չորս 

անկյուններից: 

Այդ ժամանակ շատերը կհասկանան, որ ինչ-որ բան սխալ է, և որ դա Իմ Հոր 

Զայրույթի պատճառով է: 

Չնայած դրան, շատերը դեռևս չեն իմանա: Նախազգուշացումից հետո շատերը դարձի 

կգան: Սակայն շատերն էլ դարձի չեն գա նույնիսկ այն ժամանակ, երբ բոլորին կտրվի 

նրանց հոգու վիճակի ապացույցը: 

Նրանք կշարունակեն կռապաշտել այն կեղծ հմայքը, որն իրենց կարծիքով երկիրն 

ունի առաջարկելու: Միայն թե այս անգամ նրանց ագահությունն ու նյութական 

պաշտամունքը կդառնա ավելի գռեհիկ ու չար: Նրանց բոլոր մեղքերը, որոնք 

տեսանելի կլինեն բոլոր նրանց, ովքեր կարող են տեսնել դրանք ինչպիսին որ կան, 

այնքան տգեղ կդառնան, որ Աստծո զավակներից քչերը կկարողանան նայել դրանց: 

Յուրաքանչյուր ատելի մեղք հրապարակայնորեն կցուցադրվի Աստծո հանդեպ եղած 

արհամարհանքով: 

Յուրաքանչյուր գործողություն կայլասերի մեղավորին այնպիսի խորությամբ, որ 

նրանք իրենց կպահեն կենդանիների պես: 

Մարդկային մարմնի հանդեպ ամեն հարգանք կանհետանա, և ամեն պղծություն ի 

ցույց կդրվի աշխարհին տեսնելու համար, առանց իրենց հոգում ամոթի: 

Դրանք Սատանայի գերիներն են: Նրանք բոլորն էլ Աստծո զավակներն են, բայց իրենց 

հոգին կկորցնեն գազանին: 

Երկնային պատիժները երկիրը մաքրելու Աստծո պլանների մի մասն են՝ 

մաքրագործելու համար թե՛ մեղավորին, և թե՛ այն հողը որի վրա քայլում եք: 

Միայն այն ժամանակ, երբ երկիրը մաքրագործվի, միայն այդ ժամանակ կարող է 

տեղի ունենալ Իմ Երկրորդ Գալուստը: 

Աղոթեք, իմ հետևոդնե՛ր, արիության և տոկունության համար, որ կարողանաք գործ 

ունենալ այդ պատիժների հետ: 



Դուք երբեք չպետք է վախենաք դրանցից, քանի որ դուք, Իմ բանա՛կ, կաղոթեք այդ 

ազգերի համար և կօգնեք այն մաքրագործման գործում, որն անհրաժեշտ է 

մարդկության դարձի համար: 

Կենդանի Աստծո Կնիքը կպաշտպանի ձեզ բոլորիդ և ձեզանից յուրաքանչյուրին: 

Իմ Հայրը պետք է պատժի նրանց Իր բոլոր զավակների հանդեպ ունեցած սիրո 

պատճառով, քանի որ եթե Նա չանի դա, ապա նրանք առաջ կգնան, առանց 

հասկանալու, դեպի Դժոխքի դարպասները: 

Ձեր Հիսուս   

 

Նրանք կարող են չլսել, բայց նրանց պետք է տրվի Աստծո 

Խոսքը 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ Ես խնդրում եմ մարդկությանը լսել Իմ Ձայնը, Ինձ 

վիրավորում է այն, որ նրանք, ովքեր սիրում են Ինձ, ասում են թե Ես երբեք չեմ խոսի 

այս ձևով: 

 

Եթե միայն նրանք լսեն, ապա Իմ Սիրտը վեր կբարձրանա, և այնքան շատ հոգիներ 

կփրկվեն: 

 

Իմ Երկրորդ Գալուստի համար նախապատրաստությունը տրվում է Իմ Աստվածային 

Շուրթերից այս պատգամների միջոցով: 

 

Իմ Ծննդյան համար նախապատրաստությունը նույնպես հայտնվել է նախօրորք 

մարգարեների միջոցով՝ զգոնացնելու համար Աստծո զավակներին Մեսիայի 

գալստյան համար: 

 

Ինչու՞ են Իմ առաքյալները երկրի վրա մերժում ընդունել, որ Իմ Հայրը կուղարկի Իր 

մարգարեներին Իմ Երկրորդ Գալուստն ազդարարելու համար: 

 

Իրականում որքան քիչ գիտեն նրանք այն ձևի մասին, որով Իմ Հավիտենական Հայրը 

նախապատրաստում է մարդկությանը մեծ իրադարձությունների համար: 

 

Իմ հոգևորականությունը՝ Իմ սրբազան սպասավորները, պետք է լսեն Իմ կանչը 

հիմա, քանի որ Ես նրանց օգնության կարիքն ունեմ: Չնայած դրան, շատերը չեն 

պատասխանի: Նրանք կմերժեն Ինձ Իմ պատգամների միջոցով: 

 

Նրանք կհասկանան ճշմարտությունը, բայց միայն այն ժամանակ, երբ չափազանց ուշ 

կլինի: 



 

Աղջի՛կս, երբեք չվախենաս հրատարակել Իմ պատգամները, ներառյալ նրանք, որոնք 

քո կարծիքով տարօրինակ կամ վախեցնող են: 

Նրանք կարող են չլսել, բայց նրանց պետք է տրվի Աստծո Խոսքը: 

 

Մարդը չէ, որ պետք է թելադրի քեզ դադարեցնել Աստծո Խոսքը հայտնելուց: 

 

Փակիր ականջներդ և անտեսիր կարծիքի արհամարհանքը, քանի որ այն կարևոր չէ: 

 

Ձեզանից նրանց, ովքեր իրենց քրիստոնյա են կոչում և ովքեր վիրավորանքներ են 

հեղում Իմ պատգամի վրա, Ես ասում են հետևյալը. 

 

Իմ խոսքը մասնատելով, Իմ պատգամները վիրավորական գտնելով և Իմ Խոսքը 

ծաղրելով դուք կտրել եք այն լարը, որը կապում է ձեզ Իմ Սրտին: 

 

Դուք չեք կարողանում ընդունել Իմ պատգամները, որովհետև կարծում եք թե 

ճանաչում եք Ինձ և ճանաչում եք Իմ Խոսքերը երբ դրանք ասվում են: Դուք խաբեբայի 

զոհն եք դարձել, ով կուրացնում է ձեզ Ճշմարության հանդեպ: 

 

Ես կոչ եմ անում բոլորիդ, մեկ անգամ ևս, կանչել Ինձ՝ ձեր սիրող Հիսուսին, և թույլ 

տալ Ինձ բացելու ձեր սրտերը: 

 

Թույլ տվեք Ինձ լցնել ձեզ Սուրբ Հոգու զորությամբ, որպեսզի ճանաչեք Ինձ: 

 

Քահանաներին. Ես կոչ եմ անում ձեզ հասկանալ, որ եկել է ժամանակը Դանիելի 

մարգարեությունների կատարվելու համար, և Հայտնության Գրքի Կնիքների բացման 

համար՝ Իմ՝ Աստծո Գառան կողմից: 

 

Հիշեք Իմ Խոստումը: 

 

Ես կգամ նորից՝ դատելու համար կենդանիներին և մեռածներին: 

 

Իմ խոստումը՝ բերելու հավիտենական կյանք բոլոր նրանց, ովքեր հավատարիմ են 

Ինձ, պատրաստ է կատարվելու: 

 

Դուք պետք է վստահանաք, որ համապատասխան ձևով եք նախապատրաստվել այդ 

Փառահեղ Իրադարձությանը: 

 

Ձեր Հիսուս 

  

Զգուշացեք: Նոր համաշխարհային կրոնը արտաքինից 

լավ և սուրբ կազմակերպություն կթվա՝ լի սիրով և 

կարեկցանքով 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, մեծ հավատուրացությունը, որի մասին Ես խոսել եմ, հիմա 

տարածվում է աշխարհում: 

 

Այս անգամ այն տարածվում է ինչպես քող երկրի վրայի Իմ Սուրբ Եկեղեցու վրա և 

պարուրում նրա տեսողությունը խիտ մառուխուղի պես: 

 

Սա Իմ Եկեղեցու բաժանման ժամանակն է երկու մեծ բանակների: 

 

Մի կողմում կլինեն Իմ սիրելի սրբազան սպասավորները, ովքեր հետևում են Իմ 

ուսուցումներին և երբեք չեն շեղվում դրանցից: 

 

Մյուս կողմում՝ այն քահանաները և Իմ քրիստոնյա եկեղեցիների մյուս 

առաջնորդները, ովքեր կրում են ժամանակակից կյանքի ազդեցությունը և ովքեր 

կսրբապղծեն Իմ Օրենքները: 

 

Նրանք խոնարհվում են մարդկանց ճնշման առջև, ովքեր պահանջում են իրենցից 

հանդուրժողականություն ցույց տալ Աստծո Անվամբ՝ փոխելով Աստծո Օրենքները՝ 

հարմարեցնելու համար դրանք իրենց սեփական պահանջներին: 

 

Նրանք լի են հպարտությամբ, մեծամտությամբ և աշխարհիկ նկրտումներով: Նրանց 

համար նշանակություն չունի եթե փոխեն Սուրբ Խորհուրդները՝ հարմարեցնելու 

համար դրանք մեղավոր նպատակների: 

Ո՛չ, նրանք կուժեղացնեն սրբապղծության գործողությունները, որոնք կկատարվեն Իմ 

Հոր Եկեղեցում, և այդ ամենը՝ քաղաքացիական իրավունքների և 

հանդուրժողականության անվամբ: 

 

Նրանք թողություն կտան մեղքին և կվիրավորեն Ինձ՝ ցուցադրելով այդպիսի մեղքերը 

Իմ Սուրբ Խորանների առջև՝ ակնկալելով որ Ես կուլ տամ այդպիսի չար ստեր: 

Շուտով նրանք կպղծեն Խորհուրդները՝ բոլորին հարմարվելու համար: 

 

Դրանց փոխարեն անց կկացվեն տոնախմբություններ և զվարճանքի այլ տեսակներ: 

 

Այն կդառնա Նոր Աշխարհի Եկեղեցի, որը վեր կբարձրանա որպես մի ազդեցիկ 

կառույց Հռոմում, բայց որը չի պատվի Աստծուն: 

 

Այն կկառուցվի գաղտնի սատայական սիմվոլներով այնպես, որ բոլորը տեսնեն, և 

կկռապաշտի գազանին: 

Իմ սիրելի Հոր համար ատելի յուրաքանչյուր մեղք հրապարակայնորեն պատվի 

կարժանանա, և միլիոնավոր մարդիկ նրանց սրբապղծության օրենքները կընդունեն 

որպես արժեքավոր Աստծո Աչքերում:  

 

Իմ սրբազան սպասավորները, ովքեր կմնան Ինձ հավատարիմ, ստիպված կլինեն 

գաղտնի կատարել Պատարագներ, այլապես կբանտարկվեն: 

 



Նրանք կհավաքվեն զորությամբ և, լցված Սուրբ Հոգով, կշարունակեն սնել Աստծո 

զավակներին Կյանքի Սնունդով: 

 

Նրանք պետք է համոզվեն, որ բոլոր նրանց, ում իրենք առաջնորդում են, առաջարկվի 

Կենդանի Աստծո Կնիքի պաշտպանությունը: 

 

Ժամանակը շատ մոտ է հիմա, որ Նոր Տաճարը կառուցվի ի պատիվ Գազանի: 

 

Այն կկառուցվի հակաքրիստոսի բռնապետության ներքո, ով կարճ ժամանակից 

կմտնի աշխարհի թատերաբեմ որպես խաղաղության մարդը: 

 

Համախմբվեք, Իմ հետևորդնե՛ր, որքան կարող եք շուտ: Իմ սպասավորները, ովքեր 

ճանաչում են Իմ Ձայնը, պետք է սկսեն իրենց նախապատրաստությունները՝ 

վստահանալու համար, որ երկրի վրայի Իմ Եկեղեցին կկարողանա զորությամբ 

դիմանալ գալիք հալածանքին: 

 

Ժամանակի ընթացքում ապաստարանները պատրաստ կլինեն օգտագործելու 

համար, քանի որ որոշ ժամանակ է, ինչ Ես հրահանգում եմ Իմ հետևորդներին 

վստահանալու, որ դրանք կծառայեն ձեր նպատակներին: 

 

Այդ հալածանքը կարճ կտևի, և դուք կհաղթահարեք կանցնեք դրա միջով, չնայած այն 

ցավոտ կլինի: 

 

Զգուշացեք: Նոր Համաշխարհային կրոնը արտաքինից կթվա մի լավ և սուրբ 

կազմակերպություն՝ լի սիրով և կարեկցանքով: 

 

Այն կցուցադրի հոյակապ հանդուրժողականություն և կփառաբանի Աստծուն հայտնի 

ամեն մեղք: Այն կշրջի յուրաքանչյուր մեղք այնպես, որ այն ընդունելի կթվա Աստծո 

Աչքում:  

 

Բայց դուք պետք է իմանաք, որ այդպիսի սրբապղծություններից Ես նողկում եմ, և վայ 

նրանց, ովքեր կհետևեն դեպի հավիտենական դատապարտություն տանող այդ 

վտանգավոր ուղուն: 

 

Մեղքը միշտ կմնա որպես մեղք Իմ Աչքում: 

 

Ժամանակը չի փոխում դա: Նոր օրենքները, որոնք մարդու մեղսավոր 

ցանկություններին հարմարվելու համար են, երբեք չեն ընդունվի Իմ կողմից: 

Նախապատրաստվեք հիմա այդ մեծ խաբեությանը, քանի որ այն տեղի կունենա շատ 

շուտով: 

 

Ձեր Հիսուս  

 

 



Աշխարհում կենդանի բոլոր մարդիկ կտեսնեն իրենց 

հոգիները և շատերն առաջին անգամ կիմանան, որ 

իրենք հոգի ունեն 

 
Երկուշաբթի, 9 հուլիսի, 2012թ., ժ.23:00 

 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես ցանկանում եմ հիմա նախապատրաստել Իմ բոլոր սիրելի 

հետևորդներին մի այնպիսի ձևով, որը Նախազգուշացման ընթացքում կօգնի ոչ 

միայն նրանց, այլև բոլոր նրանց սիրելիներին: 

 

Բավական չէ ապաշխարել միայն վախի պատճառով: Զղջում է պահանջվում:  

 

Իմ բոլոր հետևորդներին. Լսեք հիմա Իմ հրահանգները՝ նախապատրաստելու 

համար ձեր հոգիները Նախազգուշացմանը: 

Դուք պետք է սկսեք՝ մտորելով ձեր և ձեր մերձավորների դեմ կատարած այն ամբողջ 

վատության մասին, որում մեղավոր եք:  

 

Ձեզնից նրանք, ովքեր կաթոլիկներ են, պետք է կատարեք Խոստովանության 

Խորհուրդը յուրաքանչյուր երկու շաբաթը մեկ, եթե ցանկանում եք մնալ Շնորհի 

վիճակում: 

 

Այս կերպ ձեր ցավը մեղմ կլինի Նախազգուշացման ընթացքում, և դուք ուժ կունենաք 

օգնելու ձեր եղբայրներին և քույրերին, ովքեր կտառապեն սարսափելի ցավով և 

մեղավորությամբ մինչ կփորձեն ըմբռնել իրենց գիտակցության լուսավորումը: 

 

Ձեզնից նրանք, ովքեր քրիստոնյաներ են կամ այլ հավատամք ունեն, և հավատում եք 

այս պատգամներին, դուք պետք է ասեք Խաչակրաց 24-րդ աղոթքը՝ մեղքերի 

ամբողջական թողության համար:  

 

Դուք պետք է ասեք այդ աղոթքը յոթ օր շարունակ, և Ես՝ Հիսուսը, ձեզ ներում 

կշնորհեմ: 

Ով Իմ Հիսու՛ս, Դու երկրի Լույսն ես: Դու այն Բոցն ես, որ դիպչում է բոլոր հոգիներին: 
Քո Գթասրտությունն ու Սերը սահման չեն ճանաչում: Մենք արժանի չենք այն 
զոհաբերությայնը, որը Դու կատարեցիր Խաչի վրա Քո մահվամբ, սակայն գիտենք, որ 
մեր հանդեպ Քո Սերն ավելի մեծ է, քան այն սերը որը մենք ունենք Քո հանդեպ: 

Տուր մեզ, ո՛վ Տեր, խոնարհության ընծան, որ արժանի լինենք Քո Նոր 
Թագավաորությանը: Լցրու մեզ Սուրբ Հոգով, որ կարողանանք առաջ գնալ և 
առաջնորդել Քո բանակը Քո Սուրբ Խոսքի ճշմարտությունը հռչակելու և մեր 
եղբայրներին ու քույրերին նախապատրաստելու երկիր վրա Քո Երկրորդ Գալուստի 
փառքի համար: Մենք պատվում ենք Քեզ: Մենք գովաբանում ենք Քեզ: Մենք 
առաջարկում ենք մեր անձը, մեր վշտերը, մեր տառապանքները՝ որպես ընծա Քեզ, 



հոգիներ փրկելու համար: ՄԵնք սիրում ենք Քեզ, Հիսու՛ս: Գթա Քո բոլոր 
զավակներին, որտեղ էլ որ նրանք լինեն: ԱՄԵՆ: 

Հիմա Ես ձեզ տալիս եմ նաև մի յուրահատուկ աղոթք, որ ասեք այն խեղճ հոգիների 

համար, ովքեր կմահանան շոկից Նախազգուշացման ընթացքում և ովքեր կլինեն 

մահացու մեղքի մեջ. 

 

Խաչակրաց աղոթք (65) մահացու մեղքի մեջ գտնվողների համար. 

 

Ով սիրելի Հիսու՛ս, մարդկության Փրկիչ, Քո Աստվածային Գթասրտությամբ ես 
աղերսում եմ անհիշաչարություն այն բոլոր խեղճ հոգիների համար, ովքեր կվերցվեն 
այս երկրից Նախազգուշացման ընթացքում: Ներիր նրանց իրենց մեղքերը, և ի 
հիշատակ Քո Տառապանքի ես աղերսում եմ Քեզ որ շնորհես ինձ այս յուրահատուկ 
շնորհը ի հատուցում նրանց մեղքերի. Ես առաջարկում եմ Քեզ իմ անձը՝ մտքով, 
մարմնով և հոգով որպես հատուցում փրկելու համար նրանց հոգիները և նրանց 
հավիտենական կյանք տալու համար: Ամեն: 
 
Իմ հետևորդնե՛ր, Նախազգուշացումը կլինի Փրկության մի մեծ իրադարձություն, ուր 

Ես աշխարհին կապացուցեմ Իմ Աստվածային Գթասրտությունը: 

 

Աշխարհում կենդանի բոլոր մարդիկ կտեսնեն իրենց հոգիները, և շատերն առաջին 

անգամ կիմանան, որ հոգի ունեն: 

 

Ժամանակը կարճ է հիմա, և դուք պետք է սկսեք նախապատրաստվել: 

 

Մի մոռացեք Իմ հրահանգները՝ ունենալ սնունդ, որը կհերքի տաս օրվա համար, 

օրհնված մոմեր և սուրբ իրեր ձեր տներում: 

 

Վստահեք Ինձ և ուրախացեք, որովհետև շատ հոգիներ կփրկվեն: 

 

Ես ամսաթիվ չեմ բացահայտի, բայց դուք գիտեք, թե ինչ պետք է արվի: 

 

Երբ ձեր մեղքերը բացահայտվեն, դուք պետք է խնդրեք Ինձ ներել ձեզ և խոնարհ 

շնորհակալությամբ խոնարհվել այդ Աստվածային Ընծայի համար, որը ձեր 

անձնագիրն է դեպի հավիտենական կյանքը Երկրի վրա Նոր Դրախտում: 

 

Հիշեք, ոչ մի մեղք չկա, որքան էլ այն լուրջ լինի, որը հնարավոր չլինի ներել, եթե 

ճշմարատ զղջում եք դրա համար: 

 

Ձեր սիրող Փրկիչ 

Հիսուս Քրիստոս 

 

 

Նրանք կմերժեն Ինձ՝ ասելով, թե Իմ Սուրբ Խոսքը 

հակասում է Աստծո Խոսքին 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, դու կրում ես Իմ ցավը հիմա, մինչ Ես ողբում եմ Աստծո 

զավակների այն թվի պատճառով, ովքեր մեռնում են մահացու մեղքի մեջ: 

 

Այնքա՜ն ցավոտ են Իմ Խաչելության ժամանակ Ինձ հասցված այն սարսափելի 

վերքերը, որոնք հիմա Ես նորից կրում եմ: 

 

Աղջի՛կս, կարևոր է, որ դու հասկանաս, թե ինչ է տեղի ունենում քեզ հետ, քանի որ 

պետք է նախապատրաստվես թե ինչպես վարվես այս առաքելության հետ երբ այն 

քեզ այսպիսի տառապանք է պատճառում: 

 

Իմ Անվան համար մեղադրանքը, որը կրում ես, սպասելի է: 

 

Երբ որևէ ընտրյալ հոգի հայտնել է աշխարհին Իմ Սուրբ Խոսքն անցյալում, նրանք 

ճնշվել են ճիշտ այնպես, ինչպես դու՝ հիմա: Նրանց ծաղրել են, մեղադրել, հիմարի 

տեղ դրել և նույնիսկ ավելի վատ, մեղադրել են խաբեության մեջ՝ ասես թե ստեր են 

փչել: 

 

Ինձ նույնպես ստախոս են անվանել: Ինձ վրա նույնպես ծիծաղել են: Ասել են, թե Ես 

խարդախ եմ, ինքնակոչ և դեմ` Աստծո Խոսքին: 

 

Նրանք ամեն պատճառաբանություն գտնում էին ապացուցելու համար, թե Ես 

խարդախ եմ: 

 

Նրանք նույնիսկ օգտագործում էին Աստծո՝ Իմ Հավիտենական Հոր Սուրբ Խոսքը, 

փորձելով ապացուցել, թե այն ինչ Ես խոսում էի, մերժում էր Սուրբ Գրվածքները: 

 

Ցանկացած ոք կարող է ասել, թե ներկայացնում է Աստծո Խոսքը: Շատ քչերին են 

լուրջ ընդունում, ովքեր ասում են, թե ստանում են Աստծո Խոսքը: Սովորաբար նրանց 

արհամարհում են: 

 

Բայց նրանց, ովքեր ասում են, թե իրենք խոսում են Իմ Անվամբ, բայց այդպես չէ, և 

ովքեր դիտավորյալ ստեր են տարածում, սովորաբար նրանց ծափահարում են և 

ընդունում Սատանայի խաբեբա ազդեցությամբ: 

 

Ճշմարիտ մարգարեի դեպքում, այդպիսին է Իմ Ձայնի զորությունը, որ այն 

կառաջացնի ուժեղ արձագանք: Նման դեպքերում մարդիկ կամ կգրկեն Իմ Խոսքը՝ 

Ճշմարտության հանդեպ սիրով, կամ էլ ուղիղ կմերժեն Ինձ: 

 

Նրանք, ովքեր ընդունում են Ինձ, կզգան, թե ինչպես է Իմ Սերը դիպչում իրենց 

հոգիներին այնպիսի ձևով, որ բոցավառում է իրենց սրտերը, այնպես որ այլևս ետ 

դարձ չկա: 

 



Նրանք, ովքեր մերժում են Ինձ, չեն անտեսի Ինձ: Դրա փոխարեն նրանք կծաղրեն Ինձ 

և կզրպարտեն Իմ Սուրբ Խոսքն այնպիսի չարությամբ, որը շեղվում է այն 

քրիստոնեական արժանիքներից, որոնք իրենք ասում են թե ունեն: 

 

Նրանք կմերժեն Ինձ՝ ասելով, թե Իմ Սուրբ Խոսքը հակասում է Աստծո Խոսքին, ճիշտ 

ինչպես արեցին այն ժամանակ, երբ Ես քայլում էի երկրի վրա: 

 

Նրանք չեն կարողանում հասկանալ, թե ինչու է Իմ Խոսքն առաջացնում այդպիսի 

հզոր արձագանք: Նրանք գայթակղվել են Սատանայի կողմից, սակայն չգիտեն դա: 

Նրանք թուլացրել են իրենց հսկողությունը և թույլ են տվել նրան մշուշել Իմ հանդեպ 

իրենց ունեցած սերը: 

 

Ոչ մեկը չի անտեսի Իմ Խոսքը: Նրանք չեն կարող անտեսել: Քանի որ երկու դեպքում 

էլ այն առաջացնում է արձագանք՝ սիրո կամ ատելության: 

 

Ձեր Հիսուս 

 

 

Նախազգուշացումը շատերի համար կլինի 

սարսափեցնող իրադարձություն, երբ կթվա, թե 

աշխարհի վերջը եկել է 

 
Հինգշաբթի, 12 հուլիսի, 2012թ., ժ. 10:50 

 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, թող ոչ ոք չթերագնահատի այն ազդեցությունը, որը կունենա 

Նախազգուշացումը ողջ մարդկության վրա: 

 

Շատերի համար Նախազգուշացումը կլինի սարսափելի իրադարձություն, երբ կթվա, 

թե աշխարհի վերջը եկել է: 

 

Շատերի համար այն կթվա որպես կատաստրոֆիկ իրադարձություն, երբ տեսնեն թե 

ինչպես են երկու գիսաստղ բախվում իրար և պայթում երկրի մակերևույթին մոտիկ: 

 

Կրակի բոցերը կթվան այնպես, ասես երկնքում հրաբուխ է ժայթքել, և շատերը 

կվախենան: 

Կարմիր կրակի ճառագայթները Իմ Արյան Ճառագայթներն են, Իմ Գթասրտության 

Ճառագայթները, որոնք կտրվեն ձեզ բոլորիդ որպես այնպիսի մեծության ընծա, որ ոչ 

մի մարդ չի կարողանա հասկանալ, թե ինչ է տեղի ունենում: 

 

Շատերը այրող կրակ կզգան իրենց մարմինների միջով, ասես արևի ջերմությունը 

թուլացնում է իրենց: 

 



Ներքուստ նրանք կզգան մի այրող տաքություն, մինչև գիտակցության 

զգացողությունը հնարավորություն կտա նրանց ականատես լինել իրենց հոգիների 

պատկերին: 

 

Շատերը կզգան երկրի ցնցումը, ասես երկրաշարժի ժամանակ: 

 

Գետինը կցնցվի, կհառաչի և շատերը վայր կընկնեն՝ ճանկելով այն, ինչ կարող են՝ 

ապաստանի համար: 

 

Սակայն գետինը չի բացվի և նրանց կուլ չի տա, քանի որ դա ֆիզիկական երկրաշարժ 

չի լինի, այլ՝ գերբնական: 

 

Նախքան դա տեղի կունենա, եղանակի ձևերը կփոխվեն: 

 

Իմ Խաչը կերևա երկնքում պայթյունից հետո: 

 

Շատերը լաց կլինեն զղջման և տխրության դառն արցունքներով և կկրեն 

նվաստացման ցավը՝ իրենց մեղքերի պատճառով: 

 

Մյուսները կճչան և կհայհոյեն, որովհետև ի վիճակի չեն լինի դիմանալ 

/գիտակցության/ լուսավորմանը, որը մի աստվածային նշան է, իրենց հոգու խավարի 

պատճառով, և կդիմադրեն Իմ Գթասրտության Լույսին: 

 

Նրանք կգալարվեն դժոխքի կրակների ցավերով, քանի որ Իմ Գթաստրության Նշանը 

նրանց ցույց կտա այն կրակը, որն սպասում է իրենց, եթե չապաշխարեն և չփոխեն 

իրենց ուղիները: 

 

Այն բարի հոգիները, ովքեր սիրում եմ Ինձ, նույնպես կտառապեն, որովհետև 

նրանցից շատերը նույնպես մեղքի բծեր կունենան, բայց նրանք կստանան 

վայրկենական Թողություն: Նրանք նույնպես կխոնարհեցվեն, երբ նրանց ցույց տրվի 

իրենց հպարտության մեղքը: 

 

Շատերը դրանից հետո տնից դուրս չեն գա մի քանի օր, և շատերը ստիպված կլինեն 

իրենք հոգալ իրենց կարիքները՝ սպասարկման բացակայության պատճառով: Ահա 

թե ինչու պետք է նախապատրաստվեք: 

 

Այն կլինի նաև տառապանքի շրջան, երբ հոգիները կզգան քավարանի ցավերը, երբ 

նրանց մաքրագործումը տեղի ունենա: Այս կերպ շատերը կզգան իրենց հոգիների 

վիճակի հայտնությունը և կխոնարհեցվեն մի այնպիսի ձևով, որը երբեք նախկինում 

չեն զգացել: 

 

Այնքան շատերը կընդունեն այն, ինչ տեղի կունենա, և կիմանան որ իրենց տրվել է Իմ 

Շնորհների Մեծ ընծան և Իմ Աստվածային Գթասրտությունը: 

 



Դարձը կլինի գլոբալ, և այնպիսի չափերով, որը չի տեսնվել Խաչի վրա Իմ Մահից 

հետո: Միլիարդավորներ կդառնան դեպի Աստված, որովհետև Ճշմարտությունը 

ակնհայտ կդառնա: 

 

Նրանք ճշգրտորեն կիմանան, թե ինչ տեղի կունենա Դատաստանի Օրը և կիմանան 

թե ինչպես փրկեն իրենց հոգիները, որովհետև Իմ Սերը կպարուրի նրանց: 

 

Նրանք կարող են նորից ամբողջական դառնալ մտքով, մարմնով և հոգով: 

 

Իմ Խաչը կլինի վաղուց ի վեր խոստացված Իմ Աստվածային Գթասրտության 

ցուցադրման ապացույցը: Այն կերևա երկնքում ողջ աշխարհով մեկ: 

 

Իրենց քնից արթնացնելու համար Աստծո զավակներին տրվող այս աստվածային 

միջամտության գործողության արդյունքում երկրի վրա հանդարտություն կիջնի: 

 

Բայց ընկած հրեշտակները կհարձակվեն Աստծո բոլոր զավակների վրա իրենց 

նվիրված բանակի միջոցով, ովքեր կմերժեն Իմ Փրկության Գավաթը: 

 

Այնքան դաժան, քարե սրտերով և վարակված Սատանայի աղտով, նրանք կկռվեն 

նրանց դեմ, ովքեր սիրում են Աստծուն: 

 

Նրանց թիվը չի համապատասխանի նրանց, ովքեր հետևում են Ճշմարտությանը, 

սակայն նրանց ատելությունը կոգեշնչի նրանց նյութելու չար գործողություններ, 

որոնք կոչնչացնեն այդ խաղաղությունն ու անդորրը: 

 

Կկազմվի մի պլան՝ համոզելու համար աշխարհին, թե այդ իրադարձությունն, 

անշուշտ, տիեզերական միջադեպ էր, որի մասին կասեն, թե գիտնականները կարող 

են ապացուցել: Ցավոք, այդ ժամանակ շատերը կհավատան, թե դա այդպես է, և 

Աստծո զավակներից շատերը ետ կընկնեն հին մեղավոր կյանքի մեջ, որով ապրել են: 

 

Այդ ժամանակ կսկվի հոգիների համար մարտը, և որոշ ժամանակ կպահանջվի մինչև 

այն հասնի վերջնական հաստատմանը, երբ Իմ Երկրորդ Գալուստը վերջ կտա 

չարությանը: 

 

Իմ սիրելի հետևորդնե՛ր, թույլ չտաք, որ այս հայտնությունները վախ առաջացնեն: 

 

Դրա փոխարեն նախապատրաստվեք այդ փառահեղ իրադարձությանը, և թույլ տվեք 

ձեր հոգիներին գրկել այն: 

 

Ընդունեք այդ հրաշալի Աստվածային Գործողությունը՝ ամրապնդելու համար ձեր 

որոշումը և տարածելու համար ձեր սերը ավելի հեու՝ ձեր ընտանիքի անդամների և 

ձեր ընկերների մեջ:  

 

Հպարտ եղեք Ինձ հետ՝ ձեր Հիսուսի հետ ունեցած ձեր կապերով, և օգնեք Ինձ փրկել 

այն հոգիներին, ովքեր կմերժեն ընդունել Իմ Գթասրտությունը: 

 



Գնացեք: Նախապատրաստվեք: Ուրախացեք, քանի որ ժամանակը մոտ է: 

 

Ես սիրում եմ ձեզ: 

 

Ձեր Հիսուս: 

 

 

Համաշխարհային պատերազմից հետո կգա սովը, հետո՝ 

աղետները: Սակայն աղոթքը կարող է մեղմացնել 

երկնային պատիժը 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ հետևորդները պետք է իմանանան իրադարձությունների 

հաջորդականությունը, քանի որ դա հասկանալով, նրանք ուժ կստանան այդ 

իմացությունից որպեսզի կարողանան օգնել՝ մեղմացնելու համար երկնային 

պատիժը: 

 

Նախազգուշացումը տեղի կունենա որպես մի վերջին դիմում Իմ Հավիտենական Հոր 

կողմից, որպեսզի մարդկության սրտերի մեջ մխրճի Աստծո Լույսը՝ Ճշմարտության 

Լույսը:  
 

Առանց դրա մարդկության մեծ մասը դժոխք կնետվեր, քանի որ նրանք արժանի չեն 

լինի Իմ Հոր թագավորությանը: 

 

Սա Մեծ Գթասրտության Աստավածային մի գործողություն է, դուրս քաշելու համար 

չարից Աստծո բոլոր զավակներին և նրանց իրավամբ իրենց պատկանող 

ժառանգությանը հասցնելու համար: 

 

Աստծո այդ Գործողությունն անհրաժեշտ է այն մեծ խավարի պատճառով, որը հիմա 

ծածկում է երկիրը: 

 

Այն կբաժանի լավերին նրանցից, ովքեր խրվում են մեղքի մեջ և համառորեն 

կփարվեն Գազանին և այն փառքին, որը նա խոստանում է նրանց երկրի վրա: 

Այդպիսի խեղճ հոգիների համար այն ժամանակի կորուստ է, որովհետև նրանք պետք 

է իմանան, որ երկրի վրա իրենց ժամնակը կարճ է: 

Երկիրը կփոխարինվի մի Նոր Դրախտով, ուր կմերժվի նրանց մուտքը, եթե նրանք 

մերժեն Իմ Սիրո և Գթասրտության Գործողությունը: 

 

Շատերը կմնան խավարի մեջ: Շատերը դարձի կգան անմիջապես: Եթե մարդկության 

մեծ մասն ապաշխարի, ապա Մեծ Տառապանքն այնքան էլ դժվար չի լինի: 

 

Համաշխարհային պատերազմը նույն ազդեցությունը չի ունենա, եթե մարդկանց 

մեծամասնությունն ապաշխարի Նախազգուշացումից հետո: 



 

Համաշխարհային պատերազմից հետո կգա սովը, իսկ հետո՝ աղետները: Չնայած 

դրան, աղոթքը կարող է մեղմացնել երկնային պատիժը: 

 

Աղոթեք սրտանց, որպեսզի պատերազմը և երկնային պատիժը, որը կհետևի նրան, 

թուլացվի և դրանցից խույս տրվի. Դրան կարելի է հասնել միայն մարդկության 

հավատի և Իմ՝ ձեր Աստվածային Փրկչի հանդեպ հավատարմության միջոցով: 

 

Աղջի՛կս, այդ Ես՝ ձեր Հիսուսը չէ, որ կբերեմ այդ սրսափելի վշտերը: Դա կլինի 

մարդկանց չար մեղքերի միջոցով, որոնց սերն անհագ է ուժի, փողի և աշխարհը 

վերահսկելու հանդեպ:  

 

Մինչ Իմ հետևորդներից շատերը համբերատարությամբ և մեծ ցանկությամբ 

կսպասեն Իմ Երկրորդ Գալուստին, ավելի շատ խառնաշփոթություն կլինի: 

 

Շատերն առաջ կգան և կհայտարարեն, թե իրենք Ես եմ՝ Մեսիան, և մարդիկ 

կհիմարացվեն: 

 

Հիշեք, թե Ես ինչ ասացի ձեզ. Ես կվերադառնամ երկիր ճիշտ այնպես, ինչպես 

հեռացա, երբ բարձրացա վեր ամպերի միջով: 

 

Անտեսեք նրանց, ովքեր կասեն թե իրենք Ես Եմ՝ մարմով, քանի որ դա տեղի չի 

ունենա: 

 

Իմ հետևորդներն ուժեղ կլինեն Իմ հանդեպ իրենց սիրո մեջ, և նրանք պետք է 

կենտրոնանան միակ ցանկության վրա, որը եթե իրականանա, Ինձ ուրախություն       

և սփոփանք կբերի: Դա կլինի հոգիներ փրկելու Առաքելությունը՝ բոլոր հոգիներին 

փրկելու, նախքան Ես կգամ նորից: 

 

Հիշեք, որ հավատարմությունն Իմ հանդեպ կլինի փրկության բանալին և ապագայի 

աշխարհը, որը վերջ չի ունենա, քանի որ այն կլինի Նոր Դրախտը, որը ձեզանից 

յուրաքանչյուրին առաջարկում է հավիտենական կյանք: 

 

Ձեր սիրող Հիսուս 

 

 

Ուստի հիմա դու պետք է հասկանաս, թե ինչու ես 

տարբեր տեսանողներից: Դա այն պատճառով է, որ դու 

մարգարե ես՝ վերջին ժամանակների մարգարեն: 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, դու պետք է իմանաս, որ մարգարեի դերը տարբերվում է 

տեսանողի դերից: 



 

Մարգարեն միշտ կլինի դուրս նետված, ատված, նրանից կվախենան և նա 

մեկուսացված կլինի: 

 

Մարգարեն միշտ միայնակ է աշխատում, ասես մի գործողություն է անապատում: 

Միակ պտուղն անբերրի անապատում կլինի Աստծո Ձայնը: 

 

Աղջի՛կս, երբ միայնակ ես զգում և լքված, իմացիր որ այդպես են զգացել 

մարգարեներն անցյալում: Շատ մարգարեներ են զգացել իրենց դեմ դրված այդ 

առաջադրանքի ծանրությունը: 

 

Նրանցից շատերը գիտեին, որ իրենք արժանի չէին ասելու Աստծո Սուրբ Խոսքը, բայց 

ընդունում էին Երկնքից եկող աստվածային կանչը, որովհետև ուղարկված էին: 

 

Որովհետև նրանք ուղարկված էին աշխարհ, նրանք գիտեին, բնազդով, այն 

պարտավորությունները, որոնք պետք է կատարեին, չնայած դա հեշտ չէր: 

 

Նրանց ասած ամեն մի բառը ետ էր շպրտվում իրենց դեմքերին: 

 

Ամեն մի բառը բզկտվում էր ժողովարաններում և տաճարներում, որոնք ստեղծված 

էին Աստված պաշտելու համար: Շատերը դուրս էին նետվում իրենց սեփական 

ժողովրդի կողմից և չէին կարողանում վերադառնալ իրենց ծննդավայրը: 

 

Շատերը դարձան թափառական և ընդհանրապես տեղ չգտան, ուր կընդունվեին 

որպես կորած որդիներ: Դրա փոխարեն նրանք աշխատեցին, ապրեցին և մնացին 

միայնակ, չունենալով ոչ մեկին ում կարող էին դիմել: 

 

Սակայն նրանք գիտեին իրենց սրտերում, որ իրենք առաջնորդվում են Աստծո կողմից 

և վախ չէին զգում, երբ խոսում էին Նրա Ձայնով: 

 

Նրանց տրված շնորհները նրանց ուժեղ էին դարձնում: Նրանք երբեք չերերացին 

Աստծո ժողովրդին ուղղված նախազգուշացումները, մարգարեությունները և Աստծո 

Խոսքը հաղորդելու ժամանակ:   
Նրանց համար նշանակություն չուներ, որ իրենց վրա ծիծաղում են, որովհետև 

գիտեին, որ Աստծս Ճշմարտությունը կյանքի սնունդն է: 

Առանց Ճշմարտության Աստծո զավակները չէին ունենա միջոցները՝ ճանաչելու 

համար մարգարեություններն այնպես, ինչպես դրանք կանխասացվել են: Ոչ էլ 

կկարողանային ընդունել Աստծո կողմից մարդկության բարօրության համար դրված 

օրենքները: 

 

Մերժված, ծաղրված, մի կողմ նետված և տարօրինակ համարվող, ճիշտ ինչպես Ես էի 

երկրի վրա Իմ գտնվելու ժամանակ, նրանք շարունակում էին հայտնել Աստծո Խոսքը: 

Նրանց խոսքերն ապրում են ընդմիշտ: Նրանք երբեք չեն մեռնի, որովհետև խոսել են 

Տիրոջ՝ Ամենաբարձրյալ Աստծո Խոսքը: 

 

Եվ այդպես կլինի նաև քեզ հետ: Դու կմնաս միայնակ ինչպես մի ձայն անապատում: 



 

Քեզ կանտեսեն երկրի վրայի Իմ Եկեղեցու շատ մասերում: 

 

Այս անգամ տարբերությունն այն է, որ այդ մարգարեությունները կկատարվեն ձեր 

կյանքի ընթացքում, և ճշմարտությունը կապացուցվի այս սերնդին: 

 

Այդ ժամանակ նրանք կհավատան, երբ տեսնեն Նախազգուշացման ապացույցը: 

 

Կնիքների մարգարեությունները, մինչ Ես բացում եմ դրանք և բացահայտում ձեզ 

բովանդակությունը, նույնպես կապացուցեն, որ Ես խոսում եմ աշխարհի հետ քո՝ 7-րդ 

հրեշտակի՝ 7-րդ պատգամատարի միջոցով: 

 

Քեզ կլսեն, սակայն Ես կոչ եմ անում քեզ լուռ մնալ և չպատասխանել նրանց, ովքեր 

հարցականի տակ կդնեն քեզ կամ մարտահրավեր կնետեն: 

 

Դու դեռևս չես հասկանում պատգամների իմաստը: Ժամանակի ընթացաքում 

կհասկանաս: Միևնույն ժամանակ, դու իրավասություն չունես պաշտպանելու Իմ 

Խոսքը: 

 

Ամեն փորձ կարվի քեզ ծուղակը գցելու համար, որ պատասխանես, այն հույսով որ 

դու ինքդ քեզ ծուղակը կգցես իմացության պակասի պատճառով: Ուստի դու պետք է 

հանգիստ մնաս, մեկուսացված և անանուն, մինչև որ Ես քեզ հրահանգ կտամ: 

 

Ուստի հիմա պետք է հասկանաս, թե ինչու ես դու տարբեր տեսանողներից: Դա այն 

պատճառով է, որ դու մարգարե ես՝ ժամանակների վերջի մարգարեն: 

Այս առաքելությունը պաշտպանվում է Երկնքի կողմից և չի կարող ոչնչացվել: 

 

Գնա խաղաղությամբ և հասկանալով, աղջի՛կս: 

 

Ձեր Հիսուս 

 

 

Բավական չէ հավատալ Հորը, քանի որ նրանք, ովքեր 

մերժում են Նրա Որդուն, մերժում են փրկությունը 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, այնքան շատ կրոններ են աշխարհում հետևում սխալ ուղուն, 

դրանով իսկ դժվարացնելով Աստծո զավակների համար հավիտենական կյանք 

ստանալը: 

 

Հավիտենական կյանքը միայն հնարավաոր դարձավ Խաչի վրա Իմ Մահվամբ: 

 



Իմ Հայրը, ով ուղարկեց Ինձ՝ Իր միակ Որդուն, որպես զոհաբերության Գառը, ողջ 

մարդկության համար հնարավոր դարձրեց փրկություն և հավիտենական կյանք ձեռք 

բերել: 

 

Հավիտենական կյանքը տրվել էր որպես ընծա Ադամին և Եվային: Հետո, մեղքի և 

անհնազանդության պատճառով, այն վերցվեց: 

 

Դրա փոխարեն մարդը դարձավ մահկանացու, նրա մարմինը՝ անմաքուր, նրա 

կյանքը ֆիզիկական վիճակում՝ անկատար, իսկ երկիրը դարձավ Եդեմի պարտեզում 

Ադամի և Եվայի համար ստեղծված հոյակապ երկրի խղճուկ նմանակումը: 

 

Աստված՝ Իմ Հավիտենական Հայրը, դրանից հետո փրկություն շնորհեց նրանց, ովքեր 

ընդունեցին Ինձ՝ Նրա միածին Որդուն, որպես դեպի Նրա Նոր Դրախտը տանող 

ճանապարհ: 

 

Միայն Իմ միջոցով կարող եք ընդունվել Իմ Հոր կողմից: 

 

Բավական չէ հավատալ Հորը, քանի որ նրանք, ովքեր մերժում են Նրա Որդուն՝ 

մերժում են փրկությունը: 

 

Հիշեք, թե որքան շատերն Աստծո զավակներից չիմացության պատճառով չեն 

ճանաչում Ինձ՝ մարդկության Փրկչին: Բայց Իմ Մեծ Գթասրտության պատճառով 

Ճշմարտությունը կբացահայտվի նրանց աստվածային միջամտությամբ: 

 

Նրանք բոլորն էլ հավասար են Իմ Հոր Աչքում, և Նա ցանկանում է միավորել բոլոր 

այդպիսի հոգիներին Իմ գրկում: Նա սիրում է նրանց բոլորին: 

 

Երբ նրանք տեսնեն ապացույցը, նրանք կընդունեն, որ Աստված՝ Ամենաբարձրյալը, 

տվել է իրենց հավիտենական կյանքի ընծան Խաչի վրա Իմ Զոհաբերության միջոցով: 

Այս ձևով բոլորը կպաշտեն մեկ Աստծո: 

 

Քանի որ միայն մեկ Աստված կա ով ստեղծել է ձեզանից յուրաքանչյուրին: 

 

Հիմա գնա, աղջի՛կս, և օգնիր վստահանալ, որ Իմ պատգամները տրվել են 

յուրաքանչյուր հավատամքի, յուրաքանչյուր ազգի և յուրաքանչյուր Աստծո զավակի: 

 

Ես ներառում եմ հեթանոսներին և քարե սիրտ ունեցողներին: 

Նշանակություն չունի, եթե նրանք թքեն քեզ վրա, կամ մերժեն լսել, դու պետք է տաս 

նրանց պատգամները: 

 

Ցանկացած մարդ կամ Իմ՝ Հիսուս Քրիստոսի հետևորդ, ով չի կարողանում ընդունել, 

որ Ես ցանկանում եմ հաղորդել Աստծո Սուրբ Խոսքը բոլոր կրոններին, ճշմարիտ 

քրիստոնյա չէ:   

Այնքան շատերը մերժեցին աշխարհին տրվող Իմ այս պատգամները, որովհետև Ես 

գրկում եմ ողջ մարդկությանը և բոլոր այլ կրոններին, ներառյալ աթեիստներին: 

 



Դուք իրավունք չունեք ենթադրելու, թե միայն դուք՝ ճշմարիտ քրիստոնյաներդ եք 

սիրված Աստծո՝ Իմ Հավիտենական Հոր կողմից: 

 

Դուք օհնյալ եք և սիրված, բայց առանց ողջ մարդկության դարձի Իմ Հայրը չի հասնի 

այն հաղթանակին, որով Նա ցանկանում է միավորել Իր բոլոր զավակներին: 

 

Դուք, Իմ հետևորդնե՛ր, մեծ պարտականություն ունեք այն պատճառով, որ ձեզ տրվել 

է Ճշմարտության Գիրքը: 

 

Ձեր պարտականությունն է տարածել Սուրբ Խոսքը, որպեսզի այն խեղճ հոգիներին, 

ովքեր չգիտեն Իմ Գոյության մասին, բերեք դեպի Աստծո Թագավորությունը: 

 

Ձեր Հիսուս 

 

 

Կույս Մարիամ. Իմ Որդու Եկեղեցին երկրի վրա չի լսի 

այս անգամ, չնայած նրանք գիտեն, թե ինչպես վարվեցին 

Իմ Որդու հետ առաջին անգամ: 
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Զավա՛կս, ցավը, որն իմ Որդին և Նրա առաքյալները կրեցին երկրի վրա Նրա 

առաքելության ժամանակ, նույնն է, ինչ պետք է կրեն Նրա հետևորդները, մինչ Նա 

նախապատրաստվում է նորից գալու: 

 

Երբ Իմ Որդին երկրի վրա էր, Նա մեծ խոչընդոտների էր հանդիպում: Իր սեփական 

համայնքում շատ քչերն էին նախապատրաստված լսել Նրան: 

 

Նրա հետ վարվում էին արհամարհանքով և վերևից էին նայում նրանք, ովքեր 

պատասխանատու էին տաճարներում և ժողովարաններում: 

 

Սակայն Նրան սիրով էին դիմավորում հասարակ մարդիկ և ընդունում Նրա Խոսքը, 

որովհետև նրանք տեսնում էին Ճշմարտությունը, որը Նա խոսում էր: 

 

Նրա Խոսքը վախ և անորոշություն էր առաջացնում շատ մասերում, բայց քչերն էին 

անտեսում Նրա ուսուցումների իմաստությունը: 

 

Իմ Որդին բաժանում առաջացրեց, չնայած Նրա մտադրությունն այդ չէր: 

 

Նրա պարզ պահվածքը նշանակում էր, որ քչերը կընդունեին, որ Նա Աստծո Որդին է: 

 

Շատերը հարցնում էին, թե ինչպե՞ս կարող է Մարդու Որդին լինել այդպիսի 

հասարակ մարդ: 

 



Նրանք մերժում էին Նրան, քանի որ մտածում էին, թե Մեսիան լինելու է վեհապանծ, 

հպարտ և գրավելու է եկեղեցու ամենաբարձր էշելոնների ուշադրությունը: 

 

Իմ Որդին չէր կարող գրավել այդ ժամանակի եկեղեցու սպասավորներին, որ լսեն 

Իրեն: Նրանց հպարտությունը խանգարում էր իրենց լսել Ճշմարտությանը: 

 

Նույնը տեղի կունենա հիմա, մինչ իմ Որդին նախապատրաստում է աշխարհը Իր 

Երկրորդ Գալուստի համար: 

 

Երկրի վրա իմ Որդու Եկեղեցին չի լսի այս անգամ, չնայած նրանք գիտեն թե իմ Որդու 

հետ ինչպես են վարվել առաջին անգամ: 

 

Այս անգամ, վերջին ժամանակների մարգարեին տրվող Նրա Սուրբ Խոսքը չի 

ընդունվի երկրի վրայի Նրա Եկեղեցու կողմից: 

 

Իմ Որդու Եկեղեցին խուլ է մարգարեության ընծայի հանդեպ: Նրանք մերժում են 

մարգարեությունը, որովհետև չեն ցանկանում լսել: 

 

Իմ Որդու աշակերտները կմերժվեն նրանց կողմից, ովքեր պատասխանատու են 

Կաթոլիկ Եկեղեցու համար, կմեղադրվեն որպես կեղծ: 

 

Չնայած իմ Որդու ուսուցումները երբեք չեն փոխվել, նրանք սխալ կգտնեն Նրա Սուրբ 

Խոսքի մեջ, որը տրվում է իրենց հիմա: 

 

Նրանք կհայտարարեն, որ այս պատգամները հակասում են Աստծո Խոսքին: 

 

Զավակնե՛րս, դուք պետք է միշտ հիշեք, որ իմ Որդին երբեք չի հակասի երկրի վրայի 

Իր Եկեղեցուն, քանի որ Նա է Եկեղեցին: 

 

Ճշմարտությունն այն է, ինչ միշտ եղել է: 

 

Դուք պետք է հետևեք Աստծո Խոսքին, քանի որ իմ Որդու ձայնը մի կողմ է նետվում և 

արհամարհվում ճիշտ ինչպես առաջին անգամ էր: 

 

Թույլ մի տվեք ձեզ մերժել Նրա Փրկության Ընծան, երկրի վրա Նրա Գթասրտության 

վերջին գործողությունը: 

 

Իմ Որդին այնքան համբերատար է եղել այսքան երկար ժամանակ: Ճշմարտությունը 

տրվեց մարդկությանը Խաչի վրա Իմ Որդու Տառապանքով: 

 

Այն ամրապնդվեց այն բոլոր ընտրյալ հոգիների միջոցով, ովքեր լուսավորվեցին 

Սուրբ Հոգու զորությամբ դարերի ընթացքում: 

 

Հիմա եկել է ժամանակը, որ Իմ Որդին նորից գա, և միայն նրանք ովքեր Սուրբ Հոգու 

ընծայի պատճառով կճանաչեն Նրա Ձայնը, միայն նրանք կհետևենՆրա 

հրահանգներին: 



 

Եկեղեցին կմերժի Իմ Որդու խոսքը մինչ Նա նախապատրաստվում է Իր Երկրորդ 

Գալուստի համար, ճիշտ ինչպես առաջին անգամ մերժեց երկրի վրա Իմ Որդու 

գտնվելու ժամանակ: 

 

Նրանք չեն կարողանա ոչ ճանաչել, ոչ էլ ընդունել Նրան: 

 

Նրանք ոչինչ չեն սովորել: 

 

Աղոթեք, որ եկեղեցու մեջ այն քաջ հոգիները, ովքեր կճանաչեն Նրա Ձայնը, 

արիություն ունենան առաջնորդելու Աստծո բոլոր զավակներին դեպի 

հավիտենական կյանք պատմության մեջ այս վճռորոշ ժամանակ:  

 

Ձեր Սիրող Մայր 

Մայր Փրկության 

 

 

Հայր Աստված: Ես կսրբեմ նրանց կեղծ եկեղեցիները, 

նրանց չար կուլտերը, նրանց կեղծ կուռքերը, նրանց 

քաղաքներն ու ազգերը 
 

Կիրակի, 15 հուլիսի, 2012թ., ժ. 17:45 

 

(Ստացված Սուրբ Հաղորդության պաշտամունքի ժամանակ) 

 

Իմ թանկագին աղջի՛կ, Իմ զավակների համար դժվար է ազատ մնալ մեղքից այն 

անեծքի պատճառով, որը հասցվել է նրանց օձի ձեռքով: 

 

Ես երբեք չեմ ակնկալում որ Իմ զավակներն ամբողջությամբ ազատ լինեն մեղքից, 

քանի որ դա անհնարին է: 

 

Կարևոր է, որ յուրաքանչյուր ոք, ով գիտի երկրի վրա Իմ Որդու Եկեղեցու 

ուսուցումները, որքան հնարվոր է հաճախ փնտրեն մեղքերի թողություն: 

 

Ապաշխարության միջոցով ավելի հեշտ կլինի մնալ շնորհի վիճակի մեջ, իսկ դա 

պատնեշ կստեղծի հետագա գայթակղությունների դեմ: 

 

Զավակնե՛րս, շուտով դուք ականատես կլինք մեծ հարատև փոփոխությունների 

աշխարհում: Դրանք տեղի կունենան Նախազգուշացման տեղի ունենալուց հետո: 

 

Մինչ շատերը կանտեսեն Երկնքից տրվող այս պատգամները, նրանք, ովքեր 

ընդունում են պատգամները որպես Աստծո Խոսք, պետք է նախապատրաստվեն: 

 



Դուք թշնամու դեմ Իմ զենք ու զրահի կապն եք, և ձեր հավատի միջոցով Ես ձեզ 

կենդանի կպահեմ և կպաշտպանեմ հալածանքից: 

 

Իմ Որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի, տիեզերքի Փրկչի հանդեպ ձեր սերը կլինի, որով Ես 

կկարողանամ փրկել այն զավակներին, ովքեր չեն կարող տանել Աստծո Լույսը: 

 

Սիրո, տառապանքի և աղոթքների ձեր նվիրաբերումը կլինի նրանց փրկող շնորհը 

դժոխքի կրակներից: 

 

Մի վախեցեք ձեր անձերի համար, այլ նրանց, ովքեր ոչ միայն չեն կարող տեսնել, այլև 

մերժում են տեսնել այն ժամանակները, որում ապրում եք այսօր: 

 

Նախապատրաստություններն ավարտված են, և ժամանակը հասել է որ 

փոփոխությունները սկսվեն, քանի որ Ես թույլ չեմ տա գազանին հոգիներ գողանալ: 

 

Այս միջամտությունը, այնքան վաղուց խոստացված մարդկությանը, տեղի կունենա 

շատ շուտով, իսկ հետո կսկսվի մարտը՝ փրկելու համար Իմ զավակներին: 

 

Մի վախեցեք Իմ Ձեռքից, քանի որ երբ այն իջնի, այն կօգտագործվի պատժելու համար 

նրանց, ովքեր փորձում են ոչնչացնել Իմ զավակներին: 

 

Ես կկասեցնեմ նրանց հոգիներին խաբելուց: 

 

Ես կկասեցնեմ նրանց իրենց մարդասպան նպատակից և կսրբեմ նրանց կեղծ 

եկեղեցիները, նրանց չար կուլտերը, նրանց կեղծ կուռքերը, նրանց քաղաքներն ու 

ազգերը, եթե նրանք շարունակեն մերժել այն Ձեռքը, որը սնում է իրենց: 

 

Նրանք նախազգուշացվել են: Դուք, Իմ սիրելի զավակնե՛ր, կօգնեք իմ Որդուն փրկել 

նրանց: 

 

Երբեք չվախենաք, որովհետև Կենդանի Աստծո Կնիքն ունեցողները ոչ միայն 

պաշտպանված են, այլև նրանց տրված են շնորհները՝ պաշտպանելու Աստծո Խոսքը, 

որպեսզի Կյանքի Ընծան տրվին որքան հնարավոր է շատ հոգիների: 

 

Ձեր սիրող Հայր 

Աստված Ամենաբարձրյալ 

 

Իմ սիրելի երեց ԲԵնեդիկտ XVI Պապի հալածանքի 

գագաթնակետին մոտենալու ժամանակը մոտ է 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ժամանակն է նախապատրաստել Աստծո բոլոր քահանաներին, 

եպիսկոպոսներն և բոլոր նրանց, ովքեր ղեկավարում են Իմ Սուրբ Կաթոլիկ և 

առաքելական Եկեղեցին երկրի վրա: 



 

Քանի որ ժամանակը մոտ է, որ Իմ սիրելի երեց Բենեդիկտ XVI Պապի հալածանքը 

մոտենա գագաթնակետին: 

 

Շատ շուտով նրան կստիպեն փախչել Վատիկանից: Հետո կգա ժամանակը, երբ Իմ 

Եկեղեցին կբաժանվի՝ մի կողմը մյուսի դեմ: 

 

Ես կոչ եմ անում Իմ բոլոր սրբազան սպասավորներին հիշել իրենց սուրբ երդումները: 

 

Երբեք չլքեք ձեր առաքելությունը: Երբեք չլքեք Ինձ: Երբեք ստերը Ճշմարտության տեղ 

չընդունեք: 

 

Դուք պետք է խնդրեք Ինձ օգնել ձեզ առջևում սպասվող դժվար ժամանակներում: 

Դուք պետք է բարձրանաք, միավորվեք և հետևեք Ինձ: 

 

Այս հատուկ Խաչակրաց աղոթքի միջոցով աղոթեք այն զորության համար, որի 

կարիքը կունենաք: 

 

Խաչակրաց աղոթք (66) հոգևորականների համար. Օգնիր ինձ հավատարիմ մնալ Քո 

Ամենասուրբ Խոսքին. 

 

Ո՛վ սիրելի Հիսուս, օգնիր ինձ միշտ հավատարիմ մնալ Քո Ամեենասուրբ Խոսքին: 
Տուր ինձ զորությունը՝ վեր պահելու համար Քո Եկեղեցու Ճշմարտությունը 
դժվարության ժամանակներում: Լցրու ինձ շնորհով՝ կատարելու Սուրբ 
Խորհուրդներն այնպես, ինչպես Դու ես մեզ սովորեցրել: 
 
Օգնիր ինձ սնել Քո Եկեղեցուն Կյանքի Հացով և հավատարիմ մնալ Քեզ նույնիսկ այն 
ժամանակ, երբ ինձ կարգելեն այդ: Ազատիր ինձ խաբեության կապանքից, որի դեմ 
կկանգնեմ Աստծո Ճշմարիտ Խոսքը հռչակելու համար: Ծածկիր Քո բոլոր սրբազան 
սպասավորներին Քո Թանկագին Արյամբ այս ժամանակ, որպեսզի մնանք քաջ, 
հավատարիմ և հաստատուն Քո՝ մեր սիրելի Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ մեր 
նվիրվածության մեջ: Ամեն: 
 

Մի հուսալքվեք, Իմ սիրելի սրբազան սպասավորնե՛ր, քանի որ այս 

տարաձայնությունը մարգարեացվել է և պետք է կատարվի հոգիների համար /մղվող/ 

վերջնական մարտում: 

 

Ես սիրում եմ ձեզ և Ես կլինեմ ձեզ հետ հիմա, մինչ դուք Ինձ հետ քայլում եք դեպի 

Գողգոթա տանող փշոտ ճանապարհով, որպեսզի մեկ անգամ ևս Փրկություն հասցվի 

բոլոր հոգիների համար: 

 

Ձեր սիրող Հիսուս 

 

 



Երիտասարդ հոգիները սիրելի են Ինձ, և Ես սգում եմ 

նրա համար, թե ինչպես նրանցից շատերին երբեք չի 

ասվել Ճշմարտությունը 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, քո առաքելությունը պետք է ընդգրկի Աստծո բոլոր զավակներին: 

Ես հատկապես տենչում եմ երիտասարդների հոգիներին և նրանց, ովքեր թույլ են 

տալիս մարդկային բանականությանը փակել իրենց ականջները Իմ Գոյության 

Ճշմարատության հանդեպ: 

 

Երիտասարդ հոգիները սիրելի են Ինձ, և ես սգում եմ նրա համար, թե ինչպես 

նրանցից շատերին երբեք չի ասվել ճշմարտությունը: 

 

Նրանք առաջնոդվել են իրենց ծնողների կողմից, որոնցից շատերը չեն հավատում 

Աստծուն, դեպի խավարի մի անդունդ: 

 

Նրանց փնտրած լույսն այն ամեն փայլող բաների կեղծ լույսն է: Նրանք հրապուրվում 

են երաժշտությամբ, հագուստներով և զվարճանքներով, որոնք բոլորն էլ 

նախատեսված են նրանց զգայարանները խթանելու համար: 

 

Նրանք չեն ճանաչում Ինձ: Շատերը երբեք չեն լսել Իմ մասին, ոչ էլ այն մասին, թե ինչ 

հույս եմ Ես ներկայացնում ապագա երջանկության իրենց փնտրտուքի մեջ: 

 

Լյուցիֆերը, Իմ Հոր բարձրագույն սերովբեների հիրերարխիայի ընկած հրեշտակը, 

տաղանդավոր երաժիշտ էր: 

 

Այսօր աշխարհում որպես Սատանա, նա գայթակղեցնում է Իմ երիտասարդ քնքուշ 

հոգիներին երաժշտության միջոցով: 

 

Երաժշտությունը նրա ավերածության զենքն է, և նա ամեն տեսակ օգտագործում է 

գրավելու համար փոքրիկ անմեղ հոգիներին դեպի իր խաբեության սարդոստայնը: 

 

Երաժշտությունը Աստծուց եկող մեծ պարգև է: Այն օգտագործվում է նաև ծածկելու 

համար չար նվիրվածությունը չարին քնարերգության միջոցով, որը գովերգում է 

գազանին: Շատ քիչ երիտասարդ հոգիներ են հասկանում երաժշտության ուժը, կամ էլ 

երբ այն օգտագործվում է սխալ ձևով:  

Խնդրում եմ, Ես կոչ եմ անում ձեզ օգնել Ինձ՝ փրկելու համար նրանց փոքրիկ 

հոգիները: Բերեք նրանց Ինձ մոտ: Երբեք մի ստիպեք նրանց: Դրա փոխարեն 

նվիրաբերեք երիտասարդ երեխաներին Ինձ՝ այս աղոթքի միջոցով: 

 

Խաչակրաց աղոթք (67) Պահիր իմ երեխաներին ապահով Ստերի Թագավորից. 

 



Խնդրում եմ, սիրելի Հիսու՛ս, ես խնդրում եմ Քեզ հեռու պահել իմ երեխաներին 
Ստերի Թագավորից: 
Ես նվիրաբերում եմ այս երեխաներին (ասեք անունները) Քո Սուրբ Սրտին և 
խնդրում, որ Քո Թանկագին Արյան ծածկոցով լուսավորես նրանց հոգիները և 
ապահովությամբ վերցնես նրանց Քո սիրող Բազուկների մեջ որպեսզի նրանք 
պաշտպանված լինեն ամեն վնասից: Ես խնդրում եմ, որ Դու բացես նրանց սրտերը և 
ողողես նրանց հոգիները Քո Սուրբ Հոգով Գիտակցության Լուսավորման ընթացքում, 
որպեսզի նրանք մաքրվեն ամեն մեղքից: Ամեն: 
 

Աղոթք աթեիստների համար Նախազգուշացման ընթացքում 

 

Ձեզնից նրանք, ովքեր ասում են թե իրենք աթեիստ են, լսեք հիմա Իմ խոստումը: Ես 

սիրում եմ ձեզ և Ես երբեք չեմ դադարեցնի Իմ պայքարը ձեզ Խաբեբայի՝ Սատանայի 

ճանկերից ազատելու համար, ով կուրացնում է ձեզ Ճշմարտության հանդեպ: 

Երբ ժամանակը գա, և երբ տեսնեք ձեր մեղքերը ձեր աչքերի առջև Նախազգուշացման 

ընթացքում, խնդրում եմ ասեք հետևալ խոսքերը. 

 

Հիսու՛ս, ցույց տուր ինձ Ճշմարտությունը և փրկիր ինձ չարից: 

Ես ճշմարիտ ներողություն եմ խնդրում իմ մեղքերի համար և խնդրում եմ Քեզ որ ինձ 

հիմա տանես ու ցույց տաս Քո Գթասրտության լույսը: Ամեն: 

 

Դուք այլևս երբեք չեք շփոթվի, երբ ասեք այս աղոթքը: Ձեր սրտից մի ծանրություն 

կվերցվի, և դուք ճշմարիտ խաղաղության մեջ կլինեք: Հիշեք այս խոսքերը, երբ օրը 

գա: Ես ձեզ չեմ լքի: Ես կպահեմ ձեզ և դուք կզգաք թե ինչպես է Իմ Սերն անցնում ձեր 

մարմնի միջով, իսկ հետո ձեզ կտրվի այն ապացույցը, որին ձգտում էիք: 

 

Ձեր Հիսուս 

 

 

Երբ Նախազգուշացումը տեղի ունենա, շատ 

խառնաշփոթ կլինի 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ժամանակը հիմա արագ է անցնում: Ես արդեն որոշ ժամանակ է 

ինչ նախապատրաստում եմ ձեզ բոլորիդ: 

 

Դուք, Իմ հետևորդնե՛ր, գիտեք թե ինչ պետք է անեք: Ձեր սեփական 

խոստովանությունը կարևոր է, և դուք պետք է աշխատեք դա անել յուրաքանչյուր 

շաբաթ այժմվանից սկսած: 

 

Եղեք խաղաղության մեջ: Ես գոհ եմ, թե ինչպես եք հետևում Իմ հրահանգներին: 

Խնդրում եմ շարունակեք ասել Իմ Խաչակրաց արշավանքի աղոթքները և 

կենտրոնացեք աղոթքների վրա՝ փրկելու համար այլոց հոգիները: 

 



Երբ Նախազգուշացումը տեղի ունենա, շատ խառնաշփոթ կլինի:  

Ամենուրեք մարդիկ այնպես կխոնարհանան, որ հնարավոր չէ նկարագրել: 

 

Շատերը չափից դուրս ընկճված կլինեն անմիջապես իրենց աշխատանքին 

վերադառնալու համար: Մեծ պաշտոն ունեցող, կառավարության կազմում աշխատող 

մարդիկ հարցականի տակ կդնեն իրենց օրենքները: 

 

Ձեր համայնքներում գտնվող մարդասպաններն ու ոճրագործները սարսափելի վիշտ 

կզգան և հուսահատություն, բայց շատերը կքավեն իրենց մեղքերը: 

 

Իմ քահանաներն ու Իմ սրբազան սպասավորներն անմիջապես կիմանան, որ այս 

պատգամենրը գալիս են Իմ Աստվածային Շուրթերից: 

 

Հետո նրանք կբարձրանան և կհետևեն Իմ հավատարիմ հետևորդներին՝ օգնելու 

համար Ինձ նախապատրաստել աշխարհն Իմ Երկրորդ Գալուստի համար: 

Նրանց միջից ոմանք կիմանան, որ այդ Ես եմ որ խոսում եմ իրենց հետ, բայց 

քաջություն չեն ունենա բացահայտորեն հռչակելու Իմ Սուրբ Անունը: 

 

Ժամանակի ընթացքում նրանց կտրվեն շնորհները՝ վեր պահելու համար Իմ 

Խորհուրդները, երբ հասկանան, որ դրանք պղծվելու են: Այդ ժամանակ նրանց կտրվի 

այս մարգարեությունների ապացույցը: 

 

Այդ պահից սկսած շատ ծնողների համար անհրաժեշտ կլինի ներարկել իրենց 

զավակների մեջ, 7 տարեկանից բարձր տարիքի, աղոթքի և ապաշխարության 

կարևորությունը: Ծնողնե՛ր, դուք պարտականություն ունեք՝ սովորեցնելու ձեր 

զավակներին Ճշմարտությունը: 

 

Նախազգուշացումից հետո նրանց սրտերը բաց կլինեն Իմ Սիրո հանդեպ, և դուք 

պետք է շարունակեք ուղղություն ցույց տալ նրանց հոգևոր հարցերում: 

 

Ապահովեք, որ ձեր տանը այժմվանից սկսած լինի օրհնած ջուր, սբ. Բենեդիկտի խաչ 

և Կենդանի Աստծո Կնիքը /աղոթքը/ կախված ձեր տանը: Այս ամենը կպաշտպանեն 

ձեր ընտանիքները: 

 

Հետևեք Իմ ցուցումներին, և ամեն ինչ լավ կլինի: 

 

Աղջի՛կս, դու հիմա պետք է գնաս և վստահանաս, որ Ճշմարտության Գիրքը 

հրատարակվի որքան հնարավոր է շուտ: Կարևոր է, որ այն հոգիները, ովքեր 

համակարգչից չեն օգտվում, նրանց տրվի այդ գիրքը: 

 

Չվախենաս, քանի որ Ես քեզ ուղղություն կտամ և օգնություն կուղարկեմ՝ 

ապահովելու, որ այդ գիրքն ուղարկվի աշխարհով մեկ: 

 

Գնա խաղաղությամբ: Գնա սիրով: Ես քեզ հետ եմ միշտ: 

 



Ես կանգնած եմ քո կողքին օրվա յուրաքանչյուր պահի՝ ուղղություն տալով քեզ 

նույնիսկ այն ժամանակ, երբ դու դա չես հասկանում: Ես քո սրտում եմ: 

 

Ձեր սիրող Հիսուս 

 

 

Կույս Մարիամ. Այսօրվա այսպես կոչված հանդուրժող 

հասարակությունը խոժոռվում է երբ ասում եք, թե 

հավատում եք Հիսուս Քրիստոսին 
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Զավա՛կս, ես սգում եմ այս ժամանակ, այն բանից թե ինչպես են Աստծո զավակները 

վախենում կամ ընկճվում հայտարարել իրենց սերը Նրա Որդի Հիսուս Քրիստոսի 

հանդեպ: 

 

Այնքան շատերն այսօր աշխարհում, ովքեր սիրում են իմ Որդուն, ընկճված են՝ 

բացահայտորեն հայտրարելու հանրությանը Նրա Անունը՝ վախենալով, որ 

հանդիմանության կենթարկվեն: 

 

Այսօրվա այսպես կոչված հանդուրժող հասարակությունը խոժոռվում է, երբ ասում 

եք, թե հավատում եք Հիսուս Քրիստոսին՝ Մարդու Որդուն, և որ հավատում եք Նրա 

Ուսուցումներին: 

 

Չնայած դրան, շատերը երկու անգամ չեն մտածում, երբ օգտագործում են Նրա Սուրբ 

Անունը, օրվա ընթացքում շատ անգամ, երբ հայհոյանքներ են ասում: 

 

Նրա անունը շատ հաճախ են տալիս, բայց ոչ այն ձևով, ինչպես այն պետք է լինի: 

Այնքան շատերն են վախենում բաց լինել իմ Որդու հանդեպ իրենց սիրո մեջ մի 

աշխարհում, որը խոժոռվում է քրիստոնեության վրա: 

 

Աշխարհի երկու երրորդն արհամարհում է քրիստոնեությունը: 

 

Քրիստոնյաներին ճնշում են, վիրավորում և հաճախ հալածում ինչպես ոչ մի կրոնի 

աշխարհում: 

Աստծո ընտրյալ ժողովուրդը՝ հրեաները, տառապում են և հալածանքի ենթարկվում 

ամենաանմարդկային ձևով դրա պատճառով: Մի ընտրյալ ռասա, որ շուտով դարձի 

կգա և կողջունի Մեսիային երկրորդ անգամ, չնայած նրանք չընդունեցին Նրան 

առաջին անգամ: 

 

Զավակնե՛րս, դուք երբեք չպետք է վախենաք իմ Որդու անունը հռչակել: Երբ դուք 

բացահայտ և անվախ ձևով արտահայտեք Նրա հանդեպ ձեր ունեցած սերը, շատերը 

կլսեն: Որքան շատ դուք հռչակեք Նրա Սուրբ Խոսքը, այնքան վստահ կդառնաք: 

 



Հետո ավելի շատ շնորհներ կստանաք՝ ձեզ ուժ տալու համար կատարելու հաջորդ 

քայլը: 

 

Որոշ ժամական անց ձեզ չի մտահոգի թե ուրիշներն ինչ են մտածում ձեր մասին: 

Սակայն շատերը կազդվեն ձեր անկեղծությունից և շատերը կցանկանան ավելին 

իմանալ իմ Որդու մասին: 

 

Հիմա է ժամանակը, որ խոսեք իմ Որդու Գթասրտության մասին որքան հնարավոր է 

շատ մարդկանց մոտ: 

 

Նրանց պետք է ասվի Նրա Աստվածային Գթասրտության մասին՝ Նախազգուշացման 

ամենամեծ պարգևի, որը կտեսնեն ողջ աշխարհով մեկ: Հետո, դրանից, հետո, նրանք 

կիմանան Ճշմարտությունը, և շատ ու շատ ավելի մարդիկ կցանկանան լսել Երկնքից 

եկող այս պատգամներին: 

 

Շնորհակալ եմ, զավա՛կս, որ պատասխանեցիր կանչիս: 

 

Ձեր սիրող Երկնավոր Մայր 

Մայր Փրկության  

 

 

Իմ թևերը դուրս էին քաշվել իրենց բներից Իմ 

Խաչելության ընթացքում և, որպես այսպիսին, Թուրինի 

Վարշամակի վրայի պատկերն այդ ցույց է տալիս 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, մի մեծ պլան է նյութվում խաբելու համար Աստծո զավակներին, 

ոպեսզի ոչնչացնեն Իմ Գոյության փաստը: 

 

Շուտով շատերն առաջ կգան, դիմակավորված որպես Ինձ նվիրված սրբազան 

սպասավորներ, որպեսզի փորձեն և ոչնչացնեն Իմ՝ ձեր սիրող Հիսուսի հանդեպ 

հավատը: 

 

Նրանք կսկեն հարցականի տակ դնել Իմ ծնունդը, Իմ Մոր մաքրությունը և Իմ 

Հարությունը մեռածներից: 

 

Նրանք այս ամենը կպղծեն և կներկայացնեն որպես կեղծ և կներկայացնեն իրենց 

կոչված ապացույցը, որպեսզի որքան հնարավոր է շատ քրիստոնյաներ սկսեն 

կասկածներ ունենալ երկրի վրա Իմ Կյանքի մասին: 

 

Նրանք ստեր կստեղծեն Իմ Խաչելության մասին և հայտարարություններ կանեն Իմ 

բարոյական կերպարի մասին: 

 



Հետո կսկսեն գրոհել մասունքների վրա, հարցականի տակ կդնեն դրանք և կփորձեն 

ցույց տալ դրանք որպես ոչ այլ ինչ, քան քրիստոնյաների սնոտիապաշտություն: 

 

Նաև Թուրինի Վարշամակը՝ այն կտորը, որը ծածկել է Իմ մահացած մարմինը 

գերեզմանում: Նրանք վերջապես կժխտեն դրա վավերականությունը և կքարոզեն 

ստեր: 

 

Նրանք կասեն, որ Իմ բազուկները չափազանց երկար են, և դա հարցականի տակ 

կդնեն: Սակայն նրանք չեն կարողանում հասկանալ այն չարչարանքը, որը Իմ 

Մարմինը ստիպված էր կրել Իմ Խաչելության ընթացքում: Իմ բազուկները դուրս էին 

քաշվել իրենց բներից Իմ Խաչելության ընթացքում, և որպես այդպիսին, Թուրինի 

Վարշամակը դա ցույց է տալիս: 

 

Հետո նրանք կփորձեն ապացուցել, թե Հարություն երբեք տեղի չի ունեցել: Նրանք 

կասեն ամեն մի սուտ, այնքան որ հուսահատորեն են փորձում սրբել վերացնել Իմ 

բոլոր հետքերը: 

 

Հետո նրանք կփորձեն զրկել բոլոր նրանց, ովքեր դարձի կգան Նախազգուշացման 

ընթացքում, Սուրբ Խորհուրդներից և Սուրբ Աստվածաշնչից: 

 

Նրանք կարգելեն Աստվածաշունչը շատ տեղերում: 

 

Հետո նրանք կներկայացնեն մի նոր կեղծ գիրք, որը, իրենց ասելով, կհռչակի միմյանց 

սիրելու կարևորությունը: 

 

Նրանք կօգտագործեն քրիստոնյաների սրտում ունեցած սերը, որը Պարգև է Աստծուց, 

հմտորեն խաբելու համար նրանց, որ ընդունեն այսպես կոչված սիրո պատգամ: 

 

Սիրեք միմյանց, կասեն նրանք: Հիմա սիրեք միմյանց կրոնները: Միավորվեք որպես 

մեկ կրոն և ճշմարիտ սեր ցույց տվեք ձեր եղբայրների և քույրերի հանդեպ: 

 

Սեփական անձի հանդեպ սերը կլինի հիմքում ընկած պատգամը: 

 

Առաջին հերթին սիրիր ինքդ քեզ, և դրանից հետո քեզ համար ավելի հեշտ կլինի 

սիրել հարևանիդ, կլինի նրանց պատգամը, և սա կլինի ամենամեծ սուտը, որը նրանք 

կստիպեն ձեզ, Իմ հետևորդներ, կուլ տալ: 

Սեփական անձի հանդեպ սերը՝ մյուսներից առաջ, վիրավորում է Աստծուն: 

 

Այն եսասեր է: Չլսեք այդ ստերին: Սակայն նրանք այնքան համոզիչ կլինեն, որ 

շատերը կհավատան այն բանին, ինչ իրենց ասվում է, և կհետևեն այդ Մեկ 

համաշխարհային կրոնի առաջնորդին ինչպես գառները՝ դեպի սպանդանոց: 

 

Ներթափանցելով այնքան շատ ազգերի մեջ՝ Նոր Համաշխարհային Կրոնին 

թողություն կտրվի շատ կառավարությունների կողմից: 

 

Նրանք արմատից կհանեն քրիստոնեական օրենքները: 



 

Հետո նրանք կստեղծեն օրենքներ, որ արգելեն բոլոր կրոնները, հատկապես 

քրիստոնեությունը: 

 

Նրանք կպարտադրեն տույժեր բոլոր նրանց, ովքեր չեն կատարի իրենց 

պահանջները: 

 

Կոմունիզմը կլինի այս ամբողջ չարիքի երթուղին: 

 

Ոչ թե այն պատճառով, որ կոմունիզմը քարոզում է աթեիզմ, այլ որովհետև այն 

կքարոզի ատելություն Աստծո հանդեպ: 

 

Ռուսաստանն ու Չինաստանը շատ ազգերի վրա իշխանություն կունենան՝ սկսած 

Եվրոպայից: 

 

Եվրոպական Միությունը՝ տասը եղջյուրներով գազանը, կուլ կգնա երկրորդ 

գազանին՝ ավելի անողոք ու ավելի հզոր: 

 

Կոմունիզմը առաջ կգնա մինչև որ տարածվի ամենուր: 

 

Այս ժամանակահատվածը երկար չի տևի: Այն կարճ կլինի: 

 

Ձեր աղոթքները կթուլացնեն ազդեցությունը, սակայն սա կանխասացվել է և 

կիրականանա: 

 

Աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք ողջ աշխարհի դարձի համար Նախազգուշացման 

ընթացքում: 

 

Եթե հոգիների մեծամասնությունը դարձի գա, ապա Մեծ Տառապանքի մեծ մասը 

կարող է թեթևացվել և կթեթևացվի: 

 

Ձեր Հիսուս 

 

 

Շուտով աշխարհին կներկայացվի ամենախորամանկ 

սուտը, որն այս էտապում մարդկության համար 

անհնարին է ընկալել 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Տառապանքի ժամանակաշրջանի մնացած երեք ու կես տարին 

սկսվում է 2012թ. դեկտեմբերին: 

 



Սա այն ժամանակահատվածն է, երբ հակաքրիստոսը դուրս կգա որպես ռազմական 

հերոս: 

 

Նրա հոգին տրվել է Սատանային, ով տիրում է նրա յուրաքանչյուր մասին: 

 

Նրա ունեցած իշխանությունը նշանակում է, որ ժամանակի ընթացքում նրան 

կտեսնեն ոչ միայն որպես խաղաղության մարդը, այլև մարդիկ կմտածեն թե նա Ես 

եմ՝ Հիսուս Քրստեսը, մարդկության Փրկիչը: 

 

Ժամանակի ընթացքում նրանք նաև կհավատան, թե հակաքրիստոսն ուղարկվել է 

ազդարարելու համար Երկրորդ Գալուստը: 

 

Այնքան շատ թշվառ հոգիներ դրա հետևանքով կամովին կընդունեն նշանը՝ գազանի 

նշանը: Քանի որ նա գազանն է ամեն ձևով, այն ձևի պատճառով որով Սատանան 

ինքն իրեն կցուցադրի նրա մարմնի մեջ: 

 

Նա կկատարի հրաշքներ երկնքում: 

 

Նա կբուժի մարդկանց: 

 

Նա կլինի Նոր համաշխարհային կրոնի գլուխը, և նա ու կեղծ մարգարեն, ով կգնա 

դեպի երկրի վրա Կաթոլիկ եկեղեցու կմախքը, սերտորեն կաշխատեն՝ խաբելու 

համար Աստծո բոլոր զավակներին:  

 

 Շուտով աշխարհին կներկայացվի ամենախորամանակ սուտը, որն այս էտապում 

մարդկության համար անհնարին է ընկալել: 

 

Ձեզանից նրանց, ում տրվում է Ճշմարտության Գիրքը՝ Իմ այս սուրբ պատգամները՝ 

նախազգուշացնելու համար մարդկությանը այս բաների մասին, իմացեք հետևյալը. 

 

Այնքան բարդացված կլինի նրանց պլանը, որ շատերը կհիմարանան այն սիրալիր 

մարդասիրական արտաքինով, որը նրանք կներկայացնեն իրենց չար պլանի համար: 

 

Հակաքրիստոսն ու Կեղծ մարգարեն իրար հետ արդեն ավարտում են իրենց չար 

թագավորման պլանավորումը, և առաջին բանը, որը նրանք կանեն, Միջին Արևելքում 

պատերազմի աճը կլինի: 

 

Հակաքրիստոսը կլինի այն հիմնական մարդը, որը կձգի թելերը ետնաբեմում: Հետո 

նա առաջ կգա և կերևա որպես խաղաղության պլանի միջնորդ: 

 

Այդ ժամանակ է, որ աշխարհը կընկնի նրա կախարդանքի տակ: 

 

Այդ նույն ժամանակ կեղծ մարգարեն իշխանություն կվերցնի Կաթոլիկ եկեղեցու 

ներսում: 

 



Շատ շուտով այն կներքաշվի Նոր համաշխարհային կրոնի մեջ, որը ճակատ է 

սատանայական պաշտամունքների համար: Սեփական անձի պաշտամունքը կլինի 

այդ պղծության հիմնարար նպատակը, ինչպես նաև այնպիսի օրենքների 

ներմուծումը, որոնք հանգեցնում են երկու բանի. Խորհուրդների վերացմանը և մեղքի 

վերացմանը: 

 

Խորհուրդները հասանելի կլինեն միայն այն քահանաների և քրիստոնյա 

հոգևորականների միջոցով, ովքեր կմնան Ինձ հավատարիմ: Նրանք կմատուցեն այդ 

խորհուրդները հատուկ ապաստանների եկեղեցիներում: 

 

Մեղքի վերացումը կներմուծվի այնպիսի օրենքների ներմուծման միջոցով, որոնք 

կսատարեն հանդուրժողականությունը: 

 

Այդ օրենքները կընդգրկեն աբորտը, էֆթանազիան և համասեռ ամուսնությունները: 

Եկեղեցիներին կստիպեն թույլատրել համասեռ ամուսնությունները, իսկ 

քահանաներին՝ օրհնել դրանք Իմ Աչքերի առջև: 

 

Այդ ժամանակի ընթացքում նրանք կշարունակեն ասել Սուրբ Պատարագի իրենց 

սեփական տարբերակը: Սուրբ Հաղորդության առաջարկումը նրանց կողմից, երբ 

նրանք կպղծեն սուրբ Հաղորդությունը, կկատարվի կաթոլիկ եկեղեցիներում: 

 

Իմ Ներկայությունը չի լինի ոչ միայն այդպիսի պատարագների ժամանակ, այլև այն 

եկեղեցիներում, որտեղ նրանք կանարգեն Ինձ: 

 

Այս ամենը չափազանց վախեցնող կլինի Իմ հետևորդների համար: Դուք այլևս չեք 

կարողանա օգտվել Խորհուրդներից, բացառությամբ երկրի վրա Իմ Մնացորդ 

Եկեղեցու քահանաների միջոցով: 

 

Ահա թե ինչու Ես հիմա տալիս եմ ձեզ Ընծաներ, ինչպես Մեղքերի Ամբողջական 

թողությունը, ձեր մեղքերի թողության համար: Կաթոլիկների համար դա չի 

փոխարինի Խոստովանության գործողությանը: 

 

Դա կլինի մի միջոց, որով դուք կկարողանաք մնալ շնորհի վիճակի մեջ: 

Չնայած Նախազգուշացման ընթացքում միլիարդավոր մարդիկ դարձի կգան, այդ 

մարգարեությունները տեղի կունենան: Բայց դրանց մեծ մասը կարող է թուլացվել 

աղոթքի միջոցով՝ նվազեցնելու համար տառապանքը և հալածանքը: 

 

Դուք, Իմ հետևորդնե՛ր, հիշեք, միշտ պաշտպանված են Կենդանի Աստծո Կնիքով: 

 

Դուք պետք է տարածեք Կնիքը և հասցնեք այն որքան հնարավոր է շատ մարդկանց: 

 

Խնդրում եմ հասկացեք, որ Ես ասում եմ ձեզ այս բաները ձեզ նախապատրաստելու 

համար, որպեսզի դուք կարողանաք կանխել Գազանի Նշանի ընդունումը որքան 

հնարավոր է շատ մարդկանց կողմից: 

 



Սատանան կօգտագործի տիրապետման ուժը այն հոգիների մեջ, ովքեր կվերցնեն 

նշանը, և չափազանց դժվար կլինի փրկել նրանց: 

 

Դուք հրահանգներ կստանաք ձեր ճանապարհի յուրաքանչյուր քայլի ժամանակ, Իմ 

հետևորդնե՛ր, այս առաքելության միջոցով: Դուք չպետք է թույլ տաք, որ վախը մտնի 

ձեր սրտերի մեջ, քանի որ Ես կլցնեմ ձեզ խիզախությամբ, զորությամբ, կորովով և 

վստահությամբ, որ բարձրանաք ձեր գլուխները բարձր պահած, մինչ կքայլեք Իմ 

Բանակի մեջ: 

 

Հիշեք, Սատանան չի կարող հաղթել այս մարտում, քանի որ դա երբեք չի կարող 

լինել: 

 

Միայն նրանք, ովքեր ունեն ԿԵնդանի Աստծո Կնիքը և նրանք, ովքեր կմնան 

հավատարիմ և անսասան Աստծո հանդեպ, միան նրանք կարող են հաղթել: 

 

Ձեր Հիսուս  

    

 

Աստծո սերը կփայլի բոլոր նրանց վրա, ովքեր կխնդրեն 

Իմ Հորը կասեցնել հակաքրիստոսին մարդկության վրա 

սարսափելի տառապանք պարտադրելուց 
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Իմ, սիրելի աղջի՛կ, ձեզնից նրանք, ովքեր անհանգստանում են առջևում սպասվող 

ժամանակներից, պետք է իմանաք, որ ողջ իշխանությունը Իմ Հավիտենական Հոր 

Ձեռքերում է:  
 

Նրա միակ ցանկությունը Իր բոլոր զավակներին գազանի ճիրաններից փրկելն է: 

 

Ցավոք, գազանը՝ Սատանան, անտեսվում է չհավատացողների կողմից որպես 

երևակայության արդյունք: 

 

Նա և չարքերի նրա բանակն ամենուր են, հուշելով Աստծո զավակներին, որ մեղանչեն 

իրենց մտքով, գործողություններով և արարքներով օրվա յուրաքանչյուր պահի: 

 

Իմ Հայրը ոչ միայն ցանկանում է փրկել իր զավակներից յուրաքանչյուրի հոգին, Նա 

ցանկանում է պաշտպանել նրանց հակաքրիստոսի հալածանքից: 

 

Այդ փորձությունները կանխելու, նվազեցնելու և մեղմացնելու զորությունը ձեր 

ձեռքերում է, Իմ հետևորդնե՛ր: 

 

Ձեր աղոթքները կարող են թեթևացնել այդ տառապանքի մեծ մասը, որը 

պլանավորվում է Սատանայի բանակի կողմից գալիք տարիներին: 



 

Նրանք, ովքեր դարձի կգան կվերադառնան Ամենաբարձրյալ Տեր Աստծո ուղիներին, 

նրանց կտրվեն շնորհներ՝ օգնելու կասեցնել այդ զզվելի և չար պլանի մեծ մասը, որը 

նյութվում է այդ չար խմբի կողմից իրենց ընկեր եղբայրների և քույրերի դեմ: 

 

Աստծո Սերը կփայլի բոլոր նրանց վրա, ովքեր կխնդերն Իմ Հորը կասեցնել 

հակաքրիստոսին մարդկության վրա սարսափելի տառապանք պարտադրելուց: 

 

Դուք պետք է սրտանց աղոթեք, որ նա /հակաքրիստոսը/ կեղծ մարգարեի հետ 

միասին արագորեն ցած գցվի: 

 

Ձեզ, Իմ հետևորդնե՛ր, կտրվեն Խաչակրաց հատուկ խնդրանք-աղոթքներ՝ կոտրելու և 

թուլացնելու նրա ուժը: 

Դրանք պետք է ասվեն ամեն օր Նախազգուշացումից հետո, իսկ ամենալավը՝ Սուրբ 

Հաղորդության Պաշտամունքի ընթացքում: 

Այդ խնդրանք աղոթքները, որոնք նախատեսված են ոչնչացնելու համար 

հակաքրիստոսին և նրա բանակը, հզոր ուժ կլինի, և եթե բավարար չափով հոգիներ 

միանան այդ աղոթնքերին, ապա դրանք նշանակալի դեր կունենան ընդհատելու այն 

պլանների մեծ մասը, որոնք նյութվում են հակաքրիստոսի և Կեղծ Մարգարեի 

կողմից: 

 

Առաջին աղոթք խնդրանքը շուտով կտրվի ձեզ: 

 

Ուժեղ մնացեք և վստահեք ձեր հանդեպ Իմ ունեցած Սիրուն, քանի որ Իմ 

ցանկությունը չէ տեսնել ձեզ տառապելիս: 

 

Ես ցանկանում եմ միայն ողջ մարդկության միավորումը առջևում սպասվող 

Խաղաղության Նոր Դարաշրջանում: 

 

Միայն սրա վրա պետք է դուք կենտրոնացնեք ձեր ուշադրությունը: Ողջ տառապանքը 

կսրբվի և կմոռացվի երբ այդ Նոր դարաշրջանը սկսվի: 

 

Համբերատար եղեք: Վստահեք Ինձ և իմացեք, որ Իմ Հավիտենական Հոր Սերն Իր 

զավակների հանդեպ անհաղթահարելի է և վեր ձեր հասկացողությունից: 

Սիրեք և վստահեք Նրա մեծ սիրուն և իմացեք, որ Իմ Աստվածային Գթասրտության 

զորությունն այնքան մեծ է, որ երբ այն պարուրի ողջ մարդկությանը, միլիարդավոր 

/մարդիկ/ կապաշխարեն: 

 

Դա կլինի, երբ Սուրբ Հոգու զորությունը, որը կմտնի Աստծո զավակների 

մեծամասնության սրտերի մեջ, կդառնա անտանելի բեռ հակաքրիատոսի համար: 

 

Նրա համար դժվար կլինի ներթափանցել Աստծո բանակի սպառազինության միջով: 

 

Ահա թե ինչու դուք երբեք չպետք է հուսահատվեք: Հոգիների համար պայքարը կարող 

է կարճացվել և մեղմացվել, եթե բավարար չափով հոգիներ ապաշխարեն և անեն 

այնպես, ինչպես Ես եմ իրենց հրահանգում: 



 

Ես սիրում եմ ձեզ բոլորիդ և հույս ունեմ որ միշտ կվստահեք Ինձ: 

 

Ձեր Հիսուս 

 

Դուք կհաղթեք հոգիների համար այս պատերազմը, և 

երկար ժամանակ չի տևի նախքան Նոր Աշխարհը՝ 

առանց վերջի, կհայտնվի 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, շատ ընտրյալ հոգիներ մեծ տառապանք են կրում այս ժամանակ, 

մինչ նրանց սրտերը միահյուսվում են Իմին մեղքի խարազանի պատճառով: 

 

Տառապանքի այս միասնականացումը, որը հիմա զգում են շատ տեսանողներ և 

զոհաբերվող հոգիներ, փրկելու համար է նրանց հոգիները, ովքեր Նախազգուշացման 

ընթացքում կմեռնեն մահացու մեղքի մեջ: 

 

Դա մի տառապանք է, որ նմանը չունի, և կօգնի պարտության մատնել թշնամուն 

Նախազգուշացման ընթացքում: 

 

Աղջի՛կս, դու պետք է շարունակես հրապարակել Իմ պատգամները, չնայած քեզ 

համար դա դժվար է հիմա անել: 

 

Անհանգստությունն աշխարհում արագորեն կաճի, և ոչ միայն պատերազմներ 

կառաջանան, այլև գլոբալ բանկը կփորձի վերահսկողություն հաստատել աշխարհի 

արժույթների մեծ մասի վրա: 

 

Քաոսը կիշխի, և էկոլոգիական աղետները կաճեն, մինչ Իմ Հոր Ձեռքը իջնում է՝ 

պատժելու համար մարդկությանը իրենց թուլության և մեղքի գերի լինելու համար: 

 

Իմ հետևորդնե՛ր, ձեր աղոթքները նվազեցրել են շատ աղետներ, որոնք /այլապես/ 

կոչնչացնեին քաղաքներ և ազգեր: 

 

Դուք երբեք չպետք է թողնեք աղոթելը: Տոկունությունը և Իմ հանդեպ՝ ձեր Հիսուսի 

հանդեպ հավատարմությունը կթեթևացնի իրավիճակը: 

 

Դուք պետք է ուժեղ մնաք այս պայքարի ընթացքում, քանի որ շատ շուտով ամեն ինչ 

կփոխվի: 

 

Չնայած սատանայի բանակի չարությանը, Իմ Բանակի աճող հավատքը կկանգնի 

նրանց առջև և կկասեցնի նրանց Իմ Եկեղեցին ոչնչացնելու իրենց փորձերի մեջ: 

 



Երբեք հիասթափություն չզգաք այս Աշխատանքի համար, նույնիսկ եթե երբեմն թվա 

թե այն անօգուտ է: Իմ Գթասրտությունը մեծ է: Իմ Սերը ծածկում է Աստծո բոլոր 

զավակներին: 

 

Դուք կհաղթեք հոգիների համար այս մարտը, և երկար ժամանակ չի տևի մինչև Նոր 

Աշխարհը՝ առանց վերջի, կհայտնվի: 

 

Սա ձեր ապագան է, աշխարհի ապագան, որին դուք պետք է ձգտեք: Սատանայի 

օրերը արդեն համարյա վերջացել են: 

 

Ուրախացեք, որովհետև շուտով տսռապանքը կմոռացվի: 

 

Ձեր Հիսուս 

 

 

Կույս Մարիամ. Որպես Փրկության Մայր՝ Իմ վերջին 

տիտղոսը Երկնքից, թույլ տվեք Ինձ օգնել ձեզ 
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Զավա՛կս, արցունքների հովիտը, որը հեղեղում է յուրաքանչյուր ազգի այնքան 

տարբեր ձևերով, կանխասացվել է շատ անգամ: 

 

Չնայած դրան, նրանք չլսեցին այն նախազգուշացումները, որոնք ես տվել եմ 

տեսանողներին դարերի ընթացքում: 

 

Նրանցից ոմանք, ովքեր գիտեն Տիրոջ խոստումների մասին, ովքեր ասում են, թե Նա 

նորից գալու է, թագավորելու համար մի աշխարհում, որը վերջ չունի, կարող են 

ճանաչել նշանները: 

 

Շատերը չեն ճանաչի, քանի որ ծանոթ չեն Ավետարանին: 

Զավակնե՛րս, այս ժամանակները չափազանց դժվարին են և շփոթեցնող: Ես՝ ձեր 

սիրող Մայրը, ձեզ առաջարկում եմ պաշտպանություն Սատանայի դեմ, եթե միայն 

խնդրեք ինձ: 

 

Ինձ տրվել է նրան ճզմելու զորությունը: Եթե դուք կանչեք ինձ օգնության, ես կարող 

եմ թեթևացնել ձեր տառապանքը: 

 

Զավա՛կս, նրա ազդեցությունը պարզ է դառնում ձեզնից շատերի համար, ովքեր 

բացում են իրենց աչքերը: 

 

Նրա չարությունը ցուցադրվում է Աստծո զավակներից շատերի մեջ: 

 



Մարդասպանությունները, անիմաստ սպանությունները, պատերազմները, 

ագահությունը, հալածանքը, անբարոյականությունը և ավելացող մեղքերը, որոնք 

խախտում են Աստծո կողմից Մովսեսին տրված յուրաքանչյուր Պատվիրանը, բոլորդ 

եք տեսնում: 

 

Նրանք, ովքեր քիչ հավատ ունեն և ասում են, թե դա նշանակություն չունի, պետք է 

իմանան այն վնասը, որը Սատանան հասցնում է իրենց հոգուն: 

 

Նա /սատանան/ նման է մի հիվանդության, որը դժվար է բուժել: Հենց որ այն բռնում է 

ձեզ, այն տանում է դեպի ուրիշ, նույնիսկ ավելի վատ հիվանդություններ, քան 

առաջինը, այնպես, որ մեկ անգամ բուժվելը բավական չէ: 

 

Նա այնքան արագորեն է թունավորում հոգին, միտքը և մարմինը, որ շատ դժվար է 

դրանից ազատվելը: 

 

Զավակնե՛րս, դուք չեք հասկանում, թե որքան ուժեղ և քինոտ է նա: Երբ նա վարակում 

է հոգուն, հանգիստ չի թողնում այդ հոգուն, այնպես  որ այդ հոգին համարյա 

կորցնում է միտքը: 

 

Որոշ դեպքերում այդ հոգիներն այլևս չեն ղեկավարում իրենց ազդակները 

/իմպուլսները/: 

 

Որպես Աստծո բոլոր զավակների Մայր, ես զորություն ունեմ օգնելու փրկել ձեր 

հոգիները: 

 

Որպես Փրկության Մայր՝ իմ վերջին տիտղոսը տրված Երկնքից, թույլ տվեք ինձ օգնել 

ձեզ: 

 

Դուք պետք է աղոթեք իմ սուրբ Վարդարանն ամեն օր պաշտպանության համար, և 

Սատանան հանգիստ կթողնի ձեզ ու ձեր սիրելիներին: 

 

Երբեք մի թերագնահատեք այդ աղոթքը, քանի որ Սատանայի զորությունը նվազում է, 

հենց որ ասում եք այն: 

Զավակնե՛րս, Աստծո զորությունը տրվում է նրանց, ովքեր կանչում են իմ Որդուն՝ 

Հիսուսին, որ իրենց ուժ տա այս ժամանակներում ապրել կարողանալու համար: Այն 

չի կարող տրվել ձեզ, մինչև դուք չխնդրեք դա: 

 

Ահա Խաչակրաց հաջորդ աղոթքը, որը պետք է ասեք Սատանայից պաշտպանվելու 

համար: 

 

Խաչակրաց աղոթք (68) Պաշտպանիր ինձ Սատանայի ազդեցությունից. 

 

Մա՛յր Աստծո, Մա՛յր Փրկութան, ծածկիր ինձ Քո Ամենասուրբ Թիկնոցով և 
պաշտպանիր իմ ընտանիքը Սատանայի ու նրա ընկած հրեշտակների 
ազդեցությունից: 



Օգնիր ինձ միշտ վստահելու Քո սիրելի Որդի Հիսուս Քրիստոսի Աստվածային 
Գթասրտությանը: 
Պահիր ինձ Նրա հանդեպ ունեցած սիրո մեջ և երբեք թույլ մի տուր հեռանալ 
Նրա ուսուցումների Ճշմարտությունից, անկախ նրանից, թե որքան փորձություններ 
կդրվեն իմ առջև: 
Ամեն: 
 

Աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք միշտ, չարից պաշտպանության համար, քանի որ նա 

հասցնում է սարսափելի վիրավորանքներ, վնաս և թշվառություն ձեր կյանքում: 

 

Եթե չխնդրեք, չեք կարողանա ստանալ այս շնորհները: 

 

Վստահեք ինձ՝ ձեր Մորը, միշտ, քանի որ իմ դերը իմ Որդուն օգնելն է փրկելու 

համար Աստծո բոլոր զավակների հոգիները: 

 

Ձեր սիրող Մայր 

Երկրի Թագուհի, 

Մայր Փրկության  

 

 

Հովհաննեսին տրված և մինչ այժմ չբացահայտված 

մարգարեությունները ներկայացվում են այս ժամանակ, 

արթնացնելու համար աշխարհը  
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ժամանակը մոտ է, որպեսսզի Ամենաբարձրյալ Աստծո 

վերջնական առեղծվածները բացահայտվեն ողջ աշխարհին: 

 

Քո ձայնը, աղջի՛կս, վերջնականապես կավարտի Աստծո պլանը երկրի վրա՝ 

բացահայտելու Իմ Երկրորդ Գալուստի Ճշմարտությունը: 

Դու, աղջի՛կս, 7-րդ հրեշտակն ես, ուղարկված նախապատրաստելու Աստծո 

զավակներին նորոգելու իրենց հավատը, որպեսզի կարողանան փրկվել: 

 

Մինչ դու բացահայտում ես յոթը կնիքների ներսում եղած գաղտնիքները, որոնք Ես՝ 

Հիսուսը՝ Աստծո Գառը, հիմա բացում եմ, դու կզայրացնես շատերին: 

 

Քո ձայնից ի ցույց կդրվեն նրանց չար ստերը, ովքեր ձևացնում են, թե Իմ Եկեղեցու 

ծառաներն են: 

 

Սատանայի հետևորդների կողմից կատարված յուրաքանչյուր պիղծ գործողություն, 

ովքեր համարձակվում են իրենք իրենց համարել Իմ հետևորդներ, ի ցույց կդրվի: 

Յուրաքանչյուր սուտ՝ մերկացված, որպեսզի բոլորը տեսնեն: 

 



Հակաքրիստոսի կողմից ստեղծված նոր կեղծ Եկեղեցին ցույց կտրվի այնպիսին, 

ինչպիսին կա: 

 

Աստծո զավակներին խաբելու յուրաքանչյուր փորձ գլխիվայր կշրջվի մինչ 

մարդկությանը փրկելու մարտը սաստկանում է: 

 

Բոլորն ականատես կլինեն նրանց հայհոյանքներին, ովքեր չեն խոսում Իմ Սուրբ 

Անվամբ, չնայած շատերը չեն ընդունի Աստծո Ճշմարտությունը մինչ այն տրվում է 

աշխարհին հիմա: 

 

Խոսքերը՝ այնքան երկար թաքնված և փակված մինչև վերջը, հիմա դուրս են հեղվում 

Իմ շուրթերից: 

 

Ոչ մի մարդ չի բացառվի Ճշմարտությունից: Բոլորին ցույց կտրվի Ճշմարիտ Խոսքը, 

մինչ Ես մեկ անգամ ևս նախապատրաստում եմ փրկել մարդկությանը 

հավիտենական դատապարտումից: 

 

Հովհաննեսին տրված և մինչև այժմ չբացահայտված մարգարեությունները 

ներկայացվում են այս ժամանակ, արթնացնելու համար աշխարհը:  

 

Աստվածաշունչը, այսքան երկար ժամանակից հետո, մեկ անգամ ևս կտարածվի 

աշխարհուվ մեկ: 

 

Կույրերը նորից կտեսնեն: 

 

Համրերը կխոսեն ճշմարտությունը շուրթերց հոսող մեղրի պես: 

 

Խուլերը կլսեն, և Ճշմարտությունը նրանց կբերի այն հանգստությունը, որն այնքան 

երկար բացակայում էր նրանց կյանքում: 

 

Հավատի ուրացությունը կկոտրվի կբացվի և անմշակ հոգիները՝ Ճշմարտությանը 

քաղցած, վերջապես կընդունեն այն բաց բազուկներով: 

 

Աստծո զորությունը հիմա ի ցույց կերևա ամեն անկյունում: 

 

Վստահ եղեք, որ Սատանայի և նրա հետևորդների թույնը ամեն ինչ կանի, որպեսզի 

արգելի Աստծո Սիրո միջոցով աշխարհին տրվող Ճշմարտության Գիրքը: 

 

Նրանք անզոր կլինեն դրա դեմ, չնայած այդպես չի թվա: 

 

Երկինքը հիմա սպասում է ժամանակին, երբ կհամախմբի ողջ մարդկությանն Իմ 

Փառահեղ Վերադարձի համար: 

 

Երբեք չլքեք Ինձ: Ողջունեք Ինձ, մինչ Ես նախապատրաստում եմ ձեզ Իմ Փառահեղ 

Երկրորդ Գալուստի համար: 

 



Բերեք ձեր ընտանիքը ձեզ հետ և եկեք Իմ բազուկների մեջ, մինչ Ես 

նախապատրաստում եմ պարուրել ձեզ Իմ հատուկ Երկնային շնորհների 

պաշտպանության մեջ: 

 

Ես կոչ եմ անում ձեզ բոլորիդ ճանաչել վերջին կանչը Իմ 7-րդ պատգամատարի 

միջոցով, որին իրավասություն է տրված բացահայտել յոթը փողերը, յոթերորդ կնիքի 

բովանդակությունը, մինչ հրեշտակների երգչախումբը նախապատրաստվում է 

մարգարեությունների ծավալվելուն: 

 

Ձեր Հիսուս 

 

 

Սերը նշան է Աստծուց: Անկախ նրանից, թե ինչ կրոնի 

կամ դավանանքի եք պատկանում, սերը կարող է գալ 

միայն Աստծուց 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես ցանկանում եմ քննարկել սիրո կարևորությունը և, թե ինչպես, 

առանց սիրո աշխարհը չէր կարղ գոյատևել: 

 

Աստված Սեր է: Սերը գալիս է Աստծուց: 

 

Այնտեղ, ուր սեր եք գտնում, անմիջապես զգում եք Աստծո ներկայությունը: 

 

Գրեթե յուրաքանչյուր ոք աշխարհում սեր է զգում ինչ-որ էտապում: Սերն ազատում է 

հոգին և նրա մաքրությունը տալիս է ձեզ մի հայացք այն սիրո մասին, որն Աստված 

ունի Իր զավակներից յուրաքանչյուրի հանդեպ: 

 

Սերը պարտության է մատնում մահին: 

 

Սերը պարտության է մատնում չարին: 

 

Սերը հարատև է: Այն երբեք չի կարող մահանալ, քանի որ գալիս է Աստծուց և կտևի 

հավիտյան: 

 

Երբ սիրո վրա այս կյանքում հարձակում է կատարվում չարի կողմից, ով գործում է 

հոգիների միջոցով, այն տառապում է, թորշոմում և կարող է փոխարինվել 

անտարբերությամբ կամ, որոշ դեպքերում, ատելությամբ: 

 

Միայն սիրո միջոցով է, հատկապես միմյանց հանդեպ, որ աշխարհում կարող է 

գոյատևել խաղաղությունը: 

 

Առանց սիրո մարդիկ կմեռնեին և կլինեին անպտուղ: 



 

Երբ սիրում եք երեխային, զգում եք այն նույն տեսակի սերը, որն Իմ Հայրը պահում է 

Իր Սրտում աշխարհում Իր արարչության միջոցով ծնված յուրաքանչյուր երեխայի 

հանդեպ: 

 

Պատկերացրեք ծնողի տառապանքը, երբ երեխան կորած է: 

 

Այն վիշտը, անհանգստությունը և հուզմունքը նույնն են, ինչ զգում է Իմ Հայրը, երբ 

Նրա զավակները հեռանում են և դառնում կորած Նրա գոյության Ճշմարտության 

հանդեպ: 

 

Այնուհետև պատկերացրեք այն սարսափը, որն ստիպված է կրել ծնողը, երբ նրա 

զավակին հնարավոր չէ գտնել: 

 

Իսկ եթե նրանք ընդմիշտ կորա՞ծ են: Սա սրտի այն կսկիծն է, որն զգում է Իմ Հայրը, 

երբ Նա կորցնում է Իր զավակներին: 

 

Ոչինչ չի մխիթարում Նրան մինչև նորից չի գտնում նրանց կամ մինչև նրանք չեն 

շրջվում և վազելով տուն գալիս նորից Նրա մոտ: 

 

Ողջ արարչությունը հիմնվել է Իմ Հոր Սիրո միջոցով: 

 

Նրա Սերը հեղեղում է Երկինքը և երկիրը և ուժգնորեն զորեղ է: 

 

Ամեն ինչ ստեղծվել է Նրա Աստվածային Սիրով և Նրա Սրտի առատաձեռնությամբ, 

որպեսզի Նա կիսի իր արաչության բոլոր հրաշքները Իր զավակների հետ: 

 

Նրա սերն Իր զավակների հանդեպ երբեք չի մեռնի: 

 

Լյուցիֆերի կողմից Նրան դավաճանելը, ում Նա տվել էր ամեն ինչ, նշանակում էր, որ 

մարդկության հանդեպ Նրա ունեցած սերը չի փոխադարձվի մարդկության մեծ մասի 

կողմից: 

Բայց ինչպես մի մշտապես սիրող Հայր, Նրա սերն այնքան զորեղ է, որ ոչ մի բան 

երբեք չի կարող սպանել Նրա սերն Իր զավակների հանդեպ: 

 

Նրա սերը նշանակում է, որ յուրաքանչյուր անձի տրվում է մի երկրորդ 

հնարավորություն: 

 

Նախազգուշացումը, Իմ Հոր կողմից թույլատրված մի մեծ Ընծա, մի հատուկ կանչ է 

Երկնքից: 

 

Այդ կանչը, մի մեծ գերբնական հրաշք, ձեզանից յուրաքանչյուրին կտա փրկվելու 

հնարավորությունը, կանչված լինելու և տրված լինելու բանալին՝ բացելու համար 

երկրի վրա Նոր Դրախտի դուռը: 

 



Ձեզանից նրանք, ովքեր կընդունեն Դրախտի Բանալին, փաստորեն, պարտության 

կմատնեն գազանին: 

 

Աշխարհն ի վերջո կազատվի չարից, մեղքից, տառապանքից և ամեն ցավից: 

 

Խաղաղությունը կթագավորի: 

 

Սերն Իմ Հոր հանդեպ կծաղկի վերջապես, և դուք բոլորդ կապրեք ըստ Նրա 

Աստվածային Կամքի: 

 

Սերը մի նշան է Աստծուց: Անկախ նրանից, թե ինչ կրոնի կամ դավանանքի եք 

պատկանում, սերը կարող է գալ միայն Աստծուց: 

 

Այն յուրաքանչյուր հոգում առկա լույսն է, նույնիսկ նրանց, ովքեր կարծրացած 

մեղավորներ են, քանի որ Աստված երբեք չի մարում Իր Լույսը: 

 

Հասկացեք այն: Գրկեք այն: Փարվեք նրան, քանի որ այն կառաջնորդի ձեզ դեպի Նա: 

 

Սերը կփրկի ձեզ խավարից: 

 

Ձեր Հիսուս 

 

 

Սատանայի հետ պայմանագիրը գրեթե ավարտված է, և 

շուտով երկու իրադարձություն պետք է տեղի ունենան 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, շատ մարդիկ իսկապես չեն հասկանում Իմ Երկրորդ Գալուստի 

առեղծվածը: 

 

Իմ Երկրորդ Գալուստը մի Նոր Ուխտի իրականացումն է: 

 

Այն լինելու է կատարյալ Դրախտի Արարումը, որը սիրով իրականացվել էր Ադամի և 

Եվայի համար Իմ Սիրելի Հոր կողմից: Այն ժամանակ երկրի վրա ամեն ինչ կատարյալ 

ներդաշնակության մեջ էր և Աստծո Կամքին համապատասխան: 

 

Իմ Խաչելությունից ի վեր ժամանակը ցավոտ է եղել մարդկության համար 

Սատանայի թագավորության պատճառով, ով ղեկավարել է երկիրն այդ ընթացքում: 

 

Սատանայի հետ պայմանագիրը գրեթե ավարտված է, և երկու իրադարձություն 

պետք է շուտով տեղի ունենան: 

 



Մարդկային ռասայի ազատագրումը տեղի կունենա Նախազգուշացման ընթացքում: 

Դրանից հետո մարդիկ, ներառյալ նրանք ովքեր անտեղյակ են Աստծո գոյությանը, 

կգրկեն Ճշմարտությունը: 

 

Մյուսները, ովքեր դանդաղորեն կարձագանքեն այդ մեծ հրաշքին, երբ իրենց 

կներկայացվի ապացույցը, դարձի կգան ժամանակի ընթացքում: Նրանք նույնպես 

թողություն կփնտրեն իրենց մեղավոր կյանքի համար: 

 

Հետո գալիս է վերջնական էտապը, սրբագործումը՝ վերջնական մաքրագործումը, 

որպեսզի ողջ մարդկությունը հարմար լինի մտնելու կատարյալ Դրախտը: 

 

Սա այն Դրախտն է, ուր սկզբում բնակվել են Ադամն ու Եվան: Միայն այդ ժամանակ 

վերջապես կկատարվի Իմ Հոր Աստվածային Կամքը, երբ բոլոր մարդիկ կսիրեն և 

կհարգեն Իմ Հոր Կամքը: 

 

Նախքան այս ամենը տեղի կունենա, շատ դիմադրություն կլինի Իմ Հոր Կամքի 

վերջնական կատարմանը: 

 

Աստծո զավակներին կքաշեն ամեն ուղղությամբ: Չնայած Նախազգուշացման 

ընթացքում Սուրբ Հոգին կհեղվի ողջ աշխարհի վրա, Սատանայի կողմից ամեն ջանք 

գործ կդրվի կանխելու այդ գլոբալ խոստովանությունը: 

 

Նա և նրա չար հետևորդները նույնպես նախապատրաստվում են 

Նախազգուշացմանը: Նրանց վերջնական նպատակն է համոզել բոլորին, որ այն տեղի 

չի ունեցել: 

 

Այնքան շատերի համար դժվար կլինի բացահայտորեն ընդունել Աստծո սերն ու Նոր 

Դրախտի գոյությունը քանի դեռ Սատանան քայլում է երկրի վրա: 

 

Ազատությունը կգա միայն այն ժամանակ, երբ նա աքսորվի: 

 

Ցավոք, նրանք, ովքեր չեն կարողանա տեսնել Ճշմարտությունը, և ովքեր բացարձակ 

կերպով կմերժեն ընդունել Աստծուն, երբեք չեն տեսնի Դրախտը: 

Խնդրում եմ ասեք այս Խաչակրաց աղոթքը Իմ Հոր Աստվածային Կամքն ընդունելու 

համար: 

 

Խաչակրաց աղոթք (69) Աղոթք Հայր Աստծուն՝ Նրա Աստվածային Կամքն ընդունելու 

համար. 

 

Աստված՝ Ամենակարող Հայր, ես ընդունում եմ Քո Աստվածային Կամքը, 
Օգնիր Քո զավակներին ընդունել այն: 
Թույլ մի տուր Սատանային ժխտել Քո զավակների իրավունքներն իրենց Հոր 
ժառանգության հանդեպ: 
Երբեք թույլ մի տուր, որ հրաժարվենք պայքարել Դրախտում մեր ժառանգության 
համար: 
Լսիր մեր աղերսները՝ աքորելու համար Սատանային և նրա ընկած հրեշտակներին, 



Ես խնդրում եմ Քեզ, սիրելի Հայր, մաքրագործել երկիրը Քո Սուրբ Գթասրտությամբ և 
ծածկել մեզ Քո Սուրբ Հոգով: 
Առաջնորդիր մեզ՝ կազմելու համար Քո ամենասուրբ բանակը, որին տրված է 
գազանին ընդմիշտ աքսորելու զորությունը: 
Ամեն: 
 

Գնացեք խաղաղությամբ: 

 

Ձեր Հիսուս  

 

 

Երբ Իմ բանակը հասնի 20 միլիոնի, Ես կբազմապատկեմ 

այդ թիվը՝ միլիարդների 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ ցանկությունը՝ միավորել Իմ հետևորդներին որպես մեկ բանակ, 

արդեն պտուղ է տալիս այս պատգամների միջոցով: 

 

Իմ բանակն արդեն կազմավորվել է և միավորված է Սուրբ Հոգու զորությամբ, որը 

տարածվում է հրդեհի նման աշխարհով մեկ: 

 

Ձեզնից նրանք, ովքեր հիմա ընդունում են Իմ հրահանգները, չնայած կարող են 

մտածել, թե աշխատում են փոքր խմբերով, դուք պետք է իմանաք, որ Իմ բանակը 

հիմա կազմված է ավելի քան 25,000 նվիրյալ զինվորներից, ովքեր ստանում են Իմ 

Խաչակրաց աղոթքներն ամեն օր: 

 

Ձեր նվիրվածությունն Իմ՝ ձեր Հիսուսի հանդեպ Ինձ այնքան շատ սփոփանք և 

ուրախություն է բերում, քանի որ ձեր աղոթքները ամեն օրվա յուրաքանչյուր 

վայրկան փրկում են միլիոնավոր հոգիների: 

 

Եթե ականատես լինեիք նրանց երախտագիտությանը, երբեք չէիք դադարի 

աղոթելուց, այդպիսին է աղոթքի զորությունը: 

 

Սատանան տառապում է այս առաքելության պատճառով և ամեն հնարավոր բան 

կանի այն սաբոտաժի ենթարկելու համար: 

 

Ահա թե ինչու դուք չպետք է թույլ տաք, որ դրսից ձեզ ահաբեկեն նրանք, ովքեր ձեզ 

մեղադրում են հերետիկոսության մեջ, որպեսզի հետաձգեն ձեր կողմից Իմ 

պատգամների տարածումը: 

 

Եթե թույլ տաք, որ ուրիշները շփոթեցնեն ձեզ, նրանք, ովքեր փորձում են ստորացնել 

ձեզ կամ ծաղրում են ձեր հավատը, ապա ավելի քիչ թվով հոգիներ կարող են փրկվել: 

 



Մտածեք այս առաքելության մասին այնպես, ասես աշխաելիս լինեիք արտերկրյա 

բարեգործական գործակալությունում, մարդկանց այն խմբերի մեջ, ովքեր գնում են 

ավերված երկրներ՝ փրկելու համար սովից տառապող մարդկանց կյանքը: 

 

Կենսական է, որ հաղթահարեք բոլոր խոչընդոտները օգնությունը զոհերին հասցնելու 

համար: Մեկ ժամ ուշացումը կարող է նշանակել տարբերություն կյանքի և մահվան 

միջև: Նույն բանը ճշմարիտ է այս առաքելության համար: 

 

Նայեք ձեր առջև, անտեսեք այն միջամտությունը, թե ով կփորձի ձեզ ետ քաշել, և 

հետո առաջ քայլեք: 

 

Հավաքեք ուրիշներին ձեր ճանապարհին և առաջնորդեք նրանց դեպի հաղթանակ: 

Դեպի փրկության հաղթանակը: 

 

Ձեր բանակը մեծանում է ամեն օր: Բռնեք Իմ ձեռքը մինչև կհասնենք Իմ ցանկացած 20 

միլիոնանոց բանակին, որը տեգով կհարվածի հակաքրիստոսի դեմ մարտում: 

 

Երբ Իմ բանակի թիվը հասնի 20 միլիոնի, Ես կբազմապատկեմ այդ թիվը 

միլիարդների: Եվ երբ դա տեղի ունենա, գազանը վերջնականապես կոչնչացվի: 

 

Սա է Իմ խոստումը: Քանի որ մեծ թվերով, Աստվածային Սիրով լցված Աստծո 

զավակները կոչնչացնեն չարին: 

 

Սերը, հիշեք, ավելի ուժեղ է, քան ատելությունը: Միայն սերը, առատ չափով, կարող է 

սրբել չարին: 

 

Ձեր Հիսուս 

 

 

Աբորտի մեղքն է, որ շատ ազգերի համար անկման 

պատճառ կլինի, և դրա համար նրանք խստորեն 

կպատժվեն 

 
Կիրակի, 29 հուլիսի, 2012թ., ժ. 20:10 

 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, աշխարհում հավատի ուրացությունը շփոթության է մատնել 

Աստծո զավակներին մեղքի գոյության վերաբերյալ: 

 

Շատ հոգիներ, երբ մտածում են Մեղքի մասին, անմիջապես մտածում են մեղքերից 

այնպիսի ծանրի մասին, ինչպիսին մարդասպանությունն է: 

 

Մեղքը տարբեր ձևեր է ընդունում: Ցավոք, քանի որ մեղքը հիմա համարվում է 

թերություն կամ բնավորության գիծ, այն հիմա ընդունվում է որպես բնական 

թուլություն: Շատերն այլևս չեն հավատում մեղքին: 



 

Աբորտը, եղբայրասպանությունից հետո, աշխարհում գենոցիդի ամենամեծ ձևն է: 

Չնայած դրան, այն ոչ միայն թույլատրվում է, այլև օրենքներ են ներմուծվում ձեր 

ազգերի կողմից, որոնք համարում են այն անհրաժեշտ: 

 

Աբորտի մեղքն է, որ կլինի շատ ազգերի անկման պատճառը, և դրա համար նրանք 

խստորեն կպատժվեն: 

 

Աբորտը արգահատելի մեղք է, և այն սրբում է Աստծո զավակների սերունդները, 

ովքեր չեն կարող իրենք իրենց պաշտպանել: 

 

Ոչ մեկը չի խուսափի խիստ պատժից, եթե Աստծո զավակին սպանի: 

 

Երկնային պատժի ընթացքում Իմ Հոր զայրույթին ականատես կլինենն այն ազգերը, 

որոնք օրինականացրել են աբորտը: 

 

Նրանք կսրբվեն և նրանց հանդեպ կարեկցանք ցույց չի տրվի ճիշտ այնպես, ինչպես 

նրանք խղճի խայթ չէին զգում այդ մահացու մեղքի համար երբ թողություն էին տալիս 

արգանդի մեջ Աստծո զավակների սպանությանը: 

 

Ես կոչ եմ անում նրանց, ովքեր խորամանկորեն փորձում են ներկայացնել աբորտը 

որպես մի բան, որն անհրաժեշտ է մոր իրավունքները պաշտպանելու համար: 

 

Աստծո Օրենքը պղծող այդ ոճրագործությունը քողարկելու համար ստեր են 

օգտագործվում:  

 

Ցանկացած օրենսդիր, բժիշկ կամ այլ անձ, ով ինչ-որ ձևով նպաստում է այդ պիղծ 

գործողությանը, մեղավոր է Աստծո աչքում և կտառապի այն պատժից, որն առջևում է: 

 

Նրանց, ովքեր թողություն են տալիս դրա կատարմանը, Ես ասում եմ հետևյալը: 

 

Դուք, որ թողություն եք տալիս մարդուն սպանության համար, մեղավոր եք այն նույն 

մեղքի համար, որի համար նա է մեղավոր: 

 

Դուք մեղադրվում եք մարդասպանության մեջ այդ պարագայում, և դա մահացու մեղք 

է: Ձեզ իրավունք չի տրվել կյանք խլել: Կամ դատել: Միայն Ես՝ Հիսուս Քրիստոսը, 

իրավունք ունեմ դատելու: 

 

Յուրաքանչյուր ոք, ով նպաստում է մարդասպանի մահվանը դատավճիռ ի կատար 

ածելու գործողության միջոցով, կտառապի հավիտենությունը դժոխքի կրակների մեջ, 

եթե չապաշխարի: 

 

Ձեզնից այնքան շատերն են հավատում ակն ընդ ական օրենքին: Որքան սխալ եք 

դուք: Դուք չե՞ք ընդունում Իմ Հոր Պատվիրանները: Մի սպանիր: 

 



Մի սպանիր-ը վերաբերում է նաև այն ագրեսիվ բանակներին, որոնք ներս են մտնում 

իրենց չպատկանող հողեր՝ վերահսկելու նպատակով: 

 

Դա վերաբերում է այն բանակներին, ովքեր կրակում և սպանում են անմեղ հոգիների: 

Այս ամենը մարդասպանություն է: Այն Իմ Հոր օրենքին դեմ է: 

 

Մյուս մեղքերը, ինչպես ագահությունը, ընչաքաղցությունը, ուրիշների մասին վատ 

խոսելը, խաբեությունը՝ մարդկանց զրկելու ամենից, ինչն արդարացիորեն նրանց է 

պատկանում, վրեժխնդրությունն ու զրպարտանքը, ամենը տանում են դեպի մյուս 

բոլոր մեղքերը: 

 

Դրանք դառնում են ընդունելի ձեր աշխարհում այսօր, որովհետև ձեր ամենամեծ 

սերը՝ ձեր անձի հանդեպ սերն է: 

 

Ինքնագոհացումը՝ այն սուտը, որը ձեզ ստիպել են կուլ տալ կեղծ ուսուցիչները, դեպի 

մեղք տանող ձեր ճանապարհն է: 

 

Ձեզ ասվել է, որ դուք պետք է ծախսեք ձեր ժամանակը՝ հարստության հանդեպ 

ունեցած ձեր ծարավը հագեցնելով: 

 

Ձեզ ասվել է, որ դուք պետք է հոգ տանեք ինքներդ ձեր մասին. Որ դուք ձեր կյանքում 

ամենակարևոր անձնավորությունն եք: Դուք պետք է ամեն ինչ փնտրեք՝ 

բավարարելու համար ձեր բոլոր զգայարանները: Մյուս բոլորը գալիս են դրանից 

հետո: 

 

Դա հանգեցնում է ագահության, եսասիրության, ընչաքաղցության, իսկ հետո դուք 

կգայթակղվեք՝ մահացու մեղք գործելու: 

 

Մեղքը հիմա կընդունվի ձեր ազգերի կողմից ինչպես երբեք նախկինում: 

Օրենքներ կներմուծվեն, որոնք կօրինականացնեն մահացու մեղքը, և վայ նրանց, 

ովքեր կառարկեն: 

 

Նրանք, ովքեր կպաշտպանեն այդպիսի չարություններ, կասեն ձեզ որ այդ օրենքները 

խոցելիներին պաշտպանելու համար են, այն դեպքում, երբ փաստորեն նրանց ողջ 

արածը կլինի մարդասպանության, աբորտի, միասեռ ամուսնության և կեղծ 

աստվածների կռապաշտության օրինականացումը: 

 

Նրանք թողություն կտան խեղճերի հալածանքին և նրանց դուրս կշպրտեն փողոց՝ 

մուրացկան դարձնելու համար: 

 

Նրանք կներմուծեն օրենքներ, որ հասցնեն ձեզ այն բանին, որ դադարեք ձեր կրոնը 

կիրառել: Կրոնը կիրառելով դուք խախտած կլինեք օրենքը, որը մեղք է նրանց աչքում: 

 

Ինչպես Ես նախկինում ասել եմ ձեզ, ձեր աշխարհն այնքան է լի ստերով /ոչ 

ճշմարտությամբ/, որ լավը ներկայացվում է որպես վատ, իսկ վատը՝ որպես լավ: 

 



Ձեր աշխարհը շրջված է հակառակ, և որպես արդյունք, մեղքը ծաղկում է: 

 

Ես կոչ եմ անում ձեզ ետ գնալ և սովորել Տասը Պատվիրանները: Ենթարկվեք դրանց և 

ապրեք Իմ Հոր Աչքում այնպես, ինչպես ձեզնից ակնկալվում է: 

 

Խախտեք Պատվիրանները, և դուք մեղք եք գործում: Պատճառաբանեք, որ որոշ 

մեղքեր լավ են, և դուք արհամարհում եք Իմ Հորը: 

 

Հնազանդությունն Աստծո Օրենքներին թույլ է և փխրուն աշխարհում հիմա: Աստծո 

զավակների մեծ մասին Իմ սրբազան սպասավորների կողմից հաստատուն ձևով չի 

ասվել մեղքի հետևանքների մասին: 

 

Մեղքի հանդեպ հանդուրժողականությունը մեղքերից ամենամեծն է: 

 

Հանդուրժողականությունը մեկ այլ միջոց է՝ արդարացնելու համար մեղքը, որպեսզի 

այն հարմարեցնեն Սատանայի գայթակղություններին տեղի տալու մարդու 

թուլությանը: 

 

Արթնացեք և ընդունեք մեղքը որպես այն, ինչ իրականում է: 

 

Որքան էլ վիճաբանեք և ինչ ձևով էլ պաշտպանեք մեղքը, այն երբեք ընդունելի չի լինի 

Իմ Հոր Աչքում: 

 

Դրախտ մտնելու համար դուք պետք է ազատ լինեք մեղքից: 

 

Մեղքից ազատվելու համար դուք պետք է ապաշխարեք: 

 

Ապաշխարելու համար դուք պետք է առաջին հերթին ընդունեք Տասը 

Պատվիրանները: 

 

Հետո պետք է ճշմարիտ զղջում ցույց տաք: 

 

Ճշմարիտ զղջում կարող են զգալ միայն նրանք, ովքեր խոնարհեցնում են իրենց Իմ 

առջև: 

 

Միայն այդ դեպքում կարող է մեղքը ներվել: 

 

Միայն այդ դեպքում են հոգիները հարմար մտնել Իմ Հոր Թագավորություն: 

 

Ձեր Փրկիչ 

Հիսուս Քրիստոս 

 

 



 Իմ Կաթոլիկ Եկեղեցին պատառոտվել է, չնայած դրան, 

Սատանան երբեք չի վերցնի, ոչ էլ կկլանի Իմ Եկեղեցու 

հոգին 

 
Երկուշաբթի, 30 հուլիսի, 2012թ., ժ. 01:00 

 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ Ես պարտեզում կրում էի տառապանքը, Սատանայի կողմից 

Ինձ ցույց տրված ամենամեծ պղծությունը վերջին ժամանականերում կաթոլիկ և 

առաքելական եկեղեցու կողմից Ինձ ցույց տրված անհավատարմությունն էր: 

 

Այստեղ էր, որ Սատանան, ով տանջում էր Ինձ ապագայի տեսիլքներով, Ինձ ցույց 

տվեց ձեր այս վերջին ժամանակաների եկեղեցու սպասավորների գաղջությունը: 

 

Մեղքի հանդեպ իրենց հանդուրժողականությամբ նրանք թույլ էին տվել որ 

հպարտությունն ու կեղծ ճշմարտությունները կուրացնեն իրենց Աստծո 

Ճշմարտության հանդեպ: 

 

Նրանց նվիրվածությունը աշխարհիկ հետապնդումներին նշանակում է, որ Իմ 

սրբազան սպասավորներից շատերն իրենց սրտերում չունեն այն կարեկցանքն ու 

խոնարհությունը՝ առաջնորդելու համար Իմ հետևորդներին դեպի այն սրբագործումը, 

որն անհրաժեշտ է նրանց հոգիների փրկության համար: 

 

Այնքան շատերն են շրջվել Իմ դեմ, չնայած ասում են, թե սիրում են Աստծո 

զավակներին: 

 

Աստծո անունից հանդուրժողականություն քարոզելով, նրանք ներկայացնում են մի 

կեղծ ուսմունք, որը ծածկում է Ճշմարտության դեմքը: 

 

Երկրի վրա Իմ Եկեղեցու այդ դասալիքները, ովքեր հռչակում են թե մի նոր տեսակ են 

ստեղծում հետևելու կաթոլիկ եկեղեցու անունով, բայց մերժում են Իմ ուսուցումները, 

գայթակղված են Սատանայի կողմից, ով ցանկանում է ոչնչացնել Իմ Եկեղեցին: 

Նա՝ Չարը, արդեն սարսափելի մեղք է պատճառել՝ քայքայելու համար Իմ Եկեղեցին և 

հիմա ցանկանում է մեխել վերջին մեխերը, երբ կխաչի Իմ Եկեղեցին և հերթով դժոխք 

կգցի Իմ այն սրբազան սպասավորներին, ովքեր պղծում են խոսքը՝ ուժեղացնելով 

մեղքի ընդունումը Աստծո զավակների մեջ: 

 

Իմ Դեմքին ապտակելու նրանց մեղքը ՝ Իմ առջև լկտիություններ ցուցադրելով, որոնք, 

իրենց հայտարարությամբ, ընդունելի են և թույլատրելի Աստծո կողմից, դաժանորեն 

կպատժվի: 

 

Նրանք համարձակվում են հպարտության և խաբեության մեղքի միջոցով սխալ 

առաջնորդել հոգիներին և տանել նրանց դեպի խավարի անդունդ առանց 

հասկանալու, թե ինչպես են հոգիներին մատնում կրակի լճին: 

 



Իմ սրբազան սպասավորներից շատերն են սխալ առաջնոդված և չգիտեն այդ մասին: 

Սակայն նրանցից շատերը, եթե իրենք իրենց հետ անկեծ են, շփոթված են: 

 

Կան նաև այնպիսիք, ովքեր ցույց են տալիս, թե Իմ սրբազան սպասավորներն են, բայց 

գալիս են մյուս կողմից: Գազանի ստրուկները, նրանք միտումնավոր կերպով 

ներկայանում են որպես Իմ օծյալ քահանաներ: 

 

Նրանք Ինձ այնպիսի սարսափելի տանջանք են պատճառում: Նրանք ոչ միայն 

քայքայում են հոգիներին, այլև գիտակցաբար դաշինք են կնքել Սատանայի հետ, ով 

կկլանի նրանց: 

 

Նրանք պիղծ գործողություններ են կատարում Իմ զոհասեղանների վրա՝ Սուրբ 

Հաղորդության առաջ, բայց քչերը գիտեն, որ նրանք այդպիսի գործողություններ են 

կատարում: Չնայած դրան, Ես բաղձում են նրանց հոգիներին: 

 

Իմ Կաթոլիկ Եկեղեցին ծվենների է մասնատվել, սակայն Սատանան երբեք չի վերցնի, 

ոչ էլ կկլանի Իմ Եկեղեցու հոգին: Բայց գազանը կարող է հմայել և ոչնչացնել Իմ 

Եկեղեցու սպասավորներին: 

 

Սա է հիմա Իմ ժամանակը՝ միջամտելու համար, որպեսզի օգնեմ նրանց բարձրանալ 

այդ սարսափելի տառապանքներից: 

 

Ես ձեր կարիքն ունեմ, Իմ հետևորդնե՛ր, և ձեր միջից այն սրբազան սպասավորները, 

ովքեր հասկանում են, թե ինչ է տեղի ունենում ձեր մեջ, որ ասեք Խաչակրաց այս 

աղոթքը (70) աղթոք հոգևորականների համար, որ հաստատուն և հավատարիմ մնան 

Աստծո Սուրբ Խոսքին.    

 

Ո՛վ սիրելի Հիսուս, օգնիր Քո սրբազան սպասավորներին ճանաչել հերձվածությունը 
Քո Եկեղեցու ներսում մինչ այն ծավալվում է: 
Օգնիր Քո սրբազան սպասավորներին, որ հաստատուն և հավատարիմ մնան Քո 
Սուրբ Խոսքին: 
Երբեք թույլ մի տուր որ աշխարհիկ նկրտումները մշուշեն Քո հանդեպ ունեցած 
նրանց մաքուր սերը: 
Տուր նրանց շնորհները, որ մաքուր և խոնարհ մնան Քո առջև և պատվեն 
Քո Ամենասուրբ Ներկայությունը Սուրբ Հաղորդության մեջ: 
Օգնիր և առաջնորդիր այն բոլոր սրբազան սպասավորներին, ովքեր գաղջ են 
Քո հանդեպ իրենց սիրո մեջ, և վերավառիր Սուրբ Հոգու կրակը նրանց սրտերի մեջ 
միշտ: 
Օգնիր նրանց՝ հասկանալու իրենց առջև դրված գայթակղությունը, որը նպատակ 
ունի շեղել նրանց: 
Բաց նրանց աչքերը, որպեսզի կարողանան միշտ տեսնել Ճշմարտությունը: 
Օրհնիր նրանց, սիրելի Հիսու՛ս, հիմա և ծածկիր նրանց Քո Թանկագին Արյամբ, որ 
փրկես նրանց վնասվելուց: 
Տուր նրանց զորությունը՝ դիմադրելու Սատանայի գայթակղությանը, եթե հանկարծ 
ընկնեն մեղքի գոյությունը ժխտելու հմայիչ մոլորության մեջ: 
Ամեն: 



 

Իմ սրբազան սպասավորներն Իմ Եկեղեցու ողնաշարն են: 

 

Նրանք առաջին շարքում են՝ դիմագրավելու համար Սատանայի կատաղի 

հարաձակմանն այս ժամանակ: 

 

Օգնեք Ինձ՝ ուղղորդել նրանց Իմ Եկեղեցու մնացորդը փրկելու ճանապարհի վրա 

մինչ այն գնում է դեպի հերձվածություն, որը քիչ ժամանակից կստեղծի կեղծ 

մարգարեն: 

 

Հավաքվեք միասին և աղոթեք Իմ սրբազան սպասավորների միավորման համար, 

ովքեր անհրաժեշտ են, որպեսզի Իմ Եկեղեցին ուժեղ պահեն առջևում սպասվող 

օրերում: 

 

Ձեր Հիսուս 

 

 

Կույս Մարիամ. Իմ Որդու Ուսուցումները հռչակել 

չկարողանալը նշանակում է, որ Աստված մոռացվում է 
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Զավա՛կս, հալածանքը, որին դիմանում ես, Ճշմարտության Գրքի հրատարակման 

պատճառով է: 

 

Չարը խոչընդոտներ է դնում քո ճանապարհին և ոչնչի առաջ կանգ չի առնի քեզ 

թուլացնելու համար: 

 

Կարևոր է արհամարհել այն մշտական չար ստերը, որով քեզ ներկայացնում են 

նրանք, ովքեր հայտարարում են թե ծանոթ են Աստծո Խոսքին: 

Նրանց կողմից այս պատգամների վանումը կարևոր չէ: Դու պետք է պատասխանես 

միայն Իմ Որդու Խոսքին և ուրիշ ոչ մի բանի: 

Դու պետք է վստահես Իմ Որդուն և մնաս լուռ երբ նրանք ստերից կուրացած փորձում 

են քեզ ծուղակը գցել: Մի լսիր: Մի պատասխանիր: Դրա փոխարեն պարզապես 

հայտարարիր Աստծո Խոսքը: 

 

Զավա՛կս, Քրիստոսի այնքան շատ հետևորդներ են տառապում այս ժամանակ: 

Նրանց ձայները սոսկ շշուկներ են մի աշխարհում, որը բղավում է աշխարհիկ 

հրաշքների փառքը: 

 

Աստծո ճշմարտիտ Խոսքն արդեն բացահայտ չի հայտարարվում նույնիսկ Եկեղեցում 

Աստծո սպասավորների կողմից: 

 



Ամաչելով այն բանից, որ իրենց կարող է տեսնեն Ճշմարտությունը բացահայտ 

քարոզելիս, նրանք անհույս դեգերում են՝ փնտրելով ճանապարհը աշխարհիկ 

/մտածողության/ կողմից պատճառված խառնաշփոթի մեջ: 

 

Վիրավորանքը, որ հասցվում է, երբ Աստծո կամ Իմ սիրելի Որդի Հիսուս Քրիստոսի 

մասին են խոսում, համատարած է: Շատ քիչ հոգիներ են բավականին քաջ կանգնելու 

և իրենց Քրիստոսի զինվորներ հայտարարելու համար: 

 

Նույնիսկ սուրբ հոգիներն են վախենում դա անել՝ վախենալով հեթանոսների մեջ 

զայրույթ առաջացնել: 

 

Իմ Որդու Ուսուցումների Ճշմարտությունը հռչակել չկարողանալը նշանակում է, որ 

Աստծուն մոռանում են: 

 

Ինչպես եմ Ես ողբում, երբ տեսնում եմ խեղճ փոքրիկ երեխաներին արհամարհված 

իրենց խնամակալների կողմից՝ այդ երեխաների հոգիների զարգացման գործում: 

 

Նրանք չունեն Սուրբ Հոգու սնունդը, որովհետև նրանց չեն սովորեցրել, թե ինչպես 

սիրեն Աստծուն: Շատերը չեն հավատում Հայր Աստծուն. Սա տխրեցնում է Նրան: 

 

Քեզ, զավա՛կս, դժվար առաջադրանք է տրվել: Երբ դու հայտնում ես աշխարհին 

Երկնքից տրված այս պատգամների բովանդկաությունը, դու հարձակման ես 

ենթարկվում երեք աղբյուրներից: 

 

Նրանց կողմից, ովքեր հավատում են Աստծուն, բայց մերժում են լսել հիմա 

աշխարհին տրվող Աստծո Խոսքը: 

 

Նրանց կողմից, ովքեր իրենց առաջնորդներ են համարում երկրի վրա Իմ Որդու 

Եկեղեցում, ովքեր մերժում են լսել, որովհետև չեն ընդունում մարգարեությունը: 

 

Նաև նրանց, ովքեև ընդհանրապես չեն հավատում Աստծուն: 

 

Քո ձայնը կշարունակի ընկնել խուլ ականջների վրա, բայց դու չպետք է թույլ տաս, որ 

դա քեզ հուսալքի: 

Այն, ինչ պետք է անես, Իմ Որդուն ենթարկվելն է ամեն բանում, և ամեն ինչ թողնես 

Նրա Սուրբ Ձեռքերի մեջ: 

 

Ժամանակի հետ նրանք կլսեն: Երբ լսեն, շատ հոգիներ սիրով և ուրախությամբ իրենց 

սրտում կշրջվեն դեպի Իմ Որդին:  

 

Դու երբեք չպետք է վարանես կամ հետաձգես Իմ Որդու խնդրանքին պատասխանելը, 

ապահովելու համար, որ աշխարհում յուրաքանչյուր մարդու տրվի Աստծո Խոսքը այս 

ժամանակ: 

 

Ես խնդրում եմ Աստծո բոլոր զավակներին՝ պատասխանել Իմ կանչին՝ 

նվիրվածություն ցուցաբերել Իմ Որդու Սուրբ Խոսքին հիմա: Նա սիրում է Աստծո 



բոլոր զավակներին և ցանկանում է նախապատրաստել յուրաքանչյուր հոգու Իր 

երկար սպասված Երկրորդ Գալուստին: 

 

Մի մերժեք Նրան: Ընդունեք Նրա Գթասրտության ձեռքը քանի ուշ չէ: 

 

Ձեր սիրող Մայր 

Երկրի Թագուհի 

Մայր Փրկության  

 

 

Թույլ տվեք Ինձ վեր բարձրացնել ձեզ, ամեն վնասից, 

դեպի ապահովություն Հակաքրիստոսից 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, լսիր Ինձ հիմա, մինչ ես տեղեկացնում եմ ձեզ, որ Իմ Ժամանակն 

արդեն համարյա երկրի վրա է: 

 

Ձեր ժամանակը կարճ է, մինչ խավարի օրերը խամրում են, և մի նոր արշալույս, մի 

նոր սկիզբ է ներս մտնում: 

 

Վախի և անհանգստության ձեր բոլոր արցունքները համարյա ավարտվել են այն 

մնացած քիչ ժամանակի հետ, երբ Խաղաղության Փառահեղ Դարաշրջանը կմտնի: 

 

Երկրի Թագավորության նորացումը շուտով տեղի կունենա, և Աստծո բոլոր 

զավակների վրա Իմ Իշխանությունը կգրավի Սատանայի տեղը: 

 

Ձեզ շփոթվածությունը, Իմ հետևորդնե՛ր, հիմա Իմ կողմից ձեզ կանչելու 

ճշմարտացիության վերաբերյալ, կանհետանա: 

 

Ամեն ինչ պարզ կդառնա, ինչպես Իմ Երկնային Մարմինց /բխող/ աղբյուրի բյուրեղի 

պես զուլալ ջրերը, որը հիմա դուրս է հորդում կլանելու համար Աստծո բոլոր 

զավակների սրտերը: 

 

Ճշմարտության Լույսը կբոցավառի աշխարհը չնայած այն մշտապես աճող 

խավարին, որը նստել է աշխարհի յուրաքանչյուր անկյունում ինչպես 

թարախակալված հիվանդություն: 

 

Շուտով Ճշմարտությունը ձեզ ազատ կարձակի, կմաքրի ձեր բոլոր կասկածները, 

վախը և ձեր ներսում կարձակի մտքի և հոգու հստակություն: Հետո, լցված Իմ Սուրբ 

Հոգով, մի գլոբալ դարձ տեղի կունենա: 

 

Նրանք, ում հավատը թույլ է, կնորոգվեն, և մի նոր Քրիստոնեական Բանակի 

Ճշմարտությունն ի գոյություն կգա: 



 

Հույսը, սերը և աղոթքը կպահեն ձեզ մինչ Ես առաջնորդում եմ աշխարհը դեպի 

վաղուց խոստացված Նոր Ժառանգություն: 

 

Ձեզնից նրանք, ովքեր վախենում են Իմ պատգամներից, պարզապես հիշեք հետևյալը: 

 

Աշխարհը, որը սպասում է ձեզ, մի մեծ Ընծա է ձեր և ձեր ընտանիքների համար: Դա 

մի Դրախտ է, որին դուք պետք է ցանկաք, քանի որ ինչպես գիտեք երկրի վրա դրա 

հետ ոչինչ չի կարող համեմատվել: 

 

Եթե սիրում եք Ինձ, ապա վստահեք Իմ Բարությանը, Իմ Սիրուն, Իմ Խոստումին՝ 

բերելու ձեզ այն Փառահեղ ժառանգության մեջ, որի համար ծնվել եք: 

 

Թողեք ձեր բոլոր անհանգստություններն ու վախը հիմա: 

 

Թույլ տվեք Ինձ վեր բարձրացնել ձեզ, ամեն վնասից, դեպի ապահովություն՝ 

հակաքրիստոսից հեռու: 

 

Ասեք այս Խաչակրաց աղոթքը (71) Աղոթք՝ մեզ հետապնդումից պաշտպանելու 

համար. 

 

Ո՛վ Հիսուս, փրկիր Աստծո զավակներին հակաքրիստոսից: 
Պաշտպանիր մեզ երկիրը վերահսկելու պլաններից: 
Տե՛ր, փրկիր մեզ հալածանքից: 
Պաշտպանիր խավար հոգիներին հակաքրիստոսից, որպեսզի նրանք կարողանան 
ազատագրվել Քո Աչքում: 
Օգնիր մեզ մեր թուլության մեջ: 
Ուժեղացրու մեզ հոգով՝ բարձրանալու և առաջնորդելու մեկս մյուսին մինչ առաջ ենք 
քայլում Քո բանակում դեպի Դրախտի Դարպասները: 
Ես Քո կարիքն ունեմ սիրելի Հիսուս: 
Ես սիրում եմ Քեզ սիրելի Հիսուս: 
Ես Փառաբանում եմ Քո Ներկայությունը երկրի վրա: 
Ես խուսափում եմ խավարից: 
Ես պաշտում են Քեզ և հանձնվում մարմնով և հոգով, որպեսզի կարողանաս 
բացահայտել ինձ Քո Ներկայության Ճշմարտությունը, որպեսզի ես միշտ վստահեմ 
Քո Գթասրտությանն ամեն անգամ: 
Ամեն: 
 

Գնացեք հիմա և նախապատրաստեք ձեր հոգիները, որպեսզի ուժեղ և հավատարիմ 

մնաք Ինձ, մինչ Ես տանում եմ ձեզ դեպի Հավիտենական Կյանք: 

 

Ձեր Հիսուս 

 

 



Ես խնդրում եմ Աստծո բոլոր զավակներին մեկ անգամ 

ևս նվիրաբերել օգոստոս ամիսը հոգիներ փրկելու 

համար 
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Զավա՛կս, հիմա աշխարհում շատ փոփոխության ականատես կլինեն, որի մասին քեզ 

անցյալում շատ բան է բացահայտվել: 

 

Կլինեն շատ ավերումներ, շատ անհանգստություն և երկնային պատիժներ, և այդ 

բոլորը տեղի կունենան մարդկության մեղքի պատճառով: 

 

Ես Աստծո բոլոր զավակներին խնդրում եմ մեկ անգամ ևս նվիրաբերել օգոստոս 

ամիսը հոգիների փրկությանը: 

 

Ահա թե ինչ պետք է անեք: Գնացեք պատարագի ամեն օր և ստացեք Սուրբ 

Հաղորդություն: 

 

Հետո ամեն օր ցերեկվա ժ ամը 3-ին ասեք Աստվածային Գթասրտության աղոթքը: 

 

Ձեզնից նրանք, ովքեր կարող են, պետք է պահեցողություն անեն /ծոմ պահեն/ 

շաբաթական մեկ օր: 

 

Իմ զավակները շոկի մեջ կլինեն, երբ այդ փոփոխությունները գան, բայց դուք երբեք 

չպետք է վախենաք իմ Հոր Ձեռքից եթե հավատարիմ եք Նրա սիրելի Որդի Հիսուս 

Քրիստոսի ուսուցումներին: 

 

Խնդրում եմ ձեզ մոտիկ պահեք Կենդանի Աստծո Կնիքը ձեր տների մեջ գալիք 

ամիսների ընթացքում, քանի որ շատ բան տեղի կունենա: 

 

Իմ Որդի Հիսուս Քրիստոսի Մարմինը՝ ներկա երկրի վրա Նրա Եկեղեցու մեջ, 

ոտնահարվում է և սարսափելի ձևով կտառապի: 

Արդեն շատ պլաններ են գործում՝ տապալելու համար իմ Որդու Եկեղեցին, և շատ 

շուտով այն կփլուզվի: 

 

Կանխասացված այլ իրադարձություններ հիմա կտեսնվեն էկոլոգիական աղետների 

տեսքով մինչ իմ Հոր Ձեռքը կիջնի պատժելու այն ազգերի վրա, որոնց մեղսալից 

օրենքներին այլևս հանդուրժողականություն ցույց չի տրվի: 

Աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք այն հոգիների համար այս ժամանակ, ովքեր կտառապեն 

այդ իրադարձությունների ընթացքում: 

 

Օգտագործեք այս ամիսը աղոթելու այն հոգիների համար, ովքեր կոչնչանան 

պատերազմների, երկրաշարժների կամ գալիք Խոստովանության՝ 

Նախազգուշացման ընթացքում:   



 

Իմ Սիրտը միահյուսված է ձեզ հետ, զավակն՛երս, և միասին մենք պետք է շատ 

աշխատենք հոգիներ փրկելու համար: 

 

Հոգիների փրկության համար աղոթելով մենք կատարում ենք իմ Հոր Կամքը: 

 

Ձեր սիրող Մայր 

Մայր Փրկության 

 

 

Հայր Աստված. Ճիշտ այնպես, ինչպես Իմ Որդին 

խաչվեց, նույն կերպ կխաչվի նաև երկրի վրա Նրա 

Եկեղեցին 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, երկրի վրա Իմ Որդու Եկեղեցու փորձությունն արդեն սկսվել է: 

 

Խարազանումը, հալածանքը արդեն սկսվելու վրա է: 

 

Ճիշտ այնպես, ինչպես Իմ Որդին խաչվեց, նույն կերպ կխաչվի նաև երկրի վրա Նրա 

Եկեղեցին: 

 

Փորձությունը տեղի է ունենում հիմա: 

 

Իմ Որդին ուղարկվեց՝ մարդկությանը դժոխքի կրակներից փրկելու համար: 

 

Նրա Մահը Խաչի վրա՝ մի սարսափելի վայրագություն, թույլ տրվեց Իմ կողմից որպես 

մի միջոց՝ Իմ զավակներին ապագա առաջարկելու համար: Իմ Որդու Մարմինը 

դարձավ Նրա Եկեղեցին երկրի վրա: Նրա քահանաներն ու սրբազան սպասավորները 

գրավեցին Նրա առաքյալների տեղը: 

 

Հիմա, մինչ Նա նորից վերադառնում է՝ մարդկությանն ազատագրելու և Իմ 

թանկագին զավակներին պահանջելու համար, որպեսզի նրանք կարողանան ներս 

մտնել Իմ Դրախտը, պատմությունը կկրկնվի: 

 

Իմ Որդին քարոզեց Ճշմարտությունը և շատ մարդիկ հավաքեց, ովքեր հետևեցին Նրա 

ուսուցումներին ու չկասկածեցին Նրա Խոսքին: 

 

Հետո Նրան մատնեցին նրանք, ովքեր մոտիկ էին Նրան և Նրա շարքերում էին: 

 

Նրա Եկեղեցին՝ Կաթոլիկ Եկեղեցին, նույնպես մատնվեց հենց իր սեփական 

միջանցքների միջից: 

 



Սատանայի գայթակղությունը հանգեցրեց դրան, և մի մեծ չարիք էր 

պատասխանատու Իմ Որդու մահվան համար: 

 

Նրա Եկեղեցում այսօր նրա /եկեղեցու/ մահը սկսվել է որոշ ժամանակ առաջ: Ինչպես 

Իմ Որդու հետ եղավ, Իմ կողմից դրված Սուրբ Խոսքին հավատարիմ շատ 

հետևորդներ լքեցին Նրան: 

 

Հետո սկսվեց փորձությունը, երբ Իմ Որդին մեղադրվեց հերձվածության մեջ: Նույն 

կերպ Իմ Որդու Եկեղեցին երկրի վրա արժանացավ նույն տառապանքին: 

 

Իմ հավատարիմ ծառաներից շատերը լքեցին Եկեղեցին իրենց միջի չարերի միջոցով, 

ովքեր ծանր մեղքեր գործեցին մարդկության դեմ: 

 

Իրենց հերթին, նրանք լքեցին Իմ Որդուն և անտեսեցին Նրա ուսուցումները: 

 

Երկրի վրա Իմ Որդու Եկեղեցու փորձությունը լուռ է թողել նրա սպասավորներին, 

երբ խոսքը Նրա ուսուցումները պաշտպանելու մասին է: 

 

Նրանք վախենում են վիրավորել նրանց, ովքեր մերժում են Իմ Որդուն, իրենց 

/սպասավորների/ մեջ գտնվողների մեքերի պատճառով: Հիմա Իմ Որդու Եկեղեցին 

կանգնած է ամենամեծ փորձության առջև, որի նմանը չի եղել Իմ Սիրելի Որդու 

Խաչվելուց ի վեր: 

 

Նրա Եկեղեցուն ծաղրում են անխղճորեն, ոչ միայն նրա թշնամիները դրսից, այլև նրա 

թշնամիները՝ ներսից: 

 

Հիմա Իմ Որդու Եկեղեցու Գլխին կդրվի Փշե Պսակը, և Նրա հետևորդներից քչերը 

կկանգնեն Նրա կողքին: 

 

Ճիշտ ինչպես Իմ Որդու առաքյալները, բացառությամբ Հովհաննեսի, լքեցին Նրան 

Նրա փորձության և մահապատժի ընթացքում, նույն կերպ Վատիկանում գտնվող 

բարձր աստիճանավորները կլքեն Իմ Սուրբ Երեցին: 

 

Նա, որպես Կաթոլիկ Եկեղեցու գլխավոր, ստիպված կլինի քայլել անպատվության 

սարսափելի ճանապարհով առանց սեփական մեղքի: 

 

Մինչ նրան կխարազանեն, կծաղրեն և հիմարի տեղ կդնեն, այդ նրա վրա չէ, որ 

կթափեն չարությունը: Այդ Եկեղեցու՝ Իմ Որդու Զոհաբերության պատճառով 

կազմված Քրիստոնեական Եկեղեցու Ճշմարտության դեմ է, որ նրանք կթափեն իրենց 

ատելությունը: 

 

Քրիստոնեությունը կխարազանվի յուրաքանչյուր ծերպում, յուրաքանչյուր ազգի մեջ, 

յուրաքանչյուր պաշտամունքի վայրում, մինչև այն թուլանա ուժասպառությունից: 

 



Մինչ նրան /եկեղեցին/ կտանեն Գողգոթայի ճանապարհով, ինչպես Իմ Որդուն 

տարան, նրան պարաններով կկապեն որպեսզի անհնարին դարձնեն տառապանքից 

խուսափելը: 

 

Հետո, մինչ նա կմագլցի բլուրը, նրան քարերով կհարվածեն, կթքեն վրան և կծաղրեն 

գագաթ տանող ողջ ճանապահին: 

 

Հետո նրան կմեխեն Խաչին: 

 

Նրան քիչ կարեկցանք ցույց կտրվի նրանց կողմից, ովքեր մեղադրում են Եկեղեցուն 

անմեղների դեմ գործած իր մեղքերի համար, երբ կարհամարհեն Եկեղեցու 

Գլխավորին՝ Իմ Որդուն: 

 

Նրանք կմեղադրեն Նրան ուրիշների մեղքերի համար, ովքեր կատարել են դրանք 

Սատանայի կողմից գայթակղության ենթարկվելով: 

 

Երբ նրանք Խաչին մեխեն Իմ Որդու Եկեղեցին, նրանք կուղարկեն հարյուրավոր 

պահակներ, ճիշտ ինչպես այն վեց հարյուր զինվորները, ովքեր կանգնեցին 

Գողգոթայում, վստահանալու համար, որ մարմնի ոչ մի պատառ անպատիժ չմնա: 

 

Եկեղեցուն հավատարիմ ոչ մի սպասավոր, ով կհայտարարի իր հավատարմությունը, 

չի խուսափի /դրանից/: 

 

Երբ Եկեղեցին խաչվի, կապահովեն, որպեսզի այն զրկված լինի սննդից ու ջրից մինչև 

մահվան շունչը: Նրա բոլոր աշակերտները, ճիշտ ինչպես Իմ Որդու առաքյալները, ոչ 

մի տեղ չեն երևա: 

 

 Նրանք կթաքնվեն ռեպրեսիայի վախից: 

 

Նրա /եկեղեցու/ թվացող մահվան շնչում բոլորը կլռեն մինչև որ նրան խաչողների 

ողջույնները խլացնեն ողջ երկիրն իրենց կեղծ ուսմունքով: 

 

Եկեղեցու նոր գլխավորի՝ ինքնակոչի, կեղծ մարգարեի ձայնը կզրնգա: 

 

Բոլորը շնորհակալությամբ կընկնեն Իմ՝ Ամենաբարձրյալ Աստծո առջև՝ թեթևացած: 

Քանի որ դա կթվա նոր սկիզբ: 

 

Այդ ժամանակ է, որ Իմ Որդու Ներկայությունն արդեն շնորհ չի անի եկեղեցու 

զոհասեղաններին, քանի որ դա չի կարող լինել: 

 

Այդ ժամանակ է, որ Իմ Ձեռքը կիջնի պատժելու երկնային պատժով: Այդ ժամանակ է, 

որ Արմագեդդոնը կսկվի: 

 

Այդ ժամանակ է, որ Ես կգամ Իմ Որդու միջոցով, հոգիներ փրկելու: 

 

Մի մերժեք այս մարգարեությունը: 



 

Մի թաքնվեք կեղծ անվտանգությունների ետևում, քանի որ այդ օրը պետք է գա: 

 

Իմ Որդու Եկեղեցու Խաչելությունը պետք է տեղի ունենա Վերջնական Ուխտի 

պատճառով: 

 

Բայց հետո Եկեղեցու՝ Նոր Երուսաղեմի Փառահեղ Հարությունը կսրբի բոլոր 

արցունքները, բոլոր տառապանքը, իսկ հետո Նոր Դարաշրջանը կգա: 

 

Վստահեք Իմ Որդուն միշտ: 

 

Երբեք մի վախեցեք, քանի որ Ես ձեր Հայրն եմ, և Ես կգամ նորոգելու երկիրը և 

հավաքելու Իմ բոլոր զավակներին Դանիելի Գրքում կանխասացված այս վերջին 

հրաշքի ժամանակ: 

 

Ճշմարտության Գիրքը հիմա բացահայատվում է ձեզ, զավակնե՛րս, ինչպես 

խոստացվել է: 

 

Մի մերժեք Իմ Աստվածային միջամտությունը, քանի որ Ես խոսում եմ 

Ճշմարտությունը: 

 

Աստված Ամենաբարձրյալ 

 

 

Կաթոլիկ Եկեղեցու դասալիքներին. պղծեք Իմ եկեղեցու 

օրենքները, և դուք կպատժվեք 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, երկիրը շուտով կցնցվի մինչ Իմ Հոր զայրույթը կթափվի այն 

ազգերի վրա, ովքեր պղծում են Իմ Հոր Օրենքները: 

 

Գթասրտություն ցույց չի տրվի, քանի որ որ Նրա համբերությունը չափից դուրս է 

փորձության ենթարկվել: 

 

Նրանց մեղքերի մեջ են աբորտը, մարդասպանությունը, օրենքները, որոնք փորձում 

են քայքայել քրիստոնեությունը, համասեռ ամուսնությունը և կեղծ աստվածների 

պաշտամունքը: 

 

Կան նաև դասալիքներ Իմ Եկեղեցու ներսում, ովքեր սպառնում են ժխտել Ինձ: 

 

Երբ նրանք փորձում են հեռացնել իրենց Իմ Եկեղեցուց և փորձում են ստեղծել նոր 

օրենքներ՝ հակառակվելով Իմ Սուրբ Կամքին, նրանք ուրանում են Ինձ: 

 



Ես նրանց դուրս եմ նետում հիմա իրենց անհավատարմության համար: Նրանց 

փորձերը, ներմուծել օրենքներ՝ հիմնված հպարտության, ընչաքաղցության և 

աշխարհիկ նկրտումների մեղքի վրա, չեն հանդուրժվելու: 

 

Մի՞թե նրանք կարծում են, թե իրենց թույլ կտրվի հեռացնել Աստծո զավակներին Իմ 

Եկեղեցուց և խուսափել Իմ Հոր Ձեռքից: 

 

Մի՞թե նրանք կարծում են, թե իրենք Աստծո Օրենքներից բարձր են: 

 

Նրանք չեն սիրում Աստծուն, նրանք իրենք իրենց են սիրում: 

 

Խոնարհություն չունեցող, Կաթոլիկ Եկեղեցու Օրենքների նրանց հրապարակային 

մերժումը գարշելի է Ինձ: 

 

Նրանց անամոթ պահանջները, ուր նրանք փորձում են ստիպել Իմ Եկեղեցուն 

ընդունել օրենքներ, որոնք վիրավորում են Ինձ, նշանակում է, որ նրանք իրենք իրենց 

նետել են խավարի մեջ: 

 

Նրանց կրոնական երդումներն անիմաստ են: 

 

Նրանց երդումը՝ պատվել և ենթարկվել Իմ եկեղեցուն, խախտվել է: 

 

Մինչև նրանք չապաշխարեն և ետ չգան դեպի Իմ Մարմինը՝ երկրի վրա Իմ Եկեղեցին, 

նրանք իրավունք չեն ունենա իրենց կոչել Իմ Եկեղեցու սպասավորներ: 

 

Ձեզ նախազգուշացվել է: Ես կնետեմ ձեզ անապատ: 

 

Պղծեք Իմ Եկեղեցու Օրենքները, և դուք կպատժվեք: 

 

Ձեր Հիսուս 

 

 

Երբ փարիսեցիները դիտավորյալ կերպով վարձեցին 

ստախոսներ՝ ժխտելու համար Իմ Հարությունը, նրանք 

հրեաների սերունդներին զրկեցին Ճշմարտության 

իրավունքից 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, մարդկությունը պետք է հասկանա մարդկային բնության 

թուլությունը, նախքան կկարողանա ճշմարիտ ինքն իրեն վստահել Աստծո 

բազուկներին: 

 



Ձեր միջի հավատարիմներին. Իմ՝ ձեր Փրկչի հանդեպ ունեցած ձեր հավատն ու սերը 

Ինձ մեծ ուրախություն է բերում: 

 

Բայց երբ ասում եք, որ սիրում եք Ինձ, դա իր հետ բերում է մեծ 

պատասխանատվություն: 

 

Երբեք մի մոռացեք ձեր բնության թուլությունը, չնայած դա ձեր սեփական մեղքը չէ, 

քանի որ դուք ծնվել եք նախնական մեղքով, այն կարող է պատճառ դառնալ ձեր 

մեղանչելուն այն ժամանակ, երբ ամենաքիչն եք դա ակնկալում: 

 

Երբ նրանց հոգիները, ովքեր ասում են, թե իրենք սիրում են Ինձ, հասնում են մի 

աստիճանի ուր կլանվում են Իմ հանդեպ իրենց ունեցած սիրով, այդ ժամանակ է, որ 

նրանք պետք է զգույշ լինեն: Երբեմն դա ստիպում է իրենց բարձրացած զգալ Իմ 

Աչքում, որը ճիշտ է, որովհետև դա այդպես է: 

 

Բայց այդ ժամանակ գալիս է գայթակղությունը՝ տեսնելու մյուսներին ավելի նվազ 

լույսի ներքո: 

 

Նրանք կարող են գայթակղվել ոչ միայն կարեկցանք զգալով խավարում գտնվող այդ 

խեղճ հոգիների հանդեպ, այլև վերևից նայել նրանց: 

 

Երբեմն գրվածքների հանդեպ նրանց ունեցած ուժեղ հավատն ու գիտելիքը նրանց 

տալիս է անվտանգության կեղծ զգացողություն: 

 

Նրանք հավատացած են, թե ամեն ինչ գիտեն Իմ Եկեղեցու ուսուցումների մասին, 

երկրի վրա Իմ Մարմնի՝ Իմ Եկեղեցու մասին: 

 

Սա էր, որ տեղի ունեցավ փարիսեցիների հետ: 

 

Նրանք կարծում էին, թե իրենք ամեն ինչ գիտեն Աստծո Օրենքների մասին: Աստծո 

Սիրո մասին: 

 

Նրանք չէին կարողանում հասկանալ Մեսիայի գալու մասին այնքան պարզ կերպով 

արված մարգարեությունները: Դա նշանակում էր, որ մերժում էին Քրիստոսին՝ 

Կենդանի Աստծո Որդուն, երբ Նա եկավ ինչպես խոստացված էր: 

Իմ՝ Հիսուս Քրիստոսի՝ Մարդու Որդու հանդեպ նրանց ցուցաբերած դաժանությունն 

ամբողջապես հակասում էր այն սիրուն, որ նրանք հայտարարում էին Աստծո 

հանդեպ: 

 

Եթե նրանք ճշմարիտ սիրեին Աստծուն, նրանք երբեք չէին վարվի Աստծո որևէ 

զավակի հետ այնպես, ինչպես արեցին: 

 

Նրանց մտքերը փակ էին մարգարեների միջոցով աշխարհին տրված 

մարգարեությունների հանդեպ, որոնք հայտարարում էին Ճշմարտությունը: 

 



Ճշմարտությունն այն է, որ բոլոր մարգարեությունները կկատարվեն, ինչպես 

Աստված խոստացել է: 

 

Նրանք մերժեցին Մեսիային՝ որոշված ողջ մարդկության համար խոստացված 

ապագա փրկությունն ապահովելու:  

 

Իրենց հերթին, ստերի միջոցով, երբ նրանք դիտավորությամբ ստախոսներ վարձեցին 

Իմ Հարությունը ժխտելու համար, փարիսեցիները զրկեցին հրեաների սերունդներին 

Ճշմարտության իրավունքից: 

 

Խաչի վրա Իմ Մահը բավական չէր նրանց համար: Նրանք ցանկանում էին 

վստահանալ, որ դրանից հետո Ինձնից՝ աշխարհի Ազատարարից հետո, ոչ մի հետք 

գյություն չունենա: 

 

Հետո նրանք ետ գնացին և առաջնորդեցին Աստծո զավակներին դեպի մի կեղծ 

հավատ, ուր Ճշմարտությունը դարձավ սուտ: 

 

Հիշեք, Աստծո կողմից տրված մարգարեությունները միշտ իրականանում են: 

 

Իմ Երկրորդ Գալուստը հիմա իրականանալու վրա է: Այս անգամ քրիստոնեական 

եկեղեցիների առաջնորդները կմերժեն Ինձ ճիշտ այնպես, ինչպես փարիսեցիները 

մերժեցին: 

 

Նրանք կտանջեն Ինձ, Իմ մարգարեներին, Իմ ժողովրդին, և բոլոր նրանց, ովքեր 

կհամարձակվեն տարածել Իմ Գալուստի Ճշմարտությունը: 

 

Մի մերժեք Ինձ այս անգամ: 

 

Բացեք ձեր սրտերը: 

 

Ուշադիր լսեք Ինձ, մինչ Ես նախապատրաստում եմ ձեզ աշխարհի փրկության 

վերջին գլխի համար: 

 

Ձեր Հիսուս 

 

 

 Եթե հավատում եք Սատանայի գոյությանը, ապա 

իմացեք, որ աշխարհում ամեն բան, որն անարդար է ու 

չար, նրանից է գալիս 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես կոչ եմ անում յուրաքանչյուրին՝ երիտասարդներին ու 

տարեցներին, ովքեր անվստահ են Աստծո հանդեպ իրենց հավատի մեջ:  



 

Ես դիմում եմ ձեր միջից նրանց, ովքեր հավատում են Ինձ, բայց չեն խոսում Ինձ հետ, 

չեն օգտվում Խորհուրդներից, չեն հաճախում իրենց եկեղեցիներ՝ Ինձ պատվելու 

համար: 

 

Ես սիրում եմ ձեզ: Ես երբեք չեմ լքի ձեզ, և շուտով ձեզ մի յուրահատուկ Ընծա կտրվի: 

 

Դուք կզգաք թե ինչի նման կլինի երբ գաք Իմ առջև Դատաստանի Օրը: Այդ ժամանակ 

դուք կմոռանաք ձեր կասկածները: 

 

Ձեզնից շատերը, չնայած ձեր հավատի պակասին, պատվում են Ինձ այնքան շատ 

ձևերով, բայց դա չեն հասկանում: 

 

Դուք, ձեր ամենօրյա կյանքում սեր, հոգատարություն և համակրանք եք զգում այլոց 

հանդեպ: 

 

Դուք մղում եք զգում պայքարել անարդարության դեմ և հակառակվում եք, երբ 

տեսնում եք ուրիշների կողմից իրենցից ավելի կարիքավորների հանդեպ կատարվող 

չար գործողություններ: 

 

Դուք սեր եք ցուցաբերում ուրիշների նկատմամբ և խնամում նրանց, ովքեր ձեր 

օգնության կարիքն ունեն: 

 

Դուք ատում եք օգտվել ուրիշների թուլությունից և զգայուն եք նրանց կարիքների 

հանդեպ, ովքեր տառապում են այս կյանքում: 

 

Դուք սեր եք զգում ձեր ընտանիքի հանդեպ: 

 

Դուք ծիծաղում և ուրախանում եք, երբ ընկերների հետ եք, և ահռելի սեր ու 

ընկերություն եք զգում նրանց հանդեպ, ովքեր մոտ են ձեր սրտին: 

 

Երբ դուք ամուսնանում եք, անհաղթահարելի սեր եք զգում ձեր ամուսնու հանդեպ: 

Հետո, երբ դուք երեխաներ եք ունենում, ձեր զգացած սերն անցնում է երևակայության 

սահմաններից այն կողմ: 

 

Դուք զղջման արցունքներ եք թափում, եթե և երբ վիրավորում եք ինչ-որ մեկին: Դուք 

ներում եք ուրիշներին, երբ նրանք վիրավորում են ձեզ, վիրավորանք կամ վնաս են 

պատճառում ձեզ: 

 

Ձեր կարծիքով որտեղի՞ց են գալիս այդ սերն ու զգացմունքները: Մի՞թե չգիտեք, որ 

դրանք կարող են գալ միայն Աստծուց: 

 

Սերը դժվար է բացատրել: Դժվար է վերլուծել, և գիտությունն այն երբեք չի կարող 

ապացուցել, քանի որ դա Ընծա է Աստծուց: 

 

Ատելությունը, մյուս կողմից, գալիս է խավարից կողմից: 



 

Սատանան Իմ ժողովրդին կարող է իրական չթվալ, բայց նա գոյություն ունի: 

 

Ձեզնից շատերը չեն հավատում չարին կամ չար ոգիների գոյությանը, քանի որ նրանք 

զգուշանում են որ չբացահայտվեն: 

 

Եթե հավատում եք Սատանայի գոյությանը, ապա իմացեք, որ աշխարհում ամեն բան, 

որն անարդար է ու չար, գալիս է նրանից: 

 

Նա ստերի թագավորն է, և նա զորություն ունի կուրացնել ձեզ ձեր գոյության մասին 

ճշմարտության հանդեպ: 

 

Ձեր կուրության պատճառով հիմա Իմ Գթասրտությունը ծածկելու է աշխարհը՝ 

ապացուցելու համար ձեզ, որ Ես գոյություն ունեմ: 

 

Պատրաստ եղեք այդ օրվա համար, քանի որ դա շուտով տեղի կունենա: 

 

Երբ ձեզ ցույց տրվեն նշանները երկնքում և տեսնեք բախումը, աղմուկը և գետնի 

ցնցումը, իմացեք, որ Ես եկել եմ ձեզ արթնացնելու: 

 

Երբ դա տեղի ունենա, Ես աղերսում եմ ձեզ, որ շրջվեք դեպի Ինձ այդ ժամանակ, 

քանի որ Ես ցանկանում եմ լցնել ձեզ Իմ Սիրով, որպեսզի կարողանամ բերել սեր և 

ուրախություն ձեր սրտերի մեջ: 

 

Երբ Իմ Գթասրտությունը գա ձեզ վրա, դուք վերջապես խաղաղություն կզգաք: 

 

Ես սիրում եմ ձեզ և Ես երբեք չեմ լքի ձեզ: 

 

Ես սպասում եմ ձեր պատասխանին, երբ այդ մեծ օրը գա: 

 

Ձեր Հիսուս 

    

 

Երբ այդպիսի հոգիները հարձակվում են Իմ Սուրբ 

Խոսքի վրա այդպիսի թույնով, դա Սատանայի 

հաստատելու նշանն է, որ այս պատգամները 

վավերական են 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, շատերը կան Իմ նվիրյալ հետևորդներից, որ արշավ են 

դավադրում այս Առաքելությունը ոչնչացնելու համար: 

 



Ձեզնից նրանք, ովքեր հավատացած են, թե աթեիստներն ու ոչ քրիստոնյաներն են, որ 

կմերժեն Իմ Խոսքն այս պատգամներում, իմացեք հետևյալը: 

 

Ամենաշատը Ինձ կվիրավորեն նրանք, ովքեր բացահայտորեն հայտարարում են 

իրենց հավատն Իմ՝ իրենց Հիսուսի հանդեպ: 

 

Այդպիսի հոգիները պատվում են մշուշով՝ ստերի թագավորի խաբեության կողմից, ով 

շատ ընկած հրեշտակներ է ուղարկում նրանց մոտ: Չբավարարվելով Իմ Սուրբ  

Պատգամները մերժելուց, նրանք կսկսեն հավաքել որքան հնարավոր է շատ 

աջակցություն Իմ քահանաների կողմից, որպեսզի փորձեն սաբոտաժի ենթարկել այս 

Առաքելությունը: 

 

Այդպիսի հոգիները երբեք կանգ չեն առնում իրենք իրենց հարցնելու համար թե ինչու 

են դա անում: Ինչու՞ են նրանք այդպիսի ատելություն զգում քո հանդեպ, աղջի՛կս: 

Ինչու՞ է Իմ Սուրբ Խոսքն այդքան անհանգստացնում նրանց: 

 

Երբ այդպիսի հոգիները հարձակվում են այդպես թույնով Իմ Սուրբ Խոսքի վրա, դա 

Սատանայի հաստատելու նշանն է, որ այս պատգամները վավերական են:  

 

Քանի որ երբ այդպիսի ուժեղ դիմադրություն է ցույց տրվում և երբ սուրբ մարդկանց 

հրահրում են հարձակվել Աստվածային պատգամների վրա ինչպիսին սրանք են, 

ապա կարող եք վստահ լինել, որ այդ պատգամները գալիս են Աստծուց: 

 

Երբ նրանք մերժում են Իմ Խոսքը, դա կտրում է Ինձ, ուստի Ես տխրությամբ լալիս եմ, 

երբ նրանք Ինձ չեն ճանաչում: Բայց ոչինչ: Ժամանակի ընթացքում նրանք կճանաչեն 

Ճշմարտությունը: 

 

Նրանք Ինձ այն ժամանակ են մեծապես վիրավորում, երբ դիտավորյալ ձևով սկսում 

են հոգիներին հեռու տանել Իմ Գթասրտությունից: 

 

Եթե նրանք պատասխանատու են հոգիների համար, որոնց մերժվել է փրկությունը, 

նրանք կպատժվեն: 

 

Թեկուզ մեկ կորած հոգու համար նրանց պատիժը կլինի թշվառությունը, երբ նրանք 

փորձեն պաշտպանել իրենց գործողությունները: Նրանց գործողությունները կարող 

են նշանակել, որ հոգին, ով այլ կերպ դարձի կգար, կտառապի վերջնական 

հալածանքը դժոխքի կրակներում: 

 

Երբ նրանք փորձում են սաբոտաժի ենթարկել Աստծո Խոսքը, այդ ժամանակ է որ 

նրանց նախկին գործերն անօգուտ են դառնում: Քանի որ ինչ օգուտ ունեն դրանք, երբ 

նրանք հակազդում են այդպիսի արժանի արարքները Աստծո հանդեպ ատելության 

արարքներով: 

 

Ես ասում եմ նրանց: Այն օրը, երբ կգաք Իմ առջև պատասխան տալու այդպիսի 

ցածրոգի գործողությունների համար, շատ դժվարին կլինի ձեզ համար:  

 



Դուք ստիպված կլինեք պատասխան տալ ոչ միայն ձեզ համար, այլև այն ստերի 

համար, որ տարածում էիք Իմ մասին, Իմ Սուրբ Խոսքի մասին: 

 

Մի՞թե Իմ Սուրբ Խոսքի վախն է, որ ձեզ տանում է այդպիսի չարության: Վախը գալիս 

է Սատանայից: Հպարտությունը նույնպես գալիս է Սատանայից: Մի՞թե չգիտեք, որ 

դա այն պատճառով է, որ համոզված եք թե այնքան լավ եք սերտել Իմ Սուրբ 

Գրվածքները, որ դա ձեզ ստիպում է մտածել, թե ավելին գիտեք քան այն ինչ գիտեք: 

 

Դուք սխալներ եք փնտրում Իմ Սուրբ Խոսքի մեջ ճիշտ այնպես ինչպես 

փարիսեցիները: Այդպես անելով դուք ասում եք, որ ավելի շատ գիտեք 

Ճշմարտության մասին, քան Աստված: 

 

Հիշեք, որ որքան ավելի շատ եք ստեր տարածում Իմ Սուրբ Խոսքի մասին, դուք մեղք 

եք գործում Աստծո Խոսքի դեմ:  

 

Աստծո մարգարեի դեմ այդ մեղքը նրանցից մեկն է, որոնց վրա Իմ Հայրն ամենաշատն 

է խոժոռվում: 

 

Բոլոր նրանք, ովքեր մեղանչել են Աստծո մարգարեների դեմ, պատժվել են: Քանի որ 

երբ նրանք փորձում են հոգիների փրկության համար աշխարհին տրվող Աստծո 

Խոսքը կանգնեցնել, նրանք խանգարում են հոգիների փրկությանը: 

 

Դրա համար նրանք ցած կգլորվեն, քանի որ ոչինչ չի կանգնեցնի Աստծո Խոսքը, որ 

տրվում է Նրա թանկագին զավակներին: 

 

Ձեր Հիսուս 

 

 

 

Սա Իմ վերջին առաքելությունն է երկրի վրա, երբ Սուրբ 

Երրորդությունից Սուրբ Պատգամներ են տրվում 

աշխարհին 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, քո հանդեպ Իմ Սերը այնքան ուժեղ է, որքան այն մտերմիկ է, 

չնայած այն հիմա քեզ այդպես չի թվում: 

 

Դու պետք է ավելի շատ ժամանակ անցկացնես Իմ Ընկերակցության մեջ, քանի որ 

միայն այդպես դու խաղաղություն կգտնես այս առաքելության մեջ: 

 

Իմ Շնորհները լցնում են քո հոգին հիմա, որպեսզի կարողանաս հաղորդել աշխարհին 

Իմ պատգամները հնարավորինս ամենաարագ ժամանակում: 

 



Որքա՜ն հոգնած եմ Ես և միայնակ Իմ Սրտում հիմա, աղջի՛կս: 

 

Ես անհանգստանում են այն անմեղ հոգիների համար, որոնք անտեղյակ են Իմ 

գոյությանը: Բարի սրտով և քրիստոնյա այն իմաստով թե ինչպես են վերաբերվում 

ուրիշների հետ, սակայն չեն հավատում Իմ գոյությանը: 

 

Ես ամեն օր դիտում եմ թե ինչպես են նրանք ապրում իրենց ամենօրյա կյանքը առանց 

Աստծո գոյության ու Նոր Դրախտում իրենց ապագա կյանքի նկատմամբ հավատի: 

 

Խնդրում եմ օգնիր Ինձ ասել նրանց, որ Ես սիրում եմ իրենց: 

 

Տարածիր Իմ Խոսքը, և Ես ճանաչողության զգացողություն կբոցավառեմ նրանց 

հոգիներում: 

Նշանակություն չունի, եթե նրանք մերժեն քեզ, աղջի՛կս, կամ Իմ սիրելի 

հետևորդներին, կարևորն այն է, որ նրանց ասվի կարդալ Իմ պատգամները: 

 

Ես կուղարկեմ Սուրբ Հոգին, որպեսզի մի կայծ, ինչքան էլ փոքր, վառի նրանց 

հոգիներում Իմ Սիրո բոցը: 

 

Սա Իմ վերջին առաքելությունն է երկրի վրա, երբ Սուրբ Երրորդությունից Սուրբ 

Պատգամներ են տրվում աշխարհին: 

 

Սուրբ Հոգին ներկա է Աստվածային ծագում ունեցող այս Խոսքերում: Սրանք ձեր 

սնունդն են՝ սնելու համար ձեր հոգիները, որպեսզի օգնեն ձեզ նախապատրաստվելու 

մարտին: 

 

Լսեք Աստծո Սուրբ Խոսքը: Վերցրեք այն, բաժանեք այն և միավորեք Աստծո բոլոր 

զավակներին պատրաստ լինելու մարտի համար: 

 

Բերեք ձեր բոլոր եղբայրներին ու քույրերին դեպի Իմ Մեծ Գթասրտությունը, 

հատկապես նրանց, ովքեր պայքարում են՝ հավատալու Աստծուն: 

 

Իմ Սիրտը հևում է նրանց հանդեպ սիրուց: Նրանք, նրանցից յուրաքանչյուը, Աստծո 

զավակ է: 

 

Ես նրանց հոգիների կարիքն ունեմ, որպեսզի կարողանամ հոգ տանել նրանց 

ապագայի համար, որպեսզի նրանք հավիտենական կյանք և երջանկություն ունենան: 

 

Ես չեմ տանում այն միտքը, թե ինչ կպատահի նրանց հետ եթե Ես չկարողանամ 

փրկել նրանց: 

 

Աղջի՛կս, չնայած Իմ Աստվածային Գթասրտությունը կփրկի մարդկության մեծ 

մասին, Ես քո և Իմ հետևորդների կարիքն ունեմ, Իմ սրբազան սպասավորների և 

սովորական մարդկանց կարիքը, որ տարածեն ցանցը և գտնեն այն բոլոր խեղճ, 

դժբախտ և շփոթված մարդկանց, ովքեր Աստծո Սիրու կարքն ունեն: 

 



Տարածեք Իմ Սիրո ցանցը, ինչպես ձկնորսները, հեռու և խոր այն վայրերում, ուր 

Աստված ամբողջապես մերժված է, արհամարհված և հատկապես՝ ատված: 

 

Հետո գնացեք և գտեք Աստծո այն թանկագին երիտասարդ զավակներին, ովքեր ոչինչ 

չգիտեն քրիստոնեության մասին, չնայած ապրում են այսպես կոչված քրիստոնյա 

երկրներում: 

 

Գնացեք այնքան հեռու, որքան Ռուսաստանը, Չինաստանը և այն երկրները ուր 

Աստված չեն պատվում և գրավեք հոգիներ: 

 

Սնեք նրանց Իմ պատգամներով: Նշանակություն չունի, թե ինչպես եք 

հաղորդակցվում, բայց արեք դա այնպիսի ձևով, որ չթվա թե քարոզում եք: 

 

Գրավեք նրանց այն բանի միջոցով, ինչը կարող է հետաքրքրել նրանց: Օգտագործեք 

ժամանակակից հաղորդակցության բոլոր միջոցները սա անելու համար: Ես 

ապավինում եմ Իմ բոլոր հետևորդների կողմից Իմ Խոսքի տարածմանը: 

 

Ես ուղղություն կտամ ձեզ: 

 

Դուք կիմանաք ձեր սրտերի մեջ, թե ինչ անեք: Խնդրեք Ինձ օգնել ձեզ այս հատուկ 

խաչակրաց աղոթքի միջոցով, որ ուժեղացնեմ ձեզ: 

 

Խաչակրաց աղոթք (72) Աշակերտի աղոթքը. 

 

Սիրելի Հիսուս, ես պատրաստ եմ տարածել Քո Սուրբ Խոսքը: 
Տուր ինձ քաջությունը, ուժը և գիտելիքը՝ հայտնելու Ճշմարտությունը, որպեսզի 
որքան հնարավոր է շատ հոգիներ բերվեն Քեզ մոտ: 
Վերցրու ինձ Քո Սուրբ Սրտի մեջ և ծածկիր ինձ քո Թանկագին Արյամբ, որպեսզի 
լցվեմ շնորհներով՝ տարածելու համար դարձ Աստծո բոլոր զավակների փրկության 
համար աշխարհի ամեն մասում անկախ նրանց ունեցած հավատամքից: 
Ես վստահում եմ Քեզ միշտ: 
Քո սիրող աշակերտ: Ամեն: 
 

Ձեր Հիսուս 

 

 

 

Սուրբ Հոգու Ձայնը չար հայտարարելով, դուք մեղավոր 

եք մեծ հայհոյություն անելու մեջ 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ մարդիկ հարցնում են, թե Ես ինչ ի նկատի ունեմ Աստծո 

Խոսքով, թույլ տուր Ինձ բացատրել: 



 

Աստծո Խսոքը՝ ինչպես այն պարունակվում է Սուրբ Աստվածաշնչում, թե՛ Հին, և թե՛ 

Նոր Կտակարաններում, Ճշմարտությունն է, որը տրվում է աշխարհին այս 

պատգամներով Սուրբ Հոգու Ընծայի միջոցով: 

 

Այս պատգամները ներկայացվում են Սուրբ Երրորդության կողմից, և իրենց տեսակի 

մեջ միակն են մարդկությանը երբևէ որևէ մարգարեի տրված պատգամներից: 

 

Պատճառն այն է, որ սա վերջին առաքելությունն է, Աստվածային հաղորդակցության 

և միջամտության վերջնական ձևը, որը ներկայացվում է աշխարհին Իմ Երկրորդ 

Գալուստի պատճառով: 

 

Երբեք չխանգարեք Սուրբ Հոգու զորությանը, քանի որ սա շատ լուրջ մեղք է: 

 

Այս պատգամներում Սուրբ Հոգու Ձայնը դուրս է հեղվում՝ մարդկությանը 

հավիտենական դատապարտությունից փրկելու համար: 

 

Դուք կարող եք մերժել Ինձ՝ ձեր Հիսուսին, կամ Իմ Օրհնյալ Մոր կողմից ձեզ տրված 

Աստվածային պատգամները, բայց ներում ստանալ: 

 

Քանի որ դուք բոլորդ ձեր ազատ կամքի պատճառով իրավունք ունեք տարբերել այս 

Սուրբ Պատագամները: 

 

Այնուամենայնիվ, երբ մերժում եք Սուրբ Հոգին և հրապարակայնորեն հայհոյում նրա 

դեմ, դա հավիտենական մեղք է, և միայն Հայր Աստծո կողմից շնորհված հրաշքը 

կարող է փրկել ձեր հոգին: 

 

Դուք պետք է լուռ մնաք եթե կասկածանքի մեջ եք աշխարհին տրված որևէ 

աստվածային պատգամի վերաբերյալ և աղոթեք տեսանողի համար: Աղոթեք և 

հետևեք ձեր հավատքին և շարունակեք պատվել Աստծուն ձեր ձևով: Շատ կարևոր է, 

որ դա անեք: 

 

Սուրբ Հոգու Ձայնը չար հայտարարելով դուք մեղավոր եք այնպիսի մեծ 

հայհոյություն անելու մեջ, որն աններելի մեղք է համարվում: 

 

Դուք կարիք ունեք խնդրել Աստծուն, որ Նա ների ձեզ հիմա, որովհետև եթե 

շարունակեք բարձրացնել միտումնավոր քարոզարշավներ՝ փակելու համար Սուրբ 

Հոգու Ձայնը, Սուրբ Երրորդության Ձայնը և այն հայտարարել որպես չար ոգի, դուք 

ներում չեք ստանա, ոչ էլ կկարողանաք ներում ստանալ, քանի որ դա ծանր մեղք է: 

 

Շատ լավ քրիստոնյաներ են պատառոտում այս աշխատանքը: Նրանք ասում են, թե 

պատգամները չեն համապատասխանում Սուրբ Գրքերին: 

 

Երբ նրանք ասում են դա, նրանք չգիտեն Ճշմարտությունը, որը պարունակվում է 

Սուրբ Աստվածաշնչում: 

 



Նրանք կամ հարձակվում են այս պատգամների վրա՝ հիմնվելով նրանց զրույցների 

վրա, ովքեր հայտարարում են թե գիտեն Ճշմարտությունը, կամ էլ հայտարարում են 

պատգամները ոչ ճշմարիտ՝ հիմնվելով Ճշմարտության մասին իրենց ունեցած 

խեղաթյուրված մեկնաբանության վրա: 

 

Նույնիսկ ավելի վատ. Նրանք շրջում են ճշմարտությունը և համեմատում այս 

պատգամները Սուրբ Աստվածաշնչի նոր և անհեթեթ մեկնաբանությունների հետ: 

 

Լսեք հիմա Ինձ՝ ձեր Հիսուսին, մինչ Ես ասում եմ ձեզ սա: 

 

Երկրի վրա Իմ եղած ժամանակ բարձրագույն քահանաները փորձում էին շրջել 

Աստծո Օրենքների Ճշմարտությունը, որպեսզի արդարացնեն իրենց կողմից Ինձ 

մերժելը: 

 

Նրանք օգտագործում էին ստեր, որ մարդկանց ետ կանգնեցնեն Իմ Ձայնը լսելուց: 

 

Նրանք Ինձ ստախոս, կեղծ մարգարե էին հայտարարում և մեղադրում էին Ինձ 

հերձվածության մեջ: 

 

Նրանք ասում էին, որ Ես հայհոյում եմ Եկեղեցու Օրենքների դեմ, և խախտում եմ 

Շաբաթը և Զատկի կերակուրը պատրաստում մեկ այլ օր, քան այն, որն իրենց 

կարծիքով ճիշտ էր: 

 

Նրանք ոչ միայն չէին հասկանում Ինձ, այլև բացահայտորեն մերժում էին Ինձ, 

որովհետև նախապատրաստված չէին այդ ժամանակ ողջունել Ճշմարիտ Մեսիային: 

Նրանք պատրաստ չէին: 

 

Նրանք երբեք չէին մտածում, որ ականատես կլինեն Ճշմարիտ Մեսիայի գալուն իրենց 

կյանքի ընթացքում: 

 

Նրանք այնպես էին փաթաթված իրենց արարողությունների, իրենց հիերարխիկ 

օրենսդրությունների մեջ, որոնք այն ժամանակ բարձրացնում էին այդ 

առաջնորդներին և դնում իրենց եկեղեցու իսկական թագավորների 

պատվանդանների վրա, որ նրանք իրենց սրտերում տեղ չունեին Ինձ համար՝ 

մարդկության Ազատարարի համար: 

 

Նույնը տեղի կունենա նորից, մինչ Ես նախապատրաստում եմ աշխարհն Իմ Երկրորդ 

Գալուստի համար: 

 

Փարիսեցիները չէին կարողանում հասկանալ խոնարհության կարևորությունը: 

 

Նրանք չէին կարողանում ընդունել, թե Աստված ինչպես է աշխատում այն առումով, 

որ չի բարձրացնում Իր Եկեղեցու հզորներին կամ ամենափորձառու կրոնական 

առաջնորդներին կամ չի նախազգուշացնում Իր զավակներին: 

 



Աստված ընտրեց անգրագետներին, խոնարհներին և նրանց, որ սրտով առատաձեռն 

էին, որ Իր նախազգուշացումները հայտնեն մարդկությանը: 

 

Նա բարձրացնում է թույլերին և վերև հանում նրանց տառապանքի միջոցով, որ 

դառնան սրտով մաքուր, որպեսզի Ինքը կարողանա ղեկավարել թե ինչպես 

հաղորդակցվի նրանց հետ: Այս կերպ, մարդկային հպարտությունը մարգարեի 

կողմից, անհավանական է որ խանգարի Ճշմարտությանը: 

 

Նրանք մերժեցին Հովհաննես Մկրտչին և սպանեցին նրան: Նրանք սպանեցին հին 

ժամանակների մարգարեներին: Նրանք տանջեցին ընտրյալ հոգիներին, որոնց 

միջոցով Աստված խոսում էր: 

 

Այսօր ձեր աշխարհում կարծում եք ա՞յլ կերպ է լինելու: 

 

Դուք, Իմ նվիրյալ հետևորդնե՛ր, և նրանք ովքեր հայտարարում են թե Իմ քրիստոնյա 

կամ այլ եկեղեցիների փորձագեներ եք, որ հավատում եք Իմ Հավիտենական Հորը, 

կընդունե՞ք այսօր Աստծո Խոսքը: 

 

Ո՛չ, դուք կվարվեք մարգարեների հետ, ճշմարիտ մարգարեների հետ, ճիշտ այն նույն 

ձևով, ինչպես վարվել են սկզբից ի վեր: Դուք կանարգեք նրանց Իմ Հոր Անունով: 

 

Բայց հիշեք սա: Երբ Ճշմարտությունը վերջնականապես բացահայտվի ձեզ, ետ 

դառնալ չի լինի, եթե դուք մեղավոր գտնվեք միակ հավիտենական մեղքի մեջ: Դա այն 

է, եթե դուք հայհոյեք Սուրբ Հոգու դեմ: 

 

Եթե հայհոյեք Իմ՝ Հիսուս Քրիստոսի դեմ, ներում կունենաք: 

 

Բայց եթե դուք փակեք փրկության վերջնական պլանը՝ բացահայտորեն ծաղրելով և 

Իմ Եկեղեցու հավատացյալներին հավաքելով որ համառորեն հայտարարեք, թե 

Սուրբ Հոգու Ձայնը կեղծ է և չար, դուք կտառապեք հավիտենական 

դատապարությամբ: 

 

Ձեր Հիսուս 

 

 

 

Մի՞թե չգիտեք, ոչ ոչինչ եք առանձ Ինձ: Մի դատարկ 

անոթ, որին ոչինչ չի կարող բավարարել 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, իմացիր, որ երբ հետաձգում ես Ինձ՝ քո Աստվածային Հիսուսին 

աղոթելը, այդ ժամանակ դու դառնում ես թույլ և Ինձնից հեռացած: 

 



Դու երբեք չպետք է հետաձգես աղոթելը, ոչ էլ ուշացնես այն ժամանակը, որը պետք է 

նվիրես Ինձ ամեն օր: 

 

Երբ դու ուշացնում ես, չարը շեղում է քեզ և լցնում միտքդ աշխարհիկ հարցերով, 

որոնք դատարկ են իրենց էությամբ: 

 

Այդ ժամանակ դու դատարկություն ես զգում, և պայքարն ակնհայտ է դառնում քո 

հոգու ներսում: 

 

Մի՞թե չգիտես, որ ոչինչ ես առանց Ինձ: Մի դատարկ անոթ, որին ոչինչ չի կարող 

բավարարել անկախ նրանից թե որքան ուժեղ կթվա նյութական հրաշքների 

հրապուրանքը: 

 

Երբ Ես վեր եմ բարձրացնում հոգուն, այն միահյուսվում է Իմ Սուրբ Սրտին: 

 

Բայց Իմ մեջ հաստատուն մնալու համար հոգին պետք է հաղորդակցվի Ինձ հետ և 

մշտապես հայտարարի Իմ հանդեպ իր սերը և շնորհակալություն հայտնի: Այլապես 

նա կհեռացվի, ճիշտ ինչպես մանկանն են առանձնացնում իր մորից, ծնվելու հետո, 

երբ կտրում են նրա պորտալարը: 

 

Մի հեռացրու աչքերդ Ինձնից ոչ մի րոպե, քանի որ չարը սպասում է: 

 

Հետո, ամենաանսպասելի պահին նա ներս է մտնում սպանելու համար և քեզ հեռու է 

փախցնում: 

 

Նա օգտագործում է զգայարանները՝ գայթակղեցնելու համար և ուրիշ հոգիների՝ իր 

զոհերին տանջելու համար: Նա հատկապես թիրախ է դարձնում Իմ զինվորներին, և 

նրանք ամենաշատն են տառապում: 

 

Սղջի՛կս, երբ զբաղված ես աշխատանքով, դու աչքերդ հեռացնում ես Ինձնից և դա քեզ 

տառապանք է պատճառում: Դու դառնում ես կորած և շփոթված: Քո 

անհանգստությունն ավելանում է, քանի որ չարի կողմից առաջ բերված 

յուրաքանչյուր ընդհատում նշանակում է, որ դու հետաձգում ես Ինձ՝ քո Հիսուսի հետ 

նշանակված ժամը: 

 

Երբ դա տեղի է ունենում, դու պետք է գնաս Խոստովանության, ստանաս Իմ 

Մարմինը և ժամանակ անցկացնես աղոթքի մեջ: 

 

Դու երբեք չպետք է մոռանաս աղոթել Իմ Սիրելի Մոր Վարդարանը, քանի որ այն 

պաշտպանության օղակ է առաջարկում Սատանայի դեմ: 

 

Գնա հիմա: Արի Ինձ մոտ այսօր աղոթքի միջոցով: Հետո, օրվա ընթացքում խոսիր Ինձ 

հետ ինչպես ընկերոջ հետ և կիսիր քո բոլոր մտահոգությունները: Հետո դրանք 

հանձնիր Ինձ և թող քո բոլոր անհանգստություններն Ինձ: 

 

Քո Հիսուս 



 

 

 

Գալիք անձրևները, ջրհեղեղները և բերքի ավերումները 

կլինեն Երկնքից եկող պատժի արդյունք 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, անձրևները, որոնք կթափվեն ողջ աշխարհի վրա, ներկայացնում 

են արցունքների այն հեղեղը, որը թափվում է Իմ Աչքերից, մինչ Ես դիտում եմ, թե 

ինչպես են Աստծո զավակները հեռանում հավիտենական փրկության ուղուց: 

 

Գալիք անձրևները, ջրհեղեղները և բերքի ավերումները կլինեն Երկնքից եկող 

պատժի արդյունք: 

 

Արցունքի հովիտներ դուրս կգան ամենուր, և դրա համար կմեղադրեն կլիմայի 

փոփոխությանը և գլոբալ տաքացմանը: Բայց դա այդպես չէ: 

 

Այնքան շատերն աշխարհում չեն հավատում Աստծուն: Նրանք չեն պատվում Ինձ՝ 

Նրա սիրելի Որդուն: Դրա փոխարեն նրանք կլանված են կեղծ աստվածների հանդեպ 

ունեցած գրավիչ կրքով: 

 

Ի՞նչ ի նկատի ունեմ Ես սրանով: 

 

Այդ մարդիկ ստեղծում են հեռուստատեսության, նորաձևության, երաժշտության և 

սպորտի աշխարհի հերոսներ և կուռքեր: 

 

Հետո նրանք բարձրացնում են նրանց դարձնում մարդկային կուռքեր և պատվում 

նրանց: 

 

Հետո նրանք կռապաշտում են նրանց այնպիսի ձևերով, որը փչացնում է ոչ միայն 

հենց իրենց, այլև այն անձնավորությանը, որին վեր են հանել: 

 

Նրանք հավատացած են, որ այդ կուռքերը սուրբ են, և անում են կարողացածը՝ 

կրկնօրինակելու համար նրանց կենսաոճը, հագնվելու ձևը, անհատականությունը, և 

նույնիսկ նրանց ֆիզիկական արտաքինը: 

 

Դա հասնում է հեթանոսության: 

 

Այս ամենը կանխասացվել է, աղջի՛կս: 

 

Աշխարհը կպաշտի կեղծ աստվածների: 

 



Այդ մարդիկ լի են սիրով իրենց մարմինների հանդեպ, իրենք իրենց հանդեպ և շատ 

քիչ բարիք կամ սեր են ցույց տալիս իրենց հարևանի հանդեպ իրենց կարծրացած 

սրտերում: 

 

Նրանց սրտերը դարձել են քար: 

 

Նրաք չեն սիրում Աստծուն: Դրա փոխարեն նրանք ընկել են Սատանայի դյութանքի 

տակ, ով տեղադրել է այդ հավատալիքներն ու մտքերն իրենց ուղեղներում: 

 

Հարգանք չկա մարդկային մարմնի հանդեպ: 

 

Մարմինը ստեղծվել է Աստծո կողմից և, որպես այդպիսին, մի տաճար է կառուցված, 

որի մեջ պետք է բնակվի Աստծո ներկայությունը: 

 

Երբ Սատանան գայթակղեցնում է մարդկությանը, նա ուշադրությունը 

կենտրոնացնում է մարմնի վրա և այն հաճույքների վրա, որը մարմինը փնտրում է 

զգայարանների միջոցով: 

 

Սհա թե ինչու հիմա մարդկությունը սիրում է իր մարմինն այդ աստիճան և դնում այն 

պատվանդանի վրա: 

 

Երբեք չգոհանալով այն ձևից, ինչպիսին ստեղծել է այն Աստված, նա /մարդկությունը/ 

շարունակաբար փնտրում է բարելավել, փոխել ու ձևափոխել մարդկային մարմինը՝ 

հարմարեցնելու համար այն կատարելության իր պատկերացումներին: 

 

Այն կերպը, որով հատկապես կանայք, փոխում են իրենց մարմիններն ու 

ներկայացնում այն աշխարհին անբարո կերպերով, նողկալի է Ինձ համար: 

 

Այդ կանայք, ովքեր ամոթ չունեն իրենց մարմինը ցուցադրելիս, մեղք են գործում, 

սակայն հնարավոր է նույնիսկ չեն հասկանում դա: Նրանք կարծում են, թե ընդունելի 

է չարաշահել այն մարմինը որով ծնվել են և ցուցադրել իրենց այնպիսի ձևով, որը 

կարող է լինել մեղքի պատճառ: 

Սեփական անձի հանդեպ նրանց սերը հպարտության ամենամեծ մեղքերից մեկն է:  

Հետո նրանք համոզում են երիտասարդ աղջիկներին, որ ընդունելի է ներկայացնել 

իրենց մարմինները հանրության մեջ այդ ձևով: 

 

Այնքան շատ մարմնի մեղքեր են ցուցամոլաբար ի ցույց դրվում աշխարհում և 

համարվում ընդունելի: 

 

Սակայն դրանք բոլորն էլ պատժելի են մահից հետո: Ոչ միայն մեղք է գործվում, այլև 

այն /մեղքը/ ներկայացվում է որպես լավ բան: 

 

Ամուսնական հավատարմության խախտումն ընդունելի է այսօր և ծափահարության 

է արժանանում: 

 



Մարդասպանությունն այլևս շոկի չի մատնում, և այլևս հարգանք չկա մարդկային 

կյանքի հանդեպ: 

 

Սեռական անբարոյականությունը տարածված է և արդարացված: 

 

Այսպիսի մեղսալի վարքագծի օրերը հասնում են իրենց վերջին: 

 

Մինչև մարդկությունը չընդունի, որ մեղքը միշտ կլինի մեղք, նրանք գրավի են դնում 

Դրախտի Դռներից ներս մտնելու իրավունքը:  

 

Քանի որ յուրաքանչյուր մեղքի համար, որի մեջ մեղավոր եք, մարմնի այն մասը, որն 

օգտագործվել է մեղքը գործելիս, կայրվի և կմաքրագործվի քավարանում: 

 

Եթե մահացու մեղքի մեջ եք, ապա հավիտյան կզգաք կրակի ցավը, որն անցնում է ձեր 

մարմնի այդ մասի միջով, որն օգտագործվել է այդ մեղքը գործելու համար: Վերջ չի 

լինի այդ տառապանքին: 

 

Ինչու՞, ինչու՞ նրանք չեն լսում իրենց սրտերին: Այնքան շատերը գիտեն, որ այն, ինչ 

իրենք անում են սխալ է, բայց չնայած դրան շարունակում են մեղանչել, որովհետև դա 

ընդունելի է աշխարհի աչքում: 

 

Ժամանցի և լրատվամիջոցների արդյունաբերությունը ստեղծել է այդպիսի կեղծ 

ընդունում, որ շատ անմեղ հոգիներ քայքայվել են ստերից: 

 

Հիմա նրանց միայն Ճշմարտությունը կարող է փրկել: Նրանց տրվում է 

Ճշմարտության Գիրքը, բայց նրանք կլսե՞ն արդյոք: Սատանան և նրա ընկած 

հրեշտակները կանեն ամեն ինչ, ապահովելու համար, որ չլսեն: 

 

Միայն այն ժամանակ, երբ երկնային պատիժները ներքև կհեղվեն երկնքից, միայն այդ 

ժամանակ նրանք ստիպված կլինեն հրաժարվել իրենց դատարկ անօգուտ և նողկալի 

սովորություններից: Քանի որ չափազանց զբաղված կլինեն՝ փորձելով գոյատևել և 

հաց դնել իրենց բերանների մեջ: 

 

Ցավալի է, բայց միայն այդպիսի երկնային պատիժների միջոցով է, որ մարդկությունը 

կարող է մաքրագործվել երկրի վրա: 

 

Նրանց տալով մաքրագործման ընծան, քանի դեռ կենդանի են, նրանց 

հնարավորություն կտրվի խուսափել կրակի լճերից: 

 

Ձեր սիրող Փրկիչ 

Հիսուս Քրիստոս 

 

 

 



Հակաքրիստոսը կհայտարարի թե նա Ես եմ՝ Հիսուս 

Քրիստոսը 
 

Կիրակի, 12 օգոստոսի, 2012թ., ժ. 18:00 

 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, իմացիր, որ ճիշտ ինչպես Ես քեզ հրահանգում եմ 

նախապատրաստելու համար մարդկությանը այն փրկության համար, որն իրավամբ 

իրենցն է, նույն կերպով չարը նախապատրաստում է հոգիներին: 

 

Նա նախապատրաստում է կեղծ մարգարեների՝ խաբելու համար Աստծո 

զավակներին այնպես, որ նրանք ընդունեն հակաքրիստոսին որպես իրենց Հիսուսին: 

 

Այս չարությունը դժվար է քեզ համար հասկանալ, բայց Իմ հոգիներ կարդալու Ընծայի 

միջոցով, որը Ես տվել եմ քեզ, դու անմիջապես կիմանաս, թե ովքեր են այդ կեղծ 

մարգարեները: 

 

Աղջի՛կս, նրանք միշտ թիրախ կդարձնեն քեզ ամենախորամանկ ձևերով, քանի որ դու 

կլինես նրանց թիվ մեկ հակառակորդը: Իսկ նրանց ստերը՝ քողարկված թվացող 

Աստծո Սուրբ Խոսքի մեջ, ծածկում են ամենամեծ սուտը: 

 

Նրանք կհայտրարարեն, որ կեղծ մարգարեն լինելու է ճշմարիտ Հռոմի Պապը: 

 

Նրանք սկզբում նրբորեն կհայտարարեն թե հակաքրիստոսը լինելու է Քրիստոս 

Թագավորը: 

 

Երբ նրանք հմայեն խեղճ հոգիներին թե իրենց պատգամներն Աստծուց են գալիս, այդ 

հոգիներն ավելի խելացի չեն լինի: 

 

Ես պետք է նախազգուշացնեմ Աստծո բոլոր զավակներին: Ես երբեք մարմնով չեմ գա 

երկրորդ անդամ: 

 

Ես չեմ հայտնվի աշխարհում որպես առաջատար: Ոչ էլ այս անգամ հրաշքներ 

կգործեմ ապացուցելու համար թե ով եմ Ես, բացի Նախազգուշացման հրաշքից և 

հրաշքից երկնքում, որը տեղի կունենա Նախազգուշացման տեղի ունենալուց որոշ 

ժամանակ հետո: 

 

Հակաքրիստոսը կհայտարարի, թե նա Ես եմ՝ Հիսւոս Քրիստոսը: Այս պղծությունը 

կանխասացվել է: 

 

Ու՞մ հավատալ, զավակնե՛րս, հեշտ առաջադրանք չէ, քանի որ շատերը կգան Իմ 

Անունով: Բայց իմացեք սա: 

 

Չարը, իր կեղծ մարգարեների միջոցով, երբեք ձեզ չի ասի որ աղոթեք Սուրբ Հոգուն 

կամ ստանաք Սուրբ Հաղորդության Խորհուրդը: 

 



Նա երբեք չի ընդունի, որ Ես՝ Հիսուսը, Մարդու Որդին, եկա մարմնով որպես 

Մեսիան՝ մարդկությանը մեղքից ազատագրելու համար: 

 

Նա երբեք ձեզ չի խնդրի, ոչ էլ կխրախուսի ասել Սուրբ Վարդարանի աղոթքը կամ 

հավատարմություն ցույց տալ Իմ Սուրբ Մոր հանդեպ: 

 

Զգոն եղեք: Արթուն մնացեք և հետևեք միայն Իմ հրահանգներին: 

 

Չարը փորձում է բանակ կազմել Իմ հետևորդների մեջ: Չնայած նրա մյուս բանակը 

լավ հաստատված է երկրի վրա, նա հիմա թիրախ է դարձրել նրանց, ովքեր 

հավատում են Ինձ՝ ձեր Հիսուսին, որովհետև նա ցանկանում է թաքցնել իր չար 

արարքները սուրբ մարդկանց ետևում: 

 

Նա կօգտագործի Իմ հանդեպ այդ մարդկանց ունեցած սերը որպես վահան՝ 

թաքցնելու համար այն ստերը, որը մտադիր է պարտադրել աշխարհին: 

 

Վստահեք Իմ Խոսքերին և մի շեղվեք Ճշմարտությունից մինչ այն տրվում է ձեզ Իմ այս 

Սուրբ Պատգամների միջոցով հիմա աշխարհին: 

 

Ձեր Հիսուս 

 

 

 

Կույս Մարիամ. Զավակս, շուտով աշխարհում շատ 

մարգարեներ, տեսանողներ այլևս պատգամներ չեն 

ստանա 
 

Երկուշաբթի, 13 օգոստոսի, 2012թ., ժ. 19:45 

 

Զավա՛կս, շուտով աշխարհում շատ մարգարեներ, տեսանողներ այլևս պատգամներ 

չեն ստանա, որպեսզի ճանապարհ պատրաստեն այս ամենակարևոր պատգամների 

համար: 

 

Տեսանողների հետ Իմ աշխատանքի մեծ մասը շուտով կդադարի՝ տեղ թողնելու 

համար Սուրբ Հոգու Ձայնին, որը տրվում է քեզ՝ վերջին ժամանակների մարգարեին: 

 

Շատ կեղծ մարգարեներ, ովքեր առաջ են եկել, դեռևս կշարունակեն բղավել իրենց 

կոկորդով մեկ, և դրանք կլիեն այն միակ ձայները, որոնք կփորձեն մրցել Երկնքից 

եկող այս վերջին ճշմարիտ պատգամների հետ: 

 

Մի վախեցիր, զավա՛կս, քանի որ դու և այս առաքելությունը պաշտպանված եք: 

 



Միայն դու չէ որ աշխատում ես այս առաքելության համար: Ողջ Երկինքը ու բոլոր 

հրեշտակներն ու սրբերն են աշխատում քեզ հետ: Ահա թե ինչու դու երբեք չպետք է 

միայնակ զգաս, նույնիսկ երբ տառապում ես: 

 

Աստծո թշնամիներն ամեն օր փակում են քո ճանապարհը: 

 

Պլաններ են նախապատրաստվում գաղտնի կերպով խոչընդոտելու Ճշմարտության 

Գրքի հրատարակումը, բայց այդ հալածանքը համարյա ավարտվել է: 

 

Մոտ մնա ինձ՝ քո Մորը միշտ, որպեսզի Ես կարողանամ իմ Սուրբ Թիկնոցը գցել քեզ 

վրա՝ պաշտպանելու համար քեզ չարից: 

 

Դու ավելի ուժեղ և քաջ ես դառնում, սակայն հոգնած ես զգում: Դա կանցնի, և 

աշխարհը կողջունի վաղուց իրեն խոստացված Ճշմարտության Գիրքը: 

 

Գնա հիմա և շնարհակալություն հայտնիր Աստծուն այս մեծ առաքելության համար: 

Ողջ Երկինքն է օրհնում քեզ: 

 

Մենք բռնում ենք քո ձեռքն ամեն օր, և բոլոր սրբերը պաշտպանում են քեզ: 

 

Մարտը կսկսվի այն պահից, երբ առաջին գիրքը կվաճառվի: Այն կտարածվի 

աշխարհով մեկ, այնպես որ պետք է նախապատրաստվեք համապատասխան ձևով: 

 

Կանչեք օգնության համար և կստանաք այն: 

 

Գնա խաղաղությամբ և սիրով: 

 

Ձեր սիրող Մայր 

Մայր Փրկության 

 

 

 

Սա Իմ Գիրքն է, Իմ Խոսքը, Իմ Խոստումը 
 

Չորեքշաբթի, 15 օգոստոսի, 2012թ., ժ 03:00 

 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, ես քեզ հետ խոսում եմ այս ամենակարևոր օրվա մասին, որը Ես 

ընտրեցի իջեցնելու համար Իմ Գիրքն աշխարհին: 

 

Սա Իմ Սիրելի Մոր Վերափոխման օրն է՝ Երկնքի Թագուհու, Երկրի Թագուհու, 

Փրկության Մոր: 

 

Զուգադիպություն չէ, որ Ճշմարտության Գիրքը մատչելի է դառնում այս օրը, քանի որ 

Իմ Մայրը Փրկության Մայրն է: Գիրքը ողջ մարդկության հոգիները փրկել օգնելու 

համար է: 



 

Իմ Մայրը կարևոր դեր է խաղում հոգիների փրկության գործում: 

 

Նա ՀամաԱզատարարն է, Շնորհի Միջնորդուհին և Խորհրդատուն: Սա նշանակում է, 

որ Իմ Օրհնյալ Մայրն ընտրվել է Աստծո կողմից՝ օգնելու Ինձ՝ Իր Որդուն փրկության 

վերջնական պլանում: 

 

Նրա դերն այս նշանակալի ժամանակահատվածում չի հասկացվում: 

 

Նա ծնունդ տվեց մարդկության Ազատարարին և աշխարհ բերեց Փրկության Ընծան 

այն պատճառով, որ ընդունեց դառնալ Իմ Մայրը: 

 

Հիմա Նա Աստծո բոլոր զավակների Մայրն է, և նրան տրվել է զորությունը՝ ճզմելու 

Սատանային, մինչ Ես նախապատրաստում եմ փրկել մարդկային ռասան Աստծո 

զավակներին խաբելու նրա չար պլանից: 

 

Ճշմարտաության Գիրքը սոսկ գիրք չէ: Այն Իմ Սուրբ Խոսքն է, բազմաթիվ 

հայտնությունների առաջին մասը՝ աշխարհը դարձի բերելու համար: 

 

Աղջի՛կս, չնայած կարող է թվալ, թե շատ դժվար է այն հրատարակելը այն բազմաթիվ 

խոչընդոտների պատճառով որ դրված են քո առջև, Ես վստահեցնում եմ քեզ որ այս 

աշխատանքը պաշտպանվում է Երկնքից: 

 

Սա Իմ Գիրքն է: Իմ Խոսքը: Իմ Խոստումը: 

 

Երբ Ես ասացի, որ նորից կգամ, Ես ի նկատի ունեի որ նորից կգամ: 

 

Ճիշտ ինչպես Ես եկա աշխարհ առաջին անգամ, Աստված՝ Իմ Հավիտենական Հայրը 

նախապատրաստեց Իր զավակներին նախօրոք, մարգարեների միջոցով: 

Շատերը լսեցին, շատերը՝ ոչ: 

 

Երկու դեպքում էլ աշխարհը կարողացավ դրանից հետո հասկանալ Ճշմարտությունը: 

Նրանք իմացան և հասկացան Խաչի վրա Իմ Տառապանքի իմաստը և այն 

ազատությունը որը նա տվեց աշխարհին՝ հավինտենական փրկության Ընծան 

ստանալու համար: 

Նույնը տեղի է ունենում հիմա: Աշխարհը նախապատրաստվում է Իմ Երկրորդ 

Գալուստին: Հիմա: 

Այս պատգամների միջոոցով Աստծո Սուրբ Խոսքը տրվում է մարդկությանը որպես 

մի մեծ Ընծա: 

 

Շատերը կլսեն: Շատերը չեն լսի:  

 

Մի բան պարզ է: Շատ քչերը չեն իմանա դրա մասին: 

 

Նրանք կամ կընդունեն կամ չեն ընդունի Իմ Խոսքը, մինչ այն տրվում է իրենց հիմա: 

 



Ես կատարել եմ Իմ Հոր խոստումը: 

 

Իմ Հայրը խոստացել է աշխարհին, որ նրանց կտրվի Ճշմարտության Գիրքն այս 

ժամանակ: 

 

Շատերը կմարսեն Ճշմարտությունը և կընդունեն այն: Մյուսների համար 

Ճշմարտությունը չափազանց դառը կլինի ճաշակել և կդատապարտեն այն որպես 

սուտ: 

 

Թող նրանք իմանան, որ Ուխտը կկատարվի ինչպես այս մարգարեությունները: 

 

Ոչ մի մարդ, անկախ նրանից թե ինչպես կվիճի Իմ Սուրբ Խոսքի դեմ, չի կանխի 

Ճշմարտությունը աշխարհին բացահայտելուց: 

 

Հայտնության Գրքում պարունակվող մարգարեությունները բացահայտվում են ձեր 

աչքերի առաջ: 

 

Ոչ մի մարդ չի հասկանում Հայտնության Գրքի ամբողջ իմաստը, քանի որ նրա 

բովանդակությունը պարզորեն չի բացահայտվել աշխարհին, որովհետև այն միայն 

ուղեցույց էր: 

 

Հիմա, քանի որ Ես՝ Աստծո Գառը, գալիս եմ ինչպես խոստացված է, բացելու համար 

Կնիքները, քչերը կընդունեն սա: 

 

Ինչու՞: 

 

Եթե հավատում եք Ինձ այս պատգամներում, ինչու՞ եք մերժում Ճշմարտությունը, երբ 

այն տրվում է ձեզ: 

 

Կեղծ Մարգարեի, Հակաքրիստոսի և այլ մարգարեությունների մասին ձեզ տրվող 

Ճշմարտությունը ընդունել չկարողանալը կնշանակի, որ դուք թույլ չեք տա Ինձ 

հրահանգներ տալ ձեզ հոգիների փրկության գործում: 

 

Միայն Ճշմարտությանը հետևելով կարող եք ապահով լինել: 

 

Հիշեք, որ միայն Ճշմարտությունը կազատի ձեզ այն ստերից, որոնք թափանցել են 

մարդկության մեջ Սատանայի միջոցով: 

 

Դուք պետք է շարունակաբար կանչեք Իմ Մորը, որ օգնի ձեզ բերել Ինձ մոտ, որպեսզի 

պաշտպանված լինեք այն ստերից, որոնք Սատանան կօգտագործի փակել ձեր 

ճանապարհը Իմ Երկրորդ Գալուստից առաջ աշխարհին տրվող Իմ Սուրբ Խոսքի 

Ճշմարտությունից: 

 

Գնացեք խաղաղությամբ և սիրով: Ես միավորում եմ ձեզ բոլորիդ Իմ Թանկագին 

Արյան պաշտպանության մեջ այս ժամանակ: 

 



Ես ուրախանում եմ ձեր արձագանքով, Իմ սիրելի աշակերտնե՛ր, և Ես ապավինում 

եմ ձեր հավատին՝ օգնելու համար Ինձ այս յուրահատուկ առաքելության մեջ: 

 

Ձեր Հիսուս 

 

 

 

Հեթանոսությունը ծաղկում է, իսկ խորհրդավորի 

/օկուլտ/ հանդեպ հիացմունքը՝ խրախուսվում 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես սիրում եմ Աստծո բոլոր զավակներին, բայց այս ժամանակ 

աշխարհը սրբող խավարի աստիճանը նշանակում է, որ Ես անհանգստությունից լաց 

եմ լինում նրանց հոգիների վիճակի պատճառով: 

 

Այնքան քչերն են հասկանում իրենց ապագա կյանքի մասին ճշմարտությունը, որն 

սպասում է իրենց գալիք աշխարհում Խաղաղության Նոր Դարաշրջանում. Աշխարհ 

առանց վերջի: 

 

Եթե նրանք միայն կարողանային տեսնել այն, զգալ այն, ճաշակել այն և ականատես 

լինել այն սիրուն ու խաղաղությանը, որն առջևում է, նրանք կաղոթեին Ինձ օրվա 

յուրաքանչյուր վայրկյան՝ խնդրելով իրավունք՝ ներս մտնել այդ Նոր Աշխարհը՝ Նոր 

Դարաշրջանը, Նոր Սկիզբը: 

 

Այն իրենց ընտանիքների և բոլոր եղբայրների ու քույրերի միասնության կատարյալ 

վիճակն է: Այն դատարկ խոստում չէ: Այն Դրախտն է՝ ստեղծված Աստծո բոլոր 

զավակների համար: 

 

Ընկած հրեշտակները որ սրբում են աշխարհը, հոգիներ են փնտրում ամենուր, 

որպեսզի գայթակղեցնեն նրանց: 

 

Նրանք օգագործում են բռնությունը, ատելությունը և այլ գայթակղություններ՝ 

խրախուսելու համար մեղքի համատարած սփռմանը, որն ակնհայտ է ամենուրեք: 

 

Պոռնոգրաֆիան հիմա տարածվում է ամենաաննկատ ձևերով՝ գայթակղեցնելու և 

մեղքը խրախուսելու համար: 

 

Օրենքներ են ընդունվում՝ վստահանալու համար, որ մեղքն ընդունվի ամեն տեղ: 

 

Նույնիսկ Իմ Եկեղեցին է ընդունում օրենքներ, որոնք վիրավորում են Աստծուն: 

 

Այսպես կշարունակվի մինչև մարդկությունն իրեն պահի կենդանիների պես՝ առանց 

աստվածայնության գացողության: 

 



Հեթանոսությունը ծաղկում է, իսկ օկուլտի հանդեպ հիացմունքը՝ խրախուսվում, 

այնպես որ ժամանցի աշխարհի միջոցով այն դիմի երիտասարդ հոգիներին: 

 

Արթնացեք հիմա քանի դեռ չափազանց ուշ չէ ձեր հոգիները փրկելու համար: 

 

Ծնողները պետք է միասնության մեջ բարձրանան Իմ Սրտի ցանկությանը 

համապատասխան՝ պաշտպանելու համար երիտասարդներին, որոնց հոգիները 

չարի թիվ մեկ թիրախն են: 

 

Նա գիտի, թե որքան թանկ են Ինձ համար երիտասարդ հոգիները և առանց դադարի 

փնտրում է նրանց: 

 

Ես խնդրում եմ ձեզ ասել այս Խաչակրաց աղոթքը (73) երիտասարդ հոգիների 

համար, երիտասարդ երեխաների համար. 

 

Ո՛վ Հիսուս, օգնիր ինձ փրկելու երիտասարդների հոգիները ողջ աշխարհում: 
Քո շնորհի միջոցով օգնիր նրանց տեսնել Քո գոյության ճշմարտությունը: 
Բեր նրանց Քո Սուրբ Սրտի մեջ և բաց նրանց աչքերը Քո Սիրո և Գթասրտության 
հանդեպ: 
Փրկիր նրանց դժոխքի կրակներից, և իմ աղոթքների միջոցով Գթասրտություն ցույց 
տուր նրանց հոգիների հանդեպ: 
Ամեն: 
 

Ձեր Հիսուս 

 

 

  

Այս ժամանակը նմանեցվում է փոթորկից առաջ եղող 

հանդարտությանը: Օգտագործեք այն՝ 

նախապատրաստելու համար որքան հնարավոր է շատ 

մարդկանց 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ դու տառապում ես Իմ պատճառով և մեկուսացված ես զգում ու 

Ինձնից ետ մնացած, իմացիր որ այդ ժամանակ է որ դու ամենամոտիկն ես գտնվում 

Իմ Սուրբ Սրտին: 

 

Չնայած Իմ այս Ճշմարտության Գիրքը մի ընծա է աշխարհին Իմ կողմից, և 

պաշտպանվում է Երկնքից, դա չի նշանակում որ այս ճամփորդությունը ցավոտ չի 

լինի քեզ համար: 

 



Դու կզգաս քննադատություն և նոր տեակի հարձակում հիմա, երբ Իմ Սուրբ Խոսքը 

տպագրված է աշխարհի հետ կիսելու համար: 

 

Դու երբեք չպետք է պատասխանես նրանց, ովքեր կպահանջեն քեզ բացատրել թե 

ինչու էր այս գիրքն անհրաժեշտ: Մնա լուռ և շարունակիր Իմ աշխատանքը: 

 

Թույլ չտաս որ ինչ որ մեկը դադարեցնի կամ ուշացնի Իմ Գրքի տարածումը, քանի որ 

յուրաքնչյուր օրը նշանակություն ունի որովհետև սահմանափակ է այն ժամանակը, 

որը տրվել է հոգիներին իրենք իրենց Իմ Աչքում ազատագրելու համար: 

 

Թույլ տուր Ինձ վստահեցնել քեզ, աղջի՛կս, և Իմ բոլոր հետևորդներին, որ հիմա դուք 

սկսում եք մի ճամփորդություն, մի ուխտագնացություն, ինչպիսի չի եղել: 

 

Այս ժամանակը համեմատվում է փոթորկից առաջ եղած հանդարտության հետ: 

 

Օգտագործեք այն նախապատրաստելու համար որքան հնարվոր է շատ մարդկանց: 

Տարածեք Իմ պատգամները, Իմ խաչակրաց աղոթքները և աղոթեք ձեր եղբայրների ու 

քույրերի համար որպեսզի Նախազգուշացմանը նրանք ընդունեն Իմ 

Գթասրտությունը: 

 

Հավաքեք Իմ Եկեղեցին միասին և աղոթեք զորության համար, քանի որ կեղծ 

մարգարեն նախապատրաստվում է և արդեն ներկա է Վատիկանում: Բայց նա 

թաքցնում է իր ճշմարիտ ֆասադը շատ զգուշությամբ: Իմ սիրելի Երեցին 

մեկուսացնում են, և ժամանակը շատ կարճ է: 

 

Ես ցանկանում եմ որ բոլորդ սկսեք խնդրական աղոթքների մի նոր շարք կեղծ 

մարգարեից պաշտպանվելու համար, և ասեք այդ աղոթքները օրական մեկ անգամ 

այժմվանից սկսած: 

 

Խաչակրաց աղոթքները պետք է ընտրվեն տարբեր չափերով և ասվեն որքան կարող 

եք: 

Ահա առաջին Հիսուսը մարդկությանը խնդրական աղոթքը. (1) Պաշտպանություն 

կեղծ մարգարեից. 

 

Թանկագին Հիսու՛ս, փրկիր մեզ կեղծ մարգարեի խաբեությունից: 
Հիսուս գթա մեզ: 
Հիսուս փրկիր մեզ հալածանքից: 
Հիսուս պահպանիր մեզ հակաքրիստոսից: 
Տեր գթա: 
Քրիստոս գթա: 
Թանկագին Հիսուս ծածկիր մեզ Քո Թանկագին Արյամբ: 
Թանկագին Հիսուս բաց մեր աչքերը կեղծ մարգարեի ստերի հանդեպ: 
Թանկագին Հիսուս միավորիր Քո Եկեղեցին: 
Հիսուս պաշտպանիր մեր սրբությունները: 
Հիսուս թույլ մի տուր որ կեղծ մարգարեն բաժանի Քո Եկեղեցին: 



Սիրելի Հիսու՛ս, օգնիր մեզ մերժել այն ստերը, որոնք կներկայացվեն մեզ որպես 
ճշմարտությունը: 
Հիսուս Զորություն տուր մեզ: 
Հիսուս Հույս տուր մեզ: 
Հիսուս հեղեղիր մեր հոգիները Սուրբ Հոգով:  
Հիսուս պաշտպանիր մեզ գազանից: 
Հիսուս տուր մեզ զանազանության ընծան, որպեսզի կարողանանք հետևել 
Քո ճշմարիտ Եկեղեցու ուղուն միշտ, հավիտյանս հավիտենից: Ամեն: 
 

Աղջի՛կս, խնդրում եմ քեզ ընկճված մի զգա այս առաքելությունից, քանի որ Ես շուտով 

քեզ օգնություն կուղարկեմ: Դու պետք է ընդունես ամենը, ինչ Ես խնդրում եմ քեզնից 

և ուժեղ մնաս այն վստահությամբ, որ ամեն ինչ լավ է: 

 

Արդեն իսկ դարձ է սկսվել այս պատգամների միջոցով՝ հարյուր հազարավոր հոգիներ 

արդեն: Ուստի անօգնական մի զգա և մի անհանգստացիր: Ես գոհ եմ նրանց 

հավատարմությունից ու նվիրվածությունից, ովքեր առանց պայմանի սիրում են Ինձ: 

 

Ես ուղարկում եմ քեզ մոտ Իմ այն սրտով մաքուրներին, որ քեզ պաշտպանություն 

առաջարկեն: 

 

Նրանք քեզ վեր կբարձրացնեն և կօգնեն առաջնորդելու Իմ հետևորդներին ողջ 

ճամփորդության ընթացքում դեպի Նոր Դրախտի դարպասները: 

 

Ես սիրում եմ ձեզ Իմ սիրելի հետևորդներ: Դիմացեք Ինձ հետ այս փշոտ 

ճանապարհին: Ընդունեք այն ծաղրը, որին ստիպված կլինեք դիմակայել, մինչ 

կշարունակեք տարածել Իմ Սուրբ Խոսքը: 

 

Իմացեք, որ Ես միշտ ձեզանից յուրաքանչյուրի հետ եմ: Ես ճանաչում եմ Իմ 

յուրայիններին, և նրանք ճանաչում են Ինձ: Ոչինչ չի կարող բաժանել մեզ: 

 

Ձեր Հիսուս 

 

 

 

Ես նման եմ եփվող փոթորկի: Իմ Ձայնը նման է հեռվից 

/եկող/ որոտի 
 

Երկուշաբթի, 20 օգոստոսի, 2012թ., ժ. 03:30 

 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, դու երբեք չպետք է մոռանաս, այն տառապանքի միջոցով որը 

կրում ես հանուն Իմ Անվան, որ Աստծո զորությանը հնարավոր չէ գերազանցել: 

 

Ես նման եմ եփվող փոթորկի: Իմ Ձայնը նման է հեռվից /եկող/ որոտի: 

Մինչ Իմ Սուրբ Խոսքը կծածկի երկիրը վերմակի պես, մի թնդացող ձայն կլսվի 

հեռվից: 



 

Մինչ Իմ Խոսքը տարածվում է մարդուց մարդ, փոթրիկը կսկսի ավելի ուժգնանալ, և 

որոտի թնդյունը կբարձրանա: 

 

Շուտով թնդյունը կմռնչա, և շատ քչերը չեն կարողանա լսել Աստծո Ձայնը: 

 

Մինչ փոթորկի զորությունն ավելանում է, շատ հոգիներ, ովքեր փորձում են փակել 

ամբարտակները, չեն կարողանա արգելել Իմ Ձայնի փոթորկին կամ Իմ 

Գթասրտության զորությանը իրենց հոգիներին դիպչելուց: 

 

Սկսվել է ժամանակը՝ Երկնքից միջամտության համար, խավարով լի հեթանոս 

աշխարհի վրա դուրս հեղվելու: 

 

Իմ Լույսը վեր կբարձրացնի նույնիսկ ամենակարծրացած սրտերը, մինչ 

Ճշմարտությունը կսկսի ներս սուզվել: 

 

Աստծո բոլոր զավակներին, ովքեր կարդում են այս պատգամը, խնդրում եմ հիշեք Իմ 

Խոստումը հիմա: 

 

Ես Ինքս Ինձ հայտնում եմ ձեզ այս պատգամներում Իմ Սուրբ Խոսքի միջոցով: 

 

Իմ Հոգին կնվաճի ձեր հոգիները Նախազգուշացման ընթացքում: 

 

Հետո, Ես՝ ձեր Հիսուսը, կիջնեմ ամպերից Երկրորդ Գալուստի ժամանակ: 

 

Հետո Ես կբարձրացնեմ Նոր Երուսաղեմը, որպեսզի վերջապես խաղաղություն 

հասնի Նոր Դարաշրջանում՝ առանց վերջի Նոր Աշխարհում: 

 

Իմ Զորությունն ամենակարող է: 

 

Սատանան որոշ ուժեր ունի, բայց դրանք ոչինչ են: Նրա ուժը կարող է վախեցնող 

լինել, բայց նա կծկվում է Իմ առջև սարսափից: 

 

Դուք չպետք է նրան ավելի ուժեղացնեք, տեղի տալով նրա գայթակղություններին: Ոչ 

էլ պետք է թույլ տաք որ նրա հանդեպ վախը փակի Իմ հանդեպ ձեր ունեցած սերը: 

 

Երբ վախենում եք Սատանայից, դուք ավելացնում եք նրա ուժը, և նա կարող է 

վերահսկել ձեր զգայարանները: 

 

Միայն աղոթքը, և շատ աղոթքը, կարող են թուլացնել նրա ուժը և նրա ճանկը ձեզ 

վրա: 

 

Հիմա, երբ Իմ Խոսքը տպված է, Սատնան կբարձրացնի իր բանակը 

նախապատրաստվելու համար մի սարսափելի մարտի: 

 



Դուք բոլորդ, Իմ հետևորդնե՛ր, պետք է ենթարկեք ձեր կամքը Ինձ և վստահեք Ինձ 

ամբողջապես, մինչ Ես առաջնորդում են ձեզ այս արյունոտ մարտի դաշտի միջով: 

 

Չսխալվեք, Սատանան և նրա չարքերը կատաղած են այս պլանի պատճառով՝ 

Փրկության վերջնական Պլանի: 

 

Նա իրարանցում կառաջացնի այս Աշխատանքի հետ կապված: 

 

Նա բանավեճ կսկսի, զրպարտություններ կհեղի այս աշխատանքի վրա և կանի իր 

կարողացած ամեն ինչ, որ կանգնեցնի Իմ Ճշմարտության Գիրքը՝ Իմ Սուրբ 

Պատգամները տարածվելուց: 

 

Դու պետք է նաև սպասես մերժման երկրի վրա Իմ Եկեղեցու ներսի տարրերի կողմից 

և աճող վիճաբանությունների՝ քրիստոնյաների մեջ Իմ Սուրբ Խոսքի 

ճշմարտացիության վերաբերյալ: 

 

Երբ առաջիկա փոթորիկը արագություն վերցնի, Իմ Խոսքը կբազմապատկվի 

յուրաքանչյուր ազգի մեջ ու յուրաքանչյուր լեզվով, Իմ Ձայնի հնչյունը խլացուցիչ 

կլինի: 

 

Աստծո Զորությունը երբեք չպետք է թերագնահատվի, քանի որ Ես Մարդկության 

Թագավորն եմ: 

 

Ես հիմա գալիս եմ, Իմ Հավիտենական Հոր Անունից, հավաքելու համար Նրա բոլոր 

զավակներին վերջին մարտում, երբ Ես կնետեմ Սատանային կրակի լճի մեջ: 

 

Դա կլինի մի սարսափելի մարտ, և շատ հոգիներ կմերժեն Ինձ: 

 

Անկախ նրանից, թե Ես որքան շատ կփորձեմ, և հակառակ Իմ Զորությանը, նրանց 

ազատ կամքի միջոցով կլինի, որ նրանք կընտրեն չարին: 

 

Վստահեք Ինձ և թույլ տվեք Ինձ հիմա մաքրագործել ձեր հոգիները, որպեսզի 

արժանի լինեք երկրի վրա Իմ Նոր Դրախտին: 

 

Միացրեք բազուկներդ, Իմ հետևորդնե՛ր, միասնության մեջ՝ Իմ Սուրբ Խոսքը 

պաշտպանելու համար, որպեսզի նրանք, ովքեր չեն ճանաչում Ինձ, կարողանան գալ 

Ինձ մոտ: 

 

Ես սիրում եմ ձեզ: 

 

Ես օրհնում եմ ձեզ բոլորիդ: 

 

Ձեր սիրող Փրկիչ 

Հիսուս Քրիստոս 

 

 



 

Կանխասացված Կյանքի Գիրքը պարունակում է բոլոր 

նրանց անունները, ովքեր փրկվելու են 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, կանխասացված Կյանքի Գիրքը պարունակում է բոլոր նրանց 

անունները, ովքեր փրկվելու են: 

 

Այնուամենայնիվ, Իմ Մեծ Գթասրտության պատճառով, ավելի շատ հոգիներ 

կփրկվեն Նախազգուշացման պատճառով: 

 

Նույնիսկ ավելի շատ հոգիներ կարող են փրկվել քո և այն բոլոր ընտրյալ հոգիների 

տառապանքների միջոցով, ովքեր կենդանի են այսօր աշխարհում: 

 

Իմ հետևորդների աղոթքները, ներառյալ խաչակրաց արշավանքի աղոթքների ասելը 

հոգիների փրկության համար, մի հզոր միջոց կլինի փրկելու համար նույնիսկ 

ամենակարծրացած հոգիներին: 

 

Հոգիները, ովքեր  մերժում են Իմ Գթասրտությունը, հիմա կարող են փրկվել ձեր 

միջից  նրանց առատաձեռն միջամտության պատճառով, ովքեր առաջարկում են 

աղոթք, պահեցողություն և ընդունում են տառապանքը հանուն Իմ Սուրբ Անվան: 

 

Սա է Իմ խոստումը՝ այսպիսին է Իմ Մեծ Գթասրտությունը: 

 

Ես շատ ընծաներ եմ բերում այս ժամանակ, Իմ հանդեպ ձեր ունեցած սիրո 

պատճառով:  

  

Ընդունեք դրանք սիրով և շնորհակալությամբ: 

 

Ես օրհնում եմ ձեզ:, Այս առաքելությանը ձեր կողմից պատասխանելու համար, Իմ 

սիրելի աշակերտնե՛ր, ավելի շատ Ընծաներ հեղելու Իմ խոստումը հիմա կարող է 

կատարվել և կկատարվի, Իմ հանդեպ ձեր ունեցած նվիրվածության պատճառով: 

 

Ձեր սիրող Հիսուս 

 

 

Հայր Աստված. Միայն այն ժամանակ, երբ Ես գոհ կլինեմ, 

Ես կշնորհեմ ամենատեսանելի հրաշքները ի տես 

աշխարհի 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, թող ոչ մի մարդ չթերագնահատի Իմ Զայրույթի ուժը, մինչ 

մարդկությունն ավելի խորն է ընկղմվում մեղքի խորքերի մեջ: 

 

Ես ուղարկել եմ ձեզ մարգարեներին: Հետո Ես ուղարկեցի Իմ սիրելի Որդուն, ում Ես 

զոհաբերեցի՝ փրկելու համար ձեզ, և Ես ուղարկեցի ավելի շատ պատգամատարների, 

բոլորը համարյա ապարդյուն: 

 

Նույնիսկ ավելի քիչ հոգիներ նայեցին մարգարեների այդպիսի պատգամների վրա 

կամ ընդունեցին Իմ սիրելի Որդու Օրհնյալ Մոր աշխարհին տրված նշանները: 

 

Որպես Հայր ձեր հանդեպ ունեցած Իմ մեծ սիրո պատճառով Ես նորից Իմ բոլոր 

զավակներին տալիս եմ Փրկության Ընծան: Դուք չպետք է անտեսեք Իմ 

մարգարեներին, քանի որ դա կարող է նպաստել ձեր ժառանգության մեջ ձեր տեղը 

կորցնելուն, որը Ես պլանավորել եմ ձեզ համար: 

 

Զավակնե՛րս, ձեզնից շատերը, ովքեր հավատում են Ինձ՝ իրենց Հավիտենական Հորը,  

չեն կարողանում հասկանալ փրկության գաղտնիքը: 

 

Դեպի հոգևոր կատարելություն տանող արահետը կախված է այն մաքրագործումն 

ընդունելու ձեր կարողությունից, որն անհրաժեշտ է վստահանալու համար, որ դուք 

հարմար եք Իմ առջև կանգնելու: 

 

Շատ հոգիներ պետք է մերկացվեն աշխարհիկ բոլոր գրավչություններից, 

զվարճություններից և հոգու քայքայումից: 

 

Ձեզանից նրանք, ովքեր այնքան բախտավոր կլինեն, որ կդիմանան այդպիսի 

մաքրագործման, կիմանաք, որ մինչև չդառնաք Իմ Աչքում մանուկների պես, չեք 

կարողանա ենթարկվել Իմ Սուրբ Կամքին: 

 

Պայքարեք այդպիսի մաքրագործման դեմ, և ձեզ համար դժվար կլինի ազատագրվել 

Իմ Աչքում: 

 

Երբ դուք ազատ եք այն ամենից, ինչ աշխարհն ունի առաջարկելու և ուշադրությունն 

Իմ Որդու վրա է, կհասկանաք, որ գոյություն ունեցող միակ իսկական սերն ու 

ուրախությունը գալիս է Աստծուց: Հենց որ դա զգաք, ուրիշ ոչ մի բան չի կարող 

գոհացնել ձեզ: 

 

Ժամանակ առ ժամանակ դուք կսայթաքեք, բայց դա սպասելի է: Քանի որ չեք կարող 

ազատվել մեղքից մինչև Նոր Աշխարհը չսկսվի, և դուք ձեր կամքը համաձայնեցնեք 

Իմի հետ: 

 

Փրկության Իմ Ծրագիրը, որին կարեի է հասնել միայն երկրի վրա Իմ Թանկագին 

Որդու հանդեպ ձեր հավատարմության միջոցով, արդեն սկսվել է: Շատ չի մնացել 

գլոբալ դարձին: Դա տեղի կունենա Իմ վերջին ժամանակների մարգարեի և Մեծ 

Նախազգուշացման միջոցով: 

 



Զգացեք թե ինչպես է Իմ Սուրբ Հոգին նվաճում ձեր հոգինիերը, զավակնե՛րս, մինչ այն 

արագորեն տարածվում է երկրի վրա: 

 

Ես դուրս եմ քաշում Իմ զավակներին իրենց հոգևոր խավարի միջից աշխարհի 

յուրաքանչյուր մասում: 

 

Ես ձեր զոհողությունների և աղոթքի կարիքն ունեմ, որ օգնեն հոգիների փրկության 

գործում: 

 

Միայն այն ժամանակ, երբ Ես գոհ կլինեմ, Ես կշնորհեմ ամենատեսանելի հրաշքները 

ի տես աշխարհի: 

 

Երբ այդ հրաշքները ներկայացվեն, նրանք կբազմապատկեն դարձը, որի կարիքը Ես 

ունեմ՝ Իմ զավակներին դեպի ապահովություն և Նոր Դրախտ տանելու համար: 

 

Միայն այդ ժամանակ մենք կարող ենք նորից դառնալ իրական ընտանիք: 

 

Ես սիրում եմ ձեզ, զավակնե՛րս: 

 

Ես գոհ եմ նրանցից, ովքեր առատաձեռն են սրտվ և մաքուր՝ հոգով, որ ճանաչեցին 

Երկնքից եկող այս աստվածային կանչը: 

 

Ես օրհնում եմ ձեզ բոլորիդ: 

 

Աստված Ամենաբարձրյալ  

 

 

 

Կույս Մարիամ. Երբ Ես առաքյալների հետ տան մեջ 

սպասում էի Սուրբ Հոգու իջնելուն, դրան 

նախապատրաստվելը տևեց տասը օր 
 

Չորեքշաբթի, 22 օգոստոսի, 2012թ., ժ. 09:18 

 

Զավա՛կս, անապատը, որի մեջ Իմ զավակներն իրենց գտնում են այսօր, այն 

պատճառով է, որ նրանք չգիտեն թե ինչպես պետք է ստանալ Սուրբ Հոգու Ընծան: 

 

Ինչպես ես քեզ սովորեցրել եմ, Ընծան ստանալու համար երկար ժամանակ է պետք: 

 

Դա մի դժվարին ճանապարհ է, նախքան Աստծո ցանկացած զավակ արժանի 

կդառնա ստանալու այս յուրահատուկ Ընծան: 

 

Երբ ես տան մեջ առաքյալների հետ սպասում էի Սուրբ Հոգու իջնելուն, դրան 

նախապատրաստվելը տևեց տասը օր: 



 

Չնայած իմ սիրելի Որդու այդ սուրբ, նվիրված և հավատարիմ սպասավորներին 

խոստացվել էր այդ Ընծան, նրանք հոգևորապես ամբողջովին նախապատրաստված 

չէին այդ Ընծան ստանալու համար: 

 

Ես՝ նրանց սիրելի Մայրը, պետք է օգնեի նրանց նախապատրաստելու իրենց 

հոգիները: 

 

Դա նշանակում էր, որ նրանք պետք է սովորեին իրենց ազատ կամքի ամբողջական 

հանձնման կարևորությունը: Արժանի դառնալու համար նրանք պետք է հասկանային 

խոնարհության խորությունը, որին պետք է տեղի տային, նախքան պատրաստ 

կլինեին: 

 

Նրանցից ոմանք կարծում էին, թե իրենք ամեն ինչ սովորել են իմ Որդուց: 

 

Այնուամենայնիվ դա հպարտության նշան էր, և երբ ձեր մեջ հպարտություն 

գոյություն ունի, դուք չեք կարող ստանալ Սուրբ Հոգու Սուրբ Ընծան: 

 

Սուրբ Հոգու Ընծան ստանալու համար դուք պետք է փոքր դառնաք իմ Որդու առջև՝ 

ինչպես փոքր երեխա: 

 

Չի կարող տեղ լինել հպարտության կամ մեծամտության համար: Սակայն այսօր այն 

մարդիկ, ովքեր ասում են թե իշխանություն ունեն խոսելու այն մասին թե ինչպես է իմ 

Որդին խոսում, ընկնում են թակարդի մեջ: 

 

Նրանք, երբ հայտարարում են թե գիտակ են հոգևոր հարցերում, խոսում են 

մեծամտությամբ, որը չի արտացոլում այն շնորհները, որոնք տրվում են նրանց, ովքեր 

իսկապես ունեն Երկնքից տրվող այդ մեծ Ընծան: 

 

Նրանք, ում շնորհվել է Սուրբ Հոգու ԸՆծան, հնազանդ են իմ Որդու 

ցանկություններին: 

 

Նրանք պարծենկոտ չեն: 

 

Նրանք ագրեսիվ չեն: 

Նրանք չեն քննադատում մեկ ուրիշին՝ օգտագործելով իմ Որդու Անունը դա անելու 

համար: 

 

Նրանք չեն ծաղրում ուրիշներին, երբ տալիս են Նրա Սուրբ Խոսքի իրենց 

մեկնաբանությունը: 

 

Նրանք ատելություն չեն քարոզում: 

 

Երբ ես նախապատրաստում էի իմ Որդու առաքյալներին, շատ վիճաբանություններ 

տեղի ունեցան: 

 



Որոշ ժամանակ պահանջվեց մինչև նրանք վերջապես ընդունեցին այն, ինչ պետք է 

ընդունեին: 

 

Միայն այդ ժամանակ, երբ նրանք հասկացան, թե ինչպես միայն հոգու 

խոնարհությունը կարող է թույլ տալ Սուրբ Հոգուն ներս մտնել, այդ ժամանակ նրանք 

վերջապես պատրաստ էին: 

 

Ես կոչ եմ անում Աստծո բոլոր զավակներին, հատկապես նրանց, ովքեր հավատում 

են իմ Որդուն, որ խնդրեն ինձ՝ իրենց Մորը, որ թույլ տան Ինձ նախապատրաստել 

իրենց այդ մեծ Ընծայի համար: 

 

Զավա՛կս, Ինձ պետք եղավ մի ամբողջ տարի քեզ նախապատրաստելու համար, և դա 

հեշտ չէր: Հիշու՞մ ես, թե որքան դժվար էր քեզ համար աղոթել Իմ Սուրբ Վարդարանը: 

Որքան դժվար էր հանձնել կամքդ և ապացուցել քո խոնարհությունը: 

 

Հիմա, երբ ստացել ես այդ Ընծան, դա չի նշանակում, որ կարող ես անհոգ լինել: 

 

Դու պետք է շարունակես աղոթել, մնաս խոնարհ սրտով և ազատագրում փնտրել 

ամեն օր: Քանի որ ճիշտ այնպես, ինչպես այն տրվել է, նույն կերպ կարող է վերցվել: 

 

Ես խնդրում եմ բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են այս պատգամներին, որ աղոթեն 

Սուրբ Հոգու Ընծայի համար: 

 

Բավական չէ աղոթել մեկ անգամ և ասել, որ ստացել եք զանազանությունը, որը 

խնդրում էինք, իսկ հետո զրպարտեք այս աստվածային պատգամները: Եթե այդպես 

անեք, նշանակում է Ընծան ձեզ չի տրվել: 

 

Խնդրում եմ կանչեք ինձ՝ ձեր Օրհնյալ Մորը, որ օգնեմ ձեզ նախապատրաստվելու 

այս խաչակրաց աղոթքի միջոցով: 

 

Խաչակրաց աղոթք (74) Զանազանության Ընծայի համար. 

 

Ով Աստծո Մա՛յր, օգնիր ինձ նախապատրաստելու հոգիս Սուրբ Հոգու Ընծայի 
համար: 
Բռնիր ձեռքս՝ ինչպես երեխայի, և Սուրբ Հոգու զորությամբ տար ինձ դեպի 
զանազանության ընծան տանող ճանապարհով, բաց արա իմ սիրտը և սովորեցրու 
ինձ հանձնվել մարմնով, մտքով և հոգով: 
Ազատիր ինձ հպարտության մեղքից և աղոթիր, որ ինձ ներում լինի իմ բոլոր անցած 
մեղքերի համար, որպեսզի իմ հոգին մաքրագործվի և ես ամբոջական դառնամ, 
որպեսզի կարողանամ ստանալ Սուրբ Հոգու Ընծան: 
Ես շնորհակալ եմ քեզ, Մայր Փրկությա՛ն, քո բարեխոսության համար, և սիրով իմ 
սրտում սպասում եմ այդ Ընծային, որին ձգտում եմ ուրախությամբ: Ամեն: 
 

Հիշեք զավակնե՛րս, եկեք ինձ մոտ՝ ձեր Մոր մոտ, որ օգնեմ ձեզ բացելու ձեր հոգին 

այս հրաշալի ընծան ստանալու համար: 

 



Երբ ստանաք այս Ընծան, ես կտանեմ ձեզ իմ Որդու մոտ: 

 

Քանի որ միայն այդ ժամանակ դուք իսկապես պատրաստ կլինեք դեպի հոգևոր 

կատարելություն տանող աստիճանի հաջորդ աստիճանը բարձրանալու համար: 

 

Մայր Փրկության   

  

 

 

 Ճիշտ այնպես, ինչպես Իմ կողը խոցող զինվորը 

վայրկենապես դարձի եկավ, նույն կերպ դարձի կգան 

միլիոնավոր հոգիներ 

 
Չորեքշաբթի, 22 օգոստոսի, 2012թ., ժ. 20:10 

 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, դու չպետք է մեկուսացված զգաս Ինձնից այս աշխատանքի հսկա 

ծավալի պատճառով: 

 

Քանի որ չնայած այն կարող է թվալ այդքան մեծ ուժգնության, որ զգաս թե ի վիճակի 

չես գլուխ հանել, իմացիր, որ Ես քեզնից խնդրում եմ միայն այն, ինչ ի վիճակի ես 

անել: 

 

Ուրախացիր, որ Իմ Խոսքը փնտրում են ամենուր աշխարհում, քանի որ դա Իմ Սրտի 

ցանկությունն է: 

 

Ես ցանկանում եմ, որ Իմ բոլոր աշակերտներն անմիջապես պատասխանեն Իմ 

Կանչին, քանի որ Ես նրանց կարիքն ունեմ որ օգնեն Ինձ մարդկությանը փրկելու Իմ 

Առաքելության մեջ: 

 

Սա շտապ դարձի սկիզբն է միայն, երբ Արյունն ու Ջուրը դուրս կհորդեն 

յուրաքանչյուր մարդկային հոգու վրա: 

 

Իմ Արյունն ու Ջուրը դարձի կբերեն նույնիսկ սևացած հոգիներին: 

Ճիշտ այնպես, ինչպես Իմ Կողը խոցող զինվորը վայրկենապես դարձի եկավ, նույն 

կերպ դարձի կգան միլիոնավոր հոգիներ, ովքեր հիմա չեն հավատում որ Ես 

գոյություն ունեմ: 

 

Մի՞թե Ես ձեզ չեմ ասել, որ Իմ Գթասրտությունն անսահման է: 

 

Մի՞թե Ես չեմ խոստացել, որ տեղի կունենան Իմ Հոր կողմից արտոնված հրաշքներ՝ 

աշխարհը միավորելու և բոլոր հոգիներին իրավամբ իրենց պատկանող 

ժառանգությանը բերելու համար: 

 



Այնքան շատ հոգիներ են հիմա պատասխանում Իմ Կանչին: Միայն նրանց 

աղոթքները կբազմապատկվեն և ավելի միլիոնավորներ կփրկվեն: Բոլոր հոգիները 

պետք է ընդգրկվեն ողջ մարդկությանը փրկելու ձեր ջանքերի մեջ: 

 

Իմ սիրելի աշակերտնե՛ր, ձեր նպատակը պետք է լինի այն, որ ոչ մի հոգի դուրս 

չսահի ցանցի միջից: Այդ ցանցը դուրս կհանվի և կնետվի ջրերի մեջ՝ հոգիներ բռնելու 

և նրանց փրկելու համար: Դուք, Իմ աշակերտնե՛ր, ձկնորսներ եք: Ես տալիս եմ ձեզ 

ցանցը այն շնորհների միջոցով, որոնք հեղում եմ ձեզ վրա հիմա: 

 

Դուք կօգնեք Ինձ փրկել յուրաքանչյուր կենդանի հոգու, և ոչ մի ջանք չի թողնվի 

առանց կատարվելու, ոչ մի քար՝ առանց շրջվելու, մինչ Ես առաջ եմ ընթանում մեկ 

անգամ ևս մարդկությանը փրկելու համար: 

 

Ուստի, վախից կծկվելու փոխարեն, Իմ Կանչի հսկայական 

պատասխանատվությունից անհանգստանալու փոխարեն, դու պետք է ուրախանաս, 

աղջի՛կս: Քանի որ վերջապես Իմ Սուրբ Կամքը կատարվում է: Սակայն մենք դեռևս 

երկար ճանապարհ ունենք գնալու: 

 

Ձեր Հիսուս  

 

 

 

Կույս Մարիամ. Դարձը կարող է թուլացնել 

հակաքրիստոսի ազդեցությունը 
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Զավա՛կս, թող Աստծո բոլոր զավակներն իմանան, որ որքան շատ դիմադրություն 

լինի հիմա իմ Որդու Սուրբ Խոսքի հանդեպ, այնքան շատ կլինեն այն շնորհները, 

որոնք դուրս կհեղվեն իմ Սիրելի Որդու աշակերտների վրա: 

 

Կանխասացված բոլոր մարգարեությունները կարող են բազմաթիվ ձևերով 

մեղմացվել, եթե Աստծո բոլոր զավակներն ընդունեն դարձի շնորհը: 

 

Դարձը կարող է թուլացնել Հակաքրիստոսի ազդեցությունը: Ձեր ամենօրյա 

աղոթքները, ներառյալ խաչակրաց աղոթնքերն ասելը, կօգնեն որ դա տեղի ունենա: 

 

Նրանց, ովքեր ընդդիմանում են իմ Որդու առաքելությանը երկրի վրա, ես խնդրում 

եմ, որ աղոթեք նրանց հոգիների համար: 

 

Հոգիների համար /մղվող/ այս մարտը լարված է, և դուք պետք է վեր բարձրանաք 

տառապանքից ու խարազանումից՝ խնդրելու Ինձ որ աղոթեմ խեղճ մոլորված 

հոգիների համար, ովքեր հավատում են թե խոսում են Իմ Որդու Անունից, բայց դրա 

փոխարեն խաբված են չարի կողմից: 

 



Իմ Որդին երբեք չի թողնի հոգիների որոնումը, հատկապես նրանց, ովքեր մերժում են 

Նրան, ծաղրում Նրա Սուրբ Խոսքը, և որոնց հոգիները սևացած են մեղքից: 

 

Դուք պետք է ուժեղ մնաք, զավակնե՛րս, բոլորդ, և հաստատուն մնաք իմ Որդու Սուրբ 

Կամքը կատարելու որոշման մեջ: 

 

Դա հեշտ չի լինի, բայց Նոր Դրախտ մուտք ստանալը հեշտ չէ: 

 

Այն պահանջում է շատ համբերություն, շատ աղոթք, շատ սեր միմյանց հանդեպ և 

կարողություն՝ ներելու բոլոր նրանց, ովքեր ձեզ վիշտ են պատճառում և ովքեր 

պղծում են իմ Որդու Խոսքը: 

 

Շնորհակալ եմ որ պատասխանեցիր կանչիս: 

 

Մայր Փրկության 

 

 

 

Կարևոր պատգամ. Հայր Աստված. Ես իմունիտետ 

/պաշտպանվածություն / եմ շնորհում դժոխքի 

դարպասներից այն հոգիներին, որոնց համար դուք 

կաղոթեք 
 

Հինգշաբթի, 23 օգոստոսի, 2012թ., ժ. 15:15 

 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, հազվադեպ է եղել որ Սուրբ Երրորդությունը հաղորդակցվի 

մարդկության հետ այս ձևով, և առաջին անգամ է, որ Ես՝ ձեր Հայրը, այս տեսակի 

առաքելություն եմ թույլատրել: 

 

Շուտով Իմ զավակները, որոնցից շատերը չեն ընկալում Աստվածային Կամքի այս 

միջամտության կարևորությունը, կհասկանան թե ինչու է այն անհրաժեշտ: 

 

Եթե Իմ Սիրելի Որդու Երկրորդ Գալուստը տեղի ունենար առանց նախազգուշացման, 

Իմ թանկագին զավակները երբեք ներս չէին մտնի Դրախտի Դարպասներից: 

 

Նրանք երբեք ի վիճակի չէին լինի նախապատրաստելու իրենց հոգիները, և հարմար 

չէին լինի Խաղաղության Նոր Դարաշրջան ընդունվելու համար: 

 

Սա մի հաղորդակցություն է, որին աշխարհի համար դժվար կլինի պատասխանել:   

 

Այնքան խիտ է այն ամպը, որը ծածկում է մարդկանց սրտերը, որ շատ քիչ հոգիներ 

կկարողանան տեսնել Իմ Աստվածային Խոստման Լույսը: 

 



Չարի ուժերը, որոնք միշտ ներկա են աշխարհում, խանգարում են Իմ զավակներին 

հասնել Ինձ: 

 

Իմ մտադրությունը՝ Իմ ընտանիքը հավաքել և Իմ Կրծքի մոտ բերել, ուժեղ է: 

Թող բոլոր մարդիկ հասկանան որ Ես կուժեղացնեմ մարդկության արագ դարձը 

անկախ նրանից թե այն ինչ գնով կլինի: 

 

Թույլ տալով որ Իմ բոլոր զավակների ազատ կամքը մնա անձեռնմխելի, Իմ կողմից 

հրամայված հրաշքները դուրս կշրջեն նրանց սրտերը: 

 

Սա է Իմ Խոստումը, մինչ Ես կանչում եմ ձեզանից յուրաքանչյուրին, Իմ փոքրիկ 

սիրելի զավակնե՛ր: 

 

Ես՝ ձեր սիրող Հայրը, բաղձում եմ վերցնել ձեզ, հավաքել ձեզ և ձեզ մոտիկ պահել Իմ 

Սրտին և տանել ձեզ դեպի ապահովություն: 

 

Ձեզնից այնքան քչերը գիտեն Իմ Սիրո խորությունը: Հենց որ սեր զգաք Իմ՝ ձեր 

Հավիտենական Հոր հանդեպ, այլևս երբեք չեք կարողանա անջատել Ինձնից ձեր 

կապը: Ես ցանկանում եմ ձեզ հանգստություն տալ: 

 

Ես ցանկանում եմ որ իմանաք, որ Իմ Սերը ձեր հանդեպ նշանակում է, որ Իմ Որդի 

Հիսուս Քրիստոսի միջոցով մեծ Գթասրտություն ցույց կտրվի նույնիսկ քարե սիրտ 

ունեցողներին և այնքան սևացած սիրտ ունեցողներին, որոնց միայն հրաշքը կարող է 

փրկել: 

 

Նրանց, ովքեր սիրում են Ինձ, Ես ասում եմ հետևյալը: Ձեր սերն Իմ հանդեպ՝ ձեր Հոր 

հանդեպ, ետ կվերադարձվի ձեզ առատորեն: Իմ թանկագին Որդու հանդեպ ձեր 

ունեցած սերը կպարգևատրվի նրանով, որ Ես իմունիտետ կշնորհեմ դժոխքի 

դարպասներից այն հոգիներին, որոնց համար դուք աղոթում եք: 

 

Ոչինչ անհնարին չէ: 

 

Իմ Սերն անվերջ է: 

 

Վստահեք Ինձ: 

 

Վստահեք Իմ Որդուն: 

 

Երբ վստահեք, Ես մեծ շնորհներ կտամ մարդկության Փրկության համար: 

 

Ձեր սիրող Հայր 

Աստված Ամենաբարձրյալ 

 

 

 



Շնորհակալություն հայտնեք Իմ Հորը դժոխքի կրակների 

հանդեպ իմունիտետի Շնորհի Նրա Ընծայի համար 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես ցանկանում եմ որ խնդրես Իմ աշակերտներին որ սկսեն ամեն 

օր ասել Իմ <<Հիսուսը՝ Մարդկությանը>> խնդրական աղոթքներն այժմվանից սկսած: 

 

Այդ աղոթքները մեծ շնորհներ կբերեն և կփրկեն բոլոր նրանց, որոնց համար դուք 

կդնեք հատուկ նպատականեր՝ նրանց հոգիների փրկության համար: 

 

Այս երկրորդը Իմ Հավիտենական Հոր պատվին է, ով սիրում է իր փայփայած 

զավակներից յուրաքանչյուրին: 

 

Ես Գլուխս դնում եմ Նրա Ուսերին, Իմ Բազուկները փաթաթում Նրա շուրջն ամեն օր՝ 

սփոփելու համար Նրան, քանի որ Նա անհանգստանում է այն բոլոր խեղճ հոգիների 

համար, ովքեր կորած են Նրա համար: 

 

Եկեք Նրա մոտ, Իմ սիրելի աշակերտնե՛ր, և շնորհակալություն հայտնեք Իմ Հորը 

դժոխքի կրակների հանդեպ Նրա Իմունիտետի Շնորհի Ընծայի համար նրանց, ովքեր 

պատասխանում են Նրա Կոչին: 

 

Հիսուսը՝ մարդկությանը խնդրական աղոթք (2) Իմունիտետի Շնորհի համար. 

 

Ո՛վ Ամենաբարձրյալ Երկնավոր Հայր, 
Ես սիրում եմ Քեզ: 
Ես պատվում եմ Քեզ: 
Տե՛ր, գթա՛: 
Տե՛ր, ներիր մեզ մեր հանցանքները: 
Ես պաշտում եմ Քեզ: 
Ես փառաբանում եմ Քեզ: 
Ես Քեզ շնորհակալություն եմ հայտնում Քո բոլոր յուրահատուկ Շնորհների համար: 
Ես Քեզնից աղերսում եմ իմունիտետի շնորհը իմ սիրելիների համար 
(թվարկեք բոլոր նրանց անունները՝ հոգիների փրկության համար):  
 
Ես առաջարկում եմ Քեզ իմ հավատարմությունը միշտ: 
Դու, ո՛վ Ամենաբարձրյալ Երկնավոր Հայր, 
Արարիչ ամեն բանի, 
Արարիչ Տիեզերքի, 
Արարիչ մարդկության, 
Դու ամեն բանի աղբյուրն ես: 
Դու Սիրո աղբյուրն եք: 
Դու Սեր ես: 
 
Ես սիրում եմ Քեզ: 



Ես պատվում եմ Քեզ: 
Ես դնում եմ ինձ Քո առջև: 
Ես Գթասրտություն եմ խնդրում այն բոլոր հոգիների համար, ովքեր չեն ճանաչում 
Քեզ, ովքեր չեն պատվում Քեզ, ովքեր մերժում են Քո Գթասրտության Ձեռքը: 
Ես տալիս եմ ինձ Քեզ մտքով, մարմնով և հոգով, որպեսզի Դու կարողանաս վերցնել 
նրանց Քո Բազուկների մեջ՝ ապահով չարից: 
Ես խնդրում եմ Քեզ բացել Դրախտի Դարպասը, որպեսզի Քո բոլոր զավակները 
կարողանան միավորվել վերջապես այն ժառանգության մեջ, որը Դու ստեղծել ես մեզ 
բոլորիս համար: 
Ամեն: 
 

Ես ցանկանում եմ որ բոլորդ իմանաք սա: 

 

Իր զավակներից յուրաքանչյուրի հանդեպ Իմ Հավիտենական Հոր ունեցած սերը ձեր 

իմացության սահմաններից այն կողմ է: 

 

Այն հարյուր կամ ավելի անգամ ուժգին է նրանից, որն ունի ծնողն իր զավակի 

հանդեպ երկրի վրա: 

 

Այնքան ուժգին է Իր զավակների հանդեպ Իմ Հոր ունեցած սերը, որ Նա կատարել է 

մի քանի զոհողություններ, որոնց մասին տեղյակ չեք: 

 

Նրա Ձեռքը ետ է քաշվել բազմաթիվ երկնային պատիժներ պարտադրելուց, որը Նա 

ծրագրել էր Իր զավակներին պատժելու համար: Նրա համբերությունը փորձվել է 

տանելի սահմաններից այն կողմ: 

 

Նրա վրա նետված վիրավորանքներն անտեսվել են Նրա կողմից: 

 

Դրա փոխարեն Նա ցանկանում է ետ բերել Իր զավակներին Իր մոտ, ոչ վախի 

միջոցով, այլ Իր այն զավակների սիրո միջոցով, ովքեր ամենից շատ են սիրում Իրեն: 

 

Նա ապավինում է ձեզնից նրանց, ովքեր խորը սեր ունեն Իր հանդեպ, և Իմ՝ Իր Որդու 

հանդեպ, օգնելու համար հավաքել Իր կորած զավակներին, որպեսզի Նա կարողանա 

վերցնել նրանց Իր մոտ: 

 

Բերեք այդ բոլոր հոգիներին ձեր սրտին մոտիկ, և հիմա դրեք նրանց Իմ Հոր Գահի 

առջև, և Իր Գթասրտությամբ Նա կտա ձեզ ամենամեծ Պարգևը: Նա կշնորհի նրանց 

փրկությունը: 

 

Բերեք խավար հոգիների անունները, ներառյալ ձեզ ծանոթների ցուցակը, և 

գթասրտություն խնդրեք նրանց հոգիների համար: 

 

Իմ Հայրը սպասում է սիրով Իր Սրտում ձեր առատաձեռն պատասխանին: 

 

Եկեք: Մի տատանվեք, քանի որ սա ամենաարտասովոր Ընծան է իր տեսակի մեջ՝ 

Երկնքից: 



 

Դուք, այս սերնդից, իսկապես օրհնյալ եք: 

 

Ձեր Հիսուս 

 

 

  

 Կույս Մարիամ. Գրկեք իմունիտետի Շնորհի Ընծան, 

զավակներս: Փայփայեք այն, քանի որ այն մի 

հազվագյուտ պարգև է Երկնքից: 
 

Շաբաթ, 25 օգոստոսի, 2012թ., ժ. 12:00 

 

Զավա՛կս, Երկինքը հրճվում է: Հրեշտակների խմբերն իրենց ամբողջ ձայնով 

գովաբանություն են երգում իմ Հորը: 

 

Նրա Փառահեղ Գթասրտությունը՝ Իր կողմից հեղված, Իմունիտետի յուրահատուկ 

Շնորհի միջոցով, մեծ ուրախությամբ է ողջունվոմ Երկնքի բոլոր հրեշտակների և 

սրբերի կողմից: 

 

Իմ զավակները դեռևս չեն հասկանում իմ Հոր՝ Ամենաբարձրյալ Աստծո կողմից այս 

մեծ Գթասրտության Ընծայի կարևորությունը: 

 

Դուք, զավակնե՛րս, հիմա ունեք զորությունը՝ փրկելու մյուսներին՝ կորած հոգիներին: 

Դա նշանակում է, որ չարի զորությանը կարելի է հաղթել մի ձևով, որը մինչև հիմա 

հնարավոր չէր: 

 

Ստերը, խաբեությունը և ատելությունը, որը չարը ցանում է Աստծո զավակների 

մտքերի մեջ, կարող են անօգնական դառնալ, եթե աղոթքները, տրված նրանց, ովքեր 

սիրում են Իմ Որդուն, բերվեն իմ Հոր Գահի առջև: 

 

Գրկեք Իմունիտետի Շնորհի Ընծան, զավակնե՛րս: 

 

Փայփայեք այն, քանի որ այն մի հազվագյուտ Ընծա է Երկնքից: 

Այն ապացուցում է ձեզ ձեր Հոր Սերը Իր սիրելի զավակներից յուրաքանչյուրի 

հանդեպ: 

 

Դա ամենամեծ հրաշքներից մեկն է՝ ներկայացված Աստծո բոլոր զավակներին վերջին 

ժամանակներում: 

 

Շնորհակալ եմ, որ պատասխանեցիր կանչիս: 

 

Մարիամ, Երկնքի Թագուհի, 

Մայր Փրկության  



 

 

 

Ատելությունը բոլոր չարիքի պատճառն է աշխարհում, և 

այն ընդունում է շատ ձևեր 
 

Կիրակի, 26 օգոստոսի, 2012թ., ժ. 18:30 

 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, ատելությունը բոլոր չարիքի պատճառն է աշխարհում, և այն 

ընդունում է շատ ձևեր: 

 

Թշնամությունը մեկ այլ անձի հանդեպ ծագում է վախից՝ վախ, որ այդ մարդը կարող է 

ինչ-որ ձևով վիրավորել ձեզ: 

 

Անհամաձայնություններն ուրիշների հետ կարող են գալ հպարտության մեղքի 

պատճառով: Սա այն է, երբ զգում եք, որ պետք է ապացուցեք ձեր արժեքը ամեն գնով, 

նույնիսկ եթե սխալ եք: 

 

Նախանձը շատ շուտով փոխվում է ատելության, չնայած այն կարող է մեղմ լինել 

սկզբում: 

 

Սեփական անձից դժգոհելը սկսվում է այն պատճառով, որ համեմատում եք ձեր 

կյանքը նրանց հետ, ովքեր ձեր համոզմամբ ավելի շատ ունեն, քան դուք: 

 

Շատ շուտով այդ դժգոհությունը փոխվում է ատելության սեփական անձի և մարմնի 

նկատմամբ: Հետո դա տանում է դեպի մարմնական մեղքեր: 

 

Ատելությունը կարող է առաջանալ նաև ուրիշի ունեցվածքը տենչալու մեղքի 

պատճառով: 

 

Սա կարող է հանգեցնել պատերազմի, երբ մի երկիր տենչում է մյուսի 

հարստությունները: 

 

Կամ դա կարող է նշանակել, որ թույլ եք տալիս ատելությունը կլանի ձեր հոգին, երբ 

ձգտում եք նույն աշխարհիկ հարստություններին, որոնք ձեր հարևանն ունի: 

Նախանձը նույնպես փոխվում է ատելության մի տեսակի, հատկապես երբ որքան էլ 

փորձում եք մրցել մյուսի հետ, չեք կարողանում հասնել ձեր նպատակին: 

 

Բոլոր մեղքերը, եթե թողնվեն թարախակալվի, կարող են տանել դեպի ատելություն: 

 

Երբ ատելություն եք զգում, պետք է իմանաք, որ Սատանային հաջողվել է գրավել ձեր 

ոգին: 

 

Երբ դա լինի, նա կբռնի ձեզ թունոտ ճանկով և բաց չի թողնի: 

 



Անկախ նրանից, թե որքան կփորձեք ազատվել նրա ճանկից, նա կբռնի ձեզ /իր 

համար/ սիրելի կյանքի համար: Ձեր միակ զենքն աղոթքն է: 

 

Աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք, երբ ատելությունը ներխուժում է ձեր մեջ: Քանի որ մինչև 

այն ձեզ չթողնի, դուք չեք կարողանա նորից խաղաղություն, սեր կամ ուրախություն 

զգալ: 

 

Երբ ատելությունը բռնում է ձեր սիրտը և հոգին, դուք մեկ քայլով հեռանում եք 

Ինձնից՝ ձեր Հիսուսից: 

 

Դուք սոսկալի տառապում եք և զայրույթ ու անօգնականություն եք զգում, որը չեք 

կարողանում վերահսկել: 

 

Երբեք մի հավատացեք այն վերջնական ստին, որը Սատանան կցանի ձեր հոգու մեջ, 

երբ ձեզ վրա գցի ատելության թիկնոցը: Սուտը սա է. Ձեր ատելությունը կարող է 

փարատվել միայն /այն դեպքում/ երբ վերջապես վրեժ կլուծեք ձեր ատելության 

թիրախից: 

 

Ի՞նչ անել, երբ ատելությունը պարուրում է ձեզ: Սիրո ուժը կարող է գոլորշացնել 

ատելությունը, վայրկենապես: 

 

Երբ աղոթեք և խնդրեք Ինձ օգնել ձեզ, Իմ պատասխանը կլինի սա: 

 

Ներեք ձեր հակառակորդներին և նրանց, ովքեր ձեր համոզմամբ ձեր ատելության 

պատճառն են: 

 

Բայց ներելու համար դուք պետք է խոնարհվեք Իմ առջև և սկզբում խնդրեք Ինձ ներել 

ձեզ: 

 

Հենց որ ներեք նրանց, ում ատում եք, պետք է քավեք ձեր մեղքը: 

 

Սեր ցույց տվեք ձեր հակառակորդներին: Կռվեք ատելության դեմ՝ հոգու չար և 

վտանգավոր հիվանդության դեմ, սիրով: 

 

Սերը բուժումն է՝ ապաքինելու համար ձեր հոգին այդ թունավորումից: 

Երբ կարողանաք դա անել, պարտության կմատնեք Սատանային, և նա ձեզ բաց 

կթողնի: 

 

Երբեք մի վախեցեք կռվել ձեր հոգում /եղած/ ատելության դեմ, չնայած այն 

չափազանց ժվար կլինի: 

 

Եթե ատելությունը հնարավոր լինի նվազեցնել այս ձևով՝ մեղավորի խոնարհության 

միջոցով, աշխարհում խաղաղությունը կիշխի: 

 

Ձեր Հիսուս 

 



 

 

Սա է այն պատասխանատվությունը, որը Ես տալիս եմ 

ձեզ, Իմ աշակերտներ. Դարձի բերել այն հոգիներին, 

որոնց Ես ամենաշատն եմ տենչում 
 

Երկուշաբթի, 27 օգոստոսի, 2012թ., ժ. 19:20 

 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ աշակերտների հանդեպ Իմ Սերը, ովքեր պատասխանեցին Իմ 

պատգամներին, մեծացրել է Իմ Սուրբ Սիրտը այնպիսի չափերի, որ այն հիմա դուրս 

կհորդի շնորհների հեղեղ: 

 

Իմ Շնորհները հեղվում են ձեզ վրա Իմ սիրելի հետևորդնե՛ր, այս ժամանակ: 

 

Դրանք տրվում են ձեզ՝ ուժեղացնելու համար Իմ Սուրբ Խոսքը տարածելու ձեր 

վճռականությունը: 

 

Երկնքից /եկող/ Իմ պատգամները կսնեն հոգիներ, ներառյալ ամենասևացած 

հոգիները, այն թթվածնով, որի կարիքը նրանք ունեն՝ դիմանալու համար Սատանայի 

կողմից աշխարհի վրա հեղվող խավարին: 

 

Նրա անտեսանելի, բայց հզոր ազդեցությունը թուլացնում է նույնիսկ ամենաուժեղ 

հավատացողներին, ովքեր սկսում են կասկածել իրենց հավատին: 

 

Երբ Ես տալիս եմ ձեզ այդ Շնորհները, Ես անում եմ որոշակի պատճառով: 

 

Դուք, Իմ աշակերտնե՛ր, խարիսխն եք, դեպի որից կմոտենան /կվերցնեն/ այն 

հոգիները, ովքեր անիմաստ ձևով թափառում են շփոթության մեջ: Նույնիսկ եթե 

նրանք սկզբում չլսեն ձեզ, դուք պետք է տոկուն լինեք: 

 

Տվեք նրանց Իմ պատգամների և խաչակրաց աղոթքների պատճեններն ու լուռ 

հեռացեք: 

 

Նրանք ինչ-որ ձևով կազդվեն Սուրբ Հոգու կողմից: Եթե չընդունեն դրանք, նրանց 

համար դժվար կլինի պարզապես հեռանալ և մոռանալ դրանք: Ո՛չ, նրանք ետ կգան 

Ինձ համար: 

 

Ոմանք ետ կգան ակամա: Հետաքրքրությունը կստիպի նրանց: 

 

Ոմանք ետ կգան՝ փորձելով հեռացնել այս պատգամները և համոզել որ դուք էլ նույնն 

անեք: 

 

Մյուսները ետ կգան՝ ձեզ հետ վիճելու, ծաղրելու և մարտահրավեր նետելու համար: 

 



Ուրիշներն էլ կասեն, թե այդ Խոսքերն Ինձնից չեն և կկոտրեն ձեր սիրտը: 

 

Բայց կլինեն դարձի եկողներ: Նրանք, ովքեր վազելով կգան ձեզ մոտ՝ մաքուր սիրով 

իրենց սրտերում, ավելին խնդրելու: 

 

Այդ հոգիների համար է, որ արժե անել այդ ամենը: 

 

Այնուամենայնիվ, խավար հոգիների համար է, որ պետք է ամենաշատը աղոթեք, և 

նրանց պատճառով է, որ Ես դուրս եմ հեղում ձեզ վրա Իմ Շնորհները, որպեսզի օգնեք 

փրկել նրանց հոգիները: Քանի որ առանց ձեր օգնության, նրանց համար հույս չկա: 

 

Սա է այն պատասխանատվությունը, որը Ես տալիս եմ ձեզ, Իմ աշակերտնե՛ր. դարձի 

բերել նրանց հոգիները, որոնց Ես ամենից շատ եմ տենչում: 

 

Ձեր Հիսուս 

 

 

 

Եթե փառաբանում եք կեղծ աստվածների և խնդրում մեծ 

հարստություն, գանձեր և այլ ընծաներ, սոսկ ձեր 

ընչաքաղցությունը բավարարելու համար, դուք կգրավեք 

Խավարի Իշխանին 
 

Երեքշաբթի, 28 օգոստոսի, 2012թ., ժ. 19:30 

 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, աշխարհն ու նրա մեջ ապրող մարդիկ ժխտման մեջ են: 

 

Նրանք չեն հավատում Ճշմարիտ Աստծուն՝ Իմ Հավիտենական Հորը: 

 

Նրանք, միլիարդներով, խառնաշփոթ վազքի մեջ են և հետապնդում են փակուղիներ՝ 

փնտրելով մի աստված, որին կարող են հավատարմություն ցույց տալ: 

 

Աստվածների՝ կեղծ աստվածների հետ կապված խնդիրը, որոնց նրանք դնում են 

պատվանդանի վրա, այն է, որ այդ կուռքերը իրենց իսկ պատրաստածն են: Նրանց 

սեփական ստեղծածը՝ պատրաստված որպեսզի հարմարեցնեն իրենց 

մեկնաբանությանը թե ով է Աստված: 

 

Այդ աստվածները, և, աղջի՛կս, դրանք հարյուրներով են, ձևավորվել են նրանց 

երևակայությունից: 

 

Այդ նույն աստվածները միայն մեկ նպատակի են ծառայում. Այն է՝ արտահայտել այն 

ակնկալիքները, որոնք ծնվել են սեփական անձի հանդեպ սիրուց, թե ինչպիսին պետք 

է լինի իրենց իդեալական աստվածը: 

 



Նրանց ստեղծած աստվածները ճարտար են: Նրանք դիմում են նրանց հոգիների 

աստվածային իրավունքի իրենց զգացումին: Այդ հոգիները հավատում են, թե իրենց 

ստեղծած աստվածները քարոզում են իրենց իրավունքը զարմանահրաշ բաների 

հանդեպ: 

 

Ձեզնից նրանք, ովքեր չեն ընդունում Ճշմարտությունը՝ միակ Ճշմարիտ Աստծո 

Գոյությունը, իմացեք սա: 

 

Միայն մարդկության Ճշմարիտ Արարիչը կարող է ձեզ ազատ կամք տալ: 

 

Իմ Հայրը երբեք չի ստիպի ձեզ, ոչ էլ կհրամայի որևէ բան անել, քանի որ դա 

անհնարին է: 

 

Երբ դուք խնդրում եք կեղծ աստվծներին ձեզ գանձեր տալ, ձեզ հաջողակ դարձնլ կամ 

երբ բարեհաճություն եք փնտրում, դուք եսասիրաբար եք վարվում: 

 

Միայն այն ժամանակ, երբ Աստծուն խնդրեք ձեզ շնորհներ տալ ըստ Իր Սուրբ 

Կամքի, կարող եք իսկապես հաղորդակցվել միակ Ճշմարիտ Աստծո հետ: 

 

Եթե փառաբանում եք կեղծ աստվածների և խնդրում մեծ հարստություն, գանձեր կամ 

այլ ընծաներ սոսկ ձեր ընչաքաղցությունը բավարարելու համար, դուք կգրավեք 

Խավարի Իշխանին: 

 

Նա սպասում է այդ պահին, թե երբ է ձեզ այդպիսի շնորհներ տալու: Մի բացեք դուռը 

Ստերի Թագավորի առջև, քանի որ դա թանկ նստի ձեզ վրա: 

 

Նա կփոխանակի այդ աշխարհիկ բաները ձեր հոգու հետ: 

 

Ձեր Հիսուս 

 

 

 

Բարին՝ Չարի դեմ, պայքար է Աստծո՝ Իմ Հավիտեանկան 

Հոր և Սատանայի միջև: Դա այնքան պարզ է: 
 

Չորեքշաբթի, 29 օգոստոսի, 2012թ., ժ. 23:00 

 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, մարտը սկսվում է հիմա:  

 

Ազգերի կողմից ընդունված ցանկացած ծանր օրենքի համար, որը հակառակ է Աստծո 

Օրենքներին, Իմ Հայրը նրանց վրա կարձակի պատժի ուժերը: 

 

Յուրաքանչյուր չար վիրավորանք, կատարված Աստծո Օրենքների դեմ բացահայտ 

անհնազանդությամբ, հարված կստանա և ազգերը կտառապեն իրենց մեղքերի 

համար: 



 

Ճիշտ ինչպես Աստծո Գթասրտությունը մեծ է և կծածկի ամեն հնարավոր լայնություն 

հոգիներ փրկելու համար, նույն կերպ Աստծո պատիժը կարձակվի՝ դադարեցնելու 

համար չարի տարածումը: 

 

Բարին՝ չարի դեմ, պայքար է Աստծո՝ Իմ Հավիտենական Հոր և Սատանայի միջև: Դա 

այնքան պարզ է: 

 

Նրանք, ովքեր հետևում են Աստծո օրենքներին, վեր կբարձրացվեն: 

 

Ում համար որ նրանք աղոթում են և անձնական զոհողություններ առաջարկում 

նրանց մեղքերի քավության համար, նրանց հետ մեղմ կվարվեն: 

 

Նրանք, ովքեր մերժում են հետևել Աստծուն, չնայած գիտեն Ճշմարտությունը և 

վարակում են այլ հոգիների այն չար օրենքների միջոցով, որոնք ընդունում են իրենց 

ազգերի համար, կպատժվեն: 

 

Առջևում շատ փոթորիկներ, ջրհեղեղներ և երկրաշարժեր են սպասվում: 

 

Քանի որ Աստծո դեմ յուրաքանչյուր վիրավորանք հզոր դիմադրության կհանդիպի, 

այնպես որ ժամանակի ընթացքում մաքրագործումը հնարավոր լինի իրականացնել և 

ավարտել: Երբեք մի մոռացեք, որ Աստծո հանդեպ սերը պետք է գա սրտից: 

 

Մերժեք Աստծո Խոսքը, և դուք կտառապեք դրա համար: 

 

Աստծո հանդեպ սերը պետք է մաքուր լինի: Աստծո վախը ամեն բանի Արարչի 

մեծափառության հետ մտերմության բնական մասն է և այդ սիրո մի մասն է: 

 

Հարգանք պետք է ցուցաբերվի Աստծո Օրենքների հանդեպ: 

 

Երբ հարգանք չկա, և երբ մարդը խաթարում է Աստծո Օրենքները, որոնք քայքայում 

են մարդկությունը, Իմ Հոր զայրույթը կսանձազերծվի: 

Ձեր Հիսուս  

 

 

 

Կույս Մարիամ. Արթնացումը շուտով կգա: 
 

Հինգշաբթի, 30 օգոստոսի, 2012թ., ժ. 18:15 

 

Զավա՛կս, հոգիների նորոգումն արդեն սկսվել է, և Խաղաղության Դարաշրջանը շատ 

հեռու չէ: 

 



Մինչ Աստծո բոլոր զավակներին օրհնություն է տրվում իմ սիրելի և թանկագին Որդու 

Խոսքի Ընծայով, Սուրբ Հոգու տարածումը շարունակում է տարածվել բոլոր ազգերի 

վրա: 

 

Իմ Որդու Խոսքը չի կանգնեցվի, քանի որ դա իմ Հոր հրամանով է: 

 

Դարձը կբոցավառի մարդկության սրտերը, և շատերը կզգան թե ինչպես է Աստծո՝ 

իրենց բնական Հոր Սերը բռնում իրենց, որ դա կզարմացնի և կցնցի նրանց: 

 

Հենց որ այդ Աստվածային Սերը ներխուժի նրանց մեջ, նրանք մղում կզգան 

բացականչել ուրախությունից, քանի որ դա մարդուն հայտնի ոչ մի սիրո նման չէ: 

 

Արթնացումը շուտով կգա: 

 

Մինչ Աստծո Հոգին շարունակում է փչելով ուժեղացնել Փառքի Կայծերը, չարը 

կթուլանա և Սատանայի բանակը ուժասպառ կլինի: 

 

Այն կմնա անպաշտպան, որովհետև նրա հետևորդներից շատերին կգրավի Աստծո 

Գթասրտությունը, իսկ Սատանան կմնա միայն իր բանակի կեսի հետ: 

 

Նրա դատարկ խոստումներից հուսախաբված, նրանք կպատասխանեն իմ Որդու 

Աստվածային Գթաասրտության Լույսին: 

 

Մարտը ոչ միայն սկսվել է, այլև հոգիները հիմա բազմություններով հետևում են իմ 

Որդուն, մինչ փնտրում են Հավիտենական Կյանքի Ճշմարտությունը: 

 

Ես օրհնում են քեզ, զավա՛կս: 

 

Երկինքն ուրախանում է հոգիների դարձի և խավար հոգիների փրկության 

պատճառով, որը հնարավոր է դառնում նրանց աղոթքների միջոցով, ովքեր սիրում են 

Իմ Որդուն: 

 

Ձեր սիրող Մայր 

Մայր Փրկության 

 

 

Ոչ մի մարդ չգիտի հայտնության գրքի բովանդակության 

Ճշմարտությունը: Միայն Աստված գիտի: 
 

Ուրբաթ, 31 օգոստոի, 2012թ., ժ. 23:20  

 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, դուք մի պայթյունի եզրին եք, որով Իմ Գթասրտությունը դուրս 

կհեղվի աշխարհի վրա մի իրադարձության ընթացքում, որը կփոխի երկրի դեմքը: 

 

Այս առաքելությունն արագ էր: 



 

Դու կանչվեցիր հանկարծակի և շտապ կերպով, մինչ Ես առաջ էի շարժվում 

վստահանալու համար, որ աշխարհին տրվել է Ճշմարտությունը: 

 

Այնքան քչերն են հասկանում, որ այս կերպ է Աստված կանչում մարգարեներին, 

անտեղյակ, մարգարեին նախապատրաստվելու համար ժամանակ չտալով: 

 

Դա նշանակում է, որ խոսքերը հոսում են առանց տատանման: 

 

Ոչ մի մարդ կարողություն չունի գրելու այնպիսի պատգամներ, ինչպիսին սրանք են: 

Ասել այդպես /որ սրանք մարդու կողմից են/, վիրավորանք կլինի Իմ Հոր և Սուրբ 

Հոգու հանդեպ: 

 

Ոչ մի մարդ չի կարող մարդկային բառերի միջոցով բոցավառել Աստծո Սիրո Բոցը 

Նրա զավակների հոգիների մեջ, ինչպես այս Պատգամներն են անում: 

 

Միայն Աստված կարող է այդպիսի արդյունք ստեղծել: 

 

Ոչ մի մարդ չգիտի հայտնության գրքի բովանդակության մասին Ճշմարտությունը: 

Միայն Աստված գիտի: 

 

Միայն Ես՝ Աստծո Գառը, իշխանություն ունեմ բացահայտելու թե ինչ են նրանք 

պարունակում: Ես հիմա անում եմ դա Իմ պատգամատար Մարիա Աստվածային 

Գթասրտության միջոցով, ով կփոխանցի Իմ Խոսքերը, այլ ոչ թե՝ իր, չհավատացող 

աշխարհին: 

 

Ուշ դարձրեք Իմ Խոսքին հիմա, քանի որ այն տրվում է ձեզ՝ ձեզ փրկելու համար: Ձեզ 

նախազգուշացնելու համար: Եվ ձեզ մաքրագործելու համար: 

 

Պատրաստ եղեք, երբ ժամանակը գա: 

 

Ես գալիս եմ Պատգամների միջոցով ձեզ նախապատրաստելու: Դուք չգիտեք օրը, ոչ 

էլ ժամը: Ուտի պետք է նախապատրաստեք ձեր հոգիներն այնպես, ասես Իմ գալու 

ժամանակը հենց հաջորդ օրն է: 

 

Միշտ պատրաստ եղեք: Ես խնդրում եմ որ պարզ ու բաց մտքով կարդաք Իմ 

Պատգամները առաջին անգամից, քանի որ հավանաբար դա կլինի միակ անգամը, որ 

ականատես կլինեք Երկնքից եկող Իմ Ձայնին մինչև կգա այն օրը որին բոլորդ 

սպասում եք: 

 

Ես օրհնում եմ ձեզ բոլորիդ: 

 

Ես նշան եմ անում ձեզ՝ գալ Ինձ մոտ: 

 

Երբ Ես ձեզ խնդրում եմ աղոթել, Ես պարզապես խնդրում եմ ձեզ վստահել Ինձ ձեր 

սեփական պարզ բառերով: Ձեր սեփական ձևով: Ձեր անձնական մտքերով: Ես լսում 



եմ ամեն ինչ: Ես տեսնում եմ ամեն ինչ: Ես զգում եմ այն, ինչ դուք եք զգում: Ես 

ձեզանից յուրաքանչյուրի հետ եմ՝ կանգնած ձեր կողքին, պարզապես սպասելով այն 

օրվան, երբ դուք վերջապես տեղի կտաք Իմ Կանչին: 

 

Դուք ոչինչ չունեք Ինձնից վախենալու, քանի որ ձեր հանդեպ Իմ Սերը կհաղթահարի 

ցանկացած խավար, որը ձեզ Ինձնից հեռու է պահում: 

 

Շրջվեք դեպի Ինձ, և Ես դուրս կհեղեմ Իմ Լույսը ձեզ վրա: 

 

Հետո Ես կտամ ձեզ այն խաղաղությունը, որին դուք ձգտում եք: Ես սպասում եմ: Ես 

համբերատար եմ: 

 

Եկեք Ինձ մոտ, երբ պատրաստ լինեք: 

 

Ես սիրում եմ ձեզ: Ես օրհնում եմ ձեզ: 

 

Ձեր Փրկիչ 

Հիսուս Քրիստոս 

 

 

 

 

Այս առաքելությունը մարգարեության վերջին ընծան է՝ 

թույլ տրված Իմ Հոր կողմից, հոգիներ փրկելու համար 
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Իմ, սիրելի աղջի՛կ, արագությունը, որով Իմ պատգամները տրվում են մարդկությանը, 

ցույց է տալիս այս Առաքելության հրատապությունը: 

 

Այնքա՜ն շատ մարդիկ աշխարհում կորած են: 

Այնքա՜ն շատ խեղճ հոգիներ չգիտեն թե ով է Աստված՝ Իմ Հայրը: 

 

Այնքա՜ն շատերը չեն ընդունում Ինձ՝ Նրա սիրելի Որդուն, որպես Ճշմարիտ Մեսիան: 

 

Այս առաքելությունը մարգարեության վերջին ընծան է՝ թույլ տրված Իմ Հոր կողմից, 

հոգիներ փրկելու համար: 

 

Այս Պատգամները քրիստոնյաների, հրեաների, մուսուլմանների, աթեիստների, 

ագնոստիկների և բոլոր նրանց համար են, ովքեր սփոփանք են փնտրում մարդու 

կողմից ստեղծված կրոնների մեջ: 

 

Բոլոր մարդիկ, բոլոր հոգիներն ունեն միևնույն ցանկությունը՝ իմաստ գտնել իրենց 

կյանքի մեջ: 

 



Մեծ մասի համար սիրտ կոտրող է, եթե չեն հավատում Աստծուն, քանի որ նրանք 

հավատացած են, թե ամեն ինչ վերջանում է, երբ իրենց կյանքը երկրի վրա 

ավարտվում է: 

 

Ո՜հ, եթե միայն նրանք կարողանային տեսնել, թե ինչ է տեղի ունենում, երբ իրենց 

հոգիները գալիս են Իմ առջև: Նրանք տեսնում են Ինձ և անխոս են, քանի որ չեն 

կարողանում հավատալ, որ Ես իրական եմ: Այդպիսի շատ հոգիների ուրախությունը 

համընկնում է միայն թեթևացման հետ, եթե նրանք մահանում են Շնորհի Վիճակում: 

 

Սակայն խավարի մեջ գտնվող հոգիների ուրախությունը, երբ նրանք տեսնում են Ինձ, 

ընդհատվում է, և նրանք հեռու են քշվում Ինձնից դեպի դժոխքի խորքերը շոկի և 

հուսահատության վիճակում: 

 

Այն հոգիները, ովքեր գիտեն Աստծո Ուսուցումները Նրա մարգարեների միջոցով և 

երկրի վրա Իմ սեփական Առաքելության արդյունքում, և ովքեր մերժում են Ինձ, 

նրանք գիտեն դա: 

 

Դուք ընտրել եք մեջք շրջել Ճշմարտությանը: Ձեր հանդեպ Իմ ունեցած Սիրո 

պատճառով Ես կանեմ ամենը ինչ կարող եմ՝ բացելու համար ձեր աչքերը: 

 

Ես ընծաներ կբերեմ և Իմ Մեծ Գթասրտության պատճառով կփրկեմ ձեզ: Ես կոչ եմ 

անում բոլորիդ անկախ նրանից, թե ինչ կրոնի եք հետևում, որ հիմա լսեք այս 

Խոսքերը: 

 

Դուք բոլորդ գիտեք, թե ինչ է նշանակում լինել ընտանիքի մի մասը: 

 

Ձեզնից ոմանք բավական բախտավոր են եղել ծնվելու այնպիսի ընտանիքներում, ուր 

սեր կա: 

 

Մյուսներն այնքան էլ օրհնյալ չեն և դժվարություններ ու խավար են տեսել 

ընտանիքում: Մյուսները կորած են, կապտուկներով ծածկված, բարկացած և չեն 

կարող ճշմարիտ սեր զգալ իրենց ընտանիքների հանդեպ: 

 

Ոմանց դուրս են նետել անապատ՝ իրենք իրենց համար հոգալու, և ոչ մեկը չկա որ 

օգնի նրանց: 

 

Ոմանք պարզապես որևէ հենարանի կարիք ունեն՝ հենվելու համար, որպեսզի հույս 

զգան: Ահա թե ինչու շատ խեղճ հոգիներ փորձում են գտնել կրոններ, որոնք 

ապահովում են այդ բացակայող կապը: 

 

Ցավոք, դա պարզապես նրանց ավելի է տանում դեպի հուսահատություն: Քանի որ 

այդ կրոնները հիմնված են ստի վրա: 

 

Ստերը վնասում են ձեզ, զավակնե՛րս: Նրանք ձեզ տալիս են անվտանգության կեղծ 

զգացողություն: Այդ կրոնները նյութ չունեն, որովհետև չեն հետևում Ճշմարտությանը՝ 



Տիրոջ ճանապարհին: 

 

Պարզապես իմացեք, որ Մենք՝ Սուրբ Երրորդությունը, ձեր ընտանիքն ենք: Նոր 

Երկինքն ու Երկիրը կլինեն ձեր ճշմարիտ տունը: 

 

Հետևեք Ինձ Ճշմարտության ճանապարհով, որպեսզի Ես կարողանամ տանել ձեզ 

դեպի իրավամբ ձեզ պատկանող տունը: 

 

Մի տուն՝ այնքան լի սիրով և ուրախությամբ, որ միայն դրան պետք է ձգտեք: 

Խնդրում եմ բացեք ձեր աչքերը, որովհետև ժամանակը եկել է աշխարհի համար որ 

վերջպես ստանա Ճշմարտության Ուխտը: 

 

Իմ Մահը Խաչի վրա Ուխտ էր՝ ձեզ փրկություն բերելու համար: 

 

Իմ Երկրորդ Գալուստը նույնպես մի Ուխտ է, վերջնական Ուխտը, ձեզ տուն՝ Աստծո 

մոտ բերելու համար, ով ամեն բանի Արարիչն է: 

 

Իմ Հայրը՝ Ամենաբարձրյալ Աստված, հիմա Ինձ շուտով ուղարկում է՝ փրկություն 

բերելու Իր բոլոր զավակներին: 

 

Ես կարող եմ սա անել և իրականացնել Իմ Հոր Խոստումը միայն եթե կարողանամ 

փրկել յուրաքանչյուր հոգու: 

 

Գրավ մի դրեք սիրով, ուրախությամբ և հրաշքով իրականություն դառնալիք կյանքի 

հնարավորությունը Խաղաղության Նոր Դարաշրջանում: 

 

Ձեր Հիսուս 

  

 

Ես կոչ եմ անում ձեզ հիմնել կենտրոններ, որտեղ կարող 

եք վստահանալ, որ Իմ Պատգամները տարածվում են  
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ բանակը կազմավորվել է, և նրա շարքերը կտարածվեն 

քրիստոնյա երկրներում, ինչպես նաև այն երկրներում, ուր կոմունիստներն են 

ղեկավարում: 

Ոչ մի երկիր չի մնա առանց Իմ բանակի կողմից դիպչելու, Իմ Մնացորդ Բանակի: 

Իմ բանակի ներսում կապավորներ կլինեն, ամեն դասի, ապահովելու համար, որ 

հոգիներ դարձի բերելու Իմ Առաքելությունը հաջողություն ունենա: 



Նրանք բոլորը, Իմ բանակում, անկախ իրենց ունեցած դերի, մի ընդհանուր բան 

կունենան: 

Նրանք կծառայեն Ինձ խոնարհ սպասավորությամբ, և Իմ՝ իրենց Հիսուսի հանդեպ 

նրանց ունեցած սերը վառ կմնա ողջ Առաքելության ընթացքում: 

Սուրբ Հոգու կողմից վառված Բոցերի Ջահը չի մարի, քանի որ դա մի յուրահատուկ 

ընծա է՝ Իմ զինվորներին ուժեղացնելու համար: 

Հիշեք, սա կլինի մի պատերազմ, որն Իմ Հայրը կապահովի, որպեսզի այն հաղթի 

հանուն Աստծո: 

Ես կոչ եմ անում բոլորիդ հիմնել կենտրոններ, որտեղ կարող եք վստահանալ, որ Իմ 

Պատգամները տարածվում են ամեն հնարավոր ձևով: 

Աղոթքը այդ կենտրոնների կարևոր մասն է, որովհետև երբ հիմնեք աղոթախմբեր, 

կուժեղացնեք Իմ բանակի զորությունը: 

Ես կավելացնեմ դարձը, մինչ ավելի շատ աղոթախմբեր կհիմնվեն Իմ Սուրբ Անվամբ: 

Անվանեք այդ աղոթախմբերը <<Հիսուսը՝ մարդկությանը>> և թողեք մնացածն Ինձ: 

Իմ Սուրբ Հոգին կծածկի ձեզ այդպիսի խմբերում և ուղղություն կտա ձեր ամեն 

քայլին: Շուտով Ես ձեզ հետագա ցուցումներ կտամ: 

Խաղաղության մեջ եղեք: Ես երջանիկ եմ, որ դուք, Իմ սիրելի աշակերտնե՛ր, 

պատասխանեցիք Իմ Կանչին այնպիսի սիրով և վստահությամբ: 

Ձեր Հիսուս 

 

Իմ Անունն այլևս չի հարգվում: Իմ Անվանը հայհոյում են 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես զգում եմ մերժման ցավը և մարդկության ատելությունը 

յուրաքանչյուր օրվա ամեն պահի: 

 

Այն երբեք չի թուլանում: Իմ Խաչելությունը միայն սկիզբն էր: 

 

Այն կարող էր ազդարարել մարդկության փրկությունը, բայց Իմ ցավը կշարունակվի 

մինչև Սատանան աքորվի: 

 



Մինչ նա ներկա է և թագավորում է երկրի վրա, որը նա անում է մինչև հիմա, Իմ ցավն 

ու տառապանքը երբեք չի վերջանում: 

 

Միակ թեթևացումն այն ուրախությունն է, որը Ես զգում եմ, երբ տեսնում եմ մաքուր 

հոգիների՝ միմյանց հանդեպ ունեցած իսկական սերն աշխարհում:  

 

Այդ սերն է, որ հնարավոր է դարձնում գիշերվա և ցերեկվա միջև Լույսի պահումը: 

Քանի որ առանց Իմ Սիրո խավարը կգերիշխեր օրվա մեջ քսանչորս ժամ: 

 

Պատկերացրեք, եթե ցանկանում եք, Իմ ցավը: 

 

Ձեզնից նրանք, ովքեր ցավ և վիրավորանք են զգում նրանց կողմից ում սիրում են, 

ճշտորեն կիմանան թե ինչի է նման Իմ ցավը: 

Երբ ձեզ մտավորապես և ֆիզիկապես  դաժանորեն տանջում է ձեր կողմից սիրված 

մեկը, ցավն ավելի դժվար է տանել: 

 

Նույնիսկ եթե գիտեք, որ ձեզ հետապնդող անձնավորությունը սարսափելի խավարի 

մեջ է, դա չի թեթևացնում ձեր ցավը: Այն ավելացնում է ձեր տառապանքի 

ուժգնությունն ու խստությունը: 

 

Դա այն պատճառով է, որ դուք դեռևս հոգ եք տանում ձեզ տանջողների մասին, բայց 

գիտեք, որ նրանք տառապում են և չեն կարող օգնել իրենք իրենց՝ փոխվելու: 

 

Այնպիսի խավարի մեջ են նրանք, որ երբ փորձում եք բացատրել թե ինչ պետք է անեն 

իրենց խավարից ազատվելու համար, նրանք չեն լսում: 

 

Նրանք չեն ցանկանում լսել: 

 

Ոչ էլ ցանկանում են երիտասարդացնել իրենց ոգին՝ տեսնելու համար այն լույսը, 

սերը և ուրախություը, որը կզգային, եթե միայն լսեին ձեզ՝ այն միակ 

անձնավորությանը, ով ճշմարիտ սիրում է իրենց չնայած իրենց մեղքերին, իրենց 

ազատվելու միակ հնարավորությանը՝ մերժելու այն վտանգավոր մութ ամպը, որը 

ծածկում է իրենց ողջ ոգին: 

 

Մերժման ցավը դժվար է Ինձ՝ ձեր Փրկչի, մարդու Որդու համար: 

 

Ես տառապեցի սոսկալի ֆիզիկական տառապանքով, որի մեծ մասը 

մանրամասնորեն չի տրվել աշխարհին: Այնքա՜ն սոսկալի էր տառապանքը: 

Որովհետև Ես չեի կամենում այդ տեսակի համակրանք: 

 

Ո՛չ, Ես պարզապես փնտրել եմ ձեր հավատարմությունը, ձեր հավատքը, ինչպես նաև 

այն ուրախությունն ու թեթևությունը, որը դուք զգում եք՝ իմանալով որ փրկվել եք 

հավիտենական դատապարտությունից: 

 



Բայց արդյո՞ք մարդկությունն իսկապես գիտի այն Ընծայի մասին, որը Ես նրան 

իրականում տվել եմ: 

 

Շատերն են գնում պատարագի, կամ ստանում գինին մյուս քրիստոնեական 

եկեղեցիներում՝ պատվելու համար Իմ Ընծան, բայց նրանք չեն հասկանում, թե դա ինչ 

է նշանակում: 

 

Ես տվեցի Ինձ ամբողջապես՝ Մարմնով, Մտքով և Հոգով: Երբ Հաղորդություն եք 

ստանում, պետք է կուլ տաք Իմ Մարմինն ամբողջապես, այլ ոչ թե պարզապես ասեք, 

թե պատվում եք Ինձ: 

 

Քանի որ առանց Իմ Մարմնի՝ Իմ Իրական Ներկայության, Ես չեմ կարող գրավել ձեր 

հոգիները: Մի՞թե չգիտեք դա:  

 

Ինչու՞ չեք ընդունում Իմ առատաձեռն Ընծան այնպես, ինչպես այն բացատրվեց Իմ 

առաքյալներին: Որ Սուրբ Հաղորդությունն իսկապես Իմ Մարմինն է: 

 

Դուք չեք կարող պատկերացնել այն շնորհները, որոնք կորած են ձեզ համար, ձեր 

ընտանիքների և սերունդների համար այն պատճառով, որ հեռացրել եք այդպիսի 

Ընծայի Զորությունը: 

 

Իմ ցավը երբեք չի անցնում: Ես ողբում եմ: Ես տառապում եմ: Ես լաց եմ լինում, երբ 

տեսնում եմ մեղքն այնքան համատարած աշխարհում, որ Իմ Անունն այլևս չեն 

պատվում: Իմ Անվանը հայհոյում են: Ես սուր ցավ եմ զգում: 

 

Քեզ, աղջի՛կս, տրվել է այդ նույն ցավը վերջին մի քանի ամիսներին: Ես թույլ տվեցի 

որ չարի կողմից այդ վիրավորանքը ազդի քեզ վրա: Այդ զոհաբերությունը, 

առաջարկված Ինձ քո կողմից որպես զոհաբերվող հոգի, դժվարին էր, բայց դու մի 

պարզ դաս սովորեցիր դրա միջոցով: 

 

Երբ դու հանուն Ինձ զոհ ես դառնում այդպիսի դաժան ձևով ուրիշների ձեռքում, դու 

զգում ես հենց այն ցավը, որը Ես եմ զգում միևնույն ժամանակ: 

Մեր ցավը միահյուսված է, աղջի՛կս, այդ միստիկ միության մեջ: Դու կամավոր 

կերպով ընդունեցիր զոհաբերվող հոգի դառնալու Իմ Կանչը, իմանալով 

հետևանքները, հոգիներ փրկելու համար, չնայած դա վախեցնող էր: 

 

Հիմա, երբ դու դարձ ես բերում, գիտես, որ երբ տառապանք է պահանջվում, դա նրա 

համար է, որ համապատասխանեցվի Իմ սեփական տառապանքի հետ, որը շատ 

տրավմատիկ և վիրավորական է: 

 

Ժամանակ առ ժամանակ դու կփորձես պայքարել քեզ վրա պարտադրվող սարսափից 

քո մարդկային բնության պատճառով, հատկապես երբ նույնիսկ քո դաստակների մեջ 

մեխվող մեխերի ցավն ավելի նախընտրելի կլինի այն տառապանքից, որը քեզ խնդրել 

եմ կրել հանուն Ինձ: 

 



Իմ Շնորհներն օգնեցին քեզ, որ ենթարկվես տառապելու այս խնդրանքներին: Դրանք 

քեզ տվեցին մի այնպիսի զորություն, որը քեզ թույլ տվեց բարձրանալ, կանգնել բարձր 

և գովաբանել Աստծուն: Քանի որ դրանք շնորհներն են՝ օգնելու համար քեզ, որ 

ընդունես տառապանքը որպես ընծա Աստծուն՝ մահացու մեղքի մեջ գտնվող 

հոգիներին փրկելու համար:  

 

Զավակնե՛րս, մյուս անգամ, երբ ինչ-որ մեկը տառապանք պատճառի ձեզ, ձեզ հետ 

դաժանորեն վարվի կամ մտավոր հիվանդ համարի, դուք կհաղթահարեք ձեր ցավը, 

եթե կարողանաք հիշել սա: 

 

Աղոթեք Ինձ այս խաչակրաց աղոթքը (75) Ես Քեզ եմ տալիս իմ ցավը, սիրելի Հիսուս.    

 

Հիսու՛ս, ես միացնում եմ իմ ցավն ու տառապանքը այն տառապանքին, որը Դու 
կրեցիր Գողգոթայում Քո Հոգևարքի ժամանակ:  
Ինձ հասցվող ուրաքանչյուր հարված և մեղադրանք ես  առաջարկում եմ Քեզ՝ ի 
պատիվ Քո Փշե Պսակի:  
Ինձ հասցվող յուրաքանչյուր անարդար քննադատություն ես առաջարկում եմ Քեզ՝ ի 
պատիվ Պիղատոսի առջև Քո կրած նվաստացման:  
Ուրիշների կողմից ինձ հասցվող յուրաքանչյուր ֆիզիկական տառապանք ես 
առաջարկում եմ ի պատիվ սյան մոտ Քո Խարազանման: 
Իմ կրած յուրաքանչյուր վիրավորանք ես առաջարկում եմ ի պատիվ այն ֆիզիկական 
տանջանքի, որը Դու կրեցիր Փշե Պսակի ընթացքում, երբ պատռեցին Քո Աչքը:  
Ամեն անգամ, երբ ես փորձում եմ կրկօրինակել Քեզ, հայտնել Քո Ուսուցումները, և 
երբ ծաղրի եմ ենթարկվում հանուն Քո Սուրբ Անվան, թույլ տուր ինձ օգնել Քեզ 
Գողգոթայի ճանապարհին:  
Օգնիր ինձ ազատվել հպարտությունից և երբեք չվախենալ ընդունելու, որ ես սիրում 
ես Քեզ, սիրելի Հիսուս:  
Իսկ երբ ամեն ինչ արդեն անհույս թվա իմ կյանքում, սիրելի Հիսուս, օգնիր ինձ քաջ 
լինել, հիշելով, թե ինչպես Դու կամովին թույլ տվեցիր որ խաչեն քեզ այդպիսի վայրի 
և դաժան ձևով:  
Օգնիր ինձ ոտքի կանգնել և համարվել ճշմարիտ քրիստոնյա, Քո բանակի ճշմարիտ 
զինվոր, խոնարհ և զղջացող սրտով, ի հիշատակ այն Զոհաբերության, որ Դու 
կատարեցիր հանուն ինձ:  
Բռնիր ձեռքս, սիրելի Հիսուս, և ցույց տուր ինձ, թե ինչպես կարող է իմ սեփական 
տառապանքը ոգեշնչել ուրիշներին՝ միանալու Քո բանակին այն միանման մտածող 
հոգիների հետ, ովքեր սիրում են Քեզ:  
Օգնիր ինձ ընդունելու տառապանքը և առաջարկելու այն Քեզ որպես մի ընծա՝ 
հոգիներ փրկելու համար այն վերջնական մարտում, որը /մղվում է/ չարի 
բռնակալության դեմ: Ամեն:  
 

Տառապանքը, աղջի՛կս, որքան էլ որ այն դժվար է, մի Ընծա է, որը Ես օգտագործում 

եմ, տալով այն նրանց, ում Ես վստահում եմ Իմ Սրտում, որպեսզի կարողանամ 

հոգիներ փրկել: 
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Դու, աղջի՛կս, մեծապես թեթևացրել ես Իմ տառապանքը քո արձագանքով: 

Այնուամենայնիվ, որոշակի ժամանակ կպահանջվի մինչև Ես կազատվեմ Խաչից: 

 

Դա միայն տեղի կունենա այն ժամանակ, երբ Ես կփրկեմ այսօր աշխարհում կենդանի 

հնարավոր ամեն հոգու: 

 

Ձեր Հիսուս 


