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Հատոր 3 

5 սեպտեմբերի, 2012թ. - 6 hունիսի, 2013թ. 

Մի մեծ բախում ակնհայտ կդառնա, և մարդը կբաժանվի 

մարդուց: Եղբայրը՝ եղբոր դեմ: 

Չորեքշաբթի, 5 սեպտեմբերի, 2012թ., ժ. 14:30 

Իմ սիրելի աղջի’կ, ազգ ազգի ետևից անցումային շրջան են ապրում հենց հիմա: 

Ոչ մի ազգ չի կարող չհասկանալ, որ շատ փոփոխություններ են կախված օդում: 

Ոչ միայն նրանց երկրները կառավարող օրենքներն են սկսում փոխվել, այլև 

ժամանակին նրանց ունեցած հավատքը թվում է թե գոլորշացել է: 

Ավելի ու ավելի քիչ քահանաներ, ավելի ու ավելի քիչ սպասավորներն են առաջ 

գալիս Իմ քրիստոնեական եկեղեցու մեջ, որ պաշտպանեն Աստծո Օրենքները: 

Ոչ էլ նրանք իրենց հավատարմությունն են բարձրաձայնում Ինձ: Դրա փոխարեն 

նրանց ձայները սոսկ շշուկներ են այն ձայների մեջ, որոնք մեծադղորդ խոսքեր և 

սեփական անձի հանդեպ սեր են քարոզում: 

Աստծո Խոսքը կուլ է գնում աթեիստների ձայներին, ովքեր քողարկում են իրենց 

ձայները կառավարական օրենքների հովանու ներքո,  որոնք փոփոխվում են հանուն 

այսպես կոչված Արդարության, հանդուրժողականության՝ հօգուտ բոլորի: 

Ձեր առջև ներկայացվող ստերը նախատեսված են ոչնչացնելու համար ոչ միայն Իմ 

Հոր Խոսքը, այլևս քրիստոնեությունն աշխարհով մեկ: 

Հավատի ուրացությունը տարածվել է անտառային հրդեհի պես և համարյա հասել 

գագաթնակետին: 

Սա է ժամանակը Աստծո միջամտության համար: Բավական են ստերը: 

Ստերի թագավորն ամենուրեք խաբում է Աստծո զավակներին: Մի հետևեք ձեր 

կառավարություններին, ովքեր Աստծո Խոսքը սուտ են հռչակում: 

Մի ընդունեք նոր օրենքներ, որոնք արդարացնում են մահացու մեղքը: Մարտնչեք, 

դուք բոլորդ: Պաշտպանեք այն, ինչը ճիշտ է: 

Թույլ մի տվեք, որ Ստերի Թագավորի քարոզած օրենքները քաշեն ձեզ և ձեր 

ընտանիքներին անհատակ փոսի մեջ: 
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Եթե թույլ տաք օրենքներ, որոնք արգելեն ձեր հավատքի գործադրումը, ապա 

կտառապեք: Ձեր հոգիները սնունդ չեն ստանա, իսկ դուք կհեռանաք Ինձնից: 

Իսկ եթե ընդունեք մարդասպանությունն ու աբորտը և դեմ չկանգնեք այդպիսի 

չարիքի դեմ, ապա ձեր երկիրը կպատժվի Աստծո Ձեռքով: 

Մինչ հավատի ուրացությունը շարունակում է ծաղկել ամենուր, մյուս կողմից 

ավելանում է դարձը, և շուտով այդ երկուսը կբախվեն իրար: 

Մի մեծ բախում ակնհայտ կդառնա,  և մարդը կբաժանվի մարդուց: Եղբայրը՝ եղբոր 

դեմ: Հարևանը՝ հարևանի դեմ: 

Երկու ճանբար կլինի: Նրանք, ովքեր սիրում են Աստծուն, և նրանք՝ ովքեր չեն սիրում: 

Ես յուրաքանչյուր հոգու հնարավորություն կտամ որոշելու, թե որ ճամբարի մասն են 

ցանկանում դառնալ, հույսով, որ նրանք կընտրեն Ինձ՝ իրենց սիրելի Փրկչին: 

Դուք, Իմ աշակերտնե՛ր, ձեր աղոթքների միջոցով, հատկապես իմունիտետի շնորհի 

համար խնդրական աղոթքով, կարող եք ավելի շատ հոգիներ բերել Ինձ մոտ: 

Հետո Ես կխլեմ բարի մարդկանց կտանեմ Իմ Գիրկը, ինչպես կանխասացվել է, և մի 

ակնթարթում նրանք կլինեն ապահովության մեջ: 

Իմ Խոստումն է փրկել մարդկությանը: 

Բայց վերջնական ընտրությունը կթողնվի, որպեսսզի յուրաքանչյուր հոգի ընտրի իր 

սեփական ազատ կամքով: 

Ձեր Հիսուս 

 

Իմ առաջատար սպասավորները հանդարտորեն 

մարսում են Իմ Խոսքը 
 

Հինգշաբթի, 6 սեպտեմբերի, 2012թ., ժ.18:30 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ Եկեղեցին երկրի վրա վերջապես ճանաչում է, որ Ես հիմա 

հաղորդակցվում եմ աշխարհի հետ քո՝ յոթերորդ պատգամատարի միջոցով:  

Իմ առաջատար սպասավորները հանդարտորեն մարսում են Իմ Խոսքը, չնայած 

նրանք հրապարակայնորեն չեն հայտարարի թե այս Խոսքերը գալիս են Իմ Սուրբ 

Շրթունքներից:  

Նրանք գիտեն որ դրանք գալիս են Ինձնից, և Ես դիպել եմ նրանց սրտերին և վեր 

բարձրացրել նրանց հոգիները, որպեսզի նրանք հետևեն հիմա Իմ առաջնորդությանը:  

Իմ սրբազան սպասավորներից այնքան շատերն են հիմա փնտրել այս ժամանակ 

մարդկությանը տրվող Իմ Խոսքերը:  

Նրանք հիմա Իմ յուրահատուկ շնորհների կարիքն ունեն, քանի որ առանց դրանց չեն 

կարողանա առաջնորդել Իմ հոտը իսկական վստահությամբ:  



Իմ Սուրբ Հոգին հեղվում է Իմ տեղական սրբազան սպասավորների վրա, որպեսզի 

նրանք գտնեն ուժը՝ առաջնորդելու Իմ Եկեղեցին առջևսւմ սպասվող փշոտ խիտ 

ջունգլիի միջոցով:  

Երբեք չվախենաք, Իմ սրբազան սպասավորնե՛ր, քանի որ Ես երբեք չեմ լքի ձեզ: 

Դուք կզգաք Իմ Ներկայությունը առջևում սպասավող ժամանակներում երբ Իմ 

Մարմինը՝ Իմ Եկեղեցին, կհալածվի:  

Այդ Սուրբ Ներկայությունը կլինի ձեր կայմակալը /հենարանը/, քանի որ դուք կարիք 

կունենաք Իմ ամբողջ օգնությանը, որպեսզի պահեմ ձեզ Աստծո զավակներին դեպի 

իրավամբ իրենց պատկանող ժառանգությունն առաջնորդելու ժամանակ:  

Ես ընդունում եմ, որ ձեզնից շատերը բարձրաձայն չեն արտահայտվի: Ես հասկանում 

եմ թե ձեզ համար որքան դժվար կլինի բացահայտորեն հռչակել Իմ վերջին 

ժամանակների մարգարեի միջոցով ձեզ տրվող Իմ Խոսքը: Բայց իմացեք սա:  

Դուք պարտականություն ունեք Աստծո զավակների հանդեպ՝ առաջնորդելու և 

ուղղություն տալու նրանց դեպի Ճշմարտությունը:  

Դուք երբեք չպետք է ընդունեք ստերը Ճշմարտության փոխարեն:  

Դուք գիտեք, որ Իմ Ուսուցումների Ճշմարտությունը փորագրված է քարի մեջ: 

Իմ Ուսուցումները չեն փոխվել և երբեք չեն փոխվի: 

Իմ Նոր Հայտնությունները, որոնք պարունակվում են հայտնության գրքի Կնիքների 

մեջ, շուտով ձեզ հայտնի կդարձվեն:  

Վստահեք Ինձ: 

Ընդունեք, որ Ես խոսում եմ ձեզ հետ հիմա, քանի որ Ես երբեք չէի լքի ձեզ այս 

ժամանակ:  

Իմ պարտականությունն Իմ Հոր հանդեպ այն է, որ ապահովեմ որ աշխարհը հարկը 

եղածին պես նախապատրաստված լինի Ւմ Վերադարձին՝ Աստծո յուրաքանչյուր 

զավակին փրկելու համար:  

Ձեր Հիսուս 

 

Այս առաքելությունը կարելի է համեմատել հսկայական 

օվկիանոսային գծանավի փրկության հետ 

Ուրբաթ, 7 սեպտեմբերի, 2012թ., ժ. 20:35 



Իմ սիրելի աղջի՛կ, դու երբեք չպետք է զգաս, թե միայնակ ես աշխատում այս 

Առաքելության մեջ, նույնիսկ եթե դա այդպես թվա: 

Դու պետք է իմանաս, որ աշխարհում շատ մարդիկ են լսում Իմ Սուրբ Խոսքը, և որ Իմ 

Պատգամները հոգիներ են փրկում: 

Այս առաքելությունը կարելի է համեմատել հսկայական օվկիանոսային գծանավի 

փրկության հետ: 

Շատ հոգիներ են նախազգուշացվում վտանգի մասին, և նրանց նախապես ասվում է 

փրկության պլանը: 

Եթե լսեն, նրանք կփրկեն ոչ միայն իրենց, այլև իրենց ընտանիքների և ընկերների 

կյանքը: 

Շատերը չեն լսի և կասեն. <<Ի՞նչ վտանգ>>: Նրանք չեն ընդունի փրկարար 

նավակները, որովհետև չեն հավատում որ նավը կխորտակվի: 

Ոչ, ասում են նրանք, դա կեղծ նախազգուշացում է, կեղծ ահազանգ: Մինչ ժամանակը 

կմոտենա, և վերջնական օրերն ակնհայտ կդառնան, նրանք կմագլցեն ամենուր՝ 

փնտրելով ապահով վայր: 

Նրանք կվազեն և կթաքնվեն պայթյունից, երբ լեռները կսուզվեն ծովերի մեջ, և երբ 

երկինքը կդառնա արյունի պես, բայց նրանք չեն փախչի: 

Այն հոգիները, որոնք սարսափելի ծանր մեղքեր են գործում Իմ Հոր դեմ և գիտեն, թե 

որքան սև են իրենց հոգիները, նրանք կկորչեն: 

Նրանք, ովքեր կանգնած կլինեն Գազանի կողքին, այդ էտապում կփորձեն փրկվել 

նրա ճանկերից: Քանի որ այդ ժամանակ է, որ Ճշմարտությունը վերջապես 

արշալույսի պես կբարձրանա նրանց վրա, և Լույսը չի լինի նրանց իրավունքը: 

Միայն խավարը կթեթևացնի նրանց ցավը, և չնայած դրան, այն նրանց կբերի նաև 

չթուլացող սարսափ և տառապանք: 

Երբեք մի մերժեք այն օգնությունը, որի կարիքն ունեք ձեր հոգիները 

նախապատրսատելու համար: Դուք պետք է ընդունեք, որ աշխարհում պետք է 

արմատախիլ արվի չարությունը: 

Այն մեղավորները, ովքեր մերժում են փոխվել, նույնիսկ այն բանից հետո, երբ նրանց 

կտրվի Աստծո Խոսքի Ճշմարտությունը, չեն դիմանա վերջնական մարտին: 

Նրանք կնետվեն կրակի լճի մեջ գազանի հետ միասին, և դա չի լինի նրանց 

տառապանքի վերջը: Այն կլինի միայն սկիզբը: 

Նրանց, ովքեր ծաղրում են հոգիներին նախապատրաստելու Իմ ջանքերը, ձեզ կտրվի 

ամեն մի հնարավոություն՝ ետ դառնալու դեպի ինձ: 

Ամեն ջանք կարվի՝ ձեզ փրկելու համար: Եթե չեք ընդունում Իմ Ձեռքը՝ փրկարար 

նավակը, որի կարիքն ունեք ձեզ ջրի վրա պահելու համար, դուք կընկղմվեք վշտի մեջ: 

Միայն ուրիշների աղոթքները կարող են փրկել ձեզ:  

Երկիրն այնպես է թվում, ինչպես եղել է դարեր առաջ: 

Երկինքը նույնն է թվում: 

Արևը փայլում է, ինչպես միշտ: 

Լուսինը մեղմ փայլում է պայծառ գիշերով, և մարդը շարունակում է զարմանքից 



շնչահեղձ լինել Աստծո Արարչությամբ: 

Բայց փոփոխություններն արդեն սկսվել են, և նրանց, ովքեր զգոն են, Ես ասում եմ 

հետևյալը: 

Դուք գիտեք և զգում եք փոփոխությունը: Կատարեք ձեր պարտականությունը և 

օգտագործեք աղոթքը, որպեսզի մարդկության աչքերը բացվեն Ճշմարտության 

հանդեպ, և որ բոլորի սրտերը բացվեն Աստծո Սիրո համար: 

Իր բոլոր զավակների հանդեպ Աստծո ունեցած Սիրո և նրա զավակների 

պատասխանի միջոցով է որ մարդկային ռասան կարող է փրկվել: 

Ձեր Հիսուս 

Կույս Մարիամ. Մի հրաշալի ապագա է Աստծո բոլոր 

զավակների առջևում 

Շաբաթ, 8 սեպտեմբերի, 2012թ., ժ. 15:30 

Զավա՛կս, թող Աստծո բոլոր զավակները հանգիստ նստեն և թույլ տան, որ Նրա 

Լույսը փայլի իրենց հոգիների միջով: 

Կարևոր է ժամանակ հատկացնել կատարյալ լռության մեջ՝ մտածելու համար Աստծո 

Սիրո մասին, և մարդկությանը փրկելու Իմ Որդու պլանի մասին: 

Մի հրաշալի ապագա է Աստծո բոլոր զավակների առջևում, և Խաղաղության այդ Նոր 

Դարաշրջանը կողջունեն բոլոր նրանք, ովքեր այդքան բախտավոր կլինեն ներս մտնել 

դարպասներից: 

Մինչև այդ օրվա գալը, չարի կողմից ամեն ջանք գործ կդրվի՝ աշխարհում 

պառակտում և ատելություն առաջացնելու համար: 

Նա և նրա չարքերը բաժանում են առաջացնում Աստծո զավակների միջև: 

Նրանք խրախուսում են մարդասպանությունը, աբորտը, ատելությունը, բռնությունը, 

հալածանքն ու պատերազմը աշխարհի յուրաքանչյուր մասում: 

Նրանք հանգիստ չեն ունենա մինչև ծուղակը չգցեն յուրաքանչյուր թույլ հոգու, որ 

տեղի տան իրենց առջև դրված գայթակղություններին և մեղանաչեն Տեր Աստծո՝ 

Ամենաբարձրյալ Աստծո հանդեպ: 

Այնքան շատ հոգիներ են անգիտակցաբար թույլ տվել, որ իրենց տանեն դեպի նրանց 

խավար բանտը, որտեղից շատ դժվար է ազատվել երբ արդեն ընկել են այնտեղ: 

Հենց որ չարը իշխանություն է ձեռք բերում հոգու վրա, նա կանգ չի առնում, մինչև 

ամբողջովին չի թունավորում խեղճ հոգուն: 

Հետևաբար, մեղքից պետք է խուսափել, քանի որ ոչ մի մեղք քիչ հետևանքներ չունի: 

Միայն մեկ գայթակղությունը բավական է, որ հոգին դառնա թույլ և անպաշտպան: 

Աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք այն պատերազմի դեմ, որը հիմա չարն է սանձազերծել 

Աստծո զավակների դեմ: 

Երբ որևէ մեկը մեղանչում է ձեր դեմ, նույնիսկ այն դեպքում, երբ դուք անմեղ զոհ եք, 

դուք չպետք է ձեզ թույլ տաք վրեժխնդիր լինել մեղքի միջոցով, քանի որ դա հենց այն 



է, ինչ չարն ուզում է: 

Նա դնում է մի հոգուն մյուսի դեմ, հուսալով, որ այդ երկուսի արանքում 

ատելությունը կնստի: 

Զգոն եղեք ամեն օր և երբեք մի մոռացեք այն պաշտպանությունը, որն առաջարկում է 

Իմ Սուրբ Վարդարանը Սատանայի դեմ:   

Ես խրախուսում եմ բոլոր հոգիներին, բոլոր կրոններին, որ ամեն օր ասեն Իմ Սուրբ 

Վարդարանը: Երբ դա անեք, չարը կխուսափի ձեզնից և կթողնի ձեզ, քանի որ նա չի  

կարող դիմանալ այն ցավին, որը զգում է, երբ Իմ Վարդարանն ասվում է, հատկապես 

երբ այն բարձրաձայն է ասվում: 

Գնացեք խաղաղությամբ: Հիշեք, Ես ողջ մարդկության Մայրն եմ: 

Ես Փրկության Մայրն եմ: Աստծո զավակները պետք է փնտրեն Իմ 

պաշտպանությունը: 

Իմ օգնությունն ու աղոթքները խնդրելու միջոցով ձեզ շատ շնորհներ կտրվեն: 

Աստծո Մայր 

Փրկության Մայր 

 

Ճշմարիտ սերը գալիս է Աստծուց 

Կիրակի, 9 սեպտեմբերի, 2012թ., ժ. 10:00 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ կասկածում ես Աստծո Սիրուն, ապա կասկածում ես ճշմարիտ 

սիրո գոյությանը: Եվ քեզ մնում է միայն խեղաթյուրված սեր: 

Ճշմարիտ սերը գալիս է Աստծուց: Երբ մարդը Աստծուն չի սիրում բավարար չափով, 

ապա նա անկարող է սիրել մեկ այլ մարդկային արարածի ճշմարիտ սիրո լրությամբ: 

Միայն նրանք, ովքեր իրենց հոգում ունեն Աստծո Սիրո կրակը, միայն նրանք կարող 

են ճշմարտապես փոխանցել սիրո իմաստը մեկ այլ անձնավորության մեջ: 

Նույն բանը ճիշտ է նրանց համար, ում ամուսնությունն օրհնվել է Իմ Եկեղեցու 

կողմից: 

Աստծո Սերը, որը կփայլի տղամարդու և կնոջ ամուսնության վրա որ սիրում են 

միմյանց, կներթափանցի նրանց հոգիները, եթե նրանք սիրեն Աստծուն այնպիսի 

անկաշկանդությամբ, որն անհրաժեշտ է խաղաղություն զգալու համար: 

Ճշմարիտ սերը նշանակում է խաղաղություն: Առանց սիրո խաղաղություն չկա, 

որքան էլ փորձեք գտնել այն: Խաղաղությունը կարող է գալ միայն մեկ 

անձնավորության՝ մյուսի հանդեպ ունեցած սիրո միջոցով: 

Երբ սերը պակասում է ձեր կյանքում, ոչ մի բան հավասարակշռված չէ, իսկ դրա 

փոխարեն ընդարմացման զգացում է: 

Սեր գտնելու համար դուք պետք է ձեր սրտում տեղ գտնեք Աստծո համար: 

Աստծուն գտնելու համար դուք պետք է ընդունեք Ինձ՝ ձեր Հիսուսին, որպես Նրա 

սիրելի Որդի: 



Քանի որ, եթե Ինձ թույլ տաք, Ես կտանեմ ձեզ Նրա մոտ: 

Երբ Ես դա անեմ, և երբ Նրա Լույսը նվաճի ձեր հոգին, ձեզ համար հեշտ կլինի սիրել 

մեկ ուրիշ անձնավորության: 

Հոգու մեջ ներկա Աստծո Սերը կբացի մեկ ուրիշի սիրտը: 

Սերը փայլում է աշխարհում դժբախտության, անկարգությունների և պառակտման 

միջով: Այն միակ ճանապարհն է հասնելու խաղաղության ոչ միայն ձեր անձնական 

կյանքում, այլև ձեզ շրջապատող աշխարհում: 

Սերը բերում է խաղաղություն, բայց նրա արմատը պետք է լինի Աստծուց՝ ձեր 

Արարչից եկող իսկական սիրո մեջ: 

Խաղաղությունը բերում է ներդաշնակություն: 

Սերը մարդկային ռասայի պորտալարն է, և առանց դրա դուք կորած եք, միայնակ, 

քաղցած և երբեք խաղաղություն չեք գտնի: 

Ձեր Հիսուս 

 

Ինչպես եք դուք տառապաում աթեիզմի ձեր 

կրծքանշանի ետևում 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ժամանակը, որ աշխարհը վերջապես հասկանա թե Աստված 

գոյություն ունի, մոտ է: 

Բոլոր նրանց, ովքեր հպարտանում են իրենց աթեիզմով, որը նրանք կրում են ինչպես 

պատվո հպարտ շքանշան, Ես ասում եմ հետևյալը: 

Երբ ժամանակը գա, և երբ կարողանաք տեսնել Ճշմարտությունը որ Ես տալիս եմ 

ձեզ, դուք դեռևս կասկածներ կունենաք: 

Իմացեք, որ ձեր կասկածները, որոնք հիմա չկան, քանի որ կարծում եք թե գիտեք 

Ճշմարտությունը, անեծք են: 

Այդ Սատանան է, որ սկզբում ձեզ հրապուրում է, իսկ հետո՝ անիծում: 

Դուք Աստծո զավակ եք, և ձեզ կուրացրել են Ճշմարտության հանդեպ, որպեսզի 

արգելեն ձեզ երկրի վրա Նոր Դրախտ մտնել, որը խոստացվել է մարդկությանը Իմ 

Հոր կողմից: 

Երբ ձեզ ներկայացվի Ճշմրտությունը, և երբ կասկածները դեռևս տանջեն ձեզ, 

խնդրում եմ խնդրեք Ինձ օգնել ձեզ: Ձեզ պետք է պարզապես մեկ բառ, մեկ կանչ: 

Ահա թե ինչ եմ Ես ուզում, որ դուք ասեք Ինձ: 

Խաչակրաց աղոթք (76) <<Աթեիստի աղոթքը>>. 

Հիսու՛ս, օգնիր ինձ ընդունել Աստծո Սերը, մինչ այն ցույց է տրվում Ինձ:  

Բաց իմ աչքերը, միտքը, սիրտն ու հոգին, որ կարողանամ փրկվել:  



Օգնիր ինձ հավատալ՝ լցնելով Քո Սերը իմ սրտի մեջ:  

Հետո պահիր ինձ և փրկիր ինձ կասկածի տառապանքից: Ամեն: 

Իմ խեղճ հոգինե՛ր, ինչպե՜ս եք դուք տառապում աթեիզմի ձեր կրծքանշանի ետևում: 

Ինչպե՜ս եք դուք անընդհատ ձգտում կարծրացնել ձեր սրտերը Ճշմարտության 

հանդեպ՝ Աստծո Գոյության Ճշմարտության հանդեպ: 

Ինչպե՜ս եք դուք անընդհատ փորձում հավաքագրել ուրիշ հոգիների, որ ընդունեն ձեր 

հավատալիքները: Ի՞նչ եք կարծում ինչու՞ եք դա անում: 

Ձեր կարծիքով ինչու՞ եք այդքան էներգիա և ջանք ներդնում՝ բղավելու համար ձեր 

հավատալիքները: Նրա համար, որ ապացուցեք, թե Աստծո Գոյությունը կեղծ է: 

Մի՞թե չգիտեք, որ երբ անում եք դա, ձեր ջանքերը լի են զայրույթով: Ինչու՞ է, որ 

այդպիսի զայրույթը կարող է հասնել ատելության Աստծո հանդեպ: 

Եթե Աստված գոյություն չունի, ուրեմն ինչու՞ եք ատում Նրան: 

Ինչպե՞ս կարող եք ատել մեկին, ով, ձեր աչքում, գոյություն չունի: 

Սատանան է ձեր աստվածը, սակայն դուք հավանաբար հավատացած եք թե նա 

այնուամենայնիվ գոյություն չունի: 

Դուք չգիտեք, որ նա վերահսկում է ձեր միտքը և լցնում այն ստով: 

Որքա՜ն եմ Ես լալիս ձեզ համար: 

Որքա՜ն եմ Ես դեռևս սիրում ձեզ: 

Որքա՜ն եմ Ես տենչում փրկել ձեզ քանի դեռ չափազանց ուշ չէ: 

Ձեր Հիսուս 

 

Նոր դարաշրջանը կազդարարվի Իմ Երկրորդ 

Գալուստով: Ժամանակը կարճ է: 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, դու վերջապես հասկացար տառապանքի ուրախությունը, երբ այն 

առաջարկվում է խիզախությամբ և ազատ կամքով: 

Փրկված հոգիները քեզ ուրախության արցունքներ են բերում, ճիշտ այնպես ինչպես 

իրենք նույնպես, լցվում են արցունքներով, երբ փրկվում են դժոխքի կրակների մեջ 

ընկղմվելուց: 

Իմացիր, որ Իմ առաքելությունը բոլոր հոգիներին փրկելն է: 

Երբեք մի մոռացիր, որ Իմ Հայրը տվել է մարդկությանը նրան անհրաժեշտ 

սպառազինությունը՝ Իմունիտետի Շնորհի միջոցով հոգիներ փրկելու համար: 

Բռնեք այն, քանի որ նրա միջոցով բոլոր հոգիները կարող են փրկվել: Պարզապես 

մտածեք այն հրաշալի աշխարհի մասին, որն առջևում է: 

Ոչ մեկը չի սգա իր ընտանիքի որևէ անդամի՝ դժոխքի կրակներում կորչելու համար: 

Դուք, Իմ հետևորդնե՛ր, զորություն ունեք ձեր աղոթքների միջոցով փակել դժոխքի 

դարպասները՝ հոգիներ փրկելու համար: 

Թող ոչ մի մարդ չանտեսի Իմ Խոսքերը: 

Մի հիասթափեցրեք մարդկանց որ չընդունեն Իմունիտետի Շնորհը, քանի որ Ես 

գիտեմ, որ Իմ սրբազան սպասավորներից ոմանք փորձում են դա անել: 



Ոմանք դա անում են սխալ ուղղորդված պարտականության զգացումից, բայց նրանք 

սխալ են: Իմունիտետի այս Շնորհը մի Ընծա է Հայր Աստծուց: 

Դուք պարտականություն ունեք, Իմ սրբազան սպասավորնե՛ր, տալ այն Աստծո 

զավակներին, օգնելու համար հոգիներ փրկել: 

Այնքան շատ աշխատանք կա անելու Իմ Խոսքը տարածելու համար, բայց առանց 

բավարար ժամանակի: 

Գնացեք, դարձրեք այդ ձեր առաքելությունը, Իմ աշակերտնե՛ր, տարածելու համար 

Իմ Խնդրական աղոթքները, հատկապես Իմունիտետի Շնորհի աղոթքը: 

Նաև գնացեք և ասեք մարդկանց Կենդանի Աստծո Կնիքի և մեղքերի Բացարձակ 

Թողության մասին: 

Դուք նախապատրաստված եք հիմա, վերցրեք ձեր զենքերը հանուն Աստծո և օգնեք 

Ինձ՝ ձեր Հիսուսին, փրկելու մարդկությունը: 

Նոր Դարաշրջանը կազդարարվի Իմ Երկրորդ Գալուստով: Ժամանակը կարճ է: 

Հիշեք, վստահեք Ինձ ամբողջապես, և Ես ձեզ կազատեմ անհանգստությունից ու 

վախից: 

Ամենը, ինչ պետք է անեք, աղոթքի մեջ հանձնվելն է: 

Առաջարկեք ձեր աղոթքները հոգիների համար, և ամեն ինչ լավ կլինի: 

Ձեր Հիսուս 

 

Կոմունիզմը, որից արևմտյան աշխարհն այնքան երկար 

վախենում էր, հիմա գաղտնաբար կազմավորվում է 

գլոբալ դաշինքի միջոցով 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ մտադրությունն է՝ վերցնել բոլոր քրիստոնյա երկրներին, որոնց 

վրա ճնշում են գործադրում որպեսզի մերժեն Ինձ, Իմ Սուրբ Բազուկների մեջ, նրանց 

ուժ տալու համար: 

Նրանց քրիստոնեությունը դաժան փորձության կենթարկվի մի այնպիսի ձևով, 

ինչպես ոչ մի կրոն չի ենթարկվել: 

Մյուս կրոնները չեն հալածվի այնպես, ինչպես Իմ հետևորդները ստիպված կլինեն 

տառապել: 

Քրիստոնեության Ճշմարտությունը հարցականի տակ կդրվի: Նրա վրա կհարձակվեն 

և քննության կենթարկեն, բայց մեկ բան կմնա անփոփոխ: 

Միայն մեկ ճանապարհ կա դեպի Իմ Հոր Տուն: Այդ ճանապարհը Ես եմ՝ Հիսուս 

Քրիստոսը՝ մարդկության Փրկիչը: 

Դուք չեք կարող գնալ Իմ Հոր մոտ առանց ընդունելու Իմ Գոյությունը: 

Ճշմարտությունը չի կարող փոխվել, անկախ նրանից, թե որքան կմերժեք այն:  

Շատ շուտով ստերը կերևան այնպիսին, ինչպիսին կան: Բոլոր կրոնները կդառնան 

մեկ, երբ ականատես լինեն Ճշմարտությանը: 

Իմ Հոր Ուխտը՝ ուղարկել Ինձ՝ Իր միակ Որդուն, մեկ անգամ ևս, ողջ մարդկությանը 

Իմ Հոր Թագավորություն բերելու համար, հիմա կկատարվի: 

Հենց որ Ճշմարտությունն ակնհայտ դառնա, բոլոր նրանք, ովքեր դեռևս կասկածի մեջ 



կլինեն, կգայթակղվեն շրջել իրենց մեջքը: 

Ես աղերսում եմ ձեզ, Իմ աշակերտնե՛ր, ասեք հիմա նրանց Ճշմարտությունը: 

Նրանք չեն լսի, բայց Նախազգուշացումից հետո կլսեն: 

Հիմա պատերազմը քրիստոնեության դեմ սկսում է ուժեղանալ: 

Ես կոչ եմ անում բոլոր քրիստոնյաներին պաշտպանել Իմ՝ ձեր Հիսուսի հանդեպ ձեր 

հավատարմության իրավունքը: Եթե չպաշտպանեք, դուք կխեղդվեք, և ձեզ կստիպեն 

կուլ տալ կոմունիզմի սուտը: 

Կոմունիզմը, որից արևմտյան աշխարհն այդքան երկար ժամանակ վախենում էր, 

հիմա ամենուր գաղտնաբար կազմավորվում է գլոբալ դաշինքի միջոցով բոլոր 

կառավարություններում: 

Ձեր ազգերի մեջ նրանք, ովքեր իրենց օպոզիցիան էին բղավում ինչպես իրենք էին 

կոչում՝ չար ռեժիմի դեմ, նրանք հիմա կգրկեն կոմունիզմը: 

Այդ ժամանակ նրանք կվերահսկեն այն ամենն ինչ դուք անում եք. Ինչ եք ուտում, ինչ 

եք վաստակում, արդյոք բնակարան ունեք ապրելու համար, թե ոչ, և արդյոք կարող 

եք գործադրել ձեր կրոնը, թե ոչ:  

Երբեք տեղի չտաք: Երբեք հույսը չկտրեք: Ձեր զորությունը կարևոր կլինի ճնշման այդ 

ժամանակահատվածի ընթացքում: Աղոթքը կլինի ձեր զենքը և կօգնի ձեզ դիմանալ: 

Իմ աշակերտները պետք է վստահեն Ինձ: Ես թույլ չեմ տա, որ դուք երկար տառապեք: 

Ես կպահեմ ձեզ, և դժվար ժամանակահատվածը սահուն /արագ/ կլինի: 

Ձեր Հիսուս 

 

Իմ Հավիտենական Հոր Ընծան՝ Իր յուրաքանչյուր 

զավակին ամենակատարյալ կյանքը ամենակատարյալ 

աշխարհում տալն է 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ուրիշների աղոթքի պատճառով մի ուղենիշ է հաղթահարվել Իմ 

Սուրբ Խոսքն արագորեն տարածելու Իմ Առաքելության մեջ: 

Իմ թանկագին և շատ սիրված հետևորդների կողմից բարեխղճորեն ասվող այդ 

աղոթքներն այնքան զորեղ են, որովհետև դրանք ասվում են սրտանց: 

Ես մեծ Շնորհներ եմ շնորհում Իմ աշակերտներին, որպեսզի նրանք կարողանան 

առաջ գնալ և ցած տապալել խոչընդոտները, որոնց նրանք կհանդիպեն այս 

Առաքելության միջոցով հոգիներ փնտրելու համար իրենց ընթացքի մեջ: 

Իմ սիրելի աշակերտնե՛ր, իմացեք, որ Երկնքի հրեշտակներն ուղղություն են ցույց 

տալիս ձեզ, պաշտպանում են ձեզ և առաջնորդում դեպի Իմ նպատակը՝ աշխարհը 

դարձի բերելու նպատակը: 

Ձեզնից շատերը, ովքեր նոր են /սկսել կարդալ/ Իմ Պատգամները կզարմանան՝ 

մտածելով, արդյո՞ք այս Խոսքերը պարզապես ուղղություն տալու համար են, թե՞ 

մարդկանց դարձի բերելու: 

Դրանք տրվում են այդ երկուսի համար էլ, բայց, ամենակարևորը, բոլորին փրկելու 

համար, որպեսզի յուրաքանչյուր ոք կարողանա ապրել աշխարհում Խաղաղության 

Նոր Դարաշրջանում: Քանի որ սա է Իմ խոստումը: Սա է մեծ Ընծան: 



Իմ Հավիտենական Հոր Ընծան՝ Իր յուրաքանչյուր զավակին ամենակատարյալ 

կյանքը ամենակատարյալ աշխարհում տալն է այն ձևով, ինչպես այն նախատեսված է 

եղել ամենասկզբից ի վեր: 

Ոչինչ չի խանգարի, ոչ էլ կարող է խանգարել, որ այդ Նոր Դրախտը երկրի վրա գա: 

Այն կբարձրանա այն գորշ անառակ աշխարհից, որտեղ դուք ապրում եք, որն 

ընկղմված է Սատանայի կողմից ստեղծված արատավոր փչացածության մեջ: Այնքան 

նեխած է վարակվածությունը, որ շատ քչերն են ճանաչում Ճշմարտությունը: 

Նրանք չգիտեն չարի ու բարու տարբերությունը: Շատերը շփոթում են այդ երկուսը: 

Երբ մարդիկ ընդունում են չարիքը որպես իրենց կյանքի մի մաս և արդարացնում նրա 

ներկայությունը, նրանք մերժում են Աստծո Խոսքը: Սակայն միայն Աստծո Խոսքի 

Ճշմարտությունն ընդունելու միջոցով է որ Ուխտը՝ վերջնական Ուխտը, կարող է 

կատարվել: 

Մարդկության վերջնական փրկության պլանը հաջողությամբ է պսակվում, բայց 

դեռևս անցնելու ճանապարհ կա նախքան Ես կկարողանամ փրկել այն բոլոր 

հոգիներին, ովքեր դեռևս Իմ հասանելիությունից դուրս են: 

Միայն Ճշմարտությունը կբացի նրանց աչքերը: 

Միայն Ճշմարտությունը, եթե նրանք ընդունեն այն, ազատ կարձակի նրանց, այնպես 

որ նրանք կարողանան մտնել Նոր Դրախտի դարպասներից: 

Ձեր Հիսուս 

 

Գլոբալ ատելությունը դուրս է ժայթքում ազգերի միջև 

այս ժամանակ, և այդ ամենն Աստծո Անունով 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, գլոբալ ատելությունը դուրս է ժայթքում ազգերի միջև այս 

ժամանակ, և այդ ամենը՝ Աստծո Անունով: 

Որքան քիչ գիտի մարդկությունը Աստծո ճանապարհերը, որոնք այնքան հեռու են 

ատելությունից: 

Ատելությունը չի կարող գալ Աստծուց: Ատելությունն օգտագործվում է Սատանայի 

կողմից՝ վիրավորելու համար Աստծո Խոսքը: 

Սատանան օգտագործում է կրոնը որպես միջոց՝ ատելությունը արդարացնելու 

համար: 

Ատելությունը շատ ձևեր է ընդունում, և ներկայացվում է մի քանի ճանապարհով՝ 

խորամանկորեն մշակված Սատանայի կողմից, և դրվում է մարդկության մտքերի մեջ: 

Ատելությունը կարող է օգտագործվել՝ համոզելու համար ուրիշներին ընդունել ստեր 

մեկ այլ մարդու մասին, որպեսզի խրախուսեն ատելություն և լարվածություն: 

Ատելությունը կարող է օգտագործվել՝ ստեղծելու համար կրոնական բաժանում և 

բռնության առաջացում՝ Աստծո Խոսքի դեմ հայհոյություն անելու միջոցով: 

Երբ մարդկությունն օգտագործում է ատելությունը՝ արդարացնելու համար ինչ-որ 

մեկի հավատքն Աստծո հանդեպ, նրանք մեղանչում են Աստծո առաջ ամենաչար 

ձևով: 

Ատել մեկ ուրիշի Աստծո Անվամբ՝ հակասություն է, քանի որ Աստծուց միայն սեր 



կարող է գալ: 

Ատելությունը գալիս է միայն Սատանայից: 

Ընտրությունը պարզ է: Կամ ընտրում եք Աստծուն և ապրում ձեր կյանքն ըստ Նրա 

Կանոնների, կամ էլ ընտրում եք Սատանային և այն ստերը, որոնք նա օգտագործում է  

մարդկությանը քայքայելու և հոգիներ գողանալու համար: 

Ձեր Հիսուս 

Նախազգուշացում այն գլոբալ էլիտար խմբերին, որոնք 

իրենց հզոր դաշինքի միջոցով դավեր են նյութում՝ 

վերահսկելու ազգերին 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, սա նախազգուշացում է այն գլոբալ էլիտար խնբերին, ովքեր իրենց 

հզոր դաշինքի միջոցով նյութում են վերահսկել բոլոր ազգերին: 

Դու՛ք, ում աստվածը սատանան է, իմացեք, որ ձեր հոգիները սևացած են չարի 

ամպով, որը ներարկվել է ձեր մեջ չարի կողմից: 

Դուք մեծ վտանգի մեջ եք, չնայած դրան, ընտրում եք պաշտել սատանային, ով 

ցանկանում է գողանալ ձեր հոգիները և տանջել ձեզ հավիտենությունը: 

Աստծո զավակների դեմ բռնանալու, կառավարելու, վերահսկելու և գենոցիդ 

մտահղանալու ձեր պլանները ոչ միայն կխափանվեն Իմ Հոր Ձեռքով, այլև այդ 

չարիքը կշրջվի ձեզ վրա: 

Դուք դաժանորեն կպատժվեք ձեր չարության համար: 

Մեղքերը, որոնց մեջ մեղավոր եք, ատելի են Ինձ, և այդ մարդկանց հանդեպ ձեր 

ատելությունն ու արհամարհանքը, նրանց հանդեպ ում հայտարարում եք թե 

ծառայում եք ձեր կառավարություններում, ձեզ կոչնչացնի հավիտյան: 

Այն կարճ ժամանակը, որը կվայելեք երբ կխլեք ազգերի վրա կառավարելու սանձերը 

և կներմուծեք մի չար դիկտատուրային ռեժիմ, ձեզ կբերի հավիտենական կյանք 

դժոխքում: 

Ձեզ շատ առիթներ կտրվեն, որ շրջեք ձեր մեջքը էլիտար ուժերի չար խմբի հանդեպ: 

Բայց զգույշ եղեք, քանի որ ձեզ կտրվի միայն այդքան ժամանակ: 

Երբեք մի թերագնահատեք Աստծո Զորությունը: Մի թերագնահատեք Նրա Զայրույթը, 

քանի որ մինչ Նա Գթասրտության Աստված է, Նրանից՝ Աստծուց, Իմ Հավիտենական 

Հորից, պետք է նաև վախենալ: 

Նրա զորությունն ամենակարող է: Նրա զորությունը Սատանայի հանդեպ շուտով 

կհասնի գագաթնակետին, և Նա կրակի լճերի մեջ կնետի Գազանին ու նրա 

զինակիցներին: 

Դուք նույնպես կնետվեք դժոխք, եթե շարունակեք ոչնչացնել Աստծո Արարչությունը՝ 

Աստծո զավակներին: 

Իմ Հայրը երբեք չի ների ձեզ, եթե անցնեք Նրա Մեծ Գթասրտության սահմաններից 

այն կողմ: 

Այն օրը, երբ Ես կգամ դատելու, դուք կդողաք մարդկությանը անծանոթ ամենախորը 

վախով: 

Այդ օրը ձեզ կտրվի պատիժը՝ ըստ այն բանի, թե ինչպես եք վարվել ձեր եղբայրների 



ու քույրերի հետ՝ Աստծո զավակների հետ: 

Ձեզ նախազգուշացվում է: Քանի որ Աստծո Զայրույթից պետք է վախենալ: 

Ձեր Հիսուս 

Մի բողոքական ազգ՝ ՄԵծ Բրիտանիան, շուտով դարձի 

կգա դեպի Իմ Ուղիները 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես ցանկանում եմ բացահայտել քեզ մի հրաշք, որը պլանավորել 

եմ: 

Մի բողոքական ազգ՝ Մեծ Բրիտանիսն, շուտով դարձի կգա դեպի Իմ Ուղիները, Իմ 

Ուսուցումներն ու Ճշմարտությունը: 

Քանի որ այնքան երկար ժամանակ է ինչ այդ քրիստոնյա երկիրն ընդունել է ու 

փոփոխել Աստծո Օրենքները՝ հարմարեցնելու համար դրանք իր հպարտ ուղիներին: 

Երբեմնի մեծ քրիստոնեական երկիր, նրանք դարեր շարունակ մեղանչել են Աստծո 

Օրենքների առջև և համոզել իրենք իրենց, որ հետևել են երկրի վրա Իմ Եկեղեցու 

կողմից դրված Օրենքներին: 

Նրանց միջի հավատարիմների աղոթքները, նաև Մեծ Բրիտանիայում քրիստոնյա 

առաջնորդների կողմից ցույց տրված սերն ու հավատարմությունը դժվարությունների 

ժամանակ, նրանց մոտեցրել են Իմ Սուրբ Սրտին: 

Այդ երկիրը դարձի կգա, և Ճշմարտությունը կփրկի միլիոնավորների: 

Հակաքրիստոսն ու նրա շատ հետևորդները այս երկրում իշխանություն 

ունեցողներից շատերի վրա են ազդել, բայց նրանք չեն կարողանա գողանալ Աստծո 

զավակներին: 

Իմ հետևորդները կմիավորվեն Բրիտանիայի բոլոր եկեղեցիներով մեկ, և Ես 

կպարուրեմ նրանց Իմ Սուրբ Բազուկների մեջ: 

Նրանք կդառնան մի հզոր ուժ Իմ բանակում, և նրանց միավորման պլանն արդեն 

սկսվել է: 

Ահա մի յուրահատուկ խաչակրաց աղոթք Բրիտանիայում Աստծո զավակների 

համար: 

Խաչակրաց աղոթք (77)  Մեծ Բրիտանիայի համար. 

 Ո՛վ Երկնավոր Հայր՝ Աստված, Արարիչ մարդու, խնդրում եմ, լսիր իմ աղոթքը: 

Ես աղերսում եմ Քեզ փրկել Բրիտանիան չարի և բռնապետության ճանկերից: 

Ես խնդրում եմ, որ Դու միավորես մեզ բոլորիս, բոլոր կրոններին, հավատամքներին 

ու գույներին որպես մեկ ընտանիքի Քո Աչքում: 

Տուր մեզ զորությունը՝ միավորվելու ցանկացած օրենքի դեմ, որ կներմուծվի՝ դուրս 

մղելու համար Քո Ուսուցումները: 

Տուր մեզ զորությունն ու քաջությունը՝ երբեք չլքել Քեզ և մեր աղոթքների միջոցով 

օգնել փրկելու Քո բոլոր զավակներին: 



Միավորիր իմ բոլոր եղբայրներին ու քույրերին՝ հարգելու մեզ հավիտենական կյանք 

բերելու և Քո Դրախտը մտնելու Քո խոստումը: Ամեն: 

Մեծ Բրիտանիայի զավակներին. իմացեք, որ շուտով դարձը, որ կպարուրի ձեր 

երկիրը, կբերի ձեզ մեծ շնորհներ: 

Հետո դուք կօգնեք առաջնորդելու Իմ բանակը մյուս ազգերի հետ դեպի Իմ 

Փառապանծ Թագավորություն: 

Ձեր Հիսուս 

 

Մարդու Որդին այնպիսին չէ, ինչպես մարդիկ են 

ակնկալում /որ նա լինի/: Ես ազատ եմ 

պայմանականություններից 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, այս առաքելությանը հետևող Իմ հետևոդների համար սա 

բավականին դժվար ճամփորդություն էր:   

Նրանց ծաղրում են այն մարդիկ, ում կարծիքը նրանք գնահատում են: 

Նրանց ծաղրում են այն մարդիկ, ովքեր հայտարարում են, թե իրենք հոգևորապես 

ավելի հասուն են, և նրանց վրա թքում են այն մարդիկ, ովքեր մերժում են Ինձ՝ Հիսուս 

Քրիստոսին: 

Նրանք պետք է ընդունեն Փշե Պսակը և այն խոնարհությունը, որն անհրաժեշտ է՝ 

կրելու համար տառապանքի ցավը հանուն Իմ Սուրբ Անվան: 

Թող ոչ մի մարդ չթերագնահատի դեպի հավիտենական փրկություն տանող փշոտ 

ճանապարհը: 

Եթե դիմանաք տառապանքին, ապա արագորեն կմաքրագործվեք, իսկ հետո ի 

վիճակի կլինեք օգնելու մյուսներին, որոնց մաքրագործումը տեղի չի ունենա մինչև 

Նախազգուշացումը տեղի չունենա: 

Կլինեն պահեր, Իմ սիրելի աշակերտնե՛ր, երբ ուրիշների կողմից, ովքեր ցանկանում 

են որ դուք լքեք Իմ առաքելությունը, ստեր կսերմանվեն ձեր մտքի մեջ: 

Դուք պարզապես պետք է մնաք հաստատուն, հարգալից և հետո լուռ մնաք, երբ 

կանգնեք այդպիսի հալածանքի դեմ: 

Երբեք չվիճեք, ոչ էլ փորձեք ապացուցել Իմ Սուրբ Խոսքի ճշմարտացիությունը, քանի 

որ թակարդը կընկնեք, իսկ հետո՝ ցած կգլորվեք: Այդ ժամանակ է, որ ձեզ կհարվածեն, 

և ձեզ համար դժվար կլինի առաջ շարժվել՝ Իմ Սուրբ Խոսքը տարածելու համար: Այլ 

խոսքով՝ դուք կընկնեք: Հետո կգա շփոթությունը, և որոշ դեպքերում, դուք ձեր մեջքը 

կշրջեք Իմ հանդեպ: 

Իմ հետևորդներից շատերը, ովքեր վերցրեցին իրենց խաչը՝ հետևելու համար Ինձ այս 

առաքելության մեջ հոգիներ փրկելու համար, չկարողացան շարունակել իրենց 



դժվար ճանապարհը: 

Ոմանք թույլ տվեցին, որ ուրիշները կասկածի սերմեր ցանեն իրենց մտքերի մեջ: 

Մյուսները հավատացին այն ստերին, որոնք ասվեցին՝ մերժելու համար այս Իմ 

վերջին սուրբ առաքելությունը երկրի վրա՝ նախապատրաստելու մարդկությանը Իմ 

Երկրորդ Գալուստին: 

Միայն նրանք, ովքեր պարզ սեր ունեն Իմ հանդեպ, ովքեր խորը հավատարմություն 

ունեն և հասկանում են տառապանքի դերը հոգիների փրկության գործում, միայն 

նրանք ունեցան կորովը՝ շարունակելու: 

Հեշտ չէ Ինձ հետևել՝ ձեր Հիսուսին: Մինչ հետևում եք Իմ ուսուցումներին, դա բերում է 

ձեզ ավելի մոտ Իմ Սուրբ Սրտին, բայց միայն այն ժամանակ, երբ դուք հանձնվում եք 

այն իրականությանը, որը Խաչն է, միայն այդ ժամանակ կարող եք իսկապես ձեզ 

կոչել Իմ աշակերտը: 

Շատ խեղճ հոգիներ են հավատում, թե իրենք կստանան մեծ ուժ, մեծ փառք և 

ճանաչում աշխարհում, երբ պատասխանում են Իմ Կանչին: Դա այդպես չէ: 

Ես մի տառապող զոհ եմ, և դրանում է Իմ զորությունը Սատանայի նկատմամբ: 

Մարդու Որդին այնպիսին չէ, ինչպես մարդիկ են ակնկալում /որ նա լինի/: Ես ազատ 

եմ պայմանականություններից: Ես ընտրում եմ անարժան հոգիների՝ Իմ 

պատգամները հանձնելու համար: 

Ես կանչում եմ ամենաաղքատներին, ամենախոնարհներին, և ամենամեծ 

մեղավորներին, որովհետև Ես կարիք ունեմ ձեզ ցույց տալու, որ դուք բոլորդ 

հավասար եք Իմ Աչքում: Բայց Ես կգրկեմ միայն նրանց, ովքեր կընդունեն, որ Ես 

կարող եմ գրկել միայն մտքով և հոգով խոնարհներին, և ովքեր արագորեն կքայլեն 

դեպի հոգևոր կատարելություն: 

Տառապեք հանուն Իմ Անվան, և Ես ձեզ վեր կբարձրացնեմ փառքով Նոր Դրախտի 

մեջ: 

Ընդունեք Իմ Աստվածայնության Ճշմարտությունը, որ Ես երբեք չեմ բարձրացնի Ինքս 

Ինձ Իմ ճշմարիտ մարգարեների միջոցով, ոչ էլ նրանք կփնտրեն փառք Իմ Անվամբ: 

Հիմա, եկեք Ինձ մոտ վստահությամբ և համձնումով, որպեսզի Ես կարողանամ 

դարձնել ձեզ Իմը: 

Ձեր Հիսուս 

 

Սկզբում տեղի կունենա դարձը: Հետո՝ հալածանքը: 

Հետո՝ փրկությունը: Այդ հերթականությամբ 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, մի մեծ տեղաշարժ է տեղի ունենում աշխարհում հիմա, և Իմ 

Գթասրտության Լույսը մոտենում է: 

Թող ոչ մի մարդ չհավատա, թե այն, ինչ Ես ասել եմ որ կլինի, տեղի չի ունենա: 



Ես խոսում եմ միայն Ճշմարտությունը, ուստի դուք պետք է վստահեք Ինձ: 

Իմ Սուրբ Հոգին արագորեն իջնում է մարդկության վրա հիմա՝ նախապատրաստելու 

նրան Իմ Մեծ Գթասրտության համար: 

Թող բոլորը նախապատրաստվեն և տարածեն Իմ Խոսքը, որպեսզի հոգիները 

կարողանան փրկվել: 

Ամեն ինչ լավ է հիմա, աղջի՛կս, այն առումով, որ ամեն ինչ տեղում է, որպեսզի Իմ 

Խոսքը տարածվի վայրի ծաղկի նման, որը արմատ է գցում ամեն ազգի մեջ: 

Սիրո Իմ Ընծայի քաղցր բույրը զգում են նույնիսկ նրանք, ովքեր քիչ հավատ ունեն: 

Քանի որ նրանք գիտակցում են փոփոխությունը և տեղաշարժը, բայց չեն հասկանում 

թե ինչ է տեղի ունենում: 

Ասա նրանց, որ Տեր Աստվածը՝ Գթասրտության Թագավորը, նախապատրաստվում է 

վերադառնալ երկրորդ անգամ նրանց փրկելու համար: 

Իմ Ուխտը մոտենում է այն էտապին, երբ առաջին հերթին տեղի կունենա դարձը, 

հետո՝ հալածանքը, հետո՝ Փրկությունը: Այս հերթականությամբ: 

Վստահեք Ինձ և նախապատրասվեք, քանի որ մարդկության մեծ մասի դարձի 

ժամանակը մոտ է: 

Շատ խոչընդոտներ են դրվում ձեր առջև, Իմ հետևորդնե՛ր: Ահա թե ինչ պետք է անեք 

դուք: 

Ուղիղ քայլեք: Եկեք դեպի Ինձ ճանապարհով և մնացեք արժանապատիվ անկախ 

նրանից, թե ինչ վիրավորանքներ են թափվում ձեզ վրա: Այդպես անելով, և չխոսելով 

գազանի հետ, ով աշխատում է ուրիշների միջոցով ստիպել ձեզ կասկածելու ձեր 

հավատին, դուք պարտության եք մատնում նրան: 

Ահա թե ինչու Ես մնացի լուռ և հազիվ թե պատասխանեցի Ինձ մեղադրողներին, Ինձ 

մահվան դատապարտողներին: Քանի որ պատասխանելը ուժ կտար սատանային: 

Իմ մահը ոչնչացրեց այն զորությունը, որը նա ուներ Աստծո զավակների վրա: Այդ 

ժամանակ նա կորցրեց բոլոր հոգիներին գողանալու զորությունը: Հիմա, երբ Ես շատ 

շուտով գալիս եմ նորից, նա կկորցնի ամբողջ ուժը: Բայց մինչ այդ նա կշարունակի 

հոգիներ գողանալ: 

Ուժեղ եղեք: Հանդարտ եղեք: Քաջ եղեք: Ես ձեզ հետ եմ: Երբ հանձնում եք ձեր կամքը 

և ամբողջապես վստահում Ինձ՝ դուք ապահով եք: 

Ձեր Հիսուս 

 

Նրանք կասեն, թե Ես ամուսնացած եմ եղել: Նրանք 

կասեն, թե Ես պարզապես մի մարգարե եմ եղել: 
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Ես քո Միստիկ Ամուսինն եմ, և որպես այդպիսին, դու կշարունակես տառապել՝ 

հոգիներ փրկելու համար: 



Իմ սիրելի աղջի՛կ, արդեն եկել է ժամանակը, որ Իմ մասին ստեր տարածվեն 

աշխարհով մեկ: 

Ինչպես քեզ նախկինում ասել եմ, նրանք ստեր կհորիներ և կեղծիքներ կստեղծեն Իմ՝ 

Հիսուս Քրիստոսի մասին, որպեսզի կարողանան ժխտել Իմ Աստվածայնությունը: 

Իմ Աստվածայնությունն Ամենակարող է: 

Ես եկա մարմնով և խոնարհեցրի Ինքս Ինձ մի այնպիսի ձևով, որը մարդիկ 

չընդունեցին: 

Ես չեկա որպես թագավոր հագնված: 

Ես չբղավեցի ոչ էլ պարծեցա ինչպես մի թագավոր, որպեսզի ուրիշները ծնկի գան Իմ 

Ոտքերի առջև: 

Ես չհրամայեցի որ Ինձ սպասարկեն: 

Դրա փոխարեն, Ես եկա, որ ծառայեմ: 

Ես եկա, որ խնդրեմ ձեր փրկությունը: Դա անելու համար Ես պետք է խոնարհեցնեի 

Ինքս Ինձ՝ դառնալով մարդ, մի խեղճ մարդ, խոնարհ ծագում ունեցող: 

Չնայած Ես եկա որպես մարդ, դա չէր նշանակում որ Իմ Աստվածայնությունը ինչ-որ 

ձևով վարկաբեկվել էր: Ես ծնվեցի առանց մեղքի: Ինձ համար անհնար էր մեղք 

գործել: Ես ունեցել եմ մարմնի նույն ցանկություններն, ինչ մարդը, բայց Ես երբեք 

մեղք չեմ գործել, քանի որ դա չէր կարող լինել: Ես մաքուր էի մտքով, մարմնով և 

հոգով: 

Ես նման էի մարդուն այնքան շատ ձևերով: Բայց Ես բարձրացա մեռածներից: 

Ստերը, որոնք կգան, ուր կսկսեն ժխտել Իմ Գոյության Ճշմարտությունը մի շարք ոչ 

ճշմարտությունների միջոցով, կսկսեն հեղեղել երկիրը: 

Նրանք կասեն, որ Իմ Մարմինը դեռևս կարելի է գտնել: Նրանք կասեն, թե Ես 

ամուսնացած եմ եղել: Նրանք կասեն, թե Ես պարզապես մի մարգարե եմ եղել: Հետո 

մեկ անգամ ևս կփորձեն ապացուցել, թե Ես հերձված եմ եղել: Թե Ես հայհոյել եմ 

Աստծո դեմ: Նրանք կծաղրեն Իմ Խոսքերը որ տրվում են աշխարհին հիմա, իսկ հետո 

կհեռացնեն Ինձ: 

Նրանք դա անում եմ երկու պատճառով: Առաջինը, որ պղծեն Իմ Աստվածայնությունը 

և ներկայացնեն Ինձ որպես սոսկ մի մարդ: Եկրորդը, որպեսզի կասկած առաջացնեն 

որպես Մեսիա Իմ դերի հանդեպ: 

Ինչպե՜ս են նրանք վիրավորում Իմ Անունը: 

Ինչպե՜ս են նրանք շփոթեցնում Իմ հետևորդներին: 

Մի լսեք ստերին: 

Մի լսեք, երբ փորձում են ձեզ համոզել, թե Աստված չի ստեղծել տիեզերքը: 

Քանի որ այդ բոլոր ուշադրության շեղումները նախատեսված են ձեր հավատը 

թուլացնելու և ձեր հոգիները գողանալու համար: 

Փակեք ձեր ականջները այդպիսի  չարության համար: Փակեք ձեր աչքերը ոչ 

ճշմարտությունների դեմ, քանի որ ամեն ջանք կարվի ձեզ համոզելու, որ Ես Մեսիան 

չէի՝մարդկության Փրկիչն ու Ազատարարը չէի: 

Որքա՜ն կույր են նրանք: 



Որքա՜ն քիչ գիտեն նրանք: 

Ձեր Հիսուս 

 

Հայր Աստված. Իմ Որդու ժամանակը միանում է ձեր 

ժամանակին, և շուտով բոլորը կդառնան մեկ 

Հինգշաբթի, 20 սեպտեմբերի, 2012թ., ժ. 18:25 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, ինչպե՜ս եմ Ես տենչում պահել Իմ զավակներին Ինձ մոտիկ, 

որպեսզի կարողանամ ցույց տալ նրանց, թե իրենք որքան շատ են սիրված: 

Այնքան շատ են Իմ զավակներից ցրված աշխարհով մեկ, սակայն շատ քչերն են 

ճանաչում իրենց Հորը, իրենց Արարչին: 

Նրանց, ովքեր չեն ճանաչում Ինձ, նրանց պետք է ասվի որ Ես չեմ լքի իրենց: 

Ես կբարձրանամ չարի ուժերի, ստերի թագավորի, գազանի դեմ և կվերացնեմ այդ 

սոսկալի խարազանի գոյությունը: 

Միայն երբ չարության ծանրությունը ետ քաշվի, այդ ժամանակ Իմ զավակները 

կկարողանան տեսնել Ճշմարտությունը: 

Զավակնե՛րս, մի անհանգստացեք, որովհետև ձեր աղոթքները դիպչում են Իմ Սրտին, 

և ձեր խնդրանքների միջոցով Ես Իմ զավակներից շատերին կփրկեմ, ովքեր խավարի 

մեջ են: 

Իմ առաքելությունը՝Իմ սիրելի Որդուն ուղարկել՝ պահանջելու համար Իմ 

Թագավորությունը, հիմա լավ հաստատված է, չնայած շատերը չեն գիտակցում դա: 

Իմ Որդու ժամանակը միանում է ձեր ժամանակին, զավակնե՛րս, և շուտով բոլորը 

կդառնան մեկ: 

Նոր Դրախտի ժամանակը ֆիքսվել է, և ամեն ինչ պատրաստվել է Իմ զավակների նոր 

տան՝ նոր աշխարհի համար: 

Ես կանչում եմ ձեզ Երկնքից՝ կոչ անելու ձեզ որ վստահեք Իմ Որդուն, Նրա մեծ 

Գթասրտությանը և այդ ուխտն իրականացնելու Նրա խոստումին: 

Հեռացրեք բոլոր կասկածները, որոնք կարող են առաջանալ, քանի որ դրանք 

խանգարում են ձեզ ճշմարիտ խաղաղություն փնտրել: 

Նրանք փակում են Իմ Շնորհների /ճանապարհը/, որոնք ես ցանկանում եմ հեղել ձեզ 

վրա՝ պաշտպանելու համար ձեզ մնացած վերջին էտապից, երբ Սատանան 

վերահսկի աշխարհը: Նրա ժամանակը սպառվելու մոտ է: Հետո նոր սկիզբը 

կծավալվի: 

Ես սիրով սպասում եմ Իմ զավակների վերադարձին դեպի Իմ Թագավորությունը՝ 

Նոր Դրախտի Թագավորությունը: Դա այն է, ինչ նախատեսված էր որ լինի: 

Ես սիրում եմ ձեզ: Վստահեք Իմ Որդուն և սպասեք Իմ Կանչին: 

Ձեր Հայր 

Աստված Ամենաբարձրյալ 



 

Աստծո Մայր. Կանխասացվել է, զավակս, որ այս 

ժամանակներում, որ դուք եք ապրում, մարդկության 

սրտերը կարծրացած կլինեն 
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Զավա՛կս, որքան արագ է մարդկությունը կեղծ թագավորներ, կեղծ աստվածներ 

կռապաշտելու մեջ: 

Այսօր աշխարհում շատերը ոչնչի մասին  չեն մտածում, բացի կեղծ կուռքեր գրկելուց 

և մեղավորություն չունեն /չեն զգում/ իրենց սրտում, երբ մերժում են միակ ճշմարիտ 

Աստծուն: 

Կանխասացվել է, զավա՛կս, որ այս ժամանակներում որ ապրում եք հիմա, 

մարդկության սրտերը կարծրացած կլինեն: 

Նրանք կմերժեն նույնիսկ իրենց սեփական ընտանիքը՝ հաճույքի ետևից ընկած: 

Նրանք կմերժեն աղքատության մեջ գտնվողներին և նրանց ովքեր սովամահ են 

լինում, մինչ գործադրում են ամեն տեսակի հետաքրքրություն սեփական անձի 

հանդեպ և գործում շատակերության մեղքը: 

Այդ օրերը ձեզ վրա են, զավակնե՛րս: Մինչ մարդկային ռասան անօգնական 

թափառում է շփոթության մեջ, ուր ոչինչ բավականություն չի պատճառում, նրանք 

կբռնեն ամեն ինչ, որ իրենց հավատացմամբ կլրացնի դատարկությունը: Այդ 

դատարկությունը գոյություն ունի, որովհետև նրանք չեն հետևում Ճշմարտությանը 

կամ հավատարմություն ցուցաբերում իմ սիրելի Որդուն: 

Նրանք ոչ միայն կռապաշտում են կեղծ աստվածների, նրանք հավատարմություն են 

ցույց տալիս այն խեղճ հոգիներին, ովքեր աջակցում են մեղքին, ասես այն ոչ մի 

հետևաւնք չունի: 

Իսկ երբ այսօր աշխարհում նրանց ներկայացնում են ստեր իմ Որդու մասին, նրանք 

արագ են այդ ոչ ճշմարտություններն ընդունելու մեջ: 

Ընդունված է ծաղրել իմ Որդուն, բայց երբ այլ վարդապետություններ, որոնք չեն 

պարունակում Ճշմարտությունը, քննադատվում են, մարդիկ կծկվում են վախից: 

Նրանք չեն վախենում իմ Որդուց: 

Նրանք չեն վախենում միակ Ճշմարիտ Աստծուց, որովհետև չեն սիրում Նրան: Նրանց 

սրտերը փակ են: 

Նրանք շարունակում են հետևել մի ճանապարհի, որը նրանց սփոփանք չի բերում: 

Դրա փոխարեն այդ ճանապարհը թողնում է նրանց չբավարարված և դատարկ: 

Ինչպես եմ ես լալիս, երբ տեսնում եմ նրանց շփոթմունքը: Ինչպես եմ լալիս իմ Որդու 

համար, երբ Նրան այդքան վիրավորում են արհամարհանքով: Նրա, ով այդքան շատ 

տառապեց նրանց համար և մեռավ այդպիսի չարչարանքով: Սակայն նրանք դեռևս   

չեն էլ հասկանում Խաչի վրա Նրա Մահվան կարևորությունը: 



Միայն այն ժամանակ, երբ մարդ ընդունում է Հիսուսին՝ Քրիստոսին՝ Ճշմարիտ 

Մեսիային, այդ ժամանակ նա խաղաղություն կգտնի: 

Շուտով իմ Որդին կներկայացնի նրանց այն ապացույցը, որը պահանջում են: Երբ 

նրանց ցույց տրվի ապացույցը, նրանք ստիպված կլինեն կատարել վերջնական 

ընտրությունը: 

Նրանք կամ կընտրեն իմ Որդուն և Ճշմարտությունը, կամ էլ կընդունեն խաբեբայի 

կողմից իրենց տրվող ստերը: 

Աղոթեք, զավակնե՛րս, որ սրտերը բացվեն, և որ Իմ Որդու սերը կարող դարձնի 

Աստծո բոլոր զավակներին ընդունել Նրա Գթասրտության Ձեռքը: 

Ձեր սիրող Մայր 

Մայր Փրկության 

 

Կեղծ մարգարեները պատրաստ են հիմա, և նրանք 

կցատկեն այս առաքելության վրա 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես պետք է նախազգուշացնեմ քեզ կեղծ մարգարեների մասին, 

ովքեր կփորձեն միջամտել այս առաքելությանը: 

Այնքան շատ խեղճ մոլորված հոգիներ են մոլորության մեջ գցվում չարի կողմից, 

ովքեր հավատում են թե իրենք ստանում են աստվածային պատգամներ: 

Նա անում է դա՝ խայծ դնելով այդ հոգիների սերն Իմ հանդեպ, և հատկապես թիրախ 

է դարձնում սուրբ, նվիրված հոգիներին: 

Ցանկացած մարդ, ով ձեզ կասի, թե պատգամ ունի Երկնքից, որը հրահանգ կտա 

փոխել կամ լրացնել Ինձնից եկած որևէ պատգամ, ստախոս է: 

Սա այն ձևը չէ, որով Ես իրավասություն եմ տալիս հաղորդակցությանը Երկնքից: 

Միակ պատգամները, որոնք Ես թույլ եմ տալիս որ մի տեսանողից փոխանցվի 

մյուսին՝ օժանդակության և սիրո պատգամներն են, բայց միայն այն ժամանակ, երբ 

դա անհրաժեշտ է: 

Իսկական մարգարեների կամ ընտրյալ հոգիների կողմից ստացված պատգամները 

կամ ճշմարիտ են, կամ կեղծ: 

Չկա միջանկյալը: Երկինքը երբեք չի ուղարկի մի պատգամ, որը հակասի մեկ այլ 

պատգամի, որ ստանում է մի ընտրյալ հոգի Երկնքից: 

Զգուշացեք կեղծ մարգարեներից: Նրանք, ովքեր չեն հասկանում, որ իրենք կեղծ են, 

սարսափելի վնաս են պատճառում, երբ միջամտում են Իմ Սուրբ Խոսքին: Դու, 

աղջի՛կս, չպետք է ներգրավվես նրանց մեջ, ովքեր ասում են, թե գալիս են Իմ Անունով, 

մինչև Ես չասեմ քեզ այդ մասին: 

Կեղծ մարգարեները պատրաստ են հիմա, և նրանք կցատկեն այս առաքելության 

վրա: Դու չպետք է ներգրավվես նրանց մեջ: 



Զգոն եղիր այդ վտանգների հանդեպ, քանի որ ամենավտանգավորը կլինի այն մարդը, 

ով կգա և կհռչակի իրեն, թե Ես եմ: 

Թույլ տվեք ձեզ, Իմ աշակերտնե՛ր, գրավվել կեղծ մարգարեներով, և դուք 

հեշտությամբ կդառնաք հակաքրիստոսի և կեղծ մարգարեի զոհը: 

Վստահեք Իմ Սուրբ Խոսքին: Ձեզնից շատերը դեռևս չեն կարողանում ընդունել 

Ճշմարտությունը, և դուք կվիճեք Ինձ հետ, բայց դա օգուտ չի ունենա: Ձեր ամենամեծ 

քննադատությունն Իմ հանդեպ այն է, որ Ես սիրում եմ Աստծո բոլոր զավակներին, 

հատկապես՝ մեղավորներին: 

Ես բոլորին հավասար եմ սիրում: Ձեզնից նրանք, ովքեր Ինձ մեղադրում են 

մեղավորների հանդեպ բարեհաճ լինելու մեջ, իմացեք հետևյալը: 

Երբեք մի փորձեք շփոթության մեջ գցել ուրիշներին, ասելով, թե Հիսուսն 

արդարացնում է մեղքը: Դուք գիտեք, որ դա սուտ է: Ես ատում եմ մեղքը, բայց սիրում 

եմ մեղավորին: 

Ձեր Հիսուս 

 

Այնքան շատերն են փնտրում Ճշմարտությունը, և չեն 

կարողանում գտնել այն 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, գալիս է մի ժամանակ, երբ մարդ պետք է հարց տա իրեն. Ո՞վ եմ ես 

և ինչու՞ եմ ես ապրում: 

Միակ պատասխանը, որը նրան խաղաղություն է բերում, այն է, երբ նա հասկանում է, 

որ ինքը Աստծո զավակ է: 

Ճշմարտությունը մերժելու փոխարեն, այն ճնշման պատճառով, որ գործադրվում է 

նրանց կողմից ովքեր ծաղրում են Աստծուն հավատացողներին, մարդ պետք է 

անկեղծ լինի ինքն իր հետ: 

Նա գիտի, որ իր զգացած սերը գալիս է Աստծուց: 

Նա գիտի իր սրտում, որ իր զգացած թշվառությունը երբ խավարի ու 

հուսահատության մեջ է, գալիս է մյուս կողմից՝ խավարի կողմից: 

Այնքան շատերն են փնտրում Ճշմարտությունը և չեն կարողանում գտնել այն: 

Չնայած Ճշմարտությունը գրանցվել է Սուրբ Գրքում, շատերը չեն կարողանում 

ընդունել, որ Սուրբ Գրվածքները պարունակում են իրենց փնտրած բոլոր 

պատասխանները: 

Դուք պետք է գրկեք Ճշմարտությունը և բռնեք այն թանկագին կյանքի համար, քանի 

որ այն փրկություն տանող ձեր ճանապարհն է: 

Շատերը կանեն հնարավոր ամեն ինչ՝ մերժելու համար Ճշմարտությունը: 

Հիմնականում նրանք կօգտագործեն մարդկային բանականությունը՝ 

Ճշմարտությունը մասնատելու համար, և կստիպեն ձեզ հավատալ ստի: 



Ամեն փաստարկ կբերվի՝ մերժելու Աստծո Ճշմարտությունը: Այնքան համոզիչ կլինեն 

այդ փաստարկները, որ շատ հավատացողների համար դժվար կլինի պաշտպանել 

Ճշմարտությունը: 

Ձեր հավատը կդիմանա ժամանակի փորձությանը, բայց միայն եթե թույլ տաք Ինձ 

ուղղություն տալ ձեզ օր ու գիշեր: 

Որպեսզի Ես ձեզ ուղղություն ցույց տամ, դուք երբեք չպետք է ձեր աչքերը հեռացնեք 

Ինձնից, և պետք է հենվեք Ինձ վրա՝ օգնության համար: 

Խոսեք Ինձ հետ: Հաղորդակացվեք Ինձ հետ օրվա ցանկացած ժամանակ՝ մեքենայի 

մեջ, աշխատավայրում, դպրոցում կամ ձեր եկեղեցում: Կարևոր չէ թե որտեղ, քանի որ 

կարող եք կանչել Ինձ ցանկացած պահի, և Ես կպատասխանեմ: 

Այդ ուղին՝ Գողգոթայի ճանապարհը, Իմ հետևորդների բաժինն է: Այն մի 

դժվարամատչելի սար է՝ բարձրանալու համար: Դուք պետք է ընդունեք արգելքներն 

ու մերժման ցավը նրանցից, ովքեր չեն ընդունի ձեր կրոնը գործադրելու ձեր 

իրավունքը: Սարի գագաթը պետք է լինի ձեր վերջնական նպատակը: Միայն երբ 

հասնեք գագաթին, այն ժամանակ խաղաղություն կգտնեք: 

Տոկուն եղեք, Իմ սիրելի հետևորդնե՛ր, և դուք կզգաք Իմ Սերը այնպիսի ձևով, որ այն 

ձեզ անհավատալի զորություն կտա: 

Ես սիրում եմ ձեզ: Ես քայլում եմ ձեզ հետ: Ես երբեք չեմ լքի ձեզ: Ես օրհնում եմ ձեզ 

բոլորիդ: 

Ձեր Հիսուս 

 

Նախապատրաստվեք շուտով ականատես լինելու 

Երկնքից տրվող նշանների: 
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 Իմ սիրելի աղջի՛կ, սիրով է, որ Ես խնդրում եմ Աստծո զավակներին 

նախապատրաստվել ականատես լինելու նշանների, որոնք շուտով կբացահայտվեն 

Երկնքից: 

Նշանները կներկայացվեն աշխարհին տարբեր ձևերով, որպեսզի արթնացնեն Աստծո 

զավակներին: Շատերը կփորձեն մերժել այդ նշաները և մի կողմ հրել դրանք 

/անվանելով/ որպես սնոտի և հավատացյալների երևակայություն: 

Նրանք, ովքեր կտեսնեն նշանները, պետք է իմանան, որ այդ նշանները կօգնեն ձեզ 

նախապատրաստել ձեր հոգիները: Քանի որ երբ սնուցեք ձեր հոգիները և խնդրեք 

թողություն ձեր մեղքերի համար, ձեր տառապանքը Նախազգուշացումից հետո կլինի 

նվազագույնը: 

Ընդունեք այդ նշանները, այդ հրաշքները, որպես Ընծա Երկնքից: 

Մի մարտնչեք դրանց դեմ, ոչ էլ անտեսեք դրանք, քանի որ դրանք Իմ Խոստումի 

ապացույցներն են՝ նախապատրաստելու համար ձեզ բոլորիդ նախքան Իմ Երկրորդ 



Գալուստը: 

Գնացեք հիմա և հավատ ունեցեք: 

Վստահությունը հավատարմության ամենակարևոր գործողությունն է Իմ՝ ձեր 

Հիսուսի համար: 

Վստահեք Ինձ, և ամեն ինչ լավ կլինի: 

Ձեր Հիսուս 

 

Ցանկացած մարդ, ով ատում է մեկ ուրիշին նրա կրոնի 

պատճառով, ճշմարտապես չի սիրում Աստծուն 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ցանկացած մարդ, ով ատում է մեկ ուրիշին նրա կրոնի 

պատճառով, ճշմարտապես չի սիրում Աստծուն: 

Որքան է Ինձ զզվանք պատճառում տեսնել նրանց կեղծավորությունը, ովքեր 

հայտարարում են, թե Աստծո նվիրյալ հետևորդներ են: 

Այդ մարդիկ սպառնում են սպանել նրանց, ովքեր չեն համաձայնվում իրենց հետ, և 

սպանել նրանց, ովքեր վիրավորում են իրենց աստվածներին: 

Ուրիշին ատելը մեղք է: Մահացու մեղք է, երբ սպանում են մեկ ուրիշին կամ փորձում 

մահացու վիրավորել մեկ այլ հոգու՝ կրոնի անվամբ: 

Մի՞թե չգիտեք, որ եթե արագ եք մահվան դատապարտելու մեկ ուրիշին այն 

պատճառով որ նրանք վիրավորում են Աստծուն, ապա դուք չեք հետևում Աստծո 

Օրենքներին: 

Ես կոչ եմ անում բոլոր կրոններին և բոլոր հավատամքներին, ովքեր ասում են, թե 

հավատում են Աստծուն: Եթե հավատում եք Աստծուն, ապա պետք է սեր ցույց տաք 

ուրիշների հանդեպ, նույնիսկ երբ նրանք տառապանք են պատճառում ձեզ կամ 

վիրավորում են: 

Շատ ուղիներ են տանում դեպի Իմ Հայրը, բայց միայն մեկ Աստված կա: Ճշմարիտ 

Աստվածը աշխարհի Արարիչն է, և դուք կարող եք ընդունվել Նրա Թագավորություն 

միայն երբ սիրում եք ձեր հարևանին, և դա ներառում է ձեր թշնամիներին: 

Շատ հեշտ է ատել մեկ ուրիշին, քանի որ չար ոգիները մտնում են Աստծո զավակների 

մեջ և չարչարում նրանց յուրաքանչյուր վայրկյան: Ինչպե՜ս է չարն ուրախանում, երբ 

կրոնավորը, ով բացահայտորեն հայտարարում է թե սիրում է Աստծուն, ատելություն 

է հրահրում, և երկու անգամ չի մտածում սպանելու համար նրանց, ովքեր իր 

կարծիքով նրա թշնամիներն են: 

Ոչ մի մարդ չի խուսափի պատժից, եթե սպանում է մեկ ուրիշին: Ոչ մի մարդ չի 

ընդունվի Նոր Դրախտի մեջ, եթե նա սպանում է մեկ ուրիշին Իմ Հոր Անվամբ: 

Դժվար է և վիրավորական երբ վիրավորում են ձեր հավատը, բայց դուք պետք է 

աղոթեք վիրավորողի համար և երբեք չպետք է մոռանաք <<Մի սպանիր>> 



Պատվիրանը: 

Իմ Հոր Պատվիրանները շատ պարզ են: Նրանք հստակ են: Նրանք սահմանելու 

կարիք չունեն, բայց վա՜յ այն մարդուն, ով խախտում է Իմ Հոր Օրենքները: 

Ձեր Հիսուս 

 

Չարից պաշտպանվելու միայն երեք ձև կա 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, դու երբեք չպետք է ինքնավստահ զգաս և կարծես, թե այս 

աշխատանքը, երբ թվում է թե այն լավ է ընթանում, թեկուզ մի պահ կխուսափի չարի 

խարազանից: Նա կատաղած է: Նա վերցնում է քո ստանձնած յուրաքանչյուր 

առաջադրանք, ստեղծում խնդիրներ և խոչընդոտներ, որոնք թողնում են քեզ 

վշտացած և անօգնական: 

Այնքան շատերն են կույր այն խարազանի հանդեպ, որը նա պարտադրում է 

մարդկությանը: Որովհետև իրենք չեն կարող տեսնել չարին, նրանք չեն հավատում թե 

նա գոյություն ունի: Նրանք, ովքեր մեղքի միջոցով բացում են նրա համար 

ճանապարհը և թույլ տալիս նրան մտնել իրենց հոգիների մեջ, նրանց համար 

անհնար կլինի ազատվել այն սարսափելի վիրավորանքից ու դժգոհությունից, որը նա 

կբերի նրանց կյանքում: 

Չարից պաշտպանվելու միայն երեք ձև կա: 

Առաջինը՝ Խոստովանության Խորհուրդը, մաքրագործում է ձեր հոգին, եթե 

անկեղծորեն եք զղջում: 

Ոչ կաթոլիկների համար, խնդրում եմ ընդունեք մեղքերի լիակատար թողության 

Ընծան Խաչակրաց արշավանքի աղոթք (24)-ով, տրված աշխարհին այս 

Առաքելության միջոցով: 

Երկրորդը՝ Իմ Մոր հանդեպ ամենօրյա նվիրվածության միջոցով, ում տրվել է 

սատանային ճզմելու զորությունը: Նրա Սուրբ Վարդարանը մի կարևոր վահան է, որը 

ձեզ և ձեր ընտանիքին կծածկի նրա չար աչքից: 

Վերջինը՝ Շնորհի վիճակի միջոցով է, որին կարող եք հասնել Ինձ հետ կանոնավոր 

հաղորդակցման միջոցով՝ ստանալով Ինձ Սուրբ Հաղորդության մեջ: 

Այնքան շատերը, ովքեր ցանկանում են փախչել Սատանայի ճանկերից, և իրենց 

սրտում գիտեն, որ ներքաշվել են չարի հորձանուտի մեջ, պետք է շրջվեն դեպի Ինձ և 

խնդրեն Ինձ օգնել իրենց այս հատուկ Խաչակրաց աղոթքի (78) միջոցով. Փրկիր ինձ 

Չարից. 

Ո՛վ Հիսուս, պաշտպանիր ինձ սատանայի ուժից: Տար ինձ Քո Սրտի մեջ, մինչ ես բաց 

եմ թողնում նրա ու նրա չար ուղիների հանդեպ ունեցած իմ ողջ նվիրվածությունը:  

Ես թողնում եմ իմ կամքը և գալիս Քո առջև ծնկի եկած, խոնարհ և զղջացող սրտով:  



Ես թողնում եմ իմ կյանքը Քո Սուրբ Բազուկների մեջ: Փրկիր ինձ չարից: Ազատիր ինձ 

և տար ինձ Քո պաշտպանության ապահով ապաստանը հիմա և հավիտյան: Ամեն:  

Ձեր Հիսուս 

 

Կույս Մարիամ. Մեծ փոփոխություններ կսկսվեն 

աշխարհում շատ շուտով 
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Զավա’կս, մեծ փոփոխություններ կսկսվեն աշխարհում շատ շուտով: 

Ժամանակն է, որ Փրկության պլանը ներկայացվի բոլոր ազգերին մարդկության 

սրտերի մեջ: 

Այնքան շատերը կցնցվեն այն Ճշմարտությունից թե իրենք որտեղից են գալիս և թե 

ինչպես պետք է ազատագրվեն Աստծո Աչքում: 

Այնքան անպատրաստ են Աստծո զավակներն այս մեծ իրադարձությունների համար: 

Իր բոլոր զավակների հանդեպ Աստծո ունեցած Սիրո պատճառվ է, որ դուք 

նախազգուշացվում եք: 

Անտեսեք այդ նախազգուշացման նշանները ձեր վտանգի ժամանակ, ծիծաղեք կամ 

ծաղրեեք այս Աստվածային Միջամտությունները, որոնք տեղի կունենան բերելու 

համար մարդկանց սրտերն Աստծո Սրտի մեջ, և դուք կտառապեք: 

Զավակնե’րս, դուք պետք է զգոն լինեք միշտ: Երկնքից /տրվելիք/ նշանները և 

Աստվածային Միջամտության հրաշքը մոտենում են օր օրի: 

Աղոթեք, որ ձեզ տրվի շնորհները՝ բացելու ձեր սրտերը Իմ սիրելի Որդի Հիսուս 

Քրիստոսի մեծ Գթասրտության հանդեպ: 

Բոլոր ճանապարհները բացվում են՝ Աստծո զավակներին ետ՝ դեպի Նրա Սուրբ 

Սիրտը գրավելու համար: 

Ձեր սիրող Մայր 

Մայր Փրկության 

 

Մեղքը կարող է ներվել, երբ կենդանի եք: Ոչ մահից 

հետո: 
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Իմ սիրելի աղջի’կ, Ես թույլ եմ տալիս քեզ այս ուժգին ֆիզիկական տառապանքը, 

որպեսզի այսօր ավելի շատ հոգիներ փրկեմ: Առաջարկիր այդ ցավը այն ընտրված 

հոգիների համար, ում դու պետք է օգնես Ինձ՝ փրկել: Այդ ցավը երկար չի տևի, բայց 



երբ այն հանգստանա, իմացիր որ շատ հոգիներ են փրկվել դժոխքի կրակներից և 

հիմա քավարանում են՝ սպասելով մաքրագործման: 

Որպես զոհաբերվող հոգի դու պետք է ընդունես, որ Ես կարող եմ թույլ տալ քեզ 

տառապանքի պահեր՝ օգնելու համար փրկել Աստծո զավակների հոգիները: Մի օր 

դու կհանդիպես այդ հոգիներին և կհասկանաս, թե որքան ուրախություն է դա բերում 

Իմ Հորը: Իմացիր, որ երբ տառապում ես, Ես տառապում եմ քեզ հետ, որպեսզի 

թեթևացնեմ քո ցավը: Դու միայնակ չես: Երբ զգում ես որ չես կարող շնչել, դա այն 

նույն շնչահեղձության զգացողությունն է, որը զգում են այն հոգիները, ովքեր մահից 

հետո կանգնում են դժոխքի կրակների շիթերի դեմ: 

Եթե միայն մարդիկ իմանային մահվանից հետո կյանքի մասին Ճշմարտությունը: 

Հոգիների՝ մարմնից հեռանալուց հետո, անկախ նրանից հոգին շնորհի վիճակում է թե 

ոչ, սատանան տանջում է /նրանց/ գայթակղության ուժի միջոցով: Նույնիսկ այդ 

ժամանակ նա փորձում է դեպի իրեն գրավել հոգիներ: Աղոթքը այդպիսի հոգիների 

համար չափազանց կարևոր է: 

Ես բերում եմ հոգիներին դեպի Իմ Լույսը: Բայց միայն նրանք, ովքեր շնորհի 

վիճակում են, կարող են դիմանալ Իմ Գթասրտության Լույսին: Եթե նրանք հոգով 

մաքուր չեն, պետք է մաքրագործվեն քավարանում: 

Աղջի՛կս, քավարանում բազմաթիվ շերտեր կան, և կախված նրանից, թե հոգին ինչ 

մեղքեր է գործել, նրանք լցվում են Սուրբ Հոգու մաքրագործող կրանկներով: 

Քավարանը ցավոտ է հոգու համար, և նրանք, ովքեր պետք է այնտեղ ժամանակ 

անցկացնեն, զգում են դա ինչպես ֆիզիկական ցավ, ասես դեռևս կենդանի են: 

Թող ոչ մի մարդ չթերագնահատի այն զոհողությունները, որոնք անհրաժեշտ են 

իրենց հոգիներն արժանի վիճակում պահելու՝ Իմ Հոր Թագավորություն մտնելու 

համար: 

Իմ Հայրը սիրում է Իր բոլոր զավակներին, բայց հոգիները պետք է վաստակեն Իմ Հոր 

Թագավորություն մտնելու համար հարմար լինելու իրավունքը: Արժանի լինելու 

համար նրանք պետք է ազատագրվեն Իմ Աչքում քանի դեռ կենդանի են: Նրանք պետք 

է անկեղծ սրտով քավեն իրենց մեղքերը: 

Նույնիսկ մահվան եզրին մեղավորը կարող է օգտվել Իմ Մեծ Գթասրտությունից՝ 

խնդրելով Ինձ որ ներեմ իրեն իր մեղքերը: Ես կխլեմ նրան և կվերցնեմ Իմ 

Բազուկների մեջ: Հետո Ես Իմ Գթասրտությունը կհեղեմ նրա վրա, իսկ հետո ձեռքից 

բռնած կտանեմ դեպի դրախտի դարպասները: 

Մեղքը կարող է ներվել, երբ դուք կենդանի եք, ոչ՝ մահից հետո: 

Ձեր Հիսուս 

 

Երկու միլիարդ հոգիներ, ովքեր կմերժեն Իմ 

Գթասրտության Ձեռքը 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, այն երկու միլիարդ հոգիներին փրկելու առաքելությունը, ովքեր 

կմերժեն Իմ Գթասրտության Ձեռքը, պետք է դառնա նրանց ամենօրյա աղոթքի մի 

մասը, ովքեր իրենց կոչում են Աստծո խաչակիրներ: 

Այնքան շատ հրաշքներ կլինեն մարդկության մեծ մասի հետ երբ նրանց տրվի 

Փրկության Ընծան և մուտքը Նոր Դրախտ:  
Իմ Սուրբ Սիրտը ցավում է այդ կորած հոգիների պատճառով: Ահա թե ինչու Իմ 

աշակերտները պետք է սրտանց աղոթեն, որպեսզի բոլորը կարողանան միավորվել 

որպես մեկ ընտանիք Նոր Դարաշրջանում, քանի որ եթե իմ ընտանիքը մասնատված 

լինի, դա Ինձ սարսափելի տառապանք կպատճառի: 

Ես բոլորիդ կոչ եմ անում փրկել այդ հոգիներին, ովքեր համառորեն կմերժեն ընդունել 

Աստծուն, 2 միլիարդ կորած հոգիների համար այս Խաչակրաց աղոթքը (79) ասելու 

միջոցով.  

Ո՛վ սիրելի Հիսուս, ես աղերսում եմ Քեզ հեղել Քո Գթասրտությունը կորած հոգիների 

վրա:  

Ներիր նրանց որ մերժում են Քեզ և օգտագործիր իմ աղոթքն ու տառապանքը, 

որպեսզի կարողանաս Քո Գթասրտության միջոցով նրանց վրա հեղել այն 

Շնորհները, որի կարիքն ունեն իրենց հոգիները սրբագործելու համար:  

Ես խնդրում եմ Քեզնից անհիշաչարության ընծան նրանց հոգիների համար:  

Ես խնդրում եմ Քեզ բացել նրանց սրտերը, այնպես որ նրանք գան Քեզ մոտ և խնդրեն 

Քեզ լցնել իրենց Սուրբ Հոգով, որպեսզի կարողանան ընդունել Քո Սիրո 

Ճշմարտությունը և ընդմիշտ ապրեն Քեզ հետ ու Աստծո ողջ ընտանիքի հետ: Ամեն: 

Շատերի համար դժվար է ընդունել Աստծո Գթասրտությունը: Դա այն իշխանության 

պատճառով է, որն ունի Սատանան նրանց վրա: Միայն թե շատ դեպքերում նրանք 

չգիտեն դա: 

Որոշ դեպքերում, այնուամենայնիվ, նրանք չեն կասկածում Աստծո Գոյությանը, 

սակայն ընտրում են սատանային ամբողջապես գիտակցելով, որ Աստված գոյություն 

ունի և Նա է ստեղծել իրենց: Նրանք շրջում են իրենց մեջքը Աստծո 

Թագավորությանը: 

Նրանց ընտրածը սատանայի կողմից խոստացված թագավորությունն է: Նրանք 

հավատում են, թե այդ թագավորությունը ժամանակի վերջում կառաջարկի մեծ 

հարստություն, մեծ հրաշքներ, և թե այն կլինի մի աշխարհ, որը շողշողում է, միայն թե 

դա այդպես չէ: Նրանց գտածը կլինի միայն կրակի մի մեծ լիճ, ուր կտառապեն չարի 

ձեռքում: Նա կտանջի նրանց հավիտյան, և նրանք ամեն վայրկյան կտառապեն այդ 

ցավով, քանի որ այն երբեք չի կարող վերջանալ: 

Հիմա գիտեք, թե ինչու եմ Ես այդքան տառապում, քանի որ սոսկ այն տառապանքի 

միտքը, որը սպասվում է այդ հոգիներին, չափազանց շատ է կրելու համար: 

Միայն ձեր աղոթքները, Իմ հետևորդներ, և Իմ Գթասրտությունը կարող են նրանց 

հույս առաջարկել: 



Օգնեք Ինձ փրկել նրանց: 

Ձեր Հիսուս 

Այդ մարդը կասի աշխարհին, թե ինքը Մեսիան է, և նրան 

կծափահարեն աշխարհի շատ առաջատար դեմքեր 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, աշխարհում կանխասացված մեծ փոփոխությունները՝ Իմ Երկրորդ 

Գալուստին նախորդող, պատրաստ են ծավալվելու շերտ առ շերտ: 

Ինքնակոչների ժամանակը, ովքեր կհայտարարեն թե գալիս են Իմ Անունից և 

կներկայացնեն իրենց աշխարհին, շատ մոտ է: 

Այնքան շատերը կհիմարանան՝ հավատալով այդ կեղծ մարգարեներին, քանի որ 

նրանք կհայտարարեն իրենց մասին մեծ շուքով: 

Բայց մեկը նրանց միջից շատերին կխաբի, քանի որ կներկայացնի իրեն որպես 

թագավոր, խոնարհ ձևով, համոզելու համար մարդկանց, թե նա Ես եմ՝ Հիսուս 

Քրիստոսը: 

Այդ մարդը կասի աշխարհին, թե ինքը Մեսիան է, և նրան կծափահարեն աշխարհի 

շատ առաջատար դեմքեր: 

Նրան առաջին հերթին կներկայացնեն որպես արտակարգ և կարեկից քաղաքական 

առաջնորդ: 

Նա կերևա որպես տաղանդավոր խաղաղարար, ինչպես արդեն ասել եմ: Նրա ձևերն 

ու շնորհները կցուցադրեն մի խորհրդավոր կերպար, որը կթվա աստվածային 

ծագման: 

Նրա գեղեցիկ արտաքինն ու տաղանդավոր անձնավորություն լինելը կգրավի 

/մարդկային/ զանգվածներին: 

Շուտով նա կբացահայտվի աշխարհին, և նրա հայտնվելը կլինի հանկարծակի: 

Այն առաջնորդները, ովքեր նրան կներկայացնեն որպես փրկիչ, որպես մի մարդ ով 

խաղաղություն կբերի Միջին Արևելքում, այդ առաջնորդներին հարգում են աշխարհի 

շատ մասերում: Ահա թե ինչու այդ կեղծ մեսիային այդքան հեշտությամբ կընդունեն: 

Որոշ ժամանակից նրա կոչը կտարածվի: Լրատվամիջոցները կգովաբանեն նրա 

դիվանագիտական հմտությունները, և նրան շատերը կհետևեն: 

Սա այն մարդն է, ով կասի, թե ինքը մեսիան է: Նա բոլորին կասի, թե ինքը Հիսուս 

Քրիստոսն է, ով ետ է եկել՝ հայտարարելու իր երկրորդ գալուստը: 

Նա հակաքրիստոսն է: 

Չհիմարանաք ոչ մի պահ: Ես՝ Հիսուս Քրիստոսը, եկա մարմնով առաջին անգամ՝ 

փրկելու համար մարդկությանը: Բայց իմացեք սա: Ես չեմ գա մարմնով այս անգամ: 

Ես կգամ, ինչպես գողը՝ գիշերով: Ես կնախապատրաստեմ աշխարհն այս 

պատգամների միջոցով, բայց ես ձեզ չեմ ասի ոչ օրը, ոչ էլ ժամը, քանի որ Ես չգիտեմ 

դա: Միայն Իմ Հայրը գիտի այդ ժամանակը: 



Ես կհայտարարեմ Իմ Երկրորդ Գալուստը Իմ ժամանելու նշանից առաջ, որը 

կհայտնվի երկնքում ողջ աշխարհով մեկ: 

Ցանկացած մարդ, ով հայտարարում է թե ինքը Հիսուս Քրիստոսն է, և ով քայլում է 

երկրի վրա որպես մարդ, ստախոս է: 

Փախեք, քանի որ նա կբերի անասելի թշվառություն և տառապանք: Նրա 

խաբեությունը կթմրեցնի հոգիներին՝ սիրելու մի կեղծ Աստծու: Նա կշրջի 

Ճշմարտությունը: Նրանք, ովքեր հետևում են նրան, մեծ վտանգի մեջ են: 

Ձեր Հիսուս  

 

Հավատացողները երբեք չպետք է ապահով զգան այն 

գիտելիքով, թե իրենք ճանաչում են Ճշմարտությունը 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես պետք է ասեմ բոլոր նրանց, ովքեր հավատում են Ինձ՝ Հիսուս 

Քրիստոսին, որ արթնանան հիմա և ապրեն իրենց կյանքն Ինձ հետ: 

Այս պատգամները տրվում են ոչ միայն նախազգուշացնելու համար նրանց, ովքեր չեն 

հավատում Քրիստոսին՝ մարդկության Ազատարարին, նրանք նաև Աստծուն 

հավատացողների համար են: 

Հավատացողները երբեք չպետք է ապահով զգան այն գիտելիքով, թե իրենք ճանաչում 

են Ճշմարտությունը: 

Ձեզնից նրանք, ովքեր ասում են թե ճանաչում են Իմ Ուսուցումների Ճշմարտությունը, 

դուք երբեք չպետք է ինքնագոհ լինեք: Այլապես դա կարող է նշանակել, որ դուք 

մերժում եք այն աշխատանքը, որն անհրաժեշտ է սրբագործելու համար ձեր 

հոգիները: 

Հավատացողները կարող է շփոթության մեջ լինեն Իմ Ուսուցումների վերաբերյալ: 

Այնքան շատերը չեն հասկանում Իմ Երկրորդ Գալուստի իմաստը: 

Իմ հետևորդներից շատերը մտածում են, որ ողջ մարդկությունը կգիտակցի դա, և որ 

Իմ Գթասրտության միջոցով նրանք կփրկվեն: Ո՜հ, որքան եմ Ես ցանկանում որ դա 

ճիշտ լիներ: Ինչպե՜ս դա կբերեր Ինձ վերջնական թեթևացում: Ցավոք, շատերը 

նախապատրաստված չեն լինի: Շատերը կմերժեն լսել Իմ նախազգուշացումները և 

հրահանգները: Որպես այդպիսին, նրանք չեն կարողանա նախապատրաստվել 

համապատասխան ձևով: 

Իմ Երկրորդ Գալուստը տեղի կունենա: Այն հավատացողներին, ովքեր ասում են թե 

հավատում են Սուրբ Աստվածաշնչում պարունակվող Ճշմարատությանը, իմացեք 

հետևյալը: Ձեզ համար հեշտ է ընդունել այն ինչ մարգարեացվել է նրանում, և այն ինչ 

արդեն տեղի է ունեցել: Այդքան էլ հեշտ չէ ընդունել այն գալիք մարգարեությունները, 

որոնց մարդկությունը դեռևս պետք է ականատես լինի: 

Ընդունեք նաև այն փաստը, որ Աստվածային Պատգամներ կուղարկվեն, 



նախապատրաստելու համար ձեզ: Ընդունեք, որ այդ նախապատրաստությունը տեղի 

է ունենում հենց հիմա: 

Զգոն եղեք միշտ: Մի մերժեք Ինձ այս անգամ, քանի որ սա 

նախապատրաստությունների ժամանակ է: 

Շնորհակալ եղեք, որ ձեզ տրվում է այս մեծ ընծան: 

Ձեր սիրող Հիսուս 

 

Այնքան շատերն են այսօր կլանված հռչակի և 

ինքնափառաբանման ետևից վազելով 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ինչու այդքան շատ մարդիկ աշխարհում հավատում են , թե իրենց 

մահկանացու լինելն անորոշ է: 

Այնքան շատերն են այսօր կլանված հռչակի և ինքնափառաբանման ետևից վազելով: 

Մեծ ճանաչում ու հաջողություն փնտրած և գտած այնքան շատերին են կռապաշտում 

այն մարդիկ, ովքեր հավատացած են, թե դա այն փառքն է որին իրենք պետք է ձգտեն, 

և որը կբավարարի իրենց: 

Նրանց ժամանակի շատ փոքր մասն է ծախսվում նրա վրա, ինչն իսկապես 

նշանակություն ունի: Նրանք ոտնակոխ են անում ուրիշներին, հասնելու համար 

իրենց ուզածին՝ աշխարհի առջև փառքով փայլելու իրենց անհագ ցանկության 

պատճառով: 

Նրանց սնափառությունը սնվում է զվարճության աշխարհի, լրատվամիջոցների 

միջոցով, իսկ ինքնակատարելագործման հասնելու նրանց վազքը ծափահարում են: 

Ահա թե այսօր ինչի են ձգտում հասարակ մարդիկ: Նրանք բացահայտորեն հիանում 

են այդպիսի նկրտումներով, և դա դառնում է ինչպես կրոն: Նրանք կռապաշտում են 

նրանց, ովքեր հասնում են այդպիսի բարձունքների, իսկ հետո սկսում են նմանակել 

նրանց կյանքը: 

Ոչ մի անգամ նրանք չեն մտածում, որ այդպիսի բաներն իսկական հետևանք չունեն: 

Նրանք երբեք կանգ չեն առնում՝ իրենք իրենց հարցնելու. <<Արդյո՞ք սա այն է, ինչից 

պետք է կազմված լինի իմ կյանքը>>: 

Նրանք չեն հավատում Աստծուն շատ դեպքերում, քանի որ եթե հավատային, ապա 

կիմանային, թե Աստծո Աչքում որքան տհաճ է այդ ձևով ստորաքարշություն 

փնտրելը: 

Երբ մարդ մշտապես ուշադրություն է փնտրում և կլանված է այն պատկերով, որը 

ցուցադրում է աշխարհին, նա չի հասկանում թե որքան կարճ է այդ ճանապարհը: Այն 

կանհետանա ժամանակի ընթացքում, և նա իրեն կգտնի դատարկ և առանց սիրո, որ 

կիսի մյուսների հետ:  

Նրանք այնքան շատ են իրենց ժամանակից անց կացնում իրենք իրենց սիրելով, որ 



տեղ չեն ունենա մեկ այլ սիրո համար: Նրանք իրենց սեփական կարիքները դնում են 

ուրիշներից առաջ: Նրանք կանեն ամեն ինչ, ներառյալ այնպիսի գործողություններ 

կատարելը որոնք վիրավորում են Աստծուն, որպեսզի հասնեն ինքնափառաբանման: 

Այս սերնդին այնքան շատ ստեր են ասվել այն մասին, թե ինչպես ապրեն իրենց 

կյանքը: Նրանք խրախուսվում են մի աշխարհի կողմից, որը հավատում է թե 

նյութական շահը, զվարճությունները, մշակույթն ու մեծ հիացմունք բերող 

նկրտումները ամենակարևոր բաներն են, որոնց պետք է ձգտել: 

Որքան քիչ գիտեն նրանք: Որքան ցնցված կլինեն նրանք, երբ հայտնաբերեն թե 

ինչքան սխալ են եղել: 

Այդպիսի կյանք վարող մարդիկ կանգնում են հիասթափության առջև, երբ նրանց 

ագահությունը չի բավարարվում: Ավելի շատ հաճույք բերելու համար նրանց կողմից 

կատարվող ցանկացած գործողություն, ինքնամոռաց նկրտումների մեջ, նրանց չի 

կարողանա խաղաղություն բերել: 

Աղոթեք, որ մարդիկ հասկանան շուտով, որ հռչակի ու ինքնափառաբանման 

հետապնդումը միայն կարճ ժամանակ է բավականություն պատճառում: Միայն մեկ 

վերջնանպատակ կա, որին պետք է ձգտեք, և դա Տիրոջ Ուսուցումներին հետևելն է: 

Երբ դա անեք, կլինեք խաղաղության մեջ: 

Դուք կարող եք շարունակել վայելել աշխարհի շատ հաճույքներ, սակայն 

կհասկանաք, թե իրականում ինչը նշանակություն ունի: 

Այնքան շատ երիտասարդներ են մեծ նշանակություն տալիս այն բանին, թե ինչպես 

են իրենք երևում ուրիշներին: Նրանց վրա գործադրվող ճնշումը, որ վարեն իրենց 

կյանքը՝ հետևելով այն նույն նպատակներին, ինչ իրենց կողմից հիացմունքի 

արժանացած զվարճություններ են, վնասում է նրանց հոգիներին: 

Դա փակում է այն իրականությունը, թե ինչն է հաճելի Աստծուն: 

Դա  փակում է Ճշմարտությունը: 

Միայն Ճշմարտությունը նրանց կտա բավարարվածություն և կբերի նրանց 

խաղաղություն, սեր, ուրախություն և երջանկություն: 

Ես այն Կյանքն եմ, որը նրանք փնտրում են: 

Իմ մեջ նրանք կգտնեն Փառքի կյանքը: 

Սա է այն Փառքը, որը նրանք պետք է փնտրեն: 

Քանի որ նրանք կապրեն Մեծ Փառքի կյանք Նոր Դրախտի մեջ, եթե շրջվեն դեպի Ինձ: 

Սա է միակ փառքը, որ կբերի նրանց անասելի ուրախություն: 

Ձեր Հիսուս 

 

Աստծո Սերը, հենց որ այն զգացվում է մարդու կողմից, 

մի բան է, առանց որի ոչ մի մարդ չի կարող ապրել  
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, պետք է ընդունեք, որ երբ Իմ հետևորդները հավատում են այս 

Պատգամներին, այն կբերի նրանց հոգու տառապանք ժամանակ առ ժամանակ: 

Շատերը կուրախանան, երբ կարդան Իմ Սուրբ Խոսքը, և կընդունեն այն որպես 

հրաշք: 

Ուրիշները նույնպես կընդունեն Իմ Պատգամները, բայց որոշ օրերի նրանք երկու 

մասի կբաժանվեն կասկածներից, որոնք կտեղան նրանց վրա: Այդ կասկածները 

բնական են: 

Ոմանք շարունակ հարց կտան, արդյո՞ք դրանք ճշմարիտ Երկնքից են գալիս: Հետո 

նրանք կլցվեն տանջանքով, որովհետև գիտեն, որ իրենց կյանքը փոխվելու վրա է, և որ 

իրենք ականատես կլինեն Երկրորդ Գալուստին: 

Դա նշանակում է, որ մինչ այժմ իրենց ապրած կյանքը կփոխվի անճանաչելիության 

աստիճան: 

Շատերի համար դա վախեցնող է, որովհետև նրանք ցանկանում են կառչել իրենց հին 

ինքնագոհ կյանքից անկախ նրանից, թե որքան դժբախտ էին: 

Ապագայի վախը, Աստծո Ձեռքի վախը, և սատանայի բանակի վախը տանջում են 

նրանց: Սակայն, մինչ Իմ Պատգամները կարող են վախ առաջացնել նրանց սրտերի 

մեջ, երբեմն նրանք բերում են նաև սփոփանք: 

Քանի որ մեկ բան հաստատ է: Նրանք կզգան Իմ Սուրբ Հոգին իրենց հոգու մեջ, և հենց 

որ դա տեղի ունենա, նրանք կծանոթանան Աստծո Սիրուն:  

Աստծո Սերը, հենց որ այն զգացվում է մարդու կողմից, մի բան է, առանց որի ոչ մի 

մարդ չի կարող ապրել: Այն բերում է խաղաղություն: Ուստի, անկախ նրանից, թե 

որքան վախեցած կլինեք դուք, Իմ հետևորդնե՛ր, դուք պետք է հիշեք, որ Ես՝ Հիսուսը, 

երբեք չեմ լքի ձեզ: 

Դուք Իմն եք: 

Ես ձեր հոգիներում եղած Կյանքն եմ: Իմ միջոցով դուք կփրկվեք: Ես լի եմ 

Գթասրտությամբ հոգիների հանդեպ, ովքեր շրջվում են դեպի Ինձ օգնության համար: 

Ես թույլ չեմ տա որ տառապեք սատանայի հետևորդների ձեռքում: Ես կծածկեմ ձեզ 

Իմ Թանկագին Արյամբ: Դուք ոչինչ չունեք վախենալու: 

Դրա փոխարեն ձեզ տրվում են շնորհներ՝ նախապատրաստվելու համար: Հիմա դուք 

պետք է լինեք քաջ, թույլ մի տվեք որ կասկածները ամպեն Իմ հանդեպ ձեր ունեցած 

սերը, կամ կուրացնեն ձեզ այս Պատգամների Ճշմարտացիության հանդեպ: 

Դրանք Իմ Ընծան են ձեզ: Դրանք տրվում են ձեզ, որպեսզի դուք պաշտպանված լինեք 

և ապահով՝ վնասից: 

Միշտ խնդրեք Ինձ նվազեցնել ձեր վախը, քանի որ վախը ցանվում է ինչպես 

դժգոհության սերմ ձեր մտքի մեջ չարի կողմից, որպեսզի շեղի ձեզ: 

Ես օրհնում եմ ձեզ: Ես տալիս եմ ձեզ խաղաղություն: Ես տալիս եմ ձեզ Իմ 

Պաշտպանությունը: Վստահեք Ինձ միշտ: 

Ձեր Հիսուս 

 

Կույս Մարիամ. Իմ Որդու Եկեղեցու առաջնորդներից 

շատերը ոչինչ չեն ասում: Նրանք այլևս 



հրապարակայնորեն չեն պաշտպանում Իմ Որդու Սուրբ 

Անունը 
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Զավա՛կս, շարժերը՝ վիրավորելու համար իմ սիրելի Որդի Հիսուս Քրիստոսի Անունը, 

ավելանում են: 

Բավական չէ, որ նրանք մերժում են Նրան, շատերը ցանկանում են վիրավորել Նրա 

պատկերը այն մարդկանց մտքերի մեջ, ովքեր հավատում են Նրան: 

Իմ Որդու Մարմնի խաչումը՝ Նրա Եկեղեցու խաչումը, աճում է: 

Իմ Որդու Եկեղեցու առաջնորդներից շատերը ոչինչ չեն ասում: Նրանք այլևս 

հրապարակայնորեն չեն պաշտպանում իմ Որդու Սուրբ Անունը: Նրանք արիություն 

չունեն պաշտպանելու իմ Որդու Մարմինը՝ երկրի վրա Նրա Եկեղեցին: 

Շատերը չեն ցանկանում գրավել անցանկալի ուշադրություն՝ անցյալում 

քահանաների մեղքերի պատճառով: Շատերը պարզապես չունեն պահանջվող ուժեղ 

հավատը՝ լինելու ճշմարիտ վկա իմ Որդու ուսուցումների հանդեպ: 

Այնքան շատերն աշխարհում չեն հավատում իմ Որդու գոյությանը, և դա Նրան 

ստիպում է լաց լինել: 

Այնքան շատերը, ովքեր գիտեն Ճշմարտությունը, կարծում են թե ընդունելի է ցույց 

տալ անհարգալից վերաբերմունք՝ լսելով հայհոյություններ և լուռ մնալով: 

Զավակնե՛րս, դուք պետք է բացահայտորեն և առանց վախի ընդունեք իմ Որդու 

Խաչելության Ճշմարտությունը: Մարդիկ կլսեն: Ձեզ կլսեն: Եթե իմ Որդու բոլոր 

սպասավորները լուռ մնան, ապա ո՞վ կխոսի իմ Որդու մասին: 

Ո՞վ կտարածի Նրա Սուրբ Խոսքն այս ժամանակ, երբ Աստծո զավակներից այնքան 

շատերն են մերժում Աստծո գոյությունը: 

Շատ շուտով նրանք արդարացում չեն ունենա: Երբ նրանք տեսնեն իրենց հոգիների 

վիճակը, կհասկանան առաջին անգամ, որ իրենք հոգի ունեն: 

Աղոթեք, որ դրանից հետո նրանք դառնան ավելի ուժեղ, և որ նրանք դառնան 

Քրիստոսի ճշմարիտ զինվորները: 

Ձեր Սիրող Մայր 

Մայր Փրկության 

 

Քրիստոնեության վրա հարձակվում են մեկ հիմնական 

պատճառով 
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Ես քո սիրելի միստիկ ամուսինն եմ, Մարդու Որդին, ծնված Անարատ Կույս 

Մարիամից: 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, բոլոր սարսափները, որոնց Ես ականատես եղա Գեթսեմանիի 

պարտեզում, երբ չարն Ինձ խայթում էր /ցույց տալով դրանք/ Իմ Աչքերի առջև, 

ծավալվում են հիմա աշխարհում: 



Մարդիկ ամենուր կորցրել են հավատը: Նրանք թափառում են խառնաշփոթության 

ծովի մեջ, հավտուրացության վիճակում, որի նմանն աշխարհը չի տեսել նախկինում 

այսպիսի մեծ մասշտաբով: 

Սերը միմյանց հանդեպ մեռել է: 

Ուրիշի կարիքների հանդեպ հարգանքն այլևս բնավորության գիծ չի ընդունվում, 

որով կարելի է հիանալ: 

Ագահությունը, ընչաքաղցությունն ու նախանձը վերահսկում են շատերի միտքն 

այսօր աշխարհում: Սառը սրտով, նրանք այլևս չեն արժևորում կյանքն ինչպես կա, և 

մարդասպանությունից բացի ոչնչի մասին չեն մտածում: Դա ընդունվում է այնպես, 

ասես այդպես էլ պետք է լինի: 

Քրիստոնեության վրա հարձակվում են մեկ հիմնական պատճառով: Դա նրա համար 

է, որպեսզի թույլ տրվի ձեր երկրներում հեշտությամբ ընդունել այնպիսի օրենքներ, 

որոնք արդարացնում են մեղքը: 

Կլանվածությունը կեղծ կրոններով և կեղծ կուռքերով համատարած է: 

Իմ Եկեղեցին փլուզվում է, իսկ Իմ սրբազան սպասավորները մեծ մասամբ չեն 

շեշտում մեղքի վտանգը և հավիտենական կյանքի ճշմարտությունը: 

Ատելությունը, պատերազմը, ագահությունը, ընչաքաղցությունը, նախանձն ու 

սեփական անձի հանդեպ սերը՝ բոլորը կապված են մի կեղծ վիճակով, մի վիճակ, որը 

նմանություն չունի Իմ Ուսուցումների Ճշմարտության հետ:   
Այն ժամանակ, Գեթսեմանիի պարտեզում, Ես գիտեի, որ այսօր այս սերունդը Խաչի 

վրա Իմ Մահին չի նայի այնպես, ինչպիսին այն եղել է: Սա այն ցավն էր, որը պատռեց 

Իմ Սիրտը թրի պես: 

Մարդու համար Իմ կատարած Զոհաբերությունը, նրան Իմ Հոր Աչքում ազատագրելու 

համար, այսօր չի ճանաչվում: Որքան շատ /բան/ են նրանք մոռացել: Որքան շատ 

/բան/ նրանց չի ասվել: Եվ այդ ամենը հանդուրժողականության մեղքով է, որը 

ներկայացվում է աշխարհին որպես լավ բան: 

Պատերազմներն ու ատելությունը տարածվում են աշխարհում վիրուսի պես, քանի որ 

դրանք պլանավորվում են չարի կողմից: Իմ հետևորդների ցավը կմիանա Իմ ցավին, 

երբ ականատես կլինեն այն պղծություներին, որոնք դուրս կթքվեն 

կառավարությունների այն առաջնորդների կողմից, ովքեր հետևում են սատանայի 

կողմից իրենց հոգիներում բուն դրված ստերին: 

Սատանան և նրա չարքերը շատ ուժեղ են: Երբեք ոչ մի րոպե չհավատաք, թե հեշտ է 

թուլացնել օղակը, որը նրանք ունեն այն մարդկանց վզին, ովքեր թույլ են տվել որ նա և 

իր չարքերը ներթափանցեն իրենց հոգիների մեջ: Նրանք հեշտությամբ տեղի չեն տա 

և կարգելեն հոգիներին, ովքեր ցանկանում են շրջվել դեպի Ինձ՝ իրենց Հիսուսը, 

օգնության համար, թողնելով նրանց անօգնական: 

Այդ հոգիների համար տառապալից կլինի աղոթելը: Բառերը դուրս չեն գա նրանց 

բերանից: Նրանք ամբողջական հակակրանք կզգան Իմ մասին մտքերից: Որքան էլ 

փորձեն, դա կլինի մի դժվար առաջադրանք: 

Նրանց, ովքեր ասում են, թե իրենք լավ մարդիկ են, ովքեր վնաս չեն պատճառում 

ուրիշներին, բայց չեն ընդունում Ինձ՝ Հիսուսին, իրենց կյանքում, իմացեք հետևյալը: 

Դուք Քրիստոսի հետևորդ չեք: Եթե չեք գալիս Ինձ մոտ, չեք կարող ընդունվել Իմ Հոր 

Թագավորություն: 

Իմ Հոր Թագավորություն մտնելը պահանջում է նախապատրաստություն: Սատանան 

կարող է այնքան արագորեն շարժվել հոգիներ շեղելու համար, որ շատերն անտեղյակ 

են մնում: 



Աշխարհում մեծ անհանգստության այս ժամանակներում, և Իմ Հոր՝ Աստծո, Ամեն 

Բանի Արարչի մասին գիտելիքի պակասը կարող է հանգեցնել միայն մեկ բանի:                  
Աղետի: Երկնային պատիժները դուրս կհեղվեն աշխարհի վրա մարդկությանը 

փրկելու համար, մարդկությանը մաքրագործելու համար: 

Եթե մարդիկ մերժեն լսել, նրանք չեն լսի Ճշմարտությունը: 

Ճշմարտությունը կփրկի ոչ միայն երկրի վրա նրանց կյանքը, այլև կտա նրանց 

Հավիտենական Կյանք: 

Ճշմարտությունն ընդունել չկարողանալը հանգեցնում է մահվան, թե՛ մարմնի, և թե՛ 

հոգու: 

Եկել է ժամանակը մարդկության համար, որ ընտրություն կատարի: Ես չեմ կարող 

ստիպել նրանց, որ հետևեն Ինձ: Չնայած այն բոլոր ընծաներին, շնորհներին ու 

հրաշքներին, որոնք կտրվեն  նրանց, նրանք կշարունակեն շրջել իրենց մեջքը: 

Չնայած Իմ ողջ Մեծ Գթասրտությանը, ոմանք կշարունակեն ընտրել մահը՝ կյանքի 

հանդեպ: 

Ձեր Հիսուս 

 

Հայր Աստված. Իմ Արդարադատության Ձեռքը սպասում 

է պատժելու համար այն կառավարություններին, որոնք 

նյութում են վնասել  Իմ զավակներին 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես ցանկանում եմ որ դու իմանաս, որ մինչ աշխարհը ստիպված 

կլինի դիմանալ մի մեծ մաքրագործման, որը հաճելի չի լինի, Իմ Գթասրտությունը մեծ 

է: 

Ես Գթասրտության օվկիանոս եմ, և կիրականացնեմ մեծ փոփոխություններ՝ 

վստահանալու համար, որ Իմ բոլոր զավակները կփրկվեն աղետից: Աղետը, որի 

մասին Ես խոսում եմ քեզ հետ, ներառում է մի գաղտնի չար ուժի աշխատանքն 

աշխարհում, ովքեր փորձում են վերահսկել յուրաքանչյուր ազգի, իրենց սեփական 

չար օգուտի համար: 

Այդպիսի հոգիներից այնքան շատերն են մերժում Իմ սիրելի Որդու Գթասրտությունը: 

Այնքան շատերը չեն ճանաչի Նրան: Նրանք շարունակում են անասելի տառապանք 

պարտադրել նրանց վրա, ում վերահսկում են, և չեն կարողանում ընդունել, որ իրենց 

մեղքերն աննկատելի չեն մնա: Նրանք կարող են պայքարել Իմ Ձեռքի Զորության դեմ, 

բայց Իմ Ձեռքը ցած կիջնի նրանց վրա և կոչնչացնի նրանց: 

Նրանք կճանաչեն Աստծո Զորությունը, ժամանակի ընթացքում, բայց նրանցից 

շատերի համար չափազանց ուշ կլինի: 

Շուտով ողջ մարդկությունն ականատես կլինի Իմ յուրաքանչյուր Գործողությանը, 

ներառյալ՝ մեծ հրաշքները: Ես, Իմ Մեծ Գթասրտությամբ, որը կկլանի մարդկությանն 

ինչպես մի մեծ օվկիանոս, կանեմ այն ամենն ինչ կարող եմ,  որ փրկեմ 

մարդկությանը: Ոչ մի մարդ անմասն չի մնա Իմ Ընծաներից: 

Երբ դա տեղի ունենա, Ես կհետապնդեմ այն մարդկանց, ովքեր մի կողմ կհրեն Ինձ, 

չնայած նրանք կիմանան, թե ով Եմ Ես: 



Այնուհետև, աշխարհի այն առաջնորդները, ովքեր չեն կատարի Իմ Աստվածային 

Օրենքները, և ովքեր խարազանում են աշխարհը Իմ զավակների հանդեպ 

դաժանությամբ, ցած կգլորվեն: Այդ ժամանակ Ես նրանց թույլ չեմ տա փախչել Իմ 

Աստվածային Արդարադատությունից: 

Նրանք նախազգուշացվում են, այս Պատգամով, որ հիմա կանգ առնեն: Նրանք պետք 

է աղոթեն ուղղորդություն ստանալու համար, եթե անհարմար են զգում կամ ճնշման 

տակ են, ընդունելու համար օրենքներ ազգերի վրա, որոնք դժբախտություններ 

կպատճառեն: 

Ես հիմա տալիս եմ նրանց այս ժամանակը, որպեսզի դադարեցնեն այն, ինչ անում են, 

և խնդրեն Ինձ՝ օգնել իրենց դեմ կանգնել այն չար ռեժիմներին, որոնք պլանավորվում 

են իրենց համերկրացիների դեմ: 

Նրանք գիտեն, թե Ես ինչ մասին եմ խոսում: 

Ես մարդկային ռասայի Արարիչն եմ: Ես ճանաչում եմ Իմ յուրաքանչյուր զավակի: /Ես 

գիտեմ, թե/ նրանք ինչ են տեսնում, ինչ են զգում, ինչպես են մտածում: Ես գիտեմ նաև 

նրանց միջից այն մարդկանց, ովքեր խոստումներ են տվել այնպիսի 

գործողությունների համար, որոնք ահռելի տառապանք են առաջանցում մարդկանց 

համար աշխարհով մեկ: 

Իմ Գթասրտության Ձեռքը  սպասում է՝ ետ բերելու համար ձեզ Իմ Թագավորության 

ապաստանի մեջ: 

 Իմ Արդարադատության Ձեռքը սպասում է՝ պատժելու այն կառավարություններին, 

ովքեր նյութում են վնասել Իմ զավակներին: Ձեզ թույլ չի տրվի այդ տառապանքը 

պատճառել: 

Քանի որ հենց որ դուք ներմուծեք օրենքներ, որոնք ատելի են Ինձ, որոնք ծրագրված 

են վերահսկել նրանց, ում դուք ծառայում եք, Ես կուղարկեմ այնպիսի պատիժ, որ ոչ 

մի մարդ կասկած չի ունենա թե ինչն է այդպիսի պատժի պատճառը: 

Դուք Իմ զավակներն եք, և Ինձ պետք է դուք դիմեք պաշտպանության համար: Առանց 

Իմ պաշտպանության դուք կլինեք սատանայի ողորմածության տակ: 

 Միայն մի մոռացեք, որ նա՝ սատանան, ատում է ձեզ բոլորիդ: Սակայն նրա հզոր ու 

հմայիչ ուղիների պատճառով դուք գնում եք իշխանություն հետամտելու նրա 

ճանապարհով ինչպես ստրուկներ: 

Ընտրեք իշխանությունը այս երկրի վրա, որը ձեզ կբարձրացնի և կհասցնի ճանաչման 

Տիրոջ ուղիներից դուրս, և դուք մի կողմ կնետվեք: 

Այս նախազգուշացումը տրվում է, վստահեցնելու համար, որ դուք հասկանաք, որ 

միայն մեկ Արարիչ կա: Միայն մեկը, ով արարեց մարդկությունը: Միայն մեկը, ով 

իշխանություն ունի բերելու այն ամենի վախճանը, որ գոյություն ունի երկրի վրա: 

Աստված Ամենաբարձրյալ 

Արարիչ ամեն տեսանելի և անտեսանելի բաների 

 

Աստծո Լույսը ներկա է ձեզանից յուրաքանչյուրի և ամեն 

մեկի մեջ 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ինձ ճշմարիտ սիրելու համար դու պետք է տեսնես ուրիշներին Իմ 

Աչքերով: 

Երբ նայում ես մեկ այլ անձնավորության, ուշադիր նայիր և փորձիր տեսնել Իմ 

Ներկայությունը, քանի որ Ես ներկա եմ բոլոր հոգիների մեջ, նույնիսկ՝ սևացածների: 

Ես այնտեղ եմ: Նայիր, և կտեսնես Ինձ: Սա ամենաարտակարգ շնորհներից մեկն է՝ 

տրված Իմ Հավիտենական Հորից՝ Իր զավակներից յուրաքանչյուրին: 

Աստծո Լույսը ներկա է ձեզանից յուրաքանչյուրի և ամեն մեկի մեջ: 

Դա սեր է, և յուրաքանչյուր հոգի ունի սիրելու կարողությունը: 

Երբ դուք տեսնեք ուրիշներին Իմ Աչքերով, դուք սեր կզգաք,  և դա կդիպչի ձեր հոգուն 

այնպիսի ձևով, որը չեք կարող մերժել: Այդ սերն իրական է, սակայն դուք չեք կարող 

տեսնել այն կամ դիպչել նրան: Ձեզ համար նաև դժվար կլինի բացատրել այն 

ուրիշներին: Սակայն դա այնտեղ է: 

Եթե Աստծո բոլոր զավակները կարողանային պատվել Իմ Հոր Աստվածային 

Ներկայությունն աշխարհում, Նրա զավակների մեջ, ապա խաղաղությունը 

կթագավորեր երկրի վրա: Փնտրեք սեր, և դուք կգտնեք այն: 

Ժամանակ տրամադրեք մտածելու այն մասին, ինչ Ես հիմա ասում եմ ձեզ: Աստծո 

Սիրո Լույսը նման է մի փայլող աստղի՝ ներկա յուրաքանչյուր հոգու մեջ: Ոմանց մեջ 

այն փայլում է պայծառորեն, և կարող եք զգալ թե այդ մարդուց /եկող/ սերն ինչպես է 

պարուրում ձեզ: Ուրիշների մոտ այն մի խամրած կայծկլտանք է՝ դժվար՝ գտնելու 

համար, սակայն ամեն դեպքում այն այնտեղ է: 

Երբ նայում եք մեկդ մյուսին, մտածեք այդ մասին այս ձևով: Աստված ստեղծել է 

ձեզանից յուրաքանչյուրին: Դուք եղբայրներ և քույրեր եք Նրա Աչքում: Նրան այնքան 

շատ ուրախություն է պատճառում, երբ Նա տեսնում է Իր զավակներին՝ միմյանց 

հանդեպ սեր և հարգանք ցույց տալիս: 

Երբ նրանք կռվում են իրար դեմ, ուրիշներին դժբախտություն ու տառապանք 

պատճառում, Նա սարսափելի ցավ է զգում: Ինչպես ցանկացած ծնող, Նրան 

վիրավորում է, երբ Իր զավակները չեն կիսում Իր Սերը, այն Սերը որի միջոցով իրենք 

ստեղծվել են: 

Հիշեք նաև, որ երբ վիրավորում եք միմյանց, վիրավորում եք Իմ Հորը: Նա զգում է այն 

ցավը, որը դուք պատճառում եք Իր զավակներին: 

Երկու անգամ մտածեք հաջորդ անգամ, երբ կոպտորեն դատեք մեկ ուրիշին կամ 

ատելություն ցույց տաք միմյանց հանդեպ: Երբ անում եք այդ բաները, դրանք տհաճ 

են Իմ Հորը: 

Եթե որևէ մեկը վիրավորում է ձեզ, աղոթեք նրա համար: Քանի որ երբ լարվածություն 

և սիրո պակաս կա երկու մարդու միջև, դրա պատճառը չար ոգիներն են: 

Բարձրացեք այդ գայթակղությունից վեր: Սիրեք ուրիշներին: Վարվեք նրանց հետ 

հարգանքով: Նայեք նրանց, ասես Աստծո Աչքերի միջով: Երբ դա անեք, սեր կգտնեք: 

Ձեզ համար ավելի հեշտ կլինի ապրել միմյանց հետ և ընդունել միմյանց 

թերությունները: 

Ձեր Հիսուս 

 

Կույս Մարիամ. Ես արյան արցունքներ եմ լացում նրանց 

համար, և Իմ Սիրտը ծանրացած է 
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Զավա՛կս, խնդրում եմ աղոթիր իմ կորած զավակների համար, որոնց թիվն 

ավելանում է օրեցօր: Նրանք չեն հավատում, ոչ էլ կարող են հավատալ իմ Որդուն, և 

շրջվում են հակառակ կողմ: 

Ես արյան արցունքներ եմ լալիս նրանց համար, և իմ Սիրտը ծանրացած է: Որքան 

կորած են նրանք, և որքան դատարկ են զգում: 

Ես աղոթում եմ, որ Աստված՝ Իր Գթասրտությամբ, շուտով կբացի նրանց կարծրացած 

սրտերը: 

Նախազգուշացումը մոտ է, զավա՛կս: Իմ զավակները կարիք ունեն 

նախապատրաստվելու: Նրանք, ովքեր խուսափում են այս Սուրբ Պատգամներից, իմ 

Որդուց և իմ Հավիտենական Հորից, ստիպված կլինեն պատասխան տալ Աստծուն: 

Շատերն են վնասել այս Առաքելությանը և խրախուսել են հոգիներին մի կողմ շրջվել: 

Այդպիսի շատ հոգիներ են մահացել այդ ժամանակից ի վեր մահացու մեղքի մեջ: Եթե 

նրանք ընդունեին Խաչակրաց աղոթքների միջոցով մարդկությանը տրված 

աղոթքները, նրանք կարող էին փրկվել: 

Նրանք, ովքեր չեն  ընդունի այս Պատգամները, չպետք է աշխատեն չարի հետ՝ 

վնասելու համար Աստծո Խաոսքը: Դուք պետք է աղոթեք այն անհրաժեշտ օգնության 

համար, որ խաղաղություն գտնեք ձեր ներսում: 

Մարգարեացվել է, որ վերջին ժամանակների մարգարեն չի ընդունվի, չնայած շատ 

դարձի կհասնեն Աստծո Խոսքի տարածման միջոցով: 

Ձեզ համար վտանգավոր կլինի մերժել այն օգնությունը, որն ուղարկվում է Երկնքից 

այս ժամանակ, օգնելու համար ձեզ փրկել ձեր հոգիները: 

Մի վիրավորեք իմ Որդուն՝ լսել չկարողանալով: Դուք կարող եք ուշադրություն 

չդարձնել Երկնքից եկող այս Պատգամները կարդալուց հետո, բայց դուք պետք է 

առաջին հերթին լսեք: 

Ձեր ազատ կամքը նշանակում է, որ կարող եք ընտրել, թե որ ճանապարհով քայլեք: 

Ձեր ազատ կամքը չի նշանակում, որ իրավունք ունեք դիտավորյալ կերպով հայհոյել 

Սուրբ Հոգու դեմ: 

Երբ Նախազգուշացումը տեղի ունենա, դուք կլցվեք Ճշմարտության Լույսով: 

Ձեր հոգին կլուսավորվի, և դուք կտեսնեք թե ինչ լավ արարքներ, ինչ վատ արարքներ 

եք կատարել ձեր կյանքի ընթացքում: Այդ էտապում ձեզնից շատերը կգրկեն Աստծո 

Սերը: Ցավոք, շատերը կլինեն չափազանց համառ՝ ընդունելու համար իրենց արած 

սխալները: Նրանք մի կողմ կնետվեն և սոսկալի ձևով կտառապեն: 

Նախապատրաստված եղեք միշտ: Ժամանակը կարճ է: 

Ձեր սիրող Մայր 

Մայր Աստծո 

Մայր Փրկության 

 

Իմ Երկրորդ Գալուստն ազդարարող հայտարարությունը 

հանկարծակի կլինի 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես կոչ եմ անում Իմ բոլոր հետևորդներին ուժեղ լինել այս  

ժամանակ: 

Իմ Սուրբ Խոսքը՝ Իմ Ընծան մարդկությանը, որ տրվում է ձեզ այս պատգամների 

միջոցով, շատ քննադատության առարկա կլինի: 

Դուք պետք է ուժեղ մնաք, երբ Իմ Խոսքը մասնատվի և նվաստացվի: Դա շատ դժվար 

կլինի, բայց դուք պետք է դիմանաք այդ տառապանքին, քանի որ դա միայն սկիզբն է: 

Թշնամին կբարձրանա և կպատառոտի Իմ պատգամները, որոնք տրվում են ձեզանից 

յուրաքանչյուրին՝ հոգիների փրկության համար: 

Նա հաշվում է յուրաքանչյուր հոգու, որին գրավում է, հետո հեռացնում Իմ 

պատգամներից: Նա անում է դա առաջին հերթին հավատացողներին գայթակղելու 

միջոցով, որպեսզի նրանք չաշխատեն Ինձ հետ ձեր եղբայրներին ու քույրերին 

փրկելու համար: Նա  չի ցանկանում որ դուք աղոթեք նրանց հոգիները փրկելու 

համար: 

Իմ եկեղեցու ցանկացած սպասավոր, որ արգելում է ձեզ աղոթել Իմ Խաչակրաց 

աղոթնքերը, ձեր աղոթքների կարիքն ունի: Նրանք չեն կարող կանգնեցնել Իմ 

աղոթքները տարածվելուց: Երբ նրանք դա անում են, նրանք ձեր օգնության կարիքն 

ունեն: Ցավոք, շատ հոգիներ կհեռացվեն Իմ առաքելությունից, որը իր տեսակի մեջ 

վերջինն է երկրի վրա: 

Այս ժամանակները կտեսնեն Իմ Եկեղեցու մեջ եղած բաժանման ավելի մեծացումը: 

Մի մասը՝ կտառապի պաշտպանելու համար Իմ Կտակարանը, մյուսը՝ կփորձի 

վերաստեղծել Իմ Եկեղեցին, ժամանակակից դարձնել Իմ ուսուցումներն ու բերել 

պիղծ օրենքներ Իմ Եկեղեցու մեջ: 

Ոտքի կանգնեք խիզախությամբ և միավորվեք, քանի որ այդ ժամանակն արդեն հասել 

է ձեզ վրա, և դուք կլսեք այդ նոր պրակտիկաների մասին, որոնցից ոչ մեկը չի 

համապատասխանում Իմ ճշմարիտ Կտակարանին, Իմ ուսուցումներին ու 

Ճշմարտությանը: 

Այդ փորձությունները կգան մեծ բարիկադների պես: Դուք, Իմ աշակերտնե՛ր, կզգաք 

թակարդն ընկած: Դուք անօգնական կզգաք, և ձեր արցունքները կհոսեն: 

Ձեր թուլությունը կլինի ձեր ուժը: Ձեր տառապանքի միջոցով է, երբ կտեսնեք այդ 

սարսափելի խարազանումը, որ ուժեղ կդառնաք: 

Յուրաքանչյուր փորձության համար, որին դուք կդիմանաք Իմ Անվամբ, Ես ձեզ 

նույնիսկ ավելի ուժեղ կդարձնեմ: Տոկուն եղեք, և Ես կօրհնեմ ձեզ զորության, 

արիության և համոզմունքի շնորհով: 

Դուք Իմ բանակն եք, Իմ լույսի ճառագայթն աշխարհում: Ամեն փորձ կարվի՝ մարելու 

համար այդ լույսը, բայց՝ անօգուտ: 

Ձեր լույսի ճառագայթը՝ Իմ հանդեպ ձեր սերը, կլուսավորվի այնպես, որ այն կդառնա 

լույսի փարոս, հետո՝ մի մեծ կրակ: Սուրբ Հոգու այդ կրակը, որը կբռնի ձեզանից 

յուրաքանչյուրին, իր բոցերը կտարածի աշխարհի ամեն անկյունում: 

Այդ դուք եք, Իմ թանկագին բանա՛կ, որ կանեք դա: Ձեզ ուղղություն կտրվի Երկնքից: 

Դուք առաջ կքայլեք: Դուք ոտնակոխ կանեք խեղճ հոգիների չար բանակը, ում 

թելադրում է սատանան, և նրանք անզոր կլինեն ձեր դեմ: 

Դրանից հետո շատ շուտով Իմ Մեծ հայտարարության Փառքը կցուցադրվի 

աշխարհում: 

Իմ Երկրորդ Գալուստն ազդարարող հայտարարությունը հանկարծակի կլինի: Այն 

կլինի նաև անսպասելի, չնայած դուք լավ նախապատրաստվել եք: Այդ ժամանակ 



դուք կստանաք /ձեզ/ կտակված Հավիտենական Կյանքի մեծ Ընծան: 

Ձեր Հիսուս 

 

Այս նոր մեկ համաշխարհային կրոնը կպատվի գազանին 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, շատ հոգիներ են զգոն հիմա, մինչ ականատես են լինում այն արագ 

փոփոխություններին Իմ կաթոլիկ եկեղեցու մեջ, որոնք հիմա սկսում են ի դերև գալ: 

Նշանները սկսում են ցույց տալ այն ամենը, ինչ Ես մարգարեացա քո միջոցով: 

Մատչելի պատարագների պակասը տեսանելի է: Սուրբ Հաղորդությունն այլևս 

հեշտությամբ հասանելի չէ: Խոստովանության խորհուրդը սահմանափակ է Իմ շատ 

եկեղեցիներում: 

Իմ եկեղեցիներից շատերը քահանաներ չունեն՝ դրանք կառավարելու համար: 

Տառապանքի այս ժամանակ այնքան շատերն են լքում Իմ եկեղեցիները, որ շուտով 

այդ եկեղեցիները կտրվեն առևտրային սեփականատերերին: 

Մինչ քրիստոնյաների հավատը փորձության է ենթարկվում, կարևոր է, հետևաբար, 

շարունակել Իմ Խաչակրաց աղոթքներն աղոթելը: Շուտով նոր սպասավորներ 

կներկայացվեն կաթոլիկ և մյուս քրիստոնյա եկեղեցիներում: 

Սկզբում կրոնական տարբերությունները կվերացվեն եզրերից: Հետո, կարճ 

ժամանակի ընթացքում, դուք չեք ճանաչի Իմ Ոսուցումները, քանի որ դրանք 

աննկատելիորեն անհետացած կլինեն: Դրանց տեղում կլինեն աղոտ, բայց պոետիկ 

խոսքեր, որոնք կքարոզեն մեղքի հանդուրժողականություն: 

Սկզբում չկասկածող եկեղեցի գնացողները չեն նկատի ներկայացվող ստերը: Հետո, 

Իմ հետևորդներին կհետապնդի մի խորը անհանգիստ զգացողություն, որ ինչ-որ բան 

ճիշտ չէ: 

Վերջնական խաբեությունը կլինի, երբ Սուրբ Խորհուրդները կփոխարինվեն հեթանոս 

փոխարինողներով: 

Այս ամենի վրա կնախագահի կեղծ մարգարեն, ով կհայտարարի թե ինքը մեկի մեջ 

միավորված բոլոր կրոնների ամենաբարձր քահանան է: Այս նոր մեկ 

համաշխարհային կրոնը կպատվի գազանին: 

Բոլոր նրանք, ովքեր կուրորեն կհետևեն, կկլանվեն գազանի կողմից և ընդմիշտ 

կորած կլինեն Ինձ համար: 

Արագությունը, որով դա տեղի կունենա, կսարսափեցնի Իմ հետևորդներին: Այդ 

պլանը զգուշությամբ կառավարվում է: Այդ ակցիան՝ ուղղված փոխելու 

քրիստոնյաների ատելությունը՝ ընդունելու համար աշխարհիկ օրենքներ, հմտորեն 

կատարվում է: 

Այն պլանավորվում է շատ ազգերի մեջ մի խմբի կողմից, որն օգտագործում է հայտնի 

անձնավորություններին ու առաջնորդներին, ովքեր բոլորն էլ հարգված են 

մեծամասնության կողմից, որ սատարեն իրենց չար ստերին: 

Զգուշացեք: Մի ընդունեք ստեր: Մի ընդգրկվեք Իմ Սուրբ Անունը պղծելու պլանի մեջ: 

Ձեր Հիսուս 

Թագավոր և Փրկիչ ողջ մարդկության 



Հեթանոսությունը կպարտադրվի Աստծո բոլոր 

եկեղեցիներին 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ասա աշխարհին, որ նրանք պետք է արթնանան իրենց նիրհից: 

Այլապես նրանք չեն կարողանա տեսնել թե ինչպես են այն չար պլանները, որոնց 

մասին Ես կանխասացել էի որոշ ժամանակ առաջ, կատարվում: 

Ես խոսում եմ գլոբալ գերշխանության մասին, որը իրագործվում է՝ ոչնչացնելու 

համար քրիստոնեությունը: 

Իմ Եկեղեցին քանդվում է աղյուս առ աղյուս: Իմ սրբազան սպասավորները 

դիտավորվյալ կերպով ճնշվում են/մի կողմ են հրվում՝ իրենց կարողությունների 

սահմանից այն կողմ: 

Իմ Եկեղեցին նաև պղծվում է նրանց կողմից, ովքեր կատարում են երկրպագություն 

գազանին: 

Այդ կեղծ ինքնակոչները քրիստոնյաներ չեն: Նրանք զբաղվում են օկուլտով և 

ներթափանցում են բոլոր կազմակերպությունների մեջ, ներառյալ տարբեր 

եկեղեցիների ու կրոնների մեջ: Նրանց թիրախը հատկապես կաթոլիկ եկեղեցին է: 

Սա այն եկեղեցին է, որը նրանք ատում են ամենից շատ: Նրանց ստերը նշանակում 

են, որ կաթոլիկները ստիպված են ոտքի կանգնել և պաշտպանել իրենց եկեղեցին: 

Նրանց ստերը չափազանց դժվարացրել են բոլոր քրիստոնյա եկեղեցիների համար 

պաշտպանելու Սուրբ Խորհուրդներն այնպես, ինչպես թելադրված է Աստծո կողմից: 

Հեթանոսությունը կպարտադրվի Աստծո բոլոր եկեղեցիներին, և վայ այն մարդուն ով 

կկանգնի՝ պաշտպանելու համար Աստծո Ճշմարտությունը: 

Եկել է ժամանակը մարդկության բաժանման համար: Ես կգամ և կբաժանեմ երկիրը: 

Նրանք, ովքեր հավատարիմ են Իմ Ուսուցումներին, կբերվեն Իմ Գիրկը: Նրանք, 

ովքեր կարհամարհեն Աստծուն և կհայհոյեն Ճշմարտության դեմ, մի կողմ կնետվեն: 

Մարտն արդեն սկսվել է: Փաստն արդեն ներկայացվում է: 

Դեռևս ժամանակ կա ընտրելու սատանայական խմբի ստերի, ովքեր գալիս են 

գառների պես հագնված, կամ Ճշմարտության միջև, որը ձեզ կասեն թե սուտ է: 

Դուք պետք է զգոն լինեք միշտ: Բաց պահեք ձեր աչքերը: Շրջեք ձեր մեջքը, երբ 

կհայհոյեն Իմ Անվան, Իմ Մարմնի, Իմ Խոսքի դեմ: 

Ձեր Հիսուս 

 

Ձեզնից շատերը կմերժեն Ինձ՝ ընդունելով այդ չար 

օրենքները 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, դժվարությունները, որոնք կանգնած են Իմ աշակերտների առջև 

այս ժամանակ, կրկնակի են: 

Առաջինը, նրանք ստիպված կլինեն ականատես լինել ստերին, որոնք կցուցադրվեն 



իրենց առջև աշխարհիկ կառավարությունների կողմից, որոնք պարտադրված են: Այդ 

ստերը, նոր առաջարկվող օրենքների տեսքով, նոր գաղափարների ու նոր կանոնների 

տեսքով, միայն մեկ բան են անում: Նրանք խախտում են Աստծո Օրենքները: Դրանք 

հանդուրժողականության օրենքներ են, որոնք ազատորեն թույլ են տալիս մեղքի 

գործողություններն ամրագրել ձեր սահմանադրությունների և եկեղեցիների մեջ: 

Երկրորդ տառապանքը կլինի այն հալածանքների հետևանքով, որոնք կդրվեն ձեզ 

վրա Ճշմարտությունը՝ Աստծո Խոսքը խոսել համարձակվելու համար: Համարձակվիր 

խոսել Ճշմարտությունը, աղջի՛կս, և դու խիստ մարտահրավերի կենթարկվես: 

Այնուհետև քեզ կմեղադրեն ոչ քրիստոնյա լինելու մեջ և հանդուրժողականություն 

չունենալու մեջ: 

Տեսնու՞մ ես, թե ինչպես է սատանան աշխատում: Նա խաբում է այդ թույլ հոգիներին՝ 

հավատալու համար ստերի և ընդունելու մեղքը, չեղյալ հայտարարելով այն, ասես թե 

մեղքն ընդհանրապես գոյություն չունի:   

Այդ մարդիկ, մեջք մեջքի տված, բոլոր ազգերով մեկ, ավելացնում են ճնշումը 

որպեսզի ոչնչացնեն Իմ քրիստոնեա եկեղեցիները և մեղքը դարձնեն ընդունելի: 

Նրանք նպատակ ունեն լռեցնել Իմ հետևորդներին և Իմ Սուրբ Խոսքի 

Ճշմարտությունը բացահայտորեն հայտրարելու նրանց կարողությունը: 

Դուք կտառապեք այդ պղծությունների պատճառով: Երբ տառապեք, իմացեք, որ Ես 

Ինձ սերտորեն միավորել եմ ձեր սրտերին: 

Խնդրում եմ, ուժեղ եղեք, հանուն Ինձ: Դուք պետք է աղոթեք այդ խեղճ մոլորված 

հոգիների համար, քանի որ նրանք զոհեր են մի չար խաղի մեջ՝ նյութված նրանց 

կողմից, ովքեր պատվում են սատանային: 

Չխաբվեք, քանի որ ճիշտ ինչպես մտածում եք, թե նրանց չարությունը՝ քողարկված 

որպես այլոց նկատմամբ հանդուրժողականություն և սեր, համակել է մարդկությանը, 

մարտը կսաստկանա: 

Իմ Հոր Ձեռքը կհարվածի այնպիսի ուժով, որ նրանք՝ հանցագործները, կքշվեն: Դուք 

երբեք չպետք է հուսահատվեք և մտածեք, թե այդ խումբը կհաղթի Իմ աշակերտներին: 

Նրանք երբեք չեն կարողանա անել դա, չնայած երբեմն կարող է այդպես թվալ: 

Արթնացեք, Իմ սրբազան սպասավորնե՛ր: Դուք չպետք է թույլ տաք, որ ձեզ 

հիմարացնեն կամ ներքաշեն այդ խորամանկ պլանի մեջ, որը նախագծված է պղծելու 

համար Աստծո Խոսքը: 

Դուք պետք է պահեք Իմ՝ ձեր Փրկչի Ուսուցումները և երբեք չժխտեք Ինձ: Սակայն 

դուք կգայթակղվեք այդպես անելու: Ձեզնից շատերը կմերժեն Ինձ՝ ընդունելով այդ 

նոր չար օրենքները: 

Եթե ընդունեք, Ես կսպասեմ, որովհետև եթե դուք կանչեք Ինձ, Ես ձեզ վեր կպահեմ: 

Իմ Աստվածային միջամտությամբ Ես ձեզ կպահեմ: 

Խնդրում եմ ասեք այս աղերս աղոթքը (3) Պաշտպանել Աստծո Խոսքը. 

Ո՛վ սիրելի Հիսուս, պաշտպանիր մեզ ստերից, որոնք վիրավորում են Աստծուն:                                                           

Պաշտպանիր մեզ սատանայից և նրա բանակից:                                                                                 

Օգնիր մեզ Քեզ ավելի շատ սիրել:  



Պահիր մեզ մեր մարտի մեջ:                                                                                                            

Պաշտպանիր մեզ մեր հավատի մեջ:                                                                                                                   

Տար մեզ դեպի ապահովության Քո ապաստանը:                                                                                                        

Օգնիր մեզ ոտքի կանգնել և պաշտպանել Քո Սուրբ Կամքը:                                                                         

Ուժեղացրու մեր որոշումը՝ լինելու Քո ճշմարիտ աշակերտները:                                                                     

Տուր մեզ քաջություն:                                                                 

Տուր մեզ վստահություն:                                                                                                            

Ուղղություն տուր մեզ Ճշմարտության Ճանապարհին:                                                                                            

Պաշտպանիր մեզ թշնամուց:                                                                                                           

Հեղիր մեզ վրա Քո Պաշտպանության Շնորհները:                                                                                 

Օգնիր մեզ խուսափել գայթակղությունից:                                                                                               

Մեզ ավելի մոտեցրու Քո Սուրբ Սրտին:                                                                                            

Օգնիր մեզ միշտ մնալ Քեզ հավատարիմ: Ամեն: 

Գնացեք, Իմ բանա՛կ, հանդարտությամբ և խաղաղությամբ, իմանալով որ Ես մոտ եմ 

ձեր սրտերին այս սարսափեցնող ժամանակներում: Երբ միայնակ եք, կորած կամ 

լքված եք զգում, իմացեք սա. Այդ ժամանակ է, որ Ես ամենամոտիկն եմ ձեզ: Այդ 

ժամանակ է, որ ձեր թուլությունը կդառնա մեծ ուժ, ճիշտ ինչպես ձեր թշնամու 

կարծեցյալ ուժը ոչինչ կդառնա: 

Ձեր Հիսուս 

 

12 ազգերի նոր դրախտում կլինեն տարբեր 

մակարդակներ 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ Սերն այնքան զորեղ է, որ այն հիմա զգացվում է նրանց կողմից 

ովքեր չեն ճանաչում Աստծուն: 

Չնայած աշխարհում ներկա չարիքին, մարդիկ հիմա իրենց սրտերում այնպիսի սեր 

են զգում այլոց հանդեպ, որը հակառակ է հոգիներում եղած կոռուպցիային, և որը 

կզարմացնի իրենց: 

Այդ սերն այնքան անսպասելիորեն կներխուրժի նրանց հոգիների մեջ, որ շատերին 

կհասցնի արցունք թափելու: Սիրո այդ արցունքները, այնքան մաքուր՝ նրանց 

սրտերում, նրանց երկու մասի կբաժանեն: Նրանք չեն հասկանա, թե ինչու են այդպես 

զգում իրենց եղբայրների և քույրերի հանդեպ: Նրանք նաև գզգան այդ իրական և 

եզակի սերն իրենց Արարչի՝ Հայր Աստծո հանդեպ: Սակայն նրանք չեն ընդունի, որ 

Նա գոյություն ունի: Դրա փոխարեն շատերը կտարակսուեն և իրենք իրենց հարց 

կտան: 

Այս ի՞նչ անհասկանալի, բայց զորեղ սեր է, որ ես զգում եմ իմ սրտում: Ինչպե՞ս կարող 

է դա լինել, եթե Աստված չկա: Ինչպե՞ս կարող եմ ես զգալ այդ սերը, եթե ես սոսկ 

էվոլյուցիայի արդյունք եմ, երկրից պատրաստված մասնիկների արդյունք: 

Ճշմարտությունը, զավակնե՛րս, սա է: Դուք երկրի մասնիկ չեք, ժամանակի մնացորդ 



չեք: Դուք կենդանի էակ եք, կենդանի հոգի, ով անվերջ հավիտենական կյանքի 

կարողություն ունի: 

Դուք տառապում եք Ադամի և Եվայի՝ ձեր բնօրինակ ծնողների մեղքերի պատճառով: 

Դուք կարող եք ժպտալ, ծաղրել կամ զվարճանալ նրանով, ինչը ձեր հավատացմամբ 

հնարովի պատմություն է, բայց Ճշմարտությունն այն է, որ դուք ապրում եք 

անկատար կյանքով: Տառապանքի այս կյանքը ձեր բնօրինակ ծնողների մեղքերի 

պատճառով է: Վարակված նրանց մեղքով, դուք կուրացվել եք Աստծո Ճշմարտության 

հանդեպ նույն օձի կողմից, ով խաբեց նրանց: 

Դուք հավատացած եք, թե ապրում եք իրական աշխարհում, նյութի աշխարհում, որն 

ունի սահմանափակ կարողություն: Երկրի վրա ձեր կյանքը կարճ է: Ձեր մարմինները 

ծերանում են: Ձեր առողջությունը քայքայվում է: Ժամանակի ընթացքում ձեր 

մարմինը մահանում է: Մերժեք ձեր ոգին, ձեր հոգին, և դուք ոչինչ եք: 

Ընդունեք, որ դուք Աստծո զավակ եք, և ձեր կյանքը երկրի վրա կդառնա ավելի 

կարևոր, երբ ապրեք Աստծո Օրենքներին համապատասխան կյանքով: Ձեր կյանքը 

կերարացվի, և ձեզ կտրվի մի մեծ Ընծա՝ Հավիտենական Կյանքը: 

Եթե ձեզ ցույց տրվեր այդ կյանքից գեթ մի պատառիկ, թեկուզ մեկ ժամ, դուք երբեք 

չէիք վիրավորի Իմ Հորը: Դուք պետք է իմանաք, որ կստանաք այդ Ընծաները: 

Դուք կապրեք ձեր ողջ ընտանիքի հետ, նրանց հետ, ովքեր մահացել են շնորհի 

վիճակում, և նրանց հետ, ովքեր կկազմեն երկրի վրա Իմ մնացորդ բանակը: 

Ձեր մարմինը կմաքրագործվի և կվերաստեղծվի մի կատարյալ վիճակի, այն տարիքի 

հիման վրա, երբ ընդունել եք Աստծո Սերը: 

Դուք կապրեք սիրո և խաղաղության մեջ ձեր սիրելիների և հարևանների հետ: 

Ձեզնից ոչ մեկը ոչ մի բանի կարիք չի ունենա: 

12 ազգերի նոր դրախտում կլինեն տարբեր մակարդակներ: Ստորին աստիճանի վրա 

կլինեն քաղաքներ և գյուղեր, որոնք բոլորը կաշխատեն խաղաղության, սիրո, 

երջանկության և գոհունակության կամեցողության մեջ: Ոչ մեկը ոչ մի բանի կարիք չի 

ունենա: Ես կլինեմ նրանց Թագավորը, Տերը, և Ես կթագավորեմ նրանց մեջ՝ Միստիկ 

Միության մեջ: 

Կլինեն նաև ավելի բարձր մակարդակները: Նրանք բոլոր ազգերին միասին կպահեն, 

Իմ Ուսուցումների հետ միության մեջ, և բոլոր մարդիկ կխառնվեն միմյանց հետ, և 

երկրի գազանների հետ՝ մեծ և փոքր, կատարյալ ներդաշնակությամբ: 

Բոլորը կգոյատևեն՝ ուտելով Կյանքի Ծառից: Ոչ մեկը սնուցման պակաս չի ունենա: 

Կլինեն նաև ազգերի կառավարությունները: Նրանք կապահովեն, որպեսզի ամեն ինչ 

լինի Իմ Ուսուցումներին համապատասխան: Իմ կառավարությունները 

կղեկավարվեն Իմ սրբերի և առաքյալների կողմից: 

Սա կշարունակվի մինչև ամենավերջը, երբ տեղի կունենա մեռածների երկրորդ 

հարությունը՝ վերջանկան առերեսման համար: 

Սատնան կարձակվի դևերի հետ միասին մի կարճ ժամանակվա համար: Հետո ողջ 

չարիքը կոչնչացվի: Իմ Գթասրտությունը, վերջանկանապես կներկայացվի 

աշխարհին Նոր Երկնքի և Նոր Երկրի հետ համատեղված: 

Հետո ամեն ինչ կբացահայտվի, քանի որ Աստծո առեղծվածը ցույց կտրվի բոլորին իր 

ամբողջական և վերջնական Փառքի մեջ: 

Ձեր Հիսուս 



Կլինի գլոբալ վակցինացիայի ներկայացում, որը 

կսպանի ձեզ, եթե այն ընդունեք 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ֆաթիմայում կանխասացված մարգարեությունները հիմա սկսում 

են ի ցույց գալ աշխարհում: 

Մեկ համաշխարհային կառավարությունները, ստեղծված այն ազգերի մեջ, ովքեր 

առանց հոգնելու աշխատում են միասին, արդեն համարյա ավարտել են իրենց 

աշխատանքը, որը շուտով կներկայացվի աշխարհին: 

Նրա կազմում կլինի նոր մեկ համաշխարհային կրոնը, որը պղծություն կլինի Իմ Հոր 

Աչքում: 

Իմ եկեղեցի են ներխուժել նրա թշնամիները, ովքեր գայլեր են ոչխարի հագուստով: 

Նրանք խաբում են բոլորին, ում հետ շփման մեջ են մտնում: 

Հետո կլինի գլոբալ վակցիանացիայի ներմուծում,  որը կսպանի ձեզ, եթե այն 

ընդունեք: 

Սա մի ժամանակ է, երբ միայն աղոթքը, և շատ աղոթքը, կարող է մեղմացնել այդ 

սարսափելի չարության ազդեցությունը, որը ստեղծվել է իշխանության գլուխ 

կանգնած մարդկանց մի էլիտար խմբի կողմից:   

Նրանք աշխատում են ձեր կառավարությունների յուրաքանչյուր մասում, և նրանք, 

ովքեր աշխատում են նրանց հետ կողք-կողքի ամեն օր, գիտեն թե նրանք ինչ են 

անում: 

Այնքան խորամանկ են նրանք, որ կներկայացնեն յուրաքանչյուր չար արարք որպես 

մի մեծ գործ, մի մեծ ծառայություն մարդկությանը: Նրանք կանեն իրենց կարողացած 

ամեն ինչ՝ պղծելու համար այն ամենն, ինչ կապված է Աստծո հետ: 

Նրանք կքարոզեն և կտարածեն հեթանոսություն: Աստծո զավակները, ովքեր 

կընդունեն նրանց օրենքներն ու ուսուցումները, կվարակվեն նրանց չար ուղիներով: 

Դուք պետք է աղոթեք պաշտպանության համար, բայց ամենից առավել պետք է 

աղոթեք այդ հոգիների համար: Քանի որ Իմ Հայրը մտադիր է պատժել նրանց: Նա 

կառանձնացնի նրանցից յուրաքանչյուրին և ամեն մեկին և կոչնչացնի նրանց: Առանց 

ձեր աղոթքների նրանք կկորչեն և կնետվեն կրակի լճի մեջ: 

Ձեր Հիսուս 

 

Նրանք, ովքեր սառնասիրտ սպանություն են կատարում, 

կարող են փրկվել ձեր աղոթքների միջոցով 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբեք չհավատաս, ոչ մի պահ, որ նրանք, ովքեր սարսափելի 

մեղքեր են գործում, և որոնց չար արարքներն աշխարհում վայրագությունների 

պատճառ են դառնում, չեն կարող փրկվել: 

Նրանք, ովքեր սառնասիրտ սպանություն են կատարում, մահվան են 



դատապարտում իրենց սեփական համերկրացիներին կամ սպանում իրենց 

սեփական երեխաներին, որ դեռևս արգանդի մեջ են, կարող են փրկվել ձեր 

աղոթքների միջոցով: 

Շատ այդպիսի հոգիներ ազատագրում չեն փնտրի Իմ Աչքում, քանի որ ոչ մի սխալ 

բան չեն տեսնում իրենց արածի մեջ: Նրանց փրկության հույսը ձեր աղոթքներն են: 

Սրանք այն հոգիներն են, որոնց Ես ամենաշատն եմ ձգտում: 

Այդ կորած հոգիներն այնքան հեռացված են Ինձնից, որ միայն զոհաբերվող հոգիների 

տառապանքով և Իմ աշակերտների աղոթքներով կարող են նրանք փրկվել: 

Նույնիսկ նրանք, ովքեր գիտակցաբար պաշտում են սատանային և գիտեն որ Ես 

գյություն ունեմ, բայց շարունակում են ծաղրել Ինձ, նույնպես կարող են փրկվել 

հավիտենական դատապարտությունից: 

Ես ձեզ բոլորիդ կոչ եմ անում կանչել Ինձ, այս Խաչակրաց աղոթքի միջոցով՝ 

ազատագրում փնտրելու մահացու մեղքի մեջ գտնվող այն հոգիների համար, ովքեր 

մարդասպանություն են գործում: 

Խաչակրաղ աղոթք (80) նրանց հոգիների համար, ովքեր մարդասպանություն են 

գործում.  

Ո՛վ սիրելի Հիսուս, ես Գթասրտություն են աղերսում նրանց համար, ովքեր 

մարդասպանություն են գործում:  

Ես կոչ եմ անում անհիշաչարության՝ մահացու մեղքի մեջ գտնվողների հանդեպ: Ես 

առաջարկում եմ իմ սեփական տառապանքներն ու դժվարությունները Քեզ, որպեսզի 

կարողանաս բացել Քո Սիրտը և ներել նրանց իրենց մեղքերը:  

Ես խնդրում եմ, որ Դու Քո Թանկագին Արյամբ ծածկես բոլոր նրանց, ովքեր չար 

մտադրություններ ունեն իրենց հոգիների մեջ, որպեսզի նրանք կարողանան մաքրվել 

իրենց անօրենություններից: Ամեն:  

Հիշեք, որ չնայած նրանց մեղքերը կարող են ձեզ նողկանք պատճառել, Իմ 

հետևորդնե՛ր, այդ հոգիները ձեր օգնության կարիքն ունեն: 

Նրանք վարակվել են չարի կողմից և նրանցից շատերը չգիտեն լավի ու վատի միջև 

եղած տարբերությունը: 

Սրանք այն հոգիներն են, որոնք ամենամեծ տառապանքն ու ցավն են Ինձ 

պատճառում: Իմ տառապանքը երկարում է, որպեսզի նրանցից յուրաքանչյուրը 

կարողանա ազատագրվել: 

Գնացեք, Իմ աշակերտնե՛ր, և թույլ տվեք որ Իմ Սերն ու Խոնարհությունը ողողեն ձեր 

սրտերը, որպեսզի կարողանաք տառապանքի ձեր առատաձեռնությամբ օգնել 

փրկելու Աստծո այդ խեղճ կորած զավակներին: 

Ձեր Հիսուս 

 



Նրանք, ովքեր կգոյատևեն վերջին ժամանակներում , չեն 

մահանա ֆիզիկական մահով 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, մեռածներից հարություն առնելու գաղտնիքը կարևոր է 

հասկանալ: 

Երբ Ես մեռա որպես մարդ մարմնի մեջ, Ես ոչնչացրեցի ձեր մահկանացիությունը: Իմ 

մահը ոչ միայն ազատեց ձեզ մահից, այլև՝ մեղքից մահից հետո: Խաչի վրա Իմ Մահը 

տվեց ձեզ անմահականության ընծան Իմ Նոր Թագավորության մեջ: 

Որովհետև Ես մեռա որպես մարդ, Ես մեռա մահկանացու մահով: Երբ մարդ մեռնում 

է, նա դառնում է անմահ, եթե շնորհի վիճակի մեջ է: 

Երբ Ես հարություն առա մեռածներից, Ես տվեցի այդ Ընծան նրանց, ովքեր հիմա 

Երկնքում են, ովքեր մահացել են շնորհի վիճակում: Իմ Նոր Դրախտում նրանք 

կդառնան կատարյալ անմահ մարմիններ: Երկրի վրա գտնվողները կդառնան անմահ 

Երկրորդ Գալուստի ժամանակ, մի ակնթարթում: 

Մինչ Իմ պատգամատարի փողը հնչի, մեռածները կբարձրանան, ինչպես նաև նրանք, 

ում անունները Ապրողների Գրքի մեջ են, վայելելու Հավիտենական Կյանքը Իմ Նոր 

Թագավորթյան 1.000 տարիների ընթացքում, որը խոստացվել է Ինձ Իմ Հոր կողմից: 

Այն կոչվում է Նոր Դրախտ, և այն ամենն ինչ մահկանացու է մինչև վերջը,  այլևս չի 

լինի: 

Դուք կմիավորվեք Ինձ հետ՝ ձեր Հիսուսի հետ: 

Մահն այլևս նշանակություն չի ունենա, քանի որ այն չի լինի: 

Հիմա, երբ Ես բերում եմ ձեզ Իմ վերջնական փրկության Ընծան, դուք պետք է լսեք 

Ինձ: 

Ուշ դարձրեք և խրախուսեք նրանց, ովքեր այսօր, ճիշտ ինչպես Նոյի օրերի 

ժամանակ, զբաղված են իրենց զվարճություններով լի ու զվարճությունների ձգտող 

կյանքով, որ իրենց կողմից հիմարություն կլինի անտեսել նշանները: Ճիշտ ինչպես 

Նոյի օրերին քշվեցին, երբ ջրհեղեղը եկավ: Թույլ մի տվեք դա տեղի ունենա այս 

անգամ: 

իմ հետևորդներին տրվել են հուսահատ նախազգուշացումներ, բայց՝ անօգուտ: 

Խնդիրն այն է, որ նրանք, ովքեր ընդունում են Ճշմարտությունը, խառնվում են նրանց 

հետ, ովքեր չեն ընդունում Ճշմարտությունը, և դա ազդում է նրանց վրա: 

Դուք պետք է հեռու մնաք նրանցից, ովքեր հեթանոս են, և աղոթեք նրանց համար: Եթե 

հեռու չմնաք, ձեզ կգայթակղեցնեն ստերով և անմաքուր ոգիներով: 

Նրանք, ովքեր կդիմադրեն Ինձ, կհեռանան Իմ պաշտպանությունից: Նրանք շուտով 

կգտնեն, որ իրենց քայքայված կյանքը իշխանություն է վերցնում իրենց վրա, սկզբում 

դանդաղորեն: Հետո նրանք կարգելափակեն Ինձ և կդառնան ստերի ստրուկ: Երբ դուք 

մնաք նրանց ընկերակցության մեջ, դուք նույնպես հարձակման կենթարկվեք: 



Հետո դուք կտեսնեք, որ ներողություն եք խնդրում Ճշմարտությունը՝ Աստծո Խոսքը 

խոսելու համար: Այդ էտապում է, որ պարզորոշ կտեսնեք բաժանումը ձեր 

աշխարհում: Ընծան, որը ստաացած կլինեք Սուրբ Հոգուց, կնշանակի, որ դուք 

վայրկենապես կճանաչեք այն վտանգը, որի մեջ նրանք գտնվում են: 

Եթե միայն նրանք իմանային Ճշմարտությունը, նրանք կվազեին ձեզ մոտ: Բոլոր այն 

կեղծ աստվածների համար, որ նրանք կռապաշտում են, նրանք կատարում են նույն 

դասական սխալը: Նրանք պաշտում են նյութական իրերի հրաշքը, բայց անտեսում են 

դրանց Արարչին: 

Խաղաղության Նոր Դարաշրջանում նրանք կունենան այնքան շատ ու շատ ավելի 

կատարելություն: Չնայած դրան, նրանք շրջում են իրենց մեջքը: 

Ես միշտ կսիրեմ նրանց, բայց Իմ հանդեպ նրանց ունեցած սիրո պակասը նշանակում 

է, որ նրանք չեն մտնի նոր կյանքը, որը Ես ստեղծել եմ նրանց համար: 

Այս նոր կյանքը ստեղծվել և հնարավոր է դարձել երկու պատճառով: 

Երբ Ես մեռա մարմնի մեջ, Ես ոչնչացրեցի մահը: Երբ Ես բարձրացա մեռածներից, Ես 

ձեզ տվեցի Հավիտենական Կյանք, երբ մարմինն այլևս զորություն չունի ձեզ վրա: 

Սա է Իմ Խոստումը Աստծո բոլոր զավակներին: Նրանք, ովքեր կգոյատևեն վերջին 

ժամանակներում, չեն մահանա ֆիզիկական մահով: Նրանք օրհնյալ են: Նրանք 

կփոխվեն, վայրկենապես, կատարյալ ֆիզիկական մարմինների, Իմ Փառահեղ 

Մարմնի հետ միստիկ միության մեջ: 

Այդ ժամանակ է, որ նրանք կհանդիպեն նրանց, ովքեր մահացել են Իմ շնորհի մեջ, 

ովքեր կբարձրացվեն մեռածներից: Նրանք բոլորը կապրեն Իմ Նոր Դրախտում: 

Ձեր Հիսուս 

 

Դժվար և միայնակ ժամանակ է բազմաթիվ 

տեսանողների և մարգարեների համար, որովհետև 

/նրանցից/ յուրաքանչյուրն աշխատում է միայնակ 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ Ես ասում եմ որ ուղարկել եմ Իմ մարգարեներին աշխարհ, դա 

նշանակում է, որ յուրաքանչյուրին տրվել է մի յուրահատուկ առաքելություն: Ոչ մի 

երկու առաքելություն չեն հատում իրար: 

Դու, աղջի՛կս, ինչպես Ես ասել եմ քեզ, վերջին մարգարեն ես: Ով էլ որ առաջ գա հիմա 

և հայտարարի թե հռչակում է Իմ Խոսքը, այն ժամանակից հետո ինչ դու ստանում ես 

քեզ տրվող պատգամները, նրան այդ իրավասությունը չի տրվել Իմ կողմից: 

Շատ խեղճ հոգիներ են որոշել ուշադրություն փնտրել, իսկ որոշ դեպքերում՝ շեղելու 

աշխարհին տրվող այս Սուրբ Պատգամներից, որոնք Իմ հոգիներին փրկելու համար 



են տրվում: 

Ես գալիս եմ աղերսելու Աստծո զավակներին, որ լսեն, թե Ես ինչ ունեմ ասելու, բայց 

Ես չեմ կարող նրանց ստիպել, որ լսեն Ինձ: 

Ես երբեք չեմ կարող հրամայել Աստծո զավակներին որևէ բան անել, քանի որ դա 

անհնար է, քանի որ նրանց տրվել է ազատ կամքի Ընծան: 

Ես միայն խնդրում եմ, որ բացեք ձեր սրտերը և թույլ տաք, որ Իմ Սերը լցնի ձեր 

հոգիները: Ես ցանկանում եմ որ դուք բոլորդ, ներառյալ նրանք ովքեր չար 

գործողություններ են կատարոմ, իմանաք որ Ես սիրում եմ ձեզ: Որպես այդպիսին, 

ձեր փրկությունն առաջնահերթ է Ինձ համար: Ամեն դեպքում, Հայտնության գրքում 

կանխասացված մարգարեությունները սկսվել են: 

Նրանք, ովքեր լսում են Իմ ցուցումները և պատասխանում Իմ կանչին, կարող են 

փրկել շատ հոգիների: 

Իմ ցանկությունն է, որ ձեզանից յուրաքանչյուրը գա Ինձ մոտ և կիսի Նոր Դրախտի 

Թագավորությունը: 

Ես չեմ արհամարհում կարծրացած մեղավորներին, ո՛չ էլ ձեզ խնդրում եմ 

արհամարհել նրանց, քանի որ դա ձեր իրավունքը չէ: Եթե և երբ դուք արհամարհեք 

մեկ ուրիշի, դուք չեք խոսի Աստծո Անունով: Եթե խրախուսեք ուրիշներին որ դատեն 

այլոց, արհամարհելով նրանց, դուք մերժում եք Ինձ՝ ձեր Հիսուսին: 

Ես ձեզ բոլորիդ կոչ եմ անում լսել միայն մեկ ձայնի հիմա: Իմ Ձայնն այն ամենն է, 

ինչի վրա դուք պետք է բևեռեք ձեր ուշադրությունը, եթե ցանկանում եք փրկել 

ինքներդ ձեզ, ձեր ընտանիքներին, ընկերներին և հարևաններին: Հիմա փնտրվում են 

բոլոր աղոթքները՝ օգնելու համար ձեզ և ձեր սիրելիներին, որ նախապատրաստվեք 

Իմ Խոստովանության՝ Նախազգուշացման համար: 

Ժամանակը մոտ է հիմա: 

Ձեր Հիսուս 

 

Փոփոխության ալիքը շուտով կսկսվի 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, փոփոխության ալիքը կսկսվի շատ շուտով: 

Այնքան շատերն աշխարհում կհասկանան վերջապես իրենց կյանքի իմաստը և թե 

ինչն է կարևոր, և ինչը՝ ոչ: 

Առջևում սպասվող այդ ժամանակը պետք է օգտագործել որպես 

նախապատրաստության ժամանակահատված երկրի վրա Նոր Դրախտի համար: 

Դրանից չպետք է վախենալ: 

Նրանք, ովքեր ճանաչում են Ինձ, Ես ասել եմ ձեզ, որ դուք պետք է վստահեք Ինձ 

ամբողջությամբ: Նրանք, ովքեր չեն ճանաչում Ինձ, Ճշմարտությունը կբացահայտվի 



նրանց առաջին անգամ: 

Իմ աշակերտները հիմա պետք է ասեն խաչակրաց աղոթքները, ներառյալ (43)-րդը՝ 

Նախազգուշացման ընթացքում հոգիներ փրկելու համար, որպեսզի երկրի նորացումը 

լինի Իմ Ամենասուրբ Կամքի համաձայն: 

Հենց որ Ճշմարտությունը բացահայտվի, Իմ Սուրբ Պատգամները պետք է տարածվեն 

ամենուրեք: Երբ դա տեղի ունենա, շատերը զգոն կդառնան այն խաբեությունների 

հանդեպ, որոնց ստիպված կլինեն դիմակայել իրենց երկրներում: Նրանք կիմանան թե 

ինչպես ճանաչել հակաքրիստոսին և կկարողանան զինվել նրա /պատճառած/ 

տանջանքի դեմ: 

Ձեզ Իմ Սուրբ Սրտին միավորելու ժամանակը հիմա է: 

Երբ դուք Ինձ հետ միության մեջ եք, դուք պաշտպանված կլինեք միշտ: 

Ձեր Հիսուս 

 

Հայր Աստված. Շուտով Իմ Որդին կուղարկվի՝ 

բացահայտելու համար մարդկության Արարման 

Ճշմարտությունը 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ժամանակը, որ Ես ուղարկեմ Իմ միակ Որդուն՝ Հիսուս 

Քրիստոսին, Իմ բոլոր զավակներին Իմ Սրտի մեջ հավաքելու համար, մոտ է: 

Իմ Սիրտը՝ բոլոր Կյանքի աղբյուրը, կբացվի՝ հավաքելու համար Իմ բոլոր 

զավակներին որպես մեկ: 

Իմ Խոստումը՝ փրկել Իմ բոլոր փոքրիկներին, գրեթե ավարտված է: 

Իմ ամենամեծ ցանկությունն է բացահայտել Ինքս Ինձ յուրաքանչյուր 

անձնավորության, ներառյալ նրանց, ովքեր չեն հասկանում թե ինչու և ինչպես են 

իրենք ստեղծվել Իմ Ձեռքով: 

Շուտով Իմ Որդին կուղարկվի՝ բացահայտելու համար մարդկության Արարման 

Ճշմարտությունը: 

Այդ օրը նախապատրաստվել է այնքան շատ տասնամյակներ: Այն չէր կարող տեղի 

ունենալ մինչ այժմ, քանի որ Իմ այդքան շատ զավակների կորուստը չափազանց շատ 

կլիներ: 

Շուտով Իմ զավակներին ցույց կտրվի իրենց արարման Ճշմարատությունը, նրանց 

գոյությունը , և նրանց հոգիների անմահությունը: 

Մինչ այս իրադարձությունը շատ հոգիների մեջ կստեղծի մեծ հույս և ուրախություն, 

ուրիշների համար դա կլինի մի տառապանք, որը նրանք չեն կարողանա կրել: 

Սիրո և Գթասրտության Իմ Աղբյուրը ցողվելու է ողջ մարդկության վրա Իմ Որդու՝ 



Հիսուս Քրիստոսի միջոցով: 

Դրանից հետո կգա մեծ բաժանումը, երբ հոգիները, որոնք կպատասխանեն Նրա 

Գթասրտությանը, մի կողմ կտարվեն: 

Մնացած հոգիներին կտրվի ամեն հնարավորություն՝ լսելու համար Իմ Կանչը 

Երկնքից: 

Ես՝ նրանց Հայրը, Ինքս Ինձ հայտնի կդարձնեմ կլիմաների զորության միջոցով: Իմ 

Ձեռքին ականատես կլինեն, մինչ Ես կհասնեմ Իմ զավակներից յուրաքանչյուրին՝ 

նրանց մահից փրկելու համար: 

Իմ Կանչը կլսվի, բայց ոչ բոլորի կողմից: Այդ հոգիներին ցույց կտրվի Իմ Սերը, Իմ 

մարգարեների միջոցով, մի վերջին ջանքով՝ նրանց Իմ Սրտի մեջ բերելու համար: 

Երկինքը կբացվի և ետ կքաշվի: Ինչպես մագաղաթ այն կոլորվի, մինչև Երկնքի 

նշանները բացահայտվեն: Իմ Հրեշտակների ձայները կհրապուրեն Իմ այդ խեղճ 

փոքրիկ հոգիներին մինչև ամենավերջը: 

Ես հիմա խոստանում եմ որ Իմ Սիրո Աղբյուրը կծածկի ողջ աշխարհը, մինչ Ես 

կմիավորեմ Իմ Սիրտը Իմ բոլոր զավակների սրտերի հետ: 

Իմ Աստվածային Միջամտությանն ականատես կլինեն միլիարդավորները, և շատերը 

կվազեն Իմ Սրբազան Բազուկների մեջ թեթևացած: Իմ Աստվածային Պլանի 

Ճշմարտությունը և երկրի վրա կյանքի առեղծվածը բաց կդրվեն, որ բոլորը տեսնեն: 

Միայն այդ ժամանակ մարդը կընդունի Հավիտենական Կյանքի գոյության 

Ճշմարտությունը: 

Երկրի վրա տառապանքի վերջը մոտ է: Վերջնական հալածանքը, ուր չարը 

թագավորում է Իմ զավակների վրա, ավարտված է: 

 Հետո, այն ազատությունը, որը Ես ամենասկզբից ի վեր տենչացել եմ Իմ զավակների 

համար, վերջապես կլինի նրանցը: 

Ինձ նայեք զավակնե՛րս, ձեր սիրող Հորը, քանի որ Ես պահում եմ ձեզ Իմ Ձեռքերի 

մեջ: Ես գալիս եմ, Իմ Որդու միջոցով, տանելու ձեզ դեպի երկրի վրա Իմ Նոր 

Թագավորություն: 

Սա է այն ժառանգությունը, որը Ես խոստացել եմ Իմ Որդուն: Սա է Իմ խոստումը Իմ 

բոլոր զավակներին: 

Այդ մեծ հրաշքների ժամանակը շատ է մոտենում: 

Ես օրհնում եմ Իմ զավակներից յուրաքանչյուրին և ամեն մեկին: 

Ես սիրում եմ ձեզ: 

Ես ծածկում եմ ձեզ և միավորում ձեզ Իմ Սրտին: 

Ձեր Հայր 

Աստված Ամենաբարձրյալ 

 



Կույս Մարիամ. Շնորհները, որ տրվում են, երբ ստանում 

եք Իմ Որդու Մարմինը 
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(Ստացվել է Օրհնյալ Կույս Մարիամի մի երևման ժամանակ, որը տևել է 20 րոպե, որի 

ընթացքում նրա ճակատին հայտնվել է Սուրբ Հաղորդության պատկերը) 

Զավա՛կս, նշխարը, որ տեսնում ես իմ ճակատին, մի խորհրդանիշ է, ապացուցելու 

համար Աստծո բոլոր զավակներին Սուրբ Հաղորդության մեջ իմ Որդու Ճշմարիտ 

Ներկայությունը: 

Իմ Որդին ներկա է աշխարհում և կանգնած է Աստծո յուրաքանչյուր զավակի կողքին 

ամեն օր, հուսալով որ նրանք կզգան Իր Ներկայությունը: 

Զավակնե՛րս, միայն իմ Որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի, մարդկության Ազատարարի 

իսկական Մարմինը ստանալու միջոցով է, որ դուք կօրհնվեք յուրահատուկ 

շնորհներով: 

Երբ իմ Որդին մեռավ ձեր մեղքերի համար, որպեսզի Աստծո յուրաքանչյուր զավակ 

կարողանա խափանել մահը, Նա /Իր/ ետևից թողեց մի կարևոր ժառանգություն: 

Քրիատոսի Ներկայությունը Սուրբ Հաղորդության մեջ իրական է, և երբ այն 

ընդունում են, նա բերում է ձեզ հատուկ պաշտպանություն: Այն ձեզ ավելի մոտիկ է 

դարձնում Նրա հետ միության մեջ: 

Նա Կյանքի Հացն է: Ձեզ տրված այս Ընծան, զավակնե՛րս, երբեք չպետք է հարցականի 

տակ դրվի կամ մերժվի: 

Շնորհները, տրված նրանց ովքեր ստանում են Նրա Մարմինն ու Արյունը, ներառում 

են փրկությունը քավարանից, եթե ստանում են ամեն օր: Իմ Որդին /ձեր/ մահվան 

ժամին կվերցնի ձեզ Իր Բազուկների մեջ քավարանի կրակներից հեռու: 

Սուրբ Պատարագը, որն առաջարկում է իմ Որդու Իրական Մարմինը ի պատիվ իմ 

Հոր, իր հետ բերում է նաև մեծ օգուտներ: 

Որքան շատ հաճախեք ամենօրյա պատարագների և որքան շատ ստանաք իմ Որդու 

Մարմինն ու Արյունը Սուրբ Հաղորդության մեջ, ձեզ կտրվի իմունիտետ քավարանի 

մաքրագործող կրակների հանդեպ: 

Ձեզնից նրանք, ովքեր բաց են թողնում իմ Որդու Գոյությունը Սուրբ Հաղորդության 

մեջ, ինքներդ ձեզ զրկում եք մի մեծ Ընծայից: Դուք չեք անտեսվի Սուրբ Պատարագի 

ժամանակ Նրա Մարմինը մերժելու համար, բայց դուք չեք ստանա այն շնորհները, որ 

Նա ցանկանում է հեղել Աստծո բոլոր զավակների վրա: 

Սուրբ Հաղորդությունը, որ ստանում եք, պետք է ինչպես հարկն է նվիրաբերված լինի: 

Երբ ստանում եք Նրա Մարմինը, նա կլցնի ձեզ մի խորը և խոնարհ սիրով, որը 

կհզորացնի ձեր հավատքը և կբերի ձեզ Հավիտենական Կյանք: 

Սուրբ Հաղորդությունն այն Ընծան է, որը ձեզ կշնորհի Հավիտենական Կյանք: Երբեք 

չմոռանաք դա:  



Իմ Որդին մեծապես տառապեց, աշխարհին այդ մեծ Ընծան՝ դեպի Երկինք տանող 

անձնագիրը տալու համար: Մի մերժեք այն: Մի նետեք մարտահրավեր Նրա 

առատաձեռնությանը: Մի թերագնահատեք Սուրբ Նշխարի Զորությունը: 

Խնդրում եմ ասեք Խաչակրաց աղոթք (81)- ը Սուրբ Հաղորդության Ընծայի համար. 

Ո՛վ Երկնային Նշխար, լցրու իմ մարմինն այն սնուցմամբ, որի կարիքը նա ունի: Լցրու 

հոգիս Հիսուս Քրիստոսի Աստվածային Ներկայությամբ: 

Տուր ինձ շնորհները՝ իրականացնելու Աստծո Սուրբ Կամքը:  

Լցրու ինձ այն խաղաղությամբ և հանդարտությամբ, որ գալիս է Քո Սուրբ 

Ներկայությունից: Երբեք թույլ մի տուր ինձ կասկածել Քո Ներկայությանը:  

Օգնիր ինձ ընդունել քեզ մարմնով և հոգով, և որ Սուրբ Հաղորդության միջոցով ինձ 

վրա հեղված Շնորհներն օգնեն ինձ հռչակել մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Փառքը:  

Մաքրագործիր իմ սիրտը: Բաց իմ հոգին և սրբագործիր ինձ, երբ ես ստանամ Սուրբ 

Հաղորդության մեծ Ընծան:  

Տուր ինձ այն շնորհներն ու բարեհաճությունները, որոնք նա /Սուրբ Հաղորդությունը/ 

հեղում է Աստծո բոլոր զավակների վրա, և տուր ինձ իմունիտետ քավարանի 

կրակների հանդեպ: Ամեն:  

Զավակնե՛րս, դուք պետք է աղոթեք որ բոլոր քրիստոնյաներն ընդունեն և հասկանան 

Սուրբ Հաղորդության զորությունը: Դա այն զենքն է, որը պահանջվում է փկելու 

համար Իմ բոլոր զավակների հոգիները: 

Ընդունեք այն բարի շնորհով և սրտի առատաձեռնությամբ: 

Ձեր Օրհնյալ Մայր 

Մայր Փրկության  

 

Հրեաները վերջապես կընդունեն, որ Ճշմարիտ Մեսիան 

եկել է 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ Երկրորդ Գլաուստը կլինի Իմ Ուխտի իրականացման վերջին 

գլուխը: Այդ Ուխտը կտեսնի Նոր Երուսաղեմի ծնունդը: 

Այդ Նոր Երուսաղեմը կնշանավորի Աստծո բոլոր զավակների միավորումը, ովքեր 

ընդունում են Տիրոջ Խոսքը: 

Հրեաները վերջապես կընդունեն որ Ճշմարիտ Մեսիան եկել է՝ բերելու համար իրենց 

այն ազատությունը, որին ձգտում են: 



Ես՝ Հիսուս Քրիստոսը, Դավիթի Տնից, կգամ որպես Փրկիչ, մեկ Ճշմարիտ Աստծո 

Սուրբ Կամքի համաձայն: 

Նրանք մերժեցին Ինձ՝ Աստծո Որդուն, Ով եկավ մարմնով առաջին անգամ: Այս 

անգամ, Ես կգամ Երկնքից և կպարուրեմ Իմ ընտրյալ ժողովրդին Իմ Նոր 

Թագավորության Ընծայով: 

Նրանք վերջապես կլինեն խաղաղության մեջ, քանի որ կտեսնեն Ճշմարտությունը և 

կընդունեն Եռանձն Աստծո Գոյությունը: Միայն մեկ Աստված կա: Դրանից ավելի չի 

կարող լինել: Սակայն Ես միության մեջ եմ Իմ Հոր հետ: Ես Աստված Եմ: Ես եկա 

մարմնով՝ ցույց տալու համար մարդկությանը Իմ Գթասրտությունը, և փրկելու նրանց 

վերջնական դատապարտությունից: Իմ Սուրբ Հոգին նաև միության մեջ է մեկ Աստծո 

հետ մինչ ցուցադրվում ե մարգարեների հոգիների ներսում և բոցավառում Աստծո 

զավակների հոգիները: 

Այնքան շատերը կատաղի կերպով կմարտնչեն Իմ Երկրորդ Գալուստի դեմ, ներառյալ 

նրանք, ովքեր հավատում են մեկ Ճշմարիտ Աստծուն: Նրանք, ինչպես դա պատահեց 

անցյալում, չեն ընդունի Աստծո Խոսքը, որը բացահայտվում է մարգարեների միջոցով:  

Շատ բարի և նվիրված քրիստոնյաներ կշարունակեն մերժել Իմ Խոսքը ճիշտ մինչև 

վերջ: 

Իմ Խոսքը մարտահրավերի կենթարկվի և կմասնատվի հատկապես կաթոլիկ 

եկեղեցու կողմից: Սակայն իմացեք սա: Իմ Երկրորդ Գալուստի ժամանակը մոտ է, և 

նրանք, ովքեր կշարունակեն մերժել Ինձ և խոստումը, որը Ես տվեցի Իմ Հորը՝ 

ստեղծելու Նրա Թագավորությունը երկրի վրա, մի կողմ կթողնվեն: 

Իմ Մեծ Գթասրտության բացահայտումից հետո, և այն բանից հետո երբ, բոլոր նրանց 

ովքեր չեն ցանկանում ընդունել Ճշմարտությունը, կտրվի ամեն հնարավորություն, Իմ 

համբերությունը կսպառվի: 

Ձեր Հիսուս 

 

Արդեն դժոխքում գտնվող միալիարդավոր հոգիները 

նրանք են, ովքեր անամոթաբար մերժել են Ինձ իրենց 

կյանքի ընթացքում 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, տեսիլքը, որը Ես թույլ տվեցի քեզ տեսնել անցած գիշեր քեզ 

հոգեպես զորացնելու համար էր, և մահից հետո կյանքի մասին Ճշմարտությունը քեզ 

ցույց տալու համար: 

Մահից հետո առաջին ժամերի ընթացքում սատանան ուղարկում է իր դևերին՝ 

հոգիներին փորձելու համար՝ նույնիսկ այդ էտապում: 

Նա գայթակղեցնում է նրանց մերժել քավարանի վիճակը: Նա անում է նույն բանը 



նրանց հետ, ովքեր մահացել են շնորհի վիճակում, ովքեր կոչված են Երկնքի համար: 

Ես քեզ ցույց տվեցի այն արագությունը, որով հոգիներն ընկնում են դժոխք, և այն 

սարսափեցնող հալածանքը, որին նրանք դիմակայում են, նախազգուշացնելու 

համար նրանց, ովքեր չեն հավատում դրա գոյությանը: 

Արդեն միլիարդավոր հոգիներ կան այնտեղ, և այնքան շատերն են մտնում այնտեղ 

ամեն վայրկյան, որ թվում է թե ընկած աստղերի հեղեղ է, կարկտախառն անձև, որ 

թափվում է կրակի լճի մեջ: 

Ես քեզ ցույց տվեցի նաև զարմանքն ու ուրախությունն այն հոգիների դեմքերին, երբ 

նրանք խլվել են վերջին պահին և փրկվել: Դա զոհաբերվող հոգիների կողմից 

ընդունած տառապանքի շնորհիվ է՝ այդպիսի հոգիներին դժոխքից փրկելու համար: 

Սկզբում դու տեսար սարսափ, իսկ հետո՝ վախ նրանց դեմքերի վրա, մինչ իրենց 

վերջնական հանգստի վայրի մասին Ճշմարտությունը բացվում էր նրանց վրա: Հետո 

քեզ ցույց տրվեց այն ուրախությունը նրանց դեմքերի վրա, երբ հասկացան որ խնայվել 

են: 

Արդեն դժոխքում գտնվող միլիարդավոր հոգիները նրանք են, ովքեր անամոթաբար 

մերժել են Ինձ երկրի վրա իրենց կյանքի ընթացքում: Շատերը խելացի, զարգացած 

մարդիկ էին, աշխարհում ազդեցիկ դիրքեր ունեցող, ովքեր ամեն ինչ արեցին, 

վստահանալու համար որ Աստծո Խոսքը չլսվի: Շատերը պատասխանատու էին 

հազարավոր անմեղ մարդկանց սպանել հրամամայելու մեջ: Նրանք մահվան էին 

դատապարտում Աստծո զավակներին առանց մեկ ունցիա գթասրտության իրենց 

սրտերում: Նրանք կատարում էին նողկալի գործողություններ, ներառյալ սեռական 

այլասերություններ, որոնք վիրավորական են Աստծո համար և որոնցից Նա զզվում է: 

Շատերը հալածանք են պատճառել Աստծո եկեղեցիներին աշխարհիկ 

գործողությունների միջոցով, և որոշ դեպքերում միացել թշնամուն սև 

պատարագների մեջ, ուր երկրպագել են գազանին: Սրանք այն  հոգիներն են որոնց 

դու փրկում ես, աղջիկս՝ սևացած հոգիներ և քարե սիրտ ունեցողներին: 

Դժոխքում տաս անգամ ավելի շատ հոգիներ կան, քան քավարանում: Դժոխքում 

գտնվոող միլիարդավոր հոգիները, բոլորը տարբեր մակարդակներում, գերազանցում 

են դրախտում գտնվողներին՝ դրախտում գտնվող ամեն մի հոգու /դիմաց/ 

երեսուներեքը /դժոխքում են/: 

Հեշտ չէ դրախտ գնալ, և շատ նվիրվածություն է պահանջվում հոգին 

նախապատրաստելու համար, որպեսզի այն ներս մտնի դարպասներից: 

Սա Ճշմարտության ժամանակն է: Ճշմարտությունը միշտ չէ, որ հաճելի է, բայց 

անհրաժեշտ է, որպեսզի Աստծո բոլոր զավակները հասկանան այն: 

Իմ Գթասրտությունն, այնուամենայնիվ, մեծ է: Երբ խնդրեք այն ձեզ համար, ձեր 

աղոթքներին պատասխան կտրվի: Երբ խնդրում եք մեկ այլ հոգու փրկության համար, 

հատկապես նրա մահվան ժամին, ձեր կանչը կլսվի: Եթե չեք խնդրում Իմ 

Գթասրտությունը, այն չի կարող տրվել: 

Նախազգուշացման ժամանակ Իմ Գթասրտությունը կհեղվի ողջ աշխարհի վրա: 

Այնուհետև դուք պետք է խնդրեք Ինձ, որ Իմ Մեծ Գթասրտությունը պաշտպանի ձեզ: 



Նրանք, ովքեր կմերժեն Իմ Գթասրտությունը, կանեն դա իրենց սեփական ազատ 

կամքով: 

Իմ Գթասրտությունն առատ է, սակայն այնքան քչերն են խնդրում այն:  

Ձեր Հիսուս 

 

Երբ փորձեն պղծությունից ստեղծել մի Խորհուրդ Իմ 

եկեղեցիներում, կասեն թե դա միասեռ զույգերի 

իրավունքների պատճառով էր 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, դժոխք ընկղմվող հոգիների տեսիլքները, որոնք Ես թույլ տվեցի որ 

քեզ ցույց տրվեն, քեզ վախեցնելու համար չէին, այլ իրականությունը ցույց տալու 

համար: Այդ կերպ դու հիմա կհասկանաս, թե Ես ինչպես եմ տառապում ամեն օր, 

մինչ դիտում եմ, թե հոգիներն ինչպես են ընկղմվում դժոխքի խորքերը: 

Ո՜հ, եթե մարդիկ միայն իմանային դժոխքի սարսափները, և թե ինչպես է գազանը 

խժռում այդպիսի հոգիներին, նրանք կխուսափեին մեղքից ամեն գնով: 

Այդ նույն հոգիները դեռևս կարող են փրկվել, աղջի՛կս, Իմ Իմունիտետի շնորհի 

աղոթքի միջոցով: Այդպես անելով /աղոթելով/ դուք, Իմ աշակերտնե՛ր, Ինձ 

հանգստություն կբերեք այդ սարսափելի սիրտ կոտրող խարազանից: 

Նրանք, ովքեր մեռնում են մահացու մեղքի մեջ, դատապարտված են դժոխքի 

կրակներին: Շատերն են կատարում այդ մեղքերը, հավատալով, որ եթե իսկապես 

Աստված կա, ապա Նա գթասիրտ է: Եվ այդպես, նրանք շարունակում են մեղանչել, 

մինչև արդարացնում են իրենց մեղքերը, այնպես, որ ի վերջո դրանք իրենց աչքում 

դառնան ոչ մի հետևանք չունեցող: 

Նրանք կասեն, թե ընտրություն չեն ունեցել, որովհետև իրենց մեղքն անհրաժեշտ էր՝ 

ուրիշներին օգուտ տալու համար: 

Մարդասպանության մեղքի համար նրանք կասեն, թե դա մեկ ուրիշի մահվան 

համար վրեժխնդիր լինելու համար էր: 

Անառակության մեղքի համար նրանք կասեն, թե դա իրենց ընտանիքին օգնելու 

համար էր, որպեսզի սեղանին ուտելիք դրվեր: 

Աբորտի մեղքի համար նրանք կասեն, թե դա մոր կյանքին օգուտ տալու համար էր և 

նրա կյանքն ավելի հեշտացնելու: Սեռական շեղումների համար նրանք կասեն, թե դա 

պարզապես մի բնական բան էր: 

Օկուլտով զբաղվողների համար նրանք կասեն, թե դա անվնաս զվարճություն է, 

սակայն նրանք պատվում են գազանին, երբ այդպես են վարվում: 

Երբ հետապնդում են ուրիշներին և ոչնչացնում ոչ միայն նրանց անունը, այլև՝ 

ապրուստը, կասեն թե դա մի անհրաժեշտ պատիժ էր ուրիշների մեղքերի համար: 



Երբ ոչնչացնում են մեկ այլ անձնավորության մտքով, մարմնով և հոգով 

բռնապեության միջոցով, կասեն թե դա նրանց սեփական բարօրության համար էր: 

Երբ փորձեն Իմ եկեղեցիներում պղծությունից Խորհուրդ ստեղծել, կասեն թե դա 

համասեռ զույգերի իրավունքների պատճառով էր, ովքեր ունեն նույն իարվունքները, 

ինչ մյուսները: 

Երբ նրանք ավերեն Իմ եկեղեցին ներսից, կասեն թե բոլոր եկեղեցիները հավասար են: 

Նրանք կօգտագործեն պատճառաբանությունը թե միայն մեկ Աստված կա, ուստի 

կարող են ներմուծել հեթանոս եկեղեցի: 

Այս մեղավորներն այն կորած հոգիներն են, որոնց մասին Ես խոսում եմ: 

Նրանց օգնելու համար դուք առաջին հերթին պետք է նայեք նրանց աչքերի մեջ: 

Մտածեք նրանց մասին որպես ձեր երեխաների կամ եղբայրների ու քույրերի: Տեսեք 

նրանք Աստծո Աչքերով: Հետո սեր կզգաք: Բայց սարսափը կլցնի ձեզ, որովհետև ձեր 

սրտում գիտեք այն սարսափը որը կկանգնի նրանց դեմ: Ինչպե՜ս պետք է աղոթեք, որ 

նրանք տեսնեն Ճշմարտությունը, շուտով: 

Ինչպե՜ս պետք է աղոթեք այդ հոգիների փրկության համար: 

Աստծո յուրաքանչյուր զավակ, ներառյալ նրանք, ում հոգիները սև են, սիրված է: 

Նրանց մեղքերը պետք է ոչնչացվեն նախքան Աստծո բոլոր զավակները կկարողանան 

միավորվել որպես մեկ ընտանիք Իմ Նոր Թագավորության մեջ: 

Քեզ, աղջի՛կս, տրվել են բոլոր շնորհները և զինապաշարը՝ ոչնչացնելու մեղքը և 

փրկելու ոչ միայն քո սեփական հոգին, այլև՝ ուրիշներինը: 

Շնորհակալ եմ, աղջի՛կս, որ պատասխանեցիր Իմ Կանչին: 

Դու շատ աշխատանք ունես անելու: 

Ձեր Հիսուս 

 

Դուք չպետք է թույլ տաք որ ապագայի հանդեպ վախը 

հաղթի ձեզ, քանի որ դա Իմ ցանկությունը չէ 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, այնքան շատերը, ովքեր ընդունում են Իմ Պատգամները, առանց 

անհրաժեշտության անհանգստանում են աշխարհի ապագայի համար: Դա 

հասկանալի է: 

Նրանք երբեք չպետք է զգան թե ամեն ինչ պետք է ցած գցեն և անտեսեն իրենց 

ամենօրյա կյանքը, մերժեն իրենց աշխատանքը, ընտանիքը, կամ սիրելիներին, 

հոգիներ փրկելու համար: 

Ես՝ ձեր Հիսուսը, միշտ հոգ կտանեմ Իմ յուրայինների համար: Դուք Ինձնից 

վախենալու ոչինչ չունեք: Ես միայն խնդրում եմ ձեր աղոթքները՝ հոգիներ փրկելու 

համար: 

Դուք չպետք է թույլ տաք որ ապագայի հանդեպ վախը հաղթի ձեզ, քանի որ դա Իմ 



ցանկությունը չէ: 

Այնուամենայնիվ, Ես ակնկալում են ձեր ժամանակը աղոթքի և զոհաբերության 

համար, ինչպես Ես ձեզ ասել եմ այս Պատգամներում: Շարունակեք ձեր ամենօրյա 

կյանքը, չնայած Իմ Սուրբ Խոսքն ընդմիշտ կփոխի այն ձևը, որով դուք նայում եք 

կյանքին: 

Դուք երբեք նույն ձևով չեք զգա աշխարհիկ բարիքները, ինչպես դրանք զգացել եք 

անցյալում: Մինչ դրանք կշարունակեն լինել ձեր կյանքի մի մասը, դրանք այլևս չեն 

լինի ձեր կյանքի տերը: 

Դուք պետք է հիշեք, որ չեք կարող ծառայել երկու տիրոջ, քանի որ մեկը կա, և դա 

Աստված է: 

Ես չեմ ակնկալում Իմ աշակերտներից ամեն ինչ թողնել և հետևել Ինձ: Ես չեմ 

ակնկալում Իմ աշակերտներից թողնել իրենց ամենօրյա պարտականությունները՝ 

հետևլու համար Իմ Պատգամներին: Ո՛չ, Ես միայն ձեր սերն եմ խնդրում: Դուք պետք 

է հետևեք Աստծո Օրենքներին: Ապրեք ձեր կյանքը Իմ Ուսուցումների համեմատ: 

Պատվեք Խորհուրդները: Սեր ցույց տվեք միմյանց հանդեպ և աղոթեք  նրանց 

հոգիների համար ովքեր չեն օգնի իրենք իրենց: 

Գնացեք խաղաղությամբ, այն գիտությամբ, որ Իմ Գթասրտությունը մեծ է, և 

մարդկության հանդեպ Իմ Սերը կհաղթահարի գազանի արարքները և այն 

սարսափելի տառապանքը, որը նա պարտադրում է աշխարհին: 

Եղեք խաղաղության մեջ: Ես օրհնում եմ ձեզ: 

Ձեր Հիսուս 

 

Ես ցանկանում եմ կոչ անել Աստծո բոլոր զավակներին 

ԱՄՆ-ում 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես ցանկանում եմ կոչ անել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 

Աստծո բոլոր զավակներին՝ աղոթելու իրենց հավատի համար: 

Ճիշտ ինչպես կլինի մյուս քրիստոնյա երկրներում, ձեր հավատը հարձակման 

կենթարկվի, և ամեն փորձ կարվի սրբելու համար Իմ՝ ձեր Հիսուսի բոլոր հետքերը: 

Դուք պետք է կազմեք որքան կարող եք  շատ աղոթախմբեր, որպեսզի, Իմ Սուրբ 

Սրտի միջոցով միավորված լինելով, ձեզ տրվեն շնորհները՝ դիմագրավելու այդպիսի 

հալածանքը: 

Ժամանակի ընթացքում քրիստոնեական հավատքը կարգելվի, այլ կրոնների հետ 

միասին, որոնք պատվում են Իմ Հորը: 

Դուք, Իմ սիրելի հետևորդնե՛ր, կպաշտպանվեք Երկնքից, բայց դուք պետք է աղոթեք 

զորության համար, քանի որ դեմոկրատիայի փոփոխությունը պատրաստ է գլխիվայր 



շրջվելու՝ ներքևից վերև: 

Որպես աշխարհում դեմոկրատիայի միջոցով ազատություն հռչակող ամենամեծ ազգ, 

շուտով ձեզ կմերժեն քրիստոնյա լինելու իրավունքը: 

Այդ իրավունքը, չնայած այն կմերժվի ձեզ, կերևա որպես դեմոկրատական շարժ: Նոր 

օրենքները, որոնք շուտով կներմուծվեն ձեր ազգի մեջ, կդիտվեն որպես ընդգրկուն 

օրենքներ, այնպես որ յուրաքանչյուր ոք պաշտպանված լինի մեկ համաշխարհային 

կրոնի ներքո: 

Այդ օրենքները կպղծեն Իմ Սուրբ Անունը, բայց Ես ձեզ չեմ լքի: Ես կտամ ձեզ այն ողջ 

օգնությունը, որի կարիքը կունենաք: Դուք միայն պետք է խնդրեք Ինձ: 

 Ես դիտում և պաշտպանում եմ ձեզ, մինչ քրիստոնեական եկեղեցիների խորտակման 

ժամանակը մոտ է: 

Նրանք կփակեն Իմ եկեղեցիները, կկեղծեն Իմ Խորհուրդները, որպեսզի դրանք 

անօգուտ դառնան, կվհատեցնեն Իմ սրբազան սպասավորներին և կհիմարացնեն ձեզ,  

բայց դա օգուտ  չի ունենա: Նրանց զորությունը չի համապատասխանի ձեր հավատի 

պարզությանը, հոգու խոնարհությանն ու Իմ՝ ձեր Հիսուսի հանդեպ ունեցած սիրուն: 

Ձեր սիրող Փրկիչ 

Հիսուս Քրիստոս 

 

Դուք երբեք չպետք է մերժեք մասնավոր 

հայտնություններն առանց պահանջվող 

որակավորումների կամ խոնարհության  
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, կարևոր է որ դու չլսես նրանց, ովքեր հարձակվում են Իմ Սուրբ 

Խոսքի վրա: 

Փակիր ականջներդ այն փորձերի դեմ, որոնք հիմա կարվեն հատկապես նրանց 

կողմից, ովքեր հայտարարում են թե իրենք կաթոլիկ աստվածաբաններ են, մերժելու 

համար Իմ Սուրբ Պատգամները: 

Ինչպես Ես ասել եմ քեզ, ամենամեծ հարձակումները կլինեն կաթոլիկ եկեղեցուց 

նրանց կողմից ովքեր հայտարարում են թե ճանաչում են Ինձ, բայց ովքեր չեն 

հասկանում Հայտնության գիրքը, ոչ էլ նրանում պարունակվող գաղտնիքները: 

Նրանք չեն կարող իմանալ դա, քանի որ Ես՝ Աստծո Գառը, դեռևս ամեն ինչ չեմ 

բացահայտել նրանց: 

Որքա՜ն են նրանք հիասթափեցնում Ինձ: Որքա՜ն են նրանք վիրավորում Ինձ: Իմ 

Պատգամներին հասցված նրանց ամեն դաժան նետի համար նրանք մեկ այլ մեխ են 

մխրճում Իմ Մարմնի մեջ: 

Իմ յուրաքանչյուր հրահանգի համար, որ Ես տալիս եմ բոլոր հոգիների բարիքի 



համար, որը նրանք մերժում են կտրականապես, նրանք նորից խաչում են Ինձ: 

Սակայն նշանակություն չունի թե նրանք որքան են Ինձ վիրավորում, քանի որ Ես 

հազար անգամ կմեռնեի, միայն թե ևս մեկ հոգի փրկվեր: 

Նրանք կարող են հեռացնել Իմ Պատգամները, ծաղրել քեզ, աղջի՛կս, և մերժել Ինձ, 

բայց նրանք չեն կարող արգելել Իմ Հոր Կամքը վերջնական ավարտման հասցնելուց: 

Այդ խեղճ հոգիները հավատում են, թե իրենց պարտականությունն են կատարում՝ 

ասելով մարդկանց որ չընդունեն Իմ Պատգամները: 

Այն, ինչ նրանք անում են՝ արգելելն է, որ Աստծո Խոսքը ներկայացնվի Աստծո 

զավակներին: Եթե նրանք շարունակեն այդ անել, նրանք կլռեցվեն Իմ Հոր Ձեռքով: 

Ոչ մի մարդ Ինձ չի կանգնեցնի հոգիներ փրկելու Իմ որոնման մեջ: 

Այն սրբազան սպասավորները ովքեր համառում են փակելով Իմ Խոսքը, որ չլսվի, 

իմացեք հետևյալը: 

Ձեր մշտական խոսքերն ու ձեր հայհոյական մեղադրանքները կմերկացնեն ձեզ այն 

շնորհներից, որոնք տրվել են ձեզ ձեր ձեռնադրման մեջ: Մինչև չկանչեք Ինձ ձեր 

աղոթքի մեջ, այն պատասխանների համար որոնց կարիքն ունեք, Ես չեմ կարողանա 

օգնել ձեզ: 

Դուք երբեք չպետք է մերժեք մասնավոր հայտնություններն առանց պահանջվող 

որակավորումների և խոնարհության: Նույնիսկ այդ դեպքում, դուք երբեք չեք կարող 

դատել այդպիսի հայտարարություններին: Լուռ մնացեք: 

Միշտ աղոթեք զանազանության ընծայի համար: Այլապես մեղավոր կլինեք Իմ Հոր 

Աչքում ամենավատ ոճրի մեջ՝ Նրան Իր Որդու Սուրբ Խոսքի միջոցով հոգիներ փրկել 

խանգարելու ոճրի մեջ: 

Ձեր Հիսուս 

 

Կույս Մարիամ. Իմ Որդու մնացորդ եկեղեցու աճը 

կշարունակվի 
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Զավա՛կս, ավելի ու ավելի շատ մարդիկ են ձգվում դեպի ամբողջ աշխարհի համար 

տրվող այս Սուրբ պատգամները, քան երբևէ: 

Շատերը չեն հասկանում այս պատգամների իսկական նպատակը: Նրանք պետք է 

իմանան, որ դրանք Ընծա են մարդկությանը, որպեսզի դարձ բերեն: 

Դրանք տրվում են աշխարհին, որպեսզի հոգիներին բերեն աղոթքի սովորության մեջ 

և որպեսզի մարդիկ մասնակցեն Սուրբ Խորհուրդներին: 

Ամենից առավել, այս պատգամները բերում են հոգու հանդարտություն և 

խաղաղություն, որպեսզի ավելի ու ավելի շատ Աստծո զավակներ արժանի դառնան 

մտնելու Նոր Դրախտը: 

Այս Պատգամների պտուղների շնորհիվ Աստծո զավակների հավատքը կվկայվի: 



Իմ Որդու մնացորդ եկեղեցու աճը կշարունակվի այս և ուրիշ սուրբ պատգամների 

պատճառով, որոնք տրվում են ճշմարիտ տեսանողներին աշխարհով մեկ: 

Աստված այնքան շատ է սիրում Իր զավակներին, որ ամեն ինչ կարվի՝ վստահանալու 

համար, որ բոլոր հոգիները կհասնեն փրկության: 

Իմ Որդին լավ է նախապատրաստվել, և Նրա բոլոր պլանները, որոնց պետք է հասնել 

այդ պատգամների միջոցով, կիրականանան: 

Ահա թե ինչու դուք երբեք չպետք է հուսահատություն զգաք: 

Հույսն այն ամենն է, ինչ կարևոր է: 

Վստահությունն իմ Որդու հանդեպ, ուր դուք ամբողջապես հանձնվում եք Նրա առջև, 

նշանակում է, որ Նա կարող է ավարտել յուրաքանչյուր մեղավորի փրկության Իր 

պլանները Իր հանդեպ ձեր նվիրվածության միջոցով: 

Դուք պետք է խոստում տաք, զավակնե՛րս, ընդունել Նրա ցուցումները, և Նրա Սերը 

կպարուրի ձեզ, որ ձեզ ուժեղ դարձնի:  

Ձեր Մայր 

Մայր Փրկության 

 

Ես ցանկանում եմ, որ Իմ բանակն ասի այս խաչակրաց 

աղոթքը Մնացորդ եկեղեցու հաղթանակի համար 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, դու պետք է խրախուսես Իմ բոլոր հետևորդներին շարունակել 

ամենուր աղոթախմբերի հիմնումը: 

Ժամանակը եկել է, որ Ես կանչեմ և հավաքեմ ձեզ բոլորիդ կազմելու համար Իմ 

բանակը, որպեսզի դեպի հավիտենական հաղթանակը քայլելը կարողանա սկսվել 

հենց այսօր: 

2012թ. նոյեմբերի 9-ին՝ Իմ կողմից քեզ առաջին անգամ կանչի երկրորդ տարելիցին, 

աղջի՛կս, Ես ցանկանում եմ որ Իմ բանակն ասի այս Խաչակրաց աղոթքը Մնացորդ 

եկեղեցու հաղթանակի համար: 

Խաչակրաց աղոթք (82) Մնացորդ եկեղեցու հաղթանակի հիամար. 

Հիսու՛ս, աշխարհի Թագավոր և Փրկիչ, Քեզ ենք մենք տալիս պատիվ, 

հավատարմություն և գործեր՝ Քո Փառքը բոլորին հռչակելու համար:  

Օգնիր մեզ ձեռք բերել այն ուժն ու վստահությունը, որ կանգնենք և հայտարարենք 

Ճշմարտությունը միշտ:  

Երբեք թույլ մի տուր մեզ տատանվել կամ հապաղել դեպի հաղթանակ մեր քայլքի մեջ 

և հոգիներ փրկելու մեր ծրագրում:  

Մենք խոստանում ենք հանձնվել, տալ մեր սրտերը և այն ամենն ինչ ունենք, որ 

ազատ լինենք խոչընդոտներից, մինչ կշարունակենք դեպի Նոր Դրախտի 

դարպասները տանող փշոտ ճանապարհը:  



Մենք սիրում ենք Քեզ, թանկագին Հիսուս՝ մեր Փրկիչ և Ազատարար:  

Մենք միավորվում ենք մարմնով, մտքով և ոգով Քո Սուրբ Սրտի ներսում:  

Հեղիր մեզ վրա Քո Պաշտպանության Շնորհը:  

Ծածկիր մեզ Քո Թանկագին Արյամբ, որպեսզի մենք լցվենք արիությամբ և սիրով, 

կանգնելու համար և հայտարարելու Քո Նոր Թագավորության մասին 

Ճշմարտությունը: Ամեն:  

Ես խնդրում եմ ձեզ, Իմ սիրելի հետևորդնե՛ր, որ հավաքվեք, աճեք և տարածեք Իմ 

Սուրբ Խոսքը յուրաքանչյուր ազգի: Ես խնդրում եմ, որ դուք ուշադրությունը բևեռեք 

ԻՆձ վրա, միշտ, և աշխատեք Ինձ հետ դեպի փրկության վերջնական հաղթանակը: 

Ձեր Հիսուս 

 

Նրանք կքննեն ու կվերլուծեն Իմ Խոսքը՝ սարսափելի 

սխալ կատարելու վախից դրդված 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, այնքան շատ աշխատանք պետք է կատարվի Իմ հետևորդների 

կողմից, մաքրելու համար երկիրն այն թունավորումից, որը տարածվում է վերմակի 

պես շատ մարդկանց վրա, ովքեր չեն հավատում Աստծուն: 

Այնքան շատերն են թափառում աշխարհում առանց ուղղության որևէ զգացողության: 

Նրանք դատարկ են հոգևոր զգացմունքներից և անգրագետ՝ Աստծո Աիրո մասին: 

Նրանք այն հոգիներն են, որոնց Ես ձգտում եմ, և որոնց Ես ցանկանում եմ գրկել 

/ծածկել/ Ճշմարտությամբ: 

Դուք, Իմ հետևորդնե՛ր, պետք է գնաք նրանց մոտ և ասեք նրանց, որ Ես՝ Հիսուս 

Քրիստոսը, մարդու Որդին, Մեսիան, շուտով կգամ: Նրանք պետք է իմանան, որ 

իրենք մի կողմ չեն նետվի, քանի որ այդ ձեր՝ այս սերնդի պատճառով է, որ Ես գալիս 

եմ այս ժամանակ: 

Ուրիշ շատերը, ովքեր հոգևորապես գիտակցում են Աստծո գոյությունը, 

կհետաքրքրվեն, բայց կտատանվեն ընդունել Իմ պատգամները: 

Մյուսները, ովքեր հռչակում են Իմ Խոսքը, և ովքեր նվիրված քրիստոնյաներ են, 

հոգնած և դանդաղ կլինեն գրկելու համար այն ամենն, ինչ Ես ասում եմ: 

Նրանք կքննեն ու կվերլուծեն Իմ Խոսքը՝ սարսափելի սխալ կատարելու վախից 

դրդված: 

Նրանք վախենում են, թե իրենց սուտ կտրվի: 

Կլինեն նաև հոգևորականներ քրիստոնյա եկեղեցիներում, ովքեր կբարձրանան  և 

կպատասխանեն Իմ Կանչին: Ոմանք կպատասխանեն արագորեն, քանի որ կզգան Իմ 

Սիրո ներխուժումն իրենց երակների մեջ, երբ կարդան Իմ պատգամները: 

Մյուսները վայրկենական կանչ կզգան Իմ Սուրբ Խոսքում պարունակվող Սուրբ Հոգու 

Իմ Ընծայի միջոցով: Ոմանք ավելի զգուշավոր կլինեն քան մյուսները, բայց 



ժամանակի ընթացքում նրանց թիվը կավելանա միլիոններով: 

Ահա թե ինչու, դուք, Իմ հետևորդնե՛ր, պետք է տոկաք: Մինչ սկզբում շատերը 

կմերժեն ձեզ Իմ Անվամբ, դա կփոխվի: Երբ Ճշմարտությունը լայնորեն ճանաչվի և 

ողջունվի, ձեզ կփնտրեն: Իմ Խոսքին կվերաբերվեն սիրով և հարգանքով, չնայած 

այդպես անելով, այդ հոգիները կտառապեն: 

Նշանակություն չունի թե որքան ճնշում կլինի Իմ դեմ, քանի որ Իմ առաքելությունը չի 

ձախողվի: 

Դիմացեք այդպիսի ճնշմանը: Ընդունեք, որ մեղադրանք  կնետվի ձեզ վրա այս 

պատգամների պատճառով: 

Դա սպասելի է, երբ Աստծո Խոսքը դուրս է հեղվում երկրի վրա: Խավարի մեջ 

գտնվողները չեն ընդունի Իմ Խոսքը, քանի որ այն կխանգարի իրենց կյանքին: 

Այն կստիպի նրանց վերագնահատել իրենց հավատալիքները, որոնց նրանք չեն 

ցանկանա ստիպված լինել դիմակայելու: 

Իմ Խոսքն ընդունելը կնշանակի, որ նրանք ստիպված կլինեն փոխել իրենց ուղիները: 

Ցավոք նրանք ցանկություն չունեն փոխել իրենց ուղիները, քանի որ դա իրենց չի 

գրավի: 

Ես չեմ հանգստանա, մինչև չբացեմ նրանք աչքերը Ճշմարտության հանդեպ: Ոչ էլ 

սպասում եմ, որ դուք, Իմ աշակետրներ, կանգ առնեք, մինչև որքան հնարավոր է շատ 

մարդիկ միավորվեն, որպես մեկ, Աստծո Աչքում: 

Ձեր Հիսուս 

 

Նրանք, ովքեր նվաստացնում են Իմ Խոսքը, որը տրվում 

է քեզ, աղջիկս, կտրում են Ինձ մինչև ոսկորներս 

հոգևարքի ցավով 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, երկրի վրա Իմ Թագավորությունը իրականություն դառնալու վրա 

է: 

Իմ սիրելի Հոր կողմից այդքան վաղուց խոստացված Նոր Թագավորությունը՝ Նոր 

Դրախտը, ամենամեծ ընծան է: 

Իմ Նոր Թագավորությունը հասկանալու գաղտնիքն ընկած է Գեթսեմանիի 

պարտեզում Իմ տառապանքի առեղծվածի մեջ: Երբ Ես ընկա Իմ Հոր առջև, վշտից լաց 

լինելով, դա ապագայում այն հոգիների կորուստի պատճառով էր, ովքեր վառվելու 

էին դժոխքի կրակների մեջ չնայած Խաչի վրա Իմ Զոհաբերությանը: 

Իմ նվաստացումը պոնտացի Պիղատոսի առջև ցավոտ էր ոչ թե հանրային 

վիրավորանքի պատճառով, այլ այն պատճառով, որ Ես գիտեի որ այդ հոգիները 

կորած են լինելու Ինձ համար: Եվ ուստի Ես լացում էի տխրության արցունքներով 



մինչ դիտում էի նրանց՝ խաբված սատանայի կողմից՝ մի չար ուժ, որին նրանք չէին 

կարող տեսնել, բայց ով ներթափանցել էր նրանց էության ամեն հյուսվածքի մեջ: 

Երբ դու ԻՆձ տեսնում ես անհանգստացած, աղջի՛կս, դա իր պատճառն ունի: Այն 

հոգիների համար, ովքեր վիրավորանքներ են նետում այս պատգամների վրա, նրանց 

համար նույնպես Ես ողբում եմ: Նրանք Ինձ հետ ամբողջական միության վիճակի մեջ  

չեն: Հպարտության, մեծամտության, գիտելիքի և խոնարհության պակասի նրանց 

մեղքի պատճառով նրանք վիրավորում են Իմ Խոսքը: 

Հետո նրանք փորձում են արգելել այն սրտերին, որոնց Ես ցանկանում եմ հասնել, որ 

գրկեն Իմ Սուրբ Խոսքը: 

Նրանց համար նույնպես Ես ողբում եմ, քանի որ նրանք չգիտեն իրենց 

գործողությունների լուրջ հետևանքները, քանի որ դավաճանում են Իմ Ճշմարիտ 

Խոսքին, մինչ այն ներկայացվում է Աստծո զավակներից յուրաքանչյուրին այս 

ժամանակ: 

Այնքան շատ հոգիներ կկորչեն, զրկված Իմ Խոսքից, նրանց գործողությունների 

պատճառով, ովքեր ասում են, թե աշխարհում Ինձ են ներկայացնում: 

Ես այսօր տառապում եմ ճիշտ այնպես, ինչպես տառապեցի սոսկալի հոգևարք   

նրանց ծաղրանքներից, ովքեր կանգնած էին պոնտացի Պիղատոսի ոսկե գահի 

կողքին: Ես տառապում եմ այսօր: Ցավը, որը Ես կրում եմ քո միջոցով, աղջի՛կս, 

տարբեր չէ այսօր այն ցավից, որն այդ ժամանակ էր: 

Նրանք, ովքեր նվաստացնում են քեզ տրվող Իմ Խոսքը, աղջի՛կս, կտրում են Ինձ 

մինչև ոսկորներս հոգևարքի ցավով: 

Նրանք մեխել են վերջին մեխերը Իմ տառապող հոգու միջով, մինչ Ես մեկ անգամ ևս 

փորձում եմ փրկել մարդկային ռասան ոչնչացումից: 

Աղոթեք, որ Իմ Հայրն Իր Գթասրտությամբ հանդուրժող կլինի այդպիսի հոգիների 

հանդեպ, ովքեր ձգտում են խաբեբայի միջոցով թուլացնել Աստծո Խոսքը:  

Զգուշացեք, զավակնե՛րս, նրանցից, ովքեր կտրականապես կդիմադրեն այս 

պատգամներով տրվող Իմ Խոսքին: Դուք պետք է աղոթեք նրանց հոգիների համար: 

Ձեր Հիսուս 

 

Նրանց ձեռքով կլինի, որ կայծակները, երկրաշարժերն ու 

ցունամիները կհարվածեն երկրին 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, գլոբալ քարողչություն ծավալելու պլան կա: 

Այդ քարոզչությունն Աստծուց չի լինի: Այլ այն կքարոզի մի սուտ, որը կհաստատի թե 

Աստված գոյություն չունի և չի կարող գոյություն ունենալ: 

Նրանք կասեն, օգտագործելով մարդկային մտածողությունն ու գիտական 

գնահատումները, թե Աստված մարդու երևակայության մի մասնիկ է պարզապես:  



Այս քարոզչությունը պատահականություն չէ, քանի որ այն մի լավ պլանավորված և 

կորդինացված արշավ է, նյութված այն աթեիստնեի կողմից, ովքեր 

հավատարմության երդում են տվել չարին: 

Նրանց սրտերը, մտքերն ու հոգին գողացվել են սատանայի կողմից, ով օգտագործում 

է մարդկային բանականության նրանց հպարտությունը՝ մեծամտորեն ստեր 

հռչակելու համար, որպեսզի փակեն Ճշմարտությունը: 

Սա մի պլան է, ամենուր մարդկանց սրտերը քար դարձնելու, ճիշտ ինչպես իրենց 

սեփական սրտերն են սառն ու առանց սիրո: Հետո կլինի հայտարարություն, թե մի 

նոր փոխարինող կրոն կներմուծվի օրենքի մեջ: 

Մեկ համաշխարհային կրոնը կպատվի գազանին, որովհետև խավարի թագավորի 

ստրուկների ձեռքով է որ այդ վայրագությունը կիրագործվի: 

Այն աթեիստները, ովքեր կղեկավարեն այդ պլանը, սատանայի նվիրյալ 

հետևորդներն են: 

Չսխալվեք, նրանք կռապաշտում են գազանին և ոչինչ չեն մտածում այն 

վիրավորանքի ու տառապանքի մասին, որն իրենց գործողությունները կբերեն: 

Նրանց առաքելությունը մեկ Ճշմարիտ Աստծո հանդեպ նվիրվածությունը վերացնելն 

է: Այն Աստծո, ով սիրում է Իր ստեղծած յուրաքանչյուր զավակին: Նրանք կմերժեն 

այն ջանքերը, որոնք հիմա արվում են Երկնքի կողմից՝ մարդկությանը 

հավիտենական դատապարտումից փրկելու համար: 

Նրանց ձեռքով կլինի, որ կայծակները, երկրաշարժերն ու ցունամիները կհարվածեն 

երկրին: 

Նրանք կկանգնեցվեն: 

Նրանք սոսկալի կերպով կտառապեն, և նրանց հոգևարքով վերջը կանխասացվել է: 

Արմագեդդոնի մարտը դաժան կլինի, քանի որ Աստված այլևս ետ չի նստի և թույլ չի 

տա այդպիսի թունավորում: 

Մեծ ուժգնության սոսկալի երկնային պատիժներ կսրբեն այն հեթանոսներին, ովքեր 

մերժում են Աստծո Խոսքը: 

Աղոթքը՝ Աստծուն, Գթասրտություն խնդրելով, միակ ճանապարհն է այդպիսի 

երկնային պատիժները մեղմելու համար: 

Ձեր աղոթքները, որոնք աղերսում են թողություն նրանց հոգիների համար, միակ 

ճանապարհն է, որով այդպիսի հոգիները կարող են փրկվել: 

Աղջի՛կս, շատ ավերումներ կլինեն այն չար աշխատանքի հետևանքով, որն այդ 

աթեիստ խմբերը մտադիր են պարտադրել երկրի վրա: 

Շատերը չգիտեն իրենց գործողությունների լրջությունը: 

Այնուամենայնիվ, շատերը գիտեն ճշտորեն թե իրենք ինչ են անում, քանի որ 

ստախոսներ են: 

Նրանք հավատում են Աստծուն, քանի որ ընտրել են Նրա հակառակորդին՝ (nemesis) 

սատանային, որպես իրենց աստված, իրենց սեփական ազատ ընտրությամբ: 

Նրանց ցանկացածը միայն հոգիներ գողանալն է: 

Աստված՝ Իմ Հայրը, կմիջամտի Իր զորությամբ, ոչ միայն սոսկ նրանց պատժելու 



համար, այլև հոգիներ փրկելու համար, քանի դեռ դրանք չեն գողացվել Իրենից: 

Ձեր Հիսուս 

 

Հայր Աստված. Ստախոսների կողմից վարակված անմեղ 

հոգիներին փրկելու համար է, որ Ես պատժում եմ 

չարերին 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Աստվածային Գիտելիքը ընկալվում է Իմ զավակներից միայն մի 

քանիսի կողմից, և նույնիսկ այդ դեպքում, այնքան, որքան Ես թույլ եմ տալիս նրանց 

իմանալ: 

Իմ Սուրբ Խոսքը շատերի համար դժվար է հասկանալ, բայց չնայած դրան, այն շատ 

պարզ է: 

Ես սիրում եմ Իմ զավակներին, բայց նրանք խլվեցին Ինձնից երբ Ադամն ու Եվան 

կորցրեցին իրենց իրավունքը Իմ Աստվածային Թագավորության նկատմամբ: 

Գայթակղվելով նախանձ օձի կողմից, նրանից, ում տրվում էր ամեն պատիվ և 

նախապատվություն, Իմ զավակներն իրենց մեջքը շրջեցին երկրի վրա մի Փառահեղ 

Թագավորության հանդեպ: 

Նրանք իրենց մեջքը շրջեցին հավիտենական կյանքի հանդեպ, և դրա պատճառով 

նրանց բոլոր զավակները տառապեցին սերունդ սերնդի ետևից: 

Այդ ժամանակ Իմ Որդին ուղարկվեց՝ փրկելու համար Իմ զավակներին 

հավիտենական դժոխքից՝ նրանց Մեղքից ազատագրելու միջոցով: Հիմա Նա կգա 

երկրի վրա ներարկելու սկզբնական դրախտը, որը նախատեսված էր: 

Աջի՛կս, հիմա նախապատրաստություններ են տարվում հոգիների համար մարտը 

սկսելու: 

Ասա Իմ զավակներին, որ Ես հեղում եմ յուրահատուկ շնորհներ իրենց վրա: 

Այդ շնորհները նրանց լրացուցիչ ուժ կտան, երբ նրանք աղոթեն՝ երկնային 

պատիժները մեղմացնելու համար: Իմ զավակներն իրենց աղոթքների և 

խնդրանքների միջոցով կարող են ոչ միայն փրկել հեթանոսների հոգիները, ովքեր 

վիրավորում են Ինձ, այլև կարող են պահել Իմ Ձեռքը, որը կիջնի՝ կանգնեցնելու 

համար նրանց, ովքեր խոսում են գազանի անունից: 

Ես պատժում եմ Իմ զավակներին, որ չար են սրտով: Ես դա անում եմ ոչ միայն 

պատժելու համար նրանց, ովքեր սոսկալի չարիք են պատճառում, այլև կանգնեցնելու 

նրանց իրենց ստերի միջոցով հոգիներ գողանալուց: 

Ստախոսների կողմից վարակված անմեղ հոգիների համար է, որ Ես պատժում եմ 

չարերին: 

Իմ զավակները պետք է ուժեղ լինեն հանուն բոլորի: 



Աղոթքը կլինի այն զենքը, որը կկոտորի գազանին: Թունավորումը չի դադարեցվի 

պատերազմի միջոցով, բարձր տեղերում ընտրվածների զորության միջոցով, ոչ էլ 

նրանց միջոցով ովքեր առաջնորդում են Իմ եկեղեցիները երկրի վրա: Աշխարհը 

կփրկվի նրանց հավատի միջոցով, ովքեր հավատարիմ են Ինձ՝ Ամենաբարձրյալ 

Աստծուն, և նրանց միջոցով, ովքեր ընդունում են Իմ Որդի Հիսուս Քրիստոսին որպես 

Փրկիչ: 

Դուք, Իմ հավատարիմ զավակնե՛ր, կլինեք փրկության բանալին Իմ բոլոր զավակների 

համար: Ձեր աղոթքները կլսվեն: Մեղավորներին փրկելու ձեր խնդրանքներին 

պատասխան կտրվի: 

Ես սիրում եմ ձեզ: Ես շնորհակալ եմ այն սիրո համար, որը ցույց եք տալիս Իմ Որդու 

հանդեպ, և Ես օրհնում եմ ձեզ: 

Ձեր սիրող Հայր 

Աստված Ամենաբարձրյալ 

 

Աշխարհում մինչ այժմ չտեսնված հզորության մեծ 

երկնային պատիժները կարող են մեղմացվել 

Երկուշաբթի, 29 հոկտեմբերի, 2012թ., ցերեկվա ժ. 15:30 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես ասել եմ, որ փոփոխության ալիքը սկսվել է, մինչ Իմ Հոր Ձեռքը 

հիմա իջնում է երկնային պատժով ոչ միայն ԱՄՆ-ում, այլև այլ երկրներում: 

Այդ էկոկոգիական տատանումները կշարունակվեն ամենուր, մինչև մարդկությունը 

մաքրագործվի: 

Դուք պետք է աղոթեք, որ այն հոգիները, որոնք մերժում են Աստծուն, կարողանան 

փրկվել դժոխքի կրակներից այլոց առատաձեռնության, նրանց աղոթքների միջոցով: 

Այդ նշանները ցույց տալու համար են մարդկությանը, որ ժամանակներն իրոք 

փոխվել են: Ոչինչ չի կարող և չի լինի նույնը մինչև երկիրը չմաքրագործվի՝ 

հնարավորություն տալով, որ Երկրորդ Գալուստը տեղի ունենա: 

Այս պահին, երբ մեղքը ավերում է երկիրը, այն արժանի չէ ստանալու Մեսիային: 

Այս նշանները ժամանակի վերջի նշաններն են, Իմ հետևորդնե՛ր, և դուք պետք է 

նախապատրաստեք ձեր հոգիները: 

Շատ շուտով շատ քչերը կլինեն, ներառյալ քարսիրտ աթեիստները, ովքեր 

կկարորղանան անտեսել Իմ Հոր Ձեռքը: 

Այնուամենայնիվ, աշխարհում մինչ այժմ չտեսնված Նրա հզոր երկնային 

պատիժները կարող են մեղմացվել և թուլացվել ձեր աղոթքների միջոցով: 

Սակայն դրանք կշարունակվեն մինչև մարդկությունն ընդունի Ճշմարտությունը: 

Տիրոջ օրը, Երկրորդ Գալուստի օրը, մոտենում է, չնայած սկզբում շատ 

իրադարձություններ պետք է տեղի ունենան: 



Սա կլինի դժվար ժամանակ Աստծո բոլոր զավակների համար, ներառյալ նրանց, 

ովքեր ունեն ուժեղ հավատ: Սակայն նրանք, ովքեր ցույց են տալիս սեր և 

հավատարմություն Ինձ՝ իրենց Հիսուսին, շատերը կլինեն խաղաղության մեջ, քանի 

որ գիտեն որ Ես գալիս եմ՝ իրենց Իմ Նոր Դրախտի մեջ բերելու: 

Այս Նոր Թագավորության մարգարեությունը պետք է փնտրել, և դուք պետք է տենչաք 

այդ մեծ Ընծային: 

Ուժեղ մնացեք և վստահեք Ինձ: Դուք պետք է հասկանաք, որ Իմ Հայրը պետք է 

պատժի նրանց, ովքեր սոսկալի գործողություններ են պլանավորում: Նա խոստացել է 

կանգնեցնել նրանց գործողությունները, և նրանք կսրբվեն կքշվեն: 

Հիմա երկրի յուրանքանչյուր անկյունում կերևան նշանները, վստահեցնելու համար, 

որ մարդկությունը կարող է կասկած չունենալ, թե ում զորությունն է գործում: 

Միայն Աստված է կարգադրում այդպիսի զորությանը: Ցանկացած այլ զորություն 

կարճատև կլինի: Աստծո զորությունն ամենակարող է, և ոչ մի մարդ երբեք չի 

գերազանցի Արարչին և Ստեղծողին այն ամենի, ինչ տեսանելի է և անտեսանելի: 

Ձեր Հիսուս 

 

Այս ժամանակ աշխարհում, Իմ հանդեպ՝ ձեր Հիսուսի 

հանդեպ հավատի մասին սոսկ նշելը, շփոթություն է 

ստեղծում 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, դու պետք է մինչև հիմա իմանայիր, որ տառապանքը, որը կրում ես 

Իմ Անվամբ, կշարունակվի մինչև այս առաքելության ամենավերջին օրը: 

Սա դժվար է քեզ համար լսել, բայց իմացիր հետևյալը: Այս առաքելությունը քեզնից 

առաջ եղած բոլոր մյուս առաքելություններից ամենադժվարն է: Դու կնետվես 

անապատ, և մեկուսացված կզգաս ու միայնակ: Քո ձայնը կանտեսվի, բայց Իմ Սուրբ 

Խոսքը կդիպչի միլիոնավորների սրտերին: 

Դու միշտ ուշադրություն կդարձնես Իմ Սուրբ Խոսքին, չնայած երբեմն զգում ես թե 

բավականին ուժեղ չես լինի: 

Քո թուլությունը քո ուժն է, որովհետև դու վստահում ես Ինձ: Այդ պատճառով Ես 

երբեք չեմ լքի քեզ, ոչ էլ կթողնեմ քեզ առանց ուրիշների օգնության: Չնայած դրան, դու 

միայնակ կքայլես այս առաքելության մեջ: Քո միակ ուղեկիցը կլինեմ Ես: Ես 

միացնում են մեր տառապանքը մեկի մեջ: 

Դու, աղջի՛կս, միշտ կարիք կունենաս համբերատարության Իմ Շնորհներին: Հեշտ չի 

լինի դիմանալ այս առաքելությանը և հռչակել Իմ Սուրբ Խոսքը մի անշնորհակալ 

աշխարհի: Դա կպահանջի վճռականության և արիության մի մեծ զգացում: 

Սա վերաբերում է Իմ բոլոր աշակերտներին, ներառյալ նրանց, ովքեր սիրում են Ինձ 



բայց չեն ընդունում այս պատգամները: 

Խոչընդոտները, որոնց կդիմակայեք առաքելության այս մասում, կավելանան բոլորիդ 

համար, Իմ նվիրյալ բանա՛կ: 

Դուք պետք է արժանապատվությամբ ընդունեք, որ երբ հետևում եք Ինձ՝ կտառապեք: 

Շատ քիչ հոգիներ են կարող դիմանալ այն տառապանքին, որն ազդում է 

յուրաքանչյուրի վրա ով համամիտ է Իմ Ուսուցումներին: 

Այս ժամանակ աշխարհում Իմ հանդեպ՝ ձեր Հիսուսի հանդեպ հավատի մասին սոսկ 

նշելը շփոթություն է ստեղծում: 

Դա ձեզ ոչ միայն անհարմարություն է պատճառում, երբ Իմ հանդեպ ձեր 

հավատարմությունը հանրության մեջ հռչակվում է. դուք կտառապեք Իմ պատճառով: 

Հիշեք, տառապելը մի յուրահատուկ շնորհ է: Դրան շատ դժվար է դիմանալ, և շատ 

հոգիներ են Ինձնից շրջվում դրա պատճառով: Բայց դուք պետք է հիշեք սա: Երբ 

տառապում եք Իմ Անվամբ, Ես կբռնեմ ձեզ և ձեր վրա կհեղեմ Իմ Շնորհները: Չնայած 

ձեր տառապանքներին, դա ձեզ կբերի հոգու խաղաղություն: 

Խնդրում եմ, աղջի՛կս, երբեք տեղի չտաս: Երբեք լքված չզգաս, քանի որ Ես նույնիսկ 

ավելի մոտ եմ, երբ դու միայնակ ես զգում: Ես նույնիսկ ավելի մոտ եմ քեզ այդ 

տառապանքների ժամանակ: Դու պետք է շարունակես խնդրել այն ողջ օգնությունը 

որը կարող ես ստանալ, ՝ խնդրելով Իմ սիրելի Մորը և բոլոր սրբերին, որ գան քեզ 

օգնության: 

Շատ շուտով դու կընդունես, որ տառապանքի ավելացումը ուղղակի արդյունք է չարի 

կողմից այս առաքելության հակադրմանը: Նա ծայրահեղորեն վախեցած է, որովհետև 

նրա մարտն ավարտվում է: Նա ատում է քեզ այն հոգիների պատճառով, ովքեր 

փրկվում են փրկության այս առաքելության միոցով: 

Ձեր Հիսուս 

 

Ձեզ տրվել է սպառազինությունը: Օգտագործեք այն: 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, դուք պետք է հիմա բարձրանաք և հավաքվեք՝ միավորված սիրով, 

նախապատրաստվելու համար առջևում սպասվող դժվար ժամանակներին: 

Դուք, Իմ ուժեղ բանա՛կ, օրհնյալ եք, և դուք պաշտպանված եք Իմ Հոր Կնիքով՝ 

Կենդանի Աստծո Կնիքով: 

Ամեն ինչի համար, որ կնետվի ձեզ վրա ամեն կողմից, իմացեք որ Ես ձեզ հետ եմ: 

Շատ իրադարձություններ, ներառյալ էկոլոգիական անհանգստությունները, 

պատերազմները, երկրի վրա Իմ եկեղեցու հերձվածությունը, ձեր յուրաքանչյուր 

ազգի միջի բռնապետությունները, կապված որպես մեկ իրենց հիմքում, տեղի 

կունենան միևնույն ժամանակ: 

Այնքան շատ պառակտումները առաջ կբերեն շատ արցունքներ և ատամների 



կրճտոց, բայց մի բան կմնա անձեռնմխելի: Դա կլինի Աստծո Զորությունը, և Նրա 

Սերն Իր բոլոր զավակների հանդեպ: 

Այդ մարտը կծավալվի աշխարհի առջև, և դուք, Իմ բանա՛կ, չպետք է դողաք վախից: 

Ամեն ինչ լավ է Իմ Թագավորությունում, և ձեր տեղն ապահովված է այնտեղ: Հիմա 

դուք պետք է մտահոգվեք մյուսներով: 

Ձեզ տրվել է սպառազինությունը: Օգտագործեք այն: Իմ Խաչակրաց աղոթքները 

կօգնեն մեղմացնել մարդկության մեղքերի պատճառած սարսափի մեծ մասը: 

Խնդրում եմ, ասեք այս աղոթքը երկնային պատիժների մեղմացման համար: 

Խաչակրաց աղոթք (83) երկնային պատիժների մեղմացման համար. 

Ո՛վ սիրելի Հայր՝ Աստված Ամենաբարձրյալ, մենք, Քո խեղճ զավակները, ընկնում ենք 

Քո առջև Քո Փառապանծ Երկնային Գահի մոտ:  

Մենք աղերսում ենք Քեզ ազատել աշխարհը չարից:  

Մենք աղերսում ենք Քո Գթասրտությունը նրանց հոգիների համար, ովքեր 

սարսափելի դժբախտություններն են պատճառում Քո զավակներին երկրի վրա:  

Խնդրում ենք, ներիր նրանց:  

Խնդրում ենք, հեռացրու հակաքրիստոսին, հենց որ նա իրեն հայտնի դարձնի:  

Մենք խնդրում ենք Քեզ, սիրելի Տե՛ր, մեղմացնել Քո Երկնային Պատժի Ձեռքը: Դրա 

փոխարեն աղերսում ենք Քեզ ընդունել մեր աղոթքներն ու տառապանքները՝ 

թեթևացնելու համար Քո զավակների տառապանքը հիմա:  

Մենք վստահում ենք Քեզ: Մենք պատվում ենք Քեզ: Մենք շնորհակալություն ենք 

հայտնում Քեզ այն մեծ զոհաբերության համար, որ Դու կատարեցիր երբ ուղարկեցիր 

Քո միակ Որդուն՝ Հիսուս Քրիստոսին, մեզ մեղքից փրկելու համար:  

Մենք ողջունում ենք Քո Որդուն, մեկ անգամ ևս, որպես մարդկության Փրկիչ:  

Խնդրում ենք, պաշտպանիր մեզ: Պահիր մեզ վնասվելուց:  

Օգնիր մեր ընտանիքներին:  

Գթա մեզ: Ամեն: 

Դուք, Իմ բանա՛կ, նախապատրաստված եք ամեն ձևով: Դուք միայն պետք է վստահեք 

Ինձ: Երբ դուք վստահեք Ինձ ամբողջությամբ, դուք կկարողանաք Ինձ՝ ձեր Հիսուսին 

անձնատուր լինել ձեր ողջ սերը, ձեր տառապանքը, ձեր անհանգստություններն ու 

ցավը: 

Երբ դա տեղի ունենա, դուք պետք է ամեն ինչ թողնեք Իմ Սուրբ և Կարեկից Ձեռքերի 

մեջ: 

Շնորհակալ եմ, որ արձագանքեցիք Իմ կոչին: 

Ձեր Հիսուս 

 



Կույս Մարիամ. Շրջվեք և խնդրեք Իմ Որդուն որ 

ուղղություն տա ձեզ դեպի Իր Մեծ Գթասրտությունը 
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Աղջի՛կս, խավարը, որն իջնում է աշխարհի վրա, կերևա մի քանի ձևով: 

Օրենքները, որ կներմուծվեն, որոնք կբաժանեն ընտանիքի միավորը, կլինեն չարի 

ազդեցության վկայությունը ձեր կառավարությունների մեջ: 

Օրենքները, որ կներմուծվեն, արդարացնելու համար աբորտը, կոտրում է Իմ Հոր 

Սիրտը: Ոչ ոք իրավունք չունի միջամտել Աստծո Արարչությանը, սակայն սա է որ 

մարդկությունն անում է ամեն օր, առանց ամոթի կամ մեղքի զգացողության: 

Զավա՛կս, դու պետք է շատ աղոթես մարդկության ազատագրման համար, քանի որ 

շատ շուտով նրանք կբաժանվեն երկու կեսի. Աստծուն հավատարիմների, և Նրան 

մերժողների: Եղբայրը կառանձնանա եղբորից, հարևանությունները կբաժանվեն, իսկ 

ընտանիքները կկիսվեն երկու կեսի: Այս ժամանակը կանխասացվել է: 

Ապահովելու համար, որ Ինքը կարող է փրկել որքան հնարավոր է շատ հոգիներ, 

Աստված նրանց կտա շատ հնարավորություններ՝ ետ շրջվելու դեպի Իրեն: 

Աղոթեք հիմա ձեր ընտանիքների, ձեր ընկերների և հարևանների համար, նախքան 

վերջնական բաժանումը կսկսվի: Հետո Իմ Որդու Երկրորդ Գալուստի օրը մոտ կլինի: 

Դուք, զավակնե՛րս, այնքան շփոթված եք: Այդ շփոթությունն ու հոգու 

դատարկությունը Աստծո հանդեպ հավատի պակասի պատճառով է: Ոչ մի հոգի չի 

կարող գոյատևել առանց իր սրտում Աստծո Սերն ունենալու: 

Նրանք նման են ծովում լողացող դատարկ անոթների, որ գաղափար չունեն իրենց 

վերջնական ճակատագրի մասին: Նրանք անիմաստ կերպով լողում են լայնարձակ 

դատարկության մեջ, ուր ոչինչ չի բավարարում, ուր ոչինչ աշխարհում չի կարող 

նրանց բերել ճշմարիտ խաղաղություն: 

Շրջվեք և խնդրեք իմ Որդուն ուղղություն տալ ձեզ դեպի Իր Մեծ Գթասրտությունը, և 

Նա կբերի ձեզ այն խաղաղությունը, որին դուք ձգտում եք: Դուք պետք է միայն 

խնդրեք: 

Խնդրեք ինձ՝ ձեր սիրող Մորը, որ տանեմ ձեզ իմ Որդու մոտ: Ես ուղղություն կտամ 

ձեզ և կպաշտպանեմ միշտ, ճանապարհի յուրաքանչյուր քայլի: 

Ձեր սիրող Մայր 

Խաղաղության Թագուհի 

Մայր Փրկության 

 

Շուտով այլևս մեղք չի լինի: Մեղքի խարազանը կմնա 

անցյալում: 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ հոգիները հեռանում են Ինձնից, և երբ նրանք հանձնվում են 

մեղքին, նրանք երբեք չպետք է վախենան Ինձնից: 

Հենց որ մեղք եք գործում, Իմ սիրելի հետևորդնե՛ր, դուք պետք է անմիջապես շրջվեք 

դեպի Ինձ: 

Երբեք չամաչեք կամ չընկճվեք Ինձ մոտ գալ վազելով մեղք գործելուց հետո: Սա միակ 

ճանապարհն է, որի միջոցով դուք կարող եք ստանալ զորությունը նորից Ինձ հետ 

քայլելու համար: 

Եթե չշրջվեք դեպի Ինձ, այլ դրա փոխարեն խուսափեք Ինձնից, դուք է՛լ ավելի 

կթուլանաք և բաց կլինեք ամեն օր չարի կողմից ձեր առջև դրվող 

գայթակղությունների համար: 

Մեղքը մի բան է, որով ծնվում է յուրաքանչյուր երեխա: Սկզբնական մեղքը պետք է 

արմատախիլ արվի Մկրտության Խորհրդի միջոցով: Նույնիսկ այդ դեպքում հոգիները 

կշարունակեն ենթարկվել գայթակղության այնքան ժամանակ, քանի դեռ 

մարդկությունը մնում է սատանայի իշխանության տակ: 

Ձեզ մեղքից ազատագրելը պարզ է: Առաջին հերթին դուք ձեր սրտում կիմանաք, որ 

մեղք եք գործել: Այսօր աշխարհում շատ մարդիկ ուշադրություն չեն դարձնում 

մեղքին՝ որպես հետևանք չունեցող: Չնայած դրան, եթե մարդիկ բացահայտորեն 

ընդունեին թե ինչպես են իրենց զգում մեղք գործելուց հետո, կտեսնեք որ նրանց 

ներքին խաղաղությունը երկու մասի է բաժանվել: 

Մեղքը զգում են հոգիների մեծ մասը, մինչև այն ժամանակ, երբ նրանք դառնում են 

այնքան մթագնած, որ միայն մեղքն է բավարարում նրանց ցանկությունը: Ահա թե 

ինչու պետք է փնտրեք Աստծո ներողամտությունն ամեն անգամ, երբ մեղք եք 

գործում: Այլապես մեղքը կթարախակալի ձեր ներսում, և ձեզ համար ավելի դժվար 

կլինի դիմադրել գայթակղությանը: 

Երբ ձեր սրտում զղջում եք զգում, կանչեք Ինձ՝ ձեր սիրելի Հիսուսին, որ օգնեմ ձեզ: 

Չկա մի մեղք, որ հնարավոր չլինի ներել, բացի այն մեղքից, որը հայհոյություն է Սուրբ 

Հոգու դեմ: Միշտ կանչեք Ինձ օգնության, անկախ նրանից, թե որքան եք ամաչում ձեր 

կատարած մեղքերի պատճառով: 

Իմ Սիրտը դուրս է գալիս Աստծո բոլոր զավակների մոտ: Դուք Նրա թանկագին 

արարչությունն եք, և Նա սիրում է ձեզ բոլորիդ, չնայած ձեր մեղքերին: Պայքարեք 

մեղքի դեմ՝ փնտրելով ազատագրում /մեղքից/, ամեն անգամ, երբ մեղանչում եք: 

Շուտով այլևս մեղք չի լինի: Մեղքի խարազանը կմնա անցյալում: 

Ձեր Հիսուս 

 



Իմ հավիտենական թագավորություն տանող 

ճանապարհը ծածկված է /թաքնված/սուր քարերով և 

ժայռաբեկորներով 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, թող ոչ մի մարդ երբեք չմտածի թե ինքը կարող է ուժեղ մնալ իր 

հավատի մեջ առանց այդ իրավունքի համար պայքարելու: Շատ խոչընդոտներ կան, 

որոնք փակում են Աստծո հանդեպ ձեր հավատը, և միայն նրանք, ովքեր հարատևում 

են աղոթքի մեջ, կարող են իրենց հոգիներում վառված պահել Աստծո հանդեպ իրենց 

սիրո բոցը: 

Իմ հավիտենական թագավորություն տանող ճանապարհը ծածկված է /թաքնված/ 

սուր քարերով ու ժայռաբեկորներով: Այն հավասարազոր է մղոններով ոտաբոբիկ 

քայլելուն, երբ զգում եք ամեն կտրվածք, ամեն սուր ցավ, և երբ ձեր արած 

յուրաքանչյուր քայլի ընթացքում թակարդն եք ընկնում: Ահա թե ինչու շատ բարի 

մտադրությամբ հոգիներ ընկնում են ճանապարհի եզրին, որովհետև 

ճամփորդությունն այնքան լարված է: 

Երբ հետևում եք Ինձ, ձեր ճամփորդությունը միշտ ցավոտ կլինի: Այն երբեք հեշտ չի 

լինի մինչև չասեք. <<Հիսու՛ս, վերցրու իմ ցավը, բուժիր ինձ, և վերցրու իմ խաչը>>: 

Միայն այդ ժամանակ ձեզ համար հեշտ կլինի հետևել Ինձ դեպի Իմ փառահեղ 

թագավորություն: 

Հիմա ամեն էտապում Խաչվելը կզգան բոլոր նրանք, ովքեր սիրում են Աստծուն, մինչև 

վերջին օրը: 

Իմ Երկրորդ Գալուստին ընդառաջ քրիստոնյաներն ու բոլոր նրանք, ովքեր սիրում են 

Իմ Հորը՝ Ամենաբարձրյալ Աստծուն, ստիպված կլինեն կրել Իմ Տառապանքի 

տանջանքները: 

Այն կսկսվի մեղադրանքներով որ Աստված գոյություն չունի: Ինձ մերժեցին որպես 

Աստծո Որդի: Այս անգամ Ամենաբարձրյալ Աստծուն կմերժեն:  

Բոլոր հավատացողները կխարազանվեն և կհալածվեն, քանի որ կներմուծվեն 

անցյալի հեթանոս օրենքները: Սակայն շատերը, ովքեր չգիտեն Աստծո ուղիները, ուշ 

չեն դարձնի այդպիսի չարությունների վրա, այնքան որ զբաղված կլինեն անձնական 

հաճույքների իրենց հետապնդման մեջ: 

Հետո կգան պատիժները՝ նրանց համար, ովքեր կհամարձակվեն հրապարակայնորեն 

իրենց հավատարմությունը ցույց տալ Ճշմարիտ Աստծո հանդեպ: Նրանց դա չեն 

հանդուրժի, և նրանք ստիպված կլինեն թաքնվել՝ Իմ Հորը պատվելու համար: 

Ամենօրյա զոհողությունները, պատարագները, ի վերջո կդադարեն, ինչպես 

կանխասացվել է, որովհետև կեղծ մարգարեն կհայտարարի թե մի նոր ձևի 

պատարագ է պետք կատարել, և հին ձևն այլևս պատշաճ չի լինի նրա ասելով: 

Սուրբ Հաղորդության մեջ Իմ Ներկայությունը կվերացվի, և Կյանքի Սնունդն այլևս չի 



սնի Աստծո զավակներին: Իսկ հետո ցած կիջնի Աստծո Ձեռքը այն հեթանոսների 

վրա, ովքեր կհամարձակվեն ասել, թե իրենք խոսում են Աստծո Անվամբ: Գազանի 

հանդեպ նրանց հավատարմությունը կազդի շատերի վրա, և նրանք կառաջնորդեն 

նրանց, ովքեր շեղվել են /ուղուց/ դեպի խավարի բանտը: 

Բաժանումները կավելանան, մինչև որ վերջապես նրանք՝ Աստծո բոլոր զավակները, 

ստիպված կլինեն ընտրություն կատարել: Նրանք ստիպված կլինեն կամ հետևել կեղծ 

մարգարեի կողմից ներկայացված կեղծ պատրանքին, ով կասի թե ինքը խոսում է 

Աստծո Անվամբ, կամ նրանք կհետևեն Ճշմարտությանը: 

Երբեք չհավատաք, թե այնքան ուժեզ կլինեք, որ կդիմանաք այդ ճնշմանը այն կեղծ 

քահանաների կողմից, ովքեր կներկայացնեն գազանին: Նրանց ազդեցությունը մեծ 

կլինի: Առանց Իմ օգնության դուք կգայթակղվեք ձեր մեջքը դարձնել Իմ 

Ուսուցումների հանդեպ: 

Արթնացեք, նախքան այդ ժամանակները կհասնեն: Կանչեք Ինձ ամեն օր Իմ 

օգնության համար: 

Ձեր Հիսուս 

 

Երկիրը կոռնա ցավից մինչ հակաքրիստոսը 

նախապատրաստում է իր մուտքը 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, աշխարհը հիմա պետք է նախապատրաստվի այն մեծ 

փոփոխությունների համար, որոնք Ես թույլ եմ տվել՝ նախապատրաստելու համար 

մարդկությանն Իմ Երկրորդ Գալուստին: 

Շատ աշխատանք է արվել Իմ սիրելի հետևորդների կողմից՝ միլիոնավոր հոգիներ 

փրկելու համար այն աղոթքների միջոցով, որոնք Ես տվել եմ նրանց: 

Ձեր հավատարմությունն Իմ՝ ձեր Հիսուսի հանդեպ, Իմ սիրելի հետևորդնե՛ր, 

նշանակում է, որ դուք Ինձ եք տվեք հոգիներ, ովքեր հիմա ապահով են, և ովքեր 

այլապես կնետվեին դժոխք: 

Այնքան զորեղ են ձեր աղոթքները, որ ժամանակի ընթացքում մինչ միլիոնավորներ 

կընդունեն Իմ սիրո և հույսի պատգամները, միլիարդավոր հոգիներ կփրկվեն: 

Իմ աշխատանքը ձեր միջոցով, Իմ սիրելի աշակերտնե՛ր, ամեն օր հազարավոր 

հոգիներ է փրկում: Հետևաբար, դուք երբեք չպետք է թույլ տաք կասկածներ, որոնք 

բանականաբար կգրոհեն ձեզ վրա ժամանակ առ ժամանակ և կխանգարեն ձեզ 

աղոթել: 

Հիմա դուք պետք է լսեք: 

Շատ բան տեղի կունենա հիմա: Փոթորիկները կավելանան աշխարհով մեկ, և երկիրը 

կոռնա ցավից մինչ հակաքրիստոսը նախապատրաստում է իր մուտքը: Երկար 



ժանանակ չի անցնի նախքան նա կներկայացնի իրեն: 

Ուշադրությունդ կենտրոնացրու Իմ Խոսքը տարածելու վրա, աղջի՛կս, չնայած շատ 

խոչընդոտներ կդիմակայեն քեզ: Թող ոչ մի բան չուշացնի Իմ պատգամները բոլորին 

հանձնելուց: 

Ոչ թե Ճշմարտության Գիրքը ստացած կամ Իմ պատգամները ստացած մարդկանց 

թիվն է, որ տարբերություն կստեղի, այլ այն մարդկանց թիվը, ովքեր ասում են Իմ 

Խաչակրաց աղոթքները: 

Աղոթքները կթուլացնեն հակաքրիստոսի զորությունը: 

Իմ Հոր կողմից երկիր ուղարկված պատիժներն են, որ կկոտորեն այն 

առաջնորդներին և խմբերին, ովքեր համարձակվում են վնասել Նրա զավակներին: 

Աստծո Զորությունը կծածկի նրանց, ովքեր սիրում են Նրան: 

Աստծո Զորությունը կպաշտպանի նրանց, ովքեր դարձի կգան: 

Աստված՝ Իմ Հավիտենական Հայրը, կշարունակի հեղել Իր Շնորհները մինչև որ Նրա 

զորությունը ծածկի և պաշտպանի երկրի վրա Նրա բոլոր զավակներին: 

Գնա խաղաղությամբ, հույսով և սիրով: Վստահիր Ինձ, և ամեն ինչ լավ կլինի: 

Ձեր Հիսուս 

 

 

Հայր Աստված. Երկնքի բոլոր հրեշտակների 

ստորակարգությունը /հիերարխիան/ հավաքվում է 

երկրի չորս անկյուններում այս ժամանակ 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, երկնքի բոլոր հրեշտակների ստորակարգությունը հավաքվում է 

երկրի չորս անկյուններում այս ժամանակ: Նրանք նախապատրաստվում են հիմա 

երկնային պատիժների գրոհի համար, որոնք կարձակվեն մարդկության վրա: 

Այս ամեն բաները պետք է կատարվեն՝ փոթորիկները, պատերազմները, սովն ու 

բռնապետությունները կիջնեն երկրի վրա մինչ մարտն սկսվում է ինչպես 

կանխասացվել է: 

Երկիրը կցնցվի գլոբուսի չորս անկյուններում և շոկի մեջ կընկնի, քանի որ տեսած չեն 

լինի այդպիսի խառնաշփոթ: 

Դուք, զավակնե՛րս, վերջին ժամանակներում եք, և առջևում սպասվող 

ժամանակահատվածը դժվար կլինի: Ձեզնից նրանք, ովքեր հավատարիմ են Ինձ և 

իրենց ողջ վստահությունը դնում են Ինձ վրա, կդիմանան այդ ալեկոծություններին: 

Հիմա շատ փոփոխություններ կհայտնվեն աշխարհում, և ձեզնից նրանք, ովքեր 

գիտեն Ճշմարտությունը, թող շնորհակալ լինեն: Դուք կհասկանաք, որ մինչ դա 

նշանակում է մինչ այժմ ձեր իմացած ժամանակների վերջը, այն նաև կլինի մի նոր 



սկիզբ ազդարարելու ժամանակը, ինչպես կանխասացվել է: Մի նոր սկիզբ: Մի Նոր 

Դրախտ Երկրի վրա: 

Դա կնշանակի ազատություն, զավակնե՛րս: Դուք արագորեն կվերցվեք Իմ 

Բազուկների մեջ՝ սպասելու համար այն նոր բնակարանին, որը Ես խնամքով 

ստեղծել եմ ձեզ բոլորիդ համար: 

Շատերի համար դժվար ժամանակներ կլինեն դիմանալու համար, սակայն միայն 

նրանք, ովքեր ընդունում են Ճշմարտությունը, տոկուն կլինեն և կբարգավաճեն, քանի 

որ նրանք պաշտպանված կլինեն: 

Իմ Կնիքը պետք է բաժանել: Իմ Սերը պետք է հայտնի դարձնել Իմ յուրաքանչյուր 

զավակին, ամեն կրոնի, հավատամքի և հատկապես նրանց ովքեր չեն ճանաչում Ինձ, 

ինչպես նաև նրանց, ովքեր ժխտում են Իմ Գոյությունը: 

Ես նախապատրաստում եմ Իմ զորքը երկնքում, ճիշտ ինչպես նախապատրաստում 

եմ Իմ զորքը երկրի վրա: 

Միասին, մենք կկռվենք չարության դեմ, որը պատրաստ է ներմուծվել ամեն ազգի 

կողմից իրենց անօգնական ժողովրդի վրա: 

Եթե ոտքի կանգնեք և մերժեք ընդունել Գազանի Նշանը, Ես կպաշտպանեմ ձեզ: 

Տարիների ընթացքում Իմ մարգարեների կողմից կազմավորված կենտրոնները ի 

հայտ կգան՝ յուրաքանչյուրն ինչպես մի օազիս անապատում: Այդտեղ դուք 

կկարողանաք ձեր հավատարմության երդումը տալ Ինձ՝ ձեր Հորը: Այդտեղ կարող եք 

հավաքվել աղոթելու նրանց հոգիների համար, ովքեր կկորչեն հակաքրիստոսի 

իշխանության տակ: 

Աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք: Ձեր ժամանակը նշանակվել է, և Իմ Որդու Երկրորդ 

Գալուստը շուտով տեղի կունենա: 

Միայն Ես՝ ձեր սիրող Հայրը, գիտեմ այդ օրը: Նույնիսկ Իմ սիրելի Որդին՝ Հիսուս 

Քրիստոսը, չգիտի դա: Բայց իմացեք հետևյալը: 

Մինչ ձեզ նախապատրաստում են այս և մյուս Առաքելությունների միջոցով, որ այն 

կազդարարվի հանկարծակի, երբ շատերի համար չափազանց ուշ կլինի շրջվելու: 

Դրա փոխարեն՝ նրանք հեռու կփախչեն: 

Ուժեղ եղեք, զավակնե՛րս: Իմ պլանը գազանին ոչնչացնելն ու Իմ ամեն մի զավակին 

փրկելն է: Ձեր աղոթքները կարող են օգնել Ինձ՝ փրկելու յուրաքանչյուր թանկագին 

հոգու: 

Աստված Ամենաբարձրյալ 

 

Մարդկության մեծ մասը կմաքրագործվի և արդեն 

պատրաստ կլինի երկար սպասված Խաղաղության 

Դարաշրջանի համար 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ողջ աշխարհը կզգա փոփոխությունները, քանի որ ամեն երկիր 

կզգա հանդարտություն և ակնկալիքի զգացում կունենա, սակայն շստերը չեն 

հասկանա, թե ինչու է դա տեղի ունենում: 

Կյանքը կփոխվի, և նրանք ովքեր վստահում են Ինձ, դուք շատ սպասելիք ունեք 

ապագայում: 

Մտածեք աշխարհի մասին ասես այն մի կենդանի անձնավորություն է, որ 

տառապում է սարսափելի հիվանդությունից: Նա պետք է տառապի, ցավ զգա և 

դիմանա այն ժամանակահատվածին, որի ընթացքում իր բժիշկը բուժում է 

հիվանդությունը: 

Շատերն են արագորեն պատասխանում բուժմանը: Մյուսներն՝ ավելի դանդաղ: 

Մյուսներն էլ՝ ընդհանրապես չեն պատասխանում: Որոշ հիվանդներ հույս ունեն և 

ընդունում են, որ իրենց մարմինը պետք է կրի երբեմն ցավոտ բուժում, նախքան 

նորից առողջ և լավ կզգան իրենց: 

Աշխարհը տառապում է մի թունավորումից՝ առաջացված սատանայի ազդեցությամբ, 

ուր նա և նրա չարքերը փաղաքշում, գայթակղեցնում և համոզում են Աստծո 

զավակներին, թե մեղք գոյություն չունի: 

Նրանք հոգու մի ճգնաժամից ընկղմվում են հաջորդի մեջ: Որքա՜ն են նրանք 

զայրացնում Իմ սիրելի Հորը: Որքա՜ն շատ ցավ նրանք ստիպված կլինեն կրել 

նախքան կկարողանան ապրել կյանքն այն ձևով, որում Աստծո Օրենքներն են 

թելադրում: 

Երբ, այնուամենայնիվ, այդ հիվանդությունը բուժվի, և ցավն անցնի, մարդկության մեծ 

մասը մաքրագործված կլինի և արդեն պատրաստ կլինի այդքան երկար սպասված 

Խաղաղության դարաշրջանին: Խաղաղության դարաշրջանը, խոստացված բոլոր 

նրանց, ովքեր հետևում են Աստծո Ուսուցումներին, կսպասի նրանց, ովքեր 

ազատագրել են իրենք իրենց Իմ Աչքում: 

Ձեզնից յուրաքանչյուրին ցույց կտրվի Ճշմարտւթյունը: Հետո դուք կկարողանաք 

տարբերել մեղքի գարշելիությունը և այն մաքրությունը, որը պահանջվում է Իմ 

Փառահեղ թագավորություն մտնելու համար: 

Երբ յուրաքանաչյուր անձնավորության ցույց տրվի Ճշմարտությունը, նրանցից ոչ 

մեկը չի կասկածի դրանում, բայց ոչ բոլորը կգրկեն այն: 

Ժամանակն է, որ մարդկությունը տեսնի թե ինչ է պատահել աշխարհին ագահության, 

եսասիրության և սեփական անձի սիրո պատճառով: Ուշադրություն չի դարձվում 

նրանց բարեկեցությանը, ովքեր դժբախտ են կյանքում: Այլևս շատ քիչ է հաշվի 

առնվում մարդկային կյանքը: 

Դուք պետք է թողնեք ձեր ամբարտավանությունը, ապա թե ոչ՝ կմերկացվեք այն 

ամենից, ինչ ունեք: 

Զանազան առաջնորդներ տարբեր ազգերում շուտով կմիավորեն շարքերը և 

կնախապատրաստվեն ոչնչացնել քրիստոնեությունն աշխարհով մեկ: 



Դրա պատճառով, կրակի ու կայծակի հարվածները դուրս կհեղվեն աշխարհի վրա՝ 

պատժելու համար չարերին: 

Այնուամենայնիվ, դուք պետք է հասկանաք, որ Իմ Հոր կողմից պլանավորված 

երկնային պտժի մեծ մասը մեղմացվել է ձեր աղոթքների պատճաոով: 

Ուժեղ մնացեք: Շարունակեք /ասել/ Իմ Խաչակրաց աղոթքները և երբեք հույսը մի 

կորցրեք: 

Ձեր Հիսուս 

 

Ես ձեր օգնության կարիքն ունեմ, ճիշտ այնպես, ինչպես 

Իմ առաքյալների ու աշակերտների կարիքն ունեի, երբ 

քայլում էի երկրի վրա 

Հինգշաբթի, 8 նոյեմբերի, 2012թ., ժ. 15:50 

Իմ սիրելի աղջի՛կ. Իմ աշակերտները, սրբազան սպասավորներն ու 

հոգևորականության անդամները հիմա հավաքվում են աշխարհով մեկ ի 

պատասխան Երկնքից եկող այս կանչի:  

Ես՝ նրանց սիրելի Հիսուս Քրիստոսը, ներկա եմ նրանց սրտերի մեջ Իմ յուրահատուկ 

շնորհներով:  

Նրանք ճանաչում են այս Աստվածայաին կանչը, քանի որ Սուրբ Հոգին ծածկել է 

նրանց գիտությամբ, որ այդ անշուշտ Ես եմ՝ Հիսուս Քրիստոսը, մարդու Որդին, Ով 

հաղորդակացվում է իրենց հետ:  

Դուք, Իմ սիրելի և փայփայաված միաբանությու՛ն, միահյուսված եք Իմ Սուրբ Սրտի 

հետ այս ժամանակ:  

Ես տանում եմ ձեզ դեպի արահետը, որեսզի կարղանաք հաղորդել Ճշմարտությունը 

կորած հոգիներին, ովքեր Իմ մեծ Գթասրտության կարիքն ունեն:  

Իմ Ընծան ձեզ՝ սա է: Ես կդիպչեմ ձեր սրտերին մի այնպիսի ձևով որ դուք 

վայրկենապես կիմանաք, որ սա Աստվածային Ոգեշնչում է: 

Մի՞թե չգիտեք, թե Ես որքան շատ եմ ձեզ սիրում: Թե որքան շատ եք դուք 

պաշտպանված ձեր Աստվածային Փրկչի զորությամբ, ով աշխարհին փրկություն է 

խոատացել: 

Իմ Երկրորդ Գալուստը մոտ է, և Ես ցանկանում եմ փրկել բոլոր մեղավորներին, 

անկախ նրանից թե որքան սևացած են նրանց սրտերը: Հիշեք, որ ձեր նվիրվածության 

միջոցով է որ այդպիսի խեղճ հոգիները կարող են վերցվել չարի ճանկից, քանի որ 

թույլ եք տալիս Ինձ, որ առաջնորդեմ ձեզ: 

Մի հապաղեք պատասխանել Իմ Կանչին, բայց իմացեք, որ պետք է զգույշ լինեք թե 

ինչպես եք դա անում: Ինձ պետք է կառուցել Իմ բանակն այնպիսի ձևով, որ նրանք 



կարողանան հավաքվել առանձին որպեսզի միանան որպես մեկ, այնպես որ 

կարողանան ներկայացնել իրենց աղոթքներն Իմ առջև: 

Դուք պետք է գործեք արագորեն,  և այդ հոգիները, հենց  որ ասեն Իմ Խաչակրաց 

աղոթքները, կձգվեն դեպի ձեզ: 

Ես ձեր օգնության կարիքն ունեմ: Ճիշտ այնպես ինչպես Իմ առաքյալների և 

աշակերտների կարիքն ունեի երբ քայլում էի երկրի վրա: 

Եկեք հիմա: Մի վախեցեք: Մի լսեք նրանց, ովքեր մարտահրավեր են նետում ձեզ, 

ովքեր ծաղրի առարկա կդարձնեն ձեզ, կամ ցեխ կնետեն Իմ Սուրբ Խոսքի վրա: Ձեր 

ժամանակը, Ինձ ծառայելու համար, եկել է: Ոտքի կանգնեք խիզախությամբ և հետևեք 

Ինձ: Ես կլցնեմ ձեզ սիրով և ուրախությամբ ձեր սրտերի մեջ: Շուտով դուք կասկած 

չեք ունենա, թե ով է խնդրում ձեզ դա: 

Ես շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ Իմ կանչին պատասխանելու համար: Ես 

օրհնում եմ ձեզ և առաջնորդում ձեզ միշտ: 

Ձեր Հիսուս 

 

Այդ վակցինացիան կլինի թույն, և կներկայացվի գլոբալ 

առողջապահական պլանի ներքո    
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ընդամենը երկու տարում միլիոնավոր հոգիներ են դարձի եկել և 

փրկվել այս Առաքելության պատճառով: Միայն քո տառապանքը փրկել է տասը 

միլիոն հոգիների, ինչպս Ես խոստացել էի քեզ: Ուստի, մինչ թվում է թե աշխարհի 

դժբախտություններն ավելանում են, շատ հոգիներ են փրկվում ձեր աղոթքների 

միջոցով: 

Տառապանքն Իմ Անվամբ միշտ ավելի է վատանում և դառնում այնքան ցավոտ, որ 

դժվար է կրել: Այն ամենաուժեղն է, երբ Սատանան բարկացած է: Նրա զայրույթը 

ներկայումս ուժգնանում է, և դա է պատճառը, որ քեզ վրա կատարվող 

հարձակումներն այնքան վշտացնող են: Նա և իր չարքերը շրջապատում են քեզ, բայց 

չեն կարող ֆիզիկապես վնասել քեզ, քանի որ Իմ Հոր Ձեռքը պաշտպանում է քեզ: Դա 

չի նվազեցում այն խարազանումը, որը դու կրում ես այս ժամանակ՝ այս 

Առաքելության երկրորդ տարեդարձին: Բայց իմացիր հետևյալը: 

Ամենաշատ տառապանքը կրում են երբ Առաքելությույնը կամ զոհաբերվող հոգու 

աշխատանքը հաջողություն է ունենում: Որքան շատ են փրկվող հոգիները, այնքան 

կատաղի են դառնում չարի կողմից հարձակումները: Նրա գործողություններն  

ավեելի ու ավելի ակնհայտ են դառնում աշխարհում: Նա, ով ամեն ձևով աշխատում է 

թաքցնել իր գոյությունը, իր ճանապարհն է հարթում դեպի այն խեղճ մարդկանց 

հոգիները, ովքեր իրենք իրենց բաց են թողնում նրա համար աշխարհիկ հաճույքների 



հանդեպ ունեցած ընչաքաղության և իշխանություն ունենալու սիրո պատճառով: 

Սատանայի ուժն ընկած է մարդկությանը խաբելու նրա կարողության մեջ, 

հավատացնելու նրանց, թե ինքը պարզապես մի սիմվոլ է, որն օգտագործվում է 

քրիստոնյաների կողմից՝ բացատրելու համար բարու և չարի միջև տարբերությունը:   

Սատանան գիտի իր ներկայությունը ցուցադրելու վտանգը: Եթե նա աներ դա, ապա 

ավելի շատ մարդիկ կընդունեին, որ Աստված գոյություն ունի: 

Նա չի ցանկանում դա անել, ուստի նա իր գոյության մասին իմացությունը ստեղծում է 

նրանց մեջ, ովքեր պատվում են իրեն:Այդ մարդիկ, ովքեր ընդունում են Սատանայի 

գոյությունը, պաշտում են նրան այնպես, ինչպես Պատարագներ են մատուցվում 

կաթոլիկ եկեղեցիներում կամ այլ արարողություններ եկեղեցիներում՝ Աստծուն 

փառաբանելու համար: 

Այնքա՜ն շատ հոգիներ են գողացվել: Աստված՝ Իմ Հավիտենական Հայրը, մտադիր է 

նրանց ետ շահել Իր Նախազգուշացման և երկնային պատիժների միջոցով, որոնք 

կպարտադրվեն նրանց վրա, երբ նրանք հավաքվեն՝ պատվելու համար գազանին: 

Իմ Հայրը ի ցույց կդնի Սատանայի հետևորդներին, ովքեր պղծում են Նրա 

Եկեղեցիները: 

Նրանք նրա պատիժների թիրախն են, և մինչև չդադարեն անելուց այն ինչ անում են, 

իրենց սեփական ազատ ընտրությամբ, ապա նրանց կհարվածի Աստծո Ձեռքը: 

Այդ սատանայական խմբերի բարձրացումը, ովքեր ներկայանում են աշխարհին 

բիզնեսի և ցանցային կազմակերպությունների միջոցով, համատարած է: 

Նրանք ամենուր են, պլանավորելով, հանրահավաքներ անցկացնելով, նյութելով և 

ստեղծելով չար պլաններ՝ միլիոնավոր անմեղ մարդկանց ոչնչացնելու համար: 

Նրանք կներմուծեն գենոցիդի մի ձև, պարտադիր վակցինացիաների միջոցով, ձեր 

երեխաների հանդեպ, ձեր թույտվությամբ կամ առաց թույլտվության: 

Այդ վակցիանացիան կլինի թույն, և կներկայացվի գլոբալ առողջապահական պլանի 

ներքո: 

Նրանց պլանները հիմա նյութականացել են, և նրանք արդեն սկսել են ներկայացնել 

դրանք: Նրանց որոշ պլաններ մի եվրոպական երկրում կանգնեցվեցին Իմ Հոր 

կողմից՝ զոհաբերվող հոգիների աղոթքների պատճառով: 

Նայեք ձեր առջև և ձեր ետևը: Ուշադիր նայեք անմեղ թվացող նոր օրենքներին, որոնք 

ներմուծվում են ձեր երկրներ՝ պլանավորված այնպես, որ ձեզ թվա թե դրանք ձեր 

կյանքը բարելավելու համար են: Դրանցից շատերը ձեզ պարզապես ստրկացնելու 

համար են, որպեսզի, ստորագրելով թվացյալ դեմոկրատական օրենքների տակ, 

զրկվեք ձեր իրավունքներից: 

Դեմոկրատիան կփոխարինվի բռնապետություններով, սակայն դրանք չեն 

ներկայացվի ազգերին որպես այդպիսիք: Երբ միլիոնավոր մարդիկ ստորագրությամբ 

հեռացրած կլինեն իրենց իրավունքները հանուն նոր հանդուրժող օրենքների, 

չափազանց ուշ կլինի: Դուք կդառնաք բանտարկյալներ: 

Աշխարհում հիմնական առաջնորդներն աշխատում են միասին՝ իրականացնելու 

համար իրենց նոր պլանները: Նրանք էլիտայի մի մասն են, որոնց վերջնական 



նպատակը ագահությունն է, հարստությունը, վերահսկողությունն ու իշխանությունը: 

Նրանք չեն ընդունում Աստծո Զորությունը: Նրանք չեն հավատում, որ Խաչի վրա Իմ 

Մահն իրենց դժոխքի կրակներից փրկելու համար էր: 

Ես պետք է ստիպեմ նրանց տեսնել թե որքան սխալ են իրենք: Եկել է ժամանակը, որ 

Ես ապացուցեմ նրանց իրենց հանդեպ Իմ ուենցած Գթասրտությունը, Իմ Սերը: 

Խնդրում եմ, ասեք այս Խաչակրաց աղոթքը (84) լուսավորելու համար այն էլիտայի 

հոգիները, ովքեր ղեկավարում են աշխարհը. 

Ո՛վ սիրելի Հիսուս, ես խնդրում եմ Քեզ լուսավորել ընտրյալների հոգիները, ովքեր 

ղեկավարում են աշխարհը:   

Ցույց տուր նրանց Քո Գթասրտության ապացույցը:  

Օգնիր նրանց, որ դառնան սրտով բաց և ճշմարիտ խոնարհություն ցույց տան ի 

պատիվ Քո մեծ զոհաբերության՝ Խաչի վրա Քո մահվամբ, երբ Դու մեռար նրանց 

մեղքերի համար:  

Օգնիր նրանց զանազանել, թե Ով է իրենց Ճշմարիտ Ստեղծողը, Ով է իրենց Արարիչը, 

և լից նրանց Շնորհներով, որ տեսնեն Ճշմարտությունը:  

Խնդրում եմ կանխիր նրանց պլանները, որ  ուղղված են վնասելու միլիոնավոր 

մարդկանց վակցինացիաների, սննդի պակասության, անմեղ երեխաների 

պարտադրաբար որդեգրման, ընտանիքների բաժանման միջոցով, որ դրանք 

չկատարվեն: 

Բուժիր նրանց:  

Ծածկիր նրանց Քո Լույսով և տար նրանց Քո Սրտի մեջ, որ փրկես նրանց չարի 

թակարդներից: Ամեն: 

Ձեր Հիսուս 

 

Գլոբալ Վակցիանացիա. Գենոցիդի ամենաչար ձևերից 

մեկը՝ երբևէ տեսնված Հիտլերի օրոք հրեաների մահից ի 

վեր 
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Իմ սիրելի աղջիկ, ինչպե՜ս կարող է Ճշմարտությունը ցնցել քեզ: Չնայած դու 

ընդունում ես Իմ Սուրբ Խոսքը, միայն այն ժամանակ ես դու հասկանում 

մարդկությանը փրկելու այս Առաքելության լրջությունը, երբ Իմ կողմից քեզ 

կանխասացված մարգարեություններն իրականանում են: 

Գլոբալ վակցինայի ներկայացումը՝ թիրախ ունենալով մանուկներին և երիտասարդ 

երեխաներին, կլինի գենոցիդի ամենաչար ձևերից մեկը, որը երբևէ տեսնվել է 

Հիտլերի օրոք հրեաների մահից ի վեր: 



Այդ չար պլանը հնարավոր կլինի,  որովհետև ձեր կառավարություններից շատերը 

ստիպել են իրենց ժողովրդին ընդունել փոփոխություններ իրենց օրենքների մեջ, 

որոնք կառավարություններին իշխանություն են տալիս օրենքներ պարտադրել ձեր 

անմեղ երեխաների դեմ: 

Հիշեք, որ միակ բանը, որ կանգնեցրեց Իմ Հորը՝ աշխարհի վերջը տալուց, ձեր մեջ 

եղած հավատարիմ սպասավորների սերն էր: 

Իմ Հայրը հետ է պահել Իր Ձեռքը Իր յուրաքանչյուր զավակի և յուրաքանչյուր 

արարածի հանդեպ ունեցած Իր Սիրո պատճառով: Հիմա եկել է ժամանակը, որ նա 

վերջապես լուծարի ժամանակները, որպեսզի աշխարհը, որը Նա ստեղծել է Սիրուց 

ելնելով և ըստ Իր Աստվածային Կամքի, կարողանա շարունակել խաղաղության մեջ: 

Նա հիմա կոչնչացնի նրանց, ովքեր նյութում են այդ չարությունը Նրա զավակների 

դեմ: Նա այլևս չի հանդուրժի այդ չարիքը, և հիմա Նրա Ձեռքը կիջնի պատժով: 

Նրա Զայրույթը հիմա ի ցույց կդրվի աշխարհում, որը կսարսափի պատժի 

ուժգնությունից, որ կիջնի երկրի վրա: 

Ձեզնից նրանք, ովքեր պատասխանատու են իրենց հայրենակիցների և 

համաքաղաքացիների վրա սարսափելի տառապանք պարտադրելու համար, իմացեք 

հետևյալը: 

Դուք վերջապես ցած կգլորվեք հիվանդության խարազանով, իսկ հետո դուք և նրանք 

ովքեր պատվում են մեկ համաշխարհային խմբին, կսրբվեք կհեռացվեք նախքան 

Արմագեդոնի պատերազմը կսկսվի: 

Իմ Հայրը չի հանդուրժի ձեզ, և Նա թույլ չի տա ձեզ այլևս թունավորել Իր 

զավակներին: Վա՜յ ձեզ և ձեր միջից նրանց, ովքեր զայրացնում են Նրան այս 

ժամանակ: 

Իմ Հոր ժամանակը՝ ցույց տալու ձեզ, թե ում Զորությունն է հարատև, կապացուցվի 

ձեզ: Ձեր արարման մասին ձեր տեսությունները, որոնք խեղաթյուրված են, վերջապես 

ձեզ ցույց կտրվեն այնպիսին ինչպիսին կան: Ճշմարտությունը, ինչպես  խոստացված 

էր Դանիել մարգարեին կանխասացված Ճշմարտության Գրքում, վերջապես ցույց 

կտրվի: 

Այնքան շատերն են մոռացկոտ Աստծո Ճշմարտության հանդեպ: Շատ բարի կամքի 

տեր հոգիներ իրենց կյանքում հաճույքից բացի ոչինչ չեն փնտրում: Շատերը երկրի 

վրա իրենց հատկացված ժամանակն անտեղի են ծախսում, քանի որ չգիտեն Աստծո 

Գոյության Ճշմարտությունը: 

Հիմա Ճշմարտությունը ներկայացվում է: Գնահատման ժամանակը հասել է: 

Իմ Հայրը վերջապես աշխարհին կզգոնացնի Ճշմարտության հանդեպ: Նրանք, ովքեր 

անտեսում են Ճշմարտությունը, իրենք իրենց համար կմերժեն երկրի վրա Իմ Նոր 

Թագավորությանը հասնելը: 

Հրաշքով, ուրախությամբ, սիրով և առատությամբ լի հավիտենական կյանք ապրելու 

փոխարեն , նրանք կնետվեն՝ փտելու դժոխքի փոսերոմ: 

Ես կոչ եմ անում Աստծո բոլոր զավակներին ուշ դարձնել այս նախազգուշացմանը: 

Այն կարող է կոպիտ լինել: Շատերը, ովքեր ասում են. <<Դա Աստծուց չի գալիս, քանի 



որ Նա Գթասիրտ է>>, իմացեք հետևյալը: 

Եկել է ժամանակը բաժանելու մոլախոստը հասկից: Այդ օրը շատ մոտ է: Որն էլ որ 

մարդն ընտրի, կլինի վերջնական ընտրությունը: 

Իմ Հայրը միշտ կհարգի ազատ կամքը, մինչև վերջին օրը՝ Դատաստանի Օրը: 

Ձեր Հիսուս 

 

Ես հանդիսավորությամբ խոստանում եմ ձեզ, որ 

անցումն արագ կլինի 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, միշտ կարևոր է հիշել, որ երբ տառապում ես, դա միայն քո ցավը չէ, 

որ զգում ես: Դա Իմ ցավն է, որ կրում ես: Ցավը, որի մասին Ես խոսում եմ, Իմ 

Խաչելության ընթացքում կրած ցավը չէ, այլ այն, որին Ես այսօր դիմակայում եմ  մինչ 

դիտում և զգում եմ մարդկության ցավը: 

Մարդիկ տառապում են աշխարհում իրենց հոգու խավարի պատճառով: Նույնիսկ 

նրանք, ովքեր ապրում են պարզ կյանքով և փորձում են հետևել Իմ Ուսուցումներին, 

տառապաում են: Նրանք կարող են թշվառություն զգալ, մինչ փորձում են սիրել 

միմյանց: Նրանք տառապում են նաև կասկածների պատճառով, որ ունենում են իրենց 

հավատի մեջ: 

Այնքան շատերը չեն հասկանում հավիտենական կյանքի իմաստը կամ այն փաստը, 

որ կյանքը չի վերջանում երբ մարդ մեռնում է երկրի վրա: Ահա թե ինչու այնքան 

շատերը չեն նախապատրաստվում հաջորդ կյանքի համար: 

Անցյալում շատերը չեն նախապատրաստվել համապատասխան ձևով և /հիմա/ 

դժոխքում են կամ քավարանում: 

Այս սերնդին տրվում է մի Ընծա, որից ոչ մի այլ սերունդ չի օգտվել: Շատերը 

պարզապես կկատարեն անցումն այս կյանքից վայրկենապես՝ առանց ստիպված 

լինելու զգալ մահն այնպես, ինչպես որ դուք գիտեք այն: 

Իմ Երկրորդ Գալուստն իր հետ կբերի այդ արտակարգ Ընծան: Ուստի մի վախեցեք: 

Ուրախացեք, քանի որ Ես գալիս եմ ձեզ մոտ՝ բերելու համար ձեզ մի ծաղկուն 

ապագա: 

Մտածեք դրա մասին այսպես: Մինչ կկրեք որոշ դժվարություններ և ստիպված կլինեք 

ականատես լինել, թե ինչպես է մերժվում Իմ Գոյությունը, դա երկար չի տևի: 

Ես հասկանում եմ, որ ձեզնից շատերն անհանգստանում են, բայց Ես 

հանդիսավորապես խոստանում եմ ձեզ, որ անցումն արագ կլինի: Հետո, երբ տեսնեք 

Նոր Երուսաղեմը, իջնելիս Նոր Երկրի վրա, Նոր Դրախտը, դուք կլցվեք զմայլանքով: 

Բառերը չեն կարող նկարագրել այդ գեղեցիկ Արարչությունը: Իմ Սիրտը պայթում է 

Սիրուց երբ մտածում եմ թե ինչպես դուք և ձեր սիրելիները կարձագանքեք 



զարմանքով: Դա կլինի երբ վերջնական ուխտի առեղծվածը պարզ կդառնա ձեզ 

համար: 

Նորից գալու Իմ Խոստման հստակությունը վերջապես ճշմարիտ կհասկացվի: 

Աշխարհը կդառնա մեկ սուրբ ընտանիք և կապրի Իմ Հոր Աստվածային Կամքին 

համապատասխան և /Նրա Աստվածային Կամքի հետ/ միության մեջ: 

Դա լինելու է վերա-միավորման ժամանակ, քանի որ մեռածների առաջին 

հարությունը տեղի կունենա: Նրանք, ովքեր մաքրվել են այս երկրի վրա, 

մաքրագործման միջոցով, կմիանան նրանց, ովքեր նույնպես մաքրագործվել են 

քավարանում, ապրելու համար Նոր Դրախտի մեջ: 

Շատ բան կփոխվի, բայց բոլոր նրանք, ովքեր հետևում են Ինձ և կմիանան Ինձ 

Խաղաղության Իմ Նոր Դարաշրջանում որի վրա Ես կթագավորեմ Իմ հոգևոր 

ղեկավարմամբ, կգտնեն հոգու խաղաղություն: 

Վերջապես, Սատանայի իշխանության տակ այս երկրի վրա կրած տառապանքն 

այլևս չի լինի: 

Այն արժե այն ամեն ցավը, տառապանքը, աղոթքը, ջանքը, որ կրել եք՝ հավաքելու 

համար այն հոգիներին, ովքեր հետ են մնացել և դիմադրել ողջ ճանապարհին: 

Նոր դրախտը պատրաստ է: Դուք պետք է միայն նախապատրաստեք ձեր հոգիները և 

քայլեք դեպի դարպասները: Ձեզնից նրանց, ովքեր ազատագրել են իրենք իրենց Իմ 

Աչքում, կտրվեն բանալիները՝ դարպասները բացելու համար: 

Տոկուն եղեք այս գալիք հալածանքի ընթացքում, քանի որ դա պետք է տեղի ունենա, 

որովհետև այն կանխասացվել է Իմ Հոր Գրքում: 

Ձեր աղոթքները կմեղմացնեն դրա մեծ մասը, և Իմ Հայրը կմիջամտի յուրաքանչյուր 

հնարավոր էտապում, որ արգելի իր թանկագին զավակների վրա պարտադրվող չար 

արարքները: 

Ձեր Հիսուս 

 

Հռոմեական կաթոլիկները ստիպված կլինեն 

Պատարագներ մատուցել ապաստարաններում կամ 

ապահով եկեղեցիներում 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, դուք պետք է հավաքվեք միասին և փնտրեք այն հոգիներին, ովքեր 

անտեղյակ են Ճշմարտությանը: 

Բարձրացրեք ձեր բազուկները: Նշան տվեք նրանց՝ լսելու Ճշմարտությունը: Նրանց 

կյանքն ու հոգիներերը կարող են կորչել , եթե չօգնեք նրանց գալ Ինձ մոտ: 

Խաչակրաց արշավանքը, երկրի վրա մնացորդ Եկեղեցու Առաքելությունը, կլինեն 



նույնքան վտանգավոր, որքան միջին դարերինն էր: Այն չի ներառի ֆիզիկական 

մարտ, երբ բանակը մարտնչում է նորմալ պատերազմում: 

Պատերազմը կլինի հոգևոր, չնայած որոշ պատերազմներ կհրահրվեն, այն 

միլիոնավոր աղոթախմբերի պատճառով, որ ստեղծվում են հակաքրիստոսի 

զորությունը թուլացնելու համար: 

Այս աղոթքները գրվել են Երկնքում և խոստանում են արտակարգ Շնորհներ: 

Նրանք միայն մեկ նպատակ ունեն, որը ամեն մեկի հոգու փրկությունն է՝ ամեն 

զավակի, ամեն հավատամքի, ամեն սեռի, ամեն կրոնական հարանվանության և 

աթեիստների: Սա է Իմ ամենամեծ ցանկությունը: 

Դուք, Իմ աշակերտնե՛ր, Իմ ուղղորդության տակ եք: Շնորհները, որոնք Ես հեղում եմ 

ձեզ վրա, արդեն պտուղ են տալիս: Շուտով Խաչակրաց աղոթքների Շնորհների 

միջոցով Իմ տված զորությունը կգրավի հազարավոր նոր հոգիների: 

Դուք կմտածեք, թե ինչպես կարող է մի փոքր աղոթախումբը հասնել այդպիսի 

դարձերի: Պատասխանը պարզ է: Դուք հաջողություն կունենաք այն պատճառով, որ 

պաշտպանված եք Իմ Հոր կողմից և առաջնորդություն եք ստանում ուղղակիորեն Իմ 

կողմից: Դուք չեք կարող ձախողվել: Մինչ շատ կզգաք ուշադրության շեղումներ և 

դժվարություններ, ինչպես նաև ներքին մարտ, որը սպասելի է այս աշխատանքում, 

Ես միշտ կլինեմ ձեր կողքին: 

Հիշեք, որ հիմա մենք նախապատրաստվում ենք Իմ խեղճ սրբազան սպասավորների 

անկմանը, որը կլինի գալիք հերձվածության արդյունքում, որը կժայթքի 

քրիստոնեական եկեղեցիներում: 

Ուստի, մինչ մնացորդ բանակին կառաջնորդեն քահանաներն ու այլ քրիստոնյա 

հոգևորականներ, շատերը կլինեն աշխարհիկ սպասավորներ, քանի որ դա կլինի մի 

ժամանակ, երբ քահանաների պակաս կլինի: 

Դուք, Իմ աշակերտնե՛ր, կարիք կունենաք հավաքելու և պահեստավորելու 

Հաղորդության Նշխարներ, քանի որ դժվար կլինի դրանք ճարել: Ձեր միջից նրանք, 

ովքեր հռոմեական կաթոլիկներ են, ստիպված կլինեն Պատարագ մատուցել 

ապաստարաններում կամ անվտանգ եկեղեցիներում: 

Մի առաքելություն կստեղծվի, նման գերմանական նացիստների հալածանքին երբ 

հրեաներին էին հետապնդում, արմատախիլ անելու համար այսպես կոչված Նոր 

Համաշխարհային Եկեղեցու դավաճաններին, որը, ձեզ կասեն, թե բոլոր կրոնների 

համար է: 

Ձեզ կմեղադրեն պատարագը պղծելու և պատարագի իրենց նոր ստեղծած ձևը 

պղծելու մեջ, ուր Ես ներկա չեմ լինի Սուրբ Հաղորդության մեջ, քանի որ դա կլինի 

պղծություն Իմ Հոր Աչքում:  

Իմ Մարմինն ու Արյունը ներկա կլինեն այն պատարագների ժամանակ, որոնք 

կմատուցվեն այդ կենտրոններում և ապաստարաններում, ուր դուք 

հավատարմության խոստում կտաք Պատարագի Սուրբ Զոհաբերության Խորհուրդի 

Փոխակերպման (Transubstabtation) վավերականությանը, և որը կընդունվի Իմ Հոր 

կողմից: 



Ես կշարունակեմ հրահանգել ձեզ, մինչ կշարունակեք ստեղծել <<Հիսուսը՝ 

մարդկությանը>> աղոթախմբեր աշխարհով մեկ: 

Շատերն են արդեն կազմավորվում ամեն օր: Ես շնորհակալ եմ նրանց, ովքեր հետևել 

են Իմ հրահանգներին և հնազանդություն են ցույց տալիս: 

Եղեք խաղաղության մեջ: Դուք պետք է ավելի վստահ լինեք: Մի կողմ թողեք վախը, 

քանի որ այն Ինձնից չէ: Մենք հիմա աճում ենք և տարածվում երկրի յուրաքանչյուր 

անկյունում: Շուտով բոլորը կհետևեն, և երբ դա տեղի ունենա, աղոթքները կփոխեն 

աշխարհը դարձի միջոցով: 

Ես սիրում եմ ձեզ բոլորիդ: Ես շնորհակալ եմ և զգացված, որ դուք անմիջապես 

արձագանքեցիք Ինձ այս կարևոր Առաքելության ընացքում, որն ամենամեծն է՝ 

մշակված տուն՝ Հոր մոտ բերելու բոլոր մեղավորներին և ազատելու գազանի 

ազդեցությունից և գայթակղությունից: 

Ձեր Հիսուս 

 

Փշե Պսակն Իմ Խաչելության ժամանակ 

խորհրդանշական է 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, փշե պսակն Իմ Խաչելության ժամանակ խորհրդանշական է 

վերջին ժամանակների համար: 

Ճիշտ ինչպես Եկեղեցին Իմ Մարմինն է երկրի վրա, ուստի այն նույնպես կթագադրվի 

խարազանման փշերով, ինչպես Իմ Գողգոթա գնալու ընթացքում էր: Փշե Պսակը 

խորհրդաշնում է երկրի վրա Իմ Սուրբ Եկեղեցու Գլխավորին: Բենեդիկտ պապը շատ 

կտառապի, քանի որ նրան կհալածեն Ճշմարտությունը խոսելու համար: 

Նրան կճզմեն, որպես Իմ Եկեղեցու Գլխավորի, և նրա հանդեպ գթասրտություն ցույց 

չի տրվի: Դիմադրությունն արագորեն կբարձրանա, քանի որ նրան կհայտարարեն 

որպես այլևս ոչ արդիական:   

Նրանք, ովքեր կհռչակեն թե ավելի ժամանակակից են առաքելական ուղիների 

հանդեպ իրենց մոտեցման մեջ, կհարվածեն նրան և կծաղրեն նրա խոսքերը: 

Այնուհետև Իմ Եկեղեցու Գլուխը կփոխարինվի Օձի գլխով: 

Խարազանումը, որը Ես կրեցի Իմ Խաչելության ընթացքում, հիմա կվերակատարվի 

Իմ Կաթոլիկ Եկեղեցում: Օձը արագորեն է շարժվում հիմա, քանի որ նա կփորձի 

խժռել Իմ Մարմինը՝ երկրի վրա Իմ Եկեղեցին: Հետո բոլոր քրիստոնյա եկեղեցիները 

կուլ կտրվեն, և նրանց կստիպեն պատվել կեղծ մարգարեին որպես գազանի աջ ձեռք: 

Մինչ ձեզնից շատերը կլցվեն վախով, հիշեք, որ ձեր աղոթքները հետաձգում են այդ 

բաները, և շատ դեպքերում՝ մեղմացնում նման հանգամանքները: 

Աղոթքները, շատ աղոթքները, կհետաձգեն և կթուլացնեն երկրի վրա չարի գործը: 



Աղոթքը սատանայի կողմից ղեկավարվող չար խմբի կողմից պլանավորված 

հալածանքի հակաթույնն է: Դարձի և ձեր աղոթքների միջոցով, Իմ աշակերտնե՛ր, 

շատ բան կարող է խորտակվել: Աղոթքը կարող է ոչնչացնել այդ չարությունը: Աղոթքը 

կարող է դարձի բերել և դարձի կբերի մարդկությանը: Այնուհետև, եթե բավարար 

/թվով/ հոգիներ հետևեն Ինձ, ամեն ինչ հեշտ կլինի: Այդ դեպքում անցումն Իմ Նոր 

Դրախտ ավելի հեշտ կլինի: 

Ձեր Հիսուս 

 

Ի դերև կգան մի շարք իրադարձություններ այն 

Եկեղեցիների վերաբերյալ, որոնք պատվում են Ինձ 

աշխարհում 

Չորեքշաբթի, 14 նոյեմբերի, 2012թ., ժ. 20:30 

Իմ սիրելի միստիկ ամուսի՛ն, Իմ սիրելի աղջի՛կ, քո փորձությունները քեզ նոր ուժ են 

տվել և անհրաժեշտ տառապանքը՝ դիպչելու համար շատերի սրտերին: 

Սա այն ձևերից մեկն է, որով Ես կդիպչեմ նրանց հոգիներին, ովքեր Իմ Շնորհների 

կարիքն ունեն: Ես կանեմ դա Ինձ համար քո աշխատանքի միջոցով, որպեսզի դարձը 

կարողանա արագորեն տարածվել: 

Այս ժամանակ, աշխարհում կսկեն ի դերև գալ մի շարք իրադարձություններ այն 

Եկեղեցիների առնչությամբ, որոնք պատվում են Ինձ: Հերձվածությունն Իմ Կաթոլիկ 

Եկեղեցում շուտով հանրահայտ կդառնա: Երբ դա արվի, դրան կծափահարեն նրանք, 

ովքեր առանձնացրել են Իմ Ուսուցումների Ճշմարտությունն Իմ Հոր կողմից դրված 

Պատվիրաններից: 

Այդ մեծ սխեմայի պլանավորումն ու կորդինացումը որոշ ժամանակ է պահանջել, 

բայց շուտով այդ հերձվածության մասին կհայտարարեն համաշխարհային 

լրատվամիջոցների առջև: 

Շատերն են ստեր ներկայացնում, բղավելով իրենց կոկորդով մեկ, ոչ միայն Իմ 

Ուսուցումների միջոցով դրված օրենքների դեմ: Իրականում նրանք ցանկանում են 

ստեղծել մի նոր աստված: Իմ Եկեղեցու նոր անվանական ղեկավարին կաջակցեն 

ինչպես ցանկացած բարձր ընտրության քաղաքական առաջնորդի: 

Նրանք կստիպեն որ ցանկանաք հավատալ, որ անցյալի խոսքերը խաբուսիկ են: Հետո 

նրանք կասեն ձեզ, որ չհավատաք դրանց: Նրանք կփոխեն այն ձևերը, որոնցով ապրել 

են Իմ Ուսուցումները, և կփոխեն Ինձ պատվելու ձևը: 

Նրանք հիմա մի կողմ կհրեն Իմ Օրենքները և կպաշտեն իրենց ստեղծած սեփական 

օրենքները: 

Նրանք կփոխեն իրենց հանդիսավոր երդումները՝ արդարացնելու համար իրենց 



մասնակցությունը նոր տաճարի կառուցման մեջ, նոր տաճարի, որը նվիրված է կեղծ 

մարգարեի կառավարմանը: Այնուհետև նրանք արդեն Իմ սպասավորները չեն լինի, 

քանի որ կփոխեն իրենց հավատարմությունը և կպատվեն կեղծ մարգարեին: 

Հետո նրանք կպաշտեն մի կեղծ աստծու, մի նոր գաղափարի, որը թույլ կտա որ 

Աստծո որոշ օրենքներ ոչնչացվեն և փոխարինվեն անառակություններով Իմ Աչքերի 

առջև: 

Սա է Իմ նախազգուշացումը ձեր միջից այն քահանաներին, ովքեր կհեռանան 

Կաթոլիկ Եկեղեցուց: 

Երբ դադարեք ամբողջությամբ Ինձ վստահելուց, ապա ձեր գլուխները կշրջվեն 

հավատալու համար ստերի: Երբ վստահեք խաբեբա ղեկավարներին, կընկնեք 

սարսափելի մեղքի մեջ: Դուք կպատվեք գազանին, ով կպղծի Իմ Եկեղեցին՝ փշե 

պասակը Իմ Եկեղեցու Գլխին՝ Իմ ճշմարիտ երեցի՝ Բենեդիկտ պապի գլխին խրելով: 

Դուք սոսկալի կտառապեք երբ ծառայեք գազանին, քանի որ կզրկեք Աստծուն Իր 

զավակներից: Ետ դարձեք դեպի ձեր ճշմարիտ արմատները: Թույլ մի տվեք որ Իմ 

Եկեղեցին պղծվի մեղքերից, որոնք պլանավորվել են այն մարդկանց կողմից, ովքեր 

ցանկանում են ոչնչացնել քրիստոնեությունն ու այլ կրոնները, որոնք պատվում են Իմ 

Հորը: 

Դուք, Իմ սրբազան սպասավորնե՛ր, որ չեք հնազանդվում ձեր Սուրբ Ուխտին, կտրում 

եք ձեր սրտերին Ինձնից, մինչ այդ խաբեբաները կգողանան ձեր հոգիները: 

Ամենամեծ մեղքը, որը դուք պատրաստվում եք գործել, կեղծ աստված պաշտելն է: 

Զգեստավորված գոհարներով, նա հմայիչ կլինի, ճարպիկ և Իմ Հոր Ուսուցումների 

հանդեպ կարծեցյալ հասկացողությամբ: Դուք կընկնեք նրա հմայքի տակ: Նա կշրջի 

Իմ Ուսուցումները, այնպես որ դրանք կդառնան հերետիկոսություն: 

Այդ կրոնը՝ Աստծո Ճշմարտության այլընտրանքը, անպետք է: Սակայն այն կունենա 

արտաքին հմայք, սեր և գրավչություն, և հագած կլինի նոր ոսկի ու թանկագին քարեր, 

այն կբնորոշվի որպես նոր մեկ համաշխարհային կրոն բոլոր խորանների վրա: 

Հավատարիմ քահանաներին Ես ասում եմ հետևյալը: Ես կօրհնեմ ձեզ Շնորհներով, 

որ միշտ հասկանաք Ճշմարտությունը: 

Այսպիսի կուռքերը, որոնք ներկայացվում են ձեզ որպես Ճշմարտություն, սոսկ կավ 

են: Դրանք պատրաստված են փայտե իրերից: Դրանք ոչինչ են: Դրանք ոչ մի իմաստ 

չունեն: Ոչ մի Շնորհներ չեն դուրս գա: Աստված, Միակ Ճշմարիտ Աստվածը, 

պարզապես ներկա չի լինի նրանց եկեղեցիներում: Միայն Կենդանի Աստվածը կարող 

է ներկա լինել ԻՄ եկեղեցիներում: 

Երբ Հայր Աստված ականատես լինի այս վերջնական վիրավորանքին, Նա կվտարի 

նրանց, ովքեր կենդանացնում են այդ հեթանոս սովորույթները: Հետո Նա 

բացատրություն կպահանաջի նրանցից, ովքեր առաջացրել են հերձվածությունը 

երկրի վրա Նրա Սուրբ Եկեղեցու մեջ, այն նույն սպասավորներից, ովքեր այդպիսի 

անլրջությամբ մեծամտորեն հեռացրեցին Աստծո Խոսքը: 

Երբ նրանք կանգնեն Իմ դիմաց Նախազգուշացման ընթացքում, կիմանան թե ինչպես 

են վիրավորել Իմ Հորը: Ոչ մի անձնավորություն կամ սրբազան սպասավոր 



վերահսկողություն չունի, որովհետև միայն մեկ Տեր կա: Միայն մեկ Աստված: Նրանք 

ներմուծում են մարդու կողմից ստեղծված աստված: Նա գոյություն չունի, չնայած 

դրան, նրանք կգողանան Ինձնից Իմ հոտը: Նրանց կտրվի ամեն մի շնորհ և նրանց 

հանդեպ ցույց կտրվի շատ համբերություն: Եթե նրանք չապաշխարեն՝ կոչնչանան: 

Ձեզնից յուրաքանչյուրը պատասխան կտա Ինձ համար կորցրած ամեն մի հոգու 

համար: 

Ձեր Հիսուս 

 

Ես մի պատգամ ունեմ, որը պետք է հաղորդեմ 

ամերիկյան ժողովրդի համար 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես մի պատգամ ունեմ, որը պետք է հաղորդեմ ամերիկյան 

ժողովրդի համար: 

Իմ սիրելի հետևորդնե՛ր, դուք պետք է ուշ դարձնեք Իմ Սուրբ Խոսքին հիմա և լսեք: 

Դուք շատ հալածանքի եք դիմակայում ձեր համերկրացիների և նրանց մեղքերի 

պատճառով, ովքեր վերահսկում են ձեր օրենքները աբորտի մասին: Այդ ամենամեծ 

մեղքը, որում դուք մեղավոր եք միլիոնավոր անգամներ, կտրել է Իմ Սիրտն այնպես, 

ասես սուրը խոցել է այն մի քանի անգամ: 

Անբարոյականության ձեր մեղքերը և նյութական հարստության հանդեպ ձեր սերը 

խորապես վիրավորում են Ինձ: Դուք հավատարմություն չունեք Իմ հանդեպ այն 

ձևով, որն ակնկալվում է ձեզնից: Ձեզնից նրանք, ովքեր հեռացել են 

Ճշմարտությունից, պետք է կանչեն Ինձ, որպեսզի Ես կարողանամ բացել ձեր աչքերը: 

Ես սիրում եմ Աստծո բոլոր զավակներին Ամերիկայի միացյալ նահանգներում, բայց 

վախենում եմ որ մեղքը մի այնքան լայն սեպ է խրել, որ ձեզնից շատերը կընկնեն 

հուսահատության անդունդը, եթե չընդունեն Աստծո Գոյությունը: 

Կարևոր է որ սրտանց աղոթեք, քանի որ Սատանայի զորությունը ներթափանցել է 

ձեր օրենքներից շատերի մեջ: Օրենքները, որոնցից ավելի շատ են ներմուծվելու ձեր 

միջի աթեիստների կողմից, ատելի են Իմ Հոր Աչքում: 

Ինչպե՜ս եմ Ես լալիս այն խաբեության պատճառով, որը ներկայացվում է ձեզ: Ձեր 

միջի Իմ խեղճ սրբազան սպասավորները կճզմվեն միջատների պես այն 

առաջնորդների ոտքերի տակ, ովքեր մերժում են Ինձ ՝ձեր Հիսուսին: 

Սա մի ժամանակ է, երբ աղոթքը պետք է լինի ձեր ամենօրյա նպատակը, որպեսզի 

ձեր ազգը կարոզանա փրկվել և ընդգրկվել Նոր Դրախտում Իմ տասներկու ազգերի 

մեջ: 

Ահա մի Խաչակրաց աղոթք (85) փրկելու համար Ամերիկայի միացյալ նահանգները 

խաբեբայի ձեռքից. 



Ո՛վ սիրելի Հիսուս, ծածկիր մեր ազգը Քո Թանկագին Պաշտպանությամբ:  

Ներիր մեզ մեր մեղքերը Աստծո Պատվիրանների դեմ:  

Օգնիր Ամերիկայի ժողովրդին ետ դառնալ դեպի Աստված:  

Բաց նրանց մտքերը Տիրոջ Ճշմարիտ Ճանապարհի հանդեպ:  

Բաց նրանց կարծրացած սրտերը, որպեսզի նրանք ողջունեն Քո Գթասրտության 

Ձեռքը:  

Օգնիր այս ազգին՝ դեմ կանգնելու այն անարգանքներին, որ կպարտադրվեն նրանց՝ 

ստիպելու ժխտել Քո Ներկայությունը:  

Մենք խնդրում ենք Քեզ, Հիսու՛ս, փրկել մեզ, պաշտպանել մեզ ամեն վնասից և գրկել 

մեր ժողովրդին Քո Սուրբ Սրտի մեջ: Ամեն: 

Գնացեք, Իմ ժողովու՛րդ, և երբեք մի վախեցեք ցույց տալ ձեր սերն Իմ հանդեպ, կամ 

ժխտել ձեր քրիստոնեությունը: 

Ձեր Հիսուս 

 

Իրարանցումն ակնհայտ կլինի երկրի յուրաքանչյուր 

անկյունում, և միայն կույրը չի կարողանա տեսնել 

փոփոխությունները 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, միայն մեկ ճանապարհ կա դեպի Հավիտենական Կյանք, և դա Իմ 

միջոցով է՝ Հիսուս Քրիստոսի: Այնուամենայնիվ, շատ ճանապարհներ կան, որոնք 

առաջնորդում են դեպի Ինձ: 

Շատերի համար, ովքեր հետևում են Իմ Ճշմարտությանը, ավելի հեշտ կլինի, քան 

նրանց, ովքեր գիտեն Ճշմարտությունը, բայց չեն պատվում Աստծուն: 

Իմ հետևորդնե՛ր, դուք պետք է հասկանաք, որ ձեր միջից նրանք, ովքեր գիտեն 

Ճշմարտությունը, բայց ետ են նստում և թույլ են տալիս, որ Աստծո Խոսքը համարվի 

սուտ, դուք պատասխանատվություն ունեք Իմ՝ ձեր Հիսուսի հանդեպ: 

Երբեք մի ընդունեք օրենքներ, որոնք պատվում են սատանային: Դուք կիմանաք ձեր 

սրտերում, թե որ օրենքներն ի նկատի ունեմ Ես, երբ դրանք ցուցադրվեն ձեր առջև: 

Քանի որ այդ ժամանակ դրանք զզվանք կպատճառեն ձեզ, ինչպես Ինձ են զզվանք 

պատճառում: 

Թող հայտնի լինի, որ Աստծո Խոսքի դեմ մարտը սկսվել է: Ձևը, որով դա տեղի 

կունենա, պարզ կդառնա ձեզ: 

Երկրի վրա Իմ Եկեղեցիներում շատ փոփոխություններ, շատ փորձություններ Իմ 

սրբազան սպասավորների շրջանում, կռիվներ ազգերի մեջ, և Իսրայելի 

հակամարտությունը, բոլորը կավելանան ուժգնությամբ, բոլորը միաժամանակ: 



Իրարանցումն ակնհայտ կլինի երկրի յուրաքանչյուր անկյունում, և միայն կույրը չի 

կարողանա տեսնել ձեր շուրջը /կատարվող/ փոփոխությունները: Ձեզնից 

յուրաքանչյուրը կվնասվի մի ձևով: Բայց իմացեք հետևյալը: 

Ես ձեզ խոստացել եմ, որ Ես ձեզ հետ կլինեմ, ուղղություն տալով ձեզ ամեն մի 

շրջադարձի, թեթևացնելով ձեր ցավը յուրաքանչյուր քարի վրա ոտք դնելիս, /երբ/ 

կորոնեք խաղաղություն, սեր և ներդաշնակություն: 

Իմ կողքին մնացեք: Մոտիկ կանգնեք Իմ Սուրբ Սրտին և թույլ տվեք Ինձ՝ ձեզ ուժեղ 

պահել: 

Քայլեք այս ցավի  և խառնաշփոթության ջունգլիի միջով ձեր սրտում հավատով և Իմ՝ 

ձեր Հիսուսի հանդեպ վստահությամբ,և դուք կգոյատևեք: 

Երբեք թույլ չտաք որ ձեր գիտակցությունը կամ Աստծո Ճշմարտությանը 

նվիրվածությունը սասանվի, ոչ մեկի համար, անկախ նրանից, թե որքան համոզիչ 

կհնչեն նրանք: Անկախ նրանից, թե որքան շատ այսպես կոչված հանդուրժող 

օրենքներ կպարտադրեն ձեզ վրա, որպեսզի ընդունեք դրանք: 

Դուք կիմանաք ձեր սրտերում ճշմարտության և հերյուրանքի տարբերությունը: 

Ձեր Հիսուս 

 

Տասներկուսի այս խումբը, որը ներկայացնում է հզոր 

ազգերին, հակամարտություն է Իմ 12 առաքյալների 

գոյության դեմ 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, շատ վիրավորանքներ են նետվում Ինձ վրա՝ մարդկության Փրկչի 

վրա, և դրանք ծածկված են խաբեության քողի տակ: 

Սատանան ներթափանցել է հատկապես քրիստոնյաների մեջ աշխարհում այս 

ժամանակ: Նա անում է դա ամենախորամանկ ձևով: Նա համոզում է նրանց, որ 

նրանք պետք է հավատարմություն ցույց տան իրենց եղբայրներին ու քույրերին՝ 

ստիպելով նրանց հավատալ ստերի: 

Մարդիկ իրենց էությամբ ունեն հոգածու կողմ, որը ծնվում է այլոց նկատմամբ 

բնական սիրուց: Սա մի ընծա է Աստծուց: Սատանան օգտագործում է այդ հուզական 

/կողմը/ որպեսզի բերի մարդուն խաբեության սարդոստայնի մեջ, որի վրա մարդը քիչ 

հսկողություն ունի: Նա կարողանում է հասնել նրան, որ մարդիկ հավատան այնպիսի 

օրենքների, որոնք հասցնում են մեծ մեղքերի Աստծո դեմ: 

Շատերը հավատացած են թե ճիշտ են վարվում՝ օրենքներ ստեղծելիս աջակցելով 

այլոց, որոնք թողություն են տալիս սպանությանը, պատերազմին և Աստծո դեմ 

հայհոյություններին: 



Երբ հավատում եք, թե մեղքն ընդունելի է, և որ այն արդարացվում է, որովհետև 

ուրիշների բարօրության համար է, ապա դուք ընկել եք զգուշությամբ կազմված 

ծուղակի մեջ: 

Պատահականություն չէ, որ քրիստոնյա եկեղեցիներում ավելանում են 

արդարացումները ամուսնալուծության վերաբերյալ: Պատահականություն չէ, որ այս 

ժամանակ ձեզ ներկայացվում է աբորտն արդարացնող ամեն բացատրություն: 

Յուրաքանչյուր ազգ կապված է /մյուսների հետ/, և ամեն հանրային կոչ՝ ներմուծելու 

աբորտը, թողություն տալու պատերազմին և փոփոխություններ մտցնելու 

քրիստոնեական եկեղեցիների մեջ, պլանավորվում է մեկ մարմնի կողմից: Այդ խումբը 

պլանավորում է այդ իրադարձությունները երկար տարիներ: Նրանք ճշտորեն գիտեն, 

թե իրենք ովքեր են և ինչ են անում: Նրանք շատ հզոր են և վտանգավոր: 

Կանգ առեք, դիտեք և լսեք, քանի որ հիմա պետք է ընդունեք որ այն, ինչ Ես ասում եմ 

ձեզ, Աստծո Անունով է: Այդ բոլոր հրեշավոր և նողկալի գործողությունները, որոնք 

ներկայացվում են ձեզ որպես ծափահարության արժանի և ձեր հասարակության մեջ 

փոփոխությունների մասին հոգ տանող, պլանավորվել է և կորդինացվում է գլոբալ 

հիմունքներով, տասներկուսի խմբի կողմից: 

Տասներկուսի այդ խումբը, որը ներկայացնում է տասներկու ազգերին, 

հակամարտություն է Իմ տասներկու առաքյալների գոյության դեմ: 

Նրանք կներկայացնեն և կաջակցեն հակաքրիատոսին աշխարհում, ճիշտ ինչպես Իմ 

տասներկու առաքյալները ներկայացրին Ինձ հանրությանը երկրի վրա Իմ ժամանակ: 

Նրանց ուժը նշանակում է, որ բոլոր հզոր ազգերն աջակցում են միմյանց՝ մեղավոր 

օրենքներ ներմուծելու համար, որպեսզի ապահովեն դրանց ընդունումը: 

Ինչպե՜ս կտառապեք դուք, Իմ սիրելի աշակերտնե՛ր, Ճշմարտությանը ձեր 

հասանելիության պատճառով: Ճշմարտությունը կբացի ձեր աչքերը ձեր շուրջը 

գտնվող ողջ չարի հանդեպ: Դուք երբեք չպետք է վախենաք Ճշմարտությունից: Միայն 

այն ժամանակ Նա /Ճշմարտությունը/ կարող է պաշտպանել ձեզ այդ չար օրենքներից, 

արարքներից և գործողություններից, երբ ընդունեք Այն: 

Իմացեք, որ այն ազգերը, որոնք մասնակից են չար օրենքների ներմուծմանը, 

ամենաշատը կտառապեն վերջնական մաքրագործման ընթացքում: 

Նրանք կհավատան թե իրենք հանդիմանության սահմաններից այն կողմ են, բայց 

նրանք կհասնեն միայն մեկ բանի: Դա կլինի մի այնքան խիստ պատիժ, որ նրանք չեն 

կարողանա թաքնվել կամ ծածկել իրենց դեմքերը դրանից խուսափելու համար: 

Նրանք առաջին հերթին ստիպված կլինեն պատասխան տալու Ինձ: Նույնիսկ այդ 

ժամանակ շատերը կթքեն Իմ Դեմքին: Իսկ հետո նրանք կմիանան հակաքրիստոսին, 

գազանին և բոլոր ընկած հրեշտակներին՝ ցավի հավիտենության համար: 

Ես հիմա նախազգուշացնում եմ ձեզ:  Ձեզնից նրանց, ովքեր փորձում են իրենց 

ազգերի մեջ ներմուծել աբորտը, նրանց, ովքեր պղծում են Իմ քրիստոնյա 

եկեղեցիները,  և նրանց, ովքեր պատվում են գազանին. Ձեր օրերը քիչ են: 

Ձեզ համար ապագա չի լինի, հավիտենական կյանք չի լինի, Իմ Թագավորությանը 



հասանելիություն չի լինի: 

Ձեր Հիսուս 

 

Կույս Մարիամ. Դուք պետք է աղոթեք, որ այդ  խեղճ 

հոգիները, ովքեր շարունակում են խաչել Իմ Որդուն, ետ 

շրջվեն մեղքից: 
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Զավա՛կս, Իմ բոլոր զավակներն, ովքեր սիրում են իմ Որդուն, պետք է միավորվեն 

աղոթքի մեջ աշխարհում պայքարի այս ժամանակ: 

Դուք պետք է աղոթեք, որ այն խեղճ հոգիները, ովքեր շարունակում են խաչել իմ 

Որդուն, շրջվեն մեղքից և աղերսեն իմ Որդուն որ ների իրենց: 

Ժամանակը կարճ է, և միայն նրանք կարող են մտնել իմ Որդու Թագավորություն, 

ովքեր շնորհի վիճակում են: 

Երբ նախկինում ազատագրում փնտրելու համար պահանջվում էր աղոթքի և 

զոհաբերության և իմ՝ ձեր Օրհնյալ Մոր հանդեպ նվիրվածության շատ տարիներ, 

հիմա ձեզ համար միայն շատ կարճ ժամանակ կլինի  թողնված դրա համար: 

Աղոթեք սրտանց, փոքրիկնե՛րս, նրանց համար, ովքեր վիրավորում են իմ Որդուն, և 

ովքեր անպատվում են իմ Հորը`Ամենաբարձրյալ Աստծուն: 

Այնքան շատերն են իրենց մեջքը շրջել Աստծո հանդեպ: Չարը հաջողացրել է քար 

դարձնել նրանց սրտերը: 

Շատ քչերն են պատվում այն կյանքը, որը տրվել է Աստծո զավակներին: Ձեր կյանքը 

Աստծո Ձեռքերում է: Ով էլ որ միջամտի Աստծո Արարչությանը՝ կպատժվի: 

Զավա՛կս, դու պետք է կոչ անես բոլոր նրանց, ում տրվել է Ճշմարտության Գիրքը, որ 

աղոթեն ինձ՝ Փրկության Մորը: Ինձ հանձնարարվել է մարդկության ազատագրման 

համար իմ Որդուն օգնելու առաջադրանքը: 

Թույլ տվեք Իիձ օգնել ձեզ, զավակնե՛րս, որ պարզությամբ և սիրով ձեր սրտերում 

տեսնեք ճանապարհը դեպի իմ Որդին: 

Ես կօգնեմ ձեզ հաղթահարել ցանկացած խոչընդոտ, որը փակում է ձեր 

ուղևորությունը դեպի իմ Որդու Գթասրտությունը: 

Խնդրում եմ, հիշեք, որ իմ Որդին ամենաներող է: Նա սիրում է Աստծո բոլոր 

զավակներին, անկախ նրանից, թե նրանք ինչպես են տառապանք պատճառում Իրեն: 

Դուք միայն պետք է շրջվեք Նրա կողմը և խնդրեք, որ Նրա Գթասրտությունը ձեզ 

մոտեցնի Նրան: 

Աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք, բոլոր նրանց համար, ովքեր վիրավորել են իմ Որդուն և 

ովքեր պղծել են Նրա Եկեղեցիները, քանի որ նրանք ձեր օգնության կարիքն ունեն: 



Նրանք կորած հոգիներ են, և պետք է ետ բերվեն իմ Որդու Գրկի մեջ: Այլապես դա 

կկոտրի Նրա Սիրտը: 

Շնորհակալ եմ, որ արձագանքեցիք այս կանչին Երկնքից: 

Ձեր սիրող Մայր 

Մայր Փրկության 

 

Մի կեսը չի շեղվի Ճշմարտությունից: Մյուս կեսը՝ կշրջի 

Ճշմարտությունը 
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Իմ սիրելի աղջ՛իկ, ամեն մի խիստ Պատգամի համար, որ Ես տալիս եմ Աստծո բոլոր 

զավակներին, միշտ հիշեք, որ Իմ Սերը Ամենագթառատն է: 

Իմ համբերությունն ամեն ինչի դիմանում է, և Ես կվստահանամ, որ փրկեմ ամեն 

մեկին, ով կանչում է Իմ Գթասրտությանը, անկախ նրանց մեղքերի ծանրությունից: 

Ինչպե՜ս եմ Ես տենչում ազատել բոլորին խաբեբայի ճանկից, ով ամրացնում է իր 

հսկողությունը իր նվաճած յուրաքանչյուր հոգու վրա այնպես, որ շատերն են անուժ 

նրա ուժի դեմ: 

Թող չլինի մեկը, որ չհասկանա սա: Երբ դուք վաճառել եք ձեր հոգին, կամովին, 

Սատանային, նա չի թողնի ձեզ ազատ: Միայն Ես կարող եմ ձեզ ազատ արձակել: 

Երբ հոգիները, ովքեր կորած են Ինձ համար իրենց վարած մեղսալից կյանքի 

պատճառով, փորձեն փոխել իրենց ուղիները, նրանք նույնպես կպայքարեն գազանի 

դեմ: Քանի որ դա մի գազան է, որ տուժել է և դաժան է: 

Շատերի համար, նույնիսկ նրանց, ովքեր նվիրված են Ինձ՝ իրենց սիրելի Հիսուսին, 

երբեմն նա կդառնա ինչպես փուշ նրանց կողի մեջ: Ոչինչ չի բավարարի նրան, մինչև 

չընկնեք նրա գայթակղության տակ, որը տարբեր է անձից անձ: 

Քանի որ ձեզնից յուրաքանչյուրը մի մեղավոր է, և կշարունակի լինել այդպիսին մինչև 

մաքրվի մեղքից, ընդունեք մեղքը որպես փաստ և պայքարեք դրա դեմ: 

Ձեզնից նրանք, ովքեր ճանաչում են Ինձ մտերմորեն, դուք գիտեք, որ միշտ կարող եք 

վստահել Իմ Գթասրտությանը: 

Դուք գիտեք Ինձ հետ ամենօրյա հաղորդակցման մեջ մնալու կարևորությունը: Դա 

կարող է այնքան պարզ լինել, ինչպես՝ Ինձ հետ զրուցելը աշխատանքային օրվա 

ընթացքում: Սա մի կատարյալ ժամանակ է՝ Ինձ փոքրիկ զոհողություններ 

առաջարկելու համար: 

Եթե որևէ մեկը վիրավորում է ձեզ, առաջարկեք այդ զոհողությունն Ինձ, որպեսսզի 

դրա պատճառով Ես կարողանամ փրկել հոգիներ: 

Եթե անհանգստացած եք այն պայքարից, որին դիմակայում եք, որի վրա 

վերահսկողություն չունեք, դուք պետք է Ինձ թույլ տաք վերցնել ձեր բեռը: 



Շատերն են երկար ժամանակ ժամերով աշխատում տանը և դրսում: Ես ձեզ միայն 

խնդրում եմ, որ շրջվեք դեպի Ինձ ձեր մտքերով երբ աջակցության և օգնության կարիք 

ունեք, քանի որ Ես կպատասխանեմ ձեր աղոթքին: 

Երբեք մի կատարեք սխալ, մտածելով, որ կարող եք Ինձ հետ հաղորդակցվել միայն 

Եկեղեցում եղած ժամանակ, կամ Սուրբ Խորհուրդները ստանալուց առաջ կամ հետո: 

Ես այնտեղ եմ օրվա յուրաքանչյուր պահի: Ես պատասխանում եմ յուրաքանչյուր 

խնդրանքի, եթե այն Իմ Սուրբ Կամքին համապատասխան է: 

Իմ սիրելի աշակերտնե՛ր, դուք բոլորդ Աստծո զավակներն եք: Ես միավորում եմ ձեզ, 

ազգ ազգի հետ, որպեսզի կարողանամ բերել խաղաղություն այն քաոսի մեջ, որը 

գալու է: 

Թույլ տվեք Ինձ բերել ձեզ Իմ Սուրբ Ընտանիք, և դուք կուժեղանաք: 

Հետո դուք կբարձրանաք և առաջ կգնաք, նորացված և մի նոր եռանդով, 

առաջնորդելու համար Իմ բանակը, որը դեռևս չի կազմավորվել շատ երկրներում: 

Մնացեք հավատարիմ Իմ հրահանգին: 

Խնդրում եմ, տարածեք Կենդանի Աստծո Կնիքն ամենուր: Այն չպետք է վաճառվի: Այն 

պետք է հասանելի լինի յուրաքանչյուրին: Փոխանցեք պատճեններ բոլոր նրանց, 

ովեքր պաշտպանության կարիք ունեն: 

Բաժանումը հավատարիմ հետևորդների միջև՝ նրանց, ովքեր ընդունում են Իմ Հոր 

Գիրքը՝ Ամենասուրբ Աստվածաշունչը, և նրանց միջև, ովքեր ցանկանում են փոխել 

Ճշմարտությունը, շուտով ավելի կմեծանա: 

Մի կեսը չի շեղվի Ճշմարտությունից: 

Մյուս կեսը կշրջի Ճշմարտությունը: 

Նրանք կանեն դա՝ հարմարեցնելու համար իրենց քաղաքական և անձնական 

շարժառիթներին, որ թաքնված կլինեն /զգուշորեն/ ձևակերպված լեզվով:  

Շուտով Ճշմարտությունը կհայտարարվի որպես սուտ, և կմեղադրեն Աստծուն: 

Նրանք անհարգալից կերպով կհայտարարեն, թե Իմ սուրբ Երեցի կողմից դրված 

օրենքները հնաոճ են և չեն համապատասխանում ժամանակակից 

հասարակությանը: 

Ամեն մի խաբեբա պատճառաբանություն կլինի ուղիղ հակասության մեջ Աստծո 

Օրենքների նկատմամբ, որոնք կտանեն դեպի դրան /հակասության/: 

Այդ մարդիկ ցանկանում են ներմուծել օրենքներ, որոնք օրինականացնում են մեղքը: 

Նրանք չեն սիրում Աստծուն: Նրանք ասում են, թե սիրում են, և այդպիսի օրենքներ 

քարոզողներից շատերն աթեիստներ են, բայց նրանք չեն բացահայտում իրենց 

ճշմարիտ հավատալիքները: 

Նրանց պլաններից շատերը ներառում են քրիստոնեական օրենքների արգելումը: 

Մի կողմից նրանք հանդուրժում են այն օրենքները, որոնք թույլ են տալիս կանանց 

աբորտ անել իրենց երեխաներին՝ կենսաձևի ընտրության պատճառով: Նրանք 

օգտագործում են ընտրության փաստարկները, բայց այդ ընտրությունը վերաբերում է 

մոր կարիքներին, այլ ոչ թե երեխայի: 

Շատ կանայք տառապանքի կենթարկվեն այս ձևով կյանքը ոչնչացնելուց հետո: 



Շատերը կունենան կորստի զգացողություն, որովհետև կիմանան իրենց սրտում, որ 

իրենց ոչնչացրած կյանքը ստեղծված էր Աստծո կողմից: 

Ամեն մի հզոր և համոզիչ փաստարկ կբերվի՝ ներմուծելու համար աբորտը 

օրենսդրության մեջ: Կօգտագործվի յուրաքանչյուր հնարք՝ տրամադրելու համար 

օժանդակություն, որը կհասցնի նրան, որ աբորտը կներկայացվի բոլորին: 

Այս մեղքի համար Ես կպատառոտեմ նրանց երկրները: 

Աբորտի մեղքը մեծ ցավ է պատճառում Իմ Հորը, և Նա թույլ չի տա որ դա 

շարունակվի: 

Այն ազգերը, որոնք մշտապես փորձում են հասանելի դարձնել դա յուրաքանչյուր 

կնոջ, և քարողում են դա որպես լավ բան, կվերցվեն և կենթարկվեն այնպիսի պատժի, 

որից վերականգնում չի լինի: 

Նրանք մեղավոր կլինեն սպանության մեղքի մեջ, և կլինեն առաջին խմբերից մեկը, 

որոնք կտառապեն ցավից Նախազգուշացման ընթացքում: 

Աստված ձեզ թույլ չի տա դիպչել այն կյանքերին, որոնք Նա է ստեղծել: 

Նրա պատիժը կհասնի ձեզ վրա երկրաշարժերի ձևով, և շատ ազգեր կշարունակեն 

ստանալ պատիժ պատժի ետևից՝ մինչև Տիրոջ օրը: 

Աբորտը և սպանությունը կլինեն այն երկու մեղքերը, որոնց համար Իմ Հայրը 

աշխարհի վրա կնետի մի խիստ երկնային պատիժ: 

Մեղքը, աշակերտնե՛րս, կեղտաբծի պես մի բան է, որը կործանում է ձեր հոգին ամեն 

օր: Բայց երբ դուք շնորհի վիճակում եք, այդ մեղքը նվազում է: Որքան շատ եք 

ստանում Սուրբ Հաղորդության և Խոստովանության Խորհուրդները, այնքան շատ 

շնորհներ եք ստանում: 

Ձեզնից նրանց, ովքեր հաճախում են ամենօրյա պատարագներին, ձեզ տրվում են 

շատ յուրահատուկ շնորհներ: Քանի որ դուք, Իմ նվիրված հետևորդնե՛ր, կանցնեք Իմ 

Դրախտի Դարպասներից շատ արագ կերպով: 

Գնացեք հիմա և մի քիչ ավելի շատ ժամանակ անցկացրեք Ինձ հետ: Զրուցեք Ինձ 

հետ: Ես սիրում եմ թեթև զրույցը,  և այն Ինձ ավելի է մոտեցնում ձեզ: Ես տենչում եմ 

ձեզ: Ես տենչում եմ այն մտերմությանը, որին ձգտում եմ, որպեսզի կարողանամ ձեզ 

ավելի մոտեցնել Ինձ: 

Դուք կարող եք Ինձ հետ կառուցել մի հոյակապ ընկերություն՝ պարզապես սկզբում 

Ինձ ընկեր դառնալով: Հետո մեր Սերը կկառուցվի մինչև այնպիսի ժամանակ, երբ ձեր 

սիրտը կպայթի Իմ հանդեպ սիրուց, իսկ Իմը՝ ձեր: 

Դա բարդ չէ: Մի նոր թարմ սկիզբ սկսելու համար, Իմ Թագավորությանը 

նախապատրաստվելու համար, սկսեք հիմա: Կանչեք Ինձ: 

Եթե Ինձ սիրում եք, շուտով կվստահեք Ինձ, և դա կառաջնորդի ձեզ դեպի ձեր հոգին 

մաքրագործելը: Դուք կլինեք ավելի երջանիկ, խաղաղության մեջ, և արտաքին 

աշխարհին պատկանող ոչ մի բան նշանակություն չի ունենա, բացի մեղքի ցավից, 

որին ականատես կլինեք: 

Ես հենց այստեղ եմ: Ես սպասում եմ ձեզ: Ես ցանկանում եմ, որ մարդկությունը 

կարողանա հարկը եղած ձևով ճանաչել Ինձ: 



Ես սիրում եմ ձեզ: 

Ձեր Հիսուս 

 

Հայր Աստված. Ես առաջարկում եմ ձեզ 

ամենակատարյալ ապագան 

Հինգշաբթի, 22 նոյեմբերի, 2012թ., ժ. 19:00 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ Սիրո Լույսը ընկնում է երկրի վրա այսօր, հույսով, որ Իմ 

զավակների սրտերը կարող են հուզվել: 

Նրանք, ովքեր չեն ճանաչում Ինձ, և շատերը կան ովքեր վախենում են մոտենալ Ինձ, 

դուք պետք է իմանաք, որ Ես ցանկանում եմ տանել ձեզ Իմ Որդու Թագավորություն: 

Ես Սիրո Աստված եմ, և Աստվածը, ով ընծայեց ձեզ Փրկության Ընծան: 

Դուք չպետք է անտեսեք այդ Ընծան, քանի որ այն տրվել է մարդկությանը, որպեսզի 

նրանք կարողանան միավորվել նորից, վայելելու համար այն Դրախտը, որը Ես 

առաջին հերթին ստեղծեցի նրանց համար: 

Սա Տիրոջ օրվա ժամանակն է, և դուք, զավակնե՛րս, նախապատրաստվում եք այդ մեծ 

օրվա համար: 

Իմ Աստվածային Միջամտության ժամանակը, այնպես, որ դուք  կարողանաք փրկվել՝ 

ներս մտնելու համար Իմ Որդու Թագավորության դարպասներից, շուտով տեղի 

կունենա: 

Երբ Իմ Սուրբ Գրքում կանխասացված մարգարեությունները սկսեն տեղի ունենալ, 

դուք վերջապես կընդունեք Ճշմարտությունը: 

Այն Ճշմարտությունը, որը Ես խոստացել եմ մարդկությանը, այս ժամանակների 

համար, տրվում է ձեզ հիմա: 

Ինչու՞, կհարցնեք դուք, կարիք կա որ Ես նորից Իմ զավակներին տամ Իմ Սուրբ 

Խոսքի Ճշմարտությունը: 

Դա այն պատճառով է, որ այնքան քչերն են հավատում Իմ գոյությանն այսօր: Նրանք 

այլևս ուշ չեն դարձնում Իմ տասը պատվիրաններին: 

Մեծամտությունը փոխարինել է խոնարհությանը Իմ զավակների մեջ, ներառյալ շատ 

սրբազան սպասավորների, ովքեր նշանակվել էին հաղորդելու համար 

Ճշմարտությունը: Շատերն են անտեսում Իմ Խոսքի Ճշմարտությունը, և նույնիսկ 

ավելին, նրանց երբեք չի ասվել երկրի վրա իրենց գոյության իմաստը: 

Այնքան շատ հոգիներ կարող են հիմա ազատագրվել Իմ Սիրո պատճառով, և Ես դրա 

համար ձեզ ցուցումներ եմ տվել Իմ սիրելի Որդու միջոցով, թե ձեզնից ինչ է 

ակնկալվում: 

Գրկեք Ճշմարտությունը: Հիշեցրեք ձեզ մոտիկ գտնվողներին Իմ զավակների հանդեպ 

Իմ Սիրո մասին: 



Ինչպես ցանկացած լավ Հայր, Ես կնախազգուշացնեմ Իմ զավակներին այն 

վտանգների մասին, որոնք նրանց առջև են: 

Ես երբեք թույլ չեմ տա, որ նրաք կուրորեն քայլեն դեպի խաբեության սարդոստայնը, 

որն ընկել է մարդկության վրա ինչպես ձկնորսի ցանցը՝ ոչինչ չկասկածող ձկների 

վտառի վրա: 

Ես թույլ չեմ տա նրանց, ովքեր փորձում են դադարեցնել Իմ Սուրբ Խոսքը լսվելուց, ոչ 

էլ նրանց, ովքեր փորձում են սխալ հանել Իմ Որդու Խոսքը: Ես նաև կկատարեմ Իմ 

պարտքը Իմ զավակների հանդեպ՝ նախազգուշացնելու նրանց այն պատիժների 

մասին, որոնց դեմ իրենք կկանգնեն, եթե շարունակեն վիրավորել Ինձ ուրիշների 

հանդեպ իրենց վերաբերմունքով: 

Ես ձեր Հայրն եմ: Ես պատասխանատում եմ նորից Իմ զավակներին միասին 

հավաքելու համար, և Ես կօտագործեմ ամեն անհրաժեշտը, որպեսզի փրկեմ Իմ 

զավակներին վնասից: 

Սատանան և նրա նվիրյալ հետևորդները կօգտագործեն ամեն մի տակտիկա, ամեն 

մի հնարք, որ կանգնեցնեն ձեզ Ճշմարտությունը լսելուց: 

Սա Ես հանդիսավորությամբ խոստանում եմ: Դուք արագորեն կվերցվեք Իմ 

Բազուկների մեջ, և Իմ Որդու Մեծ Գթասրտության պաշտպանության տակ: 

Հոգիների համար պատերազմն արդեն սկսվել է, չնայած այն կարող է ակնհայտ չլինել 

ձեզանից շատերին: 

Որպեսզի դուք վայելեք երկրի վրա Իմ Նոր Դրախտը, պետք է ընդունեք Իմ Ձեռքը, 

մինչ այն հասնում է ձեզ: Մի վախեցեք, քանի որ բոլոր նրանց, ովքեր պատվում են 

Ինձ՝ իրենց Հավիտենական Հորը և Իմ Թանկագին Որդուն, Ես ծածկում եմ Իմ Կնիքով: 

Ուշ դարձրեք Իմ Կանչին: Ուժեղ եղեք: Փակեք ձեր ականջները գազանի շշուկների 

հանդեպ, քանի որ նա օգտագործում է հպարտության մեղքով աղտոտված հոգիներին, 

որպեսզի ձեզ հեռու տանի Ինձնից: 

Ես առաջարկում եմ ձեզ ամենակատարյալ ապագան: Դուք չպետք է մերժեք այդ 

դրախտը, քանի որ դա ձեր ժառանգությունն է: Ձեզնից քանի՞սը կմերժեին 

աշխարհում մեծ հարստությամբ ժառանգություն: Շատ քչերը: Մի կատարեք ձեր 

մեջքն այս Ընծային շրջելու սխալը: 

Ով էլ որ փորձի կանգնեցնել ձեզ, ձեր աղոթքների կարիքն ունի, քանի որ Ես սիրում 

եմ Իմ բոլոր զավակներին: 

Ես՝ ձեր Հայրը, կվստահանամ, որ Իմ Որդու Երկրորդ Գալուստն ազդարարող Իմ մեծ 

պլանը չհետաձգվի: 

Եկեք Ինձ մոտ, Իմ Որդու միջոցով, և դուք ոչ մի բանի կարիք չեք ունենա: Ես սիրում 

եմ ձեզ: Ես ողբում եմ ձեզնից շատերի համար, ովքեր այնքան համառ են որ չեն 

տեսնում որ սա, իրոք, Երկնքից եկող կանչ է, խոստացված՝ նախապատրաստելու ձեզ 

Խաղաղության նոր դարաշրջանի համար: 

Ձեր սիրող Հայր 

Աստված Ամենաբարձրյալ 



 

Իմ սիրելի քահանաներ և սրբազան սպասավորներ, մի 

վախեցեք Իմ Խոսքից 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, հիմա Իմ մարգարեների և տեսանողների դեմ հետապնդումը 

ուժեղանում է, մինչ պատգամների հանդեպ օպոզիցիան աճում է: 

Ես ասում եմ ձեզնից նրանց, հատկապես Իմ սիրելի քահանաներին և սրբազան 

սպասավորներին, մի վախեցեք Իմ Խոսքից: Վախն ու անվճռականությունը, որը դուք 

զգում եք, Ինձնից չի գալիս: Եթե այն Ինձնից չի գալիս, ապա դուք պետք է ձեզ հարց 

տաք. Որտեղի՞ց է այն գալիս: 

Իմ Սուրբ Խոսքին միշտ դիմադրում են: 

Երկրի վրա Իմ ժամանակ, այդ ժամանակվա քահանաները՝ փարիսեցիները, անում 

էին ամեն ինչ, որ վիճեն Ինձ հետ: Նրանք փորձում էին ամեն առիթով սխալ գտնել, 

հարցեր էին տալիս Ինձ, փորձում, որ Ես հակառակվեմ Աստծո Խոսքին, բայց չէին 

կարողանում: 

Ես լուռ էի մնում, երբ նրանք փորձում էին Ինձնից պատասխան ստանալ այն 

հարցերի մասին, որոնց, իրենք գիտեին, Ես նախապատրաստված չէի 

պատասխանելու համար: 

Տեսնում ես, չնայած նրանք գործածում էին իրենց կրոնը, կատարում էին բազմաթիվ 

մշակված արարողակարգեր, ծածկված էին թանկագին հագուստներով, նրանց 

պակասում էր մեկ բան: Նրանք չունեին ոչ մի ունցիա խոնարհություն, քանի որ 

սխալմամբ հավատում էին, թե իրենց՝ սրբազան սպասավորներ լինելու դերի 

պատճառով իրենք իրենց եղբարներից բարձր էին: 

Նրանք որպես մարգարեներ խոսում էին, քարոզում և ներկայացնում բաց վայրերում 

Իմ Հոր Սուրբ Խոսքը: Սակայն նրանք իրականում չէին հասկանում Իմ Հոր կողմից 

տրված խոստումը, ոչ էլ այն դասերը որոնք Նա տալիս էր նրանց մարգարեների 

միջոցով: Նրանք չէին կարողանում ընդունել, որ խոստացված Մեսիայի գալու 

ժամանակը տեղի էր ունենում իրենց սեփական ժամանակներում: 

Նրանք հավատում էին, թե այդ իրադարձությունը տեղի կունենա ապագայում: 

Նրանք շփոթվում էին Իմ պատասխաններից, Իմ ուսուցումներից, և այն պարզ 

կյանքից, որը Ես վարում էի: Չնայած դրան, նրանք զգում էին, որ մղվում են դեպի Ինձ, 

և շարունակում էին ետ գալ՝ նորից ու նորից Ինձ մարտահրավեր նետելու համար: 

Հետո նրանք վախեցած էին զգում հոգևոր հարցերում Իմ գիտելիքի պատճառով, մի 

փաստ, որը չէին կարողանում ժխտել: 

Նրանք տանջում էին Ինձ: Ես պատասխանում էի նրանց հարցերին Իմ Հոր Սուրբ 

Կամքին համապատասխան: Հետո Ես լուռ մնացի, երբ նրանք իրենց մատները 



ուղղեցին Իմ դեմ կատաղությամբ: 

Աստծո Խոսքի իրենց հռչակած ամբողջ գիտելիքով հանդերձ նրանք ընկան խաբեբայի 

կողմից դրված թակարդը: Նրանք հավատում էին, թե իրենց գիտելիքը վեր էր Իմից: 

Նրանց ստեղծած եկեղեցու դասային ստորակարգությունը նման էր արքայական 

միապետության: Թագավորը, որին նրանք պատվում էին, Աստված չէր, այլ իրենց 

կողմից նշանակված սեփական թագավորները: Ավելի բարձր խավը չէր 

հաղորդակցվում ստորին սպասավորների հետ, ովքեր ղեկավարում էին նրանց 

ցեղերը: Ինչ վերաբերվում էր խեղճ, խոնարհ մարդկանց, նրանք քիչ ժամանակ ունեին 

նրանց համար: 

Ինչպե՜ս էին նրանք վիրավորում Իմ Հորը: Ինչպե՜ս էին նրանք տանջում Ինձ: Նրանց 

ձեռքերի վրա շատերի արյունը կար, սակայն նրանք կարողանում էին հանրության 

աչքում դրանք մաքուր պահել: 

Նրանց կրթությունը նշանակում էր, որ նրանք հավատացած էին, թե միայն իրենք 

կարող են մեկնաբանել Սուրբ Գրվածքները ճիշտ ձևով: Իմ Խոսքը համարվում էր 

հերետիկոսություն: 

Նույնը ճիշտ է այսօրվա համար: Իմ սրբազան սպասավորներից այնքան քչերն են 

նախապատրաստված Իմ Երկրորդ Գալուստին: Նրանց հավաստագրումը որպես Իմ 

Եկեղեցում սրբազան սպասավորներ կարող է բաժանում առաջացնել, որը Ես թույլ 

չեմ տվել: 

Շատ տարիների փորձ ունեցող աստվածաբանություն սովորած այդ մարդիկ չեն 

կարողանում հասկանալ Իմ Ուսուցումները, մարգարեությունն ու այն ձևը, որով Ես 

խոսում եմ: 

Ձեզնից նրանք, ովքեր քննում են Իմ Խոսքը կամ փորձում 

անհամապատասխանություն ստեղծել, համեմատելով այն Սուրբ Գրվածքների ձեր 

սեփական մակերեսային գիտելիքների հետ, դուք պետք է կանգ առնեք հիմա: 

Մի՞թե դուք ոչինչ չեք սովորել: Չե՞ք ընդունում, որ ժամանակը մոտ է, և որ Ես 

նախապատրաստում եմ ձեզ: 

Ձեզ Իմ Երկրորդ Գալուստի համար նախապատրաստելու այս Սուրբ Առաքելության 

թշնամիները շատ են: 

Հարձակումները թունոտ են: Այս պատգամների միջոցով Իմ կողմից կատարված 

յուրաքանչյուր շրջադարձ, յուրաքանչյուր անկյուն և քայլ հանդիպում են 

խոչընդոտների: 

Եթե դուք չեք ընդունում նորից գալու Իմ Խոստումը, ապա պետք է ինքներդ ձեզ հարց 

տաք: Ո՞րն է իմ դերը Աստծո Անվամբ: Մի՞թե դա պարզապես Սուրբ Խորհուրդների 

սպասավորությունն է: Ո՛չ, դա սոսկ այն դերը չէ, որի համար դուք կանչվել եք: 

Երբ դուք հարձակվում եք Իմ Պատգամների վրա այն ձևով, որով անում եք դա, դուք 

Ինձ ստիպում եք տխրությունից ու հիասթափությունից լաց լինել: 

Մի՞թե դուք չեք նախազգուշացվել զգոն մնալ, քանի որ չգիտեք ոչ օրը ոչ էլ ժամը, երբ 

Ես կվերադառնամ: Ժամանակն է, որ արթնացնեք ձեր ոգին, կարդաք Իմ Հոր Գրքում 

պարունակվող Խոսքերը և աղոթեք որ Ես օրհնեմ ձեզ զանազանության ընծայով: 



Ձեզնից նրանք, ովքեր մերժում են Ինձ, որովհետև մտահոգված և անհանգստացած եք, 

որ այդ Ես՝ ձեր Հիսուսը չեմ, որ խոսում է, ապա Ես ներում եմ ձեզ: Ես հասկանում եմ, 

թե դա որքան դժվար է, բայց ժամանակի ընթացքում դուք կզգաք Իմ Սերը, որ 

պարուրում է ձեզ: 

Ձեզնից նրանք, ովքեր մերժում են լսել Ինձ, ապա դուք մեղավոր եք հպարտության 

մեղքի մեջ: 

Ձեզնից նրանք, ովքեր հրապարակայնորեն մերժում են Իմ Խոսքը, մասնատում և 

հայտարարում, թե Իմ պատգամները գալիս են չարից, ապա դուք կորած եք Ինձ 

համար: Այնքա՜ն հեռու եք դուք, չնայած ձեր մեծամիտ հավատին, թե գրքերից 

ստացած ձեր գիտելիքները հոգևոր հարցերի մասին ձեզ ավելի արժանավոր է 

դարձնում խոսել Իմ Անվամբ, ապա դուք պետք է իմանաք սա: 

Բերեք Ինձ մի պարզ հոգի՝ սրտի մաքրությամբ, ով սիրում է Ինձ այն պատճառով, թե 

ով Եմ Ես, նրանք կմիանան Ինձ Դրախտում: 

Բերեք Ինձ մի հոգի՝ լի հպարտությամբ, ով իր ողջ ձայնով բղավում է Աստծո Խոսքը, և 

Ես նրան մի կողմ կնետեմ: 

Վստահեք Ինձ խոնարհ սրտով, և Ես կհեղեմ Իմ Շնորհները ձեզ վրա: 

Սիրեք Ինձ առանց պայմանի, և կճանաչեք Իմ Ձայնն այս անգամ: Դուք բախտավոր 

հոգիներն եք: Չնայած դրան, Ես ամենից շատ ձգտում և տնչում եմ նրանց հոգիներին, 

ովքեր իրենք իրենց հեռացրել են Ինձնից: 

Ո՜հ, եկեք Ինձ մոտ, Իմ սրբազան սպասավորներ, Ես տալիս եմ ձեզ Ճշմարտությունը, 

որովհետև Ես ցանկանում եմ, որ դուք նորացնեք ձեր հավատարմությունն Իմ 

հանդեպ: Իմ Ուսուցումներին չենթարկվելը և ձեր թուլությունն ընդունել 

չկարողանալը ցանկապատ է դնում մեր միջև: 

Այն սրբազան սպասավորները, ովքեր մարմնի ծանր մեղքեր են գործել, դուք պետք է 

գաք Ինձ մոտ, որպեսզի Ես կարողանամ պահել ձեզ: Ընդունեք ձեր մեղքերը, և Ես 

կնորացնեմ ձեր հոգիները, որ հարմար լինեք օգնելու փրկել ուրիշ հոգիների, նախքան 

Ես կգամ նորից: 

Դուք պետք է լսեք: Եթե կասկածներ ունեք, ապա Ես կընդունեմ դա: Եթե, 

այնուամենայնիվ, փորձեք վնասել Իմ մարգարեներին, ապա կտառապեք դրա 

համար: Շատ ավելի լավ է ձեզ համար, որ լուռ մնաք: Դուք պետք է կամենաք լսել և 

խոնարհվել Իմ Աչքում: Միայն այդ ժամանակ հարմար կլինեք ներկայացնել Իմ 

Մարմինը երկրի վրա: 

Ձեր Հիսուս 

 

Ինձ համար չէ, որ նրանք կդնեն զմրուխտներով կամ 

թանկագին քարերով թագ 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես Քրիստոսն եմ՝ Փրկիչը մարդկային ռասայի, և Ես շուտով 

կվերցնեմ Իմ Թագը և վերջապես կթագավորեմ երկրի վրա: 

Այնուամենայնիվ, Փշե Պսակը դեռևս կմնա իր տեղում՝ Իմ Սուրբ Գլխի վրա, մինչև գա 

այն օրը, երբ Ես վերջապես կնստեմ Իմ Հոր Կողմից Ինձ խոստացված գահի վրա: 

Ես միակ Ճշմարիտ Թագավորն եմ, միակ Ճշմարիտ Աստված, սակայն Ես կրում եմ 

Փշե Պսակը, որն այնքան դաժանաբար դրվել է անշնորհակալ մարդու կողմից: 

Ինձ համար չէ, որ նրանք կդնեն զմրուխտներով կամ թանկագին քարերով թագ: Ոչ 

նույնիսկ այսօր: Ո՛չ, դրա փոխարեն նրանք կվիրավորեն Ինձ՝ դաժանաբար մերժելով 

այն փրկությունը, որը Ես նվաճեցի նրանց համար, երբ նրանք Ինձ խաչեցին: 

Ես սպասել և սպասել եմ, որ մարդկությունը վեր բարձրացնի իր աչքերը և բացի 

դրանք, որպեսզի տեսնի Ճշմարտությունը: 

Չնայած դրան, այնքան քիչ քրիստոնյաներ են հետևում Իմ Ուսուցումներին: Նրանք 

թուլանում են արտաքին ճնշումներից և լուռ են մնում, մինչ աշխարհը գրկում է մեղքը 

որպես լավ բան: 

Իմ Թագը նախապատրաստվել է, և Ես կհայտնվեմ Փառքի մեջ: Ոչ մի մարդ չի 

կարողանա չտեսնել Ինձ, մինչ Ես կգամ Երկնքից: 

Այս իրադարձությունը տեղի կունենա մի քանի ժամվա ընթացքում, և ուժեղ հավատք 

ունեցող մարդը կգոչի և կուրախանա: 

Այնքան շատերը ամոթով կմնան և վախեցած, երբ տեսնեն Ինձ: Նույնիսկ այն 

ժամանակ, եթե նրանք խնդրեն Ինձ ներել իրենց, Ես այդպես կանեմ, ճիշտ մինչև 

ամենավերջին վայրկյանը: 

Զգուշացեք նրանցից, ովքեր հայտարարում են թե /իրենք/ Ես եմ: Սա շատ կարևոր է, 

քանի որ Ես կգամ միայն այդ մեկ օրը: 

Ես չեմ քայլի երկրի վրա որպես մարդ, քանի որ դա թույլ չի տրված Իմ Հոր կողմից: 

Թող ոչ մի մարդ չխաբի ձեզ: 

Իմ թագավորությունը մոտ է, և թող բոլոր նրանք, ովքեր չեն կարողանում ճանաչել 

Ինձ, Իմ Գոյությունը, կամ Իմ Հոր Գրքում պարունակվող մարգարեությունները, 

իմանան, որ այն հնարավոր չէ կանգնեցնել: 

Սատանան և նրանք, ովքեր հետևում են նրան, Ինձ վրա զորություն չունեն: Միակ 

զորությունը, որ նշանակություն ունի, Աստծո Զորությունն է, ով սիրում է Իր բոլոր 

զավակներին: 

Նախապատրաստվեք Իմ Նոր Թագավորության համար և ուրախ եղեք: Առաջ նայեք 

այդ օրվան, քանի որ դա կլինի այն օրը, երբ ողջ մարդկային տառապանքն 

ավարտվում է լավի համար: 

Միայն նրանք կճաշակեն Իմ Նոր Դրախտը, ովքեր հետևում են Իմ Ուսուցումներին: 

Իմ աշակերտները պետք է ստեղծեն աղոթքի շրջան, որպեսզի փրկեն նրանց 

հոգիները, ովքեր չեն գա Ինձ մոտ նույնիսկ վերջին օրը: 

Խնդրում եմ աղոթեք խաչակրաց աղոթքը իմունիտետի շնորհի համար նրանց 



համար, ովքեր չունեն ուժը իրենք իրենց օգնելու: 

Ձեր Հիսուս  

 

Աստծո օրենքներին հետևողներին կպախարակեն և 

կփնտրեն 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ աշակերտները պետք է հասկանան, որ հանուն Իմ Անվան 

իրենց կրած փորձությունները ավելի կուժեղացնեն իրենց: 

Իմ այս Սուրբ Պատագմների բոլոր հետևորդներին. Դուք երբեք չպետք է թույլ տաք, որ 

ուրիշների կողմից հարձակումները ձեզ վայր գցեն: 

Նույնիսկ եթե նրանք ձեզ վայր գցեն և ամբողջովին ձեզ ոտնակոխ անեն մինչ դուք 

պառկած եք անպաշտպան, իմացեք, որ այդ ժամանակ Ես ձեզ վեր կբարձրացնեմ: 

Ամեն անգամ դուք ավելի ուժեղ կդառնաք, և ձեր վախը ավելի կքչանա: 

Աղոթեք այդ մարդկանց համար, որովհետև դա նրանց մեղքը չէ: Նրանք 

օգտագործվում են խաբեբայի կողմից, որ ձեզ այս Առաքելությունից հեռացնեն: 

Ձեզ պետք է ասվի հիմա, որ շուտով Իմ Գթասրտությունը կողողի ողջ մարդկությունը 

ինչպես կրակի բոց, և այն կվառի յուրաքանչյուր մարդու հոգին: Երբ դա տեղի ունենա, 

աշխարհը կուղղվի դեպի ավելի հանդարտ տեղ: Այնքան շատերը դարձի կգան, և դա 

լավ է: Բայց ինչպես փոթորիկը գիշերով, հակաքրիստոսը կհայտնվի և կքանդի 

խաղաղության այդ զգացողությունը: 

Նա կընդհատի մարդկանց կյանքերը, չնայած սկզբում մարդիկ դա չեն նկատի: Նա 

կդառնա աշխարհի մի շատ հզոր առաջնորդ, և դուք երբեք չպետք է նայեք նրա 

աչքերի մեջ: Ցած խոնարհեք ձեր աչքերը: Դրեք ձեր վստահությունն Ինձ վրա և 

աղոթեք, որ նրանք, ում նա կթունավորի, ազատվեն: 

Ճիշտ ինչպես ցանկացած փոթորկի համար, որը գիտեք, որ գալիս է, պետք է լավ 

նախապատրաստվեք: Մի թողեք ձեր տան ոչ մի մասը առանց պաշտպանության: 

Ձգեք ձեր ամրագոտիները: Կղզիացրեք ձեզ և ձեր ընտանիքին վնասից: Այդ մարդուն 

շատ զորություն է տրվել գազանի կողմից, ուստի պետք է պաշտպանվեք նրանից, 

այլապես նա կլինի պատասխանատու ձեր հոգիները աղտոտելու համար: 

Նրա չարությունը զգուշությամբ թաքցված կլինի ձեզնից, և եթե նախապատրաստված 

չեք, կարող եք ընկնել նրա թակարդը: 



Բարու և չարի միջև մարտը տեղի կունենա  ինչպես երկրի վրա, այնպես էլ նրանից 

դուրս, միևնույն ժամանակ: 

Այս մարտում խնդիրն այն է, որ նրանք, ովքեր կանգնում են հակաքրիստոսի և կեղծ 

մարգարեի կողքին, կերևան որպես մեծ բարիք գործողներ աշխարհում: 

Նրանք, ովքեր հետևում են Աստծո Օրենքներին, կպախարակվեն և նրանց կփնտրեն: 

Իմ Ապաստանն է, ուր դուք պետք է փախչեք: Իմ Սուրբ Սիրտը` Իմ Արյան 

յուրաքանչյուր կաթիլով, դուրս կհեղվի ձեզ վրա` ձեզ պաշտպանելու համար: 

Երբեք հուսախաբ չլինեք: Երբեք միայնակ չզգաք: Ես միավորել եմ ձեզ բոլորիդ այս և 

ուրիշ առաքելությունների միջոցով: Երբ ժամանակը գա, բոլոր նրանք, ովքեր 

հետևում են բոլոր ճշմարիտ մարգարեներին և տեսանողներին տրվող Իմ 

հրահանգներին, կօգնեն փրկելու միլիարդավոր հոգիների:  

Նույնիսկ ձեզնից 20 միլիոնը կարող է փրկել մարդկության մեծ մասը ձեր 

փորձությունների, տոկունության, տառապանքների և աղոթքների միջոցով: 

Սա է Իմ խոստումը ձեզ: 

Աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք, ձեր բոլոր եղբայրների և քույրերի համար: Քանի որ 

միավորված մենք բոլորս կդառնանք Իմ Նոր Թագավորության մասը, և ամեն ինչ լավ 

կլինի: 

Չկասկածեք, սակայն, որ շատ աշխատանք կա անելու մարդկային ռասան դարձի 

բերելու համար: 

Հեշտ չի լինի, բայց այն զորությունն ու շնորհները, որոնք Ես կտամ այս 

Առաքելությանը, կապահովեն, որ Իմ Հոր Սուրբ Կամքը կատարվի այն ձևով ինչպես 

որ պետք է կատարվի: 

Ձեր Հիսուս 

 

 Իմ քահանաներ, դուք չպետք է վիրավորեք Ինձ` 

հայտարարելով, թե Ես ստախոս եմ 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես պետք է բացատրեմ, որ ձեզնից շատերի վրա, ովքեր շատ են 

աշխատում նպաստելու և տարածելու Իմ Սուրբ Խոսքը, առավել քան երբևէ 

կհարձակվեն ինքնակոչ փորձագետներ, ովքեր մի կողմ կհրեն այս պատգամները, 

որպես անարդյունք մի բան: 

Մյուսները, ովքեր հարձակվում են ձեզ վրա, կասեն, որ դուք իրավունք չունեք 

հռչակել Իմ Խոսքը կամ հայտարարել որ այն Ճշմարտությունն է: 

Ի վերջո, ձեզ կսպառնան Իմ Եկեղեցու որոշ սրբազան սպասավորներ և կասեն, որ 

դադարեցնեք այն, ինչ անում եք, քանի որ իրենք վիրավորված են ձեր աշխատանքից: 

Նրանք կասեն, որ այս պատգամներն Աստծուց չեն: 

Նրանք կասկածում են, թե պատգամները գալիս են չար ուժից: Նրանք կասեն, որ այս 

պատգամները հակասում են Իմ Եկեղեցու Ուսուցումներին: Ես նրանց ասում եմ 

հետևյալը: 

Պատգամների ո”ր մասն է ձեզ մոտ այդպիսի սրտի ցավ առաջացնում: Ինչու” չեք 

խոսում Ճշմարտությունը, երբ քննադատում եք Իմ Խոսքը: 

Ինչու” եք հպարտանում հոգևոր հարցերում ձեր ունեցած գիտելիքներով, որը ձեր 

ասելով գերազանցում է Իմին: 

Դուք խոսում եք երկրի վրա Իմ Մարմնի` Իմ Եկեղեցու անունի”ց: Եթե այդպես է, 

ապա Ես դրա իրավասությունը չեմ տվել Իմ Սուրբ Երեցի միջոցով: 

Արդյո՞ք այս պատգամները մերժելու ձեր քարոզարշավը հիմնված է ձեր սեփական 

տեսակտների ու կարծիքներ վրա: 

Դուք մեղադրանք եք բարդում, իսկ հետո սպառնում ձեր հոտին, որ եթե նրանք 

կարդան Իմ Խոսքը` սխալ ուղղությամբ կառաջնորդվեն: 

Դուք ասում եք, որ Իմ Սուրբ Խոսքը պետք է մերժվի, իսկ հետո ասում եք Իմ 

հետևորդներին, թե իրենց պարտականությունն է այդպես անել: 

Ինչու” եք վախենում Թագավորից, Ում երդումով տվել եք ձեր կյանքը: 

Ինձնից չպետք է վախենալ, չնայած դրան, Իմ Խոսքը անհարմարություն է 

պատճառում ձեզ: 

Աշխարհում շատ ինքնակոչ մարգարեներ կան, ովքեր ճշմարիտ չեն, և շատերի 

աղոթքի կարիքն ունեն: Իմ ճշմարիտ մարգարեներն են, որ առաջացնում են 



քահանաների զայրույթը, որ դեռ անվստահ են այս Սուրբ Առաքելության նպատակի 

վերաբերյալ:  

 Զգուշացեք, թե ում եք մարտահրավեր նետում, թույն տարածում և 

զրպարտություններ ստեղծում, քանի որ Ես ձեզ կամ Իմ Եկեղեցուն չեմ տվել դա 

անելու իրավասությունը: Իմ քահանանե՛ր, դուք չպետք է վիրավորեք Ինձ, 

հայտարարելով, թե Ես ստախոս եմ: 

Երբ Ճշմարտության օրը բացահայտվի ձեզ, դուք շատ ամոթ կզգաք: 

Դուք պետք է վայր դնեք ձեր զենքերը և վերացնեք ողջ ատելությունն ու զայրույթը, 

որը հենց հիմա ձեզ տանջում է: Հետո տեսեք, թե ինչ է տեղի ունեցել ձեզ հետ: 

Սատանան խաբել է ձեզ մի այնպիսի ձևով, որ այս Աշխատանքի վրա ձեր բանավոր և 

գրավոր հարձակումներն անցնեն այն սահմանը, որն ակնկալվում է ձեզնից որպես 

քահանաներից: 

Ինչու” է դա տեղի ունեցել: Դա այս Առաքելությունը հետաձգելու և մարդկանց Իմ 

Աղոթքներից հեռացնելու համար է, որոնք ուղարկվել են Երկնքից` հոգիներ փրկելու 

համար: Դուք փորձում եք կանգնեցնել Ինձ` ձեր Հիսուսին, մարդկության փրկության 

Իմ Ծրագրում: 

Սա չափազանց լուրջ վիրավորանք է Աստծո հանդեպ: 

Ահա ձեզ մի Խաչակրաց Աղոթք` օգնելու համար ձեզ, որ արձագանքեք Իմ Կանչին և 

ձեզ կասկածի տառապանքից ազատելու համար: 

Խաչակրաց Աղոթք (86) Ազատիր ինձ կասկածի տառապանքից. 

Ես գալիս եմ Քո առջև շփոթված, անվստահ և հուսախաբ, սիրելի Հիսու՛ս, որովհետև 

ես անհանգստացած եմ Ճշմարտության մասին, որը Դու հռչակում ես Քո 

Պատգամների մեջ: 

Ներիր ինձ, եթե ես վնասել եմ Քեզ: 

Ներիր ինձ, եթե ես չեմ կարող լսել Քեզ: 

Բաց իմ աչքերը, որ հնարավոր լինի ցույց տալ ինձ, թե ինչն ես ուզում որ Ես 

հասկանամ: 

Ես աղերսում եմ Քեզ, որ տաս ինձ Սուրբ Հոգու Զորությունը` ցույց տալու ինձ 

Ճշմարտությունը: 

Ես սիրում եմ Քեզ, սիրելի Հիսու՛ս, և ես խնդրում եմ Քեզ` ազատել ինձ կասկածի 

տառապանքից: 

Օգնիր ինձ պատասխանել Քո Կանչին: 

Ներիր ինձ, եթե ես վիրավորել եմ Քեզ և ավելի մոտեցրու ինձ Քո Սրտին: 

Առաջնորդիր ինձ դեպի Քո Նոր Թագավորություն և շնորհիր ինձ շնորհը, որպեսզի իմ 



սեփական աղոթքների և տառապանքի միջոցով կարողանամ փրկել Քո Սուրբ Սրտին 

այնքան թանկ հոգիներին: 

Ձեր Հիսուս 

 

Անկախ նրանից, թե ձեզ համար որքան կարևոր են ձեր 

երկրային ունեցվածքները, նրանք ոչինչ չարժեն 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, փոփոխությունների ընթացքում, որոնք շատ շուտով դուրս կգան 

աշխարհում, ոչ մեկը երբեք չպետք է մոռանա, որ Աստված էր, որ ստեղծեց աշխարհը, 

և որ միայն Նրա Ձեռքով և Նրա Զորությամբ է, որ ձեր իմացած աշխարհի վերջը կգա: 

Ոչ մի կառավարություն, ոչ մի առաջնորդ կամ մարդ չի կարող վերահսկել 

մարդկության գոյությունը կամ մահը, որը միայն Աստված կարող է որոշել, թե երբ 

կարող են հոգիները թողնել մարմինը: 

Անկախ նրանից, թե ձեզ համար որքան կարևոր են ձեր երկրային ունեցվածքները, 

նրանք ոչինչ չարժեն: Չնայած դրան, շատերն են իրենց կյանքի մեծ մասն անց 

կացնում հետապնդելով հռչակի, հարստության երազանքը և նյութական իրերի 

հավաքումը, որը կարող է վերցվել նրանցից ցանկացած պահի: 

Ահա թե ինչու, այն հոգիները, որոնց հանդեպ Ես խորը կարեկցանք եմ զգում,  

հարստության կորուստ են ունենում: Ես թույլ եմ տալիս որ նրանք զրկվեն ամեն 

ինչից, որպեսզի կարողանամ մաքրագործել նրանց: 

Շատ մարդիկ աշխարհում շատ բան են կորցրել կոռուպցիայի և ագահ 

կազմակերպությունների ձեռքով: Սակայն, մինչ նրանք ուտելու և ապրելու համար 

տուն ունենալու կարիք ունեն, Ես թույլ եմ տալիս այդ տառապանքը: 

Քանի որ միայն այդ ժամանակ է, որ այդպիսի հոգիները կշրջվեն դեպի Ինձ օգնության 

համար: Սա մաքրագործման մի ձև է, որ մարդը կարողանա գալ Իմ առջև 

խոնարհությամբ, մի հատկանիշ, որն էական է ունենալ Իմ Թագավորություն մտնելու 

համար: 

Մի վախեցեք, երբ ձեզ գտնեք այդ վիճակում: Դա կլինի միայն որոշ ժամանակ, և ձեր 

սեփական պատրաստած արդյունքն է: Ժամանակի ընթացքում ամեն ինչ լավ կլինի: 



Դա կլինի մի ժամանակ` ձեր ապագայի  և այն տեղի մասին խորհելու, որը Ես 

պահում եմ ձեզ համար Իմ Նոր Դրախտում: 

Դուք պետք է վաստակեք Ինձ հետ գալու իրավունքը: Երկրի վրա ձեր ժամանակը 

ժամանակավոր է: Շատ հոգիներ, ովքեր աշխարհը տեսնում են որպես նյութական 

հրաշքների վայր, պետք է հասկանան, որ դրանք այն հորդառատ և փառահեղ 

ընծաների պատկերներն են միայն, որոնք սպասում են ձեզնից բոլոր նրանց, ովքեր 

կապրեն Նոր Փառահեղ Դարաշրջանում: 

Ձեր ժամանակն այստեղ ներթափանցված է տառապանքով, անբավարարությամբ, 

ատելությամբ  և հուսահատությամբ Սատանայի ներկայության պատճառով: 

Դուք չեք կարող տեսնել նրան, բայց նա և նրա ընկած հրեշտակներն ամենուրեք են` 

բզելով, հրելով ու գայթակղեցնելով մարդկությանն ամբողջ օրը: 

Շատերը չեն կարողանում ընդունել նրա գոյության փաստը, և դա չափազանց 

անհանգստացնող է: Չնայած դրան, շատերը չեն մերժի, թե ինչ ատելություն են զգում, 

երբ մեկ այլ անձնավորության զայրույթի զոհն են դառնում: Ատելությունը կարող է 

գալ միայն մեկ աղբյուրից: Այն ինքն իրեն գոյություն չունի: Այն հորդում է գազանի 

բերանից: 

Այն հոգիները, ովքեր բաց են, որովհետև չեն ընդունում որ մեղքը գոյություն ունի, 

նրանք լինում են չարի համար հեշտ թիրախներ: Նրանք գնում են դեպի այն 

գայթակղությունները, որոնք չարը դնում է նրանց առջև, սովորաբար` մարմնի 

մեղքերի միջոցով: Այդ հոգիները հեշտ որս են, և չեն տառապում այն հոգիների նման, 

ովքեր դիմադրում են նրան: Հոգիները, ովքեր սիրում են Ինձ` իրենց Հիսուսին, և 

ովքեր հետևում են Իմ Ուսուցումներին խոնարհ սրտով, նրանց վրա է, որ չարը 

ամեբաշատը կենտրոնանում է: 

Սրանք այն հոգիներն են, որոնց Սատանան չափազանց շատ է դժվարանում հաղթել: 

Սրանք այն նույն հոգիներն են, ովքեր Ինձ համար արվող իրենց աղոթքների և 

տառապանքների միջոցով ստիպում են սատանային կծկվել և ոռնալ սարսափից: 

Ձեզնից նրանք, ովքեր սիրում են Ինձ, դուք կարող եք հաղթահարել նրա ունեցած 

ճանկը միայն ձեր տոկունության և դիմացկունության միջոցով: Այդ ճանկը թուլանում 

է ժամ առ ժամ այս Առաքելության պատճառով: 

Եթե և երբ ձեզ վրա հարձակվում են խոսքով, առանց հայտնի պատճառի, կամ երբ ձեզ 

զրպարտում են հանուն Ինձ, ուրեմն իմացեք, որ ձեր աղոթքները հոգիներ են փրկում: 

Խնդրում եմ, լուռ մնացեք այդ հարձակումների ժամանակ, քանի որ երբ սկսում եք 

խոսել ձեզ վրա հարձակվողների հետ, շատ զորություն եք տալիս չարին: 



Ուժեղ մնացեք, Իմ սիրելի աշակերտնե՛ր, հանուն Ինձ: Ես ձեզ վեր կպահեմ, և շուտով 

ձեր տառապանքը վերջ կունենա: 

Ձեր սիրող Հիսուս 

 

ԿույսՄարիամ. Սիրող Աստված հակամարտություն չի 

առաջացնի, ոչ էլ ճեղքվածք 
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Իմ սիրելի զավակնե՛ր, դուք պետք է աղոթեք այս ժամանակ աշխարհում Աստծո բոլոր 

տեսանողների համար: Նրանք շատ են տառապում, և նրանց առաքելության մեջ ու 

առաքելությունից դուրս շատ տարաձայնություններ են ստեղծվել: 

Շատերն են մերժում նրանց: է՛լ ավելի շատերն են մերժում այն տեսանողներին ու 

մարգարեներին, ովքեր աշխարհին հայտնի են դարձրել իրենց առաքելությունը: 

Դուք պետք է միավորվեք որպես մեկ, եթե ճշմարիտ սիրում եք իմ Որդուն: Նախանձի, 

զրպարտանքի կամ ատելության համար տեղ չպետք է մնա ձեր մեջ: Երբ դա լինի, 

/նշանակում է/ չարը գայթակղեցրել է ձեզ հեռացնելու համար ոչ թե մարգարեին, այլ 

իմ Որդու Սուրբ Խոսքը: 

Սա մի ժամանակ է, երբ ոչ մի բաժանում չպետք է թույլ տալ, որը կստեղծի 

պատնեշներ նրանց միջև, ովքեր հետևում են իմ Որդու Ուսուցումներին: 

Երբ կա բաժանում, կա` շեղում: Դա դադարեցնում է աղոթքի հոսքը և ձեզ ուշացնում` 

հոգիներ փրկելու գործում: 

 Սիրող Աստված հակամարտություն չի առաջացնի, ոչ էլ` ճեղքվածք: Հանուն Աստծո 

դիմացինին զրպարտելը մեղք է իմ Հոր Աչքում: 

Երբ դա անում եք, վիրավորում եք իմ Որդուն, ով միշտ ասել է, որ պետք է սիրեք 

միմյանց ինչպես քույր և եղբայր: 

Երբ օգտագործում եք իմ Որդու Անունը` ուրիշների հեղինակությունը փչացնելու 

համար, պետք է խնդրեք իմ Որդուն որ ների ձեզ: 

Ժամանակն է, զավակնե՛րս, ուժեղ լինել և պատվել իմ Որդուն` հիշելով այն ամենն, 

ինչ Նա սովորեցրել է ձեզ: 



Կանխասացված շատ իրադարձություններ հիմա պատարաստ են երևալու 

աշխարհում: 

Ժամանակ չկա բաժանման համար նրանց միջև, ովքեր պատվում են իմ Որդուն: 

Շուտով քրիստոնյաներին կպարտադրվեն բաժանումներ: Ահա թե ինչու միավորված` 

դուք կդառնաք մի ուժեղ բանակ` արժանի հռչակելու Աստծո Խոսքը: 

Բաժանված` դուք կներքաշվեք մի վակուումի մեջ, ուր ձեր եկեղեցուն կպարտադրվեն 

հեթանոս օրենքներ: 

Երբ բաժանում եք առաջացնում, միասնություն չի կարող լինել: 

Միայն հավատի մեջ ուժեղները` միավորված իմ Որդու Սրտի ներքո, առաջ կմղվեն 

իմ Որդու բանակում: 

Ձեր սիրող Մայր, 

Մայր Փրկության 

 

Երբ խոսելու ազատությունը վերցվում է, 

Ճշմարտությունը թաքցվում է 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, մարգարեությունները, երբ ազգերի ազատությունը, ինչը թույլ է 

տալիս նրանց խոսել առանց շղթաների, ավարտվի, պատրաստ են բացահայտվելու: 

2011թ. հունվարի 1-ին քեզ տրված Իմ պատգամում Ես ասացի քեզ, որ 

լրատվամիջոցների միջոցով /լսվող/ մարդկաց ձայնը կթաքցվի մարդկությունից և 

կհեռացվի: 

Երբ լրատվության ազատ ձայնը լռեցվի, ապա իմանում եք, որ ապրում եք 

բռնապետության մեջ: 

Շատ փոփոխություններ են պարտադրվում ազգերին` լրատվամիջոցների 

վերահսկողության միջոցով: Երբ խոսելու ազատությունը վերցվում է, 

Ճշմարտությունը թաքցվում է: Այնուհետև ազգ ազգի ետևից կսնվի հեթանոսների 

կողմից թելադրվող ստերով: 



Աշխարհին տրվում է Ճշմարտության Գիրքը, որպեսզի մարդկությունը կարողանա 

զգալ Աստծո Սերը, և առաջնորդվի դեպի Ճշմարտությունը, որ ազատություն գտնի: 

Ձեր սեփական ընտրությունը կատարելու ազատությունը վերցվում է էլիտար խմբի 

կողմից: Դուք գառների պես եք, որոնց տանում են մորթելու, և ձեզնից շատերը 

կշեղվեն ու կույր կդառնան Ճշմարտության հանդեպ: 

Ազատությունը մի Ընծա է` տրված յուրաքանչյուր մարդու Աստծո կողմից, Ով 

հարգում է Իր զավակների ազատ կամքը: 

Ձեր ազատ կամքի միջոցով դուք շատ ընտրություններ կկատարեք: Այս 

ընտրություններից որոշների վրա Իմ Հայրը խոժոռվում է, սակայն Նա երբեք չի 

միջամտի ձեր ազատ կամքին, քանի որ Նա չի կարող վերցնել այն, ոչ էլ Նա երբևէ 

կվերցնի այն ձեզնից: 

Սատանայի ստրուկները միշտ էլ կհարձակվեն ձեր ազատ կամքի վրա: Նրանք դա 

անում են` ազգերին գայթակղեցնելով՝ վերցնելու նրանց ազատությունը, որոնց վրա 

նրանք կառավարում են: Նրանք անում են դա բազմաթիվ պատճառներով: 

Պատճառներից մեկը` ձեզ ստրուկներ դարձնելն է` իրենց եսասիրական եկամուտի 

համար: Երկրորդը` նրանց բնակչության աճը վերահսկելն է: Երրորդ պատճառը` 

Աստծո բոլոր հետքերը սրբել վերացնելն է: 

Այդ պլանին ականատես են եղել շատ երկրներում Խաչի վրա Իմ Մահից ի վեր: 

Չնայած դրան` արևմտյան աշխարհը կարողացավ որքան հնարավոր է ազատ մնալ 

այդ բռնապետությունից: Այդ ամենը հիմա կփոխվի: 

Ամեն մի ազգ կգրավվի մեկ այլ ազգի կողմից: Նրանք կկռվեն միմյանց հետ 

իշխանության համար: Շատ ազգեր կսկեն ներմուծել օրենքներ, որոնք կհասցնեն 

կոմունիզմի: 

Հետո կգա մի ժամանակ, երբ Կարմիր Վիշապն ու Արջը կվերահսկեն ամեն ինչ, բայց 

շատերը չեն հասկանա դա, որովհետև այդ բռնապետության մեծ մասը թաքնված 

կլինի աչքերից: 

Իմացեք հետևյալը: Երբ Աստծո Անունը վերացնելու փորձերն արմատ գցեն, և դուք 

դառնաք ստերի ստրուկներ, այդ ժամանակ Իմ Հոր Ձեռքը կհարվածի: 

Աշխարհի մեկ երրորդը կվերանա, և Աստվածային միջամտությունը կշարունակվի 

մինչև վերջին օրը: 



Մեղմացնելու համար չար օրենքները, որոնք կներմուծվեն ձեր երկրներ, ուր 

Ճշմարտությունը թաքցված կլինի ձեզնից, դուք պետք է ասեք այս Խաչակրաց Աղոթքը 

(87)` պաշտպանելու համար ազգերին չարից: 

Խաչակրաց աղոթք (87) Պաշտպանիր մեր ազգը չարից. 

Ո՛վ Հայր, հանուն Քո Որդու, փրկիր մեզ կոմունիզմից: Փրկիր մեզ բռնապետությունց: 

Պաշտպանիր մեր ազգը հեթանոսությունից: 

Փրկիր մեր երեխաներին վնասվելուց: 

Օգնիր մեզ տեսնել Աստծո Լույսը: 

Բաց մեր սրտերը Քո Որդու Ուսուցումների հանդեպ:  Օգնիր բոլոր եկեղեցիներին 

հավատարիմ մնալ Աստծո Խոսքին: 

Մենք խնդրում ենք Քեզ պաշտպանել մեր ազգերը հալածանքից: 

Թանկագին Տե՛ր, Գթասրտությամբ նայիր մեզ վրա, անկախ նրանից, թե որքան ենք 

մենք վիրավորում Քեզ: 

Հիսու՛ս, մարդու Որդի, ծածկիր մեզ Քո Թանկագին Արյամբ: 

Փրկիր մեզ չարի թակարդներից: 

Մենք աղերսում եք Քեզ, սիրելի Տե՛ր, միջամտել և դադարեցնել հիմա աշխարհը 

ողողող չարիքը: 

Ամեն: 

Աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք, քանի որ Իմ Հոր Սիրտը կոտրաված է նրանից, թե ինչ 

արագությամբ են մեղսալից օրենքներ բերվում երկրի վրա յուրաքանչյուր ազգի առջև 

այս ժամանակ:  

Հուսացեք, աղոթեք և վստահեք Ինձ, որպեսզի այդ ավերածությունը հնարավոր լինի 

նվազեցնել: 

Աղոթեք, որ որքան հնարավոր է Աստծո զավակներից շատերը միշտ իրենց աչքերը 

բաց պահեն և որ նրանք մնան հավատարիմ Իմ Ուսուցումներին: 

Ձեր Հիսուս 

 

Հրեաների թշնամիները բոլոր ազգերի մեջ 

կհամախմբվեն միասնությամբ` ճզմելու համար 

Իսրայելը 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Հին Կտակարանում հրեաների ճակատագրի վերաբերյալ 

կանխասացված մարգարեությունների ժամանակը շուտով ակնհայտ կդառնա: 

Իմ ընտրյալ ռասան կտառապի: 

Հրեաները, ովքեր մերժեցին Աստծո Ուխտը` գրված Մովսեսի կողմից, կտառապեն, 

ինչպես տառապել են դարեր շարունակ: Իրենց նախահայրերի հողի հանդեպ նրանց 

ունեցած զորությունը կվերցվի, և միակ լուծումը կլինի` կնքել մի պայմանագիր, ուր 

նրանք կդառնան հակաքրիստոսի ստրուկները: Իմ ընտրյալ ռասան կտառապի ճիշտ 

ինչպես Ես տառապեցի, և քիչ գթասրտություն ցույց կտրվի նրանց: 

Հրեաների հետ կվարվեն ավելի վատ, քան նրանց հետ վարվեցին երկրորդ 

համաշխարհային պատերազմի նրանց գենոցիդի ժամանակ: 

Իսրայելում է, որ Տառապանքը կտեսնվի հստակորեն, ինչպես կանխասացվել է: 

Իսրայելի պատճառով է, որ պատերազմները կավելանան, երբ դժվար կդառնա 

որոշել, թե ով է իրական թշնամին: 

Խաղաղության պայմանագիրը կստորագրվի դրանից անմիջապես հետո, և 

խաղաղության մարդը կմտնի համաշխարհային բեմ: 

Եվրոպական Միությունը կվերացնի Աստծո բոլոր հետքերը: 

Տասը եղջյուրներով գազանը, որը Եվրոպական Միությունն է, կվերացնի Աստծո բոլոր 

հետքերը: 

Հիմա է ժամանակը նախապատրաստվելու համար նրանց դաժանությանը, որը կլինի 

աննախադեպ, երբ վերաբերվի քրիստոնեության ոչնչացմանը: 

Որքա՜ն հպարտ կլինեն նրանք, երբ իրենց մեջ թաքնված փոքրը (եղջյուրը) 

կբարձրանա և կպարծենա իր զորությամբ: Նրանք կծափահարեն նոր եկեղեցու 

նշանակված առաջնորդին, և նրա զորությունը կտարածվի աշխարհով մեկ: 

Սա կզարգանա արագորեն, իսկ Իմ այն սրբազան սպասավորներին, ովքեր չեն 

ընդունում այս մարգարեության Ճշմարտությունը` դուք պետք է իմանաք հետևյալը: 

Եթե համաձայնվեք Հռոմի այդ նոր օրենքներին, մի քաղաք, որը կգրավվի ստախոսի և 

հակաքրիստոսի ծառայի կողմից, ապա կդառնաք այդ նոր ռեժիմի բանտարկյալները: 

Երբ տեսնեք Սուրբ Հաղորդության Խորհուրդը փոխված անճանաչելիության 

աստիճան, իմացեք, որ դա կլինի այդ չար ռեժիմի դեմ ձեր մեջքը շրջելու առիթը:  



Իմ Եկեղեցին անսխալական է: Այն կմնա անսխալական: Եթե այնուամենայնիվ, 

մյուսները Իմ Եկեղեցու ներսում ըմբոստանան Իմ Ուսուցումների դեմ և փոխեն 

Սուրբ Խորհուրդները, նրանք մի կողմ կնետվեն Իմ Եկեղեցուց: Նոր ռեժիմը, որն 

Աստծուց չէ, կլինի սխալական, քանի որ այն չի ներկայացնի Ճշմարտությունը: 

Քրիստոնյաները կարող են հավատարիմ մնալ միայն Իմ Ուսուցումներին: 

Եթե հետևեք մարդու կողմից պատարստված կրոնի, չեք կարող ձեզ անվանել 

քրիստոնյա: Ով էլ որ ասում է, թե Իմ Եկեղեցին անսխալական է, ճիշտ է:     

Ով էլ որ հայտարարում է, թե ինքը պատկանում է մի նոր եկեղեցու, որտեղ Իմ 

Ուսուցումները ոտնակոխ են արված, և որտեղ Իմ Խորհուրդները վերացված են, 

ապրում է ստի մեջ: 

Սա մի շատ դժվար ժամանակ կլինի Իմ սրբազան սպասավորների համար, քանի որ 

նրանք պետք է հետևեն Իմ Եկեղեցու կողմից դրված Օրենքներին: Ես ասում եմ ձեզ 

հիմա, որ դուք դեռևս պետք է անեք սա: Բայց հենց որ Իմ Խորհուրդները պղծվեն, 

միայն հետևեք Իմ Ճշմարիտ Եկեղեցուն: Այդ ժամանակ միայն այն սպասավորները, 

ովքեր հետևում են Ճշմարտությանը, միայն նրանք կարող են պահանջել` 

առաջնորդելու Ւմ ժողովրդին այն հրահանգներին համապատասխան, որոնք Ես 

դրեցի երկրի վրա Իմ գտնվելու ժամանակ: 

Հեթանոսության բարձրացումը 

Հեթանոսության բարձրացումը կտարածվի երկրի վրայով մեկ, և դրա արթնացման 

մեջ կստեղծվի խաղաղության մի կեղծ զզացողություն: Հետո կտեսնեք 

հռչակավորներին ստորաքարշություն անելու աճ և ֆանատիկ նվիրվածություն նոր 

դար հոգեկանությանն ու սատանայական պաշտամունքին` քողարկված որպես 

ժամանակակից հոգեբանական թերապիա: Ահա այստեղ է, որ սեփական անձի 

պաշտամունքը կլինի ամենակարևոր գիծը, որին պետք է ձգտել: 

Սեռական անբարոյականությունը կաճի, մինչ Արմագեդոնի պատերազմը ավելի 

կխորանա 

Աբորտն ու մարդասպանությունն այնքան սովորական կդառնան, որ շատերն 

անընկալուն կդառնան որևէ զգացմունքի նրանց հանդեպ, ովքեր խոցելի են: 

Այդ ժամանակ է, որ Իմ բանակը կշարունակի անվախորեն հոգիներ փրկելու իր 

առաքելությունը: Ոչինչ չի կանգնեցնի նրանց, և նրանց աղոթքների յուրաքանչյուր 

ժամի համար Ես կմեղմացնեմ աշխարհում տառապանքի մեծ մասը: 

Հրեաներին Ես ասում եմ հետևյալը: Տուք տառապում եք, որովհետև չկարողացաք լսել 

Աստծո Խոսքը մարգարեների միջոցով: Դուք, այնուամենայնիվ, վերջապես կընդունեք 



Ճշմարիտ Մեսիային շուտով: Հետո դուք նույնպես կմիանաք Իմ Բանակին, մինչ այն 

կքայլի դեպի հակաքրիստոսի դեմ հաղթանակ: 

Դուք կտառապեք ճիշտ այնպես, ինչպես Ես տառապեցի, քանի որ դա կանխասացվել 

է: Այն օրը, երբ Ես կբարձրացնեմ Նոր Երուսաղեմը մոխիրներից, Դավիթի Տունը  

կունենա հաղթանակի իր օրը: Մինչ Իմ Նոր Թագավորությունը կհայտնվի, հեթանոս 

աշխարհի թագավորն ու նրա սպասավորները մոխիր կդարձվեն: 

Իմ Խոստումը` գալու ձեզ Իմ Հոր Թագավորություն բերելու, մոտ է: Ձեզ եմ Ես 

խոստանում Իմ Սերն ու Իմ Հավատարմությունը որպես այնքան վաղուց ձեզ 

խոստացված Մեսիա: 

Սա է ձեր ժառանգությունը: Դուք Ինձ` ձեր Հիսուսին չմերժեցիք, երբ Ես խաչվեցի: 

Դուք մերժեցիք Աստծուն: 

Ես Աստված եմ: Ես ճանապարհն եմ ձեզ համար` մտնելու Նոր Դրախտ: Ընդունեք Իմ 

Ձեռքը, քանի որ Ես սիրում եմ ձեզ, Ես ներում եմ ձեզ: Դուք Իմ ժողովուրդն եք, և Ես 

գալիս եմ ձեզ համար: 

Ձեր Հիսուս  

 

Աշխարհի բոլոր ազգերը միավորված են որպես մեկ 

Աստծո հետ: Բոլորը նույն ընտանիքի մասն են: 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ ես սեր եմ հեղում ձեր ծնողների սրտերի մեջ, դա ձեզ տալիս է 

միայն մի նշույլը այն սիրո, որը Ես ունեմ ձեր հանդեպ Իմ Սրտում: 

 Երեխան, որը սնվում է իր ծնողների մաքուր սիրով, օրհնված է, քանի որ դա այն սիրո 

զգացողությունն է, որն Աստված ունի Իր բոլոր զավակների հանդեպ: 

Իմ Սերը հատկապես ներկա է ընտանիքի սրտում, քանի որ ընտանիքը կազմող սերը 

հիշեցնում է Սուրբ Ընտանիքը: 

Աշխարհի բոլոր ազգերը միացած են որպես մեկ Աստծո հետ: Բոլորը նույն ընտանիքի 

մասն են: Որոշ ընտանիքներում շատ սեր կա, և բոլոր երեխաները ներդաշնակության 

մեջ են իրենց ծնողների հետ: 

Ուրիշ ընտանիքներում բաժանում կա, ուր երեխաները հեռանում են և ընկնում 

վհատության մեջ: 



Երբ երեխան հեռանում է Ճշմարտության ուղուց, մոլորվում է կամակոր արարքներով 

և մասնատում է առաջացնում ընտանիքում: 

Երբ նա ցավի մեջ է և տարված է մարմնի մեղսալից հաճույներով, սոսկալի ցավ է 

պատճառում իր ծնողներին: 

Երբ նա մերժում է իր ծնողների առաջարկած օգնությունը, նրանք ոչ միայն տխրում են 

և տառապում, այլև հիվանդանում են անհանգստությունից: 

Երբ նա իր մեջքն է շրջում իր եղբայրներին ու քույրերին, նրանց ցավ և տառապանք է 

պատճառում և մերժում նրանց, ապա նա մերժում է իր ողջ ընտանիքին: 

Այս մասնատված ընտանիքը, չնայած միավորված է` փրկելու համար կամակոր 

որդուն, չի կարող խաղաղություն գտնել: 

Նրանք պատրաստ են ամեն ինչ զոհաբերել, միայն թե փրկեն իրենց խեղճ հեռացած 

զավակին կյանքում իր երջանկության հնարավորությունը ոչնչացնելուց: 

Նույն բանը ճիշտ է Աստծո այն զավակների համար, ովքեր մերժում են Նրա Սերն ու 

Գթասրտությունը: Ինչպե՜ս է դա ստիպում Նրան ողբալ վշտից: 

Իմ այն հետևորդները, ովքեր ականատես են այդ հոգիներին, որ թափառում են 

աշխարհում` սփոփանք փնտրելով բաների մեջ, որ Աստծուց չեն, նրանք նույնպես 

վիշտ են զգում իրենց սրտում: Նրանք նաև վախ են զգում, որովհետև գիտեն, որ մինչև 

այդ խեղճ հոգիներ չխնդրեն Ինձ` իրենց Հիսուսին, որ փրկեմ իրենց, ապա կկորչեն 

ընդմիշտ: 

Երկրի վրա Իմ Կենդանի Եկեղեցին` կազմված Իմ բոլոր հետևորդներից, պետք է օգնի 

Ինձ փրկել յուրաքանչյուր հոգու: 

Առանց Աստծո ամբողջ Ընտանիքի միայն ցավալի վերամիավորում կլինի, նույնիսկ 

եթե միայն մեկ հոգի կորչի Ինձ համար: 

Մենք մեկ ենք` Աստծո բոլոր զավակներս: Բերեք Ինձ, ձեր աղոթքների միջոցով, ձեր 

միջից նրանց հոգիները,  ներառյալ նրանց, ովքեր չեն ընդունի Աստծո Գոյությունը, և 

նրանց, ովքեր ներգրավված են այնպիսի մեղսալի կյանքի մեջ, որ չեն կարողանում 

հեշտությամբ դուրս պրծնել:  

Հետո Ինձ մոտ բերեք այն մոլորված մեղավորների հոգիները, ովքեր ընկնում են չարի 

կողմից իրենց առջև դրված ամեն մի թակարդի մեջ: 

Այնտեղ, ուր կա կամք Իմ աշակերտների կողմից` փրկելու հոգիներ, Ես 

կբազմապատկեմ այդ հոգիները հազար անգամ: Սա Ես խոստանում եմ ձեզ: Ձեր 

ջանքերը  չեն կորչի: Ձեր տառապանքի յուրաքանչյուր մասնիկը, որը դուք կրում եք 



Իմ Անվամբ, առաջարկված Ինձ` կամավորաբար, կօգտագործվի` փրկելու համար 

մարդկության մեծ մասին: 

Սիրեք ձեր ընտանիքն այնպես, ինչպես Ես եմ սիրում ձեզ: Սիրեք ձեր եղբայրներին և 

քույրերին, ինչպես կսիրեիք ձեր սեփական ընտանիքում, և Ես կողողեմ ձեզ 

շնորհներով: 

Սիրեք ձեր թշնամիներին և ապացուցեք դա՝ աղոթելով նրանց համար, և Ես կփրկեմ 

նրանց հոգիները: 

Ձեր Հիսուս 

 

Սիրո բոցը հանգցնում է ատելության կրակը 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, միայն երբ ատելության թիրախ ես, այդ ժամանակ ես կարողանում 

ճշմարտապես հասկանալ, թե ինչ զորություն ունի չարը մարդկության վրա: 

Ատելությունն առաջացնում է Սատանան, ով օգտագործում է այն` գայթակղեցնելու 

համար մարդկանց, որ շրջվեն իրենց ընկեր եղբայրների ու քույրերի դեմ:   

Ատելությունը սնում է ատելություն, երբ մի հոգի ատում է մեկ ուրիշին, և դա 

սովորաբար առաջ է բերում բարկություն: 

Բարկությունը կարող է առաջանալ որպես արդյունք տարբերի կարծիքների: Եթե այն 

չվերահսկվի, այն կարող է շատ արագ փոխվել ատելության: 

Երբ որևէ մեկը հարձակվում է մեկ այլ մարդու, կազմակերպության կամ ազգի վրա, 

կարծիքների տարբերության պատճառով, այն կարող է առաջ բերել ատելության 

հեղեղ կարճ ժամանակի ընթացքում: 

Ահա թե ինչու Ես կոչ եմ անում բոլոր նրանց, ովքեր իրենց գտնում են այդպիսի 

զայրույթի թիրախ դարձած, միշտ մնալ արժանապատվության մեջ: Նույնիսկ երբ ինչ-

որ մեկը վիրավորում է ձեզ դեմ առ դեմ կամ ձեր մեջքի ետևում, դուք պետք է 

զգուշանաք խոսել  /չմտնել վեճի մեջ/ նրանց հետ: Երբ վիճեք, կգայթակղվեք մեղք 

գործել: 

Սատանան խրախուսում է մարդկանց, որ բարկանան: Հետո նա օգտագործում է 

բարկությունը, որ բարկություն առաջացնի մյուս անձնավորության մեջ, և այդպես 

շարունակվում է, մինչև ատելություն է ներարկվում երկու կողմերի մեջ: 

Նա` չարը, ատելություն է ոգևորում, որպեսզի կարողանա առաջ բերել բաժանում: 



Բաժանումը միասնության հակառակն է: Միասնությունը Աստծո կողմից տրված 

Շնորհ է: Երբ մարդիկ միավորված են որպես մեկ և հարգում եմ միմյանց, սերը ներկա 

է: Սերն Աստված է, ուրեմն Աստված է ոգեշնչել այդ միասնությունը: 

Սատանան օգտագործում է ատելությունը` բաժանելու համար ազգերին, քանդելու 

համար ամուսնությունները, մարդասպանություններ գործելու համար և արատավոր 

հանցագործությունները մեծացնելու համար: Երբ Սատանան պարտվի, 

ատելությունն ի վերջո կոչնչացվի և այլևս աշխարհում գոյություն չի ունենա: 

Սերը կարող է սպառել ատելությունը: Երբ ինչ-որ մեկը բարկացած է ձեզ վրա, պետք է 

փորձեք պատասխանել սիրով: Դա կարող է շատ դժվար լինել, բայց կտեսնեք որ Իմ 

օգնությամբ ատելությունն արագորեն կվերացվի: 

Սիրո բոցը հանգցնում է ատելության կրակը: Այն ոչնչացնում է ատելությունը: Սերն 

Աստված է, և որպես Աստված մեծ զորություն ունի գազանի վրա: Ուրեմն սա է 

լուծումը` գազանին ձեր կյանքից դուրս քշելու համար: 

Մեծ քաջություն է պետք` ատելության դեմ որպես զոհեր ոտքի կանգնելու համար: 

Եթե անեք այնպես, ինչպես Ես եմ խնդրում ձեզ, և կանչեք Ինձ` ձեզ քաջություն տալու 

համար, ապա կարող եք պարտության մատնել ատելությանը: 

Ձեր Հիսուս  

 

Ես կոչ եմ անում մարդկությանը նախապատրաստվել Իմ 

Մեծ Գթասրտությանը 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, քո ողջ զորությամբ և ուժով, Ես կոչ եմ անում մարդկությանը 

նախապատրաստվել Իմ Մեծ Գթասրտության համար: 

Ձեզնից նրանք, ովքեր խոնարհ սիրտ ունեն և հոգու պարզություն, Ես ձեզ կոչ եմ 

անում աղոթել նրանց հոգիների համար, ովքեր կմեռնեն Նախազգուշացման 

ընթացքում: 

Որքա~ ն կարիք ունեն նրանք ձեր աղոթքներին: Որքա~ն կարիք ունեմ Ես ձեր 

տառապանքին: Ձեր կողմից Ինձ տրված երկու Ընծաներն էլ կօգնեն փրկելու նրանց, 

ովքեր չեն կարող փրկվել իրենց սեփական ազատ կամքով: 

Մինչ Իմ Գթասրտության Բոցը կհեղվի ողջ աշխարհի վրա, շատերը կուրախանան, 

բայց մեղավորների համար դա կլինի մի ցավոտ ժամանակ, ովքեր ի վիճակի չեն լինի 

Ինձնից ներում խնդրել իրենց հպարտության պատճառով: 



Նրանց մաքրագործումը ցավոտ կլինի, և նրանցից շատ տառապանք կպահանջվի 

որպեսզի ազատագրվեն Իմ Աչքում: 

Ինչպե~ս դուրս կշրջվեն չար մարդկանց սրտերը, և շատերը կընկնեն Իմ առջև 

հոգեվարքի մեջ` սարսափն իրենց սրտերում: Թող նրանք իմանան, որ չնայած շատ 

կտանջվեն, միլիարդավորներ կդառնան սրտով և հոգով մաքուր: Այդ ժամանակ 

նրանք վերջապես նախապատրաստված կլինեն Իմ Գալուստի մեծ օրվան: 

Աղջի՛կս, Իմ հետևորդների փորձությունները կավելանան և կուժգնանան 

Նախազգուշացումից առաջ: 

Երբ Ինձ այդպիսի տառապանք եք առաջարկում, Ես կփրկեմ միլիոնավորների 

կյանքեր: Խնդրում եմ, դժկամությամբ մի առաջարկեք Ինձ այդ տառապանքները, 

քանի որ մեծ հրաշքներ կտրվեն չնայած այն անշնորհակալ մարդկանց, ովքեր ամոթ 

չունեն իրենց սրտերում այն չարության համար, որի մեջ մեղավոր են: 

Ոչ մի հոգու չի խնայվի, որ չտեսնի թե ինչպես է Իմ Աչքում երևում իր հոգու վիճակը: 

Երբ նրանք տեսնեն իրենց հոգու խղճալի վիճակը, խորապես կամաչեն: Նրանք, ովքեր 

անկեղծորեն կվշտանան Աստծո դեմ իրենց վիրավորանքների համար, ներում 

կստանան: Նրանցից կպահանջվի անցնել մաքրագործման միջոցով, որը նրանք 

պետք է ընդունեն խոնարհությամբ: 

Շատ, շատ հոգիներ կընդունեն Իմ Գթասրտության Ձեռքը, բայց այն հոգիները, ովքեր 

մահացու մեղք են գործել, այնքան կարծրացած կլինեն, որ կխուսափեն Իմ 

Գթասրտությունից: Այս խաչակրաց աղոթքը պետք է ասվի հոգիների համար 

Նախազգուշացումից հետո: 

Խաչակրաց աղոթք (88) հոգիների համար` Նախազգուշացումից հետո. 

Ո՛վ Հիսուսի Սուրբ Սիրտ, Գթասրտություն ցույց տուր մեզ բոլորիս՝ խեղճ 

մեղավորներիս: 

Լուսավորիր այն բոլոր քար սրտերը, որոնք այնքան հուսահատորեն ուղղորդության 

կարիք ունեն: 

Ներիր նրանց իրենց անօրինությունները: 

Օգնիր նրանաց Քո Սիրով և Գթասրտությամբ գտնել իրենց սրտերի մեջ՝ հասկանալու 

Ազատագրման Քո մեծ Ընծան: 

Ես աղերսում եմ Քեզ ներել բոլոր հոգիներին, ովքեր մերժում են Աստծո 

Ճշմարտությունը: 



Ծածիր նրանց Քո Լույսով, սիրելի Հիսու՛ս, որպեսզի այն կուրացնի նրանց սատանայի 

չարության և թակարդների հանդեպ, ով կփորձի կտրել նրանց Քեզնից 

հավիտենությունը: 

Ես աղերսում եմ Քեզ տալ Աստծո բոլոր զավակներին ուժ, որպեսզի նրանք 

շնորհակալ լինեն Քո Մեծ Գթասրտության համար: 

Ես խնդրում եմ որ Դու բացես Քո Թագավորության Դուռը բոլոր հոգիների համար, որ 

թափառում են երկրի վրա անօգնական և անհույս վիճակում: 

Ամեն: 

Գնացեք, Իմ աշակերտնե՛ր և հավատարիմ մնացեք ձեր հոգիներն Իմ Աստվածային 

Գթասրտության համար նախապատրաստելու Իմ հրահանգներին: 

Ձեր Հիսուս 

 

Կույս Մարիամ. Որպես Փրկության Մայր Ես կօգնեմ ձեզ 

և ձեր ընտանիքներին նվիրաբերվել Իմ Որդուն 
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Զավա՛կս, խնդրում եմ ասա իմ զավակներին, որ կանչեն ինձ`իրենց սիրող Մորը, 

որպեսզի ես կարողանամ պաշտպանել նրանց խառնաշփոթի և հուսահատության 

այս ժամանակ: 

Իմ Անարատ Սիրտն այն ապաստանն է, դեպի ուր դուք պետք է շրջվեք, որպեսզի իմ 

միջամտության միջոցով կարողանաք նորոգել ձեր հավատը և վստահեք իմ Որդուն: 

Ես կգամ ձեզ օգնության, և ձեզանից յուրաքանչյուրի համար սիրո ու կարեկցանքի իմ 

արցունքները կթափվեն, իսկ հետո դուք խաղաղություն կզգաք ձեր սրտում: 

Իմ օգնությամբ, որը դուք պետք է փորձեք փնտրել ամեն օր, իմ Որդին ձեզ կտա 

անհրաժեշտ շնորհները, որպեսզի արժանի դառնաք Նրա Մեծ Գթասրտությանը: 

Երբեք չտատանվեք կանչել ինձ, քանի որ ինձ մի հատուկ ընծա է տրվել իմ Որդու 

կողմից: 

Ես կօգնեմ ձեզ նախապատրաստել ձեր հոգիները, որ դրանք հաճելի լինեն իմ 

Որդուն: 



Իմ օգնությունը ձեզ ավելի ուժեղ կդարձնի, և դուք մի մտերմություն կզգաք իմ Որդու 

հանդեպ, որը ձեզ համար այնքան սփոփիչ կլինի, որ նորից կգաք ինձ մոտ, որպեսզի 

ես կարողանամ ձեզ ապահով պահել: 

Որպես Փրկության Մայր ես կօգնեմ ձեզ և ձեր ընտանիքներին նվիրաբերվել իմ 

Որդուն` Հիսուս Քրիստոսին: 

Դուք երբեք չպետք է վախենաք իմ Որդուց, անկախ նրանից, թե ինչպես եք մեղանչել, 

որովհետև Նա միշտ հույսով է և սպասում է ձեզ, որ կանչեք Իրեն: Նրա 

Գթասրտությունը ձեր հասկացողության սահմաններից այն կողմ է: 

Իմ քաղցր զավակնե՛ր, երբեք չպետք է բարդացնեք աղոթքը: Դուք պետք է միայն 

խոսեք իմ Որդու հետ և կանչեք ինձ, որպեսզի ես օգնեմ ձեզ մոտենալ Նրան: 

Ձեր Երկնավոր Մայր 

Մայր Փրկության 

 

Կեղծ մարգարեն արդեն պլանավորել է, թե ինչպես 

կստանձնի սպասավորությունը կաթոլիկ եկեղեցում 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, մինչ ժամանակը մոտենում է, որ կեղծ մարգարեն հայտնի դարձնի 

իրեն, նա և նրա համախորհներն արդեն նախապատրաստություններ են տեսել` 

մերժելու համար այս Պատգամները: 

Շատ կեղծ մարգարեներ են թափանցում Իմ հետևորդների մեջ ամեն անկյունում: Սա 

ոչ միայն շփոթություն կառաջացնի, այլև նրանք կհեռացնեն Ինձնից Աստծո 

զավակներին: 

Մինչ քեզ շարունակում են մերժել Իմ Եկեղեցու ներսում գտվող խմբակցությունները, 

նրանք կանտեսեն Ինձ, հայտարարելով, դրա փոխարեն, թե ուրիշ ինքնակոչ 

մարգարեներ են Ճշմարտությունը բերում մարդկությանը: 

Իմ սրբազան սպասավորներից մեկը դավաճանել է Ինձ` ինչպես Հուդան իրենից 

առաջ: Նա կլինի ինչպես մի փուշ քո կողի մեջ: 

Մինչ Իմ Եկեղեցու Խաչելությունը սկսվում է նրա վերջին օրերին, ամեն ինչ, որ տեղի 

ունեցավ Իմ Տառապանքի ժամանակ, հիմա կկրկնօրինակվի երկրի վրա: 



Առաջին հերթին կմերժվի Իմ Սուրբ Խոսքը: 

Հետո կդավաճանեն Իմ վերջին մարգարեին Իմ Սուրբ Հաղորդության Ներկայությամբ: 

Քեզ, աղջի՛կս, այդ կեղծ մարգարեներից մեկը կհայտարարի որպես խաբեբա, ով դա 

կանի մի կաթոլիկ եկեղեցում Իմ Պատարագի սեղանի առջև: 

Նրանց հայհոյական խոսքերը կարժանանան ծափահարությունների սուրբ զգեստներ 

հագած Իմ թշնամիների կողմից: 

Այդ ընթացքում շատ կեղծ մարգարեներ կհայտնվեն, այնպես, որ նրանց ձայնը 

խլացնի Իմը: Հետո նրանց միջից մեկը կփորձի ոչնչացնել քեզ: 

Իմ Հոր Ձեռքը հարվածով կիջնի նրանց վրա, ովքեր կվնասեն Նրա մարգարեներին` 

ուղակված նախապատրաստելու աշխարհն Իմ Երկրորդ Գալուստի համար: 

Ցավոք, շատ թշվառ հոգիներ կմոլորեցվեն: Խնդիրն այն չէ, որ նրանք կմերժեն քեզ, 

աղջի՛կս: Այլ այն, որ նրանք չեն թողնի որ հոգիներ փրկվեն: 

Ես կոչ եմ անում բոլորիդ, ովքեր սիրում են Ինձ, որ ուշադիր լսեք կեղծ մարգարեների 

խոսքերը: Տեսեք, թե ինչպես քահանաները դրանք հարցականի տակ չեն դնի: Տեսեք, 

թե ինչպես քահանաները հավանություն կտան դրանց: Եվ թե ինչպես նրանց թույլ 

կտրվի քարոզել ստեր Իմ Հոր Տան ամբիոններից: 

Այս իրադարձությունները կլինեն համատարած, և դրանք ճանապարհ կհարթեն կեղծ 

մարգարեի համար, ով կգա շուտով` պահանջելու համար իր գահը: 

Պղծությունը, որը կպարտադրվի կաթոլիկ եկեղեցուն, կբարդացվի այդ ժամանակ 

հակաքրիստոսի աշխատանքով: 

Այդ մարդը, որին ուղղություն է տալիս Սատանան, կերևա որպես Իսրայելի ընկեր: 

Հետո`կթվա թե նա պաշտպանում է Իսրայելին Բաբելոնի աջակցությամբ, որը 

Եվրոպական Միությունն է: 

Միջին Արևելքում միտումնավոր կերպով հարուցված բոլոր պատերազմները 

կտարածվեն Եվրոպայում: 

Հակաքրիստոսը կտարածի աթեիզմ Նոր համաշխարհային կրոնի քողի տակ, որը 

կգլխավորի կեղծ մարգարեն: Աղջի՛կս, գաղտնիքները, որոնք Ես բացահայտել եմ քեզ 

կեղծ մարգարեի ինքնության և այլ հարցերի մասին, դեռևս չպետք է բացահայտվեն: 

Այնուամենայնիվ իմացիր հետևյալը: 



Կեղծ մարգարեն, ով կձևացնի թե Աստծո մարդ է, արդեն պլանավորել է, թե ինչպես 

կստանձնի սպասավորությունը կաթոլիկ եկեղեցում: 

Նա և հակաքրիստոսն արդեն միասնաբար աշխատում են աշխարհի վրա 

ամայություն բերելու համար, որը կլինի կաթոլիկ եկեղեցում պղծության 

իրականացումից հետո: 

Իմ հետևորդնե՛ր, դուք չպետք է լսեք նրանց, ովքեր փորձում են դադարեցնել ձեր 

աղոթքները: Դուք պետք է հարցնեք, թե Աստծո ո՞ր մարդը կարգելի աղոթքներ ասելը, 

Իմ Աստծվային Գթասրտության աղոթքն ասելը, Սուրբ Վարդարանն աղոթելը: 

Պատասխանն այն է, որ ով էլ որ փորձում է ձեզ ետ կանգնեցնել աղոթելուց, նույնիսկ 

եթե նրա հագին սրբազան սպասավորի հագուստ է, նրան չպետք է վստահել: 

Սրանք վտանգավոր ժամանակներ են Իմ ճշմարիտ մարգարեների համար, ովքեր 

միշտ կմերժվեն: Այսպես կիմանաք, թե ովքեր են նրանք:  

Ճիշտ ինչպես Ես մերժվեցի, տանջանք կրեցի, խարազանվեցի և նվաստացվեցի Իմ 

ժամանակի քահանաների կողմից, նույն կերպ կտառապեն նաև Իմ մարգարեները: 

Երբեք մի մերժեք ճշմարիտ մարգարեներին: Լսեք այն աղոթքները, որոնք նրանք 

կբերեն մարդկությանը որպես Ընծա Երկնքից: Եթե նրանք ձեզ աղոթքներ չեն բերում, 

ուրեմն նրանք Իմ կողմից ուղակված չեն:  

Եթե քահանաները, եպիսկոպոսներն ու մյուս սրբազան սպասավորներն 

հրապարակայնորեն նրանց ողջունում են բաց բազուկներով իրենց եկեղեցիների մեջ, 

նրանք Իմ կողմից ուղարկված չեն: 

Ճանաչեք Ինձ: Ճանաչեք Իմ մարգարեներին: Նրանք կտառապեն այն նույն 

տառապանքով, որը Ես կրեցի: Նրանք կմերժվեն Իմ Եկեղեցում գտնվողների կողմից, 

Իմ հետևորդների և ուրիշների կողմից , ովքեր հռչակում են թե խոսում են Իմ Անվամբ: 

Նրանց բաժինը հեշտ չի լինի: Չնայած դրան, նրանց հրապարակային մերժման, 

նրանց մասին տարածված թունավոր զրպարտանքների, որոնց նրանք ստիպված են 

դիմանալ, դրանց միջոցով է, որ կճանաչեք Ինձ: 

Գնացեք հիմա և թույլ մի տվեք, որ ձեր սրտերը խաբվեն ստախոսներից: 

Ձեր Հիսուս 

 



Նախազգուշացումը կմաքրագործի Աստծո 

զավակներին` նախապատրաստելու համար Իմ 

Երկրորդ Գալուստին 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ինչպես Իմ Հայրը նախապատրաստեց աշխարհն Իմ Առաջին 

Գալուստին, այնպես էլ հիմա Նա նախապատրաստում է Իր զավակներին Իմ 

Երկրորդ Գալուստի համար: 

Ողջ Երկինքը հրճվում էր, երբ Ես ծնվեցի, քանի որ նրանք գիտեին, որ Ես ուղարկվել 

էի փրկելու համար մարդկությունը հավիտենական դատապարտությունից: Հիմա 

բոլոր հրեշտակների և սրբերի հիերարխիան հրճվում է, քանի որ հիմա 

նախապատարստություններ են ընթանում նախապատրաստելու աշխարհը Ինձ` 

Հիսուս Քրիստոսին, մարդու Որդուն, մեկ անգամ ևս դիմավորելու համար:  

Միայն Իմ Հայրը գիտի ամսաթիվը, բայց Ես կարող եմ ասել ձեզ, որ դա շատ չի 

ուշանա Նախազգուշացման տեղի ունենալուց հետո: 

Սա այն ժամանակն է, որին Իմ Հայրն այնքան համբերությամբ սպասել է: Վերջապես 

Նա կարող է նետել գազանին ու նրա դևերին, որոնք քայլում են երկրի վրա` 

տանջելով Նրա զավակներին, անդունդի մեջ: 

Նախազգուշացումը կմաքրագործի Աստծո զավակներին` Իմ Երկրորդ Գալուստին ի 

նախապատրաստություն: 

Այն անհրաժեշտ է, որովհետև դա կնշանակի, որ շատ մարդիկ թողություն կփնտրեն 

իրենց մեղքերի համար, որ առանց Նախազգուշացման չէին անի: 

Երկրաշարժները, փոթորիկները, ջրհեղեղներն ու ոչ սեզոնային եղանակները 

կշարունակեն մաքրագործել երկրը թույնից: Հողը, ծովը և օդը նույնպես 

կմաքրագործվեն` նախապատրաստվելով Նոր Դրախտի համար, երբ Երկինքն ու 

Երկիրը կմիավորվեն որպես մեկ: 

Ամեն ինչ զգուշությամբ կազմակերպված է, Իմ Հոր Աստվածային պլանին 

համապատասխան: Մարդկանց մեջ շատ քիչ բան գիտեն Աստվածային օրենքների 

մասին, որոնք ղեկավարում են Իմ Հոր Թագավորությունը երկրի վրա և Երկնքում: 

Ձեզ շատ բան է սովորեցվել մարգարեների և Իմ Ուսուցումների միջոցով: Չնայած 

դրան, ձեզ համար շատ բան առեղծված է մնում: Երբ առեղծվածները բացահայտվեն 



ձեզ ժամանակի ընթացքում, այդ ժամանակ կհասկանաք մարդկային տառապանքի 

պատճառը: 

Դուք, Աստծո ուսյալ գիտնականներից շատերդ, ձեր կարողացածի չափ հավատարիմ 

եք մնում Իմ կողմից դրված Օրենքներին: 

Ուրեմն իմացեք, որ այն Սերը, որն Աստված ունի Իր զավակների հանդեպ, անցնում է 

ցանկացած աստվածաբանական մտածողությունից այն կողմ:  

Դա ճիշտ է նաև հասարակ հոգու համար, ով ճշմարիտ սեր է զգում Իմ` իր սիրող 

Հիսուսի հանդեպ, առանց վերլուծելու, թե ինչու: 

Վստահելով Ինձ և ընդունելով, որ Իմ Սերը Գթառատ ու Համբերող է, ուրեմն իմացեք, 

որ Ես կիրականացնեմ Իմ Հոր կողմից տրված Խոստումները: 

Նրա Աստվածային Կամքը կկատարվի վերջապես: Միայն Նրա Կամքը կարող է 

ապահովել խաղաղություն Իր զավակների միջև: Սա կլինի ցուցադրությունը, 

որպեսզի Նրա ողջ արարչությունը սիրի Նրան, ընդունի Նրա Սերն ու Ընծաները, 

որոնք Նա ցանկանում է հեղել Իր զավակների վրա: 

Աշխարհը մի հայացք է նետել միայն Իմ Հոր կողմից ստեղծված հրաշքների մի 

պատառի վրա: 

Նրա զավակները դեռ պետք է ականատես լինեն այն Նրա Թագավորության Ճշմարիտ 

Փառքին, որը սպասում է նրանց: 

Հիմա ամեն ինչ լուծում կստանա, երկրի վրա սատանայի կողմից առաջնորդվող 

ընկած հրեշտակների պատճառած շատ ցավերից ու տառպանքներից հետո: 

Վերջնական մարտը ցույց կտա վերջապես չարի ավերածություններն ավարտված: 

Նախազգուշացումը մի Հրաշք է` թույլ տրված Իմ Հոր կողմից, ապահովելու համար, 

որպեսսզի Նրա զավակներից որքան հնարավոր է շատերը մտնեն Իմ Նոր 

Թագավորություն: 

Վերջին չորս տասնամյակների ընթացքում սխալ ուղղությամբ առաջնորդվող 

սրբազան սպասավորների հավատի ուրացության և վարդապետական սխալների 

պատճառով սա միակ ճանապարհն է մարդկությանն արագորեն միավորելու համար: 

Ներկա ժամանակներում աշխարհում բնակչության թիվը նշանակում է, որ 

միլիարդավոր մարդիկ կարող են փրկվել Գիտակցության այդ Լուսավորման 

ժամանակ: 



Մինչ ժամանակը հիմա շարժվում է դեպի Մեծ Տառապանքը, Ես` Աստծո Գառը, 

աշխարհին կբացահայտեմ Հովհաննուն տրված Կնիքների բովանդակության 

ճշմարիտ իմաստը: 

Ճշմարտության Գիրքը Աստծո Խոսքն է` արդեն տրված մարդկությանը մինչև հիմա 

Իմ Հոր Գրքի միջոցով: Այն հիշեցնում է Աստծո զավակներին Ճշմարտության մասին, 

քանի որ այնքան շատերն են այն մոռացել: 

Այն նաև կբացահայտի վերջին ժամանակների որոշ առեղծվածներ` տրված 

Դանիելին, որպեսզի դուք բոլորդ նախապատրաստված լինեք մտնել Նոր Դրախտ ձեր 

սեփական ազատ կամքով: 

Մի մերժեք Ճշմարտությունը, մինչ այն տրվում է ձեզ հիմա, քանի որ դա նման կլինի 

նրան, երբ հիվանդ մարդը մերժում է հիվանդության բուժումը: Առանց Ճշմարտության 

դուք լավ նախապատրաստված չեք լինի մտնելու Իմ Նոր Դրախտ: 

Ձեր Հիսուս   

 

Սուրբ Հոգու Կրակը կզգացվի յուրաքանչյուրի սրտում 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ ցանկությունը ոչ թե Իմ հետևորդներին վախեցնելն է, այլ այն 

Սիրո և Կարեկցության ցուցադրումը, որը Ես ունեմ Իմ Սրտում յուրաքանչյուր 

մարդու, կնոջ և երեխայի հանդեպ: 

Աստծո զավակներից ամեն մեկի` ներառյալ նրանց հանդեպ, ովքեր չեն հնազանվում 

Աստծո Խոսին, Իմ ունեցած Սիրո պատճառով է, որ Ես ցանկանում եմ ծածկել նրանց 

Իմ Գթասրտության Բոցով: 

Պատրաստ եղեք, դուք բոլո՛րդ, քանի որ շուտով ականատես կլինեք Աստծո 

Զորությանը և Նրա Աստվածային Միջամտությանն աշխարհում, երբ Նա 

կդադարեցնի ամեն ինչ որ կա, տասնհինգ րոպեով: 

Սուրբ Հոգու Կրակը կզգացվի յուրաքանչյուրի սրտում: 

Նրանց համար, ովքեր շնորհի վիճակում են, դա կլինի Իմ` ձեր Հիսուսի հանդեպ 

ուրախության, սիրո և կարեկցանքի զգացողություն: 



Նրանց համար, ովքեր ներելի մեղքի մեջ են, նրանք կզգան քավարանի ցավը, բայց 

շուտով կմաքրագործվեն և հետո մի խորը խաղաղություն ու սեր կզգան Իմ հանդեպ 

իրենց սրտերում: 

Նրանց համար, ովքեր մահացու մեղքի մեջ են, նրանք կզգան այն ցավն ու 

թշվառությունը, կարծես թե ընկղմվել են դժոխքի կրակների մեջ: 

Ձեզնից ոմանք, մեղքի այդ վիճակում, կխնդրեն Իմ ներողամտությունն ու շնորհը` 

դադրեցնելու համար ձեր ներքին տառապանքը: Ես դա կշնորհեմ ձեզ, եթե 

կարողանաք ձեր սրտում գտնել ճշմարիտ զղջում և ընդունեք, որ ձեր մեղքերը Ինձ 

ծանր վիրավորանք և ցավ են պատճառում, քանի որ վիրավորում են Աստծուն: 

Կլինեն նաև այնպիսի խեղճ դժբախտ հոգիներ, ովքեր կթքեն Ինձ վրա, կկռվեն Ինձ 

հետ ու կշրջեն իրենց մեջքը: Սարսափը, որ նրանք կզգան, կլինի այն պատճառով որ 

նրանք բռնված կլինեն Սատանայով:  

Նրանք ի վիճալի չեն լինի դիմանալ այն ցավին, երբ ականատես լինեն Իմ Լույսին, և 

կվազեն դեպի չարի գիրկը, որի խավարն իրենց սփոփանք է բերում: 

Ի վերջո կլինեն այնպիսիք, ովքեր վայրկենապես կմահանան իրենց զգացած շոկի 

պատճառով: Խնդրում եմ աղոթեք այդպիսի հոգիների համար ամեն օր, քանի որ ձեր 

աղոթքները նրանց համար մուտք կվաստակեն Իմ Թագավորություն: 

Սա երբևէ Աստծո զավակներին շնորհված ամենամեծ հրաշքնեերից մեկն է: 

Այդ իրադարձության ընթացքում Իմ կատարած Հայտնությունը ձեզ` կարթնացնի ձեզ 

այն փաստի հանդեպ, որ Իմ Խոստումը` վերադառնալու` մարդկային ռասան 

փրկելու համար, որպեսզի նրանք կարողանան ժառանգել առջևում սպասվող 

փառահեղ Կյանքը, շուտով կիրականանա: 

Ձեր Հիսուս 

 

Ես կդատեմ կենդանիներին ու մեռածներին, և միայն 

նրանք, ովքեր արժանի են, կարող են մտնել Իմ 

Թագավորություն 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, խնդրում եմ ասա բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են Իմ 

Ուսուցումներին, հիշել Իմ Խոստումը: 



Ես հստակ նշել եմ, որ նորից կգամ` փրկելու Իմ Թագավորությունը: 

Իմ Երկրորդ Գալուստին սպասում են, և նրանք, ովքեր ասում են, թե ճանաչում են 

Ճշմարտությունը, որը պարունակվում է Իմ Հոր Գրքի մեջ, կիմանան, որ այն ոչ 

ճշմարտություններ չի պարունակում: 

Ես կգամ նորից, ինչպես կանխասացվել է, և այդ ժամանակն արդեն համարյա ձեզ 

վրա է հասել: 

Ես կդատեմ կենդանիներին ու մեռածներին, և միայն նրանք ովքեր արժանի են, 

նրանք կմտնեն Իմ Թագավորություն: 

Կանխասացվել է նաև, որ չարը պատերազմ կնախապատրաստի երկրի վրա Իմ Հոր 

դեմ` հոգիներ /վաստակելու/ համար: 

Սա մի պատերազմ է, որը նա չի կարող հաղթել, չնայած շատերը, ովքեր իրենց կյանքն 

ապրում են նրա կողմից տրված կեղծ խոստումների հիման վրա, հավատացած են որ 

միայն իրենց երկրային կյանքն է կարևոր: Խաբեությունը, որը բռնել է այնքան 

շատերին, կլինի նրանց անկման պատճառը: 

Ո~հ, ինչպես եմ Ես տենչում, որ այդ հոգիները բացեն իրենց աչքերը Ճշմարտության 

հանդեպ ժամանակին, նախքան նրանց համար չափազանց ուշ կլինի: 

Իմ ցավն ու տառապանքը հիմա, մինչ Ես դիտում եմ այդ խեղճ մոլորված հոգիներին, 

ովքեր կորած կլինեն Ինձ համար, երբեք այսքան ուժգին չեն եղել: Ահա թե ինչու հենց 

հիմա զոհաբերվող հոգիները, ընտրյալ հոգիներն ու նրանք, ովքեր մոտիկ են Իմ 

Սուրբ Սրտին, այդպիսի ցավ են զգում հիմա: Ես տառապում եմ նրանց միջով մինչ 

ժամանակը մոտենում է: 

Իմ Հոր բոլոր պլանները` պարուրելու Իր զավակներին և ծածկելու նրանց Իր 

Պաշտպանության Կնիքով, իրենց տեղում են: 

Յուրաքանչյուր հոգի փնտրվում է Նրա կողմից: Պատմության այս պահին Սուրբ 

Հոգին ծածկում է այնքան շատ հոգիների, որպեսզի գրավի նրանց Իմ Սուրբ 

Բազուկների մեջ: 

Խնդրում եմ, մի մերժեք Իմ Խոստումը: Ընդունեք, որ դուք, այս սերնդից, ականատես 

կլինեք Իմ Երկրորդ Գալուստին: 

Դա լավ նորություն է: Իմ Վերադարձը կլինի Իմ Փառաբանման պահը, որը կնորացնի 

բոլոր նրանց, ովքեր սիրում են Ինձ, և նրանք կսկսեն մի նոր կյանք, մեծ ճոխության մի 

ժամանակ, ուր նրանք կհրճվեն Լույսի և Սիրո մեջ: 

Խնդրում եմ մի վախեցեք: 

Ես գալիս եմ Մեծ Սիրով: 



Ես գալիս եմ Մեծ Ընծայով: 

Դուք կվերցվեք դեպի ձեր ճշմարիտ տունը, և կմիավորվեք ձեր սեփական 

ընտանիքին: 

Աստծո բոլոր զավակները, ում շնորհ կարվի մտնել այդ նոր Փառահեղ Գոյության մեջ, 

կդառնան որպես մեկ: 

Սերը կլինի ամենուր: Խաղաղությունը, ուրախությունը, ծիծաղը, ընկերակցությունը, 

հրաշքներն ու Աստծո Պաշտամունքը կլինեն յուրաքանչյուր պահի մասը: 

Մահը գոյություն չի ունենա: Ատելությունը մեռած կլինի: 

Չարը կոչնչացվի: 

Ողջ մարդկությունն այլևս չի տառապի, ոչ էլ կզգա որևէ տեսակի ցավ ու 

անկատարելություն: Սա է Իմ Նոր Դրախտը: Արցունքների ժամանակն այլևս չի լինի: 

Վստահեք Ինձ, Իմ հետևորդնե՛ր, քանի որ ցավն ու տառապանքը, որը զգում եք, 

համարյա վերջանում են: Ես գիտեմ, թե ինչպես եք տառապում այն անարդար 

ռեժիմների պատճառով, որոնց ներքո ստիպված եք ապրել: Սա վերջնական 

ժամանակահատվածն է, քանի որ հիմա Իմ Հոր Ձեռքը կմիջամտի: 

Աշխարհը կփոխվի: Հինը մի կողմ կնետվի, և մի նոր Արշալույս ներս կգա Աստծո ողջ 

Փառքով, երբ Նրա Զորությունն Իշխի, ինչպես որ պետք է լիներ, աշխարհի 

արարումից ի վեր: 

Ձեր սիրող Հիսուս 

 

Կույս Մարիամ. Նա, այնքան խոնարհ, կգա մեծ 

փառահեղ ճախությամբ, և Նրա Մեծ Գթասրտությունը 

կողողի ողջ երկիրը 
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Իմ սիրելի փոքրիկնե՛ր, իմ Սիրտը հրճվում է, որովհետև իմ Որդու Թագավորումը 

շատ մոտ է: 

Իր ողջ տառապանքի համար, անշնորհակալ մարդկանց կողմից Նրա մերժման և մեծ 

հավատուրացության համար, Նա մեծ փառք կբերի մարդկությանը: 

Նա կգա մի մեծ ամպի վրա, և Նրա Մեծությունը կհաղթահարի յուրաքանչյուր հոգու, 

ով կընկնի Նրա Ոտքերի մոտ զմայլանքով: 



Նա, այնքան խոնարհ, կգա մեծ փառահղ ճոխությամբ, և Նրա Մեծ Գթասրտությունը 

կհեղեղի երկիրը: 

Զավակնե՛րս, դուք պետք է նախապատրաստվեք, որովհետև մեծ զորության կարիք 

կունենաք` Նրան անձնատուր լինելու համար: Ձեզնից կպահանջվի խոնարհություն 

ցույց տալ և խնդրել Նրան, որ ազատագրի ձեր հոգին, որպեսզի կարողանաք տեսնել 

Ճշմարտության Լույսը: 

Նրա Մեծ Գթասրտությունը ձեզնից շատերին կգրավի: Մյուսները, սակայն, 

կանտեսեն Նրա Ներկայությունը և այն Մեծ Ընծան, որը Նա կբերի: 

Աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք նրանց համար, ովքեր մերժում են ընդունել 

հավիտենական կյանքի գոյությունը, քանի որ այդ մարդիկ ձեր օգնության կարիքն 

ունեն: Մեծ ուրախություն կբերի եթե կարողանաք ձեր սրտում գտնել խնդրելու իմ 

Որդուն, որ փրկի այդ հոգիներին: 

Դուք, զավակնե՛րս, շուտով կտեսնեք ձեր տառապանքի վերջը, որովհետև իմ Որդին` 

Իր Գթասրտությամբ, մեծ պլաններ ունի այսօր աշխարհում կենդանի յուրաքանչյուր 

մարդու համար: 

Շնորհակալ եղեք կյանքի Ընծայի համար, որը տրվել է ձեզ երբ ծնվել եք: 

Շնորհակալ եղեք Հավիտենական Կյանքի Ընծայի համար, որն իմ Որդին շուտով 

կներկայացնի աշխարհին: Այդ Ընծան յուրաքանչյուր մեղավորի համար է: Ձեր ազատ 

կամքով կլինի` այն ընդունել կամ չընդունելը: 

Եկեք ինձ մոտ, զավակնե՛րս, քանի որ Ես կտանեմ ձեզ իմ Անապական Սրտի 

ապաստանը և կնախապատրաստեմ ձեզ, որպեսզի կարողանամ տանել ձեզ իմ Որդու 

մոտ` պատրաստ Նրա Երկրորդ Գալուստին: 

Ձեր սիրող Մայր 

Մայր Փրկության 

 

Մարդկային մտածողությունն անիմաստ է, երբ փորձում 

եք բնորոշել Հավիտենական Կյանքը 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, մինչ Ծննդյան պահքի տոնը նշվում է, Ես կոչ եմ անում Իմ 

հավատարիմ աշակերտներին` մյուսներին հիշեցնել երկրի վրա Իմ ծննդյան 

կարևորությունը: 



Իմ ծնունդը ցուցադրեց այն անհուն Սերը, որն Իմ Հայրն ունի Իր զավակների հանդեպ: 

Նա կամովին զոհաբերեց Ինձ` Աստծո Գառանը, որպեսզի ձեզնից յուրաքանչյուրը 

կարողանա ունենալ հավիտենական կյանք: Այս Ընծան, որը հսկայական ցավ և 

տառապանք պատճառեց բոլոր նրանց, ովքեր մտերիմ էին Ինձ, ուրախությամբ է 

տրվել մարդկությանը: 

Սա մարդկությանը այն ամայությունից փրկելու միակ միջոցն էր, որի առջև նա 

կանգնած էր: Իմ Անունը, Իմ Ներկայությունը հայտնի է բոլորին, բայց աշխարհում 

քչերն են ճշմարիտ հավատում Իմ Գոյությանը: Խաչի վրա Իմ Մահը` մի վայրագ ու 

դաժան Խաչելություն նույնիսկ այն ժամանակներում հանցագործների նկատմամբ 

հաստատված չափանիշների համեմատ, ամեն օր ձեզ ազատություն է բերում: 

Ձեզնից յուրաքանչյուրին, ձեր ծննդյան հիման վրա, տրվել է Իմ Փառահեղ Դրախտում 

Հավիտենական Կյանքի ազատության բանալին: Ձեզնից շատերը չեն հասկանում, թե 

ինչ է սա նշանակում: Դա այն պատճառով է, որ ձեզ ստիպում են հրապարակայնորեն 

մերժել Ինձ: Ձեզնից քանի՞սն են վախենում ասել, թե հավատում են Ինձ: Եթե ձեզ 

ասեն բացահայտորեն հայտարարել ձեր հավատը, կկանգնե՞ք Իմ կողքին և ցույց 

կտա՞ք ձեր հավատարմությունն Իմ հանդեպ: 

Ձեզնից շատերն ասում են, թե չեն ճանաչում Ինձ, բայց հավատում են, որ Ես 

Գոյություն ունեմ: Դուք հավատում եք, թե կյանք գոյություն ունի երկրից հետո, որը 

տրվել է ձեզ Իմ Հոր կողմից: Մի՞թե չգիտեք, որ երբ շրջում եք ձեր մեջքն Իմ հանդեպ, 

ապա հրաժարվում եք Իմ Թագավորության հանդեպ ձեր ունեցած իրավունքից: 

Մարդկային մտածողությունն անիմաստ է, երբ փորձում եք բնորոշել Հավիտենական 

Կյանքը, քանի որ ձեզ չի տրվել անհրաժեշտ գիտելիքը` Իմ Հոր Արարչության 

գաղտնիքներն իմանալու համար: Չնայած դրան, ձեզ տրվել է Իմ Խոսքը` Իմ 

Ուսուցումների միջոցով, որն այն ամենն է, ինչ պետք է ձեզ, որ Իմ կողմից ընդունվեք 

հավիտենական խաղաղության, սիրո և երջանկության կյանքի մեջ: Այդ նոր կյանքը 

ձերն է, և Աստծո Սիրո պատճառով այն կա ձեզ համար, սպասում է ձեզ, եթե միայն 

դուք պատասխանեք Իմ Կանչին: 

Ես` ձեր սիրող Հիսուսը, ձեր Փրկիչն ու Թագավորը, հիմա նախապատրաստվում եմ 

Ներկայանալու ձեզ, երբ գամ՝ պահանջելու համար ձեզ բոլորիդ: 

Իմ Սերը ներկա է ձեզնից յուրաքանչյուրի մեջ: Նայեք ձեր ներսը և խնդրեք Ինձ 

բոցավառել սիրո կրակը, որի կարիքն ունեք ինչպես թթվածնինը, ապրելու համար 

այդ Նոր Դրախտում: Դրանից չպետք է վախենալ: Դուք պետք է ողջունեք Ինձ, քանի 

որ Ես գալիս եմ` բերելու համար ձեզ հավիտենական երջանկություն: Ես ձեզ կոչ եմ 

անում ընդունել Իմ Երկրորդ Գալուստը ուրախությամբ ձեր սրտերի մեջ: 

Ձեր Հիսուս 



 

Ես ձեզ հանդիսավորությամբ խոստանում եմ, Աստծո 

մարգարեների միջոցով ուղարկված Իմ Սուրբ Խոսքի 

դավաճանները կավարտեն Իմ Հոր Զայրույթով 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, որքան է Ինձ տխրեցնում տեսնել այդքան բաժանում, որը 

առաջացրել է այս Պատգամների միջոցով տրված Իմ Սուրբ Խոսքը: 

Երբ տեսանողներին ու իսկական մարգարեներին տրված Իմ Խոսքը հայտնի է 

դարձվում աշխարհին, այն գրավում է անմիջական քննադատություն: Ինչու” է 

այդպես: Որովհետև այդ Ես եմ` ձեր Հիսուսը, Ում Սուրբ Խոսքը միշտ հարցականի 

տակ կդրվի ու կքննադատվի, նախքան մեղավորների կողմից այն կհայտարարվի 

որպես հերետիկոսություն: 

Մարդկային բանականությունը, չնայած կարևոր դեր է խաղում զանազանության մեջ, 

շատ քիչ դեր ունի Իմ Խոսքը ճանաչելու մեջ: 

Սերը, որն Իմ Խոսքը վառում է այն հոգու մեջ, որը դատարկ է չարությունից և որը 

պարզ է ու խոնարհ, չի մերժվում և չի կարող մերժվել: Այդ հոգիների միջոցով է, որ Ես 

շնորհում եմ Ինձ ճանաչել կարողանալու շնորհը: Այդ հոգիները, այն մարգարեի հետ 

միասին, որին Ես ընտրում եմ Իմ Խոսքը հայտնելու համար, ստիպված են ընդունել 

Իմ տառապանքի Գավաթը: 

Ես խնդրում եմ ձեզ ետ քաշվել աշխարհի հմայքներից և նվիրաբերվել Ինձ, քանի որ 

դա մի շատ կոպիտ և միայնակ ճանապարհ է, երբ հետևում եք Ինձ: 

Երբ մարտահրավեր են նետում Իմ Անվամբ, կամ երբ Իմ ճշմարիտ մարգարեների 

ձայները ծաղրի են ենթարկվում և հայտարարվում, թե Աստծուց չեն, Ես սա եմ ասում 

ձեզ: 

Մի արժանացրեք այդպիսի հարձակումները որևէ տեսակ պատասխանով: Մնացեք 

լուռ ձեր տառապանքի մեջ: 

Աստծո Ձայնը կթագավորի աշխարհի վրա հիմա,և թող ոչ մեկը ձեզ չհեռացնի 

Ճշմարտությունից, որը շատ կարևոր է, որպեսզի Ես կարողանամ բերել ձեզ` խեղճ, 

անօգնական մեղավորներիդ Իմ Սուրբ Բազուկների մեջ` ձեզ հանդարտեցնելու 

համար: 

Ես բերում եմ Իմ Խաղաղությունը: Վիճաբանությունները, քննադատությունն ու 

իշխանության հրապարակային ցուցադրումը նրանց կողմից, ովքեր մի կողմից 



հայտարարում են Իմ Խոսքը, իսկ մյուս կողմից արհամարհում ուրիշներին Իմ 

Անվամբ, չպետք է ընդունվի: Այդ տեսակի վարքը Աստծուց չէ: Այն գալիս է չարի 

ոգուց: 

Հիշեք, որ Իմ մարգարեներին չէ որ դուք վիրավորում եք, այլ Ինձ եք վիրավորում: 

Դուք մեղավոր եք անտեղի ժամանակ վատնելու և Սուրբ Հոգու գործը խանգարելու 

մեջ: Ձեզ թույլ չի տրվի զոհաբերել նրանց հոգիները, ում դուք համարձակվում եք 

սխալ առաջնորդել Իմ Անվամբ: 

Դուք, որ մեղանչում եք Իմ դեմ, արգելելով որ Աստծո Խոսքը լսվի այս 

ժամանակներում, մի կողմ կնետվեք: Իմ համբերությունը հատնում է: Իմ 

անհանգստությունն՝ ուժեղանում: Իմ ցավը` ճզմում: Դուք փորձում եք խաբել Իմ 

հետևորդներին, որոնց դերն առաջնային է Իմ մնացորդ բանակն առաջնորդելու 

գործում: Դրա համար դուք կպատժվեք: 

Ես աղերսում եմ ձեզ, որ խնդրեք Ինձ գալ ձեզ մոտ, որպեսզի կարողանամ տալ ձեզ 

սփոփանք, քանի որ, մի սխալվեք, դուք վտանգված հոգիներ եք, և ձեր մեղքերը 

հայտնի են Ինձ: 

Ձեր մեծամտությունը անցանկալի է և վիրավորում է Իմ Հորը: Իմ Աչքում զզվելի է ձեր 

պատրաստակամությունը` զոհաբերել սեփական հոգին Ինձ համար խելացի ու 

հեղինակավոր խոսնակ երևալու նկրտումների պատճառով: 

Ես հանդիսավորապես խոստանում եմ, որ Աստծո մարգարեների միջոցով 

ուղարկված Իմ Սուրբ Խոսքի դավաճանները կավարտեն Իմ Հոր Զայրույթով: Ձեր 

պատիժն արագ կլինի: Ձեր ժամանակը սահմանափակ է: Դուք կարճ ժամանակ ունեք 

ընտրելու, թե որ տիրոջն եք ծառայում իրականում: 

Ձեր Հիսուս 

 

Խոնարհությունն ավելին է, քան պարզապես 

տառապանքն ընդունելը: Այն չարին պարտության 

մատնելու հզոր միջոց է 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, խոնարհության ընծան պետք է վաստակել: Այն երբեք չպետք է 

շփոթել վախկոտության հետ: 



Իմ սեփական խոնարհության պատճառով էր, որ Սատանան հիմարացվեց, և որպես 

այդպիսին, կորցրեց բոլոր հոգիների հաղթելու և հավիտենական 

դատապարտությամբ անիծելու իրավունքը: 

Սատանան գոռոզամիտ է, պարծենկոտ, խաբեբա, և լի սիրով սեփական անձի 

հանդեպ ու ատելությամբ: Հոգիների համար մարտը հաղթանակի հասավ 

խոնարհության գործողության միջոցով, երբ Ես` մարդկության Թագավորը, թույլ 

տվեցի, որ Սատանայի ատելությամբ բռնված մեղավորները նվաստացնեն, տանջեն, 

վիրավորեն, ծաղրեն և տառապանք հասցնեն Ինձ: 

Անհնարին է, որ գազանը խոնարհություն զգա: Նա գիտեր Աստծո Զորության մասին, 

և թե որքան դաժան է լինելու իր մարտը Նրա զավակների դեմ: Նա սպասում էր, որ Ես 

ոչ միայն կհռչակեմ Աստծո Խոսքը, այլև կցուցադրեմ Իմ Իշխանությունը մարդկանց 

մեջ` նրանց առջև հպարտ վեհությամբ հայտրարելով, թե ով եմ Ես: Նույնիսկ այն 

ժամանակ նա վստահ էր, որ պարտության կմատնի Իմ Առաքելությունը: 

Նա չէր սպասում, որ Ես կմերժեմ արհամարհել Իմ դահիճներին և խոնարհություն 

ցույց կտամ: Ինձ տանջողների հետ /խոսակցության մեջ/ Իմ չներգրավվելը 

նշանակում էր, որ նրանք Ինձ վրա իշխանություն չունեին: Խարազանումը, ծաղրն ու 

հալածանքը, որ Ես հանդուրժում էի, է՛լ ավելի էր թուլացնում չարի զորությունը: Նա 

երբեք դա չէր սպասում և փորձում էր ամեն ինչ, ներառյալ ֆիզիկական 

տառապանքը` ստիպելու Ինձ, որ հրաժարվեմ մարդկային ռասայից: 

Իմ կողմից Իմ Մահվան ընդունումն էր, Իմ Հոր կողմից կատարված՝ Իմ Խաչելությունը 

թույլ տալու զոհաբերության /ընդունումը/, որ մարդն ազատագրվեց մեղքից: 

Սա առաջին մարտն էր որ տեղի ունեցավ և հաղթանակով ավարտվեց: Ահա թե 

ինչպես կմղվի երկրորդ մարտը` մարդկությանը ետ` Իմ Թագավորություն բերելու 

համար, որպեսզի նրանք կարողանան վայելել հավիտենական կյանքը: 

Նա` գազանը, և նրա բոլոր ընկած հրեշտակները գայթակղեցնում են շատ հոգիների, 

որպեսզի շատերը խաբվեն և չընդունեն Իմ Գոյությունը: Շատերը նրանցից, ովքեր չեն 

ընդունում Իմ Գոյությունը, իրենց առջև դրված գայթակղությունների միջոցով 

համառորեն փորձում են անտեսել այս ժամանակներում Երկնքից եկեղ Իմ Կանչը: 

Կան նաև այնպիսիք , ովքեր ձևանում են որպես սպասավորներ Իմ Եկեղեցում, ովքեր 

էլիտար խմբի հետ միասին պլանավորում են ոչնչացնել միլիոնավոր մարդկանց: 

Նրանք դա կանեն Իմ Խոսքի ճանապարհը փակելով, իսկ այնուհետև` ֆիզիկական 

հալածանքի միջոցով: Աստծո զավակների դեմ նրանց վերջնական դավաճանությանն 

ականատես կլինեն բոլորը: 

Ես ամենաշատը մտահոգված եմ այն աթեիստներով և երիտասարդներով, ում չի 

ասվել Ճշմարտությունը: Ես կոչ եմ անում ձեզ բոլորիդ, ովքեր ընդունում են Ինձ` ձեր 



Հիսուսին, նրանց Ինձ մոտ բերել: Ես շրջապատում են նրանց Իմ Լույսով և 

Պաշտպանությամբ, և Ես կկռվեմ չարի հետ մինչև վերջին վայրկյանը այդ հոգիների 

համար: 

Դուք պետք է առաջ քայլեք, Իմ խիզախ աշակերտնե՛ր, և փորձեք փակել այն չարը, 

որը շրջապատում է ձեզ: Եթե ներգրավվեք /խոսակցության մեջ/ նրանց հետ, ովքեր 

հուսահատորեն փորձում են կանգնեցնել այս առաքելությունը, կլքեք Ինձ: 

Դուք կհարցնեք, թե ինչու՞ են այդ մարդիկ այդքան հուսահատորեն փորձում փակել 

Իմ Խոսքի ճանապարհը: Պատասխանն այն է, որ միշտ այդպես է եղել այնտեղ, ուր Ես 

քայլել եմ, ուր Ես խոսել եմ և ուր Ես Եմ ներկա: 

Շարժվեք և մոտ մնացեք Ինձ: Իմ Զորությունը կծածկի ձեզ, և դուք պաշտպանված 

կլինեք: Բայց մի հեռացրեք ձեր աչքերն Ինձնից, քանի որ շատ են ձեզ 

սպառնացողները, վիրավորողները, ետ քաշել փորձողները: Երբ լսեք ձեզ վրա 

նետված մեծամիտ, բայց անզուսպ կարծիքները, կիմանաք թե ինչ անեք: 

Որքան ավելի վճռական լինեն ձեր հակառակորդները փորձելու համար համոզել ձեզ, 

թե այդ Ես` Հիսուս Քրիստոսը, Մարդկության Թագավորը չէ, ով խոսում է ձեզ հետ 

հիմա, ապա կիմանաք, որ Ես ճշմարիտ ձեր մեջ եմ: 

Ես քայլում եմ ձեզ հետ, մինչ դուք մոտ եք մնում Ինձ: Ձեր լռությունն ու մերժումը` 

պատասխանելու այդ խայթոցներին, ձեզ ուժեղ կպահեն: Թողեք նրանք, ովքեր 

բղավում և ծաղրում են Իմ Սուրբ Խոսքը, անեն այն, ինչ անում են: Շատ աղոթեք 

նրանց համար, քանի որ նրանք ձեր օգնության կարիքն ունեն: Մտածեք այդ մասին 

այսպես: 

Նայեք այդ բոլոր մարդկանց այնպես, ասես նրանք հավաքված են մի սենյակում, և որ 

նրանք միայն փոքրիկ երեխաներ են: Երբ նայում եք փոքրիկ երեխաներին, խորը սեր 

եք զգում նրանց խոցելի լինելու պատճառով: Դուք տեսնում եք նրանց 

կախվածությունն իրենց ծնողներից ու խնամակալներից և զգում եք այն սերը, որն 

ունեք ձեր սրտերում նրանց հանդեպ: 

Այդ երեխաներից ոմանք իրենց այնպես են պահում, ինչպես իրենց ասվել է, որ ճիշտ 

է: Մյուսները դաժանություն են ցույց տալիս այլ երեխաների հանդեպ: Եվ մինչ 

կվախենաք նրանց վարքից, գիտեք, որ պետք է ուղղեք նրանց, իսկ հետո` պատժեք, 

եթե շարունակեն մերժել իրենց կարգին պահել: Ամենից վեր, դուք դեռևս սիրում եք 

նրանց, անկախ նրանից, թե նրանք ինչ են անում, քանի որ նրանք սիրող ծնողների 

թանկագին զավակներն են: 

Այսպես է Իմ Հայրը զգում Իր բոլոր զավակների հանդեպ: Նշանակություն չունի, թե 

նրանք ինչ են անում, որովհետև Նա շարունակում է սիրել նրանց: Բայց նա թույլ չի 



տա որ Իր զավակներից ոմանք ոչնչացնեն Իր մյուս զավակներին և Նա կպատժի 

նրանց, բայց միայն այնպես որ կարողանա վերամիավորել Իր Ընտանիքը: 

Երբ աղոթում եք նրանց համար, ովքեր վիրավորում են Աստծուն և վնաս հասցնում 

Նրա զավակներին, դուք սոսկալի տառապանք եք պատճառում Սատանային, 

ոորովհետև թուլանում է այն անձի վրա Սատանայի ունեցած ազդեցությունը, ում 

համար աղոթում եք: 

Խոնարհությունն ավելին է, քան պարզապես տառապանքն ընդունելը: Այն չարին 

պարտության մատնելու մի հզոր միջոց է: Դուք Ինձ ճշմարիտ սիրո ընծա եք բերում, 

երբ աղոթում եք նրանց համար, ովքեր տանջում են ձեզ: Մի յուրահատուկ սեր` Իմ, 

ձեր Հիսուսի համար: 

Ես կշարունակեմ հրահանգել ձեզ, Իմ աշակերտնե՛ր, որպեսզի ուժեղ և հավատարիմ 

մնաք Իմ Ուսուցումներին: Մեծ հավատուրացության այս ժամանակ է, որ Իմ Սուրբ 

Կտակարանն ու հիմա ձեզ նախապատրաստելու համար տրվող Իմ պատգամները 

պետք է տարածվեն աշխարհով մեկ` հոգիներ փրկելու Իմ քարոզարշավի ժամանակ: 

Ձեր Հիսուս 

 

Ես ամեն ինչ ներող Աստված եմ, պատրաս ձեզ 

ազատություն շնորհելու այն մեղքերից, որոնք ձեզ 

թակարդի մեջ են գցում 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես ցանկանում եմ հասնել ձեզնից նրանց, ովքեր մտահոգված են 

իրենց կյանքում այս ժամանակներում: 

Ես կոչ եմ անում ձեզնից նրանց, ովքեր խորը մեղքի մեջ են և հույս չունեն 

ընդհանրապես սփոփանք գտնելու այն ցավի պատճառով որի մեջ են գտնվում: Դուք 

կարող է մեղավոր լինեք ծանր մեղքի համար, ներառյալ մարդասպանությունը, 

աբորտը, բռնությունը, սեռական շեղվածությունը, կամ էլ խրված լինեք օկուլտի մեջ, 

բայց մի՞թե չգիտեք, որ ձեզ պետք է միայն շրջվել դեպի Ինձ և խնդրել Ինձ որ օգնեմ 

ձեզ: 

Ես ամեն ինչ ներող Աստված եմ, պատրաստ` ձեզ ազատություն շնորհելու այն 

մեղքերից, որոնց թակարդն եք ընկել: Այդ մեղքերը կարող են վերացվել ձեր կյանքից: 

Միայն խիզախություն է պետք: Հիշեք, չկա այնպիսի մի մեղք, բացի Սուրբ Հոգու դեմ 

հայհոյանքի մեղքից, որից Ես ձեզ թողություն չտամ: 



Ձեզ Իմ Ներումը փնտրելուց հեռու է պահում ոչ թե այն, որ մեղավորները չեն կարող 

երկար ժամանակ մնալ շնորհի վիճակի մեջ, այլ այն միտքը, թե Ես երբեք չեմ ների 

ձեզ: 

Իմ Գթասրտությունն այնքան մեծ է, որ այն կտրվի նրանց, ովքեր խնդրում են այն: 

Ես կոչ եմ անում ձեզ բոլորիդ, ովքեր վստահ չեն Իմ Գոյությանը: Ես խնդրում եմ, որ 

դուք վստահեք Ինձ, հաղորդակցվելով Ինձ հետ և խնդրելով Ինձ, որ ներեմ ձեզ, 

այնպես որ ստանաք այն պատասխանը, որը փնտրում եք: 

Ես կպատասխանեմ, և դուք կզգաք դա ձեր սրտում, երբ ասեք խաչակրաց աղոթքը` 

թշվառ մեղավորիների հանդեպ Իմ Գթասրտության Շնորհի համար: 

 Խաչակրաց աղոթք (89) թշվառ մեղավորների համար. 

Սիրելի Հիսու՛ս, օգնիր ինձ՝ խեղճ թշվառ մեղավորիս, գալ Քեզ մոտ իմ հոգու մեջ 

զղջումով:  

Մաքրագործիր ինձ այն մեղքերից, որոնք կործանել են իմ կյանքը:  

Տուր ինձ նոր կյանքի ընծան՝ ազատ մեղքի կապանքներից, և այն ազատությունը, որն 

իմ մեղքերը մերժում են ինձ:  

Նորացրու ինձ Քո Գթասրտության Լույսի մեջ: Գրկիր ինձ Քո Սրտում:  

Թույլ տուր ինձ զգալ Քո Սերը, որպեսզի կարողանամ մոտ գալ Քեզ, և որպեսզի Քո 

հանդեպ իմ սերը բոցավառվի:  

Գթա ինձ, Հիսու՛ս, և ազատ պահիր ինձ մեղքից:  

Արժանի դարձրու ինձ մտնել Քո Նոր Դրախտը:  

Ամեն: 

Հիշեք, ոչ թե նրա համար են հոգիները թողություն ստանում, որ արժանի են մտնել Իմ 

Թագավորություն, այլ նրա համար, որ Իմ Ողորմությունն այնքան մեծ է, որ Ես կարող 

եմ փրկել յուրաքանչյուր մեղավորի, եթե միայն նրանք խիզախություն գտնեն Ինձնից 

օգնություն խնդրելու: 

Ես սիրում եմ ձեզ բոլորիդ մի մշտական ավյունով: Երբեք մի մերժեք Իմ Սերը կամ 

Գթասրտությունը, քանի որ առանց դրանց դուք ավելի խորը կխրվեք մեղքի մեջ և Ինձ 

համար կորած կմնաք: 

Երբ ասեք այդ աղոթքը, Ես կպատասխանեմ այնպիսի ձևով, որ ձեզ համար շատ 

դժվար կլինի նորից ետ շրջվել Ինձնից: 

Ձեր սիրող Հիսուս 

 



Ես բերում եմ հույս: Ես բերում եմ Գթասրտություն: Ես 

բերում եմ փրկություն: 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, կարևոր է, որ Իմ աշակերտները վախ չառաջացնեն իրենց 

ընտանիքի և ընկերների սրտերում` այս ժամանակ քեզ տրվող Իմ Պատգամների 

պատճառով: 

Այս ժամանակ Ես գալիս եմ ձեզ բոլորիդ մոտ` խոսելու ձեզ հետ Երկնքից, որպեսզի 

նախապատրաստեմ ձեզ: Ես դա անում եմ սիրով և ուրախությամբ Իմ Սրտում: 

Ես գալիս եմ օգնելու համար նրանց, ովքեր հավատում են Ինձ, այնպես որ նրանք 

պատրաստ լինեն ընդունելու Ինձ շնորհի վիճակում, որն անհրաժեշտ է Իմ 

Թագավորությունում Ինձ հետ թագավորելու համար: 

Ես գալիս եմ նաև խնդրելու նրանց, ովքեր չեն կարողանում հասկանալ Աստծո 

Արարչության իմաստը, հատկապես այն հոգիներին, ովքեր օգտագործում են 

մարդկային մտածողությունը` իրենց կյանքում ամեն ինչ սահմանելու համար: Նրանք 

հավատում են միայն նրան, ինչ կարող են տեսնել կամ շոշափել: Այդ նույն հոգիները 

կընդունեն ստերը նրանց կողմից, ում, իրենց հավատացմամբ, պետք է հարգել իրենց 

հասարակության և ազգերի մեջ: Որքա՜ն հեշտությամբ են նրանք հիմարացվում 

մարդկանց կողմից /ասվող/ ստերից, և որքա՜ն թույլ են իրենղ արարչության մասին 

Ճշմարտությունը մերժելու մեջ: 

Իմ առաջադրանքը ձեզ բոլորիդ օգնելն է: Ոչ թե սպառնալը, այլ ձեզ Ինձ ավելի 

մոտեցնելը, որպեսզի սփոփանք ստանաք: 

Իմ Թագավորությունը ձեր տունն է: Դուք չպետք է զգաք ոչ մի ճնշում` մերժելու ձեր 

ընտանիքը, որպեսզի կարողանաք միավորել ձեր սիրտն Իմի հետ: Դրա փոխարեն 

Ինձ բերեք ձեր ընտանիքը ձեր աղոթքների միջոցով: Շատերը կվիրավորեն ձեզ, երբ 

հռչակեք Իմ Խոսքի Ճշմարտությունը: Բայց դա լավ է: Մի ընդդիմացեք նրանց և մի 

փորձեք ստիպել նրանց իրենց կամքին հակառակ: Ես կվերցնեմ նրանց Իմ 

Պաշտպանության Լույսի ներքո, երբ դուք ասեք Իմ խաչակրաց աղոթքը (13) 

իմունիտետի շնորհի համար: 

Ես լի եմ սիրով ձեր հանդեպ: Նրանք, ովքեր հավատում են Ինձ` մեծապես կսփոփվեն 

Իմ Երկրորդ Գալուստով: Մյուս հոգինրը կարող են փրկվել ձեր աղոթքների միջոցով: 

Ահա թե ինչու եմ Ես հիմա ձեզ նախապատրաստում: Դա ձեզ բոլորիդ փրկելու 

համար է, որպեսզի կարողանաք վայելել Նոր Երկինքն ու Նոր Երկիրը: 



Ես հույս եմ բերում: Ես Գթասրտություն եմ բերում: Ես փրկություն եմ բերում: Ես 

ավարտին եմ բերում վերջնական ուխտը, վերջնական դարը, որը կլինի Իմ Հոր Կամքի 

կատարումը: 

Երբեք չվախենաք Ինձնից, քանի որ Ես ձեր ընտանիքն եմ` միացած Իմ Մարմնով և 

Արյամբ, Իմ Մարդկայնությամբ, ինչպես նաև Իմ Աստվածայնությամբ: 

Եղեք խաղաղության մեջ, Իմ սիրելի հետևորդնե՛ր: Հանգստացեք Իմ Ուսի վրա, քանի 

որ Իմ Սերն ու Գթասրտությունն ավելի մեծ են, քան թե գիտեք: Սա ուրախանալու 

ժամանակ է, ոչ թե` վշտի, քանի որ Ես տվել եմ ձեզ Փրկության Ընծան: Այս Ընծան ձեզ 

համար է, ինչպես նաև նրանց, ովքեր կորած են: Այն յուրաքանչյուրի համար է: 

Ձեր սիրող Հիսուս 

 

Մարդկության վրա մահվան ունեցած զորությունը 

վերջապես պարտության կմատնվի 
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 Իմ սիրելի աղջի՛կ, հանկարծակի կլինի այն օրը, երբ Ես կգամ պահանջելու Իմ Հոր 

կողմից Ինձ խոստացված Իմ Ժառանգությունը: 

Մինչ Ես նախապատրաստում եմ ողջ մարդկությանն այս մեծ իրադարձության 

համար, այդ օրը կգա հանկարծակի: Մոտ է ժամանակը` գազանին անդունդը նետելու 

համար, իսկ հետո` տասներկու ազգերը կվայելեն խաղաղություն և միասնություն: 

Այդ ժամանակի ընթացքում Երկնքի սրբերը և բոլոր նրանք, ովքեր մահացել են Իմ 

Շնորհի մեջ, կբարձրացվեն արդարների հետ, ովքեր կենդանի կմնան Տառապանքից 

հետո: Բոլորը հարություն կառնեն, և նրանց կտրվի կատարյալ մարմինների Ընծան, 

որը կհաղթահարի Ադամի մեղքից ի վեր մարդկությանը հայտնի մահին: Նրանք 

կվայելեն խաղաղություն և բարգավաճում Իմ Հոգևոր Թագավորման ներքո, մինչև Իմ 

Թագավորությունը հանձնվի Իմ Հորը: 

Սա կլինի առաջին հարությունը, և դրան կհետևի հազար տարվա թագավորումը Իմ 

Հոր Աստվածային Կամքի հետ կատարյալ ներդաշնակության մեջ: 

Այդ ժամանակի ընթացքում, այն մեղավորները, ովքեր մերժում էին Ինձ, կտառապեն: 

Երկրորդ Հարությունը հայտնի չէ մարդկությանը, ո՛չ էլ մանրանասներ են 



բացահայտվել որևէ մեկին, Դանիելի ու Հովհաննես Ավետարանիչ մարգարեներից 

բացի:  

Այդ գաղտնիքները կբացահայտվե, իրենց ժամանակին, քանի որ դրանք հիմա ձեր 

իմանալու համար չեն: 

 Աստծո Զորությունն ի ցույց կդրվի, երբ հոգիների համար մարտը հաջողության 

կհասնի: Մարդկության վրա մահվան ունեցած զորությունը վերջապես պարտության 

կմատնվի: Սա է Իմ Խոստումը: Ես կկատարեմ Իմ Հոր կողմից դրված 

մարգարեությունները: 

Ձեզնից նրանք, ովքեր շփոթված են, թող չվախենան: Հիմա ամեն ինչ Իմ Սուրբ 

Ձեռքերի մեջ է, բայց վստահ եղեք, որ միայն մեղքերի թողությունն է կարևոր: Դա 

կլինի, երբ դուք բոլորդ խնդրեք Ինձնից Ազատագրման Ընծան: Դա այնքան պարզ է: 

Իմ հանդեպ ձեր սերը կհանգեցնի Կյանքի Ընծային: Մահը, ինչպիսին գիտեք այն, 

նորից ձեզ վրա իշխանություն չի ունենա: Ձեր ապագան պետք է ողջունվի 

ուրախությամբ ձեր սրտերի մեջ, քանի որ այն Աստծո ամենամեծ Ընծան է, և միայն 

արժանի հոգիներին կտրվի այդպիսի հարստություն: Եղեք խաղաղության մեջ: 

Վստահեք Ինձ: Սիրեք Ինձ: Սա է այն ամենը, ինչ կարևոր է: 

Ձեր Հիսուս 

 

Կույս Մարիամ. Բոլոր նրանք, ովքեր աջակցում են 

աբորտին, և ովքեր պատասխանատու են դրա 

ներմուծման մեջ, մեղավոր են մահացու մեղքի մեջ 
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Իմ սիրելի զավա՛կ, Իմ սիրելի Հոր ամենասուրբ Արարչություը` արգանդի մեջ գտնվող 

երեխաների կյանքը, ոչնչացվելու է միլիոնավոր անգամներ ողջ աշխարհով մեկ: 

Չարը ազդել է կառավարությունների վրա աշխարհի բոլոր մասերում, վստահանալու 

համար, որ աբորտը ոչ միայն կընդունվի, այլև այն կդիտվի որպես լավ բան: 

Որքա~ն արտասուք է հիմա թափվում երկնքում: Բոլոր հրեշտակներն ու սրբերն են 

հիմա խոնարհում իրենց գլուխները վշտի մեջ: 

Աստծո զավակները կոչնչացվեն մեծ թվերով, մինչ Մեծ Տառապանքն է սկսվում: 



Պատերազմները, սովերը, սպանություններն ու ինքնասպանությունները կաճեն: 

Սակայն աբորտի մեղքն է, որ ամենաշատը բերում է Իմ Հոր Զայրույթը, քան որևէ այլ 

մեղք: 

Այն երկրները, որոնք աջակցում են աբորտին, մեծապես կտառապեն Աստծո Ձեռքից: 

Նրանց երկրները կողբան երբ ականատես լինեն իրենց պատժին: Բոլոր նրանք, ովքեր 

պատասխանատու են այդպիսի պիղծ գործողության ներմուծման համար, շատ 

աղոթքների կարիք կունենան: 

Զավա՛կս, կարևոր է, որ յուրաքանչյուր ոք աղոթի Իմ Սուրբ Վարդարանը ամեն 

ուրբաթ, մինչև 2013թ. հունվարի վերջին շաբաթը` դադարեցնելու համար աբորտի 

տարածումը: 

Արգանդի մեջ սպանված յուրաքանչյուր երեխա դառնում է հրեշտակ Իմ Հոր 

Թագավորության մեջ: Նրանք ամեն օր աղոթում են ամեն մի մոր համար, ով 

գիտակցաբար և առանց տատանման միջամտել է իր ներսում եղած երեխայի կյանքն 

ավարտելուն: Նրանց աղոթքներն օգտագործվում են փրկելու համար նրանց մայրերի 

հոգիները: 

Բոլոր նրանք, ովքեր աջակցում են աբորտին, և ովքեր պատասխանատու են դրա 

ներմուծման մեջ, մեղավոր են մահացու մեղքի մեջ: 

Աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք այդ մեղավորների համար, քանի որ նրանք շատ ունեն 

Աստծո Գթասրտության կարիքը: 

Ձեր սիրող Մայր 

Մայր Փրկության 

 

Իմ Գթասրտության Բոցերը ինչպես Կրակի Լեզուներ 

շուտով կիջնեն յուրաքանչյուր հոգու վրա 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ժամանակն է Իմ յուրանքանչյուր հետևորդի համար հասկանալ, որ 

Իմ Գթասրտությունը պետք է ընդունվի առանց վախի: 

Ես չեմ գալիս վնասելու կամ դատելու Աստծո զավակներին Նախազգուշացման 

ընթացքում: Ես գալիս եմ միայն նախապատրաստելու համար նրանց` նրանց իրենց 

սրտերի մեջ ճշմարտությունը բացահայտելով: 

Միայն Իմ Սիրուն և Աստվածայնությանը վստահանալու միջոցով կարող եք 

իսկական ուրախություն և խաղաղություն զգալ: Եթե թույլ տաք, որ վախը բռնի ձեր 



սիրտը, չեք կարողանա ընդունել Իմ Ընծան: Ուրախացեք, քանի որ Ես սիրում եմ ձեզ 

բոլորիդ: 

Իմ Ծնունդը տոնելու ժամանակը կարևոր է, քանի որ ավելի ու ավելի շատ քիչ ազգեր 

են հանդուրժում Իմ Անվանը: Երբ նշում եք Իմ Ծնունդը, ընդունում եք ձեր սեփական 

փրկությունը: 

Ես տվել եմ ձեզ Ազատության Ընծան: Հիմա կիսեք Ճշմարտությունը ուրիշների հետ 

առանց վախի ձեր սրտերի մեջ: 

Երբ ժամանակը գա, որ ամբողջ աշխարհն ականատես լինի Իմ Երկրորդ Գալուստի 

հրապարակային իրադարձությանը, դուք կափսոսաք, որ չեք տարածել Իմ Խոսքը 

կորած հոգիներին: 

Խնդրում եմ նախապատրաստեք ձեր սրտերն ու հոգիները, որպեսզի դրանք 

կարողանան մաքրագործվել Իմ նորից գալու Խոստումին սպասելով: 

Օգտագործեք այս ժամանակը աղոթքի մեջ: Ժամանակ անցկացրեք ընտանիքի և ձեր 

մոտիկների հետ: Օնգեք նրանց, ովքեր անհանգիստ են մարմնով և հոգով: 

Իմ Գթասրտության Բոցերը ինչպես Կրակի Լեզուներ շուտով կիջնեն յուրաքանչյուր 

հոգու վրա: Դուք չպետք է կանգ առնեք վախից կամ անհանգստանաք: Ես միայն 

խնդրում եմ, որ դուք նախապատրաստված լինեք միշտ: 

Ձեր Հիսուս 

 

Սատանան կկապվի Իմ Թագավորության ընթացքում և 

այլևս չի խաբի Աստծո զավակներին  
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, աշխարհը պետք է իմանա, որ Խաղաղության Դարաշրջանը Իմ 

Խոստման կիզակետն է, ուր Ես Կթագավորեմ Նոր Երկնքի և Նոր Երկրի վրա: Դա 

կլինի Հոգևոր Թագավորում, և Իմ Եկեղեցին` Նոր Երուսաղեմը, կլինի խաղաղության 

մեջ, և Իմ Խոսքը կլսվի բոլոր ազգերի մեջ: 

Սատանան կկապվի Իմ Թագավորության ընթացքում և այլևս չի խաբի Աստծո 

զավակներին: Այս Թագավորումը չի լինի սիմվոլիկ, այլ ուր Կյանքի Ծառը կշնչի Սեր 

և Խաղաղություն, որպեսզի բոլոր նրանք, ովքեր օրհնյալ են վայելելու Իմ Նոր 

Դրախտը, մահ չզգան նույնիսկ այն ժամանակ, երբ Սատանան արձակվի, բայց մի 

կարճ ժամանակով, այդ ժամանակահատվածի վերջում: 



Իմ Պլանը Իմ Հոր Կամքին համապատասխան է, և ոչ մի մարդ իրավունք չունի ժխտել 

Աստծո Կամքը: 

Չսխալվեք, դուք պետք է ընդունեք Աստծո Խոսքը, որը պարունակվում է Իմ Հոր 

Գրքում, որովհետև եթե չընդունեք, ապա կխաբնվեք այն մարգարեությունների 

վերաբերյալ, որոնք տրվել են մարդուն ժամանակի սկզբից ի վեր: 

Հետևեք միայն Իմ Ճանապարհին: Ընդունեք Իմ Խոստումները: Մի կասկածեք Ինձ, 

քանի որ կվիրավորեք Ինձ: Դուք կամ ընդունում եք Ինձ որպես ձեր Փրկիչ և 

ամբողջությամբ վստահում եք Ինձ, կամ` ոչ: 

Իմ Խոսքը Ճշմարատությունն է: Ճշմարտությունը, երբ ընդունվի ապրող 

յուրաքանչյուր հոգու կողմից, կլինի ազատության և Իմ Նոր Դրախտի Դարպասների 

բանալին: 

Ձեր Հիսուս 

 

Ես մեռա ձեզ համար: Այդ պատճառով դուք պետք է 

վստահեք Ինձ հիմա: 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես պետք է զգուշացնեմ քեզ, որ քննադատաությունը քո և այս 

ժամանակ քեզ տրվող Իմ Խոսքի դեմ կբարձրանա: 

Դու չպետք է թույլ տաս որ ուշադրությունդ շեղվի և կասկածները կանգնեցնեն քեզ Իմ 

կողմից քեզ տրվող յուրաքանչյուր Բառը հայտնելուց: Մարդը երբեք չպետք է 

կասկածի Մովսեսի օրերից ի վեր տրված մարգարեություններին: Ոչ մի 

մարգարեություն ոչ ճշմարտություններ չի պարունակում: 

Հիմա, մինչ Ես բացահայտում եմ աշխարհին այն գաղտնիքները և մարդկության 

համար Իմ պլանները, որոնք մինչև հիմա պահված էին ձեզնից, մի կողմի մի շրջվեք: 

Քանի որ հիմա Ես ներկայացնում եմ ձեզ շատ բաներ, որոնք դեռ գալու են, որոնց 

դուք, Իմ աշակերտնե՛ր, պետք է տեղեկացված լինեք, որպեսզի կարողանաք 

նախապատրաստվել Իմ Փառահեղ Վերադարձին: 

Թող ոչ մեկն իր համար չմերժի հաավիտենական կյանքի ընծան, որը Ես եմ բերում: 

Ձեզնից նրանք, որ բավականին բախտավոր եք մտնելու Նոր Դարաշրջան, երբ 

Երկինքն ու Երկիրը դառնան մեկ, պետք է հետևեն Ճշմարտության Ճանապարհին:  

Հիմա է Իմ` ձեր Փրկչի հանդեպ ձեր հավատի ճշմարիտ փորձության ժամանակը: 

Շուտով ձեզ կստիպեն, որ մերժեք Իմ Պատգամները: Ամեն ջանք կարվի` ստիպելու 



համար ձեզ, որ մերժեք Իմ Խոսքը և Ճշմարտությունը հայտարարեք 

հերետիկոսություն: 

Դարձրեք ձեր մտքերը հիմա դեպի Իմ Ծնունդը: Դեպի Իմ Ուսուցումները, որոնք Ես 

տվել եմ մարդկությանը, որպեսզի կարողանան իմանալ, թե ինչպես 

նախապատրաստեն իրենց հոգիները: Դեպի Խաչի վրա Իմ Մահվան միջոցով 

կատարված  Զոհաբերությունը` հոգիներ փրկելու համար: 

Ես մեռա ձեզ համար: Այդ պատճառով դուք պետք է վստահեք Ինձ հիմա: 

Ես Լույսն եմ, որը փայլում  է այն ճանապարհի վրա, որով դուք պետք է քայլեք: Այդ 

ճանապարհի երկու կողմերում չար ոգիները կկառչեն ձեզ, կտանջեն ձեզ, կփորձեն 

ստիպել ձեզ ետ քայլել այն նույն ճանապարհով որով եկել եք, դեպի խավարը: Նրանք 

կանեն դա ուրիշների խայթոցների միջոցով, ովքեր ձեզ կքաշեն, այս Պատգամների 

հանդեպ ձեր ունեցած հավատարմության պատճառով: 

Դուք պետք է մնաք լուռ մտահայեցության մեջ, կարդաք Իմ Խոսքը և զգաք Իմ 

Ներկայությունը: Թույլ տվեք, որ Իմ Սուրբ Հոգին հանդարտեցնի ձեր սիրտը և 

զգացեք, թե ինչպես է Իմ Սերը պարուրում ձեզ: Մինչ ձեր ցավը կուժգնանա, այս 

Առաքելության պատճառով, իմացեք, որ դուք Ինձ հետ` ձեր Հիսուսի հետ 

ամբողջական միության մեջ եք: 

Երբեք տեղի չտաք: Մի մերժեք Իմ Գթասրտության Ձեռքը: Թույլ տվեք Ինձ գրկել ձեզ, 

որպեսզի տամ ձեզ պետք եղած արիությունը, որ շարունակեք այս ճամփորդությունն 

Ինձ հետ մինչև այն օրը, երբ Ես կգամ ձեզ պարգևատրելու: 

Ձեր սիրող Հիսուս 

 

Հայր Աստված. Մեծ փոփոխության ժամանակը` բոլորի 

բարօրության համար, ձեզ վրա է: 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես կոչ եմ անում Իմ բոլոր զավակներին`բարձր պահել Իմ միակ 

Որդու` Հիսուս Քրիստոսի Անունը և ցույց տալ Նրան այն պատիվը, որը տրվել է Նրան 

մարդկության մեջ: 

Իմ հրեշտակենրը զանգեր են հնչեցնում և ուրախանում Իմ Սուրբ 

Թագավորությունում այն Գթասրտության պատճառով, որը շնորհվելու է բոլորին Իմ 

Որդու միջոցով: 



Այդ մեծ Աստվածային Ընծան կօգտագործվի ոչնչացնելու համար խավարը, որ 

ծածկում է աշխարհը: Իմ Աստվածային Միջամտության շնորհիվ կլինի, որ Ես 

կկարողանամ փրկել Իմ զավակների մեծ մասին: 

Այս /տարվա/ Ծննդյան տոները` մեծ ուրախության մի ժամանակ մինչ տոնում եք 

Փրկչի ծնունդը, որ տվեցի աշխարհին, շրջադարձային կետ է մարդկության ռասայի 

պատմության մեջ:  

Որպես ձեր Հայր, Ես օրհնում եմ ձեզ բոլորիդ և խորը կարեկցանքով հեղում ձեզ վրա 

Գթասրտության այս մեծ Ընծան: Ես հավաքում եմ ձեզ, Իմ ողջ Արարչությու՛ն, 

որպեսզի կարողանամ մաքրել ձեզ Իմ Թագավորության Օրենքների դեմ /եղած/ ամեն 

կասկածից, ամեն մեղքից և ամեն հայհոյանքից: 

Երկրի այդ մեծ մաքրագործումը որոշակի ժամանակ կպահանջի, բայց Ես 

կարագացնեմ մաքրագործման այդ ժամանակները: 

Կոռումպացված կառավարությունների ձեռքից, ովքեր չեն ընդունում Իմ Օրենքները, 

ձեր տառապանքը դժվարին կլինի, բայց այն երկար չի տևի: 

Ես Իմ բոլոր թշնամիներին ժամանակ կտամ` բացելու իրենց աչքերը այն փառահեղ 

դրախտի հանդեպ, որը Ես սպասում եմ որ քողազերծեմ աշխարհին: 

Ուրախացեք: Փառաբանեք Իմ Որդուն, քանի որ Նրա պատճառով է, որ Ես նվիրում եմ 

Նոր Դրախտը, ուր Իմ կողմից Նրան խոստացված թագավորումը կսկսվի: 

Մեծ փոփոխոթյան ժամանակը` բոլորի բարօրության համար, ձեզ վրա է: 

Իմ Զորությունը ցույց կտրվի իր ողջ ուժով և փառքով, որ աշխարհն ականատես լինի: 

Ես Սկիզբն եմ: Ես Վերջն եմ: Իմ նոր Թագավորությունը` նոր Դրախտը, վերջապես 

կփոխարինի հնին: Երկիրն աղոտացել էր Ադամի և Եվայի մեղքից: 

Մարդու կատարյալ արարչությունն ավերվեց այն ժամանակ, երբ մեղքը վերջ դրեց 

անմահության Ընծային: Շուտով Ես կշրջեմ այն ամենն ինչ արատավորվել է 

Սատանայի և նրա չարքերի կողմից պատճառված աղտոտությունից: Նրանք արդեն 

գայթակղության վարպետներ չեն լինի:    

Հիմա Ես կուղարկեմ Իմ Որդուն` վերապահանջելու համար այն Գահը, որն ստեղծվել 

էր Նրա համար: 

Այդ Գահի համար մարտը կատաղի է, բայց Իմ զորությունը գերշխում է, և ամեն 

հրաշք կօգտագործվի՝ ապահով ձևով ետ բերելու համար Իմ Ընտանիքը Իմ Որդու 

Աստվածային Սուրբ Սիրտի մեջ: 

Դուք, զավակնե՛րս, կորած եք և ցավի մեջ: Հիմա Ես ուղարկում եմ Իմ Որդուն` 

սկսելու ձեզ դեպի իրավամբ ձեզ պատկանող տունը տանելու գործընթացը: 



Ես սիրում եմ ձեզ, Իմ ամենաթանկագին զավակնե՛ր: Ես երբեք չեմ լքել ձեզ, չնայած 

ձեզ կարող եմ ներել դրան հավատալու համար: 

Հիմա ձեզ կանչում են: Ոչ մի մարդ չի բացառվի Երկնքից եկող այս 

հայտարարությունից: 

Աղոթեք, զավակնե՛րս, որ բոլորը պատասխանեն Իմ Որդու Գթասրտությանը: 

Ձեր սիրող Հայր 

Աստված Ամենաբարձրյալ 

 

Մարդկության հանդեպ Իմ Սերը շատերն են զգում: 

Ցավոք, նրանք, ովքեր չեն փնտրում այն, չեն գտնի այն  
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 Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ինձ սիրելը պարզ է: Կարիք չկա ուսանած լինել Սուրբ 

Գրվածքները: Պետք է միայն անել հետևյալը: 

Կանչիր Ինձ, նույնիսկ եթե կասկածում ես Իմ Գոյությանը: Ես կլցնեմ քեզ Իմ 

Ներկայությամբ անսպասելի կերպով: Դու կզգաս մի Սեր՝ ինչպիսին երբեք չես 

զգացել: Իսկ հետո կիմանաս Ճշմարտությունը: 

Ես իրական եմ: Ես այդտեղ եմ և սիրում եմ ձեզանից յուրաքանչյուրին: Ճշմարիտ 

սերը ծակում է ձեր սիրտը կապվածության մի հզոր էմոցիայով: Այն երկկողմանի 

ընծա է: Դուք կսիրեք Ինձ և կզարմանաք, թե ինչպե՞ս կարող է դա լինել: 

Մարդկության հանդեպ Իմ Սերը շատերն են զգում: Ցավոք, նրանք, ովքեր չեն 

փնտրում այն, չեն գտնի այն: Նրանք, ովքեր դեռևս գտնում են իրենց Ինձնից հեռացած, 

պետք է միայն կանչեն Ինձ, որպեսզի Ես կարողանամ լուսավորել նրանց հոգիները: 

Իմ ծնունդն ազդարարեց մարդկային ռասայի հանդեպ Իմ Հոր Սիրո ապացույցը: Նա 

ուղարկեց Ինձ՝ ձեր Փրկչին, ձեր հանդեպ Իր ունեցած Սիրո պատճառով: 

Սերը պետք է ընդունել ինչպես հարկն է, քանի որ այն Աստծո կողմից տրված 

ամենամեծ Ընծան է: Այն անցնում է ցանկացած այլ զգացողության սահմաններից այն 

կողմ և կարող է պարտության մատնել չարին, եթե միայն գրկեք այն: 

Իմ Սիրո Ոգին, Իմ Պաշտպանությունը, ծածկում է ձեզ այս յուրահատաուկ ժամանակ: 

Դուք Իմն եք: Ես ձեր սրտում եմ: Դուք պետք է միայն թույլ տաք, որ Իմ Սերը լցնի Ձեզ, 

որովհետև երբ դա անեք, ճշմարիտ խաղաղություն կզգաք: 

Ես օրհնում եմ ձեզ բոլորիդ 



Ձեր Հիսուս 

 

Իմ Խոսքը կլինի ինչպես սուր, որը կկտրի 

խառնաշփոթության և ստերի միջով 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, հիմա է Իմ Ուսուցումների և Իմ Սուրբ Պատգամների տարածման 

ժամանակն աշխահով մեկ: 

Ես կապահովեմ, որպեսզի աշխարհին խոստացված Ճշմարտության գիրքը 

պատրաստ լինի յուրաքանչյուր ազգի մեջ և յուրաքանչյուր լեզվով: 

Իմ աշակերտներն ու Իմ սրբազան սպասավորները կքարոզեն աշխարհի չորս 

կողմերից: 

Միլիարդավորներ կհետևեն Իմ Խոսքին, և շատեը վերջապես կկարդան Սուրբ 

Կտակարանը: 

Իմ Հոր Գրքին՝ Սուրբ Աստվածաշնչին, նորից կայցելեն, և Իմ Խոսքը նորից կկարդան: 

Հիմա, Իմ Պատգամներն այսօր, որոնք պարունակվում են Ճշմարտության Գրքի մեջ, 

կլինի սնունդ, որով կսնվեն Աստծո զավակները, երբ ապագայում անօրինական 

կհամարվի Աստծո Սուրբ Խոսքը կարդալը: 

Դուք, Իմ աշակերտնե՛ր, պետք է դարձի բերեք նրանց, ովքեր չեն ճանաչում Ինձ: Եթե 

նրանք չգիտեն, թե Ես Եմը ով է, նրանք չեն կարող ինչպես հարկն է 

նախապատրաստվել Իմ Թագավորության համար: 

Իմ Խոսքը կլինի ինչպես մի սուր, որը կկտրի խառնաշփոթության և ստերի միջով: Այն 

կդիպչի բոլոր մտքերին, սրտերին և հոգիներին: 

Ոմանց համար ժամանակ կպահանջվի՝ մարսելու համար Իմ Խոսքը, բայց աշխարհի 

բնակչության մեծամասնությունը կընդունի Ճշմարությունը, երբ այն տրվի իրենց: 

Խնդրում եմ աղոթեք արիության, զորության և կամքի համար, որպեսզի անեք այն, ինչ 

Ես խնդրում եմ ձեզնից: Հիշեցրեք նրանց, որ Ես մեռա իրենց համար: Ասեք նրանց, որ 

Իմ նորից գալու ժամանակը շուտով է: Սփոփեք նրանց՝ բացահայտելով նրանց Նոր 

Դրախտի մեծ Ընծան, որը Ես բացահայտելու եմ: 

Ասեք նրանց, որ Ես գալիս եմ փրկելու իրենց և վերջ տալու իրենց տառապանքին: 

Ձեր Հիսուս 



 

Այսօր Ես ձեզ վրա եմ հեղում այս Յուրահատուկ 

Օրհնությունը 

Շաբաթ, 22 դեկտեմբերի, 2012թ., ժ. 20:36 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, Սուրբ Ծննդյան Օրն Իմ Ընծան է մարդկությանը: Այդ օրվա 

պատճառով է, որ հավիտենական կյանքը հնարավոր դարձավ մահկանացու մարդու 

համար: 

Ես՝ Հիսուս Քրիստոսը, աշխարհի Փրկիչը, ձեզ բոլորիդ՝ Աստծո զավակներիդ, 

ողջունում եմ Իմ Հոր կողմից Ինձ խոստացված Թագավորություն: 

Իմ աշխարհ գալը իմացան միայն մի քանի հոգի: Իմ Ծնունդը փոխեց ապագան: Իմ 

հետևորդներն ընդունեցին Իմ Խոստումը: Նրանք գիտեին, որ Ես նորից գալու եմ, բայց 

չգիտեին, թե երբ: Նրանք լսում էին Իմ Ուսուցումները, չնայած նրանցից շատերն 

ուսանած մարդիկ չէին: Նրանք աղքատ էին և ապրում էին պարզ կյանքով: Սակայն 

նրանք էին, որ ողջունեցին Ինձ: 

Նույնը ճիշտ կլինի նաև հիմա, երբ Ես նախապատրաստում եմ ձեզ Իմ Երկրորդ 

Գալուստին: Իմ հանդեպ պարզ սեր ունեցող հոգիներն են, որ կբացեն իրենց սրտերն 

Իմ Կանչի հանդեպ: Եվ ձեր միջից սրտով խոնարհներն ու հոգով մաքուրներն են, որ 

դառնում են այսօրվա Իմ աշակերտները: Ձեր միջոցով է, որ Իմ Խոսքը կլսեն և 

կհավատան, ճիշտ ինչպես այն ժամանակ, երբ Ես քայլում էի երկրի վրա: 

Ես ողողում եմ ձեզ այս Յուրահատուկ Օրհնությամբ այսօր: Ես ցանկանում եմ, որ 

դուք ընդունեք Իմ Պաշտպանության Օրհնությունը այս խաչակրաց աղոթքի միջոցով, 

որպեսզի ողջունեք Ինձ՝ Մեսիային, մինչ Ես կքողազերծեմ Իմ Նոր Թագավորությունը: 

Խաչակրաց աղոթք (90) Շնորհակալություն Քո Ամենափառավոր Երկրորդ Գալուստի 

համար. 

Ո՛վ իմ Հիսուս, ես առաջարկում եմ Քեզ գովաբանություն և շնորհակալություն Քո 

Փառահեղ Երկրորդ Գալուստի համար: 

Դու, իմ Փրկի՛չ, ծնվեցիր ինձ հավիտենական կյանք տալու և մեղքից ազատելու 

համար: 

Ես առաջարկում եմ Քեզ իմ սերը, իմ շնորհակալությունը և պաշտամունքը, մինչ 

նախապատրաստում եմ հոգիս Քո Մեծ Գալուստի համար: 

Ամեն: 



Գնացեք հիմա և նախապատրաստվեք, քանի որ ժամանակը կարճ է, և շատ բան կա 

անելու՝ յուրաքանչյուր հոգու փրկելու համար: Ես բերում եմ ձեզ Խաղաղություն, Սեր 

և Ուրախություն այս հատուկ օրը: 

Ձեր Հիսուս 

 

Ընտանիքի միավորը, և դրա ավերումը, կլինեն ամեն 

ինչի հիմքում 

Կիրակի, 23 դեկտեմբերի, 2012թ., ժ. 15:30 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ սրբազան սպասավորներից շատերը ստիպված կլինեն 

դիմակայել մի սոսկալի մարտահրավերի: Սա կլինի մեկը, որը կհամոզի նրանց 

ընտրելու երկու առանձին ճանապարհներից մեկը: Ամեն մեկն իր ազատ կամքով 

կորոշի, թե որ ճանապարհն ընտրի: Քանի որ շուտով պղծությունը հայտնի կդարձնի 

իրեն: 

Իմ սրբազան սպասավորներից շատերը սկզբում անմիջապես չեն գիտակցի, թե ինչ է 

կատարվում: Երբ նրանք կարդան բարձր տեղերում նստածներից  ստացված 

նամակները, այդ ժամանակ է, որ նրանք դժվարություն կունենան: 

Նրանք, ովքեր վեր են պահում Սուրբ Աստվածաշնչի Ընծայի միջոցով մարդուն 

տրված Իմ Սուրբ Խոսքը, նրանց մարտահրավեր կնետեն և կստիպեն ընդունել 

փոփոխություններ: Այդ փոփոխությունները կտրվեն նրանց, ակնկալելով, որ նրանք 

կուլ կտան դրանք և կընդունեն դրանք որպես Ճշմարտությունը: Դրանք հանգեցնում 

են մեկ բանի: 

Նրանք կստիպեն Իմ այդ սուրբ նվիրաբերված սպասավորներին ընդունել 

հանդուրժողականությունը մեղքի հանդեպ: 

Նրանց կասեն, որ Աստված միշտ գթասիրտ է, և որ Նա սիրում է յուրաքանչյուրին: 

Այո՛, այս մասը ճիշտ է: Բայց հետո նրանց կհանձնարարվի թողություն տալ 

օրենքների, որոնք Իմ Աչքում պղծություն են: Ընտանիքի միավորը, և դրա ավերումը 

կլինեն ամեն ինչի հիմքում: 

Մյուսներին կխնդրեն ընդունել արարողության մի նոր տեսակ, որը կփոխարինի 

Պատարագին և Իմ Սուրբ Հաղորդության Ներկայությանը: 



Այն կհամարվի որպես համընդգրկուն շարժում՝ միավորելու բոլոր քրիստոնյաներին 

և մյուս կրոններին որպես մեկ: Դա կլինի վերջի սկիզբը: 

Այն օրը, երբ Պատարագի ամենօրյա զոհաբերությունները դադարեցվեն, կլինի այն 

բոլորի իրադարձությունների ծավալման սկիզբը, որ կանխասացվել են Հովհաննես 

ավետարանչին: Դա կլինի գազանի բարձրանալու ժամանակը, և նրա ազդեցությունը 

մեծ կլինի: Նա կգրավի շատ քահանաների սրտերն ու հոգիները: Նրա նպատակը 

բոլոր Պատարագները դադարեցնելն ու Սուրբ Հաղորդությունը պղծելն է: 

Նա արդեն անում է դա սև պատարագների միջոցով, որոնք կատարվում են շատ 

կաթոլիկ եկեղեցիներում: Անհավատարիմ սպասավորների կորիզը դավեր են 

նյութում Իմ Եկեղեցու դեմ, և նրանք շատերին սխալ կառաջնորդեն: 

Զգոն եղեք: Բացեք ձեր աչքերը և խնդրեք Ինձնից այն զորությունը, որի կարիքն 

ունենալու եք այդ ստոր և չար պլանի դեմ կանգնելու համար: 

Երկրի վրայի Իմ Եկեղեցու ներսի այդ մարտը դաժան կլինի: Քահանան՝ քահանայի 

դեմ: Եպիսկոպոսը՝ եպիսկոպոսի դեմ: Կարդինալը՝ կարդինալի դեմ: 

Թող հայտնի լինի, որ ձեր միջից նրանք, Իմ սրբազան սպասավորնե՛ր, ովքեր 

ճանաչում են Ինձ և սիրում են Ինձ, Ես կառաջնորդեմ ձեզ: Ես ուղղություն ցույց կտամ 

ձեզ: Ես կտամ ձեզ ուժը՝ գործ ունենալու Աստծո այդ թշնամիների հետ: Դուք միայնակ 

չեք: 

Դուք երբեք չպետք է լսեք ստերի, որոնք կտրվեն կամ կներկայացվեն ձեզ Իմ Անվամբ: 

Միայն դուք գիտեք Ճշմարտությունը ձեր սրտերի մեջ: Լսեք ձեր սրտին: Մնացեք 

հավատարիմ այն ամենին, ինչը ձեզ ասվել է որպես Աստծո Օրենք: 

Եթե ձեզ ներկայացվի որևէ բան, որը Իմ Ուսուցումներին հակասող կթվա, ուրեմն 

պետք է շրջեք ձեր մեջքը: 

Ձեր Հիսուս 

 

Կույս Մարիամ. Այն օրը, երբ Ես աշխարհ բերեցի Փրկչի, 

փոխեց մարդկության ճակատագիրը 
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Զավա՛կս, այն օրը, երբ ես աշխարհ բերեցի Փրկչի, փոխեց մարդկության 

ճակատագիրը: 



Այդ փոքրիկին ես սիրում էի այնպիսի սիրով ինչպես ցանկացած մայր: Բայց իմ Հոր 

կողմից ինձ տրվել էր մի լրացուցիչ շնորհ: Դա պաշտպանության շնորհն էր: Ես 

սկզբից ի վեր պաշտպանում էի իմ Որդուն մի այնպիսի ձևով, որը տարբեր էր: Ես 

գիտեի, որ Նա խոստացված Մեսիան էր, և հետևաբար, ինձ տրված էր մի շատ 

յուրահատուկ պատասխանատվություն, չնայած ես գաղափար չունեի այն մեծության 

մասին, որին կհանգեցներ այդ պարտականությունը: 

Ինձ դրանից առաջ տրված չէր հասկանալ, որ իմ Որդին՝ Փրկիչը, ուղարկված Աստծո 

կողմից մարդկային ռասան դժոխքի կրակներից փրկելու համար, կսպանվի: Իմ 

առաքելության այդ մասը եկավ որպես մի սոսկալի շոկ, և իմ ցավը հնարավոր չէ 

նկարագրել, այնքան որ ուժգին էր այն: 

Ես տառապեցի իմ Որդու միջոցով, Նրա մեջ և Նրա հետ: Նույնիսկ այսօր, ես զգում եմ 

այսօր աշխարհում իմ Որդու Գոյության վերաբերյալ անհավատության /պատճառով/ 

Նրա ցավն ու վիշտը: Որպես Փրկության Մայր, իմ պարտականությունն է օգնել իմ 

Որդուն հոգիներ փրկելու Իր պլանի մեջ: 

Սա ջրհեղեղի ժամանակն է. Արագ և հանկարծակի փոփոխության ժամանակը: Մինչ 

պատերազմները կբռնկվեն, և մոխիրներից կբարձրանա մի մեծ պատերազմ, Աստծո 

պլանը կավելացնի իր արագությունը՝ արթնացնելու համար Նրա Ներկայությունը 

բոլոր ազգերի և ռասաների մեջ: 

Զավա՛կս, ես աղերսում եմ քեզ աղոթել ամենասուրբ Վարդարանը մինչ ես արցունք 

եմ թափում այսօր: Իմ արցունքները, որոնց դու հենց նոր ականատես եղար, այն 

հոգիների համար են, ովքեր չեն ընդունի իմ Որդուն: Դրանք այն քրիստոնյաներն են, 

ովքեր ասում են թե իրենք ընդունում են Հիսուս Քրիստոսին որպես Փրկչի և 

վիրավորում են Նրան՝ չաղոթելով Նրան: Այդ հոգիներն են որ ամենաշատը 

տխրեցնում են Նրան: 

Աթեիզմի տարածումը մի սոսկալի համաճարակի պես սրբում է երկիրը: Աստված չի 

մոռացվել: Դրա փոխարեն Նրա Գոյությունը միտումնավոր ձևով անտեսվում է: Նրա 

օրենքներն արգելվում են ձեր երկրներում: Նրա եկեղեցիները չեն պատվում: Նրա 

սրբազան սպասավորները չափազանց երկչոտ են և խիզախ չեն բավարար չափով, որ 

հռչակեն Նրա Խոսքը: 

Երկիրը հիմա կփոխվի թե՛ ֆիզիկապես, թե՛ հոգով: Մաքրագործումը սկսվել է: Չարին 

հետևողների և Աստծո մնացորդ եկեցեցու միջև մարտը կսաստկանա: 

Նրանք, ովքեր հավատարիմ են իմ Որդուն, պետք է միշտ կանչեն ինձ՝ իրենց սիրող 

Փրկության Մորը, որպեսզի ես կարողանամ նվիրաբերել ձեզ Իմ սիրելի Որդուն՝ ձեզ 

այնքան անհրաժեշտ շնորհները տալու համար: Դուք պետք է նախապատրաստված 

լինեք որպես Հիսուս Քրիստոսի զինվոր: Ձեր սպառազինությունը պետք է շատ ավելի 



ուժեղացվի, որովհետև ձեր դերը խաչակիր լինելն է, և դուք պետք է դեմ գնաք մեծ 

դաժանությանն ու անարդարությանը: 

Գնացեք խաղաղությամբ, զավակնե՛րս, և մնացեք ամենօրյա աղոթքի մեջ մինչ 

փոփոխությունները սկսվում են, որպեսզի հնարավոր լինի հասնել մարդկության 

փրկությանը: 

Ամեն ինչ կարվի իմ Հոր Սուրբ Կամքին համաձայն, Նրա միակ Որդու՝ Հիսուս 

Քրիստոսի միջոցով: Ձեզ, զավակնե՛րս, որ խնդրում եք իմ օգնությունը, մեծ 

պաշտպանություն կշնորհվի ձեր ազգերի համար: 

ՁԵր սիրող Մայր 

Մայր փրկության  

 

Մի մեծ ջրհեղեղ կլինի: Դուք նաև ականատես կլինեք 

ավելի փոքր ջրհեղեղների ուրիշ երկրներում 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, աշխարհի Փրկության Իմ Պլանը սկսվեց Իմ Ժամանակին՝ 2012թ. 

դեկտեմբերի 22-ին: 

Այս ժամանակն աշխարհում Իմն է, քանի որ Ես հավաքում եմ Աստծո բոլոր 

զավակներին մեկտեղ, որպես մեկ, մինչ մեծ մարտը սկսվում է: 

Մեծ Տառապանքի այս ժամանակահատվածը կտևի որոշ ժամանակ: Պատերազմները 

կավելանան, մինչև կհայտարարվի մեծ պատերազմը, և աշխարհը կփոխվի: 

Բոլոր ազգերն ականատես կլինեն փոփոխություններին: Դուք պետք է 

նախապատրաստված լինեք դրան և ընդունող լինեք, քանի որ այս ամեն բաները 

պետք է տեղի ունենան, նախքան Իմ Երկրորդ Գալուստը: 

Մի մեծ ջրհեղեղ կլինի: Դուք նաև ականատես կլինեք ավելի փոքր ջրհեղեղների ուրիշ 

երկրներում: 

Կլիմաները բոլորը կսկսեն փոխվել, և ձեր եղանակը տարբեր կլինի մի այնպիսի ձևով, 

որը տարօրինակ կթվա ձեզ: 

Սա այն ժամանակն է բոլոր նրանց համար, ովքեր բացել են իրեենց աչքերը 

Ճշմարտության հանդեպ, որ պլանավորեն ճանապարհն Ինձ համար, այնպես որ Ես 

կարողանամ ողջունել բոլորին Իմ Սուրբ Բազուկների մեջ: 



Մի վախեցեք, քանի որ Իմ Սերը շատ բան կմեղմացնի, և ձեր աղոթքները կարող են 

մեղմացնել և կմեղմացնեն այդ ամեն բաներից շատերը, ինչպես նաև գազանի կողմից 

պլանավորված չարագործությունները: 

Ձեր Հիսուս 

 

Հայր Աստված. Շուտով մի նոր Լույս, մի նոր արև կերևա 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, սա մի մեծ հույսի Պատգամ է Իմ բոլոր զավակների համար: 

Փոփոխությունների ժամանակը, ինչպես կանխասացվել է, երբ երկիրը կշրջվի, 

մոլորակները կփոխվեն և կլիմաներն այլև կանխատեսելի չեն լինի ձեզ համար, ձեզ 

վրա է: 

Իմ Մեծ Զորությունը հիմա ցուցադիվում է Երկնքում, ինչպես երկրի վրա է, մինչ Ես 

մղում եմ մարտը Իմ թշնամիների դեմ: Սատանան և նրա չարքերը պարտվում են, 

բայց նրանք մի սոսկալի պաշտպանություն են դրել: Իրենց հետ նրանք քաշում են Իմ 

խեղճ զավակներին, որոնց սրտերը լցված են քաղաքական և աշխարհիկ 

նկրտումներով, որ դեր ունենան, մինչ փորձում են խաչել Իմ զավակներին: 

Մարդը թույլ է: Մարդը հեշտությամբ գայթակղվում է: Արարչության սկզբից ի վեր Իմ 

կողմից դրված Ճշմարտության հանդեպ իր կուրության պատճառով մարդը 

հավատում է ստերի: Նա հավատում է չարի կողմից դուրս նետված ստերին, 

որովհետև գրավվում է իշխանության և հաճույքի խոստումներով:  

Իմ զավակները պետք է ճանաչեն Իմ Թագավորության փառապանծ և հոյակապ 

Լույսը: Դու, աղջի՛կս, տեսել ես այդ Լույսը և գիտես, թե որքան Զորեղ է այն: Դու 

ճանաչում ես Աստծո Զորությունը, և թե ինչպես է այն պարուրում քեզ: Կարո՞ղ ես 

երևակայել, թե դա ինչի նման կլինի, երբ Իմ Նոր Դրախտը բացահայտվի: Դու, 

աղջի՛կս, թեթևակի տեսել ես այդ շողացող Լույսի միայն մի փոքր մասնիկը: 

Կարևոր է ողջունել Իմ Որդու Լույսը ձեր սրտերի մեջ: Երբ դուք հրավիրեք Նրան 

փրկել ձեզ և տանել ձեզ Իր Սուրբ Սրտի մեջ, դուք կզգաք այդ Լույսը: 

Նոր Արշալույսի Լույսը՝ Նոր Դարաշրջանը, դանդաղորեն, բայց վստահությամբ 

կլուսավորի աշխարհը: Շուտով, մի նոր Լույս, մի նոր արև կտեսնվի: Այն կլինի ավելի 

մեծ և շատ զարմանքի պատճառ կլինի: 

Դա Իմ Զորության և Իմ Ճոխության մի Նշան է: Դա կլինի մի հրաշք և կապացուցի, որ 

մարդն ամբողջությամբ չի հասկանում արարչության գաղտնիքը: 



Միայն Ես՝ Աստված՝ Տիեզերքի Արարիչը, միայն Ես եմ հրամայում ամեն ինչի, որ 

գոյություն ունի, որ լինելու է, որ կարող է լինել: Ոչ մի մարդ, ոչ մի գիտնական չի 

կարող լուծել այդ ամենասուրբ գաղտնիքները, քանի որ հիմա պետք չէ, որ մարդը 

հասկանա դա: 

Իմ Արարչության հրաշքներն ու Իմ Զորության ուժը ցույց կտրվեն աշխարհին: Թող ոչ 

մի մարդ չսխալվի, մտածելով, թե Սատնանան և նրա չար հետևորդներն ունեն որևէ 

զորություն, որ բերեն ձեզ այն հրաշքները, որոնք Ես ստեղծել եմ յուրաքանչյուր 

առանձին արարածի համար: Ես խոստացել եմ բացահայտել Ճշմարտությունը, 

սրպեսզի դուք, զավակնե՛րս, կարողանաք սրբել հեռացնել ձեր աչքերը ծածկող 

սարդոստայնը: 

Երբ Օրը գա, որ Ճշմարտությունը վերջապես ընդունեք, Ես կշնորհեմ ձեզ 

ամենահոյակապ գանձերը, շնորհներն ու մի կյանք, որը երբեք չեք կարող 

նախատեսել, քանի որ այն ձեր պատկերացումներից այն կողմ է: 

Ես ուրախ եմ, որ այսօր տալիս եմ հույսի այս պատգամը: Ես հույս ունեմ, որ այն 

կբերի ձեզ շատ երջանկություն և խաղաղություն: 

Իմ խոստումը՝ ձեզ ձեր ժառանգություն բերելու, իրականություն կդառնա շուտով: 

Ձեր սիրող Հայր 

Աստված Ամենաբարձրյալ   

 

Գիտելիքը շատ հաճախ կարող է կուրացնել ձեզ 

Ճշմարտության հանդեպ 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, միայն այն դեպքում, երբ սիրտդ ճշմարիտ բաց է Իմ հանդեպ, 

կարող ես զգալ Իմ Լույսը և ընդունել Ճշմարտությունը: 

Շատերն են ասում, թե խնդրել են զանազանության Ընծան և աղոթել Սուրբ Հոգուն 

այն ստանալու համար: Սակայն բոլոր խնդրողներին չէ, որ տրված է այդ թանկագին 

Ընծան ստանալու համար անհրաժեշտ ներըմբռնումը: Չնայած դրան, նրանք կասեն, 

որ ունեն: Հետո նրանք վիրավորում են Ինձ՝ հայտարարելով, թե Իմ Սուրբ Խոսքը 

իրենց անհարմարություն է պատճառում: Նրանք հայտարարում են, թե իրենց 

մտահոգությունները պետք է նշանակեն, որ Իմ Սուրբ Պատգամները գալիս են չարի 

ոգուց: 



Ձեզնից նրանց, որ հպարտորեն հռչակում եք ձեր շրջված մեկնաբանությունը, թե այս 

Պատգամների միջոցով ձեզ տրվող Իմ Սուրբ Խոսքը կեղծ է, Ես ասում եմ հետևյալը: 

Ե՞րբ եք դուք վերջին անգամ եկել Իմ առջև մերկ: Առանց ձեզ ծածկող հպարտության 

ծածկոցի: Ե՞րբ եք եկել Իմ առջև ծնկաչոք, կանչելով Ինձ որ ճշմարտապես ուղղություն 

տամ ձեզ, առանց նախապես դնելով ձեր ձեռքերը ձեր ականջներին՝ մերժելով լսել: 

Մի՞թե չգիտեք, որ Ես ձեզ կլուսավորեմ զանազանության Ընծայով միայն այն 

դեպքում, երբ գաք Իմ առջև առանց նախապես ձեր հողմից հղացված սեփական 

տեսակետների: Մինչև չմերկանաք ամբողջ մարդկային հպարտությունից, չեք 

կարողանա ազատվել ինտելեկտուալ հպարտության շղթաներից, որոնք կուրացնում 

են ձեզ հոգևոր գիտելիքի ճշմարտության հանդեպ:  

Ձեզնից նրանք, որ տարիներ եք անց կացնում ուսումնասիրելով Իմ Սուրբ 

Գրվածքները, և ձեզ համարում եք լավատեղյակ և, հետևաբար, ավելի արժանի՝ 

սահմանելու Իմ Խոսքը, դուք պետք է նորից մտածեք: 

Իմ Հոր Գրքի իմացությունը ձեզ ավելի շատ չի որակավորում, քան փողոցի 

մուրացկանին, ով հոգևոր հարցերի վերաբերյալ կրթություն չունի: Շատ հաճախ 

գիտելիքը կարող է կուրացնել ձեզ Ճշմարտության հանդեպ: Իմ Հոր Գրքի մարդկային 

մեկնաբանության վրա հիմնված գիտելիքը ոչինչ չի նշանակում, երբ խոսքը Աստծո 

Խոսքը հասկանալուն է վերաբերվում: 

Ձեզանից նրանք, ովքեր պարծենում են Աստծո Սուրբ Գրվածքներին հետևելու իրենց 

իմացությամբ, իսկ հետո դա օգտագործում են մերժելու համար այսօր աշխարհին 

տրվող Իմ Խոսքը, մեղադրվում են մեղքի մեջ: Ձեր մեղքը հպարտության մեղքն է: Դուք 

վիրավորում եք Ինձ, որովհետև ձեզ համար ձեր հպարտությունն ավելի 

նշանակություն ունի, քան Իմ հանդեպ սերն իր ամենապարզ տեսքով: 

Իմ՝ ձեր Հիսուսի հանդեպ սերը գալիս է սրտից: Իմ Թագավորությանն արժանի 

հոգիներն արագորեն են ճանաչում Իմ Ձայնը: Այն հոգիները, ովքեր չեն ենթարկվում 

այսօր աշխարհին տրվող Իմ Խոսքին և ուրիշներին խրախուսում են արտաքուստ 

մերժել Ինձ, ազդված են չարի ոգուց: Դուք զզվանք եք պատճառում Ինձ: Ձեր պիղծ 

ձայները, որ բղավում եք և հպարտությամբ հայտարարում ձեր արժեքավորությունը 

Սուրբ Գրվածքների իմացության ձեր գիտելիքի հիման վրա, կլռեցվեն: 

Իմ համբերությունը երբեք չի վերջանում, բայց ձեզնից նրանք, ովքեր կանգնում են Իմ 

դեմ և վնասում Իմ Փրկության Պլանին դիտավորությամբ, կնետվեն անապատ մի 

ակնթարթում: 

Ձեր Հիսուս  

 



Երբեք մի վախեցեք Ինձնից, քանի որ Ես գալիս եմ 

խաղաղությամբ 

Շաբաթ, 29 դեկտեմբերի, 2012թ., ժ. 19:36 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես նորից ասում եմ ձեզ բոլորիդ, Իմ սիրելի աշակերտնե՛ր, որ 

չվախենաք: Մինչ գալիք իրադարձությունները կարող են անհանգստացնող լինել ձեզ 

համար, երբ ականատես լինեք դրանց, հիշեք Իմ այս Սուրբ Խոսքերը, որ տրվում են 

ձեզ հիմա: 

Մարդկության հանդեպ Իմ Սերն այնքան մեծ է, որ Ես հեշտությամբ ներում եմ 

ցանկացած մեղք, որքան էլ այն մեծ լինի, եթե մեղավորի կողմից ճշմարիտ զղջում է 

ցույց տրվում: Երբեք մի վախեցեք Ինձնից, եթե ճշմարիտ սիրում եք Ինձ, որովհետև 

Ես պաշտպանում եմ ձեզ ամեն ժամանակ: Այո՛, դուք կտառապեք Իմ Անվամբ, երբ 

քայլեք Իմ ետևից: Բայց դա մի բան է, որը պետք է ընդունեք: Դա այնքան փոքր գին է՝ 

վճարելու այն Փառքի համար, որը ձեր առջևում է: 

Այնուամենայնիվ, նրանք, ովքեր քայլում են Իմ առջևից այն սխալ համոզմամբ, թե 

կարիք չունեն իրենց կյանքում Աստծո Ներկայությանը, պետք է վախով լինեն: Այդ 

մեղավորները, ովքեր երբեք զղջում ցույց չեն տա, քանի որ հավատացած են թե իրենք 

են վերահսկում իրենց սեփական ճակատագիրը, կընկնեն անդունդը: Չարի կողմից 

նրանց համար դրված այդ թակարդը կարելի է համեմատել տկտկացող ժամացույցի 

հետ: Ամեն րոպեի հետ, որ նրանք շարունակում են լքել Ինձ, նրանց ժամանակը 

կարճանում է: Իմ Աչքում իրենց ազատագրելու նրանց ժամանակը կարճ է: 

Իմացեք, որ հոգիների համար մարտի երկու բանակները հիմա շարվել են՝ 

նախապատրաստվելու պատերազմին: Ժամանակն առաջ է գնում, ուստի խնդրում եմ 

պատրաստ եղեք միշտ: 

Երբեք չվախենաք Ինձնից, քանի որ Ես գալիս եմ խաղաղությամբ: Այնուամենայնիվ, 

վախեցեք գազանից, ով կերևա այնպես թե գալիս է խաղաղությամբ, բայց գալիս է ձեզ 

ոչնչացնելու համար: Նա՝ չարը, և նրա հետևորդները երկրի վրա, նրանք են ումից 

պետք է վախենաք: Ոչ՝ Ինձնից: 

Ձեր Հիսուս 

 

Օկուլտի ուժով նա կկատարի թվացող բժշկումներ այն 

մարդկանց համար, ովքեր անբուժելի հիվանդ են 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես ցանկանում եմ ասել քեզ, որ փոփոխությունները, որոնք 

կնախապատրաստեն աշխարհն Իմ Երկրորդ Գալուստի համար, շուտով կտեսնվեն 

ամբողջ աշխարհի կողմից: 

Պատերազմները մերձավոր արևելքում կարագանան և կդառնան համատարած: 

Նրանք կներառնեն արևմուտքը, ինչպես նաև արևելքը: Այդ խառնաշփոթությունը 

կկանդնեցվի խաղաղության մարդու՝ գազանի, հակաքրիստոսի կողմից: Շատերը, 

ժամանակին, կհավատան, թե նա Աստված է՝Մեսիան, այնքան կթվա թե նա ունի շատ 

իշխանություն: Նրա զորությունը տրվել է իրեն ստերի հոր՝ Սատանայի կողմից: 

Նա օկուլտի ուժով կկատարի թվացող բժշկումներ այն մարդկանց համար, ովքեր 

անբուժելի հիվանդ են: Նրանք ժամանակավորապես կբժշկվեն իրենց 

հիվանդություններից, և մարդիկ կհավատան թե նրա զորությունը գալիս է Երկնքից: 

Թե նա Ես եմ՝ Հիսուս Քրիստոսը: Մարդիկ կհավատան թե նա գալիս է 

նախապատրաստելու աշխարհը Նոր Դարաշրջանի համար, և որ Երկրորդ Գալուստը 

տեղի է ունենում իրենց առջև: 

Նա կկատարի այլ հրաշքներ, բայց դրանք կլինեն պարզապես իլյուզիա: Իմ սրբազան 

սպասավորներից ոմանք կընկնեն նրա առջև և կպաշտեն նրան: Քաղաքական 

գործիչները հրապարակայնորեն կծափահարեն նրան: Նա կերևա որպես բարի և 

խոնարհ մեսիան  և հետամուտ կլինի Իմ բնավորության բոլոր գծերին: Ցավոք, նա 

շատերին կխաբի: 

Ես աղերսում եմ ձեզ, Իմ աշակերտնե՛ր, նախազգուշացնել մարդկանց, որ Ես՝ Հիսուս 

Քրիստոսը, չեմ գա մարմնով: Դա չի կարող լինել: Ես արդեն եկել եմ երկիր մարմնով, 

և դա չի կարող տեղի ունենալ երկրորդ անգամ: Երբ Ես գամ նորից, դա կլինի այն 

ձևով, որով Ես հեռացա, և այդ ժամանակ չարերը կաքսորվեն, և Իմ Նոր Դրախտը 

կփոխարինի երկրին: 

Չխաբվեք: Զգոն եղեք: Ես կշարունակեմ նախազգուշացնել ձեզ հակաքրիստոսի և այն 

ստերի մասին, որոնք նա կներկայացնի աշխարհին: Այս ձևով դուք կարող եք օգնել 

Ինձ փրկելու այն խեղճ հոգիներին, ովքեր ստրկաբար կհետևեն նրան դեպի դժոխքի 

փոսերը: 

Ձեր Հիսուս 

 

 Դու կլինես շատ ատելության կենտրոնում 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, քո՝ պատգամատարի վրա դրված բեռը, ուղարկված 

նախապատրաստելու համար աշխարհն Իմ Երկրորդ Գալուստին, ավելի ծանր է 

դառնալու: 

Դու կլինես շատ ատելության կենտրոնում, և շատերը, ներառյալ Իմ Եկեղեցու ներսի 

քահանաները, կփորձեն ոչնչացնել քեզ: 

Նույնը ճշմարիտ կլինի նրանց համար, ովքեր տարածում են Իմ Պատգամները: 

Որպես Ճշմարտության կրողներ, նրանց վրա նույնպես կհարձակվեն խոսքով: 

Սա այն ժամանակն է, երբ պետք է մնաք ինքներդ ձեզ հետ և վստահանաք, որ այս 

Պատգամները որքան հնարավոր է շատ մարդկանց հասանելի լինեն: 

Մինչ Իմ Սուրբ Խոսքը սկսում է հասնել շատ ծայրեր, նրանց հանդեպ զայրույթը 

կխորանա: Երբ Պատգամները մասնատվեն և որոշ դեպքերում դրանք հայտարարվեն 

որպես հերետիկոսություն, դուք պետք է շարունակեք շարժվել: Մնացեք միասին և մի 

լսեք այն թունոտ կարծիքները, որոնք կնետվեն ձեզ վրա: 

Մնացեք ուժեղ և խիզախ: Մնացեք Իմ կողքին մինչ մենք քայլում ենք դեպի Գողգոթա 

տանող այս ճանապարհով: Քանի որ չսխալվեք, այս դժվարին առաքելությունը 

կանխասացվել է, և ձեզնից շատերի համար այն չափազանց դժվար կլինի: 

Ես օրհնում եմ ձեզ բոլորիդ մինչ նախազգուշացնում եմ, որ չպետք է 

անհանգստանաք, երբ  հարձակումներն ավելի կատաղի դառնան: Դա այն 

պատճառով է, որ սա Իմ Սուրբ Խոսքն է, դրա համար էլ շատ ատելություն ցույց 

կտրվի: Սա է այն գինը, որը պետք է վճարվի հոգիների փրկության համար, ներառյալ 

նրանց, ովքեր ամենաշատն են ձեզ տանջում: 

Ձեր Հիսուս 

 

 Աստծո տաճարը կպղծվի անճանաչելիության աստիճան 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, նոր արշալույսը բարձրացել է, և Իմ Երկրորդ Գալուստի 

նախապատրաստման համար փոփոխությունները սկսվել են: 

Հիմա պատերազմները կաճեն մերձավոր արևելքում, և շատերը կմեռնեն չար խմբի 

ձեռքով: Նրանք՝ չար խումբը, այնուամենայնիվ, կկանգնեցվեն Իմ Հոր Ձեռոքով: Ամեն 

մեկը ցած կգցվի, քանի որ նրանք մեծ վտանգ են ներկայացնում Աստծո զավակների 

համար: 



Իմ Պլաններն ի ցույց են դրվում, և ձեր միջից նրանք, ովքեր ընտրված են 

առաջնորդելու մնացորդ Եկեղեցին, արագորեն հիմքեր կկառուցեն աշխարհով մեկ: 

Դրանք կլինեն այն տեղերը, ուր դուք կգնաք պատվելու Ինձ խաղաղությամբ, այն 

ժամանակ երբ ձեր եկեղեցիները ձեզ չեն ընդունի այն ձևով, ինչպես հարկն է, որ 

ընդունեն: 

Ձեր եկեղեցիները կդառնան ոչ ավելի քան զվարճության վայրեր, ուր հեեթանոս 

ծեսեր և երաժշտություն կբեմադրվի մշակված ծիսակատարություններում: 

Կենթադրվի, որ այդ իրադարձությունները  Աստված պատվելու համար են: Բայց դրա 

փոխարեն, նրանք կկռապաշտեն մեղսալից արարքները, և դրանք կհայտարարվեն 

որպես Իմ Ուսուցումներին համապատասխան: 

Շատերը կներկայանան, շուտով, որպես Աստծո նոր սպասավորներ: Շատերն 

ընդհանրապես նախապատրաստված չեն լինի քրիստոնեական եկեղեցում և, 

հետևաբար, հարմար չեն լինի Աստծո զավակներին ներկայացնելու Սուրբ 

Խորհուրդները: Նրանք կլինեն ինքնակոչներ: Նրանք բոլորին կթելադրեն, թե իրենց 

ասելով, որն է Աստծո ուսուցումների ճշմարտությունն այսօրվա աշխարհում: Նրանց 

ստերը կհասնեն մարդկության ականջներին աշխարհով մեկ: 

Շատերին կգրավի իրենց հասկացողությամբ Իմ Ուսուցումների և Աստծո Սիրո 

մասին թարմ, նոր մոտեցումը: Այդ ամենը մի սոսկալի սուտ կլինի: Շատերը 

կխաբվեն՝ ընդունելով նոր Մեկ Համաշխարհային Կրոնը: 

Մինչ կեղծ եկեղեցին աճում է և գրավում շատ հռչակովոր դեմքևր, լրատվամիջոցներ 

և քաղաքական առաջնորդներ, Իմ Մնացորդ Եկեղեցին կաճի: Իմ սրբազան 

սպասավորներից շատերն անհավատարիմ կլինեն Իմ հանդեպ և կմիանան նոր Մեկ 

Համաշխարհային Կրոնի մեջ, ուր նրանց կընդունեն բաց բազուկներով: 

Այդ ինքնակոչները սարսափելի դժվարություններ կառաջացնեն քրիստոնյաների 

համար ամենուրեք, եթե նրանք /քրիստոնյաները/ չընդունեն այդ նոր 

քաղաքականորեն հաստատված մշակութային կազմակերպությունը, որն իրեն կկոչի 

Աստծո եկեղեցի: 

Մինչ քրիստոնյաները կլինեն ատելության հիմնական թիրախը, Իսրայելի Տունը 

նույնպես կփնտրեն և հրեաներին կդարձնեն քավության նոխազ հոգիների համար 

այս պատերազմում: 

Սկզբնական օրերում արտաքինից ոչ մի տարբերություն չի երևա: Շուտով Հռոմում 

կտեսնեք մի ճոխ և հզոր շինություն, որը կդառնա հանդիպման վայր: Բոլոր 

կրոններին կողջունեն այդտեղ, մինչև որ նրանց ստիպեն կուլ տալ Նոր 

Համաշխարհային Կարգի կողմից իրենց ներկայացված ստերը: 



Ժամանակի ընթացքում անընդունելի կդառնա որոշ քրիստոնեական սովորույթների 

հրապարակային կիրատումը: 

Դա կներառի Մկրտության և Սուրբ Հաղորդության Խորհուրդները: Դրանք 

անընդունելի կհամարվեն ժամանակակից և աշխարհիկ աշխարհում, և ձեզ համար 

անհնարին կլինի ստանալ դրանք: Ամուսնության խորհուրդը կփոխվի, և 

ամուսնությունը հնարավոր կլինի այլ ձևով: Այդ էտապոմ Ճշմարիտ Խարհուրդները 

ստանալու միակ ճանապարհը կլինի Մնացորդ Եկեղեցու միջոցով: 

Իմ սրբազան սպաավորներին, ովքեր կտառապեն Իմ Անվամբ, մինչ կպայքարեն 

պահելու համար Խորհուրդներն ու Սուրբ Պատարագը, իմացեք հետևյալը: Ձեր 

պարտականությունն Իմ հանդեպ է՝ ձեր սուրբ Երդումների միջոցով, և դուք երբեք 

չպետք է գայթակղվեք շեղվել Ճշմարտությունից: Ձեզ վրա ճնշում կդրվի՝ լքելու 

համար Տիրոջ ուղիները: Ձեր ձայնը կլինի ինչպես շշուկ, մինչ թշնամին կփորձի 

խեղդել Աստծո Ճշմարիտ Խոսքը: 

Համախմբվեք: Միավորվեք: Քանի որ շատ շուտով Աստծո Տաճարը կպղծվի 

անճանաչելիության աստիճան: Դուք պետք է միայն հետևեք Ինձ, լսեք ձեր սրտին և 

ձեր գիտակցությանը: Պատրաստ եղեք ամեն ժամանակ առջևում սպասվող այս 

դժվարին ճամփորդությանը: Ձեզ պետք կլինի ձեր ողջ խիզախությունը, ուժը և 

տոկունությունը: 

Իմացեք, որ ձեր ճանապարհի վերջում Ես սպասելիս կլինեմ ձեզ, վերցնելու ձեզ Իմ 

Սուրբ Բազուկների մեջ և  Իմ Նոր Դրախտի ապահով ապաստարանը: 

Ձեր Հիսուս        

 

Կույս Մարիամ. Ոչ բոլորը կընդունեն ազատությունը: 

Շատերը կկանգնեն չարի կողքին և կմերժեն Իմ Որդուն 

Չորեքշաբթի, 2 հունվարի, 2013թ., ժ. 06:29 

Զավա՛կս, շատ բան հիմա կծավալվի աշխարհում, և շատ իրադարձություններ են 

անհրաժեշտ Աստծո զավակներին մաքրագործելու համար: 

Կարևոր է, որ բոլորի սրտերը բացվեն Ճշմարտության հանդեպ՝ Աստծո Սուրբ Խոսքի 

հանդեպ: Եթե նրանք չբացեն իրենց սրտերը, նրանք ի վիճակի չեն լինի ընդունել իմ 

Որդու՝ մարդկությանը տրված խոստումի Ճշմարտությունը:  

Ոչ բոլորը կընդունեն ազատությունը: Շատերը կկանգնեն չարի կողքին և կմերժեն իմ 

Որդուն: Նրանք այնքան թույլ կլինեն, որ չեն ընդունի Նրա Խոստումը և կշարունակեն 

հետապնդել աշխարհիկ նկրտումներ: 



Ես խնդրում եմ ձեզ, զավակնե՛րս, մեծահոգի լինել այդ հոգիների հանդեպ: Նրանք ոչ 

միայն կմերժեն իմ Որդու Գթասրտությունը, նրանք կհետապնդեն և կծաղրեն բոլոր 

այն խիզախ հոգիներին, ովքեր ոտքի կկանգնեն և կհռչակեն Աստծո Ճշմարտությունը: 

Մնացեք ամենօրյա աղոթքի մեջ, զավակներս, և հանձնե՛ք ձեր բոլոր վախը իմ 

Որդուն: Նա սիրում է ձեզ և ցանկանում է վերցնել ձեզնից այդ վիշտն ու ցավը: Եկեք 

ինձ մոտ՝ ձեր սիրող Մոր մոտ, և ես կխնդրեմ Նրան որ ձեզ ավելի ուժեղացնի Իր 

հանդեպ ձեր ունեցած հավատարմության մեջ: 

Ձեր սիրող Մայր 

Մայր Փրկության 

 

Սիրեք բոլոր նրանց, ովքեր հալածում են ձեզ, Իմ 

Անվամբ: Հետո աղոթեք նրանց համար 

Չորեքշաբթի, 2 հունվարի, 2013թ., ժ. 20:00 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, դու պետք է տեղեկացնես Իմ բոլոր հետևորդներին, որ նրանց 

աղոթքները կօգնեն շատ բան մեղմացնել նրանից, ինչ կանխասացվել է: 

Աղոթքն այնքան զորեղ է, որ եթե բավարար չափով ասվեն աշխարհին Իմ կողմից 

տրվող խաչակրաց աղոթքները, ապա ծանր դժբախտությունների մեծ մասը կարող է 

կրճատվել: 

Ես պետք է նաև մատնացույց ամեմ ներելու ուժը: Երբ ձեզ հալածում են Իմ Անվամբ, 

դուք պետք է աղոթեք այն հոգիների համար, ովքեր տանջում են ձեզ: Երբ դուք 

սրտանց աղոթեք նրանց համար, Ես կծածկեմ նրանց ձեր սիրով: Երբ աղոթում եք ձեր 

թշնամիների համար, ուշացնում եք Ինձնից հոգիներ խլելու Սատանայի 

առաքելությունը: 

Աղջի՛ս, Ես պետք է հիմա հրահանգեմ քեզ և Իմ հետևորդներին, որ հանդարտ մնան 

այս Պատգամների դեմ դիմադրության հանդեպ: Երբեք չպետք է վախենաք Աստծո 

Խոսքից, նույնիսկ երբ այն բերում է շատ ցավ դրսի աշխարհից: 

Մի մտածեք, թե հեշտ է մտնել Իմ Թագավորություն: Ձեզնից ամեն մեկի համար, ով 

ճշմարիտ սիրում է Ինձ, կլինեն մեկ կամ երկու ավելի մարդիկ, որ կփորձեն 

կանգնեցնել ձեզ Իմ հանդեպ ձեր հավատարմությունից: Այդպես է եղել Խաչի վրա Իմ 

Մահից ի վեր: Այդպես կմնա մինչև Իմ Երկրորդ Գալուստը: 

Իմ աշակերտները կգրավեն այն հոգիներին, ովքեր Ինձ են փնտրում: Հետո Իմ 

աշակերտները կգրկեն այդ հոգիներին, այնպես, որ Իմ հետևորդները կշատանան՝ 



դառնալու համար մեկ՝ Ինձ հետ միության մեջ: Իմ Թագավորություն տանող այդ 

միայնակ արահետն առանց տառպանքի չի լինում: 

Երբ ձեզ վրա մեղադրանք նետեն, մտածեք Գողգոթա տանող Իմ սեփական 

ճանապարհի մասին: Մտածեք Իմ լռության մասին և միայն Իմ միակ նպատակի վրա՝ 

հոգիներ փրկելու վրա կենտրոնանալու արժանապատվության մասին հանուն Ինձ 

ձեր կրած ծաղրի յուրաքանչյուր վայրկյան: 

Դա ավելի տանելի կդարձնի ձեր ճամփորդությունը: Թող ձեր հանդեպ 

անբարյացակամները մեղադրանքներ բղավեն: Թող նրանք ձեզ հիմար անվանեն: 

Թող Իմ Պատգամները հերձվածություն հռչակեն: Քանի որ երբ դուք դա անեք, նրանց 

չար լեզուները զորություն չեն ունենա ձեզ վրա; 

Սիրեք բոլոր նրանց, ովքեր հալածում են ձեզ, Իմ Անվամբ: Հետո աղոթեք նրանց 

համար: Եվ երբ ներեք նրանց, կոչնչացնեք այն ուժը, որով Սատանան իշխում է նրանց 

վրա: 

Սա է խոնարհության գաղտնիքը: 

Ձեր Հիսուս 

 

Կույս Մարիամ. Պատճառը, թե ինչու են այդքան շատ 

հոգիներ այդպիսի ցավի և խավարի մեջ, այն է, որ նրանք 

չեն հավատում Աստծուն 
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Զավա՛կս, պատճառը, թե ինչու են այդքան շատ հոգիներ այդպիսի ցավի և խավարի 

մեջ, այն է, որ նրանք չեն հավատաում Աստծուն: 

Հավատը, որ պետք է ներարկվեր յուրաքանչյուր հոգում նրանց կողմից, ովքեր 

նշանակված են, կորել է: Այնքան շատերն են շրջվել Աստծուց և հիմա գտնում են, որ 

իրենց կյանքը դատարկ է և անիմաստ: Երբ հոգին մեջքը շրջում է Աստծուն, դառնում է 

անհանգիստ: Նրանք այդ վակուումը լցնում են կեղծ իրերի հանդեպ սիրով, որը երբեք 

չի բավարարի նրանց խաղաղության ցանկությունը: 

Ճշմարիտ խաղաղությունը հնարավոր է գտնել միայն իմ Որդու Սուրբ Սրտի միջոցով: 

Երբ ընդունում եք Հիսուս Քրիստոսին որպես ձեր Փրկիչ, երբեք չեք մեռնի: Ոչ էլ 

կմնաք հոգով անջրդի: Իմ Որդին բերում է ձեզ փրկություն, և նույնիսկ ձեր միջի 

ամենաթույլերը կգտնեն մի ներքին ուժ, երբ կանչեն Նրան: 



Նրանց, ում երբեք չի ասվել Ճշմարատությունը, որովհետև մերժել են նրանց ասել, իմ 

Որդին Գթասարտության Ձեռք կառաջարկի: Նա կլուսավորի նրանց, որովհետև 

նրանք այն հոգիներն են, որոնց Նա ցանկանում է տանել Իր Փառահեղ 

Թագավորություն: 

Աստծո Փառքը կփրկի ձեզ, եթե բաց սրտով թույլ տաք որ Ճշմարտությունը տրվի ձեզ: 

Երբ ճանաչեք Աստծո Բարությունը, այլևս ոչ մեկին ու ոչ մի բան Նրանից առաջ չեք 

դնի: 

Խնդրում եմ աղոթեք, որ Նախազգուշացման ընթացքում Ճշմարտության Լույսը բացի 

ձեզնից յուրաքանչյուրի միտքը, սիրտը, մարմինն ու հոգին: Դրա համար է Աստված 

ուղարկում Գթասրտության այդպիսի Ընծա: Խնդրում եմ արձագանքեք Նրա Կանչին: 

ՁԵր սիրող Մայր 

Մայր Փրկության 

 

Ես կոչ եմ անում բոլոր նրանց, ովքեր վստահ չեն Ես 

Գոյություն ունեմ, թե՝ ոչ 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ես կոչ եմ անում բոլոր նրանց, ովքեր վստահ չեն, Ես գոյություն 

ունեմ, թե՝ ոչ: 

Ես հասկանում եմ, թե ձեզ համար որքան դժվար է հավատալ մի կյանքի, որն այլ է 

նրանից, որ ապրում եք հիմա: Գիտեմ, որ ձեզ համար դժվար է ընդունել Իմ 

Աստվածային Ներկայությունը: Սակայն իմացեք, որ երբ սիրում եք որևէ մեկին, ձեր 

հոգում Աստծո Ներկայությունն է թույլ տալիս այդ Ընծան: Օգտագործեք այդ սերը Ինձ 

կանչելու համար, և Ես կխոսեմ ձեր սրտին: 

Սա մի դարաշրջան է, ուր շատ շուտով բնազդաբար կիմանաք, որ շատ 

իրադարձություններ աշխարհում առաջանում են չարից, որ ներկա է մարդկանց 

սրտերում դաժանությամբ իրենց հոգում: 

Սա այն ժամանակն է, որ Ես Իմ Ձայնը լսելի կդարձնեմ ձեր մեջ: Ես խոսում եմ Իմ 

մարգարեների միջոցով ձեզ լուսավորելու համար, որպեսզի կարողանամ ցույց տալ 

ձեզ այն Սերը, որ ունեմ ձեր հանդեպ: Մի հեռացեք Ինձնից: Ձեր հոգում Իմ հանդեպ 

ճանաչողության մի կայծ կա: Հիմա է ժամանակը, որ մտածեք ձեր ապագայի մասին, 

քանի որ պետք է իմանաք հետևյալը: Առանց Ինձ, առանց Իմ Սիրո և Իմ 

Գթասրտության երբեք խաղաղություն չեք գտնի: 



Ես Ճշմարտություն եմ: Ես բերում եմ նորություններ, որոնք կարող է հարմար չլինեն 

ձեզ, բայց Ես խոսում եմ Ճշմարտությունը: Ճշմարտությունը դժվար է սկզբում 

ընդունել, որովհետև այն բացահայտում է վատը, ինչպես նաև՝ լավը: Մարդիկ 

ցանկանում են տեսնել միայն հաճելի կողմը, բայց շատ հաճախ ջերմ 

հաճոյախոսությունների արտաքինը պարզապես ծածկում է Ճշմարտությունը: 

Շատերը չեն կարող ճաշակել Ճշմարտությունը՝ Աստծո՝ ամեն բանի Արարչի 

Գոյությունը, սակայն պատրաստված են ընդունել կեղծիքներ, որոնք ներկայացվում 

են իրենց: 

Դրանք պարզապես զվարճանքի անցողիկ ձևեր են և անիմաստ են: Նրանց հաջողվում 

է շեղել ձեզ և տալ ապահովության կեղծ զգացողություն: Բայց դրանք իսկություն 

չունեն: 

Հիշեք, ձեր ժամանակը երկրի վրա պարզապես աքսորի մի ձև է՝ առաջ եկած մեղքից: 

Ես եկա փրկելու համար մարդկային ռասան մեղքից, երբ եկա առաջին անգամ: 

Ցավոք, Ինձ չողջունեցին: Ինձ սպանեցին և Ես մեռա Խաչի վրա նախքան 

կկարողանայի հռչակել Իմ Թագավորությունը: Հիմա Ես կգամ նորից, ինչպես 

կանխասացվել է, որ պահանջեմ Իմ Սիրելի Հոր կողմից Ինձ խոստացված 

Թագավորությունը: Այս անգամ Ես ձեզ բոլորիդ կնախապատրաստեմ այդ 

իրադարձության համար, քանի որ Ես ձեզ խոստանում եմ հիմա ամենամեծ նվերը: 

Դուք Աստծո զավակներ եք, անկախ նրանից, ընդունում եք այդ փասը, թե ոչ: Դուք 

չափազանց շատ եք սիրված: Ես կլուսավորեմ ձեզ, եթե գաք Ինձ մոտ և խնդրեք Ինձ 

որ օգնեմ ձեզ: Վախենալու ոչինչ չկա, որովհետև Ես ձեր սիրող Հիսուսն եմ, և ձեզ 

համար Ես մեռա մեծ տառապալից մահով: Ձեր սեփական տառապանքը, ուր դուք 

մոլորված թափառում եք շփոփության մեջ և ուր ձեզ համար անհնարին է 

խաղաղություն գտնելը, գրեթե ավարտված է: 

Եկեք, հետևեք Ինձ: Ես մեծ պլաններ ունեմ, և Իմ Աստվածայնությունը կապացուցվի 

բոլորին: Նույնիսկ նրանց, ովքեր շարունակում են մերժել Ինձ, կներկայացվի 

Ճշմարտությունը, երբ Իմ Փառահեղ Երկրորդ Գալուստին ականատես կլինեն մոտ 

յոթը միլիարդ մարդ: 

Այդ ժամանակ ոչ մեկը չի ժխտի, որ Ես Գոյություն ունեմ: Դա անհնարին կլինի նրանց 

համար, չնայած դրան, շատերը կմերժեն ընդունել Նոր Թագավորությունը, որը Ես 

կքողազերծեմ Աստծո բոլոր զավակների համար: 

Մի շրջվեք, քանի որ Ես ցանկանում եմ փրկել ձեզ և վերցնել ձեզ ու ողջ 

մարդկությանը այն ժառանության մեջ, որի համար դուք բոլորդ ծնվել եք: 

Ձեր սիրող Հիսուս 

 



Կույս Մարիամ. Առջևում սպասվող ժամանակները 

մարտահրավեր են բոլոր քրիստոնյաների համար 
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Իմ սիրելի զավակնե՛ր, դուք պետք է աղոթեք, որ քրիստոնեական եկեղեցիներն 

արթնանան այս Պատգամների Ճշմարտության հանդեպ: Նրանց թվի զորության 

միջոցով կլինի, որ կշարունակեն վեր պահել իմ Որդու Ուսուցումները: 

Նա՝ իմ թանկագին Որդին, ցանկանում է Իր բոլոր հետևորդների հավատարմությունը: 

Դուք պետք է աղոթեք, որ Նրա եկեղեցիներից նրանք, որոնք պարտականաություն 

ունեն ամեն օր հռչակել Նրա Սուրբ Խոսքը, միշտ հավատարիմ մնան Նրան: 

Ես պետք է կոչ անեմ ձեզ՝ չլսել որևէ նոր վարդապետության, որը կներկայացվի իմ 

Որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի Անվամբ, որը չի գալիս Նրա Սուրբ Անունով: 

Առջևում ժամանակները մարտահրավեր են ետում բոլոր քրիստոնյաներին: Դուք 

կարիք կունենաք մեծ տոկունության, եթե ցանկանում եք հավատարիմ մնալ 

Աստծուն: 

Երբ ձեզ մարտահրավեր նետեն, ստիպեն կամ հալածեն ուրիշ քրիստոնյաներ, որ 

ընդունեք նոր օրենքներ, որոնք դուք ձեր սրտում կիմանաք, որ Աստծուց չեն, պետք է 

ասեք այս խաչակրաց աղոթքը՝ ձեզ ձեր հավատին հավատարիմ պահելու համար:  

Խաչակրաց աղոթք (91) Պահիր ինձ հավատարիմ իմ հավատքի հանդեպ. 

Ո՛վ Օրհնյալ Մայր Փրկության, պաշտպանիր ինձ իմ կարիքի ժամին, երբ ես բախվում 

եմ չարի հետ: 

Օգնիր ինձ պաշտպանել Աստծո Խոսքը զորությամբ և արիությամբ, առանց որևէ 

վախի իմ հոգում: 

Աղոթիր, որ ես մնամ հավատարիմ Քրիստոսի Ուսուցումնրին, և որ կարողանամ 

ամբողջովին հանձնել իմ վախերը, անհանգստություններն ու տխրությունը 

ամբողջապես: 

Օգնիր ինձ, որ կարողանամ անվախորեն առաջ քայլել այս միայնակ ճանապարհով, 

որպեսզի հռչակեմ Աստծո Սուրբ Խոսքի Ճշմարտությունը նույնիսկ /այն ժամանակ/ 

երբ Աստծո թշնամիներն անհնարին դարձնեն այդ առաջադրանքը: 

Ո՛վ Օրհնյալ Մայր, ես խնդրում եմ, որ Քո միջնորդությամբ բոլոր քրիստոնյաների 

հավատը ուժեղ մնա միշտ հալածանքի ընթացքում: 

Ամեն:     



Զավակնե՛րս, դուք պետք է հիշեք, որ երբ ձեր հավատը մշտապես մարտահրավերի են 

ենթարկում, վիրավորում կամ ծաղրում, իմ Որդին տառապում է ձեզ հետ: Այդ 

տառապանքն ու հետապնդումն այնպես են ինչպես Նրա դաժան դատի ժամանակ էր, 

որի ընթացքում Նրան մեղադրում էին հերձվածության մեջ պարզապես 

Ճշմարտությունը խոսելու համար: 

Ճշմարտությունը, երբ խոսվում է, գրավում է հակառակություն, զայրույթ, իսկ երբեմն՝ 

բռնություն: Իմացեք, որ իմ Որդին կտա ձեզ անհրաժեշտ զորությունը, որի կարիքը 

կունենաք՝ դիմանալու համար մեծ դժվարության այս ժամանակին: 

Լեսք իմ կանչը, զավակնե՛րս: Ես կմիջնորդեմ ձեզ համար, որ ուժեղ մնաք, և իմ Որդին 

ձեզ վրա կհեղի յուրահատուկ շնորհներ, որպեսզի կարողանաք խուսափել սրբապիղծ 

օրենքներ ընդունելուց, որոնք մեծ պառակտում կառաջացնեն քրիստոնեական 

եկեղեցիներում, հատկապես՝ կաթոլիկ եկեղեցում: 

Ես սիրում եմ ձեզ և առաջարկում իմ աղոթքները Ճշմարտության ճանապարհով 

գնալու ձեր ամեն մի էտապի համար: 

Ձեր սիրող Մայր 

Մայր Փրկության 

 

Խնդրում եմ ասեք այս խաչակրաց աղոթքը (92) 

տոկունության շնորհի համար 

Կիրակի, 6 հունվարի, 2013թ., ժ. 17:50 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, Սուրբ Հոգու միջոցով է, որ օտարականները, ողջ աշխարհով մեկ, 

հիմա արձագանքում են Երկնքից եկող այս կանչին: 

Միայն Սուրբ Հոգու Զորությամբ կարող է լինել, որ այդքան շատ հազարավոր 

հոգիներ միավորվել են սիրով իրենց սրտերում, որպեսզի հետևեն Իմ Խաչակրաց 

աղոթախմբերին: 

Երբ Աստծուց եկող առաքելությունը իսկական է, ապա անմիջապես կճանաչեք դա 

նրանց թվից, ովքեր կանչված են, և ովքեր միավորվում են որպես մեկ Իմ Սուրբ 

Անվամբ: Հարցեր չեն բարձրացվում: Փող չեն փնտրում: Վիճաբանություններ չկան: 

Բոլորը պարզապես միավորվում են Իմ հանդեպ իրենց ունեցած սիրուց ելնելով: 

Այդքան շատ ազգերի մեջ այդքան շատ հոգիների արձագանքի պատճառով Ես հիմա 

տալիս եմ նրանց այս Օրհնությունը: 

Իմ սիրելի աշակերտնե՛ր, դուք Ինձ մեծ ուրախություն և սփոփանք եք բերում: Ես 

օրհնում եմ ձեզ Սուրբ Հոգու Ընծայով այն նվիրվածության և տոկունության համար, 

որ դուք ցույց տվեցիք: Այս օրվանից սկսած, նախքան Իմ Երկրորդ Գալուստը հոգիներ 

փրկելու համար ձեր ստանձնած ամեն մի առաջադրանքի համար որ դուք 



կձեռնարկեք, Ես ձեզ կտամ մի յուրահատուկ շնորհ, , որը դուք անմիջապես 

կճանաչեք: Դա Տոկունության Շնորհն է ձախորդությունների դեմ: 

 

Խնդրում եմ ասեք այս խաչակրաց աղոթքը (92) Տոկունության շնորհի համար. 

Ո՛վ սիրելի Հիսուս, ես խնդրում եմ Քեզնից Տոկունության Ընծան: 

Ես աղերսում եմ Քեզ հեղել ինձ վրա այն Շնորհները, որոնց կարիքն ունեմ՝ պահելու 

համար Քո Ամենասուրբ Խոսքը: 

Ես խնդրում եմ Քեզ, որ ազատես ինձ ցանկացած երկարատև կասկածից: 

Ես խնդրում եմ Քեզ հեղեղել հոգիս բարությամբ, համբերատարությամբ և 

տոկունությամբ: 

Օգնիր ինձ մնալ արժանապատվությամբ լի, երբ ինձ վիրավորում են հանուն Քո 

Սուրբ Անվան: 

Դարձրու ինձ ուժեղ և ծածկիր ինձ շնորհով, որ շարունակեմ առաջ գնալ նույնիսկ այն 

ժամանակ, երբ հոգնած եմ, ուժի պակաս ունեմ և կանգնած եմ գալիք բոլոր 

դժվարությունների առջև, մինչ առանց հոգնելու կաշխատեմ՝ օգնելու համար Քեզ 

փրկել մարդկությունը: 

Ամեն: 

Գնացեք, Իմ թանկագին հետևորդնե՛ր, և իմացեք, որ Իմ Սիրտը պայթում է սիրուց և 

ուրախությունից, մինչ Ես ականատես եմ լինում ձեր սիրուն երբ արձագանքում եք Իմ 

Կանչին: 

Ես սիրում եմ ձեզ: Ես ծածկում եմ ձեզ Իմ Թանկագին Արյամբ: 

Ձեր Հիսուս 

 

Միայն Աստծո Զորությամբ դուք գոյություն ունեք: Միայն 

Աստծո Սիրո միջոցով կապրեք ընդմիշտ 

Երկուշաբթի, 7 հունվարի, 2013թ., ժ. 22:15 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, դու զարմանում ես թե ինչու է դա թվում աշխարհում 

ամենաբնական բանը, երբ Ես հաղորդակցվում եմ քեզ հետ: 

Երբեմն հարցնում ես, թե ինչու՞ չես ընկճված զգում Իմ Ներկայությունից: Ես թույլ եմ 

տալիս դա, քանի որ քեզ համար անհնարին կլիներ կանգնել Իմ Ներկայությամբ, 

որովհետև ուշագնաց կլինեիր Իմ Լույսի Ուժից: Սակայն Ես քեզ թույլ եմ տալիս մի 

փոքր տեսնել այդ Աստվածային Լույսից, որպես մի յուրահատուկ Ընծա: Որովհետև 



այդ ժամանակ է, որ դու կհասկանաս թե որքան հզոր է Իմ Լույսը, Իմ Սերը և Իմ 

Հոգին: 

Եթե մարդիկ տեսնեին Իմ Աստվածային Ներկայության սոսկ մի փոքր հատվածը, 

նրանք այնքան կընկճվեին, որ չէին կարողանա դիմանալ Լույսին, քանի որ այն 

կկուրացներ նրանց: 

Սա է այն հեռավորությունը, որը մեղքը դնում է մարդու և նրա Արարչի միջև: Երբ Իմ 

Լույսը ցույց է տրվում հոգիներին, Ես միայն նրանց կարող եմ գրկել Իմ 

Թագավորության մեջ, երբ նրանք մաքրված կլինեն: Ձեզնից միայն նրանք կարող են 

պարուրվել Իմ Գթասրտության Լույսի մեջ, ովքեր իրենց խոնարհեցնում են Իմ առջև: 

Անկախ նրանից, թե որքան եք հայտարարում թե սիրում եք Ինձ, դուք պետք է 

մշտապես ազատագրեք ձեզ Իմ առջև, եթե պետք է տրվի ձեզ Իմ Գթասրտության այդ 

Ընծան: 

Յուրաքանչյուր մեղավորի Ես ասում եմ հետևյալը: Ոչ մի ժամ չի անցնում որ դուք 

մեղք չգործեք ձեր մտքով, շրթունքներով և գործողություններով: Բայց երբ 

հանդարտորեն ընդունում եք ձեր թուլությունը և լի եք Իմ հանդեպ սիրով, և Ես կարող 

եմ տեսնել ձեր վիշտը, ապա Ես կարող եմ մոռանալ ձեր անօրենություններն 

անմիջապես: 

Երբ Ես գամ ծածկելու ձեզ Իմ Աստվածային Գթասրտությամբ Նախքան Իմ Երկրորդ 

Գալուստը, դա կլինի առաջարկելու համար ձեզ անհրաժեշտ մաքրագործումը, 

որպեսզի հնարավոր լինի գրկել և վերցնել ձեզ Իմ Աստվածային Լույսի 

անվտանգության և ապահովության մեջ: Այդ օրը Իմ Լույսը կծածկի երկիրը: Շատերը 

վայրկենապես կընդունեն Իմ Փրկության Ձեռքը, չնայած կուրացած կլինեն Իմ Մեծ 

Գթասրտության Լույսից: 

Իմ Գթասրտության Լույսի մեջ ընդունվելու համար դուք պետք է ընդունեք, որ Աստծո 

Զորությունը հավիտենական է: Միայն Աստծո Զորությամբ դուք գոյություն ունեք: 

Միայն Աստծո Սիրո միջոցով դուք կապրեք ընդմիշտ: Նրանք, ովքեր մերժում են 

Լույսը, կարող են գտնել միայն խավար: Խավարը կնշանակի միայն մեկ բան. Որ դուք 

ընդունում եք հավիտենական տառապանքի կյանքը՝ առաջարկված ձեզ չարի կողմից: 

Թույլ տվեք, որ Իմ Լույսը փայլի ձեզ վրա, բայց նախ և առաջ դուք պետք է վաստակեք 

կիսելու այդ հզոր Լույսը, որը ձեզ ընդմիշտ տեղ է առաջարկում Իմ Թագավորության 

մեջ:   

Ես օրհնում եմ ձեզ: Ես կանչում եմ ձեզ: Եկեք Ինձ մոտ առանց վախի, քանի որ Ես 

համբերատարությամբ սպասում եմ ձեզ: Եթե միայն դուք գաք Ինձ մոտ, այդ 

ժամանակ կհասկանաք Իմ Խոստումի Ճշմարտությունը: 

Ձեր Հիսուս 



 

Մի լսեք վերջին ժամանակների մասին չափազանցված 

հայտարարություններին 

Երեքշաբթի, 8 հունվարի, 2013թ., ժ. 21:00 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ Ես ցանկանում եմ նախապատրաստել աշխարհն Իմ Երկրորդ 

Գալուստի համար, Ես պետք է խնդրեմ, որ Իմ բոլոր հետևորդները վստահեն Ինձ 

ամբողջությամբ: Ես սիրում եմ ձեզ: Ես միշտ կպատասխանեմ ձեր աղոթքներին, 

մեղմելու համար չար գործողությունները, որոնք պլանավորվում են աշխարհում 

Աստծո թշնամիների կողմից: 

Ես պաշտպանում եմ ձեզ, Իմ սիրելի հետևորդնե՛ր: Մինչ Ես երբեք չեմ կարող 

թաքցնել Ճշմարտությունը ձեզնից, Ես պետք է նախազգուշացնեմ ձեզ ոչ ճշգրիտ 

մարգարեությունների մասին, որոնք տրվում են կեղծ մարգարեների կողմից 

աշխարհում այս ժամանակ, և որոնք սարսափ են առաջացնում հոգիների սրտերում: 

Ինչպես Ես ձեզ նախկինում ասել եմ, Իմ Հոր Ձեռքը կիջնի այդ չար մարդկանց վրա, 

երբ նրանք կփորձեն վեցնել Աստծո զավակներին երկրից նախքան նրանք հարմար 

կլինեն մտնել Իմ Թագավորություն: 

Դուք երբեք չպետք է թույլ տաք որ վախը ոչնչացնի հույսը, կամ սարսափը՝ ոչնչացնի 

սերը: Սերը կոչնչացնի չարիքը: Սերը կաճի աշխարհում և կտարածվի Աստծո Շնորհի 

պատճառով, ի պատասխան Նրա զավակների աղոթքների: 

Մի լսեք վերջին ժամանակների մասին չափազանցված հայտարարություններին: 

Թույլ մի տվեք, որ այդպիսի պատմությունները, որոնցից շատերը հերյուրանք են, 

անհանգստացնեն կամ վախեցնեն ձեզ: 

Ես՝ Հիսուս Քրիստոսը, Իմ Գթասրտությամբ, կոչնչացնեմ չարին, քանի որ Ես երբեք 

չեմ հրաժարվի հոգիներից: Աստված Սեր է: Աստծո Զորությունն Ամենակարող է: 

Աստված Գթասիրտ է: Երբեք մի մոռացեք դա:  

Աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք, քանի որ դուք չպետք է թույլ տաք, որ ձեր սրտերն 

անհանգստանան, երբ աղոթքը կարող է մեղմացնել աշխարհում գոյություն ունեցող 

շատ չարիք: Անձնատուր եղեք Ինձ սիրով, հույսով և ուրախությամբ, և Ես կհեռացնեմ 

ձեր ամբողջ վախն ու անտեղի անհանգստությունը: 

Երբ նախապատրաստվում եք  մեծ տոնակատարության, միշտ էլ ուրախ եք և 

հուզված: Եվ չնայած շատ պառակտում և դժվարություններ կարող են լինել նախքան 

այդ մեծ օրը, ամեն ինչ կմոռացվի, երբ արևը բարձրանա այդ այդքան շատ 

ակնկալված օրվա արշալույսին: 



Ահա այսպես պետք է նայեք Իմ Երկրորդ Գալուստի վրա: Մինչ չարիքը, որին 

ականատես կլինեք այդ ընթացքում, կվախեցնի և գարշանք կպատճառի ձեզ, այն 

կլինի կարճատև, քանի որ շուտով այդ ամենը կմոռացվի: 

Եղեք խաղաղության մեջ: Երբեք չկորցնեք հույսը Իմ Մեծ Գթասրտության հանդեպ: 

Ես երբեք չեմ լքի նրանց, ովքեր սիրում են Ինձ: 

Ձեր Հիսուս  

 

Երբ խլում եք Ճշմարտությունը, կամ կեղծում այն, այն 

այլևս Ճշմարտությունը չէ: Այն, ինչ մնում է, պատյանն է 

միայն: 
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Իմ սիրելի աղջիկ, որքան ծանոթ եմ Ես, մարդկանց լեզուների միջոցով, ամեն օր, և 

չնայած դրան, Ես այնքան հեռու եմ նրանցից: 

Շատերը, բնազդաբար, կանչում են Իմ Անունը արտահայտվելու պահերին, առանց 

իսկապես հասկանալու, թե ինչպես են օգտագործում Իմ Անունը: Ինձ ոչ միայն չեն 

պատվում, ոչ մի տեսակ հարգանք ցույց չի տրվում Իմ հանդեպ: Իմ Անունն 

օգտագործվում է՝ հայհոյելու համար ուրիշներին, մեծ վեճերի ժամանակ: Որքան է սա 

վիրավորում և ցնցում Ինձ, որ Ես օգտագործում Եմ այդ ձևով: 

Շատերն են գործածում Իմ Անունը ամենօրյա խոսակցության մեջ, բայց ոչ այն ձևով, 

որը վերաբերում է Իմ Դերին որպես մարդկային ռասայի Փրկիչ: 

Որքան կուզենայի կանչել այդ աթեիստներին ու ագնոստիկներին, որպեսզի նրանք 

կարողանային լսել թե ինչպես են օգտագործում Իմ Անունն իրենց ամենօրյա 

խոսակցությունների ժամանակ: Եթե դա սովորություն է, ապա ինչու՞ չեք 

օգտագործում արտահայտության այլ ձև: Ինչու՞ եք ներառում Ինձ, եթե չեք ընդունում 

Ինձ: Ինչու՞ եք օգտագործում Ինձ որպես հայհոյության մի ձև, եթե չեք հավատում Իմ 

Գոյությանը: 

Այնքան շատերն են հեռացնում Ինձ որպես թե կարևոր չեմ իրենց կյանքում: Ինձ մի 

կողմ են հրում, ասես Ես ոչ մի նշանակություն չունեմ: 

Շատ հոգիներ, ովքեր հավատում են Ինձ, գործնական չեն իրենց հավատի մեջ: Որպես 

այդպիսիք, նրանք չեն կարողանում նախապատրաստել իրենց հոգիները: Այնքան 

շատերը չգիտեն, թե երբ կվերցվեն այս երկրի վրայից և կտարվեն հաջորդ կյանք, և 



սոսկալի սխալ են կատարել: Քանի որ նրանք հարմար չեն Իմ Թագավորություն 

մտնելու համար: 

Այն օրը, երբ հոգիները կտեսնեն որ բաժանվել են երկու խմբի, ապագայի 

Ճշմարտությունն ի վերջո կբացահայտվի նրանց: Վա՜յ այն մարդուն, ով 

նախապատրաստված չի լինի այդ մեծ օրվան և ով վատնած կլինի երկրի վրա իրեն 

հատկացված ժամանակը: 

Մյուսները, ովքեր մերժել են լսել Ճշմարտությունը և հրապարակայնորեն 

նվաստացրել ու մերժել են Ինձ, նրանց սարսափն անհնարին կլինի նկարագրել: Այդ 

օրն ականատես կլինեք լացի, հիստերիայի ու շոկի, քանի որ այդ հոգիները կտեսնեն 

որ իրենց ընտրած ճանապարհը միայն դեպի անդունդի կրակներն է տարել: 

Սա է հոգևոր նորացման ժամանակը այն հոգիների համար, ովքեր օրհնյալ են այն 

Ընծայով, որ տեսնեն թե ինչպես են հին ժամանակների մարգարեությունները հիմա 

տեղի ունենում աշխարհում ինչպես կանխասացվել է: 

Ես նայում եմ աշխարհին և տեսնում սոսկալի խառնաշփոթություն, մինչ մարդիկ կուլ 

են գնում այնպիսի ստերի, ինչպես այն, թե ինչ ձևով է աշխարհն արարվել, այն 

ստերին, որոնք նախատեսված են մարդկանց Ճշմարտությունից հեռացնելու համար: 

Ես տեսնում եմ թե ինչպես են բարի մարդկանց ասում մերժել Իմ Ուսուցումների 

վերաբերյալ իրենց հասկացողությունը և մի կողմ նետել՝ հօգուտ Մեղքն ընդունելու: 

Այնուհետև նրանց խրախուսում են ծափահարել մեղքին մինչև որ իրենք իրենց 

համոզում են, թե Ես՝ Հիսուս Քրիստոսը աչք կփակեմ: 

Իմ Ուսուցումների Ճշմարտությունն ընկած է քրիստոնեության հենց հիմքում: Երբ 

խլում եք Ճշմարտությունը կամ կեղծում այն, այն այլևս Ճշմարտությունը չէ: Այն, ինչ 

մնում է, պատյանն է միայն: 

Ժամանակն է զանազանել, արդյոք պատրա՞ստ եք թույլ տալ ձեզ խաբվել 

ժամանակակից նոր դարի հոգեկանությամբ, թե՞ ամուր կկանգնեք և կպաշտպանեք 

Աստծո Սուրբ Խոսքը: Հիմա ձեզ կարող է թվալ, թե դա նշանակություն չունի ձեզ 

համար, բայց երբ օրը գա, երբ Ես գամ Դատելու, միայն Ճշմարտությունն ընդունելի 

կլինի Իմ Թագավորության մեջ: 

Երբ ընդունում եք ստեր, անկեղծ չեք: Ճշմարիտ չեք: Հետևաբար, Շնորհներ չեք 

ստանա: Դուք կլինեք ինչպես մի դատարկ անոթ, որը լողում է ծովում՝ պարծենալով 

բեռի համար, որը գոյություն ունի միայն ձեր մտքում: Այն ոչ մեկին օգուտ չի լինի, 

անվտանգության այդ կեղծ զգացողությունը: Այն ձեզ հնարավորություն չի տա 

հասնելու Իմ Նոր Դրախտի բանալիներին: 

Աղոթեք ամեն օր, ասես վաղը ձեր վերջին օրն է, որովհետև չգիտեք Իմ Երկրորդ 

Գալուստի ժամանակը: Դա տեղի կունենա անսպասելիորեն: Երբ այդ օրը բացվի, 



շատ քիչ ժամանակ կլինի ետ շրջվելու: Դուք կամ կընդունեք Ինձ և Իմ Խոստումը՝ ձեզ 

Իմ Թագավորություն բերելու, կամ էլ կուղարկվեք այն տեղը, որտեղից վերադարձ 

չկա: 

Ձեր Հիսուս 

 

Ես հիմա շնորհում եմ նրանց Սիրո և Ապաշխարության 

Արցունքների Շնորհը 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, խնդրում եմ լսիր Ինձ մինչ Ես կբացահայտեմ Իմ Ցավը: Իմ Գլուխը՝ 

ծածկված փշերով, ցավալիորեն ճզմում են, մինչ Ես դիմանում եմ Իմ Խաչելության 

ցավին երկրի վրա Իմ Ժամականից երկու հազար տարի ի վեր: 

Իմ Երկրորդ Գալուստի Ժամանակը շատ մոտ է: Թող ոչ մի մարդ չկասկածի նորից 

գալու Իմ Խոստմանը: Թող ոչ մի մարդ չկասկածի որ դա կարող է լինել ցանկացած 

ժամանակ: Նախապատրաստեք ձեր հոգիները, քանի որ ժամանակը մոտ է: Շատ 

ավելի լավ է, որ կենտրոնանաք ձեր հոգիների վիճակի վրա, քան թե ձեր ապագա 

հաջողությունների վիճակի: 

Կաթոլիկ և քրիստոնյա եկեղեցիների առաջնորդները հիմա զգում են փշերի ցավը: 

Նրանք տառապում են, քանի որ քաղաքական առաջնորդները նրանց ստիպողաբար 

կերակրում են պարտադրված ուսմունքներով, որոնք դուրս են հորդում գազանի 

բերանից: 

Բոլոր նրանց, ովքեր հարձակվում են Իմ Խոսքի վրա այս Պատգամների միջոցով, Ես 

պետք է նախազգուշացնեմ ձեզ, որ ժամանակի վերջի մարտը Աստծո և Սատանայի 

միջև հիմա է: Թող Իմ Հայրը ների ձեզ ձեր զանցանքները: Թող Նա իր 

Գթասրտությունը հեղի ձեր մոլորված և շեղված ուղիների վրա,  որոնք բոլորն էլ 

հանդուրժում են մեղքին: 

Փշե Պսակի ցավը, որը դրվում է երկրի վրա Իմ քրիստոնեական եկեղեցիների վրա, 

տառապանքով կրկնօրինակվում է այս ժամանակ, ինչպես կանխասացվել է: 

Մերժման ցավը՝ Իմ Խոսքի մերժման, Իմ Գոյության և Իմ Ուսուցումների մերժման, 

զգում եմ ոչ միայն Ես, այլև այն բոլոր խեղճ հոգիները, ովքեր պատվում են Ինձ, ովքեր 

հռչակում են Իմ Սուրբ Խոսքը և սիրում են Ինձ: 

Իմ Սիրտը միահյուսված է նրանց հետ սիրով և տառապանքով: Նրանք կիմանան դա 

անմիջապես, երբ ասեն այս խաչակրաց աղոթքը, քանի որ Ես հիմա շնորհում եմ  

նրանց Սիրո և Ապաշխարության Արցունքների Շնորհը: 



Խաչակրաց աղոթք (93) Ապաշխարության արցունքների համար. 

Ո՛վ իմ սիրելի Հիսուս, դու մոտ ես իմ սրտին: 

Ես մեկ եմ Քեզ հետ:  

Ես սիրում եմ Քեզ:  

Ես փայփայում եմ Քեզ:  

Թույլ տուր ինձ զգալ Քո Սերը:  

Թույլ տուր ինձ զգալ Քո Ցավը:  

Թույլ տուր ինձ զգալ Քո Ներկայությունը: 

Տուր ինձ Խոնարհության Շնորհը, որ արժանի դառնամ Քո Թագավորությանը երկրի 

վրա, ինչպես Երկնքում է: 

Շնորհիր ինձ Ապաշխարության Արցունքները, որպեսզի կարողանամ ճշմարիտ 

առաջարկել ինքս ինձ Քեզ որպես ճշմարիտ աշակերտ, օգնելու համար Քեզ երկրի 

վրա բոլոր հոգիներին փրկելու Քո Առաքելության մեջ, նախքան նորից կգաս՝ 

դատելու համար ողջերին և մեռածներին: 

Ամեն: 

Գնացեք, Իմ սիրելի հետևորդնե՛ր: Ես խոստանում եմ,  որ կշնորհեմ ձեզ 

Ապաշխարության Արցունքների Շնորհը, որպեսզի, երբ ասեք այս աղոթքը, ճշմարիտ 

միավորվեք Իմ Սուրբ Սրտում: 

Իմ Սիրտը գրկում է ձեզ, Իմ փայփայած  և հավատարիմ աշակերտնե՛ր: Ես սիրում եմ 

ձեզ: Ես ձեզ հետ եմ հիմա մի այնպիսի ձևով, որը կդժվարանաք ժխտել: 

Ձեր սիրող Հիսուս 

 

Կաթոլիկ եկեղեցին իր սեփական շարքերի միջից 

ոչնչացնելու պլանն արդեն աշխատում է 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, սա աշխարհը Իմ Պլանի հաջորդ էտապին՝ նոր դարաշրջանին, նոր 

դրախտին, Իմ՝ մարդու Որդու կողմից խոստացված Թագավորության համար 

նախապատրաստելու ժամանակն է:  

Իմ բանակը պետք է հիմա հավաքվի և կապվի որպես մեկ աղոթքի մեջ, քանի որ հիմա 

ուժգնացել է հոգիների համար մարտը: Չար խմբի ծրագրերը, գլոբալ մասշտաբով 



օրինականացնելու պատերազմներն ու էֆթանազիայի և աբորտի միջոցով 

կատարվող սպանությունները, թափ են հավաքում: 

 Կաթոլիկ եկեղեցին իր սեփական շարքերի միջից ոչնչացնելու պլանն արդեն 

աշխատում է: Իշխանություն ունեցող հոգիներ, հատկապես քրիստոնեական 

եկեղեցիների ներսում, որ հանդուրժում եք մեղքը և փորձում եք օրինական դարձնել 

այն, իմացեք հետևյալը: Դուք կտառապեք սոսկալի կերպով: Իմ Հոր Ձեռքը կմիջամտի 

և կոչնչացնի ձեր պլանը: 

Քանի որ ամեն տղամարդ և կին, որ կփորձեն Աստծո Կամքին դեմ օրենքներ մտցնել, 

կկանգնեն սարսափելի երկնային պատժի առաջ: Նրանք ոչ միայն ցած կգլորվեն, այլև 

նրանց սեփական ազգերը կպատժվեն: 

Իմ Հայրը բավականին շատ է դիմացել: Նա այլևս թույլ չի տա այդպիսի 

միջամտություն Իր Արարչության մեջ: Երկիրը կցնցվի, և ոչ մի մարդ չի լինի որ 

չկարողանա նկատել: 

Ինչպիսի՜ չարություն կա: Եվ ինչպիսի՜ խորամանկություն այնտեղ, ուր սոսկալի 

պղծություններ են ներմուծվում մարդկության կողմից, որոնք վիրավորում են 

Աստծուն: Այդ գործողությունների միջոցով մարդը ստիպված կլինի կանգնել Իմ Հոր 

Զայրույթի դիմաց: Աղոթքը, և շատ աղոթքը, կարող է կասեցնել այդ չարությունը: Եվ 

ձեր աղոթքների պատճառով է, որ մարդկությանը պատժելու Աստվածային 

Միջամտությունը հետաձգվել է: Հիմա այն ազգերը, որոնց ղեկավարները 

կառավարվում են չարի ոգուց, կսրբվեն: 

Իմ սիրելի հետևորդնե՛ր, դուք մեծապես կտառապեք, երբ ականատես լինեք 

անհնազանդության գործողություններին, որոնք դեմ են Աստծո Օրենքներին: Դուք 

պետք է շարունակեք աղոթել՝ մեղմացնելու համար Իմ Հոր կողմից /եկող/ 

պատիժները: 

Հիմա դուք պետք է ստեղծեք որքան հնարավոր է շատ աղոթախմբեր Իմ Խաչակրաց 

աղոթքների համար ամեն ազգի մեջ: Դա անելով, դուք կթուլացնեք չար խմբի 

աշխատանքը: 

Իմ համբերությունը երբեք չի սպառվում, բայց մարդը կպատժվի նախքան Իմ Երկրորդ 

Գալուստը, իր չար արարքների համար: Այդ պատիժը հետաձգվել է որոշ ժամանակ, 

բայց Իմ Հայրը թույլ կտա էկոլոգիական ցնցումներ, որպեսզի մաքրագործի 

հոգիներին: 

Ահա մի կարևոր խնդրական աղոթք՝ օգնելու համար մեղմացնել Իմ Հորից /եկող/ 

պատիժը 



  Հիսուսը մարդկությանը խնդրական աղոթք (4) 

Հայր Աստծո պատիժը մեղմացնելու համար. 

Ո՛վ Ամենաբարձրյալ Աստված, 

Մենք Քո Գթասրտությունն ենք խնդրում քո զավակների մեղքերի համար: 

Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում Քեզ երկրի Ընծայի համար: 

Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում Քեզ մարդկային կյանքի Ընծայի համար: 

Մենք գանձի պես պահում ենք կյանքի ընծան: 

Մենք պահպանում ենք կյանքի Ընծան: 

Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում Քեզ Քո Որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի Ընծայի 

համար: 

Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում Քեզ ազատագրման Ընծայի համար: 

Մենք գովաբանում ենք Քո Աստվածայնությունը: 

Մենք ամբողջությամբ ենթարկվում ենք Քեզ, որպեսզի Քո Սուրբ Կամքը կատարվի 

երկրի վրա ինչպես Երկնքում է: 

Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում Քեզ Գիտակցության Լուսավորման Ընծայի 

համար: 

Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում Քեզ հավիտենական կյանքի խոստումի 

համար: 

Մենք ողջունում ենք Նոր Դրախտը: 

Մենք խնդրում ենք Քեզ փրկել բոլոր հոգիներին, ներառյալ նրանց, ովքեր տառապանք 

են պատճառում Քեզ և ովքեր կորած են Քեզ համար: 

Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում Քեզ Քո բոլոր զավակների հանդեպ  ցույց 

տված սիրո համար: 

Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում Քեզ մարգարեության Ընծայի համար: 

Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում Քեզ աղոթքի Ընծայի համար: 

Մենք խնդրում ենք Քեզ շնորհել մեզ խաղաղություն և փրկություն: 

Ամեն: 

Աղջի՛կս, այս Առաքելությունը դեռ ավելի է դժվարանալու, քանի որ մարդու 

ատելությունը մարդու հանդեպ ուժգնանում է և բաժանում: 

Աստծո հավատարիմ աշակերտները կգայթակղվեն տեղի տալու մեղքերի, որոնք 

կքողարկվեն որպես հանդուրժողականության օրենքներ: Դուք պետք է դիմադրեք 

ցանկցած փորձի /որ կարվի/ շրջելու համար ձեր մեջքը Իմ Ուսուցումների 

Ճշմարտության հանդեպ: Երբ ձեր բոլոր փորձությունները թողնեք Իմ Սուրբ Ձեռքերի 

մեջ, ձեզ համար հոգիներ փրկելու այս Առաքելությունն ավելի հեշտ կլինի: 

Ձեր Հիսուս 

 



Անտեսիր հարցերն ու պահանջները, որ կուղղվեն քեզ՝ 

Իմ Խոսքերը փոխելու համար 
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Իմ սիրելի՛ աղջիկ, դու երբեք չպետք է մոռանաս, թե Ով է քո Տերը: Երբ քեզ քաշում են 

ամեն ուղղությամբ, և երբ Իմ աշակերտները դնում են ահռելի բեռներ քո ուսերին, դու 

պետք է դիմադրես: Դիր քեզ Իմ Սուրբ Ձեռքերի մեջ, մնա միայնակ և խնդրիր Ինձ 

կարգավորել ամեն ինչ: 

Դու պետք է պատասխանես միայն Իմ Ձայնին: Ցանկացած այլ ձայն, որը հրամայում է 

քեզ կատարել Իմ Սուրբ Աշխատանքը, իր ձևով, իր մեկնաբանությամբ, պետք է 

անտեսվի: 

Շատերը, ովքեր հետևում են այս Առաքելությանը, պետք է հասկանան, որ Իմ Սուրբ 

Խոսքը չպետք է քննել, փոփոխել կամ հարմարեցնել, որ համապատասխանեցնեն 

ուրիշներին: Իմ Խոսքը Սուրբ է: Ընդունեք այն, ինչ Ես ասում եմ, հավատով և 

բավարարվեք: Ինձ համար վիրավորական է, երբ փորձում են գտնել թաքնված 

իմաստներ, սենսացիաներ կամ բախտագուշակություն: 

Սովորեք լսել Իմ Ձայնը: Թող այն դիպչի ձեր հոգուն, և շնորհակալ եղեք, որ Ես տալիս 

եմ ձեզ Իմ մտերմիկ Ուսուցումների և ցանկությունների այս Ընծան: Ես սա անում եմ 

ձեր հանդեպ ունեցած կարեկցությունից ելնելով և այն պատճառով, որ սիրում եմ ձեզ: 

Ինձ համար վիրավորական է հարցնել և պահանջել, որ Ես տամ ձեզ այն 

պատասխանները, որոնք ցանկանում եք լսել: 

Աղջի՛կս, խնդրում եմ, անտեսիր այն հարցերն ու պահանջները, որոնք կուղղվեն 

քեզ՝Իմ Խոսքերը կամ Իմ՝ քեզ ասածների իմաստը փոխելու համար: Դու, ինչպես Ես 

նախկինում ասել եմ քեզ, իրավասություն չունես այդ անելու: Նույնիսկ, երբ 

խորամանկ հոգիները ցանում են դժվար հարցեր, որոնց պատասխանները դու չունես, 

լուռ մնա: 

Ձեզնից նրանք, ովքեր շարունակում են և փորձում Ինձ սխալ հանել՝ մարտահրավեր 

նետելով և քննադատելով Իմ Սուրբ Խոսքը, իմացեք, որ դուք սոսկ խեղճ թույլ 

մեղավորներ եք: Ոչ թե այն է Ինձ համար տհաճ, որ դուք հարցեր եք տալիս ձեր հոգու 

բարօրության համար, այլ այն, որ մերժում եք ընդունել, թե Ես՝ Հիսուս Քրիստոսը 

երևբևիցե կարող եմ հաղորդակցվել աշխարհի հետ այն ձևով, որ հիմա եմ անում: 

Եթե վերցնեք Իմ Խոսքը և շրջեք այն այնպես, որ հարմարեցնեք ձեզ, այն կդառնա 

անիմաստ: Եթե այն մասնատեք, մերժելու համար այս վերջին սերունդը փրկելու Իմ 

Սուրբ Առաքելությունը, ապա մի կողմ կնետվեք: 



Իմ պլանը հզոր է հիմա, և Ես արագորեն մարդկությանը առաջ եմ տանում 

Ճշմարտության Ուղիով: Նրանք, ովքեր թափառում են և հեռանում ճանապարհից, 

կմնան ետևում: Մնացել է միայն այնքան ժամանակ, որքան ձեզ բոլորիդ փրկելը: 

Ինչու՞ եք վատնում այն: Յուրաքանչյուր րոպեն թանկ է: 

Թււյլ տվեք Ինձ հնարավորությունը՝ առաջնորդելու, սովորեցնելու և փրկելու ձեզ: 

Ինձ՝ ձեր Հիսուսին հնազանդությունը, պահանջվում է, եթե Ես Եմ օգնելու ձեզ: Դուք 

կարող եք Ինձ ենթարկվել միայն այն դեպքում, եթե հանձնեք Ինձ ձեր կամքը: Երբ դա 

անեք, շփոփությունն այլևս ներկա չի լինի ձեր հոգում: 

Ձեր Հիսուս   

 

Չնայած Իմ Աստվածայնությանը, Ես տհաճություն ու 

զզվանք եմ զգում մարդկանց մեղքերից 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Նախազգուշացման համար նախապատրաստության ժամանակը 

կարճ է: Սա մի ժամանակ է, երբ անկախ նրանից թե որքան ցավալի է հալածանքը, 

դու պետք է անտեսես ամեն ինչ բացի Իմ Սուրբ Խոսքից: 

Մինչ նախապատրաստությունները սկսվում են, թող ոչ մեկը չկանգնեցնի ձեզ, Իմ 

սիրելի հետևորդնե՛ր, մինչ նախապատրաստում եք ձեր հոգիներև և աղոթում նրանց 

համար, ովքեր կմեռնեն մահացու մեղքի մեջ Նախազգուշացման ընթացքում: 

Դուք, Իմ հետևորդնե՛ր և Իմ սրբազան սպասավորնե՛ր, հիմա կկրեք այն ցավը, որը Ես 

զգում եմ, երբ ներքև եմ նայում թշվառ մեղավորների վրա: Չնայած Իմ 

Աստվածայնությանը, Ես տհաճություն և նողկանք եմ զգում մարդկանց մեղքերից 

մինչ դրանք ցուցադրվում են Իմ Աչքերի առաջ: 

Այդ մեղավորների կողմից ցուցադրվող ամբարտավանությունը, հանդգնությունն ու 

հպարտությունը ճշտորեն կրկնօրինակում են Սատանայի ու նրա չարքերի 

հատկանիշները: Այդ նույն չար ոգիները կլանել են Աստծո զավակների հոգիներն 

այնպես, որ նրանք այլևս նման չեն Նրա երբեմնի զավակներին, երբ իրենց առաջին 

շունչը քաշեցին: 

Նրանք այնքան լի են հպարտությամբ և իրենց սեփական անպարտելիությամբ, որ 

այլևս անկարող են թույլ տալ որ Աստծո Հոգին դիպչի իրենց հոգիներին: Ահա թե 

ինչու նրանք ձեր աղոթքների կարիքն ունեն: 



Ես Օրհնում եմ ձեզ այդ հոգիներին փրկելու Շնորհով, և դուք հանուն Ինձ պետք է 

օգնեք Ինձ փրկել նրանց: 

Չբարարավելով իր մարմնի պահանջները կատարելու սեփական ցանկությունները 

բավարարելով, մարդը մտածում է միջամտել Իմ Արարչությանը: Նա քայլեր է 

կատարում փորձելով ոչ միայն նմանակել Աստծո Զորությանը մարդկային կյանքի 

ստեղծման և վերցման հարցում, այլև կարծում է թե զորություն ունի փոխարինել 

Աստծո Գոյությանը: Հիմա նա հավատում է իր սեփական աստվածայնությանը, որը ոչ 

այլ ինչ է քան սուտ՝ դրված նրա հոգու մեջ Սատանայի կողմից, ում մարդը տվել է իր 

հավատարմության երդումը: 

Քայլերը, որոնք հիմա մարդն անում է, անցնում են Աստծո կողմից թույլատրված 

սահմանները: Հիմա, երբ Աստծո Եկեղեցիները շրջապատվելու են թշնամիներից և 

ինքնակոչներից եկող չարի ոգու կողմից, պատիժն ի վերջո կիջնի երկրի վրա: 

Իմ Հոր Ուժին ականատես կլինեն, և Նրա պատիժը խիստ կլինի: Այն կցնցի նույնիսկ 

ամենաամբարտավան մեղավորին, ով կասկած չի ունենա թե ում Ձեռքն է իջել երկրի 

վրա: Իմ Հայրը կանի դա, որպեսզի ազատի երկիրը չարությունից, միևնույն ժամանակ 

հնարավորություն տալով, որ Իր հավատարիմ հետևորդների բանակն աճի, ովքեր 

կօգնեն հոգիներ փրկել: 

Մեղքը վնասել է երկիրը, որի վրա քայլում եք, և դա տեսանելի է հիվանդությունների, 

աղտոտման և ձեր կառավարություններում կոռուպցիայի միջոցով: Մեղքի աղտը 

ծածկում է աշխարհն այնպես, որ այն Իմ Հոր Աչքում դարձել է մի պիղծ ու գարշելի 

բան: Նա, ով արարեց աշխարհը որպես մի վայր որտեղ կարող է սնել Իր ընտանիքը, 

սրտաբեկ է:  

Իմ Հայրը նաև բարկացած է, և հիմա արդարադատության նժարներն իջել են մինչև 

վերջ: Նրա պատիժը հնարավոր չէ կանգնեցնել այնտեղ, որտեղ այն դարձել է 

անհրաժեշտ: 

Օգնեք ձեր եղբայրենրին և քույրերին, հատկապես նրանց, ովքեր ստեղծել են այնպիսի 

օրենքներ, որոնք միջամտում են Աստծո՝ Ամենաբարձրյալի ստեղծած Օրենքներին: 

Դուք պետք է դա անեք խաչակրաց աղոթքների միջոցով: Ուժեղ եղեք: Քաջ եղեք: 

Հույսով լի եղեք և ոչնչից մի վախեցեք, եթե սիրում եք Ինձ: 

Ձեր Հիսուս 

 



Խնդրում եմ վերցրեք ապաքինության այս նոր Ընծան, 

որը Ես ներկայացնում եմ ձեզ հիմա 

Երեքշաբթի, 15 հունվարի, 2013թ., ժ. 22:50 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, մինչ այս Առաքելությունը շարունակում է աճել և ընդլայնվել 

աշխարհով մեկ, այն կգա նոր հրաշքներով, որոնք Իմ Սիրով և Կարեկցանքով կտրվեն 

նրանց, ովքեր սոսկալի տառապում են: Երբ Ես եկա առաջին անգամ, Իմ 

Գթասրտությունը հասցվեց այն հոգիներին, ովքեր Իմ Օգնության կարիքն ունեին: 

Կլինեն այնպիսիք, ովքեր կլցվեն հավատի պակասով և սոսկալի ֆիզիկական 

տառապանքի կենթարկվեն: Նրանք, ովքեր կգան Ինձ մոտ, Ես կթեթևացնեմ նրանց 

տառապանքը: Ես դա կանեմ, որ վառեմ նրանց հոգիների հավատը, բայց Սուրբ Հոգու 

Զրությամբ կլինի միայն, որ նրանք կկարողանան բուժվել: 

Բերեք Ինձ ձեր տառապանքները: Բերեք Ինձ ձեր անհանգստությունները: Բերեք Ինձ 

ձեր ցավը: Եկեք Ինձ մոտ ձեր աղոթքների միջոցով, և Ես կլսեմ: Ես ցանկանում եմ 

վերցնել ձեզ բոլորիդ Իմ Սուրբ Բազուկների մեջ և պաշտպանել ձեզ: 

Խնդրում եմ վերցրեք այս նոր Ապաքինման Ընծան , որը Ես հիմա ներկայացնում եմ 

ձեզ: Այն խաչակրաց աղոթքի ձևով է և կբուժի ձեր միտքը, մարմինը և հոգին: 

Այս աղոթքի միջոցով Ես հեղում եմ Ապաքինության թանկագին Ընծան: Սա ասելով, 

կիմանաք, որ օգնության համար այդ խնդրանքը մեծ ընծաներ կիջեցնի Երկնքից ձեզ 

վրա և նրանց վրա ում դու կընդգրկեք ձեր աղոթքի մեջ: Որպես այդպիսին այս 

աղոթքը գալիս է մի յուրահատուկ պաշտպանությամբ այն կորածների նորացման 

համար, ովքեր անվստահ են իրենց հավատի մեջ, և ովքեր հոգնածության 

զգացողություն ունեն: Նրանք տառապում են կասկածներից: Նրանք տառապում են 

ֆիզիկական հիվանդություններից, որոնք ոչնչացնում են նրանց կարողությունը՝ թույլ 

տալու Ինձ, որ բերեմ իրենց խաղաղություն, սեր և հանգստություն: 

Ապաքինման համար այս օրհնությունը ստանալու համար խնդրում եմ ասեք այս 

խաչակրաց աղոթքը: 

Խաչակրաց աղոթք (94) Միտքը, մարմինը և հոգին բուժելու համար. 

Ո՛վ սիրելի Հիսուս, ես ընկնում եմ Քո առջև՝ հոգնած, հիվանդ, ցավի մեջ և տենչալով 

լսել Քո Ձայնը: 

Թույլ տուր ինձ զգալ Քո Աստվածային Ներկայությունը, որպեսզի Քո Աստվածային 

Լույսը հեղվի ինձ վրա իմ մտքի, մարմնի և հոգու միջով: 

Ես վստահում եմ Քո Գթասրտությանը: 

Ես դնում եմ իմ ցավն ու տառապանքն ամբողջությամբ Քո առջև և խնդրում, որ տաս 



ինձ Շնորհը՝ վստահելու Քեզ, որպեսզի կարողանաս բուժել ինձ այս ցավից և 

խավարից, որպեսզի ես կարողանամ նորից ամբողջական դառնալ և կարողանամ 

հետևել Ճշմարտության Ուղուն և թույլ տալ Քեզ առաջնորդելու ինձ դեպի կյանք Նոր 

Դրախտի մեջ: 

Ամեն: 

Ձեր հավատն է, որ առաջին հերթին պետք է անհանգստացնի ձեզ: Այնուհետև, 

Գթասրտության Շնորհի միջոցով, Ես կպատասխանեմ ապաքինման ձեր խնդրանքին 

Իմ Սուրբ Կամքին համաձայն: 

Ձեր սիրող Հիսուս: 

 

Ամեն ինչ կարվի ձեր աղոթախմբերում պառակտում 

առաջացնելու համար 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Սուրբ Հոգու Կրակն ուժգնացել է Իմ Աղոթախմբերի մեջ, և նրանք 

հիմա աշխարհով մեկ կտարածվեն և հազարապատիկ կբազմապատկվեն: Այդ 

Խմբերի վրա հեղված շնորհը նրանց հնարավորություն կտա արագորեն 

կազմավորվելու և աճելու ճիշտ ինչպես Ես մտադրվել եմ: 

Մինչ Ճշմարտության Կրակը պարուրում է երկիրը, նույն կերպ կիջնի նաև խավարը՝ 

ինչպես մի մեծ խիտ մառախուղ: Չարը և նրա դևերը կտանջեն որքան կարող են 

շատերին, որպեսզի նրանց հեռացնեն Ինձնից: Ես չեմ կարող թույլ տալ նրան անել 

դա: 

Ինձ համար շատ դժվար է կրել այդ խեղճ հոգիներից բաժանման ցավը, ովքեր 

կամովին տեղի են տալիս սատանայի կողմից իրենց տրվող ստերին: 

Այնուամենայնիվ, ոչինչ չի կարող կասեցնել Աստծո Խոսքը, չնայած ձեզնից շատերին 

այդպես չի թվա: 

Իմ Զորությամբ, Ես սեր կտարածեմ այն հոգիների միջոցով, ովքեր արձագանքում են 

աղոթքի Իմ կոչին: Երբ նրանք հանձնեն իրենց ազատ կամքը Ինձ, Ես կարող եմ անել 

անհրաժեշտը, որպեսզի բերեմ նրանց դեպի Աստծո Սերը: Այդ սերը որոշ 

ժամանակից ի վեր պակասում է նրանց կյանքում: Այդ ժամանակ նրանք կհասկանան 

այն դատարկությունը որն զգացել են ներքուստ, նախքան Իմ կողմից նրանց այդ 

սփոփանքը բերելը: Հոգու հանդարատությունն է, որը նրանք չեն ունեցել, որը կարող է 

գալ միայն Ինձնից: 



Եկեք Ինձ մոտ, և Ես կօգնեմ ձեզ տեսնել այն ամենն ինչ նշանակություն ունի: Լսեք Իմ 

Ձայնը, հիմա, մինչ Ես հավաքում եմ բոլոր ազգերին և միավորում Իմ ընտանիքը, 

որպեսզի կարողանամ նախապատրաստել ձեզ նոր կյանքի համար, ուր մահն այլևս 

գոյություն չի ունենա: Իմ Նոր Դրախտում ոչ մարմնի, ոչ էլ հոգու մահ կարող է 

գոյություն ունենալ: Մահը կվերջանա: Իմ Նոր Դրախտը պատրաստ է, բայց այն պետք 

է լցվի այսօր աշխարհում կենդանի բոլոր հոգիներով: Սա է Իմ ամենամեծ 

ցանկությունը: 

Իմ հետևորդներին. Դուք հիմա պետք է նախապատրաստվեք այն սարսափելի 

փորձություններին, որոնց ստիպված կլինեք դիմակայել Իմ Կանչին արձագանքելու 

պատճառով: Ամեն ինչ կարվի, որ ձեր աղոթախմբերում պառակտում առաջանա: 

Օրինակ, շատ քահանաներ կփորձեն կասեցնել դրանք: Ձեզ կասեն, որ չհաճախեք այդ 

աղոթախմբեր: Ձեզ կասեն, որ դրանք թույլատրված չեն: Ձեզ կասեն, որ Իմ 

աղոթքները գալիս են չարի ոգուց: Ձեզ կբերեն ամեն տեսակի պատճառաբանություն, 

որոնք բոլորն էլ պարզապես նպատակ ունեն արգելել Իմ Աշխատանքի կատարումը: 

Ես կոչ եմ անում ձեզ միասին աշխատել խաղաղության և ներդաշնակության մեջ: 

Թույլ մի տվեք, որ կարծիքների տարբերությունները կասեցնեն այս աշխատանքը: Սա 

մի ժամանակ է, երբ սատանան կփորձի ձեր բոլորիդ արանքում ցանկապատ քաշել, 

որեպեսզի խաչակրաց աղոթքները չտարածվեն գլոբալ ձևով, ինչպես Ես եմ 

թելադրում: 

<<Հիսուսը՝ մարդկությանը>> աղոթախմբեր պետք է ստեղծվեն ամենուրեք: Նրանք 

լինելու են երկրի վրա Իմ Մնացորդ Բանակի կազմավորման և կորդինացման 

անբաժանելի մասը: Դուք պետք է աշխատեք միավորված, սիրո և ներդաշնակության 

մեջ և կապ պահեք իմ աղջկա՝ Մարիայի հետ: Ես նրան հրահանգել եմ օգնել, որքան 

հնարավոր է, ձեզ ուղղություն ցույց տալու համար: Ես ուղարկել եմ նրա մոտ մի 

խումբ մարդիկ, ովքեր կկորդինացնեն այդ խմբերը աշխարհի տարբեր 

տարածքներում: Դուք պետք է յուրաքանչյուրդ ձեր ուշադրությունը կենտրոնացնեք 

ձեր տարածքային խմբի վրա և կապվեք միմյանց: Մարիային կհանձնարարվի, Իմ 

կողմից, թե ինչպես եմ Ես ուզում որ նրանք ղեկավարվեն, և ինչ ձևաչափով: 

Ես կօրհնեմ յուրաքանչյուր աղոթախումբ, երբ նրանք համաձայնվեն Իմ Ուղղությանը: 

Ինձ պետք է որ հոգևորականներ ներգրավվեն և օգտագործվեն աղոթագրքերը: 

Շուտով Մարիան ձեզ կասի, թե ինչ է ակնկալվում:  

Նախապատրաստվեք այս գլոբալ Առաքելությանը ինչպես ոչ մի այլ առաքելության: 

Դա հոգիներ փրկելու վերջնական Առաքելությունն է, և ճանապարհի յուրաքանչյուր 

քայլ թելադրվում է Իմ՝ Հիսուս Քրիստոսի կողմից: Ուստի Ես խնդրում եմ, որ դուք ողջ 

վստահությունը դնեք Ինձ վրա: Ուրախացեք, քանի որ օրհնյալ եք, որ ձեզ տրվել է այս 

դերը աշխարհի պատմության մեջ ամենակարևոր ժամանակ: Դրա համար դուք շատ 



Ընծաներ կստանաք Իմ կողմից, քանի որ Ես ձեր օգնության կարիքն ունեմ՝ հոգիներ 

փրկելու համար:  

Թույլ տվեք Ինձ տալու ձեզ Պաշտպանության Օրհնությունը <<Հիսուսը՝ 

մարդկությանը>> խաչակրաց աղոթախմբերի համար ամենուր, որտեղ էլ որ նրանք 

ստեղծվեն: 

Իմ Սերը, Իմ Օրհնությունները /ձեզ/, Իմ սիրելի աշակերտնե՛ր, դուք բերում եք Ինձ 

խաղաղություն, սեր և սփոփանք այս ժամանակ:  

Ձեր սիրող Հիսուս  

 

Իմ Որդու բոլոր նշանների վերացումը կշանակի վերջի 

սկիզբը 
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Զավակնե՛րս, մակընթացությունը շրջվել է, մինչ մեղքը շարունակում է տարածվել 

ամենուր: Քանի որ մեղքը ընդունելի է դառնում մարդկանց սրտերում, երկիրը կոռնա 

հոգևարքի մեջ խավարի ծանրության ներքո: 

Համաշխարհային պատերազմ է բեմադրվում, և շուտով այն կբացահայտի այն 

չարիքը, որն ընկած է համաշխարհային առաջնորդների սրտերում, ովքեր միացած 

են, ասես պորտալարով: Մեկը սնում է մյուսին, բայց շուտով ոչ մեկը չի մնա 

առաջնորդ իրենց սեփական ազգերի մեջ, որովհետև նրանք պատասխան կտան 

միայն մեկ տիրոջ՝ հակաքրիստոսին: 

Շատերի համար աշխարհը նույնն է թվում, բայց այն նույնը չէ: Մարմնավորված 

դևերի պատճառով է, որ ողջ մարդկությունը կտառապի, որոնք շրջում են 

իշխանությունների միջանցքներում: Չար առաջնորդների այդ ստրուկների ունեցած 

իշխանությունը նշանակում է, որ քաղաքացիական իրավունքները կանհետանան: 

Նշաններն արդեն կարելի է տեսնել: Շուտով դրանք բոլորը կվերանան, և դուք 

ստիպված կլինեք վստահել իմ Որդուն և ենթարկվել Նրան, որպեսզի կարողանաք 

դիմագրավել այն անարդարություններին, որոնց ստիպված կլինեք ականատես լինել: 

Իմ Որդու բոլոր նշանների վերացումը կնշանակի վերջի սկիզբը: Հենց դա պատահի, 

կիմանաք, որ Երկրորդ Գալուստի ժամանակը մոտ է: 



Դուք պետք է մնաք աղոթքի մեջ, զավակնե՛րս, և շարունակեք ասել խաչակրաց 

աղոթքները, քանի որ դրանք շատ զորեղ են և կօգնեն մեղմացնել այն տառապանքը, 

որը պլանավորվում է չար խմբի կողմից: 

Երկիրը հիմա կցնցվի այն տեղերում, որտեղ այդ դիվային առաջնորդների 

նստավայրերն են: Աստծո՝ Ամենակարողի Ձեռքը կհարվածի երկիրը, բայց շատերը 

նրանցից, ովքեր ապրում են մեղավոր կյանքով, կարող են փրկվել ձեր աղոթքների 

միջոցով: 

Չարի ազդեցությունը հիմա զգացվում է Եկեղեցիների մեջ, և նրանց մեջ, ովքեր 

հայտարարում են Աստծո Սուրբ Խոսքը: Նրանք չարի առաջնահերթ թիրախներն են, և 

հակաքրիստոսը չի թուլացնի իր հետապնդումը՝ ոչնչացնելու համար բոլոր 

քրիստոնեական եկեղեցիները: 

Աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք, որ Քրիստոսի բանակը մնա հանգիստ և խաղաղության 

մեջ: Միայն այն ժամանակ, երբ ձեր ազատ կամքը ենթարկեցնելու միջոցով 

ամբողջապես վստահեք իմ Որդուն, ուժեղ կդառնաք: Հետո ի վիճակի կլինեք 

դիմանալ այդ փորձություններին: 

Ձեր սիրող Մայր, 

Մայր Փրկության 

 

Դուք կուլ եք տալիս, այնքան հեշտությամբ, 

ստախոսների կողմից ձեզ ներկայացվող կեղծ խոսքերը 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, որքա՜ն հեշտությամբ է Իմ Ձայնն ընկղմվում կեղծ մարգարեների 

ճիչերի մեջ, ովքեր ներթափանցել են աշխարհ այս ժամանակ: 

Որքա՜ն հիմար են ձեր միջից նրանք, ներառյալ Իմ հավատարիմ հետևորդները, ովքեր 

այնքան քաղցած են Իմ Սիրուն, որ կուլ են տալիս, այդքան հեշտությամբ, 

ստախոսների կողմից ձեզ ներկայացված այդ կեղծ խոսքերը: 

Մի՞թե չգիտեք, որ Ես փոխանցում եմ Իմ Խոսքը, բայց միայն մի քանի հոգու: Մի՞թե 

չեմ ասել ձեզ, որ հիմա քեզ տրվող Իմ Խոսքերը վերջինն են իրենց տեսակի մեջ: 

Ուրեմն ինչու՞ եք ջանասիրաբար փնտրում նորահայտ մարգարեների խոսքերը, 

ովքեր հայտարարում են թե խոսում են Իմ կողմից: Նրանց ցանկությունը փառք և 

ուշադրություն փնտրելն է: Նրանց արածը Իմ հոտին մի թույլ այլընտրանքով սնելն է՝ 



լի աննյութական բառերով:Այդ խեղճ հոգիներից շատերը վնասելու մտադրություն 

չունեն, քանի որ շատերն են առաջնորդվում Իմ հանդեպ իրենց նվիրվածությամբ, 

որպեսզի հայտնեն Աստծո Սերը: Սակայն Ես նրանց չեմ հրահանգում այդպես անել, 

քանի որ Ես չեմ բացահայտում նրանց Իմ Սուրբ Խոսքը կամ Իմ Սուրբ Պլանի 

մանրամասները: Մյուսներն էլ, ցավոք, ազդվում են չարի ոգուց որ շեղեն Իմ Սուրբ 

Խոսքը: 

Մինչ կեղծ մարգարեների բերաններից այդքան շատ ձայներ գրավում են շատերի 

ուշադրությունը, Իմ Ճշմարիտ Խոսքը նետվում է մի կողմ: Դուք, որ փնտրում եք Իմ 

Ձայնը և վկայում շատ ինքնակոչ մարգարեների խոսքերը, դուք պետք է լսեք Ինձ 

հիմա: 

Կան ընտրյալ հոգիներ, որոնց միջոցով Ես հաղորդակցվում են տասնամյակներ 

շարունակ: Ես դեռևս հաղորդակցվում եմ նրանց հետ: Այս Առաքելության սկսվելուց ի 

վեր Ես այլևս ոչ մի հոգու չեմ տվել թույլտվություն հանրայնորեն հայտարարել Իմ 

Խոսքն այս ժամանակ, բացառությամբ այն սիրելի ընտրյալ հոգիների, ովքեր 

աշխատել են Ինձ համար տարիներ շարունակ: 

Ինչպե՞ս բարձրացնեմ Իմ Ձայնը, որ կարողանաք լսել Ինձ:  Ի՞նչն է, որ փնտրում եք: 

Ճշմարտությու՞նը: Սենսա՞ցիա: Պոե՞զիա, որը ձեզ հիշեցնում է, թե ինչպես պետք է Իմ 

Խոսքը երևա թղթի վրա: Ուրեմն ինչու՞ այն բոլոր մարգարեներից, ովքեր ասում են թե 

իրենք խոսում են Իմ կողմից, դուք մերժում եք Ինձ այս Պատգամների միջոցով: 

Ո՜հ, ինչպես եք դուք խաբվում, ինչպես եք հեռացվում Իմ Սիրող Բազուկներից: 

Ինչպե՜ս եք հրապուրվում լսելու քաղցր հնչյուններ, որոնք նմանություն չունեն Իմ 

Ճշմարիտ Խոսքին: 

Կգա ժամանակը, երբ դուք կամաչեք ձեր դաժանությունից, Իմ Սուրբ Խոսքի ձեր 

դաժան մերժումից, ձեր համառ հրաժարումից՝ ծնված հպարտության մեղքից, գրկելու 

Իմ Սուրբ Խոսքն այս ժամանակ, քանի որ սա է ժամանակը՝ Ճշմարտությունը 

մարդկությանը բացահայտելու համար, հանուն ձեր հոգիների և հանուն 

յուրաքանչյուր մարդու, կնոջ և երեխայի հոգու: 

Ես խոստացել եմ աշխարհին, որ Ճշմարտությունը կբացահայտվի նրանց այս 

ժամանակ, չնայած դրան, ձեզնից այնքան շատերն են կույր և խուլ Աստծո Խոսքի 

հանդեպ: Ես խնդրում եմ, որ մտորեք Իմ Գթասրտության, Իմ Խոսքի և Իմ Խոստումը 

փնտրելու ձեր որոնումների մասին: Այնուհետև դուք պետք է խնդրեք Ինձ 

առաջնորդել ձեզ և տալ ձեզ մտքի պարզությունը, որպեսզի կարողանաք տեսնել Ինձ, 

լսել Ինձ, վստահել Ինձ, և վերջապես ամբողապես ենթարկվել ձեր հոգին փրկելու Իմ 

ցանկությանը: Դուք չպետք է ժամանակ վատնեք տարակուսելով կամ մոլորվելով, 



քանի որ Ես ձեր կարիքն ունեմ: 

Ձեր Հիսուս 

 

Կույս Մարիամ. Դուք պետք է պայքարեք ամեն օրենքի և 

պատճառաբանության դեմ, որ աբորտ է քարոզում 

Շաբաթ, 19 հունվարի, 2013թ., ժ. 20:45 

Զավա՛կս, երբ չար գործողություններն ավելանում են, ինչպես այն ձևով, որ ազգերը 

քարոզում են աբորտի ընդունումը, Սուրբ Հոգին իջնում է Աստծո զավակների վրա, 

որպեսզի նրանք կարողանան ձեռք բերել արիությունը՝ դրա դեմ պայքարելու համար: 

Աբորտն ամենածանր մեղքն է Իմ Հոր Աչքերում: Ոչ մի բացատրություն չի կարող 

ներկայացվել Նրան՝ արդարացնելու համար Աստծո Ստեղծագործության դեմ այդ 

վայրագ գործողությունը: Աբորտը նախատինք է մարդկության Սուրբ Արարչության 

դեմ և իր հետ բերում է սոսկալի պատիժ: 

Ամեն պատճառաբանություն կբերվի՝ արդարացնելու համար դա ձեր ազգերի մեջ, 

բայց ոչինչ չի կարող այն ընդունելի դարձնել Աստծուն: Ոչ մեկն իրավունք չունի 

միջամտել Աստծո՝ ամեն բանի Արարչի կողմից ստեղծված Կյանքի Ընծային: 

Շատ խեղճ հոգիներ հավատում են, թե կարեկցանք են ցուցաբերում, երբ 

հանդուրժում են աբորտին, բայց նրանք միայն հանդուրժում են մարդասպանությանը, 

որը ծանր մեղք է; Դուք պետք է պայքարեք ամեն մի օրենքի և պատճառաբանության 

դեմ, որը աբորտ է քարոզում, և ապահովագրեք Աստծո զավակների կյանքը նրանց 

մայրերի արգանդներում: Երբեք չպետք է վախ զգաք, երբ հայտարարում եք կյանքի 

սրբությունը: 

Աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք այն հոգիների համար, ովքեր չեն կարողանում ընդունել 

կյանքի կարևորությունը և Աստծո Արարչության Սուրբ Գործողությունը: Այդ 

հոգիները ձեր աղոթքների ու համբերության կարիքն ունեն: Ցույց տվեք նրանց, որ չեք 

ընդունի Աստծո չծնված զավակին սպանելու թողտվության նրանց պահանջները: 

Ձեր սիրող Մայր 

Մայր Փրկության 

 



Ճշմարիտ մարգարեների առաքելություններն են, որ 

զայրույթ են առաջացնում 

Կիրակի, 20 հունվարի, 2013թ., ժ. 10:10 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ ամենամեծ ցանկությունն է տեսնել չհավատացոնղերին Իմ 

Սուրբ Խոսքը կարդալիս: Եթե դա լինի նույնիսկ մի քանի րոպե, նրանք կգայթակղվեն 

ետ վերադաառնալ Իմ Գրին նորից ու նորից: 

Որովհետև Սատանան խաբում է աշխարհին, հավատալու թե ինքը գոյություն չունի, 

կամ էլ որ իր դևերը՝ ընկած հրեշտակները, շրջում են աշխարհում ազատորեն 

ապաստան փնտրելով մարդկանց սրտերի ու մարմինների մեջ, չհավատացողները 

նրան չեն ճանաչում: Միայն այն ժամանակ, երբ մարդն ընդունի չարի գոյությունն 

աշխարհում, նա ճշմարտապես կբացի իր միտքը՝ ընդունելու համար Աստծո 

Գոյությունը:  

Երբ չար ոգիները թափառում են, նրանք փնտրում են վայրեր, ուր կարող են 

հեշտությամբ մտնել հոգու մեջ: Երբ արդեն հոգու ներսում են, նրանցից շատ դժվար է 

ազատվել: Նրանք կպչում են այդ խեղճ հոգիներին, որոնք հավատ կամ վստահություն 

չունեն Աստծո հանդեպ: Նրանք նույն ձևերով հարձակվում են Իմ հետևորդների վրա, 

և միայն նրանց աղոթքները կարող են պաշտպանել իրենց: Երբ մարգարե է 

ուղարկվում աշխարհ, Սատանան ու նրա չարքերը արտասովոր միջոցների են 

դիմում՝ կռվելու համար Մարգարեության Ընծայի դեմ: 

Դու, աղջի՛կս, շրջապատված ես Սատանայի հարձակումներով: Դա տարբեր ձևեր է 

ընդունում: Մարդիկ, ովքեր արձագանքում են Իմ պատգամներին, նրանց նույնպես 

կչարչարեն: Առաջին հերթին նրանց սրտերի մեջ կասկածներ կդրվեն չարի ոգու 

կողմից, ով հետո անհանգստություն կստեղծի հոգու ներսում: Սա կտանի նրանց 

հարցականի տակ դնելու և կասկածելու Իմ պատգամներին, մինչև նրանց 

կասկածները վերածվեն ատելության: 

Շատ հոգիներ, որոնց հետ առնչվում ես, առանց գիտակցելու, մշտապես 

կգայթաակղվեն դավաճանել քեզ: Անծանոթներ կգան և կասեն քեզ, թե իրենք 

նույնպես մարգարեներ են: Այդ հոգիներից մի քանիսը, ովքեր եկել են քեզ մոտ այս 

առաքելության սկզբից ի վեր, ձևացնելով թե իրենք նույնպես Իմ մարգարեներն են՝ 

Ինձնից եկող հատուկ ընծաներով, և ստել են քեզ, քո ամենավատ թշնամիներն են: 

Նրանք վարակված են չար ոգիներով, և ցավոք, շատերը չեն հասկանում դա: Իմ այն 

սրբազան սպասավորները, որոնց դու վստահեցիր և որոնք դավաճանեցին քեզ, 

նրանց նույնպես ստիպեցին դադարեցնել լ իրենց պարտականություններն Իմ 

հանդեպ կատարելուց՝ նախանձի ոգու պատճառով: 



Շատ քչերը կան, որոնց կարելի է վստահել որ աշխատեն Իմ մարգարեների հետ, այդ 

պատճառով է որ ճշմարիտները ստիպված են աշխատել միայնակ, մի բուռ մարդկանց 

հետ, որոնց կարող են վստահել: Դուք, Իմ հետևորդնե՛ր, երբեք չպետք է վիրավորվեք 

երբ Ես թույլ չտամ Իմ մարգարեին հանդիպել ձեզ հետ կամ մասնակցել հանրային 

միջոցառումների: 

Որպես վերջին ժամանակների մարգարե, Ես չեմ կարող բաժանումներ թույլ տալ: Ինձ 

անհրաժեշտ է Մարիայի ողջ ժամանակը և նվիրումը: Այդ Ես եմ՝ Հիսուս Քրիստոսը, 

Ով ուղղություն կտա ձեզ ձեր աղոթքներում և Իմ աղոթախմբերի միջոցով: Երբեք մի 

թերագնահատեք չարի ոգին, որն առաջացնում է կասկածներ և վիճաբանություններ 

ձեր միջև, ներառյալ գայթակղությունը՝ հեռանալու: 

Հասկացեք դրա պատճառը: Դրա պատճառն այն է, որ հիմա սատանայի ամենամեծ 

մարտն է ծավալվում: Ճշմարիտ մարգարեների Առաքելություններն են, որ զայրույթ 

են առաջացնում: Այդ Ես եմ՝ Հիսուսը, Ով առաջնորդում է չարի դեմ մարտը, և այդ Ես 

եմ, որ կհաղթեմ: 

Ձեր սիրող Հիսուս 

 

Այդ մարդիկ կոչնչացնեն Իմ Եկեղեցիները, և քչերին 

կթույլատրվի առաջարկել ամենօրյա 

Զոհաբերություններ 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես ցանկանում եմ, որ Իմ աշակերտներն ընդունեն առջևում 

սպասվող փոփոխություններն առանց վախի: Այդ փոփոխությունների պատճառով է, 

որ մարդը կկարողանա մաքրագործվել: 

Պատերազմի չար գործողություններն ու ձեր իրավունքների վերացումը, որոնք 

արվում են վերահսկելու համար թե ինչպես են ղեկավարվում ձեր երկրները, շուտով 

կերևան: Եթե այս վերջնական մարտը Իմ Հոր Թագավորության և սատանայի ու նրա 

չար ոգիների դեմ տեղի չունենա, ապա չարիքը հնարավոր չի լինի ոչնչացնել: 

Փորձեր կարվեն, մշտապես, գրավելու ձեր արժույթներն ու փողի հանդեպ ձեր 

հասանելիությունը. Բայց ձեր աղոթքները կարող են կասեցնել այդ չար 

առաջնորդներին, ովքեր փորձում են ստրկություն պարտադրել: Այդ մարդիկ 

կոչնչացնեն Իմ եկեղեցիները, և քչերին թույլ կտրվի առաջարկել ամենօրյա 



Զոհաբերություններ: Չնայած դրան, նրանց մեջ կլինեն նրանք, ովքեր կանգնած 

կմնան Աստծո Շնորհով: 

Նրանք կհալածեն Եկեղեցին և մի մեծ բաժանում կառաջացնեն քրիստոնեական 

եկեղեցիների առաջնորդների միջև, և, չնյայած դրան, կլինեն քահանաներ և 

հոգևորականներ, ովքեր կմնան կանգնած, որովհետև կմերժեն ենթարկվել այդ 

ճնշումին: 

Նրանք կփորձեն դադարեցնել Մկրտության, Սուրբ Հաղորդության և 

Խոստովանության Խորհուրնդերը, բայց, այդ հավատարիմ և քաջ սպասավորները 

կշարունակեն ծառայել Ինձ: 

Հիշեք, ձեր աղոթքները կարող են թուլացնել այս փորձությունների ազդեցությունն ու 

դաժանությունը: Երբ Իմ ընտրյալ հոգիներն աղոթում են հատկապես Գթասրտության 

համար այդ գործողությունների դեմ, Ես կպատասխանեմ նրանց կանչերին: 

Ձեր Հիսուս 

 

Իմ ժամանակը, որը միահյուսված է Իմ Հոր Աստվածային 

Կամքին, համարյա ձեզ վրա է 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, թվում է երկրի վրա Իմ Ժամանակն ավարտվեց Իմ Խաչելությամբ, 

բայց դա միայն սկիզբն էր: 

Իմ Ժամանակը, որը միահյուսված է Իմ Հոր Աստվածային Կամքին, համարյա ձեզ 

վրա է, և, վերջապես, Ես կգամ մեկ անգամ ևս որ պարուրեմ մարդկությունն Իմ Սուրբ 

Սրտի մեջ: 

Շատ բանի ենք հասել ոչ միայն ձեր միջոցով, Իմ սիրելի աշակերտնե՛ր, այլև Իմ 

Եկեղեցու Հավատքի միջոցով, դեմ կանգնելով այն հալածանքին, որն աշխարհիկ 

կառավարությունների կողմից տարվում է երկրի վրա Իմ Մարմնի հանդեպ: 

Ինչպե՜ս եմ Ես սիրում Իմ հավատարիմ հետևորդներին: Որքա՜ն շատ սփոփանք են 

նրանք բերում Ինձ իրենց հաստատուն և հավատարիմ նվիրվածությամբ: Սուրբ 

Հոգին ամենուր է այս ժամանակներում, և գցվել է ցանցի պես մարդկության վրա 

որպես մի հակոտնյա մարդկանց սրտերում գտնվող չարի ոգուն: 



Եթե դուք, Իմ հետևորդնե՛ր, տեսնեիք ինչպես Ես եմ տեսնում երկրի վրա թափառող 

չար ոգիներին տուն փնտրելիս, վախից կմեռնեիք: Նրանք ապաստան են փնտրում 

մարդկային հոգու մեջ և այն տան մեջ, ուր բնակություն են հաստատում: Այն 

հոգիները, ովքեր չեն սիրում Ինձ, ովքեր մերժում են Աստծուն և հետևում սատանայի 

կողմից տարածված կեղծ ուսուցումներին, ներառյալ կրոնական և հոգևոր 

կազմակերպություններ ձևացնող նոր դարի կազմակերպություններին, բաց են մնում 

այդ ոգիների հանդեպ: Այդ հոգիներից շատերը կվիրավորվեն, եթե նրանց ասեն թե 

իրենք չար ոգիների կրողներ են: Նրանք չեն հավատա դրան նույնիսկ այն ժամանակ 

երբ ցուց են տալիս խորը հոգեկան ընկճվածության նշաններ: 

Այդ չար ոգիները, իսկ նրանք շատ են, իրենք իրենց ցույց են տալիս Ինձ՝ իրենց 

սևության մեջ ճչալով Իմ առջև: Ես կարող եմ տենել նրանց իրենց չար բերաններից 

Ինձ վրա թքելով ու Ինձ ծաղրելով: Երբ նրանք ներկա են Աստծո զավակների մեջ, 

նրանք ձևափոխում են այն մարդկանց, որոնց մեջ մտել են, սկզբում դանդաղորեն: 

Ժամանակի ընթացքում այդ խեղճ հոգիները դուրս են թափում պղծություններ Աստծո 

և Նրա կողմից դրված Օրենքների դեմ: Նրանք քարոզում են չար գործողություններ, 

ամեն տեսակի, և ամեն ինչ կանեն ուրիշ հոգիների գայթակղեցնելու համար որ մեղք 

գործեն: Մինչ նրանք կավելացնեն իրենց ներթափանցման արագությունը, Իմ 

հետևորդների սրտերում գտնվող Սուրբ Հոգին մի հզոր մարտ կսկսի՝ արմատախիլ 

անելու համար այդ չարիքը: Ահա թե ինչու աղոթքն այդքան կարևոր է: Ձեր 

աղոթքներն, ուղղված Աստծուն վիրավորող չար օրենքների տարածումը կասեցնելու 

համար, կլսվեն և գործի կդրվեն: 

Խնդրում եմ շարունակեք ասել խաչակրաց աղոթք (87)-ը ձեր ազգը չարից 

պաշտպանելու համար, և որպեսզի հալածանքի չար գործողությունները մեղմացվեն: 

Ձեր Հիսուս 

 

Սուրբ Հոգու Ընծայով դու կմարգարեանաս Իմ Սուրբ 

Անվամբ աշխարհով մեկ 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ Լույսը հիմա փայլի այն ազգերի վրա, ում չի ասվել 

Ճշմարտությունը: 

Այնտեղ, ուր Աստծո մասին խոսք չկա, Իմ Աստվածային Ներկայությունը հիմա կլցնի 

այդ ազգերի յուրաքանչյուր անկյունը, ոքեր չեն պատվում Ինձ, չնայած գիտեն, թե Ով 

Եմ Ես: Խավարի քողը կբարձրացվի և, վերջապես, այդ քաղցած հոգիները կխմեն Իմ 



Սուրբ Հոգին և կկլանեն Իմ Սուրբ Խոսքը: Այս ամբողջ ժամանակից հետո, 

աղոթախմբերի տարածման միջոցով, նրանց կտրվի Ճշմարտությունը: 

Ես խոսում եմ այն ազգերի մասին, որտեղ ձեր եկեղեցիները դատարկ են, ուր 

խորհուրդները հազվադեպ են մատչելի և որտեղ այլևս ամենօրյա պատարագներ չեն 

կատարում: Դուք է, որ պետք է տարածեք Իմ Սուրբ Խոսքը, Իմ սիրելի աշակերտնե՛ր, 

որպեսզի խավար հոգիները և նրանք, ովքեր ոչինչ չգիտեն Իմ մասի, լուսավորվեն և 

մեղմորեն խրախուսվեն Ինձ մոտ գալ: 

Ես օրհնում եմ ձեզ, և ձեզանից ամեն մեկի ու յուրաքանչյուրիդ հանդեպ ունեցած Իմ 

խորը Սիրո զորությամբ, Ես մեծապես կավելացնեմ ձեր թիվը: Իմ աղոթախմբերը 

կստեղծվեն յուրաքանչյուր երկրում, և Սուրբ Հոգու Ընծայով դուք կմարգարեանաք Իմ 

Սուրբ Անվամբ ողջ աշխարհով մեկ: 

Հիշեցրեք Իմ բոլոր Ուսուցումները: Հիշեցրեք հոգիներին Սուրբ Աստվածաշունչ 

կարդալ, որն Իմ Հոր կողմից ձեզ տրված ամենամեծ Ընծաներից մեկն է: Ասեք Իմ 

աղոթքները, կարդացեք Իմ Փառապանծ Պատգամները և աղոթեք, որ կարողանաք 

հասնել նույնիսկ ամենակարծրացած սրտերին: 

Ես շատ Ընծաներ կշնորհեմ ձեզ և ցուցում կտամ Ճշմարտության Ճանապարհի վրա 

ձեր կատարած յուրաքանչյուր քայլի համար: 

Ձեր Հիսուս 

 

Կույս Մարիամ. Աղոթքի ուժով է, որ իմ Որդու 

Գթասրտությունը կարող է տարածվել աշխարհով մեկ 
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Զավակնե՛րս, դուք պետք է ձգտեք օրական առնվազն տասնհինգ րոպե նվիրել 

խաչակրաց աղոթքներն ասելուն, քանի որ դա շատ կարևոր է: 

Դուք պետք է ժամանակ գտնեք այդ աղոթքներն ասելու, քանի որ դրանք արդեն 

մեղմացնում են շատ ողբերգություններ աշխարհում, որոնք պատճառվում են չար 

գործողություններ կատարող չար մարդկանց կողմից: 

Դուք երբեք չպետք է մոռանաք աղոթքի զորությունը, կամ այն փաստը, որ իմ 

միջամտությամբ ես կարող եմ օգնել ձեզ ձեր Հավատքի համար պայքարում: 



Ձեզնից շատերը զբաղված են իրենց կյանքի այլ խնդիրներով, բայց դուք պետք է ամեն 

ջանք գործադրեք պատվելու համար իմ Որդուն: Շատերի համար աղոթքը դժվար 

կարող է լինել: 

Կարող է դժվար լինել առանձին աղոթելը, և նրանք, ովքեր չեն կարողանում տեսնել 

իմ Որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի ամենակատարյալ և գեղեցիկ դեմքը, հեշտությամբ 

շեղվում են: 

Ահա մի փոքրիկ խաչակրաց աղոթք (95)  Օգնել՝ աղոթքի համար ժամանակ գտնելու: 

Ո՛վ Փրկության Մայր, արի ինձ օգնության, մինչ պայքարում եմ ժամանակ գտնել 

աղոթքի համար:  

Օգնիր ինձ տալու Քո սիրելի Որդի Հիսուս Քրիստոսին այն ժամանակը, որին Նա 

արժանի է, ցույց տալու համար թե ես որքան շատ եմ Նրան սիրում:  

Ես խնդրում եմ որ Դու, Իմ Օրհնյալ Մայր Փրկությա՛ն, փնտրես ինձ համար 

շնորհները, որոնց կարիքն ունեմ, և խնդրես Քո սիրելի Որդուց ամեն շնորհը, 

որպեսզի Նա կարողանա պարուրել ինձ Իր Սուրբ Սրտի մեջ: Ամեն: 

Զավակնե՛րս, Ճշմարտության Ուղուն հետևելու համար ձեզ պետք է միայն ժամանակ 

հատկացնել աղոթքի համար: Աղոթքի զորությամբ է, որ իմ Որդու Գթասրտությունը 

կարող է տարածվել աշխարհով մեկ: Խաչակրաց աղոթքների ձեր ասելով է, որ իմ 

Որդու կողմից կարող է իրականացվել Ուխտը՝ փրկելու աշխարհը: 

Ձեր սիրող Մայր 

Մայր Փրկության 

 

Ես կոչ եմ անում Իմ հետևորդներին հիշեցնել մարդկանց 

Սուրբ Աստվածաշունչը կարդալու կարևորությունը 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես ուրախ եմ և գոհ այն սիրո պատճառով, որն Իմ աշակերտներն 

ունեն Իմ հանդեպ իրենց սրտերում: 

Երկինքն ուրախանում է այն արագությունից, որով Իմ Աստվածային պատգամներն 

ու Աղոթքները տարածվում են աշխարհով մեկ: Սա այնքան վաղուց կանխասացված 

ժամանակն է, երբ Իմ Սուրբ Աստվածաշունչը կքարոզվի աշխարհով մեկ: 



Ես կոչ եմ անում Իմ հետևորդներին հիշեցնել մարդկանց Սուրբ Աստվածաշունչը՝ Իմ 

Հոր Կամքով դրված Խոսքը կարդալու կարևորության մասին: 

Այսօր Իմ Խոսքը նորից խոսվում է, մարդկանց մտքերի մեջ ներարկելու համար, 

այսօր, Իմ Ուուցումների կարևորությունը: Աստծո Խոսքը ընդունել չկարողանալը 

հանգեցնում է հոգու մահվան: 

Երկրի վրա յուրաքանչյուր մարդ ծնվել է ազատ կամքով: Իմ Հոր կողմից կյանք տրված 

յուրաքանչյուր մարդու հասանելի է դարձվել Մկրտության Խորհուրդը, բայց Աստծո 

զավակներից ոչ բոլորին է հասանելի դարձվել այս կարևոր Ընծան, որը 

մաքրագործում է հոգին և մաքրում այն չարքերից: 

Յուրաքանչյուր մարդու տրվել է /իմանալու/ Իմ Ուսուցումների Ճշմարտության 

իրավունքը, բայց յուրաքանչյուր մարդու չի տրվել Ճշմարտությունը: Դրա փոխարեն 

անմեղ մարդկանց հոգիների մեջ սնուցվել են կեղծ կրոններ: Դա տարել է միմյանց 

նկատմամբ ատելության, քանի որ կեղծ կրոնների կողմից ստեղծված և տարածված 

ստերը վարակել են մարդկանց սրտերը: 

Ճշմարտությունն այն է, որ Իմ Սուրբ Խոսքը հոգու սնունդն է: Առանց դրա հոգին 

թառամում է: Երբ հոգին դատարկ է այն խաղաղությունից, որն Իմ Սերն է բերում 

իրեն, այն մխիթարություն է փնտրում աշխարհիկ բաների գրկում, որոնք վերջ ի 

վերջո զրկում ե նրան ամեն մի հանգստությունից:    

Հիմա, երբ Իմ Սուրբ Խոսքը վառվում է տանջված մարդկանց սրտերում, Իմ Սերը 

կտարածվի, երբ Ճշմարտությունը տրվի մարդկությանը: Այդ սերը կձգի քաղցած 

հոգիներին, և ուստի Իմ Փրկության Պլանը կշարունակվի: Ես կանցնեմ ամեն 

ճանապարհով, օգտագործելով խոնարհ հոգիների սրտերը, ովքեր ճշմարիտ սիրում 

են Ինձ, որպեսզի փրկեմ ողջ մարդկային ռասան: Նշանակություն չունի, թե նրանք ինչ 

աստված են կռապաշտում, որովհետև շատ շուտով Ճշմարտությունը կբացահայտվի 

նրանց: Այդ ժամանակ նրանք Իմ Փառապանծ Ներկայությունից բացի ոչինչ չեն 

ցանկանա:  

Ձեր Հիսուս 

 

Ես կմեղմացնեմ կանխասացված տառապանքի մեծ 

մասը Իմ Խաչակրաց աղոթախմբերի զորությամբ 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես ցանկանում եմ հրահանգավորել Իմ խաչակրաց 

աղոթախմբերին զգոն լինել երբ դրանք ստեղծվում են նրանց ազգերի մեջ: Նրանք 

պետք է ունենան իրենց մոտ սուրբ ջուր, Իմ ներկայության մի Խաչելություն և ասեն 

այս հատուկ խաչակրաց աղոթքը՝ իրենց աղոթախումը օրհնելու և պաշտպանելու 

համար: 

Խաչակրաց աղոթք (96) Մեր Խաչակրաց աղոթքի խմբերն օրհնելու և պաշտպանելու 
համար.  

 

Ո՛վ իմ սիրելի Հիսուս, խնդրում եմ օրհնիր և պաշտպանիր մեզ՝ Քո խաչակրաց 

աղոթքի խմբերին, որպեսզի անխոցելի դառնանք սատանայի և բոլոր չար ոգիների 

չար հարձակումների հանդեպ, որոնք կարող են տանջել մեզ հոգիներ փրկելու այս 

Սրբազան Առաքելության մեջ: 

Թող մենք մնանք հավատարիմ և ուժեղ մինչ համառորեն աշխատում ենք պահել Քո 

Սուրբ Անունը աշխարհի առջև և երբեք չնահանջել Քո Սուրբ Խոսքը տարածելու մեր 

պայքարից: 

Ամեն: 

Խնդրում եմ, ասեք այս աղոթքը յուրաքանչյուր աղոթքի հանդիպումից առաջ և հետո: 

Ես պետք է նաև տեղեկացնեմ ձեզ, Իմ սիրելի աշակերտնե՛ր, ապահովել, որպեսզի 

աղոթքը լինի յուրաքանչյուր հանդիպման հիմքը: Ես չեմ ցանկանում որ դուք 

բացասական մտածողություն ունենաք կամ էլ վախ առաջանա ձեր մեջ, որովհետև Ես 

բերում եմ միայն Սեր և Գթասրտություն: 

Իմ Պատգամները լի են հույսով, և Ես կմեղմացնեմ կանխասացված տառապանքի մեծ 

մասը Իմ խաչակրաց խմբերի զորության միջոցով: Այս Առաքելության նպատակը 

հոգիներ փրկելն է: Այն երբեք ուրիշ ոչ մի բանի մասին չի եղել: Իմ Պատգամները 

տրվում են ձեզ լուսավորելու համար, վտանգներից զգուշացնելու համար, որոնք 

ազդում են ձեր հավատի վրա, և ձեզ Իմ Նոր Դրախտին նախապատրաստելու համար: 

Գնացեք հիմա խաղաղությամբ: Ես կծածկեմ ամեն մի խաչակրաց աղոթքի խումբ Իմ 

Շնորհների Առատությամբ՝ ներառյալ Զանազանության Ընծան: 

Ձեր Հիսուս 

 

Նրանք թեթևացած կհեկեկան երբ հասկանան, որ ունեն 

ապագա ուր մահ գոյություն չունի 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ Զորությունը Սուրբ Հոգու Զորությամբ ներս է մտնում 

մարդկանց սրտերի մեջ այս ժամանակ: Նույնիսկ սառը և հեռու հոգիները դարձի 

կգան այն Ընծաների միջոցով, որոնք Ես հեղում եմ մարդկության վրա՝ Երկնքից 

արված Իմ Կանչի հանդեպ քո լիասիրտ արձագանքի պատճառով: 

Ոչ մի ազգ չի մնա որ չընդունի Սուրբ Հոգու զորությունը: Ոչ մի քար չի մնա առանց 

շրջելու: Ոչ մի քահանա՝ որ չիմանա Իմ Պատգամների մասին: Իմ սիրելի 

աշակերտներից ոչ մեկը չի մնա առանց զգացվելու այն նորությունից, որ Ես բերում 

եմ: Նույնիսկ նրանք, ովքեր մերժում են Ինձ, երկրորդ անգամ ետ կգան՝ լսելու համար 

Իմ Խոսքը, որովհետև Իմ Հոգին դիպչում է նրանց սրտերին: 

Ուրախացեք, որովհետև երկու տարի է ինչ այս Ասռաքելությունը սկսվել է, և Իմ 

Խոսքն արդեն կարդում են ավելի քան երկու հարյուր երկրներում, և գրեթե քառասուն 

լեզուներով: Ես կշարունակեմ տարածել Իմ Պատգամները ամեն մի լեզվի մեջ, 

հարուստների և աղքատների, աթեիստների և Իմ սրբազան սպասավորների մեջ:  

Ես տարբերություն չեմ դնում այն մարդկանց միջև, ովքեր չեն հավատաում Աստծուն, 

և նրանց, ովքեր Ինձ՝ իրենց Հիսուսին են նվիրում իրենց կյանքը: Յուրաքանչյուր հոգի 

այնքան շատ կարևոր է Ինձ համար, որքան նրանք, ովքեր վիրավորում են Ինձ, 

դավաճանում են Ինձ, ովքեր ստիպում են Ինձ լաց լինել, մեղադրում են Ինձ, խաչում 

Ինձ և ատում Ինձ. Ես սիրում եմ նրանց բոլորին: Ուստի Ես համբերատար եմ: Ես 

գիտեմ, որ երբ Ճշմարտությունը ընկալվի, նրանք կգան Ինձ մոտ: Հետո նրանք 

թեթևությունից լաց կլինեն, երբ հասկանան, որ ունեն մի ապագա, ուր մահը 

գոյություն չունի:  

Սա է Իմ Խոստումը, և երբ վտանգի մեջ եք, խարազանված, մեղադրված, և երբ ձեզ 

հիմարի տեղ են դնում, սրա վրա է միայն որ պետք է կենտրոնանաք: Այդ Նոր 

Դրախտը ձեզ բոլորիդ համար է: Երբ պայքարում եք հոգիներ փրկելու համար, ձեր 

մտքում պահեք այս խոստումը: 

Ձեր սիրող Հիսուս 

 

Հայր Աստված. Ահա թե ինչու միայն հրաշքը կարող է 

փրկել մարդկային ռասան 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ թանկագին Որդին, ով տառապեց դաժան մահով Իմ 

զավակների համար, նախապատրաստում է Իր Գթասրտության Ընծան: 

Ես շնորհել եմ Նրան, մինչև հիմա, անհրաժեշտ ժամանակը, որպեսզի որքան 

հնարավոր է շատ հոգիներ բերի Իր Աստվածային Գթասրտության ներքո՝ առանց 

անտեսելու նույնիսկ մեկ մոլորված հոգու: Մարդկությանը տրվելիք Իմ Ընծայի 

ժամանակը շատ մոտ է: 

Մարդկությունը վատնեց այն ժամանակը, երբ Իմ Որդին՝ Մեսիան, եկավ ապրելու 

երկրի վրա: Նրանք մերժեցին Նրան: Երկրորդ անգամը, երբ Ես թույլ եմ տալիս որ Նա 

նորից գա, տարբեր չի լինի: Նա կմերժվի: 

Ահա թե ինչու միայն հրաշքը կարող է փրկել մարդկային ռասան: Բայց այդ հրաշքը 

կարող է լինել միայն այն դեպքում, երբ Ես՝ Աստված՝ ամեն գոյություն ունեցող բանի 

Արարիչը կարողանամ վստահանալ որ մարդու ազատ կամքը կմնա անձեռնմխելի: 

Ազատ կամքի այդ ընծան երբեք չի կարող խախտվել: Երբ որևէ մեկն առաջարկում է 

այն Ինձ որպես նվեր, դա ամենաթանկագին և կատարյալ ընծան է:  

Հոգիներին իրենց մեղքերը ներկայացնելու միջոցով Իմ Որդին կարող է խրախուսել 

նրանց, որ արձագանքեն Իր կանչին: Իսկ հետո, երբ զղջում ցույց կտրվի, Նրա 

Գթաասրտությունը կընդգրկի միլիարդավոր հոգիների, ովքեր այլապես երբեք չէին 

փրկվի: 

Ես խնդրում եմ ձեզ, սիրելի զավակնե՛ր, լավ նախապատրաստվել: 

Ձեր սիրող Հայր 

Աստված Ամենաբարձրյալ 

 

Հայտնության Գրքում պարունակվող 

մարգարեությունները միայն մասամբ են հայտնի 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես պարտավոր եմ հայտնել Իմ հետևորդներին, որ ձեզ կհալածեն 

Իմ որոշ սրբազան սպասավորներ: Շուտով նրանցից ոմանք ձեզ կհրահանգեն 

հեռանալ այս Աշխատանքից: 

Ձեզ հետ կվարվեն ճիշտ այնպես, ինչպես Իմ աշակերտների հետ վարվեցին նրանց 

ժամանակի քահանաները: Նրանց նույնպես ասվեց հեռանալ Ինձնից, և շատերին 



թույլ չէին տալիս տաճարներ մտնել Աստծուն՝ Հավիտենական Հորը պատվելու 

համար: 

Մարդկությանը տրված Իմ Խոստումները չհասկանալը կօգտագործվի որպես գործիք՝ 

խրախուսելու համար ուրիշներին, որ մերժեն Ինձ, մինչ Ես այս ժամանակ ողջ 

աշխարհին հայտնում եմ Իմ Սուրբ Խոսքը: 

Ձեզ, Իմ աշակերտնե՛ր, կմեղադրեն հերձվածության մեջ և կասեն թե չեք հետևում Իմ 

Սուրբ Վարդապետությանը: 

Իմ սրբազան սպասավորները սոսկալի սխալներ կգործեն երբ Իմ Թագավորության 

Ճանապարհին հետևեն սխալ ճամփաբաժանին: Նրանք կանեն դա անգիտությունից, 

քանի որ նրանցից շատերը ենթադրում են թե արդեն գիտեն այն 

մարգարեությունները, որոնք Ես դեռևս պետք Է բացահայտեմ աշխարհին նախքան 

Իմ Երկրորդ Գալուստը: 

Ո՜հ, ինչպե՜ս կշփոթվեն նրանք, երբ նրանց ասվի անել սխալ բան՝ մերժելով հոգիների 

փրկության համար Իմ կողմից բոլորին տրված նախազգուշացումները: Հայտնության 

գրքում պարունակվող մարգարեությունները միայն մասամբ են հայտնի: 

Իմ Եկեղեցու ոչ մի սրբազան սպասավոր դեռևս չի հասկանում Հայտնության գիրքը: 

Նրանց տեղյակ կպահվի, և Ես դա կանեմ մաս-մաս: Դուք պետք է միայն իմանաք, որ 

Ես եմ որոշում թե երբ է ժամանակը: 

Խնդրում եմ, բացեք ձեր սրտերը Ճշմարտության հանդեպ: Զգույշ եղեք, երբ դատում 

եք ընտրյալ մարգարեներին տրված Աստծո Խոսքը: Դատեք նրանց, կոպտորեն, և դուք 

կդատվեք համապատասխանաբար: Մերժեք նրանց դաժանորեն, և դուք նույնպես 

համապաասխանաբար կմերժվեք Իմ Արդարադատության Ձեռքով: Ընդունեք նրանց 

սիրով, և Ես կպարուրեմ ձեզ Իմ Սուրբ Բազուկների մեջ: 

Ոչ մի բան, որ հիմա Ես տալիս եմ ձեզ, չի հակասում Իմ Հոր Գրքին, քանի որ դա 

հնարավոր չէ: Ես գալիս եմ, հիմա, եզրափակելու երկրի վրա Իմ գտնվելու ժամանակ 

հաստատած Ուսուցումները: Երբ Իմ Աշխատանքն ավարտվի, Իմ Ուխտն ի վերջո 

կկատարվի: Հետո Ես կբերեմ Հավիտենական Կյանքի ամենափառահեղ Ընծան: 

Ձեր Հիսուս 

 

Շուտով կընդունվի մի օրենք, որը դուրս կմղի 

հայհոյանքի իմաստը 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ասա Իմ աշակերտներին, որ նրանք երբեք չպետք է թողնեն Իմ 

Սուրբ Խոսքի հանդեպ իրենց նվիրվածությունը: 

Աթեիզմի աճը նշանակում է, որ Աստծո կամ Նրա կողմից ուղղված Օրենքների սոսկ 

նշումը կատաղություն է առաջանում: Այնպես է դարձել, ասես ձեր կյանքում Աստծո 

դերի մասին խոսելը հայհոյանք է: 

Շուտով մի օրենք կընդունվի, որը դուրս կմղի հայհոյանքի իմաստը, որպեսզի ջնջվի 

հանրայնորեն Աստծո  հանդեպ ցույց տրվող ցանկացած հավատարմություն: 

Ձեզ համար, Իմ սիրելի հետևորդնե՛ր, դժվար կլինի բարձրացնել ձեր ձայնը Իմ 

Անվամբ: Ձեզ կվիրավորեն և սոսկալի բաներ կհայտարարեն Իմ մասին, և դուք ի 

վիճակի չեք լինի պաշտպանել Ինձ: 

Այն քրիստոնյա երկրները, որոնց ժողովուրդները պատվում են Ինձ, նրանց թույլ չի 

տրվի հռչակել իրենց քրիստոնյա լինելը այդ օրենքների ստեղծման պատճառով, 

որոնք կհակադրվեն Իմ Ուսուցումներին: 

Այնքան շատերը չեն ցանկանում ճանաչել Ինձ: Ձեզնից նրանք, ովքեր ճանաչում են 

Ինձ, կհալածվեն: Սրանով Ես ի նկատի ունեմ այն, որ ամեն անգամ, երբ փորձեք 

աղոթել Ինձ, ձեր անձնական գործին կմիջամտեն /կխանգարեն/: Ամեն անգամ, երբ 

փորձեք ստանալ Սուրբ Խորհուրդները,  նրանք դժվար հասանելի կլինեն: 

Իսկ երբ ստեղծեք աղոթախմբեր, ձեզ կասեն, որ դադարեցնեք: Յուրաքանչյուր խումբ 

կունենա դիմադրություն ոչ միայն որոշակի հատվածներից, այլև սրիկաները 

կփորձեն ներթափանցել խմբերի մեջ, որպեսզի փչացնեն արդյունքում ստեղծվող 

պտուղները: Դուք երբեք այդպիսի դիմադրության չեք հանդիպել Իմ, Իմ 

աղոթախմբերի կամ Իմ Պատգամների հանդեպ ձեր նվիրվածության պատճառով: 

Շատ քահանաներ և հոգևորականներ են արագորեն պատասխանում Իմ Կանչին, 

որովհետև նրանք գիտեն Ինձ և ճանաչում են Իմ Ձայնը: Այնքան շատերը կկանչվեն, 

մինչ պատասխան կտրվի իրենց վստահված հոգիներին նախապատրաստելու Իմ 

խնդրանքին: 

Բայց նրանց թվի մեծանալուն զուգընթաց նրանց հոտից ուրիշները կբարձրանան 

կատաղությամբ և արհամարհանքով: Նրանք կտառապեն Իմ հանդեպ ունեցած իրենց 

սիրո պատճառով: Նրանց թշնամիների մեջ կլինեն այնպիսիք, ովքեր սիրում են Ինձ, 

բայց սխալ են առաջնորդվում նրանց կողմից, ում իրենք հավատարմություն են 

խոստացել: Ուրիշներն էլ կգայթակղվեն չարի ոգուց, որ մերժեն Ինձ: Նրանք կանեն 



դա, որպեսզի խանգարեն հոգիներ փրկելու և Նոր Դրախտում Աստծո բոլոր 

զավակներին գրկելու Իմ Հոր Կամքն իրականացնելու Իմ պլանը: 

Դուք պետք է դիմադրեք այդ ջանքերին, բայց միշտ մնաք արժանապատիվ: 

Շարունակեք աղոթել Իմ այն սրբազան սպասավորների համար, ովքեր, ինչպես 

Հուդան իրենցից առաջ, կհամբուրեն Ինձ մի այտով և կդավաճանեն՝ մյուսով: 

Ես կմնամ ձեզ հետ այդ տառապանքի ընթացքում, քանի որ նույնիսկ դուք կցնցվեք 

այն թույնից որը դուրս կթափվի նրանց բերանից, ովքեր հայտարարում են թե Իմ 

աշակերտներն են: 

Ձեր Հիսուս 

 

Ատելության, սպանության աճը և բարեգործության 

պակասը շատ է, իսկ մեղքը հրդեհի պես համակել է 

աշխարհը 

Երեքշաբթի, 29 հունվարի, 2013թ., ժ. 04:15 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, սատանայի կատաղությունը թափվում է երկրի վրա, մինչ Սուրբ 

Հոգին ավելացնում է Իր Աստվածային Ներկայությունն այնքան շատերի հոգիներում 

Իմ կողմից թույլատրված այս և այլ Առաքելությունների միջոցով: 

Ատելության, սպանության աճը և բարեգործության պակասը շատ է, իսկ մեղքը 

հրդեհի պես համակել է աշխարհը: 

Իմ Վերադարձի մեծ Օրվա համար նախապատրաստության ժամանակը պետք է 

հիմա սկսվի մեծ խնամքով: Քանի որ դուք, Իմ սիրելի հետևորդնե՛ր, պատասխանեցիք 

Իմ Կանչին, Ես կավելացնեմ ձեր հավատը, և դուք կբազմապատկվեք ամենուր: 

Այս Առաքելությունը Իմ Հոր միջոցով մարդկությանը տրված բոլոր ցուցումների 

գագաթնակետն է, բոլոր նրանց ովքեր եկել են ձեզնից առաջ: Մի՞թե չեք հասկանում, 

որ մարգարեներն ամենասկզբից ի վեր, երբ նկարագրում էին Աստծո Օրը, որ դա 

վերաբերում է Իմ Ժամանակին, այն ժամանակին, որի մեջ Ես կիրականացնեմ 

վերջնական ուխտը: 

Իմ Պլանն է գալ և տալ ձեզ հավիտենական կյանքը, որը Ես խոստացա երբ ազատեցի 

ձեզ մեղքի շղթաներից Խաչի վրա Իմ Մահվան միջոցով: ՁԵզնից նրանց, ովքեր 

զգուշանում են Ինձնից, իմացեք, որ Ես երբեք չէի մոլորեցնի ձեզ այնպիսի մի 



Առաքելությամբ, ինչպիսին սա է: Ես ձեզ չէի խնդրի օգնել Ինձ՝ հոգիներ փրկելու, 

չարի դեմ կռվելու, կամ էլ խրախուսելու, որ աղոթեք, եթե այդ Ես՝ Հիսուս Քրիստոսը 

չլիներ, Ով հիմա կանչում է ձեզ: 

Իմ խեղճ փոքրիկնե՛ր, դուք ապրում եք մի անապատում, որ դուք չեք ստեղծել: Ես Եմ 

ձեր միակ ելքի ճանապարհը: Եթե չհետևեք Ինձ հիմա, դուք ժամանակ կկորցնեք 

թափառելու, կորչելու և մոլորվելու վրա: Ձեր հավատը կարող է միայն ուժեղ մնալ 

Սուրբ Խորհուրդների միջոցով: Պահեք ձեր հավատը և հետևեք Ինձ: Ես միայն դա եմ 

խնդրում: Հետո աղոթեք հոգիների փրկության համար: 

Ես երբեք չեմ անտեսի ձեզ Իմ այս Սուրբ Պատգամները չընդունելու համար: Բայց Ես 

երբեք չեմ ների ձեզ եթե հայհոյեք Աստծո Անվանը՝ տրված ձեզ Սուրբ Հոգու 

Զորության միջոցով: Եթե չեք հավատում Իմ Պատգամներին, ուրեմն հեռացեք և 

մնացեք Իմ հանդեպ ունեցած ձեր նվիրվածության մեջ: 

Իմ սիրելի աշակերտնե՛ր, դուք արագորեն կշարժվեք՝ ստեղծելու մի մեծ բանակ և մի 

հզոր պաշտպանություն Աստծո թշնամիների դեմ: Մինչ դա կավելանա իր 

զորությամբ, խնդրում եմ, խրախուսեք որքան հնարավոր է շատերին Իմ սրբազան 

սպասավորներից, որ օգնեն ձեզ: Կարևոր է, որ անկախ նրանից, թե որքան շատ 

դիմադրության նրանք կհանդիպեն, նրանք շարունակեն ամեն օր Պատարագ և Սուրբ 

Հաղորդության Խորհուրդը մատուցել կարիքավորներին: 

Ձեր Հիսուս 

 

Իմ Հոր միջամտությունն արդեն սկսվել է, և Նրա 

զայրույթը կհարվածի երկրին 

Երեքշաբթի, 29 հունվարի, 2013թ., ժ. 23:10 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, կյանքի ոչնչացումը նրանց ձեռքով, ովքեր չեն պատվում Աստծուց 

տրված այդ Ընծայի կարևորությունը, ավելանում է: Այդ նողկալի մեղքի պատճառով 

Իմ Հոր զայրույթը հասել է մի կետի, երբ Նրա ձայնի թնդյունը լսվում է ողջ Երկնքով 

մեկ: 

Նրա Զայրույթի Ձեռքը դուրս կշպրտի այդ չարիքը, քանի որ Նա արմատախիլ կանի 

այդ չար մարդկանց և կոչնչացնի նրանց: Անասունի նման սպանված ամեն մի մարդու 

համար Իմ Հայրը չարագործին կնետի դժոխքի կրակների մեջ: 



Խնդրում եմ իմացեք, որ երբ պատերազմներն ավելանան, այդ չար բռնապետներին 

մարտահրավեր կնետվի: Նրանք դուրս կհանվեն մոլախոտերի պես և նրանց վրա 

կիջնի այն Արդարադատությունը, որ իրենք են իրենց վրա բերել: 

Մարդը չի կարող տեսնել այն, ինչ Ես եմ տեսնում: Նրանք չգիտեն չարիքի այն չափը, 

որը հանգեցնում է կյանքի ավերմանը, երկրի ավերմանն ու իրենց ընկեր եղբայրների 

ու քույրերի կողմից մարդկանց հալածանքը: 

Իմ Հոր միջամտությունն արդեն սկսվել է, և Նրա զայրույթը կցնցի երկիրը: Բավական 

է: Այդ չարության արմատը մարդու կողմից Աստծո Գոյության Ճշմարտությունը 

հասկանալ չկարողանալն է: Մարդը խաղում է կյանքի հետ, ասես նա վերահսկում է 

երկրի վրա ամեն ինչ, որի իրավունքը նա չունի: Այդ չարիքը չի կարելի թույլ տալ, որ 

շարունակվի: Դրա վերջը կտրվի, և Աստծո վախը կզգան բոլոր նրանք, ովքեր չեն 

ընդունում Նրա Օրենքները: 

ՁԵր Հիսուս 

 

Մայր Աստծո. Քրիստոսի մնացորդ բանակը կհաղթի 

Հինգշաբթի, 31 հունվարի, 2013թ., ժ. 15:30 

Իմ սիրելի Աստծո զավակնե՛ր, ես ձեր Երկնավոր Մայրն եմ՝ Գթասրտության Մայրը, 

Փրկության Մայրը: Դուք իմ թանկագին զավակներն եք, և ես ծածկում եմ ձեզ բոլորիդ 

իմ փրկության քողով, մինչ ձեր հոգնած հոգիները պայքարում են ցավի մեջ: 

Աղոթեք, զավակնե՛րս, իմ Որդուն, Նրա Գթասրտության հանդեպ կատարյալ 

հավատով և վստահությամբ: Նա երբեք չի թողնի ձեզ: Մինչ ցավ և տխրություն եք 

կրում, որովհետև գիտեք Ճշմարտությունը և թշվառ եք զգում այն չարության 

պատճառով որ տեսնում եք ձեր շուրջբոլորը, պետք է լինեք խաղաղության մեջ: Քանի 

որ դուք շրջապատված եք Աստծո՝ իմ Հոր Սիրով, և օրհնյալ եք այն Շնորհներով, 

որոնք իմ Որդին հեղում է ձեզ վրա և հարստացնում ձեր հոգիները: 

Դուք չպետք է թույլ տաք որ վախն ու անհանգստությունը հեռացնեն ձեզ այն դերից, 

որն իմ Որդին է պատրաստել ձեզ համար: Քրիստոսի մնացորդ բանակը 

կհաղթանակի և իր փորձությամբ միլիարդավոր հոգիներ կբերի, որոնց կներկայացնի 

Աստծո Գահի առաջ: 

Ինչպիսի օրհնություն է տրվել ձեզ: Ձեր միջից նրանք, ովքեր կառաջնորդեն և կօգնեն 

իմ Որդու խաչակրաց աղոթախմբերին, միլիարդավոր հոգիներ են փրկում: Այդ 

աղոթքները չունեն իրենց նմանը, քանի որ դրանք տրվել են մարդկությանը որպես 



Ընծա՝ իրենց հետ տրված յուրահատուկ Շնորհների հետ միասին: Ձեզ համար 

անիմանալի է, երբ  դուք ասում եք այդ աղոթքները, դուք երեսուն անգամ ավելի շատ 

հոգիների եք փրկում: Դրանք հնարավորություն են տալիս ձեզ հանգստացնելու իմ 

Որդու Սիրտը՝ ավելացնելով և ուժեղացնելով այն հոգիների թիվը, որոնց կարիքը Նա 

ունի Իր Փրկության Պլանն ավարտելու համար: 

Շնորհակալ եմ որ պատասխանեցիք Երկնքից եկող իմ Որդու աղերսին: Շատ 

շնորհներ են տրվել ձեզ վերջին երկու շաբաթների ընթացքում: Այդ Շնորհների 

պտուղներն ավելի պարզ կդառնան ձեզ համար մինչ առաջ կգնաք Ճշմարտության 

Ճանապարհով դեպի հավիտենական կյանք: 

Ձեր սիրող Մայր 

Մայր Փրկության  

 

Հայր Աստված. Ես կսրբեմ այն ազգերին, որոնք թքում են 

Իմ Դեմքին 

Ուրբաթ, 1 փետրվարի, 2013թ., ժ. 16:20 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, ինչպե՜ս է Իմ Սիրտը կոտրվում այս ժամանակ, մինչ մարդն իր 

մեղքի չարությամբ վերջնականապես փորձել է Իմ համբերությունը: Իմ 

վիրավորանքին ու ցավին գումարվում է Իմ Զայրույթը, քանի որ Ես չեմ կարող թույլ 

տալ մարդկության վրա այդպիսի չափով իջած այդ թունավորումը շարունակվի: 

Հիմա Իմ Արդարադատության Ձեռքն իջնում է այն ազգերի վրա, որոնք 

բացահայատորեն չեն ենթարկվում Իմ Օրենքներին: Ատելությունը, որը մարդն ունի 

իր ընկեր եղբայրների ու քույրերի հանդեպ, զգալի է ողջ երկրով մեկ և շատ ձևեր է 

ընդունում: Մահկանացու մարդուն ուղղված Իմ Պատգամը սա է. <<Դադարեցրու 

հիմա քո չար արարքները, այլապես Իմ պատիժը կսրբի այն ամենը, ինչ անում ես, և 

դու կտառապես հավիտենական ցավով>>: 

Դուք իրավասու չեք կյանք խլել, քանի որ Ես Եմ Կյանքի Հեղինակը: Միայն Ես եմ 

կյանք տալիս: Այն ոչ մի այլ աղբյուրից չի գալիս: Միայն Ես կարող եմ վերցնել այն: 

Երբ միջամտեք Իմ Աստվածային Պլանին, կկանգնեցվեք: Այդ պլանը նվաստացվել է 

ձեր կողմից, մի արարածի, ում Ես այնքան շատ եմ տվել: Նրա վրա հարձակվել են և 

այն մասնատել, ասես այն փոքր հետևանքներ ունի: 

Ձեր պատերազմները կավելանան, քանի որ Ես մահ կբերեմ ձեր չար 

առաջնորդներին: Ես կգտնեմ ձեզ, կվերցնեմ և կնետեմ անդունդը, ուր գազանը կլինի 



ձեր հավիտենական ընկերակիցը: Դուք ձեր աչքերը կպոկեք տառապանքից այն 

չարագործությունների պատճառով, որ գործել եք Իմ զավակների հանդեպ: 

Անմեղների դեմ մեղքերի համար է, որոնց կյանքը դուք ոչնչացրել եք, որ Իմ պատիժը 

ցած կնետվի ձեզ վրա: Ոչ մի ազգ չի խուսափի այդ պատժից, և Իմ պատժի 

մակարդակը կլինի այն մեղքերի խորության համեմատ, մինչև ուր իջել եք: 

Գուցե մտածեք, թե Իմ պատիժը խիստ է, բայց առանց դրա դուք կոչնչացնեք միմյանց: 

Եթե Ես չմիջամտեմ, աշխարհը կդադարի գոյություն ունենալ: Քանի որ դուք ձեր 

ստեղծած չար տեխնոլոգիաներով այն երկու կես կանեք: 

Ես ձեզ թույլ չեմ տա դա անել: Իմ զորոթյունն Ամենակարող է, և դուք հիմա 

ականատես կլինեք Իմ պատիժներին, մինչ նրանք կիջնեն մարդկության վրա: 

Ապաշխարեք: Աղոթեք ձեր ընկեր մեղավորների համար, և հատկապես նրանց 

համար, ովքեր թունավորվել են չարի խավարից: Ես կսրբեմ այն ազգերին, որոնք 

թքում են Իմ Դեմքին և կորցրել են վերահսկողությունը: Նրանք, ովքեր հալածում են 

ուրիշներին, կտառապեն այն ցավով, որը պարտադրում են ուրիշներին: 

Ձեր Հայր 

Աստված Ամենաբարձրյալ 

 

 Նշանները, որոնք Ես կուղարկեմ, անմիջապես 

ճանաչելի կլինեն 

Շաբաթ, 2 փետրվարի, 2013թ., ժ. 15:30 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես սիրում եմ քեզ և Ես քեզ հետ եմ այս Սուրբ Աշխատանքի 

յուրաքանչյուր վայրկյան: Ես ներկա Եմ, ուղղություն տալով քեզ քո ձեռնարկած 

յուրաքանչյուր առաջադրանքի մեջ, ապահովելու համար, որ Իմ Խոսքը տարածվի 

Աստծո յուրաքանչյուր զավակին: 

Երբեք թույլ մի տուր միջամատությունը կամ ուշացումը կասեցնեն քեզ և հետաձգեն 

այն, ինչը հիմա մի հրատապ Առաքելություն է մարդկությանը փրկելու համար: 

Մինչ Իմ հետևորդները հավաքվում են աղոթախմբերի մեջ, նրանք նաև կզգան Իմ 

Աստվածային Ներկայությունը, և Ես Ինձ ճանաչել կտամ նրանց տարբեր ձևերով: 

Նշանները, որոնք Ես կուղարկեմ, անմիջապես կճանաչվեն: 

Ես դուրս կհեղեմ Իմ Սերը, Իմ Բժշկությունը, Իմ Շնորհները և Իմ Օրհնությունները: 

Սա մի դրաշրջան է ուր ոչինչ անհնար չէ բոլորի բարիքի համար, եթե այն Աստծո 

Կամքին համապատասխան է: 



Հիմա, երբ Իմ աղոթախմբերը կապվում են միմյանց, Իմ մնացորդ բանակը կծաղկի և 

կաճի: Ճիշտ ինչպես սերմերը ցանվեցին մի քանի սրտերում, սկզբում, դրանք աճել և 

բազմապատկվել են ավելի քան 200 երկրներում, որոնցից շատերը հայտնի չեն ձեզ, Իմ 

սիրելի հետևորդնե՛ր: 

Շարունակեք կառուցել հիմքը՝ ամեն անգամ մի քայլով: Շրջված յուրաքանչյուր քար 

կարևոր է, որովհետև, ի վերջո, այն կստեղծի դեպի Երկինք տանող Աստիճանը: 

Ձեր Հիսուս 

 

Շատ չի տևի, նախքան մարդկային ռասայի 

մաքրագործման վերջնական փուլը կսկսվի: 

Կիրակի, 3 փետրվարի, 2013թ., ժ. 22:50 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, այսօր յուրահատուկ օր է, ուր մարդկության հանդեպ Իմ Սերը 

բարձրանում է ինչպես մի մեծ օվկիանոս, որպես մի վերջին փորձ՝ հեղելու Իմ 

Շնորհները նրանց հոգիների վրա: 

Ես ձգում եմ յուրաքանչյուր մարդու, կնոջ, երեխայի սիտը, տարբեր ձևերով, որպեսզի 

նրանք տեղյակ լինեն սիրո և բարի կամքի ներկայությանը: Շատերն արձագանքում 

են, շատերը՝ ոչ: Չնայած դրան, նրանց սրտերում Աստծո Աստվածային Ներկայության 

խորը արմատավորված սիրո և բարի կամքի զգացողություն կա: Մարդը կապված է 

Իմ Սուրբ Սրտին, չնայած նա կարող է չհասկանալ դա: Իմ Արյունը հոսում է, ասես 

երակի միջով, Աստծո յուրաքանչյուր զավակի կյանքի մեջ: Դա այն կապն է, որը 

միավորում է բոլորին մեկ ընտանիքի մեջ: Այդ սուրբ ընտանիքը կազմելու է այն ծառի 

արմատները, որը շատ ճյուղեր կարձակի Իմ Նոր Դրախտում: 

Այդ կարծրացած հոգիներից շատերը կփափկեն ժամանակի ընթացքում և թույլ կտան 

Ինձ գրկել իրենց: Ես ձեզ բոլորիդ նախապատրաստում են Իմ Մեծ Գթասրտության 

համար: Այդ կարծրացած հոգիներից որոշները մի կողմ կընկնեն և կթառամեն, իսկ 

հետո կքշվեն՝ առանց կյանքի մնացորդի: Բայց Աստծո զավակների մեծ մասը 

բնազդաբար կհասկանա, երբ ժամանակը գա: Նրանք կիմանան որ իրենք բոլորն էլ 

միևնույն ընտանիքից են և կընդունեն, որ սերում են Իմ Հորից: 

Նա, Ամենասիրողը բոլոր հայրերից, այս պահին մեծ ցավի մեջ է, և խորապես 

վիրավորված է այն խավարից, որ տեսնում է Իր զավակներից շատերի հոգիների մեջ: 

Շատ չի տևի նախքան մարդկային ռասայի մաքրագործման վերջին փուլը կսկսվի: 

Սա կնշանակի բարի մարդկանց անջատումը չար մարդկանցից: Ինչպե՜ս դա կկոտրի 

Իմ Հոր Սիրտը, բայց դա պետք է արվի: Դա նման է նրան, ասես Նա 



նախապատրաստում է Իր այգին, որպեսզի այն առողջ և կատարյալ լինի: 

Մոլախոտերը պետք է ոչնչացվեն, այլապես կտարածվեն և կվարակեն առողջ բերքը: 

Պատրաստված եղեք միշտ: 

Ձեր Հիսուս 

 

Մարդը պետք է միշտ ձգտի նման լինել Ինձ 

Երկուշաբթի, 4 փետրվարի, 2013թ., ժ. 22:45 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, մինչ աղետներն աճում են ողջ երկրով մեկ, պարզ մակարդակով, 

մարդը պետք է ձգտի, միշտ, նման լինել Ինձ: 

Ձեր ամենօրյա կյանքում կարևոր է վարվել ուրիշների հետ ինչպես Ես եմ ձեզ 

սովորեցրել երկրի վրա Իմ եղած ժամանակ: Դուք պետք է միշտ սկզբում մտածեք, 

նախքան որևէ գործողություն կկատարեք, որը կազդի մեկ ուրիշ անձնավորության 

վրա այնպիսի ձևով որ կարող է կոնֆլիկտ առաջացնել: Երբ օգնություն են խնդրում, 

տվեք: Եթե մեկը վիճում է ձեզ հետ, որը գիտեք որ կվնասի մյուսներին, պետք է 

դադարեցնեք այն: Ուրիշների հետ ձեր հաղորդակցության ձևը ուղղակիորեն ազդում 

է ձեր մտքի խաղաղության վրա: Անարդար վարվեք ուրիշների հետ, չարախոսեք 

նրանց մասին կամ փորձեք խաբել նրանց, և դուք դա կանեք ինքներդ ձեր հանդեպ: 

Քանի որ Ես կդատեմ ձեզ այնպես, ինչպես դուք եք վարվում ուրիշների հետ: Ձեր 

սրտերում եղած ամեն լավը կարող է մեծացվել՝ թույլ տալով ձեզ դառնալու մի անոթ, 

որպեսզի վարվեք ուրիշների հետ այնպես, ինչպես Ես կվարվեի նրանց հետ: Քանի որ 

յուրաքանչյուր գործողություն, որ կատարում եք Ինձ գոհացնելու համար, մեծ Փառք է 

տալիս Աստծուն: 

Միշտ փնտրեք Ճշմարտությունը ձեր ամենօրյա կյանքում, քանի որ այն կօգնի ձեզ 

չարի դեմ ձեր պայքարում, որին կգտնեք ձեր դեմ վիճաբանելիս Ինձ հետ ձեր այս 

ճամփորդության ամեն մի էտապում: 

Ձեր Հիսուս 

 

Աստվածամայր. Շատերը միայնակ կլինեն աղոթախմբեր 

կազմելու իրենց փնտրտուքի մեջ 
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Զավակնե՛րս, դուք պետք է փնտրեք մեկդ մյուսի հանգստությունը, մինչ հավաքվում 

եք աշխարհի յուրաքանչյուր անկյունից կազմելու համար իմ Որդու Մնացորդ 

բանակը: 

Շատերը միայնակ կլինեն աղոթախմբեր կազմելու իրենց փնփրտուքի մեջ, և երբեմն 

կզգան, որ դա անօգուտ է: Խաչակրաց աղոթքներն ասելու համար ստեղծված 

յուրաքանչյուր աղոթախմբի համար մի յուրահատուկ Շնորհ կտրվի ձեզ իմ 

թանկագին Որդու կողմից: 

Նա ներկա է յուրաքանչյուր խմբում և ձեզ գիտակցել կտա դա: Դուք կզգաք Նրա Սերը, 

իսկ հետո ականատես կլինեք պտուղներին, մինչ դրանք առաջ կգան և կտարածեն 

Նրա Ամենասուրբ Խոսքը: 

Զավակնե՛րս, օրհնյալ եք դուք խոնարհության Ընծան ստանալու համար, որովհետև 

միայն ձեզնից նրանք կհավաքեն շատ ապաշխարություններ ձեր աղոթախմբերի 

պատճառով, ովքեր առանց կասկածների են ընդունում իմ Որդու Խոսքը: 

Հիմա Սուրբ Հոգին արագորեն շարժվում է ձեր մեջ, թանկագին զավակնե՛ր, և ինձ 

այնքան շատ ուրախություն է պատճառում տեսնել թե որքան շատ է Նա հուզում ձեր 

հոգիները: 

Դուք պետք է մնաք միավորված, իմ սիրելի զավակնե՛ր, որովհետև իմ Որդին ձեր 

սիրո և նվիրվածության կարիքն ունի որպեսզի կարողանա փրկել մարդկությանը: 

Սակայն դուք չարի համար թիրախ կդառնաք, ով կբարձրացնի իր թևի տակ գտնվող 

ամեն մի դևի՝ ձեր մեջ ներթափանցելու և շփոթություն առաջացնելու համար: 

Ճանաչեք այդ փորձերն ինչպես որ կան և ամբողջապես վստահեք իմ Որդուն: Կանչեք 

ինձ՝ ձեր սիրող Մորը, որ միավորված պահեմ ձեր աղոթախմբերը: 

Խաչակրաց աղոթք (98) Խաչակրաց աղոթքի խմբերը միավորելու համար. 

Ո՛վ սիրելի Մայր Փրկության, ես խնդրում եմ Քեզ միավորել աշխարհով մեկ Աստծո 

ողջ մնացորդ բանակը քո աղոթքների միջոցով: 

Ծածկիր բոլոր խաչակրաց աղոթքի խմբերը Քո Որդի Հիսուս Քրիստոսի 

Գթասրտությամբ մեզ վրա հեղված Փրկության Շնորհով: 

Ուղարկիր Քո հրեշտակներին, որ ծածկեն մեզանից յուրաքանչյուրին, հատկապես 

այն քահանաներին, ովքեր ղեկավարում են Խաչակրաց աղոթքի խմբերը: 

Օգնիր մեզ խուսափել շեղելուց մեր ուշադրությունը, որը մեր մեջ բաժանումեր է 

առաջացնում, և պաշտպանիր մեզ Քո սպառազինության ընծայով, որպեսզի 

անխոցելի դառնանք այն հարձակումների հանդեպ, որոնց ստիպված կլինենք 

դիմանալ հոգիների փրկության այս Սուրբ Առաքելության ընթացքում Հիսուս 

Քրիստոսի հանդեպ մեր ունեցած սիրո պատճառով: 

Ամեն: 



Գնացեք խաղաղությամբ, զավակնե՛րս, և իմացեք, որ Աստծո մնացորդ բանակը, իմ 

Որդու Շնորհի միջոցով, կօգնի Նրան փրկելու միլիարդավոր հոգիների: 

Ձեր սիրող Մայր 

Մայր Փրկության  

 

Աստվածամայր. Դուք պետք է աղոթեք այն բոլոր 

բարձրաստիճան պաշտոնյաների համար, ովքեր 

իշխանություն ունեն ձեր ազգերի վրա 
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Զավա՛կս, դուք պետք է հիմա ձեր բոլոր աղոթքները նվիրեք այն կորած հոգիների 

համար, ովքեր չեն ընդունի Աստծո Գոյությունը: 

Ցրված աշխարհով մեկ, այդ խեղճ հոգիներն ապրում են մի ժամանակի մեջ, ուր 

նրանց չարչարում են ստերով: Այդ ստերը ցանվում են նրանց սրտերի մեջ խաբեբայի 

կողմից: Առանց իրենց սրտերի մեջ Աստծո Լույսի, նրանք ակնկալելու ոչինչ չունեն: 

Նրանք չեն պատվում Աստծուն, ուստի դրա փոխարեն փորձում են գտնել 

փոխանրինող բան:  Այդ փոխարինողը սովորաբար ընդունում է այլ մարդկանց կամ 

նյութական իրերի հանդեպ կռապաշտության ձև: Խաղաղության համար իրենց 

փնտրտուքի վերջում նրանք ստանում են միայն իրարանցում և խառնաշփոթ: Նրանք 

երբեք խաղաղություն չեն գտնի առանց Աստծուն սիրելու: 

Իմ սիրելի Հայրը, Իր Որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի Գթասրտության միջոցով, Իր Լույսն ու 

Սերն է դուրս հեղում այդպիսի հոգիների վրա: Նրանք չեն ընդունում այդ Շնորհները 

և իրենց մեջքն են շրջում հավիտենական խաղաղության և երջանկության հասնելու 

միակ ճանապարհի վրա: 

Դուք պետք է աղոթեք այն բոլոր բարձրաստիճան պաշտոնյաների համար, ովքեր 

իշխանություն ունեն ձեր ազգերի վրա, քանի որ նրանք մեծապես տառապում են: 

Նրանք ամեն օր մեծապես հարձակման են ենթարվում չարի կողմից, քանի որ կարող 

են օգտագործվել՝ Աստծո զավակների վրա դժվարություններ բերելու համար: Նրանց 

պլանը՝ ոչնչացնելու Աստծո բոլոր հետքերը այն ազգերի կյանքից, որոնց վրա նրանք 

վերահսկում են, արդեն տեղում է: Մինչ նրանք բացահայտում են իրենց ճշմարիտ 

մտադրությունը, նրանք նույնպես կդառնան զոհեր, ինչպես նաև այն հոգիները, ովքեր 

կտառապեն նրանց ռեժիմի ներքո: 



Ահա մի խաչակրաց աղոթք, որը պետք է ասեք լուսավորելու համար 

կառավարություններին, որպեսզի Աստծո Շնորհը կարողանա ծածկել աշխարհի 

առաջնորդներին: 

Խաչակրաց աղոթք (98) Որպեսզի Աստծո Շնորհը ծածկի աշխարհի առաջնորդներին. 
Ով իմ Օրհնյալ Մայր Փրկության, խնդրում եմ, խնդրիր Քո Որդուն դուրս հեղել Իր 

Շնորհներն ու Սերը այն առաջնորդների վրա, ովքեր վերահսկում են աշխարհը: 
Աղոթիր, որ Աստծո Լույսը բուժի նրանց կուրությունից և բացի նրանց քար սրտերը: 
Կանգնեցրու նրանց անմեղ ժողովուրդներին հալածանք պարտադրելուց: 
Խնդրում եմ աղոթիր, որ Հիսուսն առաջնորդի նրանց և կանգնեցնի նրանց, որ 

չարգելեն Իր Ուսուցումների Ճշմարտությունն աշխարհով մեկ ազգերին տարածելուց: 
Ամեն: 

Ձեր սիրող Մայր 

Մայր Փրկության 

 

Հայր Աստված. Եկեք, հետևեք Իմ Որդուն Ճշմարտության 

Ճանապարհով 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ի՞նչ նշանակություն ունի, որ Իմ զավակները այնքան սիրում են 

այն բաները, որոնք Ես տալիս եմ երկրի վրա: 

Ի՞նչ նշանակություն ունի, որ Իմ զավակներն այդքան շատ են սիրում և հիանոմ Իմ 

Արարած գեղեցիկ աշխարհով: 

Ի՞նչ նշանակություն ունի, որ Իմ զավակները սիրում եմ միմյանց և ուրախություն 

գտնում ուրիշների մեջ: 

Սրանք բոլորն Ընծաներն են Իմ Կողմից՝ ձեր սիրող Հոր կողմից: Դուք երբեք չպետք է 

վախենաք այդ հրաշալի Ընծաներից, ոչ էլ մեղավոր զգաք, երբ դրանք ձեզ հաճույք են 

բերում: 

Այնուամենայնիվ, ամենակարևոր Ընծան, որ Ես բերում եմ ձեզ, Իմ՝ ձեր բոլորիդ 

հանդեպ ունեցած Սերն է: Դա մի յուրահատուկ Սեր է, և այն սերը, որ դուք ունեք ձեր 

սրտերում ուրիշների հանդեպ, սոսկ մի փոքր նմանությունն է Իմ Ամենակարող Սիրո: 

Միայն այն դեպքում չեք կարողանա խաղաղություն զգալ, երբ այդ հատուկ Ընծաների 

հանդեպ ձեր ունեցած սերը դնեք Աստծո հանդեպ ձեր սիրուց առաջ: Ուստի, մինչ 

ուրախություն եք գտնում այն Ընծաների մեջ, որոնք Ես տվել եմ ձեզ, դուք կարող եք 



ինչպես հարկն է վայելել դրանք միայն այն ժամանակ, երբ դրանք համակցված լինեն 

ձեր Արարչի հանդեպ ունեցած մաքուր սիրով: 

Ձեր հանդեպ Իմ ամենահամակ Սիրո ապացույցն այն էր, երբ Ես ուղարկեցի Իմ միակ 

Որդուն, որ ազատի ձեզ մեղքից: Նա Իմ ամենամեծ Ընծան էր, և Նրա միջոցով դուք 

կգտնեք Հավիտենական Կյանք Իմ Նոր Դրախտի մեջ: 

Ճանապարհը բացվել է ձեզ համար, և Երկնքից եկող այս վերջնական Առաքելության 

միջոցով նրան զգուշորեն ձև կտրվի ամբողջությամբ մինչև Դրախտի Դարպասները: 

Եկեք, հետևեք Իմ Որդուն Ճշմարտության Ճանապարհով և թույլ տվեք Նրան, որ Իր 

Մեծ Գթասրտությամբ հավաքի ձեզ ապահովության բոժոժի  մեջ: 

Ես երկարում եմ Իմ Սուրբ Բազուկները և գրկում ձեզ Իմ Որդու Ուխտի մեջ, մինչ Նա 

նախապատրաստում է վերջին էտապները՝ բերելու համար Իմ բոլոր զավակներին 

տուն՝ Ինձ մոտ: 

Ձեր տունը կմիահյուսվի Իմ Տան հետ: Համբերությունը, տոկունությունը, 

տառապանքը, արցունքները և սերը Իմ Որդու հանդեպ կհամատեղվի, մինչ քայլում 

եք այս դժվարին ճանապարհով դեպի Ինձ: Միայն նրանք, ովքեր բավականին ուժեղ 

են, կհասնեն վերջին աստիճաններին: 

Ձեր սիրող Հայր 

Աստված Ամենաբարձրյալ 

 

Ես ձեր ուսուցիչն եմ, և Իմ միջոցով դուք կհասկանաք Իմ 

վերջանկան Աստվածային Պլանի Առեղծվածները 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, եթե մարդիկ հասկանային այն Ընծան, որը Ես հեղելու Եմ 

մարդկության վրա, ուր Ես կբարձրացնեմ դեպի կյանք մեռածներին ու սրբերին, 

ովքեր կմիանան ձեզնից նրանց, որոնց տրված է Հավիտենական Կյանքի Ընծան Իմ 

Թագավորության մեջ, այդ դեպքում ճշմարտապես կհասկանաք այս շատ 

յուրահատուկ օրհնությունը: 

Կորցնել սիրելի անձնավորությանը երկրի վրա մահվան պատճառով կարող է 

չափազանց վշտալի լինել և առաջացնել սաստիկ ցավ: Բայց Իմ Խոստումը՝ 

միավորելու ձեզ որպես մեկ նրանց հետ, ովքեր մահացել են Շնորհի վիճակում, 

կմիավորի Աստծո բոլոր զավակներին մի ճշմարիտ փառահեղ ձևով: 



Ընտանիքները կմիավորվեն: Սիրելիները կհավաքվեն միասին, և դա կհանգեցնի մի 

մեծ տոնակատարության: Բոլոր նրանք, ովքեր օրհնյալ են վերցվելու համար Իմ Նոր 

Դրախտ, որն առաջարկում է հավիտենական կյանք, զարմացած կլինեն Իմ Մեծ 

Ընծայի ուժգնությունից: 

Նախապատրաստվեք մահվան համար: Մի վախեցեք դրանից: Սակայն իմացեք, որ 

հեշտ չէ մտնել Երկինք: Շատ հոգևոր նախապատրաստություն է անհրաժեշտ: Երբ 

հստակորեն հասկանաք այն հոյակապ կյանքը, որն սպասում է ձեզ Իմ Երկրորդ 

Գալուստի ժամանակ, այդ դեպքում կհասկանաք, թե ձեզնից ինչ է ակնկալվում: 

Դուք պետք է ոչ միայն հետևեք Իմ հրահանգներին հիմա, դուք պետք է վերցնեք 

պատասխանատվությունը՝ օգնելու Ինձ փրկել նրանց հոգիները, ովքեր 

հետաքրքրված չեն Ինձնով և ցանկություն չունեն իրենց հոգիները փրկելու, Իմ առջև 

ազատագրվելու կամ Խորհուրդները ստանալու: Սա այն պատճառով է, որ նրանք 

կայացրել են գիտակցական որոշում՝ իրենց ամենօրյա կյանքում Իմ Գոյությունն 

առանձին պահել: Ես ինչ-որ բան եմ, որի մասին նրանք աղոտ կերպով գիտակցում են. 

ինչ-որ հոգևոր գաղափար, որը չեն կարողանում հասկանալ: Պատճառն այն է, որ 

նրանք հետաքրքրված չեն կատարել փոփոխություններ, որոնք անհրաժեշտ են, եթե 

նրանք պետք է արժանի դառնան Իմ Թագավորությանը: 

Այդ կորած գաղջ հոգիներն Իմ ամենամեծ մտահոգությունն են, որովհետև նրանց 

թիվը մեծ է, և նրանք դանդաղորեն ավելի ու ավելի են հեռու քշվում Ինձնից: Ես 

բաղձում եմ նրանց հոգիներին: Միակ ճանապարհը, որով կարող եմ խրախուսել 

նրանց, ժամանակակից հաղորդակցությունն է, որպեսզի գրավեմ նրանց 

ուշադրությունը: Յուրաքանչյուր քար կշրջվի: Ամեն ինչ կարվի Իմ Զորությամբ, նրանց 

Իմձ մոտ բերելու համար: 

Ի վերջո, կան նաև այնպիսի հոգիներ, ոչ իրենց սեփական մեղքով, ովքեր երբեք չեն 

լսել Իմ մասին: Ովքեր երբեք չեն իմացել Խաչի վրա Իմ Մահվան մասին, ոչ էլ այն 

բանի, թե դա ինչ է նշանակում իրենց ապագա գոյության համար: Ես պետք է նրանց 

ցույց տամ Ճշմարտությունը: Ես պետք է սովորեցնեմ նրանց: Ես պետք է Իմ 

Պատգամները պարզ դարձնեմ: Ես պետք է նրանց ցույց տամ իրենց հոգիների 

գոյության ապացույցը, և դուք, Իմ բանա՛կ, կօգնեք Ինձ անել դա: 

Ձեզնից շատ առաջադրանքներ կպահանջվեն բոլոր հոգիների փրկության համար, և 

Ես՝ ձեր Հիսուսը, ձեզ ցույց կտամ թե ինչպես պետք է դրանք կատարվեն: Ես մեծ 

մանրամասնությամբ կհրահանգեմ ձեզ, և հույս ունեմ, որ կարձագանքեք Իմ Կանչին, 

անկախ նրանից թե այդ առաջադրանքը որքան անհնարին կթվա: 

Սիրեք Ինձ և վստահեք Ինձ, քանի որ Ես ձեր Ուսուցիչն եմ, և Իմ միջոցով դուք 

կհասկանաք Իմ վերջնական Աստվածային Պլանի առեղծվածները: Հետո ամեն ինչ 

կարվի, և աշխարհը պատրաստ կլինի Իմ Փառապանծ Վերադարձին: 



Ձեր սիրող Ուսոցիչ 

Հիսուս Քրիստոս 

 

Երբեք մի մոռացիր, որ դու գրողն ես: Ես Եմ Հեղինակը: 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, մինչ Իմ Պատգամենրը արագորեն տարածվում են, դու, այս 

ժամանակ, սատանայի և նրա դևերի բանակի մի կատաղի հարձակման զոհն ես: 

Նրանք ամենուր պարում են քո շուրջբոլորը, որպեսզի ընդհատեն քեզ, վնասեն և 

տանջեն, ամենը մի նպատակի համար, այն է՝ դադարեցնելու համար այս 

Աշխատանքը: 

Ես ասում եմ սա քեզ նախազգուշացնելու համար, որ որքան ավելի շատ Իմ Սուրբ 

Խոսքը լսվի և մարդիկ ծարավի լինեն օգտվել Իմ Շնորհներից, այնքան ավելի շատ 

թշվառություն ստիպված կլինես կրել: Այս Առաքելության մեջ ընդգրկված 

յուրաքանչյուր ոք հիմա կզգա այդպիսի հարձակումների ազդեցությունները: Այս 

ձևով կիմանաք, որ դրանք գալիս են չարից: 

Դու կտառապես գայթակղությունից՝ նվազեցնելու քո աղոթքների միջոցով Ինձ 

հատկացվող ժամանակը: Քեզ կընդհատեն, ամեն վայրկյան, մինչ կփորձես ավարտել 

Իմ Սուրբ Կամքը կատարելու համար քեզ տրված առաջադրանքները: 

Դու մարտահրավեր կստանաս ամեն հնարավորության դեպքում, նրանցից, ովքեր 

ցանկանում են խաչընդոտել Իմ Գրքերի հրատարակմանը: Դու կհիասթափվես և 

անկարող կլինես կատերել հաջորդ քայլը դեպի առաջ: Հետո, ինչպես ստամոքսին 

հասցված մի ուժգին հարված, սատանայական հարձակման մի ճշմարիտ նշան, քեզ 

կթողնեն բոլոր նրանք, ովքեր կարևոր կապեր են մատակարարում այս 

աշխատանքում: Եվ հենց այն ժամանակ, երբ մտածես, որ այս Առաքելությունն 

անհնարին է, Ես կբացեմ դուռը, հետո մեկ ուրիշ դուռ, և կշարունակեմ բարձրացնել 

բոլոր պատնեշները, մինչև Իմ Ցանկությունները կատարվեն: 

Սա մի շրջադարձային կետ է Փրկության Իմ Աստվածային Պլանի մեջ: Այս օրվանից 

սկսած Իմ Խոսքը կդառնա ավելի բարձր, և քչերը կկարողանան անտեսել այն: Հետո 

բոլոր ազգերը բոլոր լեզուներով կըմբոշխնեն Ճշմարտությունը: Ոմանք կուլ կտան 

Աստծո խոսքը: Մյուսները կթքեն նրա վրա, կլինեն նաև այնպիսիք ովքեր կխեղդվեն 

դրանից, այնքան որ կարծր են դարձել նրանց սրտերը: 

Ամեն անգամ, երբ զգաս, որ անհնարին է դարձել իրականացնել այս Առաքելությունը, 

իմացիր որ քո ձեռքը չէ, որ ստիպում է լսել Իմ Խոսքը բոլոր ազգերի մեջ, այդ Իմ Ձեռքն 



է, Իմ Ձայնը և Իմ Զորությունը Սուրբ Հոգու միջոցով, որով առաջնորդվում է այս 

Առաքելությունը: 

Երբեք մի մոռացիր, որ դու գրողն ես: Ես Եմ Հեղինակը: Իմ Զորությունը կտրում է քո 

միջոցով: Իմ Տառապանքը խարազանում է քո միտքն ու մարմինը: Երբ ցավ ես զգում, 

այդ Իմ Ցավն է, որ զգում ես: Երբ քեզ տանջում են սատանայի կողմից քո առջև դրված 

խոչընդոտները, այդ Ինձ՝ Հիսուս Քրիստոսին է, որ նա խայթում է: Դու պարզապես 

շարժվող մեքենան ես: Երբեք մի մոռացիր դա և գոհ եղիր որ օրհնվել ես այդպիսի մի 

Ընծայով: 

Մինչ այժմ դու արդեն պետք է կարողանայիր Ինձ հանձնել այդ խնդիրները և 

շարունակեիր անել այն, ինչ պահանջվում է քեզնից, աղջի՛կս: Իմ Պլանը այսօր 

աշխարհում կենդանի յուրաքանչյուր հոգուն փրկելն է, իսկ սատանան մի սոսկալի 

պատերազմ կմղի՝ Ինձ կասեցնելու համար: Ով էլ որ աշխատում է Ինձ հետ՝ թիրախ 

կլինի, և միայն Իմ հանդեպ ձեր ունեցած սերն ու վստահությունը կպահեն ձեզ այս 

փոթորկալի ժամանակներում: 

Ձեր Հիսուս 

 

Իմ Խոսքը կտարածվի Ավստրալիայում և Նոր 

Զելանդիայում 

Կիրակի, 10 փետրվարի, 2013թ., ժ. 02:18 

Իմ սիրելի աշակերտնե՛ր, ինչպե՜ս եք դուք թեթևության արցունքներ բերում Իմ Սուրբ 

Աչքերին: 

Ձեր գեղեցիկ Ազգերը, լի առատ, հարուստ բնական ռեսուրսներով, հոգով դատարկ 

են: Ավստրալիայի և Նոր Զելանդիայի ազգերը մի կողմից փարթամ են, որովհետև Իմ 

Հոր Ընծան տրվել է ձեզ, մյուս կողմից՝ նրանք անբերրի են: 

Ես կոչ եմ անում ձեր Ազգերին, հիմա, որ օգնեք Ինձ բոցավառել ձեր հավատքը և 

տարածել Իմ Սուրբ Խոսքը, որպեսզի այն սնի Աստծո բոլոր զավակների հոգիները 

ձեր երկրներում: 

Իմ Խոսքը կտարածվի Ավստրալիայում երկրի վրա հոգիներ փրկելու Իմ այս վերջին 

Առաքելության ընթացքում: 

Քեզ, աղջի՛կս, կտրվի Սուրբ Հոգու Ընծան, որպեսզի Ինձ մոտ բերես այն հոգիներին, 

որոնց Ես ձգտում եմ: Դուք ծանր բեռ ունեք կրելու, որովհետև Աստծո Խոսքն 

անծանոթ է միլիոնավոր մարդկանց ձեր ազգի մեջ: Քրիստոնեական համայնքում շատ 

քիչ եկեղեցիներ են օգտագործվում այն ձևով, ինչպես պետք է օգտագործվեն: Դրանք 



դատարկ պատյաններ են, և Ես դժգոհ եմ ձեր մեջ եղած թույլ հավատից: Դուք շատ 

բան ունեք սովորելու և ստանալու երբ, ձեր ազատ կամքով, հետևեք Ինձ 

Ճշմարտության Ճանապարհով: 

Իմ պլանը, նախապատրաստելու ձեր հոգին և խնդրելու ձեր օգնությունը՝ փրկելու 

համար այն հոգիներին, որոնք չեն հավատում Աստծուն, մեծ է: Իմ Առաքելությունն է՝ 

կանչել աթեիստներին և ծածկել նրանց Իմ Սուրբ Հոգով, որպեսզի Իմ Ձայնը լսվի 

արագորեն: Ահա մի հատուկ խաչակրաց աղոթ Ավստրալիայի և Նոր Զելանդիայի 

փրկության համար:  

Խաչակրաց աղոթք (99) Ավստրալիայի և Նոր Զելանդիայի փրկության համար. 

Ո՛վ Աստված, Ամենակարող Հայր, հանուն Քո սիրելի Որդի Հիսուս Քրիստոսի, գթա 

Ավստրալիայի և Նոր Զելանդիայի Քո բոլոր զավակներին: 
Ներիր մեզ Քո Սուրբ Խոսքը մերժելու համար: 
Ներիր մեզ անտարբերության մեղքի համար: 
Ազատիր մեզ մեր հեթանոս մշակույթից և ծածկիր մեզ շնորհներով՝ հույս, հավատ և 

ողորմածություն ոգեշնչելու մեր եղբայրների և քույրերի մոտ: 
Մենք խնդրում ենք Քեզնից Զանազանության Ընծան և խնդրում ենք, որ Դու մեզ 

բոլորիս շնորհես օրհնությունները, որոնց կարիքն ունենք վստահանալու, որ միայն 

Քո Սուրբ Խոսքը կարող է լսվել, որպեսզի բոլոր հոգիներին շնորհվի հավիտենական 

կյանքի բանալիները: Ամեն: 

Շատ շուտով Իմ Սուրբ Հոգին կկլանի ձեր հոգիները, և դուք առաջ կգնաք մի 

հանդարտ վստահությամբ, մինչ կհայտարարեք Ճշմարտությունը բոլոր նրանց, ում 

կհանդիպեք: 

Շնորհակալ եղեք այս օրհնության համար, որով Ես հիմա ծածկում եմ ձեր Ազգերը: Ես 

սիրում եմ ձեզ և վստահում եմ, որ կպատասխանեք Իմ Կանչին: 

Ձեր Հիսուս 

 

Շատերը հավատացած են, թե դժոխքը սոսկ մի վայր է՝ 

ֆոլկլորից 

Երկուշաբթի, 11 փետրվարի, 2013թ., ժ. 12:30 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ Սրտի ցանկությունն է դժոխքի տառապանքից փրկել բոլոր այն 

մարդկանց, ովքեր սոսկալի մեղք են գործում: 

Գործած յուրաքանչյուր մահացու մեղքի համար կրակի ցավը կպատառոտի հոգուն 

այնպես, ասես այն մարմնից լինի պատրաստված: Այդ հոգիներից եկող տառապանքի 



և սարսափի կանչերը, մինչ նրանք ներքաշվում են դժոխքի խորքերը, կոտրում են Իմ 

Սուրբ Սիրտը: 

Իմ Սիրտը կտրված է, և Ես սոսկալի ցավ եմ զգում այդ խեղճ հոգիների պատճառով: 

Այս ժամանակ երկրի վրա կենդանի շատ մարդիկ սոսկալի վտանգի մեջ են: Դա այն 

պատճառով է, որ այնքան շատերն են հավատում թե մահացու մեղքը սոսկ մի մանր 

թերություն է, և որպես դրա արդյունք, արդարացնում են այն: Իսկ հետո նրանք 

շարունակում են ինքնաոչնչացման ճանապարհով: Եթե չկարողանան տեսնել, թե 

իրենք ինչպիսի ծանր սխալներ են կատարում, նրանք կտառապեն 

դատապարտությունից, ուր կվառվեն տանջանքի մեջ հավերժությունը: 

Այնքան քչերն են հավատում դժոխքի գոյությանը: Շատերը հավատացած են թե 

դժոխքը սոսկ մի վայր է՝ ֆոլկլորից: Այնքան շատերը չեն հավատում թե Աստված թույլ 

կտա որ այդպիսի մի վայր գոյություն ունենա, և որ բոլոր մեղքերը, անկախ նրանից թե 

որքան վատ են, ներվում են: Ես մեղադրում եմ այն սրբազան սպասավորների այդ 

սխալները, ովքեր տասնամյակներ շարունակ տեղի են տալիս աշխարհիկ աշխարհի 

ճնշումներին: Այդ խաբեությունը նշանակել է միլիարդավոր և միլիարդավոր 

հոգիների կորուստ: Եվ, մինչ այդ հոգիների համար չափազանց ուշ է, դեռևս 

ժամանակ կա նրանց համար, ովքեր աղտոտված են մահացու մեղքի բծով, որ այսօր 

փրկվեն: 

Դուք պետք է աղոթեք, որ այդ մարդիկ կարողանան պաշտպանված լինել սատանայի 

հմայքից, ով հրճվում է նրանց ճակատագրի ակնկալիքից:  Իմ Լույսը կհեղվի և կարող 

է միայն հեղվել նրանց վրա միայն այն ժամանակ, երբ նրաք բացեն իրենց աչքերը 

մեղքի ճշմարտության հանդեպ: Չնայած նրանք տանջում են Ինձ իրենց չարությամբ, 

նրանց մեջ ոչ մեկը չկա որ անհարմարություն կամ հուսահատություն չզգա իրենց 

մեղքերի պատճառով: Մինչ շատերը գիտեն այդպիսի անհանգստության պատճառը, 

նրանք ոչինչ են անում դրա համար, այլ շարունակում են թողություն տալ/հանդուրժել 

և արդարացնել իրենց մեղքերը: Ոմանք անում են դա որովհետև շրջապատված են 

ստերի խավարով, որոնք ներկառուցված են իրենց մշակույթի մեջ: Այդպիսի ստերը 

մեղքի ընդունում են քարոզում: 

   Օգնեք Ինձ փրկել նրանց այս խնդրական աղոթքի միջոցով: 

Հիսուսը՝ մարդկությանը խնդրական աղոթք (5) Մահացու մեղքի մեջ գտնվողների 

փրկության համար. 

Հիսու՛ս, փրկիր բոլոր մեղավորներին դժոխքի կրակներից: 

Ներիր սևացած հոգիներին: 

Օգնիր նրանց, որ տեսնեն Քեզ: 

Վեր բարձրացրու նրանց խավարից: 

Բաց նրանց աչքերը: 

Բաց նրանց սրտերը: 



Ցույց տուր նրանց Ճշմարտությունը: 

Փրկիր նրանց: 

Օգնիր նրանց, որ լսեն: 

Ազատիր նրանց հպարտությունից, ընչաքաղցությունից և նախանձից: 

Պաշտպանիր նրանց չարից: 

Լսիր նրանց օգնության աղերսները: 

Բռնիր նրանց ձեռքերը: 

Ձգիր նրանց դեպի Քեզ: 

Փրկիր նրանց սատանայի խաբեություններից: 

Ամեն: 

Օգնեք նրանց, Իմ հետևորդնե՛ր, ամեն օր Ինձ խնդրելով, որ ներեմ նրանց այն 

սոսկալի վիրավորանքները, որոնք նրանք նետում են Ինձ վրա: 

Ձեր Հիսուս 

 

Այս կյանքը մի ակնթարթում կանցնի դեպի մի Նոր 

կյանք՝ մի Նոր Դրախտ 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, այնքան շատերն աշխարհում չեն գիտակցում իրենց 

հոգեկանությունը: Այնքան զբաղված են իրենց ամենօրյա կյանքի նյութական 

հարցերով, իրենց աշխատանքով, որպես ծնողներ  իրենց դերով, քննություններ 

հանձնելու իրենց պայքարով և կրթվելով, որ մոռանում են իրենց այն կյանքի մասին, 

որը գալիս է երբ երկրի վրա նրանց ժամանակն ավարտվում է:  

Ճիշտ է, որ անում են իրենց կարողացած լավագույնը պատասխանատու հարցերում, 

սնվելու և հագնվելու համար, բայց երբ անտեսում են իրենց հոգևոր բարեկեցությունը, 

նրանք իրենց զրկում են իրենց սպասող ամենամեծ ընծաներից: 

Շատերն են մոռանում, որ Իմ Հայրը կարող է վերցնել կյանքը ցանկացած ժամանակ: 

Եթե հոգիները նախապատրաստված չեն, նրանք կտառապեն ափսոսանքից և չեն 

մտնի Երկինք այն ժամանակ երբ այս կյանքից անցնեն հաջորդին: 

Նրանց համար, ովքեր ապրում են զբաղված կյանքով, դժվար է պատկերացնել, թե ինչ 

է տեղի ունենում, երբ Աստծո կողմից նրանց հատկացված այս ժամանակը վերջանում 

է: Շատերը դիտում են մահը որպես վախեցնող մի բան և չեն ցանկանում մտածել այդ 

մասին: Ուստի նրանք մերժում են Ինձ՝ իրենց Հիսուսին, դեպի Իմ Հոր 

Թագավորություն տանող իրենց ուղին: Ես՝ Հիսուս Քրիստոսը, միակ ճանապարհն եմ 

հավիտենական կյանք ստանալու համար, մի կյանք, որն անհայտ է ձեզ: 



Ես ցանկանում եմ ձեզ ասել որ մի հոյակապ կյանք կա Աստծո բոլոր զավակների 

համար, որ սպասում է նրանց: Այս կյանքը կարևոր է, որովհետև կախված նրանից, թե 

ինչպես կապրեք երկրի վրա ձեր կյանքը, կորոշվի ձեր ապագան: 

Դուք երբեք չպետք է մտածեք մահվան մասին որպես վերջի: Դրա փոխարեն մտածեք 

այդ մասին որպես մի նոր և հոյակապ կյանքի սկզբի: Երկրի վրա անցկացրած ձեր 

ժամանակը փորձություն է: Դա ստուգարք է, և շատ ձևերով՝ աքսոր: Մեղավոր ծնված՝ 

դուք կմեռնեք նաև որպես մեղավորներ: Բայց այն մեղավորներն են, որ ակնկալելու 

շատ բան կունենան, ովքեր սիրում են մեկը մյուսին, վարվում ուրիշների հետ սիրով և 

հարգանքով և ապրում իրենց կյանքը Իմ Պատկերի համաձայն: 

Աստծո բոլոր զավակների հանդեպ ունեցած Իմ մեծ Կարեկցանքի պատճառով Ես մեծ 

բացառություններ եմ անում այն հոգիների համար, որոնք մոլորված են, կորած և 

շփոթված: Ես հետապնդում եմ հոգիներին, ովքեր չեն ուզում ոչինչ ունենալ Ինձ հետ և 

արթնացնում եմ նրանց սրտերը, որպեսզի նրանք կարեկցանք զգան ուրիշների 

հանդեպ: 

Շատերը չեն հասկանում թե ինչպես եմ Ես աշխատում նրանց սրտերի մեջ, բայց Ես 

դա անում եմ նրանց դեպի Ինձ գրավելու համար: Քանի որ ամեն մի հոգի, ով կանչում 

է Ինձ նույնիսկ երբ վստահ չէ Իմ Գոյությանը, Ես վազելով գալիս եմ: Ես 

պատասխանում եմ, վայրկենապես, և լսում բոլոր մտադրությունները: Ես Սիրող 

Աստված Եմ: Ես հեշտությամբ չեմ բարձրանում զայրույթից: Ես Համբերատար Եմ: Ես 

սպասում Եմ: Ես Հավատարիմ Եմ: Ես Գթասիրտ Եմ: Ես սպասում Եմ, որ բոլոր 

հոգիները ճանաչեն Իմ Կանչը, քանի որ շուտով նրանք կասկած չեն ունենա, թե Ում 

Ձայնն են լսում, ով նշան է անում իրենց զգալու Աստծո Սերը: 

Այս կյանքը մեկ ակնթարթում կանցնի դեպի մի նոր կյանք, մի նոր նորացված 

Դրախտ: Մինչ երկրի վրա այս ժամանակը լի է փորձություններով, բռնություններով, 

վերելքներով և վայրէջքներով, այն հնարավոր չէ համեմատել այն կյանքի 

խաղաղության և փառքի հետ, որն սպասում է բոլոր նրանց ովքեր սիրում են Ինձ: 

Ձեր Հիսուս 

 

Մասոնականությունը ներթափանցել է երկրի վրայի Իմ 

Եկեղեցու մեջ, և շուտով հերձվածությունը բաժանում և 

անհանգստություն կստեղծի Իմ հավատարիմ 

սպասավորների մեջ ինչպես կանխասացվել է 
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Իմ սիրելի ազջի՛կ, Երկնքում զայրույթ է հիմա, մինչ Փշե Պսակն ինջնում է՝ ճզմելու 

համար Իմ Մարմինը՝ երկրի վրայի կաթոլիկ եկեղեցին: 

Վերջին երկու տարիերի ընթացքում բավականին մանրամանորեն ձեզ տրված այս 

մարգարեությունը պետք է կատարվի: Հիմա, մինչ շուտով Իմ մյուս Հայտնությունները 

կհասկացվեն, Իմ սրբազան սպասավորներից շատ քչերն ի վիճակի կլինեն անտեսել 

մարդկային ռասային ուղղված Իմ խնդրանքները ձեր ժամանակների այս անաստված 

ժամին: 

Նրանք, չար խումբը, սկսել են իրենց քարոզարշավը, ազատելու համար աշխարհը Իմ 

Ուսուցումների Ճշմարտությունից: Իմ Սուրբ Երեցին պարտադրվեց այդ 

գործողությունը, և նա մեծապես կտառապի դրա արդյունքում: Մասոնականությունը 

ներթափանցել է երկրի վրայի Իմ Եկեղեցի, և շուտով հերձվածությունը բաժանում և 

անհանգստություն կստեղծի Իմ հավատարիմ սպասաավորների մեջ ինչպես 

կանխասացվել է: 

Շատերը գաղափար չունեն այն խաբեությունից, որը ներկայացվում է իրենց: Ոչ էլ 

գիտեն, որ Իմ Եկեղեցու՝ Կաթոլիկ Եկեղեցու հիմքը ճզմվել փոշի է դարձվել: Դրա 

տեղում կբարձրանա պղծությունը, և Ես կմիջամտեմ և նշաններ կուղարկեմ որպեսզի 

յուրաքանչյուր հոգու նախազգուշացնեմ աղոթելու կարևորությունը, որպեսզի նրանք 

կարողանան զանազանել Ճշմարտությունը պատրանքից: 

Կաթոլիկ եկեղեցու փլուզումը չէ, որը շուտով ակնհայտ կդառնա, որ կբաժանի 

աշխարհը: Նոր համաշխարհային եկեղեցու ստեղծման՝ մեկ համաշխարհային կրոնի 

մեջ նրանց ներգրավումն է, որ կներմուծի հեթանոսություն և կռապաշտություն: 

Կեղծ մարգարեն լավ է նախապատրաստվել, և նրա ժամանակը գալիս է: 

Հակաքրիստոսի հետ համագործակցությամբ նրանք ծնկի կբերեն աշխարհը: 

Աստծուն չէ, որ նրանք պատիվ կմատուցեն, այլ՝ գազանին: 

Ես կոչ եմ անում Իմ բոլոր աշակերտներին, Իմ քրիստոնյա հետևորդներին՝ հանգիստ 

մնալ: Աղոթեք խաղաղության համար և թույլ տվեք Ինձ՝ ձեր Հիսուսին, որ 

առաջնորդեմ ձեզ այս ժամանակ: 

Ես կոչ եմ անում Իմ բոլոր կարդինալներին, Իմ եպիսկոպոսներին և Իմ սրբազան 

սպասավորներին, որ միավորեք ձեր հոտը և հավատարիմ մնաք Իմ Ուսուցումներին: 

Խիստ ուշադրություն դարձրեք, թե ինչ կխնդրեն ձեզնից որ քարոզեք, քանի որ այն 

կփոխվի: Ձեր քարողները կլինեն մշակված և գրված աշխարհիկ աշխարհի համար, և 

դրանք նյութ չեն ունենա: 

Մի հայտի մեջ, որը կթվա թե ժամանակակից է դարձնում կաթոլիկ եկեղեցին, ահա թե 

ինչ կներկայացվի ձեզ. Բոլոր կրոնները փաթեթված մեկի մեջ, այսպես կոչված 

Քրիստոնեական միասնականացված եկեղեցի:  Արտաքին բոլոր նշանները սկզբում 



նույնը կթվան, բայց դա այն է, ինչ նախատեսված է, որ դուք տեսնեք: Դանդաղորեն 

դուք այլևս չեք ճանաչի Իմ Սուրբ Գրվածքը, քանի որ ձեր առջև կդրվեն Խորհուրդների 

նեկայացման նոր բառեր, դարձվածքներ և նոր ձևաչափեր: 

Խուճապ կառաջանա այն ճշմարիտ հավատարիմ պահպանողական քահանաների 

մեջ, ովքեր անհանգստացած կլինեն այն նոր ժամանակակից ձևաչափից, որին կգրկի 

Եկեղեցին, երբ նրանք վերաիջեցնեն այլընտրանքային եկեղեցու մի նոր ժամանակից 

տեսակ: 

Կաթոլիկ եկեղեցու, կառավարությունների և լրատվամիջոցների յուրաքանչյուր 

անկյուն ներթափանցած մասոնական ցանցի միջոցով է, որ այս պղծությունը 

կներկայացվի որպես մի մեծ նորարարություն: 

Սա վերջի սկիզբն է: Իմ Ներկայությունը նրբորեն կոչնչացվի Պատարագների նոր 

արարողակարգի համար: 

Այդ ողջ շքեղությունն ու արարողությունը կլինի դատարկ զոհասեղանի 

դիմակավորման համար, քանի որ Իմ Հայրն այլևս թույլ չի տա Իմ Աստվածային 

Ներկայությունը: 

Եթե կաթոլիկ եք, պետք է մնաք միավորված և շարունակեք հաճախել ամենօրյա 

Պատարագների և Սուրբ Հաղորդության: Բոլոր քրիստոնյաները պետք է իմանան, որ 

իրենց կհրապուրեն դեպի Նոր համաշխարհային կրոն՝ մշակված այն ազգերի կողմից, 

որոնք Իմ կաթոլիկ եկեղեցու դավաճանների հետ նույն ճամբարում են: Նրանք 

ցանկանում են ստեղծել աշխարհիկ, հումանիստական ֆասադ, մի ֆասադ, որը 

քողարկում է այն չարիքը, որն ինքն է զգուշորեն քարոզելու:  

Մարտը սկսվել է, բայց դուք, Իմ սիրելի հետևորդնե՛ր, ավելի ուժեղ եք քան կարծում 

եք: Ես միշտ այստեղ եմ: Ես ձեզ լավ եմ նախապատրաստել: Գոյատևելու համար դուք 

պետք է ասեք այս խաչակրաց աղոթքը: 

Խաչակրաց աղոթք (100) Քրիստոնեության գոյատևման համար. 

Ո՛վ սիրելի Հիսուս, մենք խնդրում ենք Քեզնից հմտությունները՝ գոյատևելու համար 

այն փորձություններից,  որոնց դեմ կանգնած ենք հիմա, մինչ վերջին ճշմարիտ Պապը 

ավարտում է իր Առաքելությունը Քո հանդեպ: 

Օգնիր մեզ դիմանալ այն սարսափելի մեղադրանքին, որին հիմա ստիպված կլինենք 

դիմակայել այն եկեղեցու ավերման պատճառով, որը ժամանակին ճանաչել ենք: 

Երբեք թույլ մի տուր մեզ շեղվել Քո Աստվածային Խոսքի Ճշմարտությունից: 

Ծածկիր Քո բանակը վահանի պես այն հզոր սիրով, որի կարիքն ունենք՝ 

պաշտպանվելու համար կեղծ մարգարեից և հակաքրիստոսից: 

Օգնիր, որ երկրի վրա Քո Եկեղեցին տարածվի և բազմապատկվի, որպեսզի 

կարողանա մնալ Ճշմարտության մեջ և օգնել Քեզ՝ առաջնորդելու մեր եղբայրներին 



ու քույրերին Ճշմարտության Ճանապարհով՝ նախապատրաստվելու համար ինչպես 

հարկն է Քո Երկրորդ Գալուստին: 

Ամեն: 

Մի շփոթվեք, Իմ հետևորդնե՛ր: Ամեն ինչ Իմ Սուրբ Ձեռքերի մեջ է: Համբերատար 

եղեք: Մի արդարացրեք ձեր գործողություններն Իմ Անվամբ, քանի որ երբ անում եք 

դա, դուք պաշտպանում եք Իմ Խոսքը, մինչդեռ դուք պետք է միայն հռչակեք Իմ 

Խոսքը: 

Ձեր Հիսուս 

 

Կույս Մարիամ. Մարդկության մեծամտությունն ու 

հպարտությունը վիրավորանք է Աստծո Ներկայությանը  
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Իմ Սուրբ Թիկնոցը ծածկում է ձեզ բոլորիդ, ովքեր կանչում են ինձ՝ ձեր Երկնավոր 

Մորը, Երկնային պատիժների այս ժամանակ: Մինչ իմ Հավիտենական Հոր Զայրույթն 

ավելանում է, դուք, իմ սիրելի զավակնե՛ր, պետք է սրտանց աղոթեք՝ մեղմելու համար 

այն տառապանքը, որը հեղեղի մես կներխուժի երկրի վրա: 

Դուք պետք է ձեր ուշադրությունը կենտրոնացնեք նրա վրա, թե ինչ է ասում իմ 

Որդին, և մնաք միավորված աղոթքի մեջ, որպեսզի հնարավոր լինի ներել մեղքը: 

Հեդոնիկ /վայելքների սիրահար/ ամպը, որը կախված է աշխարհի արևմտյան մասում 

և որը հեռացրել է իմ Որդուն, խտանում է ամեն օր: 

Մարդկության մեծամտությունն ու հպարտությունը վիրավորանք է Աստծո 

Ներկայությանը: Նրանց դատարկ հոգիները դատարկ անոթների պես են, և լցվում են 

անպետք հարստություններով, որոնք ստեղծվում են մարդու ձեռքով: Իրենց ագահ 

սրտերում նրանք տեղ չունեն Ճշմարիտ Սիրո՝ Աստծո Սիրո համար: Առանց Աստծո 

Սիրո նրանք այլևս անընդունակ են սիրելու մեկ ուրիշի՝ բացի իրենցից: Սա 

նշանակում է, որ մարդկությունը տառապում է ավելի շատ, քան պետք է, որովհետև 

սերը չի կիսվում: 

Եթե հոգ եք տանում միայն ձեր մասին, ապա չեք կարող սփոփանք տալ կամ 

թեթևացնել նրանց տառապանքը, ովքեր կախված են ուրիշներից: 

Արթնացեք, զավակնե՛րս: Միայն ձեր սրտերը Ճշմարտության հանդեպ բացելու 

միջոցով կարող եք գրավել իմ սիրելի Որդու Գթասրտությունը: 

Ձեր սիրող Մայր 

Մայր Փրկության 



 

Սա վերջնական մարտն է: Իմ Երեցն ընկել է: Իմ 

Եկեղեցին կընկնի, բայց շուտով այն նորից կբարձրանա 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, մարտը՝ Իմ Հոր Թագավորության և սատանայի ոլորտի միջև 

վերջապես մտել է իր վերջին փուլ: 

Ինչպե՜ս է չարը հիմարացնում Իմ Հոր զավակներին, ներառյալ նրանց, ովքեր 

հետևում են Իմ Ուսուցումների Ճշմարտությանը: Ոչ մի բան այնպես չէ, ինչպես թվում 

է: Մասոնականության ուժն աճել է, և նրանք ներթափանցել են ոչ միայն քաղաքական 

աշխարհ, այլև Աստծո Տուն՝ երկրի վրա Իմ Մարմինը: 

Կաթոլիկ եկեղեցին առավել արհամարհված է, քան երկրի վրա Իմ Սուրբ Խոսքը 

հռչակող ցանկացած այլ եկեղեցի: Դա այն պատճառով է, որ նրան ուղղություն է 

տրվել Իմ կողմից, և նա պահել է մարդկությանը Իմ կողմից տրված հրահանգներն այն 

ժամանակից, երբ Ես հայտարարեցի որ Իմ առաքյալ Պետրոսը պետք է հիմներ Իմ ե 

Եկեղեցին երկրի վրա: 

Երկրի վրայի Իմ Եկեղեցին եղել է չարի ուշադրության կենտրոնում, ով դարեր 

շարունակ բաժանել է Իմ եկեղեցին և խարազանել բոլոր նրանց, ովքեր կիրառում են 

Իմ Սուրբ Խորհուրդները: 

Նա, չարը, ոչ մի անգամ չի հանգստացել Իմ եկեղեցին հալածելու իր պլանի մեջ: 

Խորամանկ, խաբեբա, մեծամիտ, պարծենկոտ և լի սեփական անձի կարևորությամբ, 

նա՝ խաբեբան, հավատացած է, թե իր զորությունն ամենակարող է: Նա միշտ թիրախ 

է վերցնում նրանց, ում տրված է պատասխանատվությունը՝ առաջնորդելու Աստծո 

զավակներին դեպի հավիտենական կյանք: 

Որոշ ժամանակ է, ինչ Իմ կաթոլիկ եկեղեցին սոսկալի տառապում է սատանայի 

ձեռքից: Մեկ անգամ չէ, որ նրանց չեն թողել խաղաղությամբ կատարել Իմ հանդեպ 

իրենց սուրբ պարտավորությունը: Հետո, վստահանալու համար, որ կարող է ավելի 

շատ վնաս հասցնել, չարը ներթփանցեց Իմ սրբազան սպասավորների մեջ՝ 

ուղարկելով իր սեփական սպասավորներին, որ խառնվեն նրանց հետ: Այդ ժամանակ 

էր, որ չարի պղծությունը ներս մտավ Իմ Եկեղեցի: 

Երբ մեղք էր գործվում նրանց կողմից, ովքեր նշանակված էին հոգիներ սնելու համար, 

Ինձ՝ Հիսուս Քրիստոսին էին մեղադրում և փայտամած հանում: 

Ամենամեծ խաբեությունն այն էր, երբ չարը համոզեց մարդուն, որ այդ Ես էի, Հիսուսը, 

երկրի վրա եկեղեցու Գլուխը, Ով դավաճանեց մարդկությանը: Մարդկությունը ծնվել 



է մեղքով: Մարդը մեղք կգործի մինչև Իմ Երկրորդ Գալուստը: Ինձ որպես աշխարհի 

Փրկիչ անտեսելը մարդու մեղքերի պատճառով, ներառյալ նրանց պատճառով ում 

պարտականությունը մոլորված հոգիներին փրկելն էր, կլինի ձեր անկման պատճառը: 

Ճշմարտության փոխարեն դուք թույլ կտաք, որ գազանի ստերը քայքայեն ձեր 

սրտերը: Հիմա դուք Իմ եկեղեցու մեջ գտնվող չարի հսկողութան տակ եք, և շատերը 

զոհ կդառնան այն ստերին, որոնք հիմա ձեզ կներկայացվեն որպես Ճշմարտությունը: 

Շուտով Իմ Ուսուցումների Ճշմարտությունը կհայտարարվի որպես ոչ 

համապատասխան և ոչ ճշմարիտ: Երկրի վրա Իմ եկեղեցու մեջ այդ ներթափանցման 

համար շուտով Իմ Հոր Զայրույթը կզգացվի Հռոմում Իմ եկեղեցու սպասավորների 

մեջ: Սա վերջնական մարտն է: Իմ Երեցն ընկել է: Իմ եկեղեցին կընկնի, բայց այն 

շուտով կբարձրանա նորից: 

Ձեր Հիսուս     

 

Ամուսնությունն ընդունելի չէ Իմ  Խորանի առջև եթե այն 

միևնույն սեռի երկու մարդկանց միջև է 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, այս Առաքելությույնը պետք է առաջ շարժվի հիմա, որ հրապուրի և 

գրկի նրանց, ովքեր չեն հավատում Իմ Ուսուցումներին, և նրանց, ովքեր իրենց 

քրիստոնյա են համարում, բայց Ինձ ճանաչում են միայն շատ քիչ ձևերով: 

Նրանց անտարբերությունը վիրավորական է: Իմ Ուսուցումների նրանց 

մեկնաբանությունները, որոնք շրջվել են՝հարմարեցվելու համար աշխարհիկ 

կենսաոճին, Իմ՝ իրենց Հիսուսի հանդեպ դավաճանության ամենավատ ձևն է: 

Երիտասարդ, միջին տարիքի, տարեց տարիքի այսպես կոչված քրիստոնեության 

բոլոր հետևորդները վիրավորում են Ինձ իրենց սեփական ծանծաղ տարբերակով, 

որն իրենց հավատացմամբ  ընդունելի է Աստծուն: Նրանք ստեղծում են մի նոր 

ուսմունք, իրենց սեփական պատրաստածը, որը հարմար է իրենց կենսակերպին: 

Հետո հավատում, թե դեռևս կարող են հաճույք պատճառել Աստծուն, և որ իրենց 

ուսմունքն ընդունելի է Նրա համար: 

Իմացեք, որ միայն Ճշմարտությունն է ընդունելի Աստծուն: Նրան մեղմելու փորձերը 

կընկնեն խուլ ականջների վրա:  Աստված երբեք չի ընդունի ստեր: Ամենատես Աստծո 

Աչքում նոր քրիստոնեության գաղափարներ քարոզող և մեղքի թողտվությունն ու 

հանդուրժումն ընդունող ոչին ընդունելի չի լինի, անկախ նրանից թե դրանք որքան 

լավ են զարդարված և գեղեցիկ լեզվով սքողված: Նա երբեք չի ընդունի նոր օրենքներ, 



որոնք նսեմացնում են Իմ՝ Հիսուս Քրիստոսի, աշխարհի Փրկչի կողմից իջեցված 

Խորհուրդները: 

Ես փրկեցի ձեզ, որպեսզի օգնեմ ձեզ ազատագրվել այն ճանկից, որ սատանան ունի 

մարդկանց սրտերի վրա: Ես տվեցի Իմ Կյանքը, կամավորապես, ձեզ փրկելու և 

շղթաներից ազատելու համար, որոնց դուք կապված էիք սատանայի և դժոխքի 

կրակների կողմից: Սա նշանակում էր, որ դժոխքն այլևս իշխանություն չուներ ձեզ 

վրա, քանի որ ձեզ տրվել էր ազատությունը՝ ընտրելու կյանքը Իմ Թագավորության 

մեջ, կամ էլ մահը՝ դժոխքի անդունդում: 

Բայց ի՞նչ է անում մարդն այսօրվա աշխարհում, որ վարձահատույց լինի Ինձ այդ 

արտակարգ Ընծայի համար: Նրանք փորձում են արդարացնել մեղքն Իմ Աչքում: 

Նրանք վիրավորական մեղքեր են ներկայացնում Իմ առջև և խնդրում են Ինձ ընդունել 

ստեր և ոչ ճշմարտություններ:  Դեռ ավելի վատ, նրանք ցանկանում են հարմարեցնել 

Իմ Սուրբ Խորհուրդները տարբեր ձևերով որպեսզի համապատասխանեցնեն իրենց 

կարիքներին, իսկ այնուհետև Ինձ ներկայացնեն մի պղծություն: Ամուսնությունն 

ընդունելի չէ Իմ Խորանի առջև, եթե այն միևնույն սեռի երկու մարդկանց միջև է: 

Չնայած դրան, նրանք անում են դա և վիրավորում Ինձ: Նրանք Ինձ խնդրում են 

ընդունել մեղքը, արդարացնելով Իմ Հոր Պատվիրանների դեմ ուղղված 

վիրավորանքները: Նրանք փորձում են համոզել իրենք իրենց, որ դա ընդունելի է 

Աստծո առջև, այն դեպքում երբ դա երբեք չի կարող լինել: 

Աստծո բոլոր Օրենքները ստեղծված են Երկնքում: Մեղքը մեղք է Աստծո Աչքում, և 

երբեք չի կարող արդարացվել մարդկային բացատրություններով: 

Ժամանակակից քրիստոնյա փաստաբանների թուլացած մտածելակերպն է, որ 

վնասում է Իմ Եկեղեցուն, ովքեր փորձում են ամեն առիթով փոխել և հարմարեցնել 

քրիստոնեության ուսուցումները: Այն սոսկալի խառնաշփոթ է պատճառում: Նրանք 

ծաղրի առարկա են դարձրել Աստծուն և Խաչի վրա Իմ Մահը: 

Ահա թե ինչպես են քրիստոնյաները փոխվում հեթանոսության, և այդ անցումը կարող 

է արագ լիենլ: Կեղծ աստվածները, կեղծ տաճարները, կեղծ կրոնները, բոլորն էլ մեկ 

ընդհանուր բան ունեն: Նրանց հետևորդները պատվում են մի աստված, որը 

ստեղծված է մարդու ձեռքով: Այդպիսի կրոնները վիրավորական են Աստծո համար, 

իսկ մի եկեղեցում՝ մասոնական տաճարներում, պատվում են ոչ թե Աստծուն, այլ 

գազանին: 

Սա է այն ազատության գինը, որը տրվեց աշխարհին Խաչի վրա Իմ մահվան միջոցով: 

Ահա թե ինչու աշխարհը կարիք ունի ընդունել Ճշմարատությունը և չդառնալ 

խաբեության զոհը, որը կսերմանվի ձեր մեջ գազանի կողմից մինչ ժամանակն 

անցնում է: 

Ձեր Հիսուս 



 

Կեղծ մարգարեն հիմա կգրավի Հռոմի նստավայրը 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, կաթոլիկ եկեղեցու ներսում կանխասացված հերձվածությանը 

հիմա ողջ աշխարհն ականատս կլինի: Իմ սիրելի Սուրբ Երեցի՝ Բենեդիկտ XVI պապի 

հեռանալը նշում է վերջի սկիզբը. Ես փորձում եմ վերջին երկու տարիների 

ընթացքում նախապատրաստել Իմ Եկեղեցին այս տխուր իրադարձության համար 

քո՝ Իմ ընտրյալ մարգարեի միջոցով: 

Մասոնական էլիտան վերցրել է վերահսկողությունն Իմ Եկեղեցու նկատմամբ, և 

նրանց ձեռքում է ամենամեծ խաբեությունը, որ կդնեն կաթոլիկների վրա: Հռոմի 

Բանալիներն Իմ Ձեռքում են՝ տրված Ինձ Իմ Հոր կողմից: Ես ուղղություն կտամ Իմ 

բոլոր հետևորդներին, որպեսզի Ճշմարտությունը կարողանա գոյատևել, և Իմ Սուրբ 

Խոսքը անխախտ մնա: 

Հիմա կեղծ մարգարեն կգրավի Հռոմի նստավայրը, և Իմ Խոսքին կվերաբերվեն որպես 

հերետիկոսություն ճիշտ նույն ձևով, ինչպես երկրի վրա Իմ գտնվելու Ժամանակ: 

Չսխալվեք, քանի որ մինչ խաբեությունը ներկայացվում է աշխարհին, ասես թե նոր 

իշխանությունը ներկայացնում է Ճշմարտությունը, դու, աղջի՛կս, սոսկալի ձևով 

կտառապես Իմ Սուրբ Անվամբ ճիշտ ինչպես քեզանից առաջ եկած մարգարեները: 

Իմ հետևորդները պետք է հանդարտ մնան և աղոթեն Իմ բոլոր ամենասուրբ 

սպասավորների փրկության համար, ովքեր կընկնեն այդ պղծության մեջ: Ես նրանց 

կոչ եմ անում պատասխանել հետևյալ ձևով: 

Շարունակեք հետևել Իմ Ուսուցումներին: Երբեք մի հրաժարվեք Աստծո Խոսքից: 

Մնացեք հավատարիմ ձեր սուրբ պարտականություններին և կատարեք Սուրբ 

Խորհուրդներն այնպես, ինչպես Ես եմ ձեզ հրահանգավորել: 

Իմ Պետրոս առաքյալի կառուցածի վրա հիմնված Կաթոլիկ Եկեղեցու Ուսուցումները 

մնում են անսխալական: Հիմա դա կփոխվի, երբ հիմքը ցնցվի այն 

փոփոխություններից, որ գալու են: 

Շուտով դուք այլևս չեք ճանաչի Իմ Եկեղեցին և տհաճություն կզգաք, երբ տեսնեք թե 

ինչպես է ոտնակոխ արվելու Իմ Սուրբ Խոսքը: 

Ձեր Հիսուս  

 



Նրանք Աստծո զավակներին կբերեն փոքր եղջյուրի 

իշխանության տակ, ով փքուն շքեղությամբ կնստի 

Պետրոսի աթոռին 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, մինչ երկրի վրա Իմ Եկեղեցու ներսում փոփոխությունները 

կուժգնանան, նույն կերպ կբարձրանան կեղծ մարգարեների ձայները՝ միասնությամբ 

սատարելու համար պղծությանը Իմ Եկեղեցու ներսում: Մինչ Ես բացահայտում եմ 

քեզ՝ ժամանակների վերջի ճշմարիտ մարգարեին, Ճշմարտությունը, որի մեծ մասն 

արդեն հայտնի է, ստեր կտարածվեն շփոթության մեջ գցելու համար բոլոր նրանց 

ովքեր հետևում են Ինձ: 

Աշխարհի համար Իմ կողմից քեզ տրվող յուրաքանչյուր հրահանգի համար, կեղծ 

մարգարեների բերաններից ճիշտ հակառակը կհայտարարվի: Նրանք սփոփանքի 

խոսքեր կհայտարարեն Իմ այն հետևորդներին, ում համար չափազանց սոսկալի 

կլինի Ճշմարտությանը դիմանալ: Իրենց չար ստերով նրանք Աստծո զավակներին 

կտանեն փոքր եղջյուրի իշխանության տակ, ով փքուն շքեղությամբ կնստի Պետրոսի 

աթոռին: 

Երբ Ես ձեզ ասացի Իմ Եկեղեցու ներսում մեծ բաժամնան մասին, Ես չասացի թե դա 

ինչպես կլինի: Ուստի լսեք Ինձ հիմա: Ճիշտ ինչպես երկրի վրա Իմ ժամանակ 

քահանաները մերժեցին Իմ Սուրբ Խոսքը, նույն կերպ քահանաները կմերժեն Ինձ 

հենց Իմ Երկրորդ Գալուստից առաջ: Նրանք ոչ միայն կմերժեն ձեզ տրված Իմ Խոսքը, 

աղջի՛կս, այլև կընդունեն այն փոփոխությունները, որոնք կպարտադրվեն իրենց: 

Նրանց սուրբ ընծաները կկորցնեն իրենց ուժը հենց որ իրենք ընդունեն իրենց 

ներկայացված հայհոյություններն ու նոր կանոնները: 

Իմ հավատարիմ հետևորդները նույնպես կբաժանվեն երկրի վրա Իմ Եկեղեցու 

հանդեպ իրենց հավատարմության մեջ: Դուք պետք է միայն հետևեք Իմ Հոր Գրքում 

ձեզ տրված Իմ Ուսուցումներին: Կարիք չկա վազելու մեկ այլ տեղ, երբ Ես ներկա Եմ 

ձեր մեջ: 

Դուք գիտեք Ճշմարտությունը: Այն սնուցվել է ձեզ որպես քրիստոնյաների: Ուստի, 

երբ տեսնեք որ Աստծո Պատվիրաններն ու Իմ Ուսուցումները նորից են գրվում, իսկ 

Իմ Սուրբ Խորհուրդները փոխվում են, ուրեմն պետք է շրջեք ձեր մեջքը: Թույլ մի 

տվեք որ ստերը վախեցնեն ձեզ, այլ վախեցեք նրանց համար, ովքեր ընդունում են այդ 

նոր չար գործողություններն ու օրենքները և վկայում, թե դրանք Ինձնից են գալիս ու 

չեն կարողանում հասկանալ Ճշմարտությունը: 

Ձեր Հիսուս 



 

Նրանք կասեն որ նա մեղավոր է մի հանցագործության 

մեջ, ուր նա բոլորովին անմեղ է 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, խնդրում եմ տեղեկացրու Իմ սիրելի աշակերտներին, որ Իմ 

Թագավորումը մոտ է: 

Նրանք չպետք է անհանգստանան, որովհետև, չնայած Փշե Պսակն իջել է Իմ՝ Հիսուս 

Քրիստոսի կողմից նշանակված Երեցի վրա ով պետք է ղեկավարի Իմ Սուրբ Կաթոլիկ 

և Առաքելական Եկեղեցին և ում նենգաբար վտարել են, Ես գալիս եմ հիմա ձեզ 

խաղաղություն բերելու: 

Հաջորդ տարին շատ դաժան և ընկճեցուցիչ կլինի ձեզ համար, Իմ սիրելի 

աշակերտնե՛ր, ինչպես նաև Իմ վերջին Ճշմարիտ Պապի համար. Նրա, ում դեմ 

նենգությամբ և դիտավորությամբ դավեր են նյութվել, նրա հետ վարվել են ճիշտ 

ինչպես Ինձ՝ Հիսուս Քրիստոսի հետ, ծեծել են ու խարազանել: Նրանք հիմա կփորձեն 

սպանել նրան, ինչպես սպանեցին Ինձ: Նրանք կասեն, որ նա մեղավոր է մի 

հանցագործության մեջ, ուր նա բոլորովին անմեղ է: 

Ես՝ ձեր սիրող Փրկիչը, կփրկեմ ձեզ բոլորիդ այն չարությունից, որը շատերի կողմից 

կընկալվի որպես Իմ կողմից, Իմ Ձեռքի Հրամանով եկած: 

Ես հրահանգավորում եմ Իմ Եկեղեցուն ինչպես նախկինում, բայց միայն Սուրբ Հոգու 

Զորության միջոցով: Հռոմի Բանալիներին Իմ սիրելի Հոր հրամանի տակ են: Ես՝ 

Հիսուս Քրիստոսը, պատրաստ եմ իջնել նորից Իմ Երկրորդ Գալուստին, և Ես 

ցանկանում եմ հայտնել ձեզ, որ դուք, Իմ աշակերտնե՛ր, կտառապեք, ինչպես Իմ 

սեփական աշակերտները տառապեցին երկրի վրա Իմ ժամանակ: Դուք, սիրելինե՛րս, 

Ինձ հետ եք, կողպված Իմ Սուրբ Սրտի ներսում, որպեսզի կարողանաք միանալ Ինձ 

վշտի մեջ: Ես արցունք եմ թափում Իմ անմեղ, երկրի վրա սիրելի վերջին Պապի 

համար՝ Բենեդիկտ XVI-ի համար, ում Ես ընտրել եմ առաջնորդելու համար Իմ 

Եկեղեցին վերջին օրերին: 

Կամավոր զոհերի համար, ովքեր կշարունակեն հռչակել Իմ Սուրբ Խոսքը, 

հսկայական արիություն կպահանջվի, քանի որ նրանք կլցվեն սոսկալի 

կասկածներով: Իրենց սրտերում նրանք գիտեն, որ Ես Եմ խոսում իրենց հետ հիմա, 

սակայն նրանք հարձակման կենթարկվեն կասկածներից, որոնք կլինեն նրանց 

պատճառով, ովքեր կմերժեն ընդունել մարդկությանը տրվող Իմ Պատգամները, 

սակայն նույնպես նվիրված են Ինձ: 



Ես հիմա շնորհում են այս յուրահատուկ խաչակրաց աղոթքը: Սա մի հրաշք աղոթք է, 

որը հնարավորություն կտա բոլոր այն ասողներին զգալ Իմ Ներկայությունն իրենց 

հոգիներում: Այն նաև կօգնի նրանց տեսնել Ճշմարտությունը, որը Ես խոստացել եմ 

իրենց, և որը միշտ կտրվի իրենց վերջին ժամանակներում: 

Խաչակրաց աղոթք (101) Հրաշք աղոթք՝ Հիսուսի ներկայությունը զգալու համար. 

Ո՛վ սիրելի ամենակարող Հայր, Արարիչ ամենի, որ կա և կլինի, օգնիր մեզ բոլորիս, 

ովքեր կարող են ճանաչել Քո սիրելի Որդու Ներկայությունը եկեղեցում այսօր, որ 

շատ ուժեզ դառնանք: 

Օգնիր ինձ հաղթահարել վախը, միայնությունը և մերժումը, որը կրում եմ իմ 

սիրելիների կողմից, մինչ հետևում եմ Քո Որդուն՝ Հիսուս Քրիստոսին՝ իմ Փրկչին: 

Խնդրում եմ պաշտպանիր իմ սիրելիներին թակարդն ընկնելուց, որ չհավատան 

Սատանայի կողմից մշակված ստերին՝ ոչնչացնելու, բաժանելու և Աստծո բոլոր 

զավակների միջև խառնաշփոթ ստեղծելու համար: 

Խնդրում եմ օգնիր բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են պղծությանը Քո եկեղեցում, որ 

փրկվեն դժոխքի հավիտենական կրակներից: 

Ամեն: 

Իմ սիրելի հետևորդներ, դուք ճանաչում եք Ինձ արդեն: Այն, ինչ հիմա կտեսնեք այն 

ծածկույթից ներս, որը ժամանակին Իմ Եկեղեցին էր երկրի վրա, ձեզ նողկանք 

կպատճառի: Դուք կլացեք ու կլացեք, մինչև ոչնինչ չզգաք: Իսկ հետո, երբ կանչեք Ինձ 

և ասեք. 

<<Հիսուս, փրկիր ինձ սատանայի ստերից, որպեսզի կարողանամ զանազանել Քո 

մնացորդ Եկեղեցու Ճշմարտությունը>>: Ես կվստահեցնեմ ձեզ դրանում: Ես կլցնեմ 

ձեզ Սուրբ Հոգով: Ես կլցնեմ ձեզ վշտի արցունքներով, և հետո կփոխարինեմ այդ 

արցունքներն Իմ Զորությամբ: Եվ դուք արդեն հոգ չեք անի, քանի որ Ես կվերցնեմ և 

կառաջնորդեմ ձեզ ձեր ճանապարհի յուրաքանչյուր քայլափոխի: 

Դուք կոգեշնչվեք, երբ ձեզ ծաղրեն: Դուք կլինեք լի Իմ Սիրո Ոգով, երբ ձեզ վրա 

ծիծաղեն Իմ Սուրբ Ուսմունքին հավատալու համար: Հետո դուք կկորցնեք ողջ վախը 

և այն կփոխարինվի ձեր հանդեպ ունեցած Իմ Սիրո այնպիսի մի հզոր զգացմունքով, 

որ միայն այդ ժամանակ կզգաք ամբողջական թեթևացում և խաղաղություն 

Ձեր Հիսուս 

 

Գիտակցության այդ Մեծ Լուսավորումը տեղի կունենա 

Իմ Սուրբ Երեցի կողմից Հռոմից հեռանալուց հետո 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, մինչ անարդար է թվում որ Աստծո զավակները ստիպված են 

տառապել կեղծ մարգարեի և հակաքրիստոսի իշխանության ներքո, իմացեք 

հետևյալը: Աշխարհում բոլոր հոգիները պետք է որոշ չափով կրեն մերժման ցավը և 

տառապանքը, որը Ես կրեցի, որպեսզի մաքրագործվեն: 

Ես, Իմ Մեծ Գթասրտությամբ, կապահովեմ, որ այդ մաքրագործումն արագ տեղի 

ունենա: Դրանից հետո Իմ հետևորդների թիվը կավելանա՝ պատրաստ Իմ Երկրորդ 

Գալուստին: Իմ Հայրը կհետևի այդ փորձություններին, որոնք կզգան Իր բոլոր 

զավակները, Սրտի մեծ քնքշությամբ: Նա կմիջամտի, երբ քրիստոնյաների վրա 

տարածվող հալածանքի չար գործողություններն անցնեն թույլատրված չափից, և Նա 

կոչնչացնի այդպիսի չար մարդկանց: 

Հիմա դուք պետք է սպասեք Իմ Գթասրտության Աստվածային Գործողությանը, որը 

կմաքրի բարի մարդկանց չարերից: Գիտակցության այդ մեծ Լուսավորումը տեղի 

կունենա Իմ Սուրբ Երեցի Հռոմից հեռանալուց հետո: 

Պատրաստվեք փրկել ձեր հոգիները: Ձեր միջի համառ հոգիներին կտրվի կարճ 

ժամանակ՝ խոնարհությամբ ծնկները ծալելու համար, որպեսզի խնդրեն Իմ 

Գթասրտությունը: Իսկ հետո փողերը կհնչեն, և մարգարեությունները, որոնք տանում 

են դեպի վերջը, կբացահայտվեն, ինչպես կանխասացվել է: 

Ձեր Հիսուս 

 

Դուք ապրում եք մի ժամանակ, ուր Աստծո զավակներից 

շատերը դարձել են հեթանոս 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, դուք ապրում եք մի ժամանակներում, երբ Աստծո զավակներից 

շատերը դարձել են հեթանոս: Նույնիսկ հրեա և քրիստոնյա ծնվածները հիմա տրվել 

են տարբեր տեսակի կռապաշտության, ինչպես կանխասացվել է: 

Որքա՜ն է Ինձ վիրավորում տեսնել այն հարգանքը, որն Աստծո զավակներն ունեն 

իրենց սրտերում սեփական անձի գնահատման և կեծ աստվածների հավատի 

հանդեպ, որը գոյություն ունի միայն իրենց մտքում: 

Նոր դար հոգեկանության ներխուժումը և կիրքը այն ամենի հանդեպ, ինչը կապված է 

միտքը հանգստացնելու հետ, տանում են դեպի մի բանի: Այդ մարդիկ խավարի մեջ 

են, որովհետև մերժում են ճանաչել Ինձ՝ Հիսուս Քրիստոսին: Միտումնավոր կերպով 

փակելով Աստծո Լույսը, նրանք բաց են մնում չարի ոգու խավարի հանդեպ: 

Սատանան և նրա դևերը որսում են այդպիսի հոգիներին և նրանց ներսում 



առաջացնում մի սոսկալի մերկ դատարկություն, որից, անկախ նրանից, թե նրանք 

նոր դարի հոգեկանության ինչ դարմաններ կփնտրեն, երբեք սփոփանք չեն գտնի, 

քանի որ դա այն բնական բնակավայրը չէ, ուր նրանք ծնվել են: 

Հեթանոսությունը, որը հիմա բռնել է մարդկությանն այս ժամանակ, ամենաբարձր 

կետում է երկրի վրա Իմ` Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան ժամանակից ի վեր: Չնայած 

աշխարհին տրվել է Աստծո Գոյության Ճշմարտությունը, և նույնիսկ չնայած այն 

բանին որ Ես`Խաչի վրա Իմ մահով փրկել եմ նրանց դատապարտությունից, նրանք 

դեռևս իրենց մեջքն են շրջում: 

Սեփական անձի հանդեպ գրավվածությունը, ստորաքարշությունը և աշխարհիկ 

ծայրահեղությունների հանդեպ սերը մարդկության խարազանն է, և այն գալիս է 

հանգստության, անդորրի պակասի ու ամայության հուսահատ զգացողությունից: 

Կռապաշտությունը` հանրահայտ մարդկանց, կեղծ աստվածների հանդեպ սերը և 

հեթանոսական առարկաների ցուցադրումը, խավարի ամպ են բերում բոլոր նրանց 

վրա, ովքեր հետապնդում են այդպիսի հմայքներ: Քրիստոնյաները ծաղրի են 

ենթարկվում այդպիսի մարդկանց կողմից, բայց իրենց տառապանքների ու 

աղոթքների միջոցով կարող են օգնել փրկելու իրենց ընկեր մարդկային 

արարածներին դժոխքի կրակներից: 

Երբ սիրախաղ եք անում այդ կեղծ կուռքերի հետ, խաղում եք դևերի հետ` դժոխքից, 

որոնք ուղարկված են ձեզ հավիտենության անդունդը քաշելու համար: Երբեք 

չհավատաք, որ այդպիսի հեթանոս գործունեություններն անվնաս են, որովհետև 

այդպես չէ: Երբ ձեր ժամանակն ու միտքն անց եք կացնում այդպիսի 

զվարճությունների մեջ, դուք ինքներդ ձեզ փակում եք Աստծուց և հավիտենական 

կյանքից: 

Արթնացեք Ճշմարտության հանդեպ: Ես Եմ Ճշմարտությունը: Ուրիշ ոչ մի այլ 

ճանապարհ չկա դեպի հավիտենական երջանկություն, միայն Իմ` Հիսուս Քրիստոսի` 

մարդու Որդու միջոցով: Ես գալիս եմ հիմա բացահայտելու Ճշմարտությունը, 

որպեսզի կարողանամ նորից փրկել ձեզ և բերել դեպի հավիտենական կյանք` ձեզ 

օգնելով որ փրկեք ձեր հոգիները: 

Ձեր Հիսուս 

 

Այո, Իմ Խոսքը բոլորի համար է, բայց հսկայական 

պատասխանատվություն է ներգրավված Իմ 

Պատագամները քարոզելու մեջ 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես տալիս եմ աշխարհին Ճշմարտության Գիրքը յուրաքանչյուր 

հոգու համար, յուրաքանչյուր ազգի մեջ: Այն Ընծա է` մարդկությանը, բայց իմացեք 

հետևյալը: 

Ես միայն քեզ եմ տալիս, աղջի՛կս, միակ իշխանությունը` որոշելու, թե ինչպես պետք 

է այն թարգմանվի, բաժանվի և հրատարակվի, որպեսզի այս Աշխատանքը 

պաշտպանվի: Այս Պատգամների հրատարակման հետ կապված ամեն ինչը կարող է 

արվել միայն քո անձնական հավանությունից հետո: Սա է Իմ ցանկությունը, և ով էլ 

որ չի ենթարկվի քեզ տրված Իմ հրահանգներին և կհրատարակի Իմ Պատգամներն 

օգուտ ստանալու համար, չի ունենա Իմ Օրհնությունը: 

Այո՛, Իմ Խոսքը բոլորի համար է, բայց հսկայական պատասխանատվություն է 

ներգրավված Իմ Պատգամները քարոզելու մեջ, և թե ինչպես կհրատարակվի 

Ճշմարտության Գիրքը: Նվիրատվություններ չեն պահանջվում, քանի որ գրքերից 

ստացվածը պետք է օգտագործվի  ֆինանսավորելու համար այլ գրքերի 

տպագրությունն ու դրանց հրատարակումը բոլոր լեզուներով: 

Դու, աղջի՛կս, մշտապես հարձակման կենթարկվես այս հարցում Ինձ ենթարկվելու 

համար: Քեզ կմեղադրեն, թե փորձում ես օգուտ ունենալ այս Աշխատանքից, և 

սակայն կիմանաս, որ դա ճիշտ չէ և հնարավոր չէ: 

Ամենից շատ քեզ վրա կհարձակվեն նրանք, ովքեր ցանկանում են ինչ-որ ձևով օգտվել 

կամ վաստակել Իմ Խոսքից, և նրանք կբարկանան, երբ դու թույլ չես տա իրենց 

վերահսկել այս Աշխատանքը: 

Ուստի Ես հայտարարում եմ, որ ոչ մեկին չի տրվել իշխանությունը` Իմ Սուրբ Խոսքը 

գրքի տեսքով տարածելու համար, այլ միայն քեզ, աղջի՛կս: Սակայն դու կարող ես Իմ 

Ուղղորդությամբ, թույլտվություն տալ նրանց, ովքեր խնդրում են օգնել քեզ վեբ 

կայքերի և տպագիր փաստաթղթերի միջոցով: Բայց նրանք կարող են դա անել միայն 

այն դեպքում, երբ քեզնից թույլտվություն ստանան այդ անել: 

Իմ Խոսքը Սուրբ է, և ամենայն հարգանք պետք է ցույց տրվի մարդկությանը տրված 

Իմ ցանկությունների և հրահանգների հանդեպ: Դուք, Իմ հետևորդնե՛ր, պետք է անեք 

այնպես, ինչպես Իմ մարգարե Մարիան է ձեզ խնդրում, և հարգեք Իմ Պատգամների 

հրատարակման հետ կապված նրա ցանկությունները: Հարձակվեք նրա վրա այս 

Աշխատանքի պատճառով, և դուք կվիրավորեք Ինձ` ձեր Հիսուսին: 

Ձեզնից, Իմ հետևորդնե՛ր, կպահանջվի միշտ կատարել Իմ Սուրբ Կամքը, անկախ 

նրանից, թե ինչպիսին է իրավիճակը: Ես առաջնորդում եմ Իմ աղջկան` Մարիային: 

Նա ընտրվել է որպես վերջին ժամանակների մարգարե: Ես խոսում եմ նրա միջոցով: 

Նրա ձայնը դառնում է Իմը: Նրա վիշտն ու ցավը Իմն են: Ուրիշների հանդեպ նրա 

սերն Իմ Սերն է: Նրա ուրախությունը գալիս է Իմ Սուրբ Սրտից: Նրա ձեռքն 



առաջնորդվում է Իմ Ձեռքի միջոցով: Նրա պատկերացումը, թե ինչպես եմ Ես 

ցանկանում, որ Իմ Խոսքը լսվի, գալիս է Ինձնից: 

Իմ աղջկան տրվել են այս Ընծաները Երկնքից նպատակի համար: Լսեք, թե ինչ է նա 

ասում ձեզ, քանի որ կարող եք վստահ լինել որ դա Ինձնից եկած կլինի: 

Ձեր Հիսուս  

   

Ամենամեծ սխալը, որ կարող եք կատարել, ենթադրելն է 

թե միայն կարծրացած մեղավորներն են նետվում 

դժոխքի կրակների մեջ 

Կիրակի, 24 փետրվարի, 2013թ., ժ. 22:00 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ աշխարհն ունենա Նախազգուշացման փորձառությունը, 

կբաժանվի երկու մասի: 

Առաջին մասը կազմված կլինի նրանցից, ովքեր ընդունած կլինեն 

Խոստովանությունը, և ում հոգիները լցված կլինեն Սուրբ Հոգով: Այդ օրվանից սկսած 

նրանց դարձը կլինի կատարյալ, և այդ պատճառով նրանք կտառապեն այն 

մարդկանց ձեռքով ովքեր կմերժեն Իմ Գթասրտության Ձեռքը: 

Երկրորդ մասը կազմված կլինի այն կարծրացած հոգիներից, ում նվիրվածությունը 

գազանի հանդեպ է, և ովքեր հանձնել են իրենց սրտերն ու հոգիները սատանային 

միտումնավոր և ամբողջապես հասկանալով թե ինչ են անում: Քանի որ նրանք 

հավատում են այսպես կոչված դրախտին, որը նա է խոստացել նրանց, և որն իհարկե 

գոյություն չունի: Նրանց ճակատագիրը հավիտենական տառապանքն է դժոխքի 

կրակների մեջ: 

Կան նաև այն հոգիները, ովքեր չեն հավատում Աստծուն կամ Ինձ` իրենց Փրկչին` 

Հիսուս Քրիստոսին: Իմ Գթասրտությունը չի ընդունվի նրանցից շատերի կողմից: 

Նրանք հոգ չեն տանի իրենց հոգիների վիճակի մասին, որովհետև հավատում են թե 

դա նշանակություն չունի: Դրանք աթեիստներն են, որոնցից շատերը սրտով լավ 

մարդիկ են, բայց հավատացած են թե իրենք են վերահսկում իրենց սեփական կյանքը 

և որ աշխարհիկ ուրախությունների իրենց հետապնդումը կպահի իրենց այս 

կյանքում, որ դա բավական է իրենց խաղաղություն և բավարարվածություն բերելու 

համար, որն իհարկե չի կարղ լինել, քանի որ դա հնարավոր չէ քանի դեռ մեղքը 

արմատախիլ չի արվել: 



Նրանց համառությունը նշանակում է, որ մինչև չփոխվեն և ընդունեն Ինձ` Հիսուս 

Քրիստոսին, չեն կարող գնալ Իմ Հոր մոտ: Նրանց չի կարող հասանելի լինել 

Դրախտը, որը Նա ստեղծել է Իր բոլոր զավակների համար: 

Ամենամեծ սխալը, որ կարող եք կատարել, ենթադրելն է, թե միայն կարծրացած 

մեղավորներն են նետվում դժոխքի կրակների մեջ: Ցավոք, բոլոր նրանք, ովքեր 

մերժում են Աստծուն, չեն կարող լինել Աստծուն մոտիկ, ոչ էլ կարող են նրանց 

ստիպել որ ընդունեն Նրան: Նրանց ազատ կամքը մեծ Ընծա է` տրված նրանց Աստծո 

կողմից: Այն չի կարող վերցվել նրանցից ոչ մի տեսակ ուժով: Նրանց ազատ կամքն է, 

որ կթելադրի նրանց ճակատագիրը: Նրանք կամ կընտրեն Իմ Ձեռքը և կմտնեն 

դրախտ, կամ կընդունեն սատանայի կողմից իրենց մտքերի մեջ ցանված ստերը, որը 

կկնքի նրանց ճակատագիրը: 

Ձեր Հիսուս 

 

Նա կլինի կեղծ մարգարեի մի շատ մոտիկ դաշնակից, և 

պատրանքի մեջ չէ այն մասին թե ով է ինքը` Սատանայի 

որդին 

Երկուշաբթի, 25 փետրվարի, 2013թ., ժ. 23:00 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, առջևում սպասվող ժամանակները կցնցեն աշխարհն իր թմիրից, 

անկախ նրանից թե ինչ կրոնի են մարդիկ հետևում, եթե նույնիսկ հետևում են, քանի 

որ փոքր եղջյուրի ձայնը ուշադրություն կգրավի ողջ աշխարհով մեկ: Նստած 

Պետրոսի աթոռին, այդ ինքնակոչը բարձրաձայն կբղավի և հպարտորեն կհռչակի իր 

լուծումը` միավորելու բոլոր եկեղեցիները որպես մեկ: Նրան կողջունեն որպես 

ժամանակակից նորարար, և ժամանակակից աշխարհիկ աշխարհը կծափահարի 

նրան, որովհետև նա թողություն կտա/կհանդուրժի մեղքին: 

Նա կներմուծի նոր օրենքներ, որոնք ոչ միայն կհակասեն կաթոլիկ եկեղեցու 

ուսուցումներին, այլև դեմ կգնան բոլոր քրիստոնեական օրենքներին: Այն 

քահանաները, ովքեր հակառակում են այս Պատգամներին, ստիպված կլինեն 

վերագնահատել դրանք, երբ սոսկալի ճշմարտությունը բացահայտվի: Իմ Խոսքի 

Ճշմարտությունը, որ տրվում է քեզ աղջի՛կս, վերջապես դանդաղորեն կբացվի նրանց 

վրա: Ինչպե՜ս նրանք կողբան վշտից երբ հասկանան որ այդ Ես եմ` Հիսուս 

Քրիստոսը, Ով Իմ Հոր Օրհնությամբ ամեն մանրամասնությամբ բացահայտում եմ 

ձեզ վերջին ժամանակների մարգարեությունները: 

Հետո նրանք կկլանեն ամեն մի Բառը` Իմ Սուրբ Շուրթերից, մինչ Ես կբացահայտեմ 

ավելի շատ գալիք իրադարձություններ` մարդկությանը նախապատրաստելու 



համար: Էական է, որ մարդը լսի և պատասխանի Իմ Կանչին, որպեսզի Ես 

կարողանամ փրկել ամեն մեկին գազանի ճանկից: 

Կեղծ մարգարեն, մինչ զբաղված է աշխարհի կաթոլիկների վրա տպավորություն 

գործելու բարձր նկրտումներով, որոշ ժամանակ մի կողմ կհրվի, որովհետև հիմա 

հակաքրիստոսը կմտնի համաշխարհային բեմ, ինչպես կանխասացվել է: Երբ լսեք 

լրատվամիջոցների հայտրարությունները նոր, խոստումնալից, հմուտ խաղաղության 

բանակցի մասին, կիմանաք թե նա ով է: Նա կեղծ մարգարեի շատ մոտ դաշնակիցն է 

և պատրանքի մեջ չէ այն մասին թե ով է ինքը` Սատանայի որդին: 

Հիշեք որ, անկախ նրանից թե որքան վախեցնող կլինի դա, Ես` Հիսուս Քրիստոսը, 

Թագավոր Եմ: Ոչ մի մարդ, ոչ մի թշնամի չունի Աստծուց ավելի շատ զորություն: 

Բայց հոգիների համար մարտը պետք է մղվի, ինչպես կանխասացվել է: Իմ Խոսքը, Իմ 

Պատգամները և Իմ Աղոթքները տարածելով դուք կօգնեք Ինձ փրկել այն հոգիներին, 

որոնց կարիքը Ես ունեմ, որպեսզի Իմ Դրախտը լցվի Աստծո բոլոր զավակներով: 

Միշտ վստահեք Ինձ` ձեր Հիսուսին, քանի որ Ես կառաջնորդեմ և կպաշտպանեմ ձեզ 

երկրի վրա այս պղծության ընթացքում: Ես խոստանում եմ, այդ շրջանը կարճ կլինի: 

Ձեր Հիսուս 

 

Մյուս քաղաքական գործիչներից մեկը, ում մասին Ես 

խոսել եմ որոշ ժամանակ առաջ, շուտով կսպանվի 

Երեքշաբթի, 26 փետրվարի, 2013թ., ժ. 22:00 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, մյուս քաղաքական առաջնորդներից մեկը, ում մասին Ես խոսել եմ 

որոշ ժամանակ առաջ, շուտով կսպանվի: 

Ես ցանկանում եմ, որ դու հետո բացահայտես բոլորին թե ով է այդ մարդը, քեզ և 

մյուսներին տրված ապացույցի միջոցով, այնպես որ ավելի շատերը կընդունեն 

Պատգամների Ճշմարտությունը: Այդ խեղճ հոգին որոշ ժամանակ առաջ ազատվեց 

մահից, բայց նրա նոր հռչակը նրան վտանգի տակ կդնի: Նա մասոնական ուժերի 

թշնամի է, և նրանք թույլ չեն տա որ նրա առաջնորդությունը երկար տևի: 

Երբ դուք, Իմ հետևորդնե՛ր, տեսնեք որ ընտրյալ հոգուն տրված մարգարեությունները 

կատարվում են, կիմանաք, որ դրանք խոսում են Ճշմարտությունը, և որ դրանք 

տրված են Երկնքից, քանի որ նրանք անկարող են հորինված լինել: 

Իմ ցանկությունն է ապացուցել նրանց, ովքեր վիրավորում են այս Պատգամները, որ 

այդ Ես եմ` ձեր սիրող Հիսուս Քրիստոսը, Ով խոսում է աշխարհի հետ այս մարգարեի 

միջոցով: Մինչ Ինձ մեծ ուրախություն է բերում տեսնել թե ինչպես եք դուք սիրում Ինձ 



և հետևում Երկնքից ձեզ տրվող աղոթքներին, թերահավատներին է, որ Ես կարիք 

ունեմ գրկելու: 

Շատ շուտով մի բաժանում տեղի կունենա Եվրոպայում, որն ամբողջովին կապված է 

ԵՄ-ի հետ և այն երկրի հետ որի մեջ գտնվում է Պետրոսի աթոռը: Դա կհանգեցնի մի 

պատերազմի, որը տարբեր կլինի մյուս պատերազմներից: Սակայն այն կլինի 

թունավոր: Մարդիկ դուրս կգան միմյանց դեմ Գերմանիայում, Իտալիայում և 

Ֆրանսիայում: Դուք պետք է աղոթեք, որ Իմ հետևորդները ուժեղ մնան և 

վստահանաք, որ <<Հիսուսը` մարդկությանը>> աղոթախմբերն արագորեն ստեղծվեն 

այդ երկրներում:   

Եկել է ժամանակը, որ Ես` Հիսուս Քրիստոսը` Աստծո Գառը, ավելի շատ 

տեղեկություն բացահայտեմ, որ պարունակվում է Կնիքներում: Ես դա կանեմ 

զգուշորեն, քանի որ դուք պետք է նախապատրաստված լինեք թե՛ հոգևորապես, և թե՛ 

ֆիզիկապես: Որպես Արդարության Աստված, Ես կվստահանամ, որ կառաջնորդեմ 

ձեզ բոլորիդ և կօրհնեմ ձեզ Իմ Զորությամբ, մինչ յուրաքանչյուր շերտ կբացվի մեկ առ 

մեկ` ամեն անգամ մեկ շերտ: 

Ձեր սիրող Հիսուս 

 

Դուք դեռևս պետք է շարունակեք ստանալ Իմ Սուրբ 

Հաղորդությունը: Դուք չպետք է դադարեցնեք ձեր 

ամենօրյա Զոհողությունը, քանի որ ձեզ չէ, որ կստիպեն 

կայացնել այդ որոշումը 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ամենօրյա պատարագները կշարունակվեն որոշ ժամանակ, և Ես 

կոչ եմանում Իմ բոլոր հետևորդներին շարունակել հաճախել պատարագներին, 

ինչպես նախկինում: 

Դուք պետք է դեռևս շարունակեք ստանալ Իմ Սուրբ  Հաղորդությունը: Դուք չպետք է 

դադարեցնեք ձեր ամենօրյա Զոհաբերությունը, քանի որ ձեզ չէ, որ կստիպեն, որ 

կայացնեք այդ որոշումը: Կհայտարարվի, որ այն դարձել է ուրիշ տեսակի 

զոհաբերություն Աստծուն, և դուք կիմանաք, անմիջապես, երբ դա տեղի ունենա, 

քանի որ կեղծ մարգարեն կդադարեցնի Սուրբ Պատարագի պրակտիկան: Սուրբ 

Պատարագի փոխարեն կլինի մեկ համաշխարհային հեթանոս ծես, և դուք, իմ 

հետևորդնե՛ր, Սուրբ Հոգու Ընծայի օրհնությամբ կճանաչեք թե ինչ է այն իրականում: 



Դուք երբեք չպետք է լքեք այն Եկեղեցին, որը Ես տվել եմ աշխարհին, որը հիմնված է 

Իմ Ուսուցումների վրա և Խաչի վրա Իմ Մահվան Զոհաբերության վրա, և որը ձեզ է 

տրված ամենասուրբ Ընծաներով: 

Դուք, Իմ սիրելի հետևորդնե՛ր, Իմ Եկեղեցին եք: Իմ սիրելի քահանաներն ու 

հոգևորականները՝ օրհնված Սուրբ Հոգու Ընծայով, երբեք չեն լքի Ինձ: Ոչ էլ ձեզ կլքեն: 

Եվ ուստի, Իմ Եկեղեցին կշարունակի ապրել, քանի որ այն երբեք չի կարող մեռնել: 

Եկեղեցին Իմ Մարմինն է երկրի վրա, և հետևաբար, երբեք չի կարող ոչնչացվել: 

Սակայն այն կճզմվի, տառապանքի կենթարկվի և կանտեսվի, իսկ հետո նրան 

կթողնեն անապատում, որ մեռնի: Մինչ Իմ թշնամիների կողմից կարվի ամեն մի 

փորձ՝ ոչնչացնելու կյանքի ամեն մի նշույլ, Իմ Եկեղեցին նորից կբարձրանա: Բայց 

հիշեք, այն երբեք չի մեռնի, չնայած կարող է այդպես երևալ: 

Երկրի վրա Իմ Եկեղեցին ոչ իր մեղքով կնվազի իր չափերով և կդառնա մնացորդ 

բանակը:  

Իմ ճշմարիտ Երեցը՝ անտեսված, որքան կարող է կպայքարի՝ առաջնորդելու համար 

Աստծո զավակներին: Այդ կլինեմ Ես՝ Հիսուս Քրիստոսը, որ կառաջնորդեմ ձեզ, վեր 

կբարձրացնեմ ձեզ և կազատեմ ձեզ չարից, որը կպարտաադրվի ձեզ: Մի չարություն, 

որի վախճանը հանկարծակի և սոսկալի կլինի բոլոր նրանց համար ովքեր կկանգնեն 

հակաքրիստոսի և նրա ստրուկների կողքին: 

Ձեր Հիսուս 

 

Ձեր միջից միայն քաջերը և անվախները, ովքեր 

ամենաշատն են սիրում Ինձ, կտանեն Իմ բանակը դեպի 

փրկություն 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, այդ օրերը, որ գրեթե ձեզ վրա են, իրենց հետ կբերեն սոսկալի 

խավար և հուսահատություն, որի նմանը երբեք ականատես չեք եղել ձեր կյանքում: 

Այդ խավարը կլինի հոգու խավար, և կառաջանա այն հոգիների դատարկության 

պատճառով, ովքեր հետևում են հակաքրիստոսին և կեղծ մարգարեին: Հոգու ցավին, 

որը նրանք կպարտադրեն այն քրիստոնյաներին, ովքեր կմերժեն լսել 

հերձվածությանը, դժվար կլինի դիմանալ: 

Ես ձեզ սա ասում եմ միայն, որպեսզի իմանաք ձեր սրտերում, որ մերժման ցավը, որը 

կզգաք, կլինի այն պատճառով, որ դուք՝ վեր հանելով Իմ Սուրբ Անունը, կտառապեք 

հանուն Իմ Անվան:  



Դուք երբեք չպետք է հարցականի տակ դնեք այն մեծ պահանջները, որոնք կարվեն 

ձեզ, ո՛չ էլ կորցնեք ձեր վստահությունը, քանի որ այդ Ես եմ՝ ձեր Թագավորը, ով ունի 

Իշխանությունը վստահեցնելու որ կարող եք կրել դա: Ոչ էլ երբևէ կասկածներ 

ունենաք, որ այս Մնացորդ բանակը, որի մի մասը կդառնաք դուք հիմա Ինձ՝ Հիսուս 

Քրիստոսին հավատարիմ մնալու համար, կանխասացվել է: 

Մի լսեք նրանց, ովքեր կփորձեն ասել ձեզ, որ չպետք է հավատաք աշխարհին տրվող 

Իմ այս Սուրբ Պատգամներին, քանի որ նրանք խաբված են: Դուք պետք է աղոթեք 

նրանց համար, ովքեր չեն ունենա զորությունը, ոչ էլ զանազանության ոգին և 

կընտրեն սխալ ճամփաբաժանը: Շատերը, ովքեր կհետևեն կեղծ մարգարեին, 

կփորձեն քաշել ձեզ դեպի սխալ ճանապարհ: 

Եղբայրը կելնի եղբոր և քրոջ դեմ, հայրը՝ որդու, մայրը՝ աղջկա, բոլորը՝ 

Ճշմարտությանը հետևելու իրենց փնտրտուքի մեջ, բայց այնքան շատերը չեն 

կարողանա տեսնել կեղծ մարգարեի ուսուցումների սխալները և կորած կլինեն Ինձ 

համար: 

Ձեր միջից միայն քաջերը և անվախները, ովքեր ամենաշատն են սիրում Ինձ, կտանեն 

Իմ բանակը դեպի փրկություն: Նրանք իրենց հետ կբերեն միլիարդավոր հոգիների, Իմ 

Առաջնորդությամբ, դեպի ապահովություն: Ահա թե ինչու, երբեք չպետք է տեղի տաք: 

Ձեր Հիսուս 

 

Ես խնդրում եմ Իմ բոլոր սրբազան սպասավորներին՝ 

կանչել Ինձ՝ իրենց սիրող Հիսուսին, որ կարողանամ 

ծածկել նրանց Իմ Թանկագին Արյամբ 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես ուղարկել եմ Իմ Սուրբ Հոգին որ ծածկի Աստծո բոլոր 

զավակներին այս ժամանակ, փորձելու համար վերցնել չարի խավարն աշխարհում: 

Դուք պետք է հիմա շատ աղոթեք Իմ բոլոր սրբազան սպասավորների համար, այն 

սոսկալի խառնաշփոթի համար, որի մեջ են նրանք հիմա: Հաջորդ մի քանի 

շաբաթների ընթացքում նրանք այնքան վշտացած կլինեն Իմ սուրբ Երեցի 

ղեկավարման ավարտի պատճառով, որ չեն իմանա, թե ուր շրջվեն: 

Ես խնդրում եմ Իմ բոլոր սրբազան սպասավորներին՝ կանչել Ինձ՝ իրենց սիրող 

Հիսուսին, որ կարողանամ ծածկել նրանց Իմ Թանկագին Արյամբ: Ես կտամ նրանց 

այն Շնորհները, որոնց կարիքը նրանք կունենան՝ զանազանելու համար Իմ 



Ուսուցման Ճշմարտությունը: Դրանից հետո նրանք կճանաչեն խաբեությունը, որը 

ներկայացվելու է իրենց: 

Նրանք երբեք չպետք է կասկածեն Ինձ: Նրանք պետք է իրենց ողջ վստահությունը 

դնեն Ինձ վրա:Նրանք երբեք չպետք է լքեն Իմ Անունը և միշտ զգոն լինեն: 

Ասա նրանց, որ Ես սիրում եմ իրենց քնքշորեն, և որ նրանց կտրվեն հատուկ Ընծաներ 

Երկնքից: Այդ Ընծաները կբերեն նրանց խաղաղություն, հույս և քաջություն՝ երկրի 

վրա Իմ սուրբ Եկեղեցու մեջ սպասվող անհանգիստ ժամանակներում: 

Ձեր Հիսուս 

      

Երկրի վրա Իմ Եկեղեցին հարձակման տակ է, և դա 

նշանակում է որ Իմ Մարմինը նորից կխաչվի, ինչպես 

կանխասացվել է 

Կիրակի, 3 մարտի, 2013թ., ժ. 23:45 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, մի վախեեցիր քո դեմ բարձրացող հարձակումներից, քանի որ Ես 

Եմ քեզ հետ ամեն վայրկյան, որ քեզ ավելի ուժեղ դարձնեմ: Ինձ տխրեցնում է ասել 

քեզ, որ քեզ շատ կմեղադրեն լեզվով իմ այս Փրկության Պլանի ժամանակացույցի 

համար: 

Քանի որ սա այն ժամանակն է, որի ընթացքում ոչ միայն Իմ կաթոգին կաթոլիկները 

փորձության կենթարկվեն Իմ հանդեպ իրենց ունեցած հավատի և հավատարմության 

մեջ, այլևս այն ամենամեծ փորձությունը կլինի աշխարհի յուրաքանչյուր մասում 

գտնվող քրիստոնյաների համար: 

Նրանց, ովքեր քեզ մեղադրում են հերձվածության մեջ, Ես կասեմ հետևյալը: Ես՝ 

Հիսուս Քրիստոսը, երբեք չեմ ստում, քանի որ Ես Ճշմարտությունն Եմ: Ես երբեք չեմ 

կարող խաբել ձեզ, քանի որ դա անհնար է: Հիշեք, Իմ Մարմինն է, որ Եկեղեցին է: Իմ 

Եկեղեցին երկրի վրա հարձակման տակ է, և դա նշանակում է որ Իմ Մարմինը նորից 

կխաչվի, ինչպես կանխասացվել է: Սրանով Ես ի նկատի ունեմ, որ Իմ Մարմինն 

այլևս Ներկա չի լինի այն պահին, երբ Սուրբ Հաղորդությունը հեռացվի Հռոմի մայր 

աթոռի սպասավորների կողմից: Սա դառնալու է իրականություն, և դուք պետք է 

շրջեք ձեր մեջքը: 

Ես խնդրում եմ ձեզ աղոթել Աստծո բոլոր զավակների համար՝ Իմ բոլոր սրբազան 

սպասավորների համար, ներառյալ՝ մոլորված կեղծ մարգարեների: Սակայն, Ես 

երբեք ձեզ չեմ խնդրի աղոթել հակաքրիստոսի համար, քանի որ դա հնարավոր չէ: 

Արթնացեք, դուք բոլո՛րդ, և լսեք թե Ես ձեզ ինչ պետք է ասեմ: Դուք չպետք է խուճապի 

ենթարկվեք, հուսահատվեք և կորցնեք հույսը, քանի որ այդ պղծությունը կլինի այն 



վերջին տառապանքը, որին Աստծո բոլոր զավակները ստիպված կլինեն ականատես 

լինել և կրել նախքան Ես նորից կգամ: 

Դա կլինի Մեծ Փառքի, Մեծ Ուրախության օրը, և Իմ Գալուստը վերջ կտա այն 

չարիքին, որը կործանում է երկիրը: 

Վախի փոխարեն ուրախ եղեք: Դուք պետք է առաջ նայեք Իմ Երկրորդ Գալուստին, 

որովհետև Ես բերում եմ Ինձ հետՆոր Դրախտը, որը խոստացվել է ձեզ: 

Երբ կրում եք Իմ Խաչը, միշտ էլ դժվար կլինի: Ժամանակները, ուր ապրում եք հիմա, 

իրենց հետ բերում են մի խաչելության ձև, որը շատ քրիստոնյաների համար դժվարին 

կլինի դիմանալ, այնքան որ մեծ կլինի նրանց ցավը: 

Այն խեղճ հոգիները, ովքեր չեն հավատում որ Ես խոսում եմ Ճշմարտությունը այս 

Պատգամների միջոցով, պետք է իրենց տան հետևյալ հարցը: Հավատու՞մ ես 

Աստվածաշնչին և այնտեղ գտնվող մարգարեություններին: Հավատու՞մ ես 

հակաքրիստոսին և կեղծ ինքնակոչի մասին հայտնություններին, ով կգրավի 

Պետրոսի աթոռը դիվային միջոցներով: Եթե այո՛, ուրեմն ընդունիր, որ սա այն 

ժամանակն է, երբ այդ իրադարձությունները կբացահայտվեն ձեր աչքերի առջև: Դա 

ապագայի համար է, դա հիմա տեղի է ունենում: Ընդունեք դա քաջությամբ և եկեք Ինձ 

մոտ լիակատար վստահությամբ, քանի որ Ես սիրում եմ ձեզ: Ես ուզում եմ, որ դուք 

աչքներդ լայն բացած պահեք: Դուք չպետք է փախչեք Ճշմարտությունից: 

Պղծությունը հիմա սկսվել է: Երբ մերժում եք Իմ Գավաթը, Ինձ արգելում եք փրկել այն 

հոգիներին, որոնց կարիքն ունեմ Ես՝ իրականացնելու համար այն Ուխտը, որ 

խոստացա Իմ Հորը: 

Ես օրհնում եմ ձեզ: Ես ցանկանում եմ, որ ձեր սրտերը բացվեն, որպեսզի Ես 

կարողանամ վերցնել ձեզ Իմ Փառահեղ Թագավորություն: 

Ձեր Հիսուս 

 

Նշանները կտրվեն ձեզ բոլորիդ, և հրաշքներ տեղի 

կունենան 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, թող բոլորը կարողանան նկատել այն փոփոխությունները, որոնք 

կելնեն աշխարհով մեկ, քանի որ Հայտնության գրքում կանխասացված ամեն ինչ 

տեղի կունենա: Այդ իրադարձություններից շատերը կտարբերվեն Հովհաննես 

առաքյալին բացահայտված գաղտնիքների սովորական մարդկային 

մեկնաբանություններից: Սակայն դրանք իմաստ կստանան, երբ տեսնեք դրանք 

այնպիսին, ինչպիսին կան: 



Հակաքրիստոսի բարդ, սակայն զգուշորեն մշակված ծրագիրը խնամքով առաջ է 

տարվում շատերի կողմից, ներառյալ աշխարհի հայտնի քաղաքական գործիչների, 

/ովքեր/ մինչև հիմա չեն կարողացել նկատել այդ պլանը: 

Շատ կենտրոններ են ստեղծվել տարբեր ազգերի մեջ, ուր պլանավորում են գրավել 

շատ երկրներ: Այնուամենայնիվ, նրանց գործունեությունը կրճատվել է ընտրյալ 

հոգիների աղոթքների միջոցով, և ձեզնից նրանց միջոցով ովքեր ասում են Իմ 

խաչակրաց աղոթքները:  

Ձեր աղոթքները միշտ կլսվեն Երկնքում, ուստի դուք պետք է շարունակեք 

ջանասիրաբար աղոթել՝ մեղմացնելու համար գազանի չար գործողությունները, ով 

երբեք չի հաղթի հոգիների համար մղվող այս մարտում, քանի որ նրա օրերը կարճ են: 

Իմ ցանկությունն է ոչ թե վախեցնել ձեզ, այլ՝ նախապատարստել: Ես հիմա շնորհում 

եմ յուրահատուկ զորություններ և շնորհներ ձեզ բոլորիդ, ովքեր պահում են Իմ 

ցանկությունները՝ աղոթելու խաչակրաց աղոթքները: Նշաններ կտրվեն ձեզ բոլորիդ, 

և հրաշքներ տեղի կունենան: 

Իմ զորությունը կներխուժի ձեր երակների միջով, մինչ Ես կտանեմ ձեզ 

մարդկությանը փրկելու Իմ Ուղիով: 

Ձեր Հիսուս 

 

Ձեզնից շատերը կմերժեն Երկնքից եկող Կանչը վախի 

պատճառով 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես կոչ եմ անում աշխարհում բոլոր նրանց, ովքեր հավատում են 

Ինձ՝ Հիսուս Քրիստոսին, որ լսեն: 

Ձեզնից այնքան շատերի համար դժվար կլինի ընդունել այն տառապանքը, որին 

ստիպված կլինեք դիմակայել Իմ Անվամբ: Մինչ այնժմ ձեր տառապանքը 

սահմանափակվել է այն վշտով որը զգացել եք ձեր հոգիներում մարդկանց մեղքերի 

համար և այն Զոհաբերության համար որը Ես արեցի մարդկությանն իր չարությունից 

փրկելու համար: Հիմա ձեզ կծաղրեն ձեր Հավատի համար և կստիպեն ամաչել երբ 

բարձր պահեք Իմ Ուսուցումներն ու Աստծո Օրենքները: 

Ձեզնից շատերը կմերժեն Երկնքից եկող այս Կանչը վախի պատճառով: Ընդունել, որ 

Ես հիմա հաղորդակցվում եմ աշխարհի հետ, այն Իմ Երկրորդ Գալուստին 

նախապատրաստելու համար, այնպիսի բան է, որը մարդիկ հեշտությամբ չեն կարող 

ընդունել: Քանի որ ո՞վ է Իմ մարգարեն: Եվ ովքե՞ր են նրանք, որ եկան նրանից առաջ 

Իմ Անվամբ: Որտեղի՞ց գիտեք, թե նա խոսում է Ճշմարտությունը այնքան շատ կեղծ 

մարգարեների և ինքնակոչների առկայության դեպքում, ովքեր շփոթեցնում են ձեզ: 



Երբեք չի եղել Երկնքից ուղարկված մարգարե, ով ծաղրի չի ենթարկվել, մեղադրվել, 

տանջահար արվել և դաժանաբար վարվել: Չի եղել: Շատերին սպանել են: Կարող եք 

վստահանալ, որ երբ այդպիսի մարգարեներին տրված Իմ աշխատանքի պտուղները 

հանգեցրել են աղոթքի և ապաշխարության, ուրեմն դրանք ուղարկված են աշխարհ 

Աստծո կողմից, որ նախապատրաստեն Նրա զավակներին, որպեսզի նրանք ետ 

վերադառնան Իր մոտ: 

Իմացեք, որ Իմ ճշմարիտ մարգարեները կդիմանան ժամանակի փորձությանը, իսկ 

նրանց համար, ովքեր անտեսում են մարդկային ռասային բերվող նրանց 

Պատագամները, կլինի լաց և ատամների կրճտոց: Երբ հարձակվում եք ճշմարիտ 

մարգարեին տրված Իմ Խոսքի վրա, դուք միջամտում եք Աստծո Կամքին: Հիմա դուք 

ամոթ չեք զգա: Դուք կհավատաք, թե պաշտպանում եք Իմ Խոսքը, երբ հարձակվում 

եք Իմ մարգարեների վրա, բայց այն ժամանակ երբ ձեզ բացահայտվի այն վնասը, որ 

դուք հասցնում եք երկրի վրա Իմ այս վերջին Առաքելությանը, ձեզ սոսկալի վախ և 

վիշտ կպատճառի: 

Եթե սիրում եք Ինձ, պետք է բաց պահեք ձեր աչքերը և զգուշությամբ կարդաք Իմ 

ցուցումները: Եթե չկարողանաք ուշ դարձնել Իմ նախազգուշացումներին, որոնք 

տրվում են ձեզ Աստծո Սիրո պատճառով, ապա կմերժեք Ճշմարտությունը: 

Ճշմարտությունը միայն կարող է փրկել ձեզ: Ճշմարտությունն այն թթվածինն է, որն 

անհրաժեշտ է ձեր հոգու կյանքը պահպանելու համար: Առանց Ճշմարտության դուք 

Ինձ պարզորոշ չեք տեսնի, ոչ էլ կկարողանաք կատարել ճիշտ ընտրությունները: 

Հիշեք, Ես Ճշմարտությունն Եմ: Առանց Ինձ դուք կյանք չունեք: 

Ձեր Հիսուս 

 

Աղոթքը կփրկի և կարող է փրկել մարդկությանը 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, կարևոր է, որ երկրի վրա Իմ աշակերտները հասկանան, թե 

ինչպես կարող է աղոթքը փրկել, և կփրկի մարդկությանը: Աղոթքի, և հատկապես 

Սուրբ Վարդարանի, ուժը որը գազանին անկարող է թողնում, չի կարող 

թերագնահատվել: Ավելի շատ հոգիներ փրկելու համար դուք պետք է ասեք նաև Իմ 

Աստվածային Գթասրտության աղոթքը: 

Ընտրեք Իմ կողմից ձեզ տրված խաչակրաց աղոթքները և ասեք դրանք, որպեսզի 

յուրաքանչյուր աղոթախմբի ընթացքում կարողանաք կենտրոնանալ տարբեր 

խնդրանքների վրա: Եթե, օրիակ, աղոթում եք իմունիտետի շնորհի համար 

խաչակրաց աղոթքը, արեք դա այնպես, որ այդ օրը աղոթախումբը կարողանա 

կենտրոնանալ այն ընտրված խաչակրաց աղոթքների վրա, որոնք տրվել են ձեզ 

քահանաների և հոգևորականների պաշտպանության համար: 



Այդ աղոթախմբերը, երբ ձևավորվեն աշխարհով մեկ, կդառնան այն զենքը, որն 

անհրաժեշտ է պարտության մատնելու համար թշնամուն շատ ավելի ձևերով քան 

կարող եք պատկերացնել: 

Ես կշարունակեմ տալ ձեզ նոր աղոթքների Ընծաները, որոնք իրենց հետ բերում են 

յուրահատուկ հրաշքներ: Առանց այդպիսի միջամտության Ես չէի կարող փրկել այն 

հոգիներին, որոնց այնքան ցանկանում եմ փրկել:   

Գնացեք և պլանավորեք ձեր խաչակրաց աղոթքների ժողովները ձեզ տրված 

ձևաչափով, սակայն բաժանեք դրանք մասերի, որպեսզի կարողանաք կենտրոնանալ 

առանձին նպատակների վրա: Անհրաժեշտություն չկա ասել բոլոր աղոթքները 

միասին, չնայած Ես կոչ եմ անում, որ ասեք որքան հնարավոր է շատ շաբաթվա 

ընթացքում: 

Դուք Ինձ այնպիսի ուրախություն և սփոփանք եք բերում, Իմ թանկագին 

հետևորդնե՛ր: Ես շնորհում եմ ձեզ  ուժի և խիզախության Իմ օրհնությունները, մինչ 

շարունակում եք հոգիներ փրկելու ձեր ընթացքը: Ես սիրում եմ ձեզ: 

Ձեր Հիսուս 

 

Նա ուղարկվել է մասնատելու համար Իմ Եկեղեցին և 

այն մանր կտորների բաժանելու 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Սատանան կատաղության մեջ է երկրի վրա Իմ Եկեղեցու դեմ, և 

նրա թունաավորումը շարունակում է թափանցել եկեղեցու պատերից ներս: 

Խորամանկ ինքնակոչը, ով պատրաստ սպասում է թևերի տակ թաքնված, 

համբերատրորեն, շուտով իր կառավարումը կհայտարարի Իմ խեղճ, ոչինչ 

չկասկածող սրբազան սպասավորների վրա: Ցավը, որը նա կպատճառի, չափազանց 

դժվար է Ինձ համար կրել, և չնայած դրան, այդ կառավարումը կհասնի իր 

գագաթնակետին Իմ Եկեղեցին իր ներսից չարից վերջնականորեն մաքրելու 

ժամանակ: 

Նա զգուշորեն քողարկել է իր դիրքորոշումը, և շուտով նրա փքուն պահվածքը կերևա 

իր շքեղ արքունիքում: Նրա հպարտությունը, մեծամտությունը, սեփական անձի 

հանդեպ հափշտակվածությունը սկզբում զգուշորեն թաքցված կլինեն աշխարհից: 

Արտաքին աշխարհին կլսվի թեթևացման հոգոց, մինչ շեփորները կհնչեն՝ 

հայտարարելու համար նրա ժամանակը՝ որպես Իմ Եկեղեցու ղեկավար: 

Իմ Մարմինն Իմ Եկեղեցին է, բայց Ինձ՝ Հիսուս Քրիստոսին չէ, որ նա 

հավատարմության երդում կտա, քանի որ նա սեր չունի Իմ հանդեպ: Նրա 



հավատարմությունը գազանի հանդեպ է, և ինչպե՜ս նա կծիծաղի և քմծիծաղ կտա Իմ 

այն սրբազան սպասավորների հանդեպ, ովքեր կաջակցեն իրեն: 

Նա, ով համարձակվում է նստել Իմ Տաճարում, և ուղարկված է չարի կողմից, չի 

կարող խոսել Ճշմարտությունը, քանի որ նա Ինձնից չի գալիս: Նա ուղարկվել է 

մասնատելու համար Իմ Եկեղեցին և այն մանր կտորների բաժանելու նախքան դուրս 

կթքի այն իր չար բերանից: 

Իմ Մարմինն Իմ Եկեղեցին է: Իմ Եկեղեցին շարունակում է կենդանի մնալ, բայց 

միայն նրանք, ովքեր խոսում են Ճշմարտությունը և հավատարիմ մնում Աստծո Սուրբ 

Խոսքին, կարող են լինել երկրի վրա Իմ Եկեղեցու մասը: Հիմա, երբ պետք է 

ցուցադրվի Իմ՝ Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ վերջնական վիրավորանքը Պետրոսի 

աթոռի միջոցով, դուք վերջապես կհասկանաք Ճշմարտությունը: 

Վերջին ժամանակների համար Դանիելին կանխասացված Ճշմարտության գիրքը 

հեշտությամբ չի ընդունվի եկեղեցու անդամների կողմից, քանի որ Իմ սրբազան 

սպասավորները վատ կզգան նրա բովանդակությունից, երբ հասկանան, որ Ես 

խոսում եմ Ճշմարտությունը: 

Կեղծ մարգարեն՝ նա, ով ձևացնում է որպես Իմ Եկեղեցու առաջնորդ, պատրաստ է 

հագնել այն զգեստը, որը նրա համար չի պատրաստված: 

Նա կպղծի Իմ Սուրբ Հաղորդությունը և երկու կեսի կբաժանի Իմ Եկեղեցին, իսկ 

հետո՝ նորից կկիսի: 

Նա կջանա ազատել Իմ սիրելի Երեց Բենեդիկտ XVI-ի հավատարիմ հետևորդներին, 

որոնք նշանակված են Իմ կողմից: 

Նա արմատախիլ կանի բոլոր նրանց, ովքեր հավատարիմ են Իմ Ուսուցումներին, 

կնետի նրանց գայլերի առաջ: 

Նրա գործողությունները միանգամից ակնհայտ չեն դառնա, բայց շուտով նշանները 

կերևան, երբ նա սկսի փնտրել աշխարհի ազդեցիկ առաջնորդների և բարձր 

տեղերում գտնվողների աջակցությունը: 

Երբ պղծությունն արմատավորվի, փոփոխությունները հանկարծակի կլինեն: Դրան 

շուտով կհետևեն նրա կողմից արվող հայտարարությունները՝ բոլոր հավատների և 

մյուս կրոնների միավորման միջոցով ստեղծել մի միասնական կաթոլիկ եկեղեցի: 

Նա կհասցնի մեկ համաշխարհային կրոնի և կկառավարի հեթանոս կրոնների վրա: 

Նա կգրկի աթեիզմը՝ խարխլելով խորանները, կասի որ դրանք այսպես կոչված 

մարդու իրավունքները հալածելու համար են: Այդ նոր ընդգրկուն եկեղեցում բոլոր 

մեղքերն ընդունելի կհամարվեն Աստծո Աչքում: 

Ով էլ որ համարձակվի դեմ կանգնել նրան, կփնտրվի և կպատժվի: Այն քահանաները, 

եպիսկոպոսներն ու կարդինալները, ովքեր կհակառակվեն նրան, կվտարվեն և 



կզրկվեն իրենց պաշտոններից: Մյուսների վրա կբռնանան և կհալածեն, և շատ 

քահանաներ ստիպված կլինեն թաքնվել: 

Իմ այն խեղճ սրբազան սպասավորներին, ովքեր ճանաչում են Իմ Ձայնը հիմա, 

խնդրում եմ լսեք Ինձ մինչ Ես հասնում եմ դեպի ձեզ՝ սփոփանք բերելու համար: Ես 

երբեք ձեզ չեմ խնդրի մերժել երկրի վրա Իմ Եկեղեցին, քանի որ այդ Ես էի՝ ձեր սիրող 

Փրկիչը, ով ստեղծեց այն: Ես առաջարկեցի Իմ Մարմինը որպես կենդանի 

զոհաբերություն ձեզ փրկելու համար: Ձեզ տրվել է պատասխանատվությունը 

վկայելու Ինձ համար, որպեսզի փրկեք նրանց հոգիները ում դուք ուղղություն եք 

տալիս և առաջնորդում: 

Այն, ինչ պետք է անեք, վստահելն է Ինձ և շարունակել Ինձ ծառայելը: Այն, ինչ չպետք 

է անեք, ընդունելն է ցանկացած վարդապետություն, որը կներկայացվի ձեզ, և որը 

դուք անմիջապես կիմանաք, որ չի համապատասխանում Իմ Ուսուցումներին: Դուք 

պետք է անեք այն, ինչ ձեր սիրտը կասի ձեզ, սակայն իմացեք հետևյալը: 

Այս շրջանը ձեզ խորը ցավ կպատճառի, և այն թարմ վիշտը որը կզգաք երբ տեսնեք թե 

ինչպես է Իմ Եկեղեցին պղծվում, ձեզ կստիպի ողբալ: Բայց դուք պետք է ճանաչեք այն 

ստերը, որոնք պատրաստվում են ներկայացնել ձեզ այնպիսին ինչպիսին դրանք կան՝ 

դիմագրավում Խաչի վրա Իմ մահին: 

Այս ավերումը կհանգեցնի Իմ Եկեղեցու կառուցվածքի փլուզմանը: Շենքերի 

փոփոխություններն ու հարմարացումները նոր համաշխարհային եկեղեցու համար 

ստեղծված նոր տաճարի հետ միասին կկառուցվի և կտեղակայվի Հռոմում: 

Վստահ եղեք, որ ճիշտ ինչպես Իմ Տաճարը կպղծվի, այնպես էլ Ինձ՝ Հիսուս 

Քրիստոսին, Փրկչին, կպղծեն և կնետեն աղբանոցը: 

Ձեր Հիսուս 

 

Մինչև Ավագ ուրբաթ շատ հոգիներ կսկսեն հասկանալ, 

որ մարդկությանը տրվելիք Իմ Նախազգուշացումն 

աշխարհի վրա է 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, մինչև Ավագ ուրբաթ շատ հոգիներ կսկսեն հասկանալ, որ 

մարդկությանը տրվելիք Իմ Նախազգուշացումն աշխարհի վրա է: 

Հենց որ պղծությունը երևա, այս Պատգամների Ճշմարտությունը իսկապես 

կհասկացվի: 



Հավաքվեք միասին, միավորվեք աղոթքի մեջ, քանի որ մի խավար ամպ կծածկի 

երկիրը: Պատիժները կիջնեն մարդկության վրա մինչ այն ընկղմվում է Աստծո Խոսքի 

հանդեպ անտարբերության և անզգայության անդունդի մեջ: 

Նրանք, ովքեր իրենց մեջքն են շրջել Խաչի վրա Իմ մահվամբ մարդկությանը տրված 

Ընծաների հանդեպ, կարթնանան և կտեսնեն թե որքան զավեշտական են իրենց 

հոգիները երևում Իմ Աչքում: Շուտով նրանք կտեսնեն, որ իրենց միայն մի կարճ 

ժամանակ է տրված ապաշխարելու համար: Քանի որ Իմ համբերությունը մեծ է, բայց 

Իմ տխրությունը խորն է: Այնքան դառն են նրանց սրտերը, որ նրանք ոչ միայն 

փախչում են Ինձնից՝ իրենց սիրող Հիսուսից, այլև զրկում են իրենց Իմ Ընծաներից, 

որոնք Ես ձրի կերպով մատչելի եմ դարձրել նրանց համար: 

Ինչպե՜ս են նրանք խաբվել՝ հավատալով իրենց սեփական պատրանքներին, թե 

աշխարհն իրենցն է ապրելու համար որ ճանապարհն էլ որ իրենք ընտրեն, առանց 

հոգ տանելու դանդաղեցնել բավականության հետևից իրենց վազքը: Այս աշխարհն 

այլևս նրանցը չի լինի վերցնելու համար, որովհետև այն միայն ժամանակավոր վիճակ 

է: Շուտով նրանք իրենց կգտնեն մի նոր վիճակի մեջ, և նրանցից շատերի համար այն 

Իմ Նոր Դրախտի մեջ չի լինի: 

Իմ միջամտությունը մոտ է, և աշխարհը փրկելու Իմ Պլանը շուտով ամբողջապես 

հայտնի կդառնա: Հպարտությունը ձեր ամենամեծ թշնամին է, և սատանայի 

ամենամեծ մեղքը: Երբ Իմ Անվամբ ինչ-որ մեկը հրաժարվում է մյուսից, 

հանդիմանում մյուսին, և մեղադրանքով մատնացույց անում մյուսին, ապա նրանք 

դարձել են սատանայի մեղքի զոհը: 

Հպարտության մեղքն է, որ կլինի մարդկության անկումը, և որը շատ հոգիներ կնետի 

դժոխքի կրակների մեջ: 

Մի դարձեք չարի այս անեծքի զոհը և լուռ մնացեք, եթե չեք համաձայնվում նրանց 

հետ, ովքեր բարձրաձայն բղավում են Իմ դեմ իրենց բերաններից թափվող ստերով, 

նույնիսկ այն դեպքում, երբ գիտեք որ նրանք չեն խոսում Ճշմարտությունը: Դուք 

պետք է ցածրացնեք ձեր աչքերը և պարզապես հռչակեք Իմ Խոսքը: 

Պաշտպանեք Ինձ միայն աշխարհին հայտարարելով այն, ինչ գիտեք հոգիներ 

փրկելու Իմ Պլանի մասին: Եվ նույնիսկ երբ այդ հոգիները, ովքեր հավատացած են թե 

Իմ մասին իրենց իմացությունը իրենց իրավունք է տալիս հանդիմանել ուրիշներին և 

ձեզնից պատասխաններ պահանջել, դուք երբեք չպետք է պաշտպանեք Ինձ 

վիճաբանությունների միջոցով: 

Շուտով աշխարհում շատ իրադարձություններ կցնցեն մարդկության մեծ մասին: 

Նույնիսկ ամենաքիչ հետաքրքրված մարդիկ, ովքեր իրենց կյանքն անց են կացնում 

աշխարհիկ նկրտումների վակուումի մեջ, հոգևոր հարցերի նկատմամբ քիչ ժամանակ 

տրամադրելով, կսկեն հասկանալ որ շատ փոփոխություն կա: Նրանք կիմանան, որ 

այդ փոփոխություններն իրենց ընկալման սահմաններից այն կողմ են, և դա 

կհանգեցնի որ նրանք ավելի բաց դառնան Աստծո Խոսքի հանդեպ: 

Ձեր Հիսուս 



 

Մայր Փրկության. Խաչակրաց աղոթքի խմբերը 

միլիարդավոր հոգիներ կփրկեն 
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Իմ սիրելի զավա՛կ, այս ժամաակ դու նույնիսկ ավելի միայնակ և մեկուսացված 

կզգաս մինչ Աստծո Սուրբ Խոսքը բարձրաձայն աղաղակում է՝ մարդկությանը 

նախազգուշացնելու համար իրենց հոգիները նախապատրաստելու 

անհրաժեշտությունը: 

Զավակնե՛րս, հիմա է որ պետք է խնդրեք Իմ սիրելի Որդուն՝ պահելու ձեր 

արիությունը այն խավար օրերի, ամիսների և տարիների ընթացքում, որ ձեր առջևում 

են: Դուք պետք է ուրախանաք, որովհետև այնքան շատ հոգիներ, ոգեշնչված Սուրբ 

Հոգով, պատասխանել են Իմ Որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի կանչին: Նա ձեզ բոլորիդ 

այնքան շատ է սիրում, որ ինձ՝ ձեր սիրող Մորը ուրախության արցունքներ է բերում: 

Ձեր հասկացողությունից վեր է թե ինչպես Նա կտարածի Իր Գթասրտությունը, և նա 

Իր Սրտին կմոտեցնի նույնիսկ նրանց, ովքեր անարգում են Իրեն:  

Արդեն շատ չի մնացել մինչև Նրա Երկրորդ Գալուստը, ուստի դուք պետք է Փառք 

տաք Աստծուն: Նախապատրաստվելու համար դուք պետք է 

Հաշտություն/Թողություն ստանաք որքան հնարավոր է հաճախ, և շարունակեք 

աղոթել հոգիների համար: 

Չնայած Աստված Ամենակարող է, և Նրա Փառքը հիմա ամբոջապես կհասկացվի երբ 

դուք վկայություն տաք Նրա Երկրորդ Գալուստի համար, դուք, Նրա մնացորդ 

բանակը, պետք է օգնեք Նրան մարդկությանը փրկելու Նրա պլանում: 

Խաչակրաց աղոթքի խմբերը միլիարդավոր հոգիներ կփրկեն, և հետևաբար, դուք 

պետք է տարածվեք և բազմանաք: Աստծո Շնորհները դուրս են հեղվում Նրա բոլոր 

զավակների վրա ովքեր մասնակցում են այդ աղոթախմբերում: Նրանք կլինեն այն 

զրահը, որը վահան կլինի մարդկությանը հակաքրիստոսի կողմից  պլանավորած 

հալածանքի դեմ: 

Երբեք տեղի չտաք, զավակնե՛րս: Մնացեք միշտ Շնորհի վիճաի մեջ և շարունակեք 

հետևել իմ Որդու հրահանգներին: Նա երբեք չի լքի ձեզ, այնքան որ մեծ է ձեր հանդեպ 

ունեցած Նրա Սերը: 

Ձեր սիրող Մայր 

Մայր Փրկության 

 



Հայր Աստված. Մարտը հիմա մոլեգնում է Իմ 

հիերարխիայի և գազանի տիրապետության միջև 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Երկինքը սգում է վշտով այնքան վաղուց կանխասացված այդ 

սոսկալի օրվա համար: 

Հիմա ողջ մարդկությունը կկանգնի երբևէ ամենամեծ խաբեության առաջ, որը 

պատրաստվել է գազանի կողմից: 

Իմ Որդու արցունքները, ում մահը Խաչի վրա իմ զավակներին ազատություն տվեց, 

հիմա տառապանքով ընկնում են ողջ աշխարհի վրա այս ժամանակ: 

Իմ Բարկությունը պարփակված է այս պահին, բայց Իմ Զայրույթը մեծ է: Շատ շուտով 

խաբեությունը պարզ կդառնա բոլոր նրանց, ովքեր նշանակված են Իմ Որդու կողմից՝ 

առաջնորդելու Նրա հոտը երկրի վրա: 

Մարտը հիմա մոլեգնում է Իմ հիերարխիայի և գազանի տիրապետության միջև: Այն 

ցավոտ կլինի, բայց շուտով պատիժը, որը կհետևի թշնամու և նրա զինակիցների 

կողմից նյութված չար հալածանքին, կսրբի կտանի նեխումը: 

Ես կոչ եմ անում Իմ բոլոր զավակներին շրջվել դեպի Իմ Որդին և իրենց ողջ 

վստահությունը դնել Նրա վրա այս պահին: 

Քաջ եղեք, փոքրիկնե՛րս, քանի որ այդ ցավը կարճատև կլինի: Գազանի և կեղծ 

մարգարեի հետևողներին կտրվի ներըմբռնում Իմ Ձեռքի Զորության միջոցով, նրանց 

ետ՝ դեպի Իմ Որդու Սիրտը բերելու համար: Եթե նրանք մերժեն այս Ընծան, ուրեմն 

կորած են և կկրեն այն նույն տառապանքը, որը ինքնակոչին է սպասվում, ով կնետվի 

հավիտենության անդունդ: 

Կեղծ մարգարեի թագադրումը կտոնվի մասոնական խմբավորումների կողմից այն 

բոլոր անկյուններում, որոնք նախապատրաստում են Իմ զավակների հալածանքի 

վերջնական էտապները: 

Նրանք, ովքեր կտոնեն նրա հետ և ավելի լավ չգիտեն, ժամանակի ընթացքում ավելի 

շատ ցավ կզգան, քան նրանք, ովքեր գիտեն Ճշմարտությունը: 

Սպասեք հիմա քաջությամբ և հույսով, քանի որ այդ ամենը պետք է կատարվի 

նախքան Իմ Որդու Փառապանծ Թագավորումն ի ցույց կդրվի: 

Դուք պետք է ձեր հավատարմությունը տաք Իմ սիրելի Որդուն միշտ և մերժեք 

ընդունել ստեր: Եթե և երբ ձեզ խնդրեն մասնակցել մի նոր Պատարագի, իմացեք, որ 

դա կլինի երբևէ սատանայի կողմից Իմ զավակներին պարտադրված ամենամեծ 

անեծքը: 



Իմացեք, որ Երկինքը կառաջնորդի ձեզ, և որ արժանապատվությամբ ընդունելով 

ցավը, դուք կօգնեք Իմ Որդուն իրականացնել վերջնական ուխտը: 

Ձեր սիրող Հայր 

Աստված Ամենաբարձրյալ 

 

Նրա գահը գողացվել է: Նրա զորությունը՝ ոչ: 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես դատապարտվել եմ մահվան երկրորդ անգամ: Հռոմում 

ղեկավարման վիրավորանքը, որին ականատես եղար այսօր, Ինձ երկու մասի է 

բաժանում: 

Երբ Ես կանգնեցի Ինձ սպանողների առջև, մեղադրվելով հերձվածության և 

Ճշմարտությունը համարձակվել խոսելու մեջ, Իմ առաքյալները փախան և կորան: 

Նրանք, ովքեր հետևում էին Ինձ և ընդունում Իմ Ուսուցումները, դավաճանեցին Ինձ 

երբ Իմ Խոսքի դեմ ելան իշխանությունները: Նրանք սկսեցին կորցնել վստահությունն 

Իմ հանդեպ և կասկածել Ինձ: 

Իմ հետևորդներից ոմանք հավատացին հերձվածության ոճիրներին, որոնց մեջ Ես 

մեղադրվում էի, և որ դրանք ապացուցված են: Այնքան զորեղ էին Ինձ 

մեղադրողները՝բարձրաստիճան մարդիկ, էկզոտիկ զգեստներով, և քայլում ու խոսում 

էին իսկական իշխանություն ունեցողների պես, որ քչերը կասկածեցին նրանց: 

Ինձ փորձում էին, դեմ կանգնում, ծաղրում, նվաստացնում, ծաղր ու ծանակի 

ենթարկում Ճշմարտությունը խոսելու համար: Մարդիկ ընկնում էին այդ 

ղեկավարների առջև՝ հզոր ձայն ունեցող մարդկանց, և որոնց իշխանությունը երբեք 

հարցականի տակ չէր դրվում: Իմ Ձայնը դարձավ ինչպես շշնջոց Ինձ մեղադրողների 

ոռնոցների մեջ: 

<<Հերձվա՛ծ>>, բղավում էին նրանք: Նրանք ասում էին, թե Ես խոսում եմ չար լեզվով, 

հայհոյում Աստծո դեմ, և ցանկանում ոչնչացնել իրենց եկեղեցին: Ուստի, նրանք 

սառնասրտորեն սպանեցին Ինձ: 

Տարբերություն չի լինի, երբ Ես փորձում եմ Իմ Ձայնը հայտնի դարձնել հիմա, երբ 

փորձում եմ նախազգուշացնել Աստծո բոլոր զավակներին այն իրադարձությունների 

մասին, որ ասացի քեզ, աղջի՛կս, վերջին մի երկու տարվա ընթացքում: Իմ Խոսքին 

կվերաբերվեն արհամարհանքով: Իմ Խոսքը հարցականի տակ կդնեն: Կասկածներ 

կսողոսկեն և մեկ անգամ ևս Իմ առաքյալները կփախչեն և կթողնեն Ինձ գայլերին: 

Չսխալվեք, Ճշմարտությունը բացահայտվել է ձեզ: Ես ասել եմ ձեզ, Իմ հետևորդնե՛ր, 

թե ինչպես ձեզ կխաբեն: Ձեզ համար շատ դժվար կլինի, որովհետև դուք հարցականի 

տակ կդնեք այդ ինքնակոչին, ով նստած է Իմ Հոր Տանը: 



Իմ սիրելի Բենեդիկտ Պապը հալածանքի ենթարկվեց և փախավ, ինչպես 

կանխասացվել էր: Ես չեմ նշանակել այդ մարդուն, ով հայտարարում է, թե գալիս է Իմ 

Անվամբ: 

Նա՝ Բենեդիկտ Պապը, ուղղություն կտա Իմ հետևորդներին դեպի Ճշմարտությունը: 

Ես չեմ լքել նրան, և Ես նրան մոտ կպահեմ Իմ Սրտին ու կտամ նրան այն սփսփանքը, 

որի կարիքը նա ունի այս ժամանակ: 

Նրա գահը գողացվել է: Նրա զորությունը՝ ոչ: 

Ձեր Հիսուս   

 

Այդ չար ժեստը Ավագ շաբաթվա ընթացքում կտեսնեն 

նրանք, ովքեր իրենց աչքերը բաց են պահում 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ինչպիսի՜ տառապանք են զգում Իմ սիրելի սրբազան 

սպասավորները, ովքեր մոտ են Իմ Սրտին, ովքեր գիտեն Ճշմարտությունը և 

ստիպված են ականատես լինել երկրի վրա Իմ Եկեղեցու պղծությանը: 

Ավագ շաբաթվա ընթացքում հատկապես մի վիրավորանք կլինի, որը կպարտադրվի 

Իմ Սուրբ Անվանը՝ փորձելով պղծել Ինձ: Այդ չար ժեստը, Ավագ շաբաթվա 

ընթացքում, կտեսնեն նրանք, ովքեր իրենց աչքերը բաց են պահում, և դա կլինի այն 

նշաններից մեկը, որով կիմանաք, որ ինքնակոչը, ով նստած է երկրի վրա Իմ 

Եկեղեցու գահին, Ինձնից չի գալիս: 

Իմ հետևորդնե՛ր, դուք պետք է իմանաք, որ աշխարհին տրված մարգարեությունները՝ 

նախազգուշացումներն այն ժամանակների մասին, երբ Իմ Եկեղեցու ներսում 

իշխանությունը կգրավեն նրանք, ովքեր հավատարիմ են գազանին, ձեզ վրա են: Այդ 

ժամանակը հիմա է: 

Հիշեք, որ նրանք, ովքեր հպարտորեն ցուցադրում են խոնարհության կրծքանշանը, 

մեղավոր են հպարտության մեջ: Հպարտությունը մեղք է: 

Դուք, որ ասում եք, թե Իմ Եկեղեցին պետք է վերանայի իր իմիջը, նորացնում եք Իմ 

Եկեղեցու վարդապետությունը և ասում, թե այն ժամանակակից դարձնելով՝ ավելի 

շատ մարդիկ կընդունեն այն, իմացեք հետևյալը:  

Դուրս եկեք Իմ Եկեղեցուց, դու՛ք, որ ասում եք, թե հետևում եք Իմ Ուսուցումներին, 

բայց ցանկանում եք փոխել օրենքները՝ թողտվություն տալու համար 

գործողություններին, որոնք մեղսալից են Իմ Աչքում: Դուք Իմը չեք: Դուք շրջել եք ձեր 

մեջքն Ինձ վրա և արժանի չեք մտնել Իմ Տուն: Սակայն հենց սա կպատահի: Դուք, և 

ձեզնից բոլոր նրանք, ովքեր փոփոխություններ են պահանջում, որոնց գրկում է 



աշխարհիկ աշխարհը, բավարարված կլինեք, քանի որ կեղծ մարգարեն ձեզ 

կհրապուրի հօգուտ իրեն, և դուք կծափահարեք նրա կարճատև ղեկավարման 

յուրաքանչյուր պահը: Բայց այդ Ինձ՝ Հիսուս Քրիստոսին չէ, որ դուք կհետևեք: Դուք 

կհետևեք մի կեղծ վարդապետության, որն Աստծուց չէ: 

Այնքան շատերը կգրկեն կեղծ մարգարեի ղեկավարումը և Ինձ մի կողմ կհրեն 

ուրախությամբ իրենց սրտում: Հետո, երբ նրա ուղիների սխալներն ակնհայտ 

կդառնան, Իմ խեղճ սրբազան սպասավորները տեղ չեն ունենա գնալու: Նրանց ցավը 

կփոխվի վախի, իսկ նրանց վախը կփոխվի հուսահատության: Նրանք չեն իմանա, թե 

ում վստահեն, բայց պետք է հասկանան հետևյալը: Իմ Մարմինը՝ Իմ Եկեղեցին կարող 

է խարազանվել և պղծվել, բայց Իմ Հոգուն երբեք չեն կարղ դիպչել, քանի որ Այն երբեք 

չի կարող մեռնել: 

Ձեզնից նրանց, ովքեր մերժում են Իմ Խոսքը հիմա և ձեզ տրվող Ճշմարտությունը՝ 

որպես մի յուրահատուկ Ընծա՝ Երկնքից, Ես օրհնում եմ ձեզ: Ես կշարունակեմ դուրս 

հեղել Իմ շնորհները ձեզ վրա մինչև ետ գաք Ինձ մոտ: Ես երբեք չեմ կարող զիջել, 

քանի դեռ կարող եմ փրկել ձեր վշտահար հոգիները: 

Իմ Եկեղեցին, ուր Իմ Ուսուցումներն ու Խորհուրդները մնում են անձեռնմխելի, 

կապրի և երբեք չի կարող մահանալ: Քանի որ Այն անհրաժեշտություն չունի 

աղյուսների և շաղախի՝ գոյատևելու համար, քանի որ Այդ Ես եմ, Հիսուս Քրիստոսը, 

Ում Մարմինը Եկեղեցին է: Դուք, Իմ հավատարիմ սիրելի քահանանե՛ր, սրբազան 

սպասավորնե՛ր և հետևորդնե՛ր, Իմ մի մասն եք: Դուք միացած եք Իմ Մարմնին՝ 

կազմելու համար Իմ Եկեղեցին երկրի վրա: Ուստի պետք է սովորեք ուժեղ լինել, 

խիզախ և հավատարիմ Իմ Սուրբ Խոսքին, անկախ նրանից, թե ինչ 

պատճառաբանություններ կներկայացվեն ձեզ դրան հակառակ: 

Ժամանակը, որ հերձվածությունը պարզ դրվի, մոտ է, և արդեն մի սոսկալի 

անհանգստություն է զգացավում Հռոմում: Երբ Սուրբ Հոգին առճակատվում է չարի 

ոգու հետ, մեջտեղով ներքև մի գիծ է բաժանում այնպես, որ երկու կողմեր են 

առաջանում: ՄԵծ բաժանումը կիջնի աչագորեն: Այդ ժամանակ նրանցից շատերը, 

ովքեր խաբվել են խաբեբայից, ետ կվազեն Իմ Սուրբ Բազուկների մեջ 

պաշտպանության համար: 

Ես ուղղություն եմ տալիս ձեզ այս վշտալի ժամանակներում և խնդրում եմ, որ դուք 

բոլորդ Ինձ հանձնեք ձեր արցունքները, և Ես ձեզ կսփոփեմ հոգով: 

Ես օրհնում եմ ձեզ: Ես բերում եմ ձեզ սրտի խաղաղություն: Ես պաշտպանում եմ ձեզ: 

Ձեր սիրող Հիսուս 

 

Մայր Փրկության. Աղոթեք Իմ Վարդարանը բոլոր նրանց 

համար, ովքեր ղեկավարում են Հռոմում 
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Իմ սիրելի զավա՛կ, սա մեծ վշտի ժամանակ է ոչ միայն քեզ համար, այլև բոլոր նրանց, 

ովքեր սիրում են իմ Որդուն: 

Ես պետք է կոչ անեմ ձեզ, սիրելի զավակնե՛ր, որ ուժեղ մնաք և հավատարիմ Աստծո 

Սուրբ Խոսքին, Հանուն իմ Որդու: Նա՝ իմ սիրելի Որդին, տառապանքով կախում է Իր 

Գլուխը, մինչ դիտում է այն սարսափը, թե ինչպես է Իր Եկեղեցին կործանվում Իր 

առջև: 

Խնդրում եմ, աղոթեք հույսի համար և ասեք իմ Սուրբ Վարդարանն ամեն օր բոլոր 

նրանց համար, ովքեր ղեկավարում են Հռոմում: Դուք պետք է աղոթեք բոլոր նրանց 

համար, ովքեր ղեկավարում են կաթոլիկ եկեղեցին: Խնդրում եմ, ներառեք այն 

մարդուն, ով նստած է Պետրոսի աթոռին, քանի որ նա շատ մեծ կարիք ունի ձեր 

աղոթքների: 

Աղոթեք, որ նա ընդունի Խաչի վրա իմ Որդու մահվան Ճշմարտությունը, և որ բացի իր 

սիրտը իմ Որդու աղերսների հանդեպ՝ Աստծո բոլոր զավակների հանդեպ 

գթասրտության համար: 

Անկախ նրանից, թե որքան դժվարին են այս ժամանակները Հռոմեական կաթոլիկ 

եկեղեցու համար, չարը չի գերիշխի և չի կարող գերշխել Աստծո Զորության դեմ: 

Շտուվ կհասկացվի իմ դերը որպես Շնորհների Միջնորդուհի, և որպես ընտրված՝ 

լինելու արևը հագած կինը, եկել է իմ ժամանակը՝ օգնելու իմ Որդուն Իր փրկության 

վերջնական պլանում: 

Ես փայփայում եմ Աստծո բոլոր զավակներին, ներառյալ նրանց, ովքեր Նրան մեծ 

ամոթ և տրտմություն են բերում: Աղթեք, որ իմ աղոթքները, որոնք տարվում են իմ 

Որդուն և ներկայացվում Նրան ձեր անունից, կարողանան օգնել մեղմացնելու համար 

այն տառապանքը, որը սպասվում է առջևում կաթոլիկ եկեղեցու ներսում: 

Իմ սերը, որպես Աստծո բոլոր զավակների Մոր, ընդգրկուն է, և ես երբեք չեմ դադարի 

ձեզ հույս բերելու իմ որոնումների մեջ, սիրելի զավակնե՛ր: 

Աղոթքները կլսվեն Երկնքում, և դուք երբեք չպետք է կորցնեք հույսը, քանի որ Իմ 

Որդու Գթասրտությունն ավելի մեծ է, քան կարող եք պատկերացնել: 

Աստծո Սերն Ամենակարող է: Խնդրեք, և կստանաք մեծ օրհնություն, քանի որ 

նախապատրաստություններն ավարտված են՝ պատրաստ Տիրոջ Մեծ Օրվա համար: 

Համբերությամբ սպասեք, սիրով և վստահությամբ, քանի որ այս բոլոր 

փորձությունները շուտով կանցնեն, իսկ հետո Նոր Երկինքն ու Նոր Երկիրը կմիանան 

որպես մեկ: Սա այն ամենն է, ինչով պետք է մտահոգվեք. Ձեր և նրանց հոգիների 

նախապատրաստությունը, ովքեր ամենից շատն ունեն ձեր աղոթքների կարիքը: 

Միայն այդ դեպքում կկարողանաք ընդունել Աստծո Լույսը և մտնել երկրի վրա Նոր 

Դրախտ: 



Եղեք խաղաղության մեջ և կենտրոնացեք միայն իմ Որդու և յուրաքանչյուր կենդանի 

արարածի հոգին փրկելու Նրա միակ ցանկության վրա: 

Ձեր սիրող Մայր 

Մայր Փրկության 

 

Իմ Տառապանքը զգում են Երկնքում բոլոր հրեշտակներն 

ու սրբերը, քանի որ Ապոկալիպսի ժամանակը մոտ է 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ինչպիսի կատաղություն, վախ և զայրույթ են զգում նրանք, ովքեր 

մերժում են ընդունել Իմ Տառապանքի Գավաթն այս ժամանակ: 

Սատանայի կատաղությունն այս Պատգամների դեմ արագորեն կավելանա, և ամեն 

ջանք կարվի՝ քեզ մերժելու համար, աղջի՛կս: 

Դու պետք է ընդունես տառապանքը, Իմ Սուրբ Կամքին քո ենթարկվելու պատճառով, 

որը քո սեփական հանաձայնությամբ է: Ուստի դու, ազջի՛կս, պետք է լուռ մնաս, մինչ 

գազանի և այն խեղճ հոգիների ճիչերը, որոնց նա օգտագործում է քեզ վրա 

հարձակվելու համար, կշարունակվեն: Ես սա ասում եմ Իմ բոլոր սիրելի 

աշակերտներին. Մնացեք հաստատուն: Պահեք ձեր գլուխները խոնարհած՝ խոնարհ 

ենթարկվածությամբ այն հոգիների համար, ովքեր չեն ընդունի Ճշմարտության 

Ընծան: 

Նրանք, ովքեր պատասխանատու են երկրի վրա Իմ Եկեղեցի ներթափանցելու 

համար, դիտավորյալ ընտրել են Պահքի ժամանակը Ինձ՝ իրենց Հիսուսին 

վիրավորելու համար,  որ մահացա տառապանքով նրանց հոգիները փրկելու համար: 

Այնքան թունավորված են նրանք, նրանք ովքեր շրջում են Հռոմի միջանցքներում, որ 

ամենամեծ նշանը կտեսնվի քաոսի մեջ, որը կվստահեցնի որ նրանք ենթարկվում են 

ինքնակոչի հրամանին: Քաոսը, անկարգությունը, բաժանումը և հակասությունը 

կերևան ամենուր Հռոմում: Այդ անկարգությունը գալիս է սատանայից, քանի որ այն 

չի կարող գալ Աստծուց: 

Զայրույթը գալիս է չարից, և նրա կատաղությունը զգալի է, երբ Իմ Լույսը տարածվում 

է Աստծո զավակների մեջ: Հայտնի դարձրեք, որ երբ մեկ ուրիշի վրա պարտադրվում 

են այդպիսի թունոտ էությամբ հարձակումներ Իմ Անվամբ, այդ Իմ Ներկայությունն է, 

որ առաջացնում է այդպիսի հակազդեցություն: 

Միայն Ես՝ Հիսուս Քրիստոսը, և Իմ հետևորդները կարող ենք լինել այդպիսի 

նախատինքի ուշադրության կենտրոնը, և ուստի, երբ տեսնեք որ դա դառնում է 

անտանելի, խնդրում եմ, ասեք այս կարճ աղոթքը. 



<<Ես կիսում եմ այս ցավը Քեզ հետ, սիրելի Հիսու՛ս, և խնդրում եմ, որ Դու օրհնես իմ 
թշնամիներին և բոլոր նրանց, ովքեր խարազանում են Քեզ, Սուրբ Հոգով: Ամեն>>: 

Տարաձայնությունը կշարունակվի, իսկ Իմ Հոգևարքը զգում են բոլոր սրբերն ու 

հրեշտակները Երկնքում, քանի որ Ապոկալիպսի ժամանակը մոտ է: 

Բռնեք Ինձնից՝ ձեր Հիսուսից և ձեր ողջ վստահությունը դրեք Ինձ վրա, մինչ Ես 

կառուցում եմ Իմ մնացորդ բանակը՝ նախապատրաստվելով հոգիների համար 

առջևում սպասվող վտանգավոր մարտին: 

Ձեր Հիսուս    

 

Երրորդ կնիքը կբացահայտվի, երբ մարդիկ կկռվեն 

սննդի համար, քանի որ սովը կհամակի մարդկությունը 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ալիքները կարձակվեն, և բազմաթիվ պատերազմների հետևանքով 

առաջացած ավերածությունը կսկսվի ինչպես կանխասացվել է: 

Կեղծ մարգարեի հայտնվելու ժամանակը կհամընկնի պատերազմների 

հայտարարման հետ աշխարհով մեկ: Այդ պատերազմները կհրահրվեն անմիջապես, 

և մարդիկ վախից կկծկվեն, երբ դրանց հետևանքները պարզ դառնան: 

Պատերազմները կսկսվեն և կտարածվեն ինչպես փոթորիկն անապատում, ուր 

գիշերվա գողի պես անմիջապես ձեռք կբերեն և կբռնեն բոլոր նրանց, ովքեր կարծում 

են թե իրենց խաղաղությունը երաշխավորված է: 

Այնքան շատ երկրներ կներգրավվեն, որ բոլորը կզարմանան: Շուտով այդ կոտորածի 

մեջ հակաքրիստոսն իրեն հայտնի կդարձնի: Խառնաշփոթությունը, վախը և բերքի 

կորուստը կբարդացնեն խնդիրը: Դրանից հետո ոչ շատ ուշ Երրորդ Կնիքը 

կբացահայտնվի, երբ մարդիկ կկռվեն սննդի համար, քանի որ սովը կհամակի 

մարդկությանը: Քաղցած սննդի պակասից, հոգով քաղցած, օգնության կարոտ, 

մարդկությունը ձեռքը կգցի ամեն ինչի և ամեն մեկին, որը շունչ քաշելու 

հնարավորություն կտա: 

Բեմը պատրաստված կլինի հակաքրիստոսի հայտնվելու և իրեն աշխարհին 

հռչակելու համար: Այդ ընթացքում մարդկությունն այնպիսի թեթևություն կզգա 

խաղաղության մարդու պատճառով, ով այնքան շատ հույս կառաջարկի, որ կդառնա 

նրա կամավոր ստրուկը: Մարդիկ կընկնեն աշխարհը վերակառուցելու և բոլոր 

ազգերին միավորելու նրա ճարտարությամբ մշակված պլանի տակ: Նրանց կասվի որ 

այդ պլանը բոլորի բարօրության և աշխարհը ահաբեկչությունից ազատելու համար է: 

Նրա ասած թշնամիները, որոնց դեմ նա կռվում է և որոնց վրա նա կհաստատի իր 

վերահսկողությունը, խաբեությամբ նրա կողմից օգտագործվող անմեղ զոհեր են, 

որոնց նա կներկայացնի աշխարհին: 



Երբ խաղաղությունը, կամ կարճատև թվացող զինադադարը վերականգնվի, այդ 

ժամանակ կգա հաջորդ էտապը՝ բոլոր ազգերի, բոլոր կրոնների, բոլոր երկրների 

միավորումը մեկի մեջ: Այս ժամանակն է, որ կեղծ մարգարեի և հակաքրիստոսի միջև 

միությունը պարզ կդառնա: 

Նրանք, ում տրված կլինի Ճշմարտությունը, և ում անունները գրված են Ապրողների 

Գրքի մեջ, կիմանան թե ինչ է կատարվում: Մյուսները, ովքեր կույր են Իմ 

Ուսուցումնեերի Ճշմարտության հանդեպ, այդքան բախտավոր չեն լինի: Այդ 

ժամանակ կմնա սպասել: Իմ Համբերությունը կնշանակի, որ Ես կձգտեմ փրկել և 

պաշտպանել նրանց, ովքեր ի վիճակի չեն լինի զանազանել Ճշմարտությունը: 

Իմ Համբերությունն ու Գթասրտությունը կհանգեցնեն Աստվածային Միջամտության 

մի հսկայական մասշտաբով՝ փրկելու համար Աստծո բոլոր զավակներին գազանի 

ճանկից, ում միակ նպատակը մեղքը խրախուսելն է: Քանի որ դուք պետք է իմանաք 

մի բան. Հակաքրիստոսի հմայիչ դյութանքի ետևում մեղքը խրախուսելու պլանն է, 

որպեսզի մարդկությունը կատարի վերջնական ընտրությունը՝ կանգնի գազանի 

կողքին Աստծո հանդեպ անհնազանդությամբ: Երբ այդ ժամանակը գա և ամեն ջանք 

արված կլինի Իմ կողմից հոգիներ փրկելու, այն կավարտվի: 

Միայն ընտրյալները կվերցվեն Իմ Թագավորություն: 

Ձեր Հիսուս 

 

Պատգամ քահանաների և Իմ բոլոր սրբազան 

սպասավորների համար, ովքեր իրենց կյանքը նվիրել են 

Իմ Սրբազան Սպասավորությանը 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, սա մի պատգամ է քահանաների և բոլոր այն սրբազան 

սպասավորների համար, ովքեր իրենց կյանքը նվիրել են Իմ Սրբազան 

Սպասավորությանը: 

Իմ սիրելի սպասավորնե՛ր, Ես ցանկանում եմ, որ դուք ենթարկվեք Եկեղեցու 

Օրենքներին և նրանց, ում պետք է հնազանդություն ցույց տաք Իմ Սուրբ Անվամբ: 

Դուք երբեք չպետք է լքեք ձեր պարտականությունները Եկեղեցու հանդեպ, և պետք է 

միշտ շարունակեք ծառայել Ինձ: Խնդրում եմ կատարեք բոլոր Խորհուրդները, ինչպես 

արել եք, բայց ավելի մեծ ջանասիրությամբ: Կատարեք, ինչպես միշտ, ձեր սուրբ 

պարտականությունները: Ձեր պարտականությունն Աստծո զավակների հանդեպ է, և 

դուք պետք է առաջնորդեք ձեր հոտը: Միշտ հավատարիմ մնացեք Իմ 

Ուսուցումներին: 



Դուք չէ, որ կլքեք երկրի վրայի Իմ Եկեղեցին, Իմ թանկագին սպասավորնե՛ր: Ձեր 

միջոցով չէ, որ Իմ Եկեղեցու ներսում կփոխվեն Օրենքները՝ նոր ուսմունքներ գրկելու 

համար: 

Դուք հավատարիմ կմնաք Իմ Եկեղեցու սպասավորությանը և կկատարեք ձեր 

պարտականությունները մինչև սոսկալի օրը: Դա կլինի այն օրը, երբ Իմ Սուրբ 

Պատարագը կփոխվի անճանաչելիության աստիճան: Աստծո թշնամիները, ովքեր 

ներթափանցած կլինեն Իմ Եկեղեցուց ներս, նրանք են, որ ձեզ մի կողմ կհրեն Ինձնից:   

Երբ նրանք ներկայացնեն նոր Պատարագը, դուք այդ ժամանակ արդեն ընտրություն 

չեք ունենա, քանի որ կիմանաք որ այն այլևս չի առաջարկում Սուրբ Հաղորդությունը: 

Այդ ժամանակ է, որ Ճշմարությունը վերջապես կբացահայտվի ձեզ, չնայած դուք 

կիմանաք նշանները դրանից առաջ: 

Այդ նշանները կընդգրկեն նոր տարօրինակ ձևերով աղոթքները հարմարեցնելը. այլևս 

չեն ասի որ հրաժարվում են սատանայից, իսկ սուրբ Խորհուրդները ոտնակոխ 

կարվեն, որպեսզի ներառեն այլ հարանվանություններին: Դուք անհարմարություն 

կզաք, չնայած դրան, պարտավորություն կզգաք հավատարիմ մնալ Իմ Եկեղեցուն: 

Այդ ժամանակ կլինի, որ երկրի վրա Իմ Եկեղեցու Գոյությունը կլինի ձեր միակ 

գոյատևման միջոցը, եթե հավատարիմ եք մնալու Իմ Ուսուցումներին: Երբ Իմ 

Ուսուցումները, Իմ Սուրբ Պատարագն ու Խորհուրդները փոխվեն, դուք չպետք է 

խաբվեք: Եթե չպահեք Իմ Օրենքները, ուրեմն կդավաճանեք Ինձ: 

Մյուս քրիստոնեական եկեղեցիների համար, Ես նախազգուշացնում եմ ձեզ, որ այդ 

թունավորումը կտարածվի նաև ձեր եկեղեցիներում: Ժամանակի ընթացքում ձեզ 

համար կդժվարանա պատվել Իմ Ուսուցումները այն ձևով, ինչպես դրանք տրվել են 

աշխարհին: Բոլոր քրիստոնյաները կտառապեն կեղծ մարգարեի և նրա զինակցի՝ 

հակաքրիստոսի բռնապետության տակ, ում դեմքը շուտով կփայլի աշխարհով մեկ 

որպես բոլոր ժամանակների ամենաազդեցիկ առաջնորդ: 

Ձեր Հիսուս 

 

Աստվածամայր. Բաժանումն աշխարհում, որը կբերվի 

Գոգի և Մագոգի կողմից, ընտանիքները երկու մասի 

կկիսի 
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Զավա՛կս, դու երբեք չպետք է կասկածես այս Առաքելության կարևորությանը կամ 

թույլ տաս որ քեզ վրա կատարվող հարձակումները շեղեն քո ուշադրությունը իմ 

սիրելի Որդուց: 



Իմ Որդու Սիրո և Գթասրտության պատճառով է, որ Նա աշխարհին բացահայտում է 

չարի՝ նախքան վերջի ժամանակը հոգիներ գողանալու պլանները: Այդ դիվային 

պլանը մշակվել է երկար ժամանակից ի վեր և կպարտադրվի Աստծո զավակներին 

մասոնական ուժերի կողմից, որոնց հավատարմությունը չարի հանդեպ է: 

Թող ոչ մեկը չկասկածի դարերի ընթացքում իմ՝ ձեր Մոր կողմից տեսանողներին 

բացահայտված մարգարեությունների մասին: Զավակնե՛րս, դուք չպետք է վախենաք: 

Դրա փոխարեն դուք պետք է հույսով լի լինեք և ուրախանաք, քանի որ Նոր Երկնքի ու 

Նոր Երկրի ժամանակը շուտով է, և վերջապես Աստծո զավակները կազատվեն 

չարից, որին ձեզնից յուրաքանչյուրն ականատես է եղել իր ողջ կյանքի ընթացքում: 

Այս ժամանակը կանխասացվել է իմ Հոր Գրքում, և այդ պատճառով, դուք պետք է 

ընդունեք Հայտնության Գրքի բովանդակության Ճշմարտությունը: Եթե չեք ընդունում 

Հովհաննեսին տրված Հայտնության Գիրքը, ուրեմն չեք կարող ասել թե ընդունում եք 

Գրքի՝ Ամենասուրբ Աստվածաշնչի մնացած մասը: 

Գալիք բաներից շատերը դժվարին և վիրավորական կլինեն, քանի որ բաժանումն 

աշխարհում, որը կբերվի Գոգի և Մագոգի կողմից, ընտանիքները երկու մասի կկիսի: 

Կեղծ մարգարեի և հակաքրիստոսի կողմից մտածված չար ծրագրերն ու խաբեբա 

պլանները կլինեն ամենամեծ խաբեությունը այն ժամանակից ի վեր, ինչ 

փարիսեցիները մերժեցին իմ Որդուն: Երբ նրանք՝ փարիսեցիները, մերժեցին իմ 

Որդուն, նրանք արգելեցին որպեսզի Ճշմարտությունը տրվի Աստծո զավակներին: 

Դա նվազեցրեց իմ որդուն հետևողների թիվը երկրի վրա Նրա գտնվելու ժամանակ, և 

խանգարեց նրանց քրիստոնյաներ դառնալ: Նույնը ճիշտ կլինի այդ երկուսի համար, 

ովքեր կկրեն բարության տեսքը, բայց Աստծո զավակներից շատերին կտանեն 

մոլորության: Նրանք շատերին կկուրացնեն Ճշմարտության հանդեպ, քանի որ այն 

սրընթաց փոփոխությունները, որոնք նրանք կբերեն իրենց ղեկավարման ընթացքում, 

մարդկանց ետ կքաշեն Աստծո Օրենքներից: 

Աստծո զավակներին կասվի, որ չարիքն ընդունելի է, և որ որոշ մեղքեր 

վիրավորական չեն Աստծուն: Մարդիկ կհավատան նրանց, և որպես հետևանք, իրենց 

մեջքը կշրջեն Աստծուն: 

Աղոթեք, աղոթեք, որ նրանց ղեկավարումը կարճատև լինի, և որ Ճշմարտությունը 

գերիշխի, որպեսզի իմ Որդու Եկեղեցին երկրի վրա կարողանա մնալ անձեռնմխելի: 

Ձեր սիրող Մայր 

Մայր Փրկության 

 

Շերտ առ շերտ նրանց չար մտադրությունները պարզ 

կդառնան, մինչ նրանք առաջ կգնան 

Երեքշաբթի, 19 մարտի, 2013թ., ժ. 22:45 



Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ Սուրբ Խոսքը հզոր քամու պես տարածվում է աշխարհով մեկ, 

այս ժամանակ, այս Պատգամների միջոցով: 

Շատերը կլսեն Իմ Ձայնը, անկախ նրանից՝ ցանկանում են, թե ոչ, քանի որ այն կհնչի 

ինչպես որոտը փոթորկից առաջ: Ոմանք կճանաչեն Սուրբ Հոգին մինչ Այն կողողի 

իրենց սրտերը: Մյուսները, դժբախտաբար, չեն ճանաչի, բայց Ես նրանց կասեմ սա: 

Դուք լսեցիք Իմ Ձայնը: Այն ալեկոծեց ձեր հոգիները, չնայած դրան, դուք խոչընդոտում 

եք Ինձ: Չնայած դրան, դուք շրջում եք ձեր մեջքը: Դուք վախենում եք Իմ Ձայնից, քանի 

որ այն կարող է ճնշող լինել, բայց մի բան դուք չեք կարող անել՝ չեք կարող Ինձ 

անտեսել: 

Այնքան հզոր է Իմ Սուրբ Հոգին, որ այն կդիպչի ձեր հոգուն, անկախ նրանից դուք դա 

ցանկանում եք, թե ոչ: Ձեզնից նրանք, ովքեր փախչում են, թաքնվում և ձևացնում, թե 

Ես Ներկա չեմ, դուք պետք է իմանաք, որ չեք կարողանա մերժել Իմ Ներկայությունը, 

անկախ նրանից թե որքան կփորձեք: 

Ձեզնից մի քանիսը կդիմադրեն Ճշմարտությանը, քանի որ չեն հավատում ձեզ 

հավիտենական կյանք առաջարկելու Իմ Խոստումին: Ձեզնից շատերի համար դա 

սարսափեցնող է, և դուք նախընտրում եք մտածել, թե Տիրոջ Մեծ Օրը ձեր կյանքի 

ընթացքում տեղի չի ունենա: Ուստի փակում եք ձեր աչքերը, ծածկում ձեր 

ականջները և սփոփանք փնտրում ուրիշ բաների մեջ: 

Անվտանգությունը, որը զգում եք, փորձում է խաղաղություն գտնել այնտեղ, որտեղ 

գտնված խաղաղությունը կարճատև կլինի: Շուտով դուք կզրկվեք Աստծո Խոսքից: 

Խոսքերը, որոնք լսում էիք, կանհետանան այն քարոզներից ու նամակներից, որոնք 

ձեր եպիսկոպոսներն ու կարդինալները հանձնում էին ձեզ և Իմ մյուս բոլոր ոչինչ 

չկասկածող հետևորդներին: 

Մասոնական սեկտերը ներթափանցում են Եկեղեցու մեջ Հռոմում: Չսխալվեք, մեկ 

Պապ կարող է լինել մեկ կյանքի ընթացքում: 

Հիմա Իմ հետևորդներից շատերը կմերժեն Իմ Սուրբ Խոսքը՝ Ճշմարտությունը, ճիշտ՝ 

ինչպես արեցին երկրի վրա Իմ դատի ժամանակ: Քեզ, աղջի՛կս, կմերժեն որպես 

հերձվածի, կծիծաղեն քեզ վրա և կծաղրեն: Դու կդառնաս մի փուշ կեղծ մարգարեի 

կողին: Բայց շուտով բոլորը կտեսնեն այն կեղծ ինքնակոչների նուրբ 

գործողությունները և խորամանկ ժեստերը, ովքեր գահակալում են Իմ Գահի վրա 

Հռոմում, քանի որ դրանք հանգեցնելու են սրբապղծության: 

Շերտ առ շերտ նրանց չար մտադրությունները պարզ կդառանան, մինչ նրանք առաջ 

կգնան, և նրանք, ովքեր օրհնյալ են Իմ կողմից իրենց վրա հեղված 

ներհայեցողությամբ, կհասկանան բացահայտվող պղծությունը: 

Գազանը պատրաստ է հիմա և կազմում է աշխարհի մի քանի առաջնորդներից 

բաղկացած մի աշխարհիկ շրջանակ՝ որպես մեկ միավորված այն ամենին, ինչն 

Աստծո Թագավորության դեմ է: Դիվական ոգիները, որոնք գրավել են այդ խեղճ 

հոգիներին նրանց հպարտության և մեծամտության պատճառով, բոլորին ի ցույց 

կդնեն իրենց նրանց ժեստերի միջոցով, որոնք կքննվեն ու հարցականի տակ կդրվեն, 



մինչև որ վերջնական պատասխանը հառնի նրանց վրա, ովքեր օժտված են 

Զանազանության Ընծայով: 

Վստահեք Ինձ: Վստահեք Վստահության այս Ընծային: Թույլ տվեք Ինձ բռնել ձեզ և 

ուղղություն տալ չար արարածների այդ ջունգլիի միջով, ովքեր ցանկանում են խժռել 

ձեր հոգիները: 

Ձեր Հիսուս   

 

Ճիշտ ինչպես կույրը չի կարող տեսնել, Հռոմի Եկեղեցում 

կլինեն այնպիսիք, ովքեր կարող են տեսնել, բայց 

կմերժեն ընդունել Ճշմարտությունը 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ Խաչելությունը նորից վերապրվում է, և յուրաքանչյուր մաս 

կապվում է Իմ Երկրորդ Գալուստին մոտեցող ժամանակի հետ: 

Հիմա, երբ Իմ Մարմինը՝ Իմ Եկեղեցին կրում է խարազանումը այնքան շատ տարիներ 

չարի ոգու պատճառով, հիմա Փշե Պսակը պարտադրվում է Իմ Եկեղեցու ներսում 

առաջնորդների վրա: 

Երբ երրորդ փուշը ծակեց Իմ աջ Աչքը, Ես այլևս չէի կարողանում տեսնել Նրանով: 

Միայն Իմ մյուս Աչքի միջոցով էի կարողանում տեսնել այն սոսկալի ցավը, որը զգում 

էր Իմ Մայրը: Հիմա, երբ Փշե Փսակը ծակում է Հռոմում Իմ Եկեղեցու առաջնորդի 

գլուխը, միայն մի կեսը կվկայի կանխասացված մարգարեությունների Ճշմարտության 

մասին: Մյուս կեսը կկուրանա և չի կարողանա տեսնել վնասը, որը գալու է Իմ 

Մարմնի՝ Իմ Եկեղեցու յուրաքանչյուր մասի վրա աշխարհի յուրաքանչյուր ազգի մեջ: 

Ճիշտ ինչպես կույրը չի կարող տեսնել, Հռոմի Եկեղեցում կլինեն այնպիսիք, ովքեր 

կարող են տեսնել, բայց կմերժեն ընդունել Ճշմարտությունը: Այնքան ցավոտ կլինի 

Ճշմարտությունը, որ Իմ այդ սրբազան սպասավորների համար ավելի հեշտ կլինի 

ընտրել հեշտ ճանապարհը: Վախկոտներ, նրանք կնախընտրեն ընտրել 

սրբապղծության ուղին, քան թե հանուն Ինձ վերցնել իրենց խաչը: 

Կլինեն նաև այնպիսիք, ովքեր սիրում են Ինձ, և այդ բաժանումը նրանց ետ չի 

կանգնեցնի իրական մահից հոգիներին փրկելու մեջ Ինձ օգնելու պլանից: Այդ խիզախ 

հոգիները, լցված Կրակի Ոգու շնորհով, կպայքարեն՝ պահպանելու համար Իմ 

Ամենասուրբ Խորհուրդները: Սրանք այն հոգևորականներն են, ովքեր կկերակրեն Իմ 

հոտը հալածանքի ընթացքում: Այդ պարզ հոգիներին կտրվի ամեն մի շնորհ, և նրանք, 

իրենց հերթին, կառաջնորդեն Իմ մնացորդ բանակը դեպի Նոր Երկնքի և Նոր Երկրի 

դարպասները: 



Մեծ խիզախություն է պահանջվում ընդունելու համար Աստծո մարգարեների Խոսքը: 

Երբեք հեշտ չէ լսել մարգարեների Խոսքերը, որոնց Խոսքերը կտրում են մինչև իրենց 

հոգիների սիրտը երկսայր սրի նման: Նրանց նախազգուշացումները ցավոտ են լսելու 

համար, բայց քաղցր՝ իրենց տված պտուղների պատճառով, քանի որ երբ Աստծո 

Խոսքը տրվում է որպես Ընծա, այն առաջարկում է փրկություն: Բռնեք Իմ Սուրբ 

Խոսքը, քանի որ այն ձեր պորտալարն է: Դուք, Իմ սիրելի հետևորդնե՛ր, 

պաշտպանված են Կենդանի Աստծո Կնիքով,  և ուստի երբեք չպետք է վախենաք: 

Ձեր թշնամիները կվիրավորեն, կանպատվեն և կհալածեն ձեզ, բայց այդ Ես՝ Հիսուս 

Քրիստոսը, կքայլեմ ձեզ հետ: Դուք, Իմ ընտրված մնացո՛րդ, որ արձագանքում եք Իմ 

Կանչին, ձեր տառապանքի միջոցով Իմ Աչքում կազատագրեք մարդկության մեծ 

մասին: 

Ես օրհնում եմ ձեզ: Ես տալիս եմ ձեզ խաղաղություն և զորություն, որպեսզի 

կարողանաք հետևել Ինձ առանց վախի ձեր սրտերում: 

Ձեր Հիսուս 

 

Բաժանման ժամանակը շուտով է, և դուք պետք է 

նախապատրաստվեք 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ինչպե՜ս է Իմ Սիրտը կոտրվում այն վշտի պատճառով, որը զգում 

են այն հոգիները, ովքեր շփոթության մեջ են Իմ վերջին Պապի՝ Իմ սիրելի Բենեդիկտի 

փախուստի պատճառով: 

Դուք, Իմ փայփայած հոգինե՛ր, այնքան շփոթված և ինչ-որ տեղ միայնակ եք զգում: Ես 

զգում եմ ձեր ցավը, և դուք պետք է սրտանց աղոթեք որ Իմ Գթասրտության Ձեռքի 

միջոցով Ես կարողանամ հասնել և սփոփել ձեր վշտացած սրտերը: 

Քեզ համար սա կլինի դավաճանության ժամանակ, աղջի՛կս, քանի որ շատերը 

նրանցից, ովքեր կանգնել են այս Սուրբ Առաքելության կողքին, կհեռանան: Դու պետք 

է հասցնես շաբաթական յոթ օրվա Սուրբ Հաղորդությանը տրվող քո պաշտամունքի 

ժամանակը, և միայն այդ ժամանակ ի վիճակի կլինես քայլել միայնակ և առանց 

վախի, որպեսզի կատարես այն առաջադրանքները, որոնք Ես կտամ քեզ և որոնցից 

շատերը չափազանց դժվար կլինեն: 

Դուք պետք է ուժեղ մնաք, դուք բոլո՛րդ, այս ժամանակ: Դուք չպետք է լսեք 

դատապարտության այն ձայներին, որոնք կազդեն ձեր նյարդերի վրա և կավելանան 

Ավագ Շաբաթվա մոտենալու հետ: 

Հաջորդ տասը օրերի ընթացքում ձեր կրելիք խաչը կլինի աշխարհին տրվող այս 

Սուրբ Պատգամների հանդեպ արվող յուրաքանչյուր հալածանք, յուրաքանչյուր 



սուտ, յուրաքանչյուր չար առարկություն: Ձեզ ոչ մի պահ թույլ չեն տա հանգստանալ, 

աղոթել կամ խորհել Իմ Ամենասուրբ Խոսքի մասին, Իմ հետևորդնե՛ր: 

Իմացեք, որ առանց Սուրբ Վարդարանի պաշտպանության, որը պետք է աղոթել ամեն 

օր, դուք բաց կմնաք կասկածների հանդեպ, որոնք Ինձնից չեն գալիս: 

Բաժանման ժամանակը շուտով է, և դուք պետք է նախապատրաստվեք: Ես 

ցանկանում եմ տալ ձեզ մի յուրահատուկ Շնորհ, որ կարողանաք դիմանալ այն 

հալածանքին և ճնշումներին, որ կդրվեն ձեզ վրա՝ խրախուսելու ձեզ որ հեռանաք Իմ 

Պատգամներից: Մեծ հավատ, վստահություն և պողպատե նյարդեր կպահանջվեն 

կենտրոնանալու համար Իմ Սուրբ Խոսքի վրա, և ուստի դուք պետք ասեք այս 

խաչակրաց աղոթքը օրական մեկ անգամ այժմվանից սկսած: 

 Խաչակրաց աղոթք (102) Աշխարհին տրվող Աստծո պատգամի հանդեպ հավատքն ու 

հավատամքը պահպանելու համար.  

Սիրելի Հիսու՛ս, երբ անկում եմ ապրում, վեր բարձրացրու ինձ: 

Երբ կասկածում եմ, լուսավորիր ինձ: 

Երբ վշտացած եմ, ցույց տուր ինձ Քո Սերը: 

Երբ քննադատում եմ, օգնիր ինձ լուռ մնալ: 

Երբ դատում եմ մեկ ուրիշին հրապարակայնորեն, կնքիր իմ շրթունքները: 

Երբ ասում եմ հայհոյություններ Քո Անվամբ, ազատագրիր ինձ և ետ բեր ինձ Քո 

պաշտպանության մեջ: 

Երբ խիզախության կարիք ունեմ, տուր ինձ անհրաժեշտ սուրը՝ մարտնչելու և 

փրկելու հոգիներին, որոնց կամենում ես: 

Երբ դիմադրում եմ Քո Սիրուն, օգնիր ինձ անձնատուր լինել և հանձնվել Քեզ 

ամբողջությամբ Քո Սիրառատ Խնամքի ներքո: 

Երբ մոլորվեմ, օգնիր ինձ գտնել Ճշմարտության Ճանապարհը: 

Երբ կասկածի տակ եմ դնում Քո Խոսքը, տուր ինձ պատասխանները, որ փնտրում եմ: 

Օգնիր ինձ լինել համբերատար, սիրող և բարի, նույնիսկ նրանց հանդեպ, ովքեր 

հայհոյում են Քեզ: 

Օգնիր ինձ՝ ներել նրանց, ովքեր վիրավորում են ինձ, և տուր ինձ շնորհը, որի կարիքն 

ունեմ՝ հետևելու Քեզ մինչև երկրի ծայրերը: 

Ամեն: 

Գնացեք, Իմ թանկագին հետևորդնե՛ր, և հիշեք, որ ձեր պարտականությունն Իմ 

հանդեպ է, ձեր եկեղեցու հանդեպ և Իմ Ուսուցումների հանդեպ: 

Ձեր Հիսուս 

 



Ես ցանկանում եմ, որ Իմ բոլոր հետևորդները ժամանակ 

անցկացանեն պահեցողության մեջ հաջորդ երկուշաբթի 

օրվանից մինչև Ավագ Ուրբաթ ժ. 15:30-ը 

Ուրբաթ, 22 մարտի, 2013թ., ժ. 21:45 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես ցանկանում եմ, որ Իմ բոլոր հետևորդները ժամանակ 

անցկացանեն պահեցողության մեջ հաջորդ երկուշաբթի օրվանից մինչև Ավագ 

ուրբաթ ժ. 15:30-ը: 

Պահեցողության նույնիսկ փոքր մի նշանը ձեզ բոլորիդ համար ներհայեցողություն 

կբացի դեպի Իմ Փրկության Պլանը, և թե ինչպես կարող եք օգնել Ինձ փրկելու բոլոր 

մեղավորների հոգիները: 

Պահեցողության միջոցով է, որ դուք նորից ամբողջական կդառնաք: Մաքրելով ձեր 

մարմինը, ձեր ոգին կնորանա: Ես նաև ցանկանում եմ, որ ստանաք 

Խոստովանության Խորհուրդը կամ էլ /մեղքերի/ թողություն այնպիսի ձևով, որը 

մատչելի է ձեզ: Խնդրում եմ, եթե ի վիճակի չեք ստանալու այդ Խորհուրդը, ապա 

ընդունեք մեղքերի բացարձակ թողության համար լիակատար ինդուլգենցիայի Իմ 

Ընծան, որը Ես տվել եմ որոշ ժամանակ առաջ: 

(Երեքշաբթի, 31 հունվարի, 2012թ., ժ. 21:30 

Դուք պետք է ասեք այս աղոթքը յոթը օր հաջորդաբար որպեսզի ձեզ տրվի մեղքերի 

բացարձակ թողության ընծան և Սուրբ Հոգու Զորությունը:  

<<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 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, 

ո՛վ Տեր, 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 համար, 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>>:)   



Այնուհետև, հոգով, Ես ցանկանում եմ որ Ինձ հետ միանաք, ասես թե ներկա եք Իմ 

առաքյալների հետ Իմ Վերջին Ընթրիքին: Դուք կկիսեք Ինձ հետ անխմոր հացը և 

կուտեք Ինձ հետ Իմ սեղանից: Դուք, Իմ հետևորդնե՛ր, կարող եք կիսել Ինձ հետ Իմ 

Տառապանքի Գավաթը, ձեր սեփական ազատ կամքով, եթե ընդունեք Իմ առաջարկը: 

Եթե կարող եք ընդունել սա, դուք, ի քավություն մահկանացու մարդու մեղքերի, 

կփրկեք միլիոնավոր հոգիներ: Ես Գթասրտություն կշնորհեմ ամենակարծրացած 

մեղավորներին ի պատասխան տառապանքի ձեր ընծայի: 

Ահա խաչակրաց աղոթքը ձեզ համար, եթե ցանկանում եք կիսել Իմ Տառապանքի 

Գավաթը: Ասեք սա, երեք անգամ, երբ որ կարող եք, բայց նախընտրելի է ցանկացած 

ժամանակ պահեցողության ընթացքում: 

Խաչակրաց աղոթք (103) Քրիստոսի հետ Տառապանքի Գավաթը կիսելու համար. 

Ես գետնամած ընկնում եմ Քո առջև, Սիրելի Հիսու՛ս, և Քո Ոտքերի մոտ՝ ինձ հետ 

անելու այն, ինչ ցանկանում ես, բոլորի բարիքի համար: 

Թույլ տուր ինձ կիսել Քո Տառապանքի Գավաթը: 

Վերցրու այս ընծան ինձնից, որ կարողանաս փրկել այն խեղճ հոգիներին, ովքեր 

կորած են և առանց հույսի: 

Վերցրու ինձ մարմնով, որ կարողանամ կիսել Քո Ցավը: 

Պահիր իմ սիրտը Քո Սուրբ Ձեռքերի մեջ և բեր իմ հոգին միության մեջ Քեզ հետ: 

Տառապանքի իմ ընծայի միջոցով ես թույլ եմ տալիս Քո Աստվածային Ներկայությանը 

գրկել իմ հոգին, որպեսզի Դու կարողանաս ազատագրել բոլոր մեղավորներին և 

միավորել Աստծո բոլոր զավակներին հավիտյանս հավիտենից: 

Ամեն: 

Ձեր կողմից այս զոհողությունը, ներկայացված Ինձ՝ Հիսուս Քրիստոսին, ողջ 

մարդկության ազատարարին, հնարավորություն կտա Ինձ դուրս հեղելու Իմ Մեծ 

Գթասրտությունը ողջ աշխարհի վրա: 

Ավելի կարևորը՝ Ես կփրկեմ նույնիսկ նրանց, ովքեր ատում են Ինձ: Ձեր աղոթքներն 

ու զոհողությունները նրանց միակ փրկարար շնորհն են, քանի որ առանց դրանց 

նրանք կոչնչացվեն չարի կողմից: 

Եթե չեք ցանկանում կրել այդ տառապանքը, Ես կշնորհեմ ձեզ մեծ օրհնություններ և 

կխնդրեմ, որ շարունակեք Ինձ հետ Իմ ճամփորդության մեջ՝ արթնացնելու համար 

աշխարհն իր թմիրից, և այդպիսով Ես կկարողանամ վեր բարձրացնել խաբեության 

քողը, որը ծածկում է աշխարհը: 

Ձեր Հիսուս 

 



Աստվածամայր. Իմ Որդու Մարմինը պատառոտվել էր 

ծվենների 

Շաբաթ, 23 մարտի, 2013թ., ժ. 23:45 

Զավա’կս, շատերը չեն հասկանում Համա-Ազատարարուհու իմ դերը: Ոչ էլ գիտեն, թե 

ինչու է դա այդպես: 

Երբ ես ընդունեցի կանչը՝ դառնալ Աստծո Մայրը, ես կապվեցի Աստծո մարդկության 

Փրկության Ուխտին: 

Երբ ես կրեցի իմ Որդուն, ես զգում էի այն նույն սերը, ինչ ցանկացած մայր կզգար իր 

զավակի հանդեպ: Այդ մաքուր, գեղեցիկ, փոքրիկ տղան իմ մասնիկն էր՝ իմ սեփական 

մարմինն ու արյունը: Սակայն ես գիտեի նաև, որ Նա այնպիսին չէ, ինչպիսին 

ցանկացած այլ երեխա: Նրա Հոգին ներս մտավ իմ հոգու մեջ հենց որ իմ աչքերը 

տեսան Նրան: Նա և ես միահյուսված էինք որպես մեկ, ուր ես զգում էի ամեն մի 

Զգացմունք, Ուրախություն, Ցավ և այն Սերը, որը ընթանում էր Նրա միջով: Ես գիտեի 

նաև, որ Նա Աստվածային է, և որ ես, որպես այդպիսին, սոսկ Նրա ծառան էի, չնայած 

Նա երբեք դա զգացնել չէր տալիս: 

Որպես մանուկ, Նա դնում էր Իր Աստվածային Գլուխն իմ կրծքին և Սիրո խոսքեր 

մրմնջաւմ այնպիսի զգացմունքով, որը լցնում էր իմ սիրտը և ինձ թվում էր, թե այն 

կպայթի երջանկությունից: Նա՝ իմ այդ փոքրիկ երեխան, դարձավ այն ամենն, ինչի 

համար ես ապրում էի: Յուրաքանչյուր հպումն ինձ լցնում էր անհավատալի 

քնքշությամբ և ուրախությամբ: Բոլորը, ովքեր տեսնում էին նրան, նույնիսկ մանուկ 

հասակում, ասում էին ինձ թե որքան յուրահատուկ էր Նա: Նրա թափանցող Աչքերը 

հուզում էին նրանց հոգիները, և շատերը չգիտեին թե ինչու: 

Այդ յուրահատուկ կապը իմ և իմ սիրելի Որդու միջև երբեք չէր կարող խզվել: Ես 

գիտեի, որ ծնվել եմ միայն նրա համար, որ դառնամ Նրա Մայրը: Այդ դերն իմ 

գոյության միակ պատճառն էր: 

Եվ ուստի, Նրա յուրաքանչյուր կարիքին ես պատասխանում էի, իսկ Նա, այնպիսի 

Սիրով և Կարեկցանքով, իմ բոլոր կարիքները դնում էր Իրենից առաջ: Նրա 

ցանկությունները միշտ կատարվում էին իմ՝ Նրա Մոր, Նրա խոնարհ ծառայի կողմից: 

Երբ Նրան չհավատացին թե մարդու Որդին է, երբ Նա հռչակեց Ճշմարտությունը և 

արեց ինչպես Իր Հայրն էր ցանկանում, ես դառն արցունքներ էի հեղում: Ինչպիսի 

տառապանք էր ինձ համար տեսնել Նրա հալածանքը: 



Ես կրում էի Նրա ցավը, ոչ թե ինչպես ցանկացած մայր երբ տեսնում է որ իր որդուն 

ցավ են պատճառում, այլ Նրա ցավը դարձավ իմը, իսկ իմ ցավը՝ Նրանը: 

Նրան ստիպեցին քայլել՝ ձեռքերն առջևում իրանին պարաններով կապված, որը 

նշանակում էր, որ Նա կարող էր քայլել միայն տեղաշարժվելով՝ ամեն անգամ մի 

փոքր: Երբ Խաչը գցեցին Նրա պատառոտված և ծվենների մասնատված Մարմնի վրա, 

իմ ցավն այնքան սոսկալի էր, որ անընդհատ ուշագնաց էի լինում: 

Իմ ցավը սոսկ ֆիզիկական չէր. Վիշտը ծակում էր իմ Սիրտը և երկու մասի բաժանում 

այն: Մինչ օրս իմ Սիրտը միահյուսված է իմ Որդու Սրտին, և Ավագ շաբաթվա 

ընթացքում ես իմ Որդու հետ նորից ու նորից վերապրում եմ այդ ցավը, տառապանքը 

և հալածանքը: 

Զավակնե’րս, դուք չեք կարող բացատրելով հասկանալ այն վայրագությունը, որը 

հասցվեց իմ Որդուն: Այնքան սարսափելի էր խարազանումը: Իմ Որդու Մարմինը 

պատառոտվել էր ծվենների: 

Երբեք մի մոռացեք, որ Նա մարդու Որդին էր՝ ուղարկված ազատագրելու համար 

երկրի վրա գտնվող յուրաքանչյուր հոգու, ներառյալ նրանց, ովքեր այսօր ապրում են 

աշխարհում: Նա մեռավ սոսկալի հոգևարքով, որպեսզի փրկի ձեզնից 

յուրաքանչյուրին և ամեն մեկիդ այսօր: Նրա Տառապանքը չավարտվեց Գողգոթայում: 

Նա դեռևս կրելու է այն մինչև Իր Երկրորդ Գալուստի Մեծ Օրը: 

Նրանք, ովքեր անտեսում են Երկնքից եկող այս նախազգուշացումները, ազատ են 

այդպես վարվելու: Նրանք չեն դատվի այդ մերժումի պատճառով: Բայց, քանի որ 

նրանք ավելի են հեռանում Երկնքից տրվող այդ հայտնությունների 

Ճշմարտությունից, նրանք կգայթակղվեն դեպի մեղքը: Նրանք կգայթակղվեն այն 

մեղքերով, որոնք իմ Որդու երկրի վրայի Եկեղեցու թշնամիների կողմից 

կհայտարարվեն թե այլևս մեղքեր չեն: 

Շնորհակալ եմ, զավակնե’րս, որ բացել եք ձեր միտքը, սիրտը և հոգին Երկնքից եկող 

այս կանչի հանդեպ, որն ուղարկվել է ձեզ այն Սիրո պատճառով, որն Աստված ունի 

Իր բոլոր զավակների հանդեպ: 

Ձեր սիրող Մայր 

Մայր Փրկության   

 



Իմ Առաքելությունը ձեզ նոր Աստվածաշունչ տալը չէ, 

քանի որ դա երբեք չի կարող լինել, որովհետև Իմ Հոր 

Գիրքը պարունակում է ողջ Ճշմարտությունը  
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Իմ սիրելի աղջի’կ, երբ նրանք, ովքեր սիրում են Ինձ, հարցնում են քեզ, թե որն է քո 

Առաքելության նպատակը, քո պատասխանը պետք է լինի՝ ձեր հոգիները փրկելը: 

Երբ քեզ վրա ծիծաղեն, ծաղրեն քեզ և հարցնեն, թե ինչն է քեզ իրավունք տալիս 

հռչակելու Աստծո Խոսքը, պատասխանը սա է. Որպեսզի Հիսուսը կարողանա փրկել 

ձեր հոգիները: Իսկ հետո, երբ նրանք, ովքեր արդեն հռչակում են Իմ Սուրբ Խոսքը և 

հետևում են Իմ Ուսուցումներին, քեզ մեղադրեն հերձվածության մեջ, ապա նրանց 

պատասխանը սա է. Դուք, որ հավատարիմ եք Քրիստոսին, չե՞ք մտածում, որ դուք 

նույնպես մեղավորներ եք Աստծո Աչքում: Մի՞թե դուք նույնպես չեք ցանկանում 

փրկել ձեր հոգիները: 

Մեղքը միշտ կկանգնի ձեր և Աստծո միջև: Ոչ մի հոգի, ներառյալ ամենակարծրացած 

մեղավորներն ու ձեր միջից նրանք, ովքեր ընտրյալ հոգիներ են, երբեք ազատ չեն լինի 

մեղքից, մինչև Ես նորից չգամ: Դուք ազատվում եք ամեն անգամ, երբ խոստովանում 

եք ձեր մեղքերը, բայց ձեր հոգին մնում է մաքրված միայն մի կարճ ժամանակ: 

Երբեք մի զգացեք, թե Կյանքի Սնունդի կարիքը չունեք: Իմ Լույսը բերում է ձեզ հիմա 

Ինձ մոտ այս շատ յուրահատուկ Առաքելության միջոցով: Ես ձեզ տալիս եմ մեծ 

օրհնություններ և յուրահատուկ շնորհներ երբ արձագանքում եք Իմ կանչին, մինչ Ես 

նշան եմ անում ձեզ դեպի Իմ Նոր Թագավորությունը՝ Իմ Նոր Դրախտը: 

Դուք հավատում եք, որ Աստված կարիք չունի ուղարկելու մեկ այլ մարգարեի, որ 

մարդկությունն ազատագրվել է սաատնայի իշխանությունից Խաչի վրա Իմ 

Մահվամբ, որ ձեզ արդեն տրվել է Ճշմարտությունն Իմ Ուսուցումների միջոցով, և որ 

Ճշմարտությունը պարունակվում է Իմ Հոր Գրքում՝ Ամենասուրբ Աստվածաշնչի մեջ: 

Եվ դուք ճիշտ եք, բացառությամբ հետևյալի. Դեռևս շատ բան կա, որ պետք է իմանաք, 

քանի որ Հայտնության գրքում պարունակվող մարգարեությունները չգիտեք: Ձեզ 

տրվել է ամփոփումը, չնայած դրան, ձեզնից շատերը մերժում են ընդունել նրա 

բովանդակությունը: Դուք նախատում եք Հայտնության գիրքը և ցանկություն չունեք 

այն հասկանալու: 

Իմ Առաքելությունը ձեզ մի նոր Աստվածաշունչ տալը չէ, քանի որ դա երբեք չի կարող 

լինել, որովհետև Իմ Հոր Գիրքը պարունակում է ողջ Ճշմարտությունը: Իմ 

Առաջադրանքը, մի աշխարհում որն ընկել է հեթանոսության մեջ, մի կողմից՝ ձեզ 



Ճշմարտությունը հիշեցնելն է, իսկ մյուս կողմից՝ձեր հոգիները նախապատրաստելը 

Իմ Երկրորդ Գալուստի համար: 

Ձեզնից շատերն ասում են թե պատվում են Ինձ, բայց շատերն են հեռացել 

Ճշմարտությունից: Շատերը չեն հավատում սատանային և դժոխքի գոյությանը, և 

որպես այդպիսին՝ լրջորեն չեն վերաբերվում մեղքին: Ձեզ գցել են մեծ սխալի մեջ՝ 

մեղքի հանդեպ ձեր հանդուրժողականության միջոցով: Եվ հիմա ամենածանր 

սխալները դուրս կգան ողջ քրիստոնեական եկեղեցիներով մեկ ուր մեղքը մի կողմ 

կնետվի: Ձեզ կտանեն դեպի խաբեության մի վարդապետություն: Դա չարի կողմից 

մշակված մի պլան է՝ ձեզ Ինձնից հեռացնելու համար: 

Քանի որ Իմ Աստվածային Ներկայությունը՝ Իմ Մարմինն ու Իմ Արյունը 

պարունակվում է աշխարհում յուրաքանչյուր Պատարագի սեղանի վրա, դուք 

կարողացել եք պայքարել մեղքի դեմ: Բայց հիմա, երբ Սուրբ Հաղորդությունը 

վերացնելու պլանը մոտենում է, դուք անօգնական կլինեք: 

Ահա թե ինչու Ես ձեզ բացահայտում եմ գալիքի Ճշմարությունը, որպեսզի 

կարողանամ նախապատրաստել ձեզ: Ես ձեզ կանչում եմ հիմա միայն այն 

պատճառով, որ Սիրում եմ ձեզ: 

Երբ սխալներն ի ցույց գան, այդ ժամանակ կհասկանաք, թե որքան շատ բան ունեք 

սովորելու, և թե ինչպես է հպարտությունը խանգարել ձեզ ընդունելու Իմ 

Գթասրտության Ձեռքը, և թե ինչպես դուք ոչինչ եք առանց Ինձ: 

Ձեր Հիսուս 

 

 

Ամենամեծ սարսափը, որին Ես ականատես եղա Իմ 

Ժամանակ Ձիթենյաց պարտեզում, ժամանակների վերջի 

մեղքի խարազանն էր 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ամենամեծ սարսափը, որին Ես ականատես եղա Իմ Ժամանակ 

Ձիթենյաց պարտեզում, ժամանակների վերջի մեղքի խարազանն էր, որը սատանան 

Ինձ ցույց տվեց. Ես տեսա մահկանացու մարդու հեռացումը Աստծո Օրենքներից: Նա՝ 

Չարը, ցույց տվեց Ինձ սարսափելի պատկերներ, ամեն պատճառաբանություն 

բերելով որպեսզի փորձի Ինձ գայթակղեցնել, թե ինչու Ես պետք է շրջվեմ Իմ Հոր 



Կամքից: Նա ցանկանում էր տառապանք պատճառել Ինձ, և ուստի ցուցադրում էր 

այն զորությունը, որն ինքը դեռևս կունենար, չնայած Խաչի վրա Իմ մահին: 

Ինձ ցույց տրվեց երկրի վրա Իմ Եկեղեցու վերջնական ավերումը: Եկեղեցու ներսում 

իշխանության գրավումը մասոնական սեկտերի կողմից: Մարդու 

անբարոյականությունը: Ամոթի պակասը Աստծո զավակների կողմից, մինչ նրանք 

ընկնում էին մարմնի ստոր մեղքերի մեջ: Անմեղների սպանությունը և նրանց 

սխալները, ովքեր հայտարարում էին թե խոսում են Իմ Անունով: 

Այնքան ուժեղ է սատանան, որ նա Իմ Մտքում կասկածներ դրեց Իմ մարդու Որդին 

լինելու վերաբերյալ: Ես, Իմ Աստվածայնությամբ, չէի կարող տեղի տալ մեղքին, բայց 

Ես սա ասում եմ ձեզ, որպեսզի մարդկությունը կարողանա հասկանալ, թե ինչպես 

կարող է չարը ձեզ գայթակղեցնել, որ շրջվեք Ինձնից: 

Սատանան չի ներկայացնում չարիքն ամենաակնառու ձևով: Դրա փոխարեն նա 

քողարկում է չարը որպես լավ: Նա խորամանկ է և կարող է խաբել նույնիսկ ձեր միջի 

ամենասուրբ մարդկանց, հավատացնելով թե սուտը Ճշմարտություն է: 

Մինչ մարդիկ հեռանում են Իմ Ուսուցումներից, նրանք կամովին կգրկեն մեղքը 

ագահությամբ իրենց սրտում: Առանց ուղղություն ստանալու նրանք միշտ կընկնեն 

շնորհից: Երբ Իմ Անունը սրբվում է երկրի երեսից, մարդն ի վիճակի չի լինի գտնել 

Աստծուն: 

Նշանակություն չունի թե ինչ կրոնի եք հետևում, որովհետև դեպի Աստված տանող 

ձեր միակ ուղին Իմ՝ Նրա միակ Որդու միջոցով է: Խաչի վրա Իմ Մահվան պատճառով 

Ես փրկեցի ձեզ դժոխքի կրակներից, ներառյալ այսօր աշխարհում ապրող 

յուրաքանչյուր կնոջ, մարդու և երեխայի: Եթե չեք ընդունում սա, ապա չեք կարող 

ներս մտնել դրախտի դարպասներից: Միայն Որդու միջոցով է, որ կարող եք 

ներկայացվել Հորը: Մերժեք Ինձ՝ Հիսուս Քրիստոսին, և դուք կմերժեք ձեր 

փրկությունը: 

Որքա՜ն քիչ եք սովորել մեղքի մասին, և այն մասին, թե ինչպես է այն անջատում ձեզ 

Աստծուց: Մեղքի տարածումն այսքան շատ չի եղել Աստծո կողմից աշխարհի 

ստեղծումից ի վեր: Դուք՝ մեղավորներդ, հասել եք նոր խորությունների, որն Ինձ 

նողկանք է պատճառում: Դուք նույնիսկ ձեր խնամքին վստահված փոքրիկներին եք 

դարձրել այնպիսին, որ իրենց պահեն դևերի պես: Դուք բարեգործության, սիրո և 

կարեկցանքի պակաս ունեք միմյանց հանդեպ, չնայած դրան ձեզնից շատերն ի ցույց 

են դնում հավատի իրենց գործողություններն աշխարհին՝ տեսնելու և դրանցով 

հիանալու համար: Ճիշտ ինչպես փարիսեցիներն էին թելադրում Աստծո Օրենքները, 

բայց գործնականում չէին կիրառում դրանք, ո՛չ էլ խոնարհություն էին ցույց տալիս, 



ձեզնից նրանք էլ, ովքեր ասում են թե գալիս են Իմ Անունով, խրվում են 

հպարտության մեղքի մեջ: 

Այնքա՜ն շատ դեռևս կարիք ունեք սովորելու Իմ Ձայնի և Իմ Ուսուցումների մասին, 

որոնք շարունակում են ընկնել խուլ ականաջների վրա: Կան նաև այնպիսիք, ովքեր 

իրենց ողջ ժամանակն անց են կացնում Աստծո մասին իրենց գիտելիքները 

հայտարարելով, ասում են թե գիտեն մարգարեությունները, որոնք դեռևս պետք է 

բացահայտվեն, բայց ոչինչ չգիտեն: Եթե Իմ մեծ Գթասրտությունը չլիներ, դուք 

համապատասխան չէիք լինի մտնել Իմ Թագավորություն: 

Եկել է ժամանակը, որպեսզի բոլոր նրանք, ովքեր հայտարարում են թե առաջնորդում 

են Աստծո զավակներին Տիրոջ ճանապարհներով, խնդրեն Ինձնից՝ Հիսուս 

Քրիստոսից, Խոնարհության Ընծան: Ժամանակն է, որ դուք լսեք Ճշմարտությունն 

այնպես, ինչպես տրվել է ձեզ, քանի որ շատ ժամանակ չունեք ազատագրվելու Իմ 

Աչքում: 

Ձեր Հիսուս 

 

Դուք պետք է ձեր աչքերը բաց պահեք այն ամենի 

հանդեպ, ինչը վիրավորում է Իմ Աստվածայնությունը 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, այս Պատգամն աշխարհի համար է: Այն բոլոր 

հարանվանությունների քրիստոնյաների համար է, հրեաների և այն բոլոր կրոնների, 

որոնք հռչակում են Իմ Ամենակարող Հորը՝ Ամենաբարձրյալ Աստծուն: 

Այս Պատգամը նաև նրանց համար է, ովքեր չեն հավատում Հայր Աստծուն, ո՛չ էլ Ինձ՝ 

Նրա միակ Որդուն: Այն նաև նրանց համար է, ովքեր ընդհանրապես հոգ չեն տանում 

այն մասին, թե ինչ կյանք է սպասվում առջևում, և այդ անտարբերությունը 

նշանակում է, որ նրանք չեն կարող ընդունել Աստծո Գոյությունը: 

Այս Պատգամների միջոցով դուք նախազգուշացվում եք ձեր ապագա կյանքի 

վտանգների և ձեր ապահովությանը սպառնացող վտանգի մասին, որպեսզի Ես 

կարողանամ ձեզ բոլորիդ բերել Նոր Դրախտը, որը ստեղծվել է ձեզ համար, երբ 

երկինքն ու երկիրը միանան որպես մեկ: Այդ Թագավորությունը կատարյալ է, և 

Դարպասները բաց կլինեն ձեզնից յուրաքանչյուրի համար: Այդ գեղեցիկ Ընծան, ուր 

դուք կապրեք կատարյալ մարմնով, մտքով և հոգով, գալիս է Ամենակարող Աստծուց, 

ով ստեղծեց աշխարհը: 



Երկրի վրա ձեր աքսորի ժամանակը գրեթե սպառված է: Այլևս ստիպված չեք լինի 

կրել մեղքի ցավը, որը խառնաշփոթ է ստեղծում աշխարհի յուրաքանչյուր մասում: 

Ատելությունը, որը կենդանի է մնում աշխարհում սատանայի ներթափանցման 

միջոցով, այլևս գոյություն չի ունենա: Երբ ատելությունը ոչնչացվի, չարն այլևս չի 

արատավորի Աստծո կատարյալ Արարչությունը: Նրա Մոլորակը, Նրա Բնության 

Պարգևները, Նրա Պաշտպանությունն ու Նրա Սերը կնորացվեն՝ տալու համար ձեզ 

հավիտենական կյանք, ուր մահը հնարավոր չէ: 

Կյանքը երկրի վրա այնպիսին, ինչպիսին հիմա է, ձեզ երբեք չի բավարարի քանի դեռ 

սատանան է թագավորում: Նրա թագավորությունն արդեն վերջանում է, բայց նրանք, 

ում նա թունավորում է, կշարունակեն տարածել մեղքը՝ ներքաշելով անմեղ և ոչ 

այնքան անմեղ հոգիներին դեպի հուսահատության խորքերը: Այդ թունավորումը 

կշարունակվի այնքան ժամանակ, որքան որ հնարավոր է շատ հոգիներ վերցվեն և 

ներկայացվեն գազանին, ով կխժռի նրանց: 

Ես կգամ շուտով, վերջապես, ինչպես կանխասացվել է, երկրորդ անգամ, ձեզ 

վերջնական փրկություն բերելու և Իմ խոստացված Թագավորության Բանալին ձեզ 

տալու համար: Իմ Թագավորությունը կիջնի երկնքից, որ աշխարհը տեսնի նախքան 

վերջին փողը կհնչի: Երբ փողը լսվի, միայն նրանք, ովքեր թույլ են տվել Ինձ իրենց 

փրկել և նրանք, ովքեր հավատարիմ են Աստծո Խոսքին, միայն նրանք կվերցվեն: Ահա 

թե ինչու դուք չպետք է թույլ տաք որ հպարտությունը կուրացնի ձեզ այս ժամանակ 

Աստծո Կանչի հանդեպ: Այս Առաքելությունը նախապատրաստվել էր Աստծո կողմից 

մարդկային ռասային տրված ամենաառաջին մարգարեություններից ի վեր: 

Շնորհակալ եղեք, որ Աստծո Գթասրտությամբ ձեզ տրվել է այս մեծ Ընծան: Երբեք 

թույլ մի տվեք, որ հպարտությունը կուրացնի ձեզ Իմ Աստվածային Ներկայության 

հանդեպ, քանի որ դա է, որ ձեզ կառանձնացնի Իմ Գթասրտությունից: 

Ես նախապատրաստում եմ ձեզ հիմա, միայն այնպես, որ կարողանամ փրկել ողջ 

մարդկությունը, այլ ոչ թե սոսկ ընտրյալներին, ովքեր ծառայում են Ինձ մեծ 

խոնարհությամբ: Ես ցանկանում եմ ձեզ բոլորիդ, անկախ նրանից, թե ինչի եք դուք 

հավատում: Իմ Հայրը պլանավորել է այս Առաքելությունը, որպեսզի բացի ձեր 

սրտերը, այնպես, որ ձեզ ցույց տրվի Ճշմարտությունը ժամանակին, նախքան Մեծ 

Օրը, երբ Ես կգամ դատելու: 

Սուրբ Հոգու Ընծան շարունակում է հեղվել այս Առաքելության վրա և ծածկել բոլոր 

հոգիներին, հատկապես նրանց, ովքեր համառորեն իրենց մեջքն են շրջում դեպի Ինձ: 

Հոգիների համար մարտը Իմ Թագավորության և այն սարսափելի անդուդի միջև է, 

որի վրա Գազանն է ղեկավարում: Դուք պետք է ձեր աչքերը բաց պահեք այն ամենի 

հանդեպ, ինչը վիրավորում է Իմ Աստվածայնությունը: Նշանակություն չունի թե 

որտեղից են այդ վիրավորանքները դուրս գալիս, բայց դուք երբեք չպետք է ընդունեք 

դրանք Իմ Սուրբ Անվամբ: 



Հիմա մեծ խաբեության ժամանակն է, և Ես կոչ եմ անում ձեզ աղոթել Աստծուն 

իմաստության համար, որպեսզի հասկանաք, թե ինչն է ճշմարտապես գալիս Ինձնից, 

և ինչը՝ ոչ: 

Ձեր Հիսուս 

Ձեր անցումն այս երկրից դեպի Իմ Նոր Թագավորություն 

կլինի առանց ցավի, վայրկենական և այնքան 

անսպասելի, որ հազիվ կկարողանաք շունչ քաշել 
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 Իմ սիրելի աղջի՛կ, եկեք դուք բոլորդ և միացեք Ինձ ի հիշատակ այն օրվան, երբ ձեզ 

տրվեց Ազատագրման մեծ Ընծան: 

Ավագ ուրբաթը պետք է հիշվի որպես այն օրը, երբ դրախտի դարպասներն ի վերջո 

բացվեցին՝ ողջունելու համար Աստծո զավակներին Աստծուց իրենց աքսորից: Իմ 

մահը ապահովեց ձեզ համար մի ապագա, որը դուք երբեք չէիք ունենա, եթե Իմ Հայրը 

չուղարկեր Ինձ որպես Մեսիան: 

Իմ Մարմինը խաչվեց, բայց Իմ մահը ձեզ կյանք բերեց: Այս ժամանակ՝ Իմ Երկրորդ 

Գալուստի ժամանակ, Իմ Մարմինը կկրի նույն Խաչելությունը, միայն թե այս 

ժամանակ Իմ Եկեղեցին է՝ Իմ Միստիկ Մարմինը, որը կտառապի: Դուք պետք է 

իմանաք, որ Ես երբեք թույլ չեմ տա, որ Իմ Եկեղեցու խաչելությունը ոչնչացնի Աստծո 

զավակների հավատը: Ուստի հիմա Ես կոչ եմ անում յուրաքանչյուր անհատի, 

յուրաքանչյուր հավատամքի, գույնի և ռասայի, որ լսեք Ինձ: 

Դուք շուտով կզգաք բոլոր նշանները երկրի վրա, որոնք կապացուցեն ձեզ, որ դուք 

Աստծո Արարչությունն եք: Շուտով դուք կիմանաք, որ երբեք չեք մեռնի եթե կանչեք 

Աստծո Գթասրտությունը: Ապագան ձեզ բոլորիդ համար պայծառ է, ովքեր կընդունեն 

որ իրենք Աստծո փայփայած զավակ են: Ես հրավիրում եմ ձեզ, ձեր ընտանիքներին ու 

ընկերներին միանալ Իմ Թագավորության մեջ և ուտել Իմ Սեղանից: 

Ձեր անցումն այս երկրից դեպի Իմ Նոր Թագավորություն կլինի առանց ցավի, 

վայրկենական, և այնքան անսպասելի որ հազիվ կկարողանաք շունչ քաշել նախքան 

նրա գեղեցկությունը կբացահայտվի ձեզ: Խնդրում եմ, մի վախեցեք Իմ Երկրորդ 

Գալուստից, եթե սիրում եք Աստծուն: Աստված սիրում է ձեզ: Ես սիրում եմ ձեզ: 

Սուրբ Երրորդությունը կգրկի երկիրը, և բոլոր նրանք, ովքեր ընդունում են Իմ 

Գթասրտության Ձեռքը և զղջում ցույց տալիս իրենց մեղավոր կյանքի համար, 

ապահով կլինեն: 



Ձեր միջից նրանք, ովքեր հավատով ուժեղ են, արագորեն կվերցվեն: Ժամանակը 

նրանց համար, ովքեր ետ են մնում հավատի պակասով և ով անհնարին է համարում 

Ինձ հասնելը, ավելի երկար կլինի: 

Դուք, Իմ հավատարիմ հետևորդնե՛ր, պետք է օգնեք թույլերին և նրանց, ովքեր կորած 

են: Իմ Գթասրտությունն այնքան մեծ է, որ Ես այդ բոլոր հոգիներին կտամ 

անհրաժեշտ ժամանակը, վերցնելու համար նրանց այն հավիտենական կյանք, որը Ես 

խոստացել եմ բոլորին: Երբեք ընկճված մի զգացեք, երբ ամեն ինչ անհույս է թվում, 

մինչ մեղքը շարունակում է կլանել թույլերի հոգիները: Մենք պետք է աշխատենք, 

միասին, փրկելու համար նրանց, ովքեր այնքան են հեռացել Ինձնից, որ շատ քիչ 

կհրապուրվեն գալ Իմ Բազուկների մեջ: Միմյանց հանդեպ ձեր ունեցած սիրո միջոցով 

հրաշքներ կօգտագործվեն՝ դարձի բերելու համար այդ կորած հոգիներին: Սա է Իմ 

Խոստումը ձեզ: Աղոթքը, շատ ազոթքը, կլինի Իմ հանդեպ ձեր ունեցած 

պարտականության մի մասը՝փրկելու համար հոգիներին սոսկալի վերջից, որը 

պլանավորվում է սատանայի կողմից Աստծո զավակների դեմ, որոնց նա ատում է: 

Նրան չպետք է տրվեն այդ հոգիները: 

Իմ Կանչը բոլորի համար է: Այս Պատգամները չեն բացառում որևէ կրոն: Դրա 

փոխարեն, նրանք տրվում են Աստծո յուրաքանչյուր զավակի մեծ Սիրով, քանի որ 

դուք բոլորդ հավասար եք Նրա Աչքում: 

Եղեք խաղաղութկան մեջ և վստահեք Աստծո Սիրուն: 

Ձեր Հիսուս 

 

Սուրբ Հաղորդության Գոյությանը սպառնացող վտանգը 

ցույց կտրվի ձեզ 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, հիմա դու հասկանում ես, թե որքան շատ է այս Առաքելությունն 

ատված չարի կողմից: Այնուհանդերձ, դու պետք է բարձրանաս այն դաժան 

խոչընդոտներից վեր, որոնք դրված են քո առջև Իմ Աշխատանքը դանդաղեցնելու 

համար: 

Սուրբ Հողորդության Գոյությանը սպառնացող վտանգը ցույց կտրվի ձեզ նրանց 

մեծամտության միջոցով Իմ Եկեղեցու ներսում, ում պլանը՝ փոխելու 

Ճշմարտությունը, իսկապես սկսվել է: 



Նշանակություն չունի թե ձեզնից քանիսն են քմծիծաղ տալիս Մեծ Օրվա համար ձեր 

հոգիները նախապատրաստելու Իմ Առաքելության վրա: Ժամանակի ընթացքում 

կիմանաք, որ այդ իսկապես Ես եմ՝ Հիսուս Քրիստոսը, ով գալիս է ձեզ մոտ՝ ձեզ 

ծառայելու համար: 

Ես ձեր Տերն Եմ և ձեր Ծառան: Դուք, Իմ սրբազան սպասավորնե՛ր, պետք է հիշեք ձեր 

դերը և երբեք չմոռանաք այն: Որպես սպասավորներ, դուք չեք կարող լինել նաև 

տերեր: Քանի որ եթե դուք տեր եք, ապա չեք կարող ծառայել Ինձ: Ձեզնից շատերը, որ 

Իմ Եկեղեցու ներսում են գտնվում, մոռացել են այն, ինչ ասվել է իրենց: Դուք մոռացեք 

եք Աստծո Խոսքը: 

Իմ Խոստումն է՝ ապահովել ձեզ Կյանքի Սնունդով՝ Իմ Մարմնով և Արյամբ, և չնայած 

դրան, դուք մեկ անգամ ևս կմերժեք Ինձ: Դուք դա կանեք հեռացնելով Սուրբ 

Հաղորդությունը Աստծո Տաճարից և կփոխարինեք Այն մի դիակով: Այդ 

փոխարինումը կարվի նրբորեն, և որոշ ժամանակ կպահանջվի մինչև կարողանաք 

նկատել այն չար գործողությունը որը կպարտադրվի ձեզ: 

Քանի որ Իմ Մարմինը պահում է ձեզ Սուրբ Հաղորդության միջոցով, Իմ Մարմնի՝ Իմ 

Եկեղեցու մահը կբերի մահ այն հոգիներին, ովքեր անտեսում են Ինձ: 

Պղծության ժամանակը շատ մոտ է: Գրեթե հասել է ձեզ վրա այն ժամանակը, որ 

ընտրություն կատարեք՝ Իմ Ուղին կամ կեղծ մարգարեինը: Տեսեք հիմա, մինչ 

Ճշմարտությունը կշրջվի ինքնակոչի կողմից: Տեսեք թե ինչպես նա իրեն կբարձրացնի 

Իմ Կոշիկների մեջ, բայց կմերժի քայլել Ճշմարտության ճանապարհով որպես Աստծո 

սպասավոր: 

Ձեր Հիսուս 

 

Այսօր Իմ Եկեղեցին երկրի վրա կխաչվի: Այս օրը նշում է 

փոփոխությունների սկիզբը 
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Ավագ ուրբաթ 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, այսօր Իմ Եկեղեցին երկրի վրա կխաչվի: 

Այս օրը նշում է այն փոփոխությունների սկիզբը, որոնք կլինեն արագ և 

կկատաարվեն՝ փոխելու համար կաթոլիկ եկեղեցու դեմքն աշխարհում: 



Սկզբում կլինի բոլոր վարդապետությունների միացումը, որը կերևա յուրաքանչյուր 

հանրային նշանի մեջ և դիտավորությամբ ի ցույց կդվի հանրությանը: 

Տեսեք հիմա, մինչ այն ամենն, ինչ Ես ասել եմ ձեզ, ի դերև կելնի: Ես դեմ եմ ելնւմ ձեր 

միջից նրանց, ովքեր մերժում են սարսափելի ճշմարտությունը, երբ իրենց ստիպում 

են կուլ տալ մի սուտ: 

Դուք, Իմ հետևորդնե՛ր, պետք է պաշտպանեք Իմ Խորհուրդները և զգոն լինեք: Դուք, 

Իմ սրբազան սպասավորնե՛ր, շուտով փորձության կենթարկվեք, քանի որ Իմ 

Աստվածայությանը մարտահրավեր կնետեն: Աստծո Օրենքները կադապտացվեն, և 

հենց որ Իմ Սուրբ Հաղորդությունը ոտնատակ արվի, Աստծո Ձեռքը կիջնի այնպիսի 

մի ուժով, որ կիմանաք, անմիջապես, որ այս Պատգամները Երկնքից են: 

Իմ Վիշտը կդառնա ձեր վիշտը: Քանի որ դուք ունեք Ճշմարտության գիտելիքը, ձեր 

վիշտն ահնարին կդարձնի ձեզ համար այն սրբապղծությունների ընդունումը, որոնք 

կհրահանգավորեն ձեզ ընդունել: 

Նույնիսկ այն դեպքւմ, եթե չընդունեք Իմ մարգարեին և այն Խոսքերը որոնք Ես տալիս 

եմ նրան, Ես դեռ ձեզ ժամանակ կտամ: Քանի որ շատ շուտով ձեր միջի այդ 

առաջնորդները կխնդրեն ձեզ նորացնել ձեր երդումները: Ձեզ կխնդրեն երդում տալու 

միջոցով ձեր կյանքը նվիրաբերել հեթանոսության օրենքներին: Եթե դուք դա անեք, 

ապա կլինեք չարի ազդեցության տակ և կկռվեք Աստծո հետ: 

Դուք պետք է տոկուն լինեք և մնաք Ինձ հավատարիմ և Իմ առաջնորդությունը 

խնդրեք մի ժամանակ, երբ Պետրոսի աթոռին նստած մարդը, ով մերժում է հետևել 

նրա ոտնահետքերին կամ հագնել նրա կոշիկները, կոչնչացնի Աստծո հանդեպ ձեր 

հավատարմությունը: 

Մինչ դուք հիմա ականատես եք լինում երկրի վրա Իմ Եկեղեցու խաչելությանը, Ես 

կկանչեմ ձեզ, որ հռչակեք Աստծո Ճշմարտությունը: Ես կշարունակեմ կանչել ձեզ, 

որպեսզի պաշտպանեմ ձեզ: Ես կվստահանամ, որ Իմ Եկեղեցին, նրանք ովքեր 

պահում են Իմ Ուսուցումները, Իմ Խորհուրդները և Աստծո Խոսքը, շարունակի 

ապրել այն մնացորդի միջոցով, ովքեր երբեք չեն լքի Ինձ: 

Ձեր միջից կլինեն նրանք, ովքեր կդավաճանեն Ինձ այսօր: Մյուսները ձեր միջից՝ 

շուտով կհրաժարվեն Իմ Խորհուրդներից, քանի որ դուք չափազանց թույլ կլինեք՝ 

պաշտպանելու համար Աստծո Խոսքը: Ձեզնից նրանք, ովքեր արդեն կասկածում են 

ճշմարտությանը և փորձում են տարածել Իմ Խոսքը, կտառապեն, որովհետև չեն 

ունենա խիզախությունը՝ կանգնելու Ճշմարտության համար: Չնայած դրան, դուք 

դեռևս հավատարիմ կմնաք Ինձ, քանի որ գիտեք, որ չեք կարող ապրել առանց Իմ 

Սիրո: 



Լսեք Իմ Ձայնը: Դրեք ձեր հոգնած գլուխներն Իմ Ուսի վրա և թույլ տվեք Ինձ Իմ 

Բազուկները փաթաթել ձեր շուրջը այս ժամանակ: Ես միշտ կպաշտպանեմ ձեզ: 

Ձեր Հիսուս 

 

Շուտով Իմ սիրելի Բենեդիկտ Պապը ուղղություն կտա 

Աստծո զավակներին իր աքսորի վայրից 
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Երկրորդ Պատգամը Ավագ ուրբաթ օրվա համար 

Իմ սիրելի աղջի՛կ. Այսօր պատմություն կկերտվի: Քանի որ նշվում է Իմ Տառապանքի 

հիշատակը, այն ճշմարտությամբ կներկայացնի կաթոլիկ եկեղեցու խաչելությունը: 

Այն օրերն, որոնք տանում էին դեպի Իմ հանդեպ դավաճանությունը, երբ Ես երկրի 

վրա էի, այն ժամանակվա քահանաներն ամեն հնարավոր ձևով փորձում էին 

ապացուցել, թե Ես մեղավոր եմ հերձվածության մեջ: 

Նրանք վերցրեցին այն, ինչը Ես սովորեցրել էի՝ Աստծո Խոսքը, և շրջեցին այն: Նրանց 

տարածած լուրերը պարունակում էին ստեր և ասում էին, թե Ես փորձում էի 

մարդկանց հեռացնել Եկեղեցու Ճշմարիտ Ուսուցումներից: Նրանք քարոզում էին 

տաճարներում՝ նախազգուշացնելու համար մարդկանց, որ հեռու մնան Ինձնից, 

որպեսզի չվիրավորեն գերագույն քահանաներին: Նրանց զգուշացնում էին, որ եթե 

շարունակեն տարածել Իմ Պատգամները, ապա նրանց դուրս կնետեն ինչպես 

բորոտների Սուրբ Տաճարից: Որոշ դեպքերում Իմ աշակերտներին ասում էին, թե 

նրանք ֆիզիկական պատիժներ կկրեն և կբանտարկվեն: 

Մինչ նրանք հայհոյում էին Սուրբ Հոգու դեմ՝ մերժում էին որ Ես խոսում եմ 

Ճշմարտությունը և ասում էին թե Իմ Խոսքը սատանայից է, նրանք շարունակում էին 

Աստծուն պաշտել Տաճարներում: Հագած թագավորական հագուստներ, նրանք 

կռվում էին Տաճարում զոհասեղանի վրա իրենց տեղի համար: Բոլոր ցածրաստիճան 

սպասավորները ստիպված էին կանգնել ժամերով, մինչ նրանք նստում էին իրենց 

աթոռներին, որոնք պատրաստված էին Թագավորների համար: Եկեղեցում 

զոհասեղանն այնքան լի էր առաջնորդներով, որ հասարակ  մարդիկ շփոթության մեջ 

էին: Նրանք պարտավոր էին հարգանք մատուցել Աստծուն՝ ստիպված լինելով 

պատվել Աստծո ավելի բարձր աստիճան ունեցող սպասավորներին: 



Բարձրաստիճան քահանաները հարգանք էին պահանջում նրանցից, ովքեր գնում էին 

Տաճար: Նրանք ցուցադրում էին սիրո և խոնարհության այն բոլոր արտաքին 

նշանները, որոնք ակնկալվում էր նրանցից, և չնայած դրան, նրանք հագնվում և իրենց 

պահում էին տերերի պես Իմ Հոր Տան մեջ, փոխանակ լինելու այն սպասավորները, 

որ պետք է լինեին: 

Մարդիկ վախենում էին վիրավորել փարիսեցիներին, երբ հետևում էին Ինձ: 

Քահանաներին ստիպում էին և նախազգուշացնում, որ եթե չդադարեցնեն Իմ Խոսքը 

տարածելը, ապա կզրկվեն իրենց պաշտոններից: Հասարակ մարդիկ գիտեին, որ եթե 

իրենց բռնեին Իմ Ուսուցումները տարածելիս, ապա իրենց ճակատագիրը շատ ավելի 

վատ կլիներ: 

Երկրի վրա Իմ Խաչելությունն ավարտեց մարդկությանը փրկելու Իմ Հոր հետ Ուխտի 

առաջին մասը:  

Իմ Միստիկ Մարմնի՝ երկրի վրա Իմ Եկեղեցու խաչելությունը սկսվում է այսօր, 

վերջնական հալածանքի սկիզբը, քանի որ Իմ Տունը պղծելու մասոնական պլանը 

հիմա պարզ կդառնա բոլորին, ովքեր գիտեն Ճշմարտությունը: 

Հիմա պատմությունը կկրկնվի, բայց Ճշմարտությունը չի մերժվի: Նրանք, ովքեր 

կմերժեն Ինձ, այնուամենայնիվ, ժամանակի ընթացքում կշջվեն դեպի Ինձ: Նրանք 

ովքեր գիտեն որ հիմա տեղի են ունենում կանխասացված մարգարեություններն այն 

մասին, որ Իմ Եկեղեցին կլինի Իմ՝ Հիսուս Քրիստոսի բոլոր հետքերից աշխարհն 

ազատելու վերջնական թիրախը, կհետևեն Ինձ Իմ մնացորդ բանակում: Նրանք 

կմնան հավատարիմ Իմ Ուսուցումներին մինչև ժամանակի վերջը: 

Ոչ ոք չի կարող կասեցնել Աստծո Ճշմարիտ Խոսքը տարածվելուց: Ո՛չ Ոք: 

Թագավորումը Պետրոսի Տան մեջ կարճ կլինի, և շուտով Իմ սիրելի Բենեդիկտ Պապը 

ուղղություն կտա Աստծո զավակներին իր աքսորի վայրից: Պետրոսը՝ Իմ առաքյալը, 

երկրի վրա Իմ Եկեղեցու հիմնադիրը, կառաջնորդի նրան վերջին դժվարին օրերին, 

երբ Իմ Եկեղեցին պայքարում է իր Կյանքի համար: 

Ձեր Հիսուս      

 

Իմ Ոտքերի մոտ չէ, որ նրանք կընկնեն: Իմ Ոտքերը չէ որ 

նրանք կհամբուրեն, այլ՝ Իմ սպասավորներինը, Իմ 

հետևորդներինը, Իմ մեղավորներինը  
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ Իսկարիովտացի Հուդան դավաճանեց Ինձ, նա բռնեց Իմ 

Գլուխը և համբուրեց այտս: Երբ նրանք, ովքեր առաջնորդում են Իմ Եկեղեցին, ասում 

են թե սիրում են Ինձ, դուք պարզորեն կտեսնեք նրանց դավաճանության համբույրը: 

Իմ Ոտքերի մոտ չէ, որ նրանք կընկնեն: Իմ Ոտքերը չէ որ նրանք կհամբուրեն, այլ՝ Իմ 

սպասավորներինը, Իմ հետևորդներինը, Իմ մեղավորներինը: 

Հիանալի է հոգածություն ցաւյց տալը ընկեր մարդկային արարածների կարիքների 

հանդեպ: Բայց երբ քարոզում են մարդկանց ֆիզիկական կարիքների 

անհրաժեշտությունը նրանց հոգևոր կարիքներից առավել, այդ Ինձ՝ Հիսուս 

Քրիստոսին չէ, որ հետևում են: 

Մարդասիրությունը քրիստոնեություն չէ: Լինել քրիստոնյա՝ նշանակում է ամեն ինչ 

ենթարկել Ինձ, ինքներդ ձեզ լքելով ամողջական խոնարհությամբ Իմ Ոտքերի մոտ: 

Այն նշանակում է Ինձ թույլ տալ առաջնորդել ձեզ: Այն նշանակում է հնազանդություն 

Իմ Օրենքներին և անել ամեն ինչ որ կարող եք՝ ցույց տալու համար ձեր բոլորիդ 

հանդեպ Իմ ունեցած Սիրո օրինակը: Այսօր Ինձ դավաճանեցին: 

Դուք այլևս երկար չեք կարող խաբվել, և չեք խաբվի, քանի որ երբ Աստծո Տունը 

հարձակման է ենթարկվում ներսից, դրան կհետևի միայն անկարգություն: Դուք 

պետք է վերցնեք ձեր Խաչը և հետևեք Ինձ, քանի որ շուտով ձեր աչքերը կկապեն և 

կսայթաքեք ու կընկնեք խավարի մեջ: 

Առանց Աստծո Լույսի դուք չեք կարողանա տեսնել: 

Ձեր Հիսուս 

 

Կույս Մարիամ. Իմ սիրելի Որդու Հարությունը 

ամենակարևոր Ընծան է, քանի որ դա նշանակում է, որ 

հավիտենական կյանքը կարող է տրվել Աստծո բոլոր 

զավակներին 
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Զավակնե՛րս, իմ սիրելի Որդու Հարությունը ամենակարևոր Ընծան է, քանի որ դա 

նշանակում է, որ հավիտենական կյանքը կարող է տրվել Աստծո բոլոր զավակներին: 



Բարձրանալով մեռյալներից, իմ Որդին ոչնչացրեք մահը: Մահն այլևս զորություն 

չունի ձեզ վրա, եթե այդպես ցանկանաք: Կյանքը, որը տրվել է ձեզ, շուտով կփոխվի, 

որովհետև կլինի միայն մեկ Կյանք Աստծո մեջ: 

Երբ Նոր Երկինքն ու Նոր Երկիրը միավորվեն, կլինի միայն հավիտենական կյանք: 

Այլևս չի լինի մարմնի, մտքի և հոգու մահ: Դուք երբեք չպետք է վախենաք այդ նոր 

Կյանքից, քանի որ այն ձեզ ազատ կարձակի: Շատ սեր կսահի երկրի վրայով, շուտով, 

դուրս հեղված Իմ Որդու Գթասիրությունից: Այս մեծ, մեծ շնորհը կլինի Աստծո 

կողմից կատարված հաջորդ քայլը՝ փրկելու համար Իր զավակներին հոգու մահից: 

Մարմնի մահն այլևս չի լինի, երբ իմ Որդին իջնի Նոր Երուսաղեմի հետ: 

Դուք պետք է մեծ քաջություն ցուցաբերեք այս չար ժամանակներում, քանի որ այս 

փորձությունները շուտով կավարտվեն: Կենտրոնացեք միայն ձեզ սպասվող այն մեծ 

Կյանքի վրա և աղոթեք որ բոլոր հոգիներն ընդունեն այդ Հրաշք Ընծան: 

Այն հոգիները, ովքեր մերժում են ընդունել Հավիտենական Կյանքի Ճշմարտությունը, 

դրա փոխարեն կընտրեն հավիտենական դատապարտությունը: Միայն երկու 

ընտրություն կա, և չնայած դրան, այդ հոգիներից շատերը հավատում են թե 

գոյություն ունի երրորդ ընտրությունը: Նրանք, ովքեր հետևում են չարի զորությամբ 

ստեղծված սեկտերին, սխալմամբ հավատում են մեկ այլ միստիկ կյանքի, որտեղ 

նրանց մեծ զորություն կտրվի: Նրանք հավատում են կեղծ հրեշտակների: Նրանք 

կռապաշտում են կեղծ հրեշտակներ, և ցավոք, դրանցից շատերը գոյություն ունեն: 

Սակայն այդ հրեշտակներն Աստծուց չեն: Նրանք տանջվում են դժոխքի անդունդում 

շղթաների մեջ, և չնայած դրան, կարողանում են խաբել Աստծո զավակներին, ովքեր 

հավատում են թե նրանք Լույսի հրեշտակներ են: Միակ Լույսը, որին պետք է հետևեք՝ 

Աստծո Լույսն է՝ Ճշմարտությունը: 

Թագավորությունը՝ Նոր Դրախտը, որն սպասում է ձեզ, Աստծո կողմից ձեզ 

խոստացվածն է, որի վրա իմ Որդին թագավորելու է: 

Ընդունեք իմ Որդու Ձեռքը, և դուք կմտնեք դրախտ: 

Ձեր սիրող Մայր 

Մայր Աստծո 

Մայր Փրկության 

 

Այսօր Ես բերում եմ մեծ Շնորհներ աշխարհի վրա 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, այսօր Ես մեծ շնորհներ եմ բերում աշխարհի վրա, քանի որ Ես 

ուրախանում եմ այն հավատի պատճառով, որը գոյություն ունի, չնայած 

փորձություններին և դժվարություններին, որոնք Աստծո զավակները ստիպված են 

կրել աշխարհում այս ժամանակ: 



Ես նորացնում եմ երկրի դեմքն այսօր և Իմ Սուրբ Հոգով լցնում նրանց սրտերը, ովքեր 

հավատում են Ինձ՝ իրենց սիրող Հիսուս Քրիստոսին, ողջ մարդկության 

Ազատարարարին: Ուրախացեք և անտեսեք այն տառապանքը, որը սանձազերծում է 

սատանան: Դրա փոխարեն խոնարհվեք Իմ առջև և ձեր ողջ վստահությունը դրեք Իմ 

Գթասրտության վրա, և Ես կպաշտպանեմ ձեզ վնասվելուց: 

Դուք պետք է իմանաք, որ ողջ զորությունն Իմն է: Չարը և նրանք, ում նա ստրկացնում 

է, Ինձ վրա զորություն չունեն: Բայց նրանց ազդեցությունը կոչնչացնի նրանցից 

շատերին, ովքեր իրենց բաց կպահեն գազանի խաբեության հանդեպ: 

Իմ Թագավորությունը սպասում է ձեզ իր ողջ ճոխ շքեղությամբ, և այդ ժամանակը 

համարյա ձեզ վրա է: 

Տարածվեք, Իմ հետևորդնե՛ր, բազմապատկեք ձեր խմբերը և հռչակեք Աստծո Խոսքը՝ 

Ճշմարտությունը, որը պարունակվում է Սուրբ Աստվածաշնչում: Դուք հիմա պետք է 

հետ գնաք դեպի Կտակարանները և հիշեցնեք մարդկանց նրա բովանդակությունը, 

քանի որ նրա մեջ է գտնվում Աստծո Խոսքը: 

Շատ նոր օրենքներ կբերվեն ձեր ազգերի մեջ, ուր Իմ Հոր Գիրքը կդառնա 

անհասանելի: Դուք երբեք չպետք է ընդունեք այդ օրենքները, որովհետև դրանք 

ժխտում են Ինձ: Երբ ձեզ հասանելի չեն լինի Իմ Ուսուցումները, ձեր երեխաները չեն 

ճանաչի Ինձ: Երբ Իմ Ուսուցումները՝ Աստծո Օրենքները դուրս մղվեն, ապա 

կիմանաք, որ սատանայի ձեռքով է, որ ձեր կառավարություններն առաջնորդվում են: 

Դուք չպետք է թույլ տաք, որ ձեզ վերցնեն ինչպես ճորտերի: Դուք չպետք է ենթարկվեք 

աբսուրդ օրենքների, որոնք մերժում են ձեր ազատ կամքը: Երբեք մի մոռացեք, որ 

դուք ծնվել եք ազատ  կամքի ընծայով, մի Ընծա՝ Աստծո կողմից: 

Ով էլ որ վերցնում է ձեր ազատ կամքը՝ մերժում է Աստծուն: Ցանկացած 

կառավարություն կամ ազգ, որը ժխտում է Աստծուն վկայելու ձեր ազատ կամքը, 

ղեկավարվում է սատանայի կողմից: Դուք, Իմ սիրելի հետևորդնե՛ր, խաբվել եք 

սատանայան ազդեցություններից այն ազգերի միջոցով, որոնք վերահսկում են ձեր 

բանկերը, ձեր կառավարություններին, և ձեր սնունդը: 

Կգա ժամանակը, երբ նրանք նույնիսկ կստիպեն ձեզ ավելի շատ տառապել, քան 

հիմա, բայց հանկարծակի և անսպասելիորեն կգա մի դաժան երկնային պատիժ, որն 

անուժ կդարձնի այդ կառավարություններին և ուժերին: Աստծո միջամտությունն 

արագ կլինի, և  նրանք՝ այդ չար սեկտերը, կսողան իրենց ձեռքերի և ծնկների վրա՝ 

սարսափից ճչալով այն պատժի հետևանքով, որը կհասնի նրանց վրա իրենց չար 

արարքների համար: 

Դուք, Իմ փայփայած հետևորդներ, պետք է վստահեք Ինձ և ուժեղ մնաք: Այսօր Ես 

օրհնում եմ ձեզ մի յուրահատուկ Ընծայով՝ Տոկունության Ընծայով: Դուք կիմանաք, որ 

ձեզ տրվել է այդ ԸՆծան, քանի որ ձեր համբերությունը կլինի անթափանցելի: Ձեր 

վճռականությունը՝ կատարել Իմ Սուրբ Կամքը, կզարմացնի նույնիսկ ձեզ, և երբ 

ժամանակը գա բացահայտորեն հայտարարելու Իմ Երկրորդ Գալուստի մասին, ձեր 

մեջ վախ մնացած չի լինի: Դրա փոխարեն Իմ հանդեպ ձեր ունեցած սերն ի ցույց 



կդրվի ձեր մեջ որպես մի յուրահատուկ սեր ձեր եղբայրների և քույրերի հանդեպ: 

Դուք այդ ժամանակ կտեսնեք նրանց այնպես ինչպես նրանք երևում են Իմ Հոր Աչքին՝ 

ինչպես փոքրիկների: Ձեր սիրտը կուռչի սիրուց, և դա կցնցի ձեզ, քանի որ դուք ձեր 

սրտերում սեր կզգաք նույնիսկ այն թշնամիների հանդեպ, ովքեր ղեկավարում են ձեր 

ազգերին գազանի հրամանով: 

Այդ սերը դարձի կբերի նրանց, ովքեր ատելություն ունեն իրենց հոգիների մեջ: 

Այդպիսի հոգիների համար ձեր աղոթքները նրանց իմունիտետ կշնորհեն այն 

պատժի հանդեպ, որն այլապես կսպասվեր նրանց այն օրը, երբ Ես կգամ դատելու: 

Տոկունության այդ Ընծան, որը Ես այսօր տալիս եմ ձեզ, հոգիներ կփրկի, քանի որ Իմ 

բերած յուրաքանչյուր Ընծա միայն մեկ նպատակ ունի՝ այն է, փրկել բոլոր հոգիներին, 

այնպես որ կարողանանք միավերվել որպես մեկ Սուրբ Ընտանիք երկրի վրա Նոր 

Դրախտի մեջ: 

Ձեր Հիսուս 

 

Հայր Աստված. Ես՝ ձեր սիրող Հայրը, որոշել եմ օրը 

Նախազգուշացման համար, վերջապես: Միայն Ես 

գիտեմ դրա ժամանակը: 

Երկուշաբթի, 1 ապրիլի, 2013թ., ժ. 17:22 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ՝ ձեր սիրող Հոր կողմից հանուն մարդկության կատարած 

զոհողությունները ավարտին են մոտենում: 

Իմ զավակների հանդեպ Իմ ունեցած մաքուր սիրո պատճառով ամեն մի ջանք գործ է 

դրվել՝ փրկելու համար նրանց մեղքի չարիքից: Այս ժամանակներում յուրաքանչյուր 

դավանանքի և ռասայի պատկանող Իմ բոլոր զավակներին փրկելու վերջնական 

մարտը հիմա վերջին էտապներում է: 

Ձեր միջից ո՞վ կկանգնի Ճշմարտությունը /պաշտպանելու/ համար, երբ այն տրվել է 

ձեզ այդքան երկար ժամանակ: Ձեր միջից ո՞վ կընդունի Իմ Սուրբ Խոսքն այնպես, 

ինչպես Այն ներկայացվում է ձեզ Իմ Ճշմարտության Գրքում այսօր: 

Ձեզնից  նրանք, ովքեր ճչում են Իմ մարգարեի վրա, կլռեցվեն, որպեսզի Իմ 

զավակները կարողանան լսել Իմ սիրելի Որդու քաղցր Ձայնը, մինչ այն հոգիներ է 

տանում դեպի ապահով ապաստարան՝ նախապատրաստելու նրանց երկրի վրա Նոր 

Դրախտի համար: 

Ես կոչ եմ անում Իմ բոլոր զավակներին՝ ուժեղներին, թույլերին, կարիքավորներին, 

անուսներին և նրանց, ովքեր լցված են հպարտությամբ, ովքեր մտածում են թե գիտեն 

դարեր առաջ Իմ կողմից խոստացված մարգարեությունների մասին 

Ճշմարտությունը, որ արձագանքեն Իմ Երկնային Թագավորությունից /եկող/ այս 

կանչին: 

Ես՝ ձեր սիրող Հայրը, վերջապես որոշել եմ Նախազգուշացման օրը: Միայն Ես գիտեմ 

թե երբ է դա: Միայն Ես գիտեմ, թե երբ է այն Մեծ Օրը, երբ Իմ Որդին կվերադառնա՝ 



պահանջելու համար Թագավորությունը, որը Ես խոստացել եմ Նրան: 

Նախագուշացման օրը, որը տրվում է ձեզ որպես մի մեծ Ընծա, կբաժանի 

մարդկությունը երկու կեսի: Առաջին կեսը կընդունի Իմ Որդու մեծ Գթասրտությունը: 

Մյուս կեսը կթաքնվի և կփախչի:Նրանք կհավատան թե կունենան իրենց փրկելու 

համար Աստծո միջամտությանը դիմակայելու զորությունը: Նրանք չգիտեն, որ Ես 

կհետապնդեմ իրենց մինչև վերջին օրը, որպեսզի փրկեմ իրենց վերջանական 

սարսափից, որից վերադարձ չկա: 

Զավակնե՛րս, մի վախեցեք Ինձնից: Ձեր հանդեպ Ւմ Սիրո պատճառով է, որ Ես թույլ 

եմ տվել վերջնական հալածանքը, երբ չարն իրեն հայտնի կդարձնի ինչպես երբեք 

նախկինում: 

Բոլոր քրիստոնյա եկեղեցիները ցած կգլորվեն հոգով: Մի մասը կկործանվի: Կաթոլիկ 

եկեղեցին ամենաշատը կտառապի, քանի որ այն հիմա կթունավորվի իր ներսից: 

Այդ հիվանդությունը դաժան կլինի, բայց Իմ Որդու կողմից երկրի վրա հիմնավորված 

եկեղեցին կդիմանա այդ չարիքին, չնայած դրա մեծ մասը կլինի Հռոմից դուրս, 

որովհետև Պետրոսի Աթոռը պղծվել է: 

Բարձրացեք, դուք բոլո՛րդ, ովքեր հավատարմություն եք երդվել Իմ Որդուն: Մնացեք 

միասին և աղոթեք, որ թունավորումը չկլանի այն հոգիներին, ովքեր իրենց կյանքը 

տվել են Իմ Որդուն: Ո՜հ, ինչպե՜ս նրանք կգայթակղվեն նոր օրենքներով, որոնք, 

նրանց հավատացմամբ թելադրված կլինեն Երկնքից՝ Հռոմի Աթոռի միջոցով: Ինչպե՜ս 

նրանց սրտերը կծանրանան վշտից, երբ անկարգությունը դուրս ժայթքի: Ինչպե՜ս 

նրանք կողբան, երբ հարյուր հազարավոր սրբազան սպասավորներ կվտարվեն 

/եկեղեցուց/: Միայն այդ ժամանակ նրանք վեր կպարզեն իրենց բազուկներն ու 

կկանչեն Իմ Որդուն, որ ուղղություն տա իրենց: 

Իմ Աստվածայնությունը կծածկի աշխարհը և կհավաքի Իմ բոլոր զավակներին Իմ 

Որդու Թագավորության մեջ: Դուք պետք է սպասեք այս կանչին և ընդունեք, 

երախտապարտ սրտերով, ձեզ տրված այդ Ընծաները որպես զենքեր, որոնք 

անհրաժեշտ են ձեզ կռվելու համար չարության դեմ, որը կծածկի երկիրը խավարի 

մեջ: 

Սրտով հեզերն ու խոնարհները, ովքեր սիրում են Ինձ՝ իրենց Հորը, և ընդունում են Իմ 

միակ Որդի Հիսուս Քրիստոսի Աստվածայնությունը, առաջինը կհավաքվեն: Նրանք, 

ում անունները Ապրողների Գրքում են, կկանչվեն, և կղեկավարեն որպես 

առաջնորդներ սրբերի հետ միասին, Իսրայելի տասներկու ցեղերի մեջ: 

Նրանք, ովքեր գաղջ են հոգով, այդ ժամանակ կլուսավորվեն, և նրանց բեռն ավելի 

ծանր կլինի: Նրանց աղոթքների միջոցով կլինի, որ մյուսները, նրանք, ովքեր 

թաքնվում են Ինձնից, կվերցվեն Իմ Պաշտպանության տակ: 

Գազանը, ով կծկվում է Իմ առջև, այդքան հեշտությամբ չի վերցնի Իմ այդ զավակների 

հոգիները: Գթասրտության ամեն գործողություն, ամեն հրաշք և ամեն միջամտություն 

կշնորհվի Իմ կողմից՝ հանուն Իմ զավակների: 

Նրանք, ովքեր կանգնում են Իմ և Իմ զավակների դեմ, կտառապեն մի սոսկալի 

երկնային պատժով: Չնայած Ես սիրում եմ Իմ բոլոր զավակներին, Ես չեմ հապաղի 

կանգնեցնել նրանց միջից նրանց, ովքեր, եթե Ես իրենց թույլ տամ, կհեռացնեն Իմ 

Թագավորությունը, որը Ես լցնելու եմ Իմ ողջ ընտանիքով: 

Զգուշացեք Իմ Զայրույթից: Քանի որ չնայած այն պարփակված է, և Իմ 

Համբերությունը մեծ է, Ես երկրի վրա կնետեմ մի մեծ դժբախտություն, նույնիսկ եթե 

դա նշանակի նրա մեծ մասի ոչնչացումը: Ինչպես հիվանդությունը, որը խժռում է 

մարդկային մարմինը, նույն կերպ իր եղբոր դեմ մարդու չար գործերը ոչնչացնում են 



առողջ բջիջները: Եթե այդ հիվանդությունը չդադարեցվի, և եթե Ես չկտրեմ և մի կողմ 

չնետեմ հիվանդ մարմինը, Ես չեմ կարողանա մարմինը նորից ամբողջական 

դարձնել: 

Միայն երկրի վրա Իմ Որդու Եկեղեցու ամբողջական, առողջ մարմինը կկարողանա 

գալ երկրի վրա Իմ Նոր Թագավորության դռան մոտ: Նրանք, ովքեր իրենց հեռացրել 

են Իմ Որդուն մերժելու գայթակղությունից, նրանց համար ավելի հեշտ կլինի արժանի 

դառնալ միանալու որպես Մեկ Մարմին Իմ Որդու հետ միասնության մեջ: Նրանց 

կտրվի հավիտենական կյանք, և ցավ չի լինի այլևս: 

Ձեր սիրող Հայր 

Աստված Ամենաբարձրյալ 

  

Ես ցանկանում եմ վերջապես տուն՝ իրենց 

Հավիտենական Դրախտը բերել ավելի քան 7 միլիարդ 

Աստծո զավակներին  
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ հետևորդների վրա դրվող ճնշումները՝ մերժելու այս Սուրբ 

Պատգամները, կավելանան: Իմ շատ մոլորված հետևորդներ կմերժեն ընդունել այս 

Պատգամները որպես Իմը: Իրենց բարի մտադրություններով նրանք արտառոց 

ծայրահեղությունների կդիմեն, որպեսզի մարդկանց հետ շրջեն Ինձնից, հավատալով 

թե դրանով հսկում են Իմ Եկեղեեցին: 

Ես Եմ Եկեղեցին, և քանի դեռ Իմ սրբազան սպասավորները պաշտպանում են Իմ 

Ուսուցումները, Իմ Վարդապետությունը, Իմ Խորհուրդները և Իմ Ամենասուրբ 

Հաղորդությունը, մենք որպես Մեկ ենք: Նրանք, ներառյալ Իմ Եկեղեցու միջի 

առաջնորդները, ովքեր փոխում են այս օրենքները, Իմ Եկեղեցու մասը չեն: Այդ 

փոփոխությունները դեռևս չեն ներկայացվել, և երբ դրանք լինեն, շատ 

մտահոգություն կլինի: 

Ձեզնից նրանց, ովքեր կասկածանքի մեջ են, խնդրում եմ, մի մերժեք Ինձ: Մինչ դուք 

գրկում եք Ինձ մի ձևով, դուք նաև արցունքներ եք բերում Իմ Աչքերին: Դուք հիմա Ինձ 

չեք տեսնում, բայց շուտով կզգաք Իմ Աստվածային Ներկայությունը: 

Ես կոչ եմ անում ձեզ բոլորիդ նախապատրաստվել հիմա այն մեծ հոյակապ 

ապագայի համար որը Ես պատրաստ ունեմ ձեզ համար: Երկինքն ուրախանում է, 

քանի որ Սուրբ Հոգին շուտով կիջնի և կխոցի ձեր սրտերը սիրով և ճանաչմամբ: 

Այնքան շատ հոգիներ կփրկվեն, այնքան որ մեծ է Իմ Սերը: Ես երբեք տեղի չեմ տա: 

Դուք կտառապեք Իմ Անվամբ, բայց դա կմոռացվի, երբ լինեք Իմ Նոր 

Թագավորության դարպասների մոտ: Դուք բոլորդ կմիավորվեք միասին որպես մեկ 

ընտանիք: 

Ես խոսում եմ նրանց մասին, ովքեր կորած են Ինձ համար, բայց Ես ունեմ 

յուրաքանչյուր մտադրությունը տարածելու Իմ Գթասրտությունը որքան հնարավոր է 



շատերի վրա: Եկեք Ինձ մոտ և թույլ տվեք Ինձ վստահեցնել ձեզ յուրաքանչյուրիդ 

հանդեպ Իմ ունեցած բացարձակ Սիրո և Կարեկցանքի չափի մասին: Նրանք, ովքեր 

մերժում են Ինձ, իսկ որոշ դեպքերում՝ ատում Ինձ, կպարուրվեն Իմ Բազուկների մեջ, 

մինչ Ես կսփոփեմ նրանց խեղճ սրտերը և կլուսավորեմ նրանց հոգիները: Ես 

կդառնամ նրանց միակ հույսը երբ նրանք վերջապես հասկանան, որ իրենց ընտրած 

խավար ճանապարհը դժբախտությունից և վախից բացի ոչինչ չի առաջարկում: 

Ես ողջ աշխարհի վրա կհեղեմ Իմ Աստվածայնության Ճառագայթները, լի 

Գթասրռությամբ և շուտով Ես կմաքրագործեմ ողջ մարդկությունը, որպեսզի նրանք 

կարողանան արագորեն վերցվել Իմ Թագավորություն: Իմ Ժամանակը գրեթե հասել 

է, մինչ Ես սպասում եմ այն օրվան, երբ Իմ Հայրը Ինձ կհանձնի Իմ Թագավորության 

բանալիները: 

Քանի որ վերջնական Ուխտը կատարվում է, Ես ցանկանում եմ վերջապես տուն՝ 

իրենց Հավիտենական Դրախտը բերել ավելի քան 7 միլիարդ Աստծո զավակներին: 

Սա է ձեր վերջնական ժառանգությունը՝ խոստացված ձեզ: Մի մերժեք այն, քանի որ 

պետք է վախենալ այն վշտից, որը դուք կբերեք ձեզ վրա, և եթե դուք ձեր մեջքը շրջեք 

Իմ հանդեպ, ապա կլինի մի ժամանակ, երբ Ես այլևս ոչինչ չեմ կարողանա անել ձեզ 

փրկելու համար: 

Ձեր Հիսուս 

 

Ես նորից կգամ վերջին օրը: Բայց դրանից առաջ Ես չեմ 

քայլի երկրի վրա 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ Ձայնի Զորությունն այս Պատգամների միջոցով հասել է այնքան 

շատ ազգերի ընդամենը երկու տարվա ընթացքում, որ հիմա միլիոնավոր հոգիներ 

կօգնեն փրկելու իրենց եղբայրների և քույրերի հոգիները: 

Աստծո Խոսքը, բոցավառված Երկնքից այս Կանչի միջոցով, կտարածվի ձեր բոլոր 

որդիների, դուստրերի, եղբայրների և քույրերի կողմից աշխարհով մեկ: Այս 

Առաքելության արագությունը, որը վերցրել է աշխարհը փոթորկի միջոցով, 

լիցքավորվում է Սուրբ Հոգու կողմից: 

Այնքան շատ լեզուներ, այնքան շատ ազգեր, այնքան շատ հոգիներ են բռնել Իմ 

Գթասրտության Ձեռքը և հիմա հետևում են Ինձ, մինչ Ես տանում եմ նրանց դեպի 

Հավիտենական Կյանք: 

Իմ Հայրը խոստացել էր աշխարհին Ճշմարտության Գիրքը վերջին ժամանակների 

համար: Նա միշտ կատարում է Իր Խոստումը: Ոչ մի մարդ չի կարող իմանալ 

Ճշմարտության Գրքի բովանդակությունը, քանի որ դա ձեր գիտենալու համար չէր: 



Միայն Դանիել մարգարեին էր տրվել նրա բովանդակությունը, բայց նա 

հրահանգավորվել էր Իմ Հոր կողմից չբացահայտել գրքի գաղտնիքները: 

Հիմա, աղջի՛կս, որպես վերջին մարգարե, քեզ տրվում է գրքի բովանդակությունը, և 

Աստծո Խոսքի միջոցով նրանք շատ պտուղ կտան: Ճշմարտության Գիրքը տրվում է 

աշխարհին՝ փրկելու համար մարդկային ռասան հստակ մահից: Այն կյանքը փրկող 

Ընծա է հոգու համար: Այն բերում է իր հետ արտակարգ շնորհներ: Այն բերում է ձեզ 

Ճշմարտությունը, ոչ միայն ձեզ Իմ Ուսուցումների մասին հիշեցնելու համար, այլև 

ձեզ նախապատրաստելու Իմ Եկեղեցու վրա հարձակումներին, որը կհանգեցնի 

հոգիների կործանմանը: 

Ճշմարտության Գիրքը ձեզ կբացահայտի նաև, Իմ սիրելի հետևորդնե՛ր, Իմ Հոր 

Պլանը՝ ձեզ օգնելու՝ կատարել այն նախապատրաստությունները, որոնք անհրաժեշտ 

են մտնելու համար Նոր և Փառահեղ Դրախտ երկրի վրա: Առանց Ճշմարտության 

Գրքի, Իմ աշակերտնե՛ր, դուք կլինեիք սպանդի տարվող գառների պես, քանի որ 

պետք է իմանաք, որ Աստծո հանդեպ ձեր հավատին մարտահրավեր կնետվի և շատ 

ջանք կգործադրվի՝ սրբելու համար Իմ՝ Հիսուս Քրիստոսի բոլոր հետքերը երկրի 

վրայից: 

Երբ մարդիկ սովամահ լինեն Աստծո Ճշմարտությունից, նրանք կշրջվեն այլ 

ուղղությամբ՝ սփոփանք փնտրելու համար: Այս երկրի վրա ոչ մի մարդ չի կարող 

գոյատևել առանց որևէ բանի հանդեպ հավատի, որը կյանք է խոստանում: Ցավոք, 

շատերը հետապնդում են կեղծ ուսմունքներ, որոնք հարմար են իրենց 

թուլություններին: Սեփական անձի հանդեպ սերը նշանակում է, որ կրոնական և 

այսպես կոչված հոգևոր լուսավորչական սեկտերը հարմար են մարդկանց սրտերի 

ագահությանը: Ինքնամեծարումը չի տանում դեպի Աստված կամ դեպի 

Ճշմարտությունը: Իսկ այն խեղճ հոգիները, ովքեր չեն հավատում երկրի վրայի այս 

կյանքից հետո որևէ այլ կյանքի, քայլում են թշվառության մեջ, առանց հույսի իրենց 

սրտերում: 

Իմ Սուրբ Հոգու Զորությունը, Իմ Ձայնի որոտը, հրաշքները որոնք Ես կբացահայտեմ, 

և այս Պատգամների վավերականության մասին ապացույցը կհաղթի միլիոնավոր 

մարդկանց հոգիներում: 

Իմ Ներկայությունը ծածկում է երկիրը, և դա առաջացրել է շատ ատելություն, քանի 

որ սատանան թունավորում է Իմ հետևորդների մտքերը: Իմ Ներկայությունը 

աշխարհի Զոհասեղանների մեջ է, Իմ Եկեղեցիներում, բոլոր ընտրյալ տեսանողների 

խոսքերի մեջ: Բայց մարդկությանը տրվող Իմ այս Վերջնական Պատգամների մեջ Իմ 

Ներկայությունը կտանի դեպի գլոբալ դարձ: 

Դուք երբեք չպետք է մոռանաք Իմ Խոստումը: Ես կգամ նորից վերջին օրը: Բայց Ես 

չեմ քայլի երկրի վրա դրանից առաջ: Հիմա ձեզ ուղղված Իմ նախազգուշացումն է՝ լսել 

մարգարեությունները: Մարդկանցից ով էլ որ հայտարարի, թե ինքը Ես եմ, կամ ասի 

ձեզ, թե Հիսուսը քայլում է երկրի վրա մարդկային մարմով, ստախոս է: 



Իմ Ժամանակը կգա, երբ Ես իջնեմ Երկնքից ճիշտ այն ձևով, ինչպես Ես բարձրացա 

երկրի վրա Իմ վերջին օրը: 

Ձեր Հիսուս 

 

Միայն նրանք, ովքեր ունեն Կենդանի Աստծո Կնիքը, 

կփրկվեն հոգու այս տեսակ գենոցիդից 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, դու չպետք է լսես նրանց, ովքեր քննության են ենթարկում, 

մարտահրավեր են նետում և ծաղրում Իմ Պատգամները: Կարիք չկա պաշտպանել Իմ 

Ամենասուրբ Խոսքը: Իմ Խոսքը վերջնական է, և ոչ մի մարդ իրավասություն չունի 

հարցականի տակ դնել այն: Դուք կամ ընդունում եք այն, կամ՝ ոչ: 

Մինչ քրիստոնյաները վիճում են միմյանց հետ այս Պատգամների վրայով, որոնք 

կանխասացվել են այնքան վաղուց, նրանք վարվում են միմյանց հետ ինչպես 

թշնամիների: Դուք չեք կարող թշնամի լինել ձեր եղբոր կամ քրոջ հանդեպ և ձեզ կոչել 

Իմ աշակերտը: Մինչ դուք այդքան զբաղված եք ձեր մեջ բղավելով, ամենամեծ 

թշնամին՝ սատանայի բանակները, պլանավորում են ամենամեծ 

չարագործությունները, որոնք մարդկությունը երբեք չի տեսել Ադամի և Եվայի 

արարումից իվեր: 

Պատերազմները, որոնց մասին Ես խոսում եմ, սկսվելու վրա են, իսկ պլանը կլինի 

բնակչություններ սրբելը: Դուք կմտածեք, թե դրանք մեկ ազգի՝ մյուսի դեմ 

պատերազմներ են , բայց սխալվում եք:  Զենքերը կգան միայն մեկ աղբյուրից: 

Աստծո Իմ խեղճ զավակնե՛ր, որքան քիչ գիտեք դուք այն սարսափելի 

գործողությունների մասին, որոնք նյութվում են Աստծո զավակների դեմ մասոնական 

սեկտերի կողմից ամենաբարձր մակարդակներում: Ձեզ համար անհնարին է 

պատկերացնել նրանց չարությունը, բայց ճանաչեք այդ նշանները: Երբ ձեր բանկերը 

վերցնեն ձեր ազատությունը, ձեր տները և ձեր ընտանիքներին սնունդ տալու ձեր 

կարողությունը, դա կլինի մարդկության դեմ նրանց պլանի միայն մի մասը: Դուք 

կդառնք ստրուկներ, բայց նրանք, ովքեր իրենց հավատարմությունն են տվել Ինձ և Իմ 

Ուսուցումներին և մնում են Ինձ հավատարիմ, երբեք չպետք է մոռանան Իմ 

Գթասրտությունը: 

Չնայած այս հայտնությունները վախեցնող են, դրանք Ճշմարտությունն են: Աստծո 

Արարչության դեմ այդ գործողություններին նախապատրաստված լինելով, դուք 

կարող եք օգնել, ձեր աղոթաների միջոցով, մեղմացնելու այն տառապանքի մեծ մասը, 

որն այդ չար սեկտերը կպարտադրեն ձեզ: Մինչ ձեր աղոթքները կնվազեցնեն այդ 

վայրագությունների ազդեցությունը, դրանք, եթե Ինձ տրվեն սիրով ձեր սրտերի մեջ, 

կօգտագործվեն փրկելու համար նրանց, ովքեր մեղավոր են այդպիսի սոսկալի 

արարքների մեջ: Եվ մինչ այդ մոլորված և սառնասիրտ հոգիները շարունակում են 



արհամարհել Ինձ՝ փորձելով արմատախիլ անել աշխարհի բնակչությունը, Ես 

կփորձեմ լուսավորել նրանց սրտերը, որպեսզի հեռանան սատանայի հետ ունեցած 

այդ սոսկալի կապից: Շատերն ամբողջությամբ բռնված են չարից, իսկ ոմանց համար 

քիչ հույս կա: Նրանց կարող է փրկել միայն Իմ Գթասրտությամբ շնորհված հրաշքը՝ 

նրանց հետ միասին, ովքեր առաջարկում են Ինձ իրենց տառապանքի ընծան: 

Ձեր միջից նրանք, ովքեր անիծում են Ինձ՝ դաժանորեն մերժելով Ինձ, Ինձնից 

Գթասրտություն կաղերսեն երբ այս իրադարձությունները տեղի ունենան: Երբ 

ստիպված կլինեք տառապել և ընդունել գազանի նշանը կամ մեռնել, դուք կկանչեք 

Ինձ: Հետո դուք կպայքարեք՝ գտնելու համար Կենդանի Աստծո Կնիքը, որը Ես տալիս 

եմ աշխարհին Իմ Հոր միջոցով այս Պատգամների մեջ, բայց այդ ժամանակ շատ ուշ 

կլինի: Միայն նրանք պաշտպանված կլինեն, ովքեր ընդունում են Կնիքը, պահում այն 

իրենց տներում կամ կրում իրենց վրա: Միայն նրանք կխուսափեն հոգու այս տեսակ 

գենոցիդից, ովքեր ունեն Կենդանի Աստծո Կնիքը: 

Ոչ մի րոպե մի կասկածեք հիմա ձեզ տրվող Իմ Պատգամներին: Ընդունեք Իմ 

Աստվածային Միջամտությունը, քանի որ Ես միայն ցանկանում եմ փրկել ձեզ: 

Հոգիների համար մարտն այնպիսի հսկայական չափերի է, որ եթե Ես չմիջամտեի, 

մարգարեների միջոցով, ձեզնից շատերը կկանգնեին գազանի և նրա բոլոր 

հետևորդների կողմում, ովքեր ձեր առջև երևում են ոչխարի մորթով գայլերի պես: 

Սատանան չափազանց խորամանկ է և երբեք չի ներկայացնի իր չար արարքներն 

այնպիսին, ինչպիսին կան: Ոչ, դրա փոխարեն նա կներկայացնի դրանք որպես լավը, 

ոգեշնչող և ձեր հետաքրքրություններին չափազանց համապատասխան: Սա է նրա 

լարած թակարդը: Ահա թե ինչպես է նա գրավում բարի կամեցողությամբ անմեղ 

մարդկանց դեպի իր որջը: Ձևը, որով սատանան բացահայտում է իրեն այդ հոգիների 

միջոցով, երբ կարողանում է հաղթել այդ խեղճերին, հպարտության մեղքն է: Այդ 

մեղքն իր ամենաչար տեսքով կերևա բարձր տեղերում նստած այն մարդկանց մոտ, 

ովքեր կոչնչացնեն ուրիշներին իրենց սեփական եսասեր օգուտի համար: Կշեռքի 

հատակին հպարտության մեղքը կերևա ձեր մեջ, երբ դուք դատեք ուրիշներին, 

վատաբանեք նրանց, իսկ հետո փորձեք ավերել նրանց կերպարը, ինչպես նաև 

վնասել նրանց համբավը, Իմ Անվամբ: 

Ես ասում եմ ձեզ այս տխուր փաստերը, որպեսզի կարողանամ նախապատրաստել 

ձեզ, զինել ձեզ Իմ Սիրող Պաշտպանությամբ, որպեսզի կարողանամ փրկել նույնիսկ 

նրանց, ովքեր կքայլեն երկրի վրայով այն ոչնչացնելու համար: 

Ձեր Հիսուս   

 

Երբեք ձեզնից ոչ մեկին չի տրվի իրավասություն դատել 

մեկ ուրիշին Իմ Անվամբ, քանի որ դա հնարավոր չէ 

Ուրբաթ, 5 ապրիլի, 2013թ., ժ. 12:50 



Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ինձ տրված քո հնազանդության երդումով դու երբեք չպետք է 

պաշտպանես Իմ Պատգամները: Ոչ էլ իրավասություն ունես ժխտել կան քննադատել 

որևէ այլ տեսանողի կամ ինքնակոչ մարգարեի՝ կեղծ կամ ճշմարիտ, Իմ Անվամբ: 

Նրանց, ովքեր հայտարարում են թե խոսում են Իմ Անվամբ և անտեսում են աշխարհի 

համար տրվող այս Պատգամները, իմացեք հետևյալը: Դուք չունեք, ոչ էլ փնտրել եք 

Իմ թույլտվությունը, մերժելու, հրապարակայնորեն, որևէ մեկին, ով հայտարարում է 

թե ինքը ընտրյալ հոգի է: Երբ դուք հայտարարում եք, թե այս Պատգմաները ճշմարիտ 

չեն, ասում եք, որ դրանք ստեր են: Ստերը կարող են գալ միայն սատանայից: 

Աշխարհին տրվող Իմ այս Սուրբ Պատգամները նախազգուշացնում են ձեզ այն 

սոսկալի ստերի մասին, որոնցով նա՝ սատանան, սնում է Աստծո բոլոր զավակների 

հոգիները: Ինչպես եք խաբվել մերժելու Ինձ՝ ձեր սիրող Հիսուսին, Ով դառն 

արցունքներ է թափում տխրության մեջ այն բանից, թե ինչպես են Ինձ մերժում: 

Նրանք, ովքեր ասում են թե ցանկացած մարդ կարող էր գրել Երկնքից տրված այս 

Պատգամները, վիրավորում են Ինձ: Ինչպե՞ս կարող է մարդը գրել Իմ Շուրթերից եկող 

Խոսքերը, երբ դրանք գալիս են Ինձնից: Մի՞թե կարծում եք թե այսպիսի Սուրբ Խոսքեր 

կարող էին ստեղծվել մահկանացու մարդու ձեռքով: Մի՞թե կարծում եք թե մեղքով 

արատավորված որևէ մեկը կարող էր ստեղծել Իմ Սուրբ Խոսքը առանց Իմ Երկնային 

Թագավորությունից եկած միջամտության: Եթե այդպես եք կարծում, ապա հնարավոր 

եք համարում թե մարդն ի վիճակի է այդ ձևով ապաշխարության ուղի բացել: Մարդը 

ոչինչ է առանց Աստծո: Դուք արժանի չեք իրավասությամբ խոսել, երբ հռչակում եք 

Աստծո Խոսքը: Եթե հռչակում եք Աստծո Խոսքը ձեր սեփական շուրթերից, առանց Իմ 

կողմից տրվող ուղղության, ապա մեղավոր եք մեծ սխալի մեջ: 

Աղջի՛կս, Ես պետք է հիշեցնեմ քեզ և բոլոր ընտրյալ հոգիներին, որ ձեզնից ոչ մեկին 

երբեք չի տրվի իրավասություն դատելու մեկ ուրիշին Իմ Անվամբ, քանի որ դա 

հնարավոր չէ: 

Ես հիմա կոչ եմ անում Իմ բոլոր ընտրյալ հոգիներին: Հիշեք Իմ Խոստումը՝ տված ձեզ, 

որ Ես կգամ նորից: Իմացեք հիմա, որ ձեզ բոլորիդ տրված է առաքելություն՝ 

նախապատրաստելու մարդկանց սրտերը Իմ Երկրորդ Գալուստի համար: Իմացեք 

հիմա, որ սա ամենավերջին Առաքելությունն է, թելադրված Սուրբ Երրորդության 

կողմից: Ձեզնից ոչ մեկը չունի Իմ Թույլտվությունը մերժելու այս կամ որևէ այլ 

առաքելություն: Արեք դա, և դուք մի կողմ կնետվեք Ինձնից: 

Ո՜հ, ինչպես են ընտրյալ հոգիների մեղքերը կտրում Ինձ ավելի խորը, քան մյուսները: 

Նրանք, ովքեր մոտ են Ինձ, և հետո դավաճանում են Ինձ, այն հոգիներն են, որոնք 

ամենաշատն են Ինձ վիրավորում: Երբ նրանք շրջվում են Ինձ վրա, սոսկալի 

բաժանում են առաջացնում և խանգարում հոգիներին՝ հետևել հավիտենական 

փրկության ճանապարհին: 

Ձեր Հիսուս 

 



Աստվածամայր. Դու ուղարկվել ես՝ 

նախապատրաստելու ճանապարհը Նրա Երկրորդ 

Գալուստի համար 
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Զավա՛կս, անկախ նրանից, թե որքան միայնակ կամ դժվարին է այս Առաքելությունը, 

դու պետք է միշտ շարունակես ենթարկվել իմ Որդուն: Դու պետք է հարգես քեզ 

ուղղված ամեն խնդրանք: Դու պետք է պատասխանես քեզնից ակնկալվող 

յուրաքանչյուր առաջադրանքի, նույնիսկ եթե դա նշանակի որ բերելու ես ուրիշների 

զայրույթը: 

Աստծո տեսանողներից յուրաքանչյուրը, ում ես երևացել եմ, տառապել է նրանց 

ձեռքում, ովքեր նրանց դաժանաբար մերժել են: Չնայած նրանցից շատերին ի վերջո 

հավատացել են, դու, զավա՛կս, կտառապես ամենաշատը, որովհետև դու Աստծո 

մարգարե ես: Աստծո մարգարեները միշտ ատելություն են առաջացրել Նրա 

զավակների մեջ, որովհետև սատանան պարտադրում է իր ամենասոսկալի 

խարազանը նրանց, ովքեր խոսում են Աստծո Խոսքը: 

Որպես վերջին ժամանակների մարգարե, քո թշնամիները կլինեն ոչ միայն նրանք, 

ովքեր մերժում և ատում են իմ Որդուն, այլև նրանք, ովքեր սիրում են Նրան: Քո 

թշնամիները թվով կգերազանցեն բոլոր նրանց, ովքեր եկել են քեզնից առաջ: Ահա թե 

ինչու դու պետք է ենթարկվես իմ Որդուն միշտ և արագորեն պատասխանես Նրան, 

քանի որ Նա անում է այս բաները և խնդրում քեզ հետևել Իր ցուցումներին, որպեսզի 

քեզ ապահով պահի: 

Դու ուղարկվել ես նախապատրաստելու ճանապարհը Նրա Երկրորդ Գալուստի 

համր, և այս պատասխանատվության հետ շատ վիշտ կգա: Մինչ այս Պատգամների 

հանդեպ ստերը, ատելությունն ու դաժան հակառակությունը շարունակվում է, դու 

պետք է սփոփվես, որովհետև առանց այս Առաքելության շատ ու շատ ավելի հոգիներ 

չէին ընդունի իմ Որդու Գթասրտությունը: 

Աղոթիր յուրաքանչյուր անհատի համար, ով վիրավորանքներ է նետում քեզ վրա, 

որովհետև երբ դու աղոթում ես նրանց համար, իմ Որդին կլուսավորի նրանց և 

շուտով նրանք կբացեն իրենց աչքերը Ճշմարտության հանդեպ: 

Ես՝ ձեր սիրող Մայրը, ծածկում եմ քեզ իմ Ամենասուրբ Թիկնոցով և ճզմում օձի 

գլուխն ամեն անգամ, երբ նա փորձում է վնասել քեզ: Ուստի գնա հիմա, զավա՛կս, 

խաղաղությամբ: Վստահիր ինձ՝ Փրկության Մորը, միշտ, քանի որ ես հսկում եմ այս 

հատուկ Առաքելությունը: Վստահիր իմ Որդուն, քանի որ Նա գիտի, թե ինչ է անում: 

Թող ամեն ինչ Նրա Սուրբ Ձեռքերի մեջ: 

Ձեր սիրող Մայր 

Մայր Աստծո 

Մայր Փրկության 



 

Գիսաստղի մոտենալու ժամանակը, որի մասին Ես 

խոսում էի, մոտ է, երբ մարդիկ կհավատան, թե երկու 

արևներ կան 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, շուտով աստղերը կփոխվեն, և գիսաստղի մոտենալու ժամանակը, 

որի մասին Ես խում էի, մոտ է, երբ մարդիկ կհավատան, թե երկու արևներ կան: 

Շուտով մարդկությունը կտեսնի այդ զարմանահրաշ ներկայացումը, և կլսվի որոտի 

ձայնը, և կթվա թե երկու արևները կբախվեն: 

Իմ Գթասրտության Շողերը կիջնեն յուրաքանչյուր մարդկային հոգու վրա, ներառյալ 

նրանց, ովքեր կկուրանան Իմ Լույսից, այնքան որ խավար են նրանց հոգիները: Երբ 

որոտի ձայնը լսվի, մի հանդարտ խաղաղություն կիջնի երկրի վրա դրանից հետո, և 

լռությունը կլինի խլացուցիչ: Ոչ մի ձայն չի լսվի. Միայն Իմ Ձայնի հնչյունը՝ դրոշմված 

թշվառների հոգիների վրա: 

Ես կլինեմ ինչպես արևի ճառագայթ, որը մեղավորի աչքում տեսանելի կդարձնի 

ամեն մի թերություն, ամեն մի մեղք և հուսահատության կանչ: 

Կլինի ողբ և մարդիկ իրենց սրտերում կունենան խորը վշտի զգացողություն, մինչ դեմ 

առ դեմ կկանգնեն իրենց հոգիների վիճակին: Բոլորը հանդիստ կմնան տասնհինգ 

րոպե, իսկ հետո կյանքը կդառնա ինչպես եղել է, ասես թե այդ հրաշքը տեղի չի 

ունեցել: Նրանց համար, ում սրտերին դիպել է Ճշմարտությունը, կյանքն այլևս չի 

կարող լինել և չի լինի նույնը: Նրանք արդեն կհետևեն Ինձ՝ Իմ Ուսուցումներին, և 

դարձի կգան միլիարդներով: 

Իմ Պատգամները կդառնան նրանց ամենօրյա սնունդը, և Իմ Ամենասուրբ 

Հաղորդության հետ միասին նրանք ոչ մի բանի կարիք չեն ունենա: Նրանք այնքան 

ուժեղ կդառնան, որ ոչինչ չի կանգնի նրանց ճանապարհին, ոչինչ չի ահաբեկի նրանց 

կամ դանդաղեցնի նրանց մինչ կքայլեն Իմ մնացորդ բանակում դեպի Իմ Նոր 

Դրախտը: 

Մյուսներին կասվի, որ Նախազգուշացումն առաջացել է երկրի մթնոլորտում 

ճեղքման պատճառով, և այն հեշտությամբ կբացատվի: Բայց դա կլինի սուտ, քանի որ 

նրանք չեն ցանկանում ճանաչել Աստծո Գոյությունը: Եթե նրանք ճանաչեն, ապա չեն 

կարողանա ավարտել աշխարհին խաբելու իրենց պլանը, որ /աշխարհն/ ընդունի 

հակաքրիստոսի դատարկ խոստումները: 

Երբ Աստծո հրաշքներին ականատես կլինեն այդպիսի մեծ մասշտաբով, իմացեք որ 

մարդկությանը փրկության դաշտ բերելու Իմ պլանը վերջին էտապներում է: 

Գնացեք, Իմ հավատարիմ հետևորդնե՛ր, և միշտ վստահեք բոլոր հոգիներին փրկելու 

Իմ խոստումին: Իմ Գթասրտությունը մեծ է, և Իմ Զորությունը՝ ամենակարող: 

Ձեր Հիսուս 

 



Նրանց կասեն, որ այդ նոր տաճարը եկեղեցի է, որը 

միավորում է բոլորին, որովհետև Աստված սիրում է Իր 

բոլոր զավակներին 

Կիրակի, 7 ապրիլի, 2013թ., ժ. 18:40 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, երկրի վրա գտնվող Աստծո յուրաքանչյուր եկեղեցի, որ պատվում է 

Ինձ՝ մարդու Որդուն և հավատարմություն ցույց տալիս Իմ Հոր հանդեպ, շուտով 

կբաժանվի: Շատերը, յուրաքանչյուր եկեղեցու ներսում, կըմբոստանան, և մեծ 

բաժանումներ առաջ կգան, քանի որ նրանց շարքերի միջից շատ մոլորվածներ 

կփորձեն ներմուծել  օրենքներ, որոնք արդարացնում են մեղքը: 

Բարոյական պարտավորությունները, որոնք զգում են Աստծուն սիրողները և Նրա 

Սուրբ Խոսքը ճանաչողները, կդարձվեն խնդրի առարկա, և նրանք կմեղադրվեն 

դաժան և անսիրտ լինելու մեջ: Նրանց մեղքը կլինի այն, որ կհակառակվեն մեղսալից 

օրենքներին, որոնք իրականություն կդառնան, քանի որ Եկեղեցիները կլուծարվեն 

հակաքրիստոսի հալածանքի ընթացքում: Երբ նրանք բաժանվեն և մասնատվեն, 

նրանց հիմքերը կխարխլվեն: Նրանք այլևս ի վիճակի չեն լինի հաստատուն կանգնել 

չարության և անարդարության դեմ: Այդ ժամանակն արդեն հասած կլինի, որպեսզի 

շատ տարակուսած հոգիներ, ովքեր չափազանց կշփոթվեն, տեսնեն Աստծո մի 

այլընտրանքային տաճար: 

Նրանց կասեն, որ այդ նոր տաճարը եկեղեցի է, որը միավորում է բոլորին, որովհետև 

Աստված սիրում է Իր բոլոր զավակներին: Եվ եթե Աստված սիրում է Իր բոլոր 

զավակներին, ապա Նա ցանկանում է որ նրանք միավորվեն որպես մեկ, որ նրանք 

պետք է գրկեն միմյանց անկախ իրենց դավանանքից, կրոնից, մաշկի գույնից, 

ռասայից և օրենքներից: Բոլորը կդառնան միավորված Աստծո դիմաց, կասեն նրանց, 

և նրանց բոլորին կխնդրեն ներկայացուցիչներ ուղարկել այդ նոր տաճար, որը 

տեղակայված կլինի Հռոմում: Նրանց կասեն, թե դա Աստվածաշնչում 

մարգարեացված Նոր Երուսաղեմն է, և այն պաշտպանվում է Աստծո ընտրյալ 

առաջնորդի՝ կեղծ մարգարեի կողմից: 

Այնքան շատերը կխաբվեն այդ մեծ ստից, որը կլինի Հովհաննես ավետարանչին 

տրված Սստծո Խոսքի ծաղրանմանությունը: Վերջին ժամանակների համար այդ 

մարգարեին տրված յուրաքանչյուր Բառ կվերցվի, կհարմարեցվի և կշրջվի՝ 

համապատասխանեցնելու համար հակաքրիստոսի ծրագրին:  

Նրանք, ովքեր կմերժեն ընդունել այդ նոր, այսպես կոչված ներառական եկեղեցին, 

կհամարվեն որպես ան-քրիստոնյաներ: Նրանց կճնշեն և հիմարի տեղ կդնեն: Միայն 

Սուրբ Հոգու շնորհիվ կլինի, որն առաջնորդում է նրանց, որ նրանք չեն ներքաշվի այդ 

կեղծ և պիղծ տաճարի մեջ, որը կքողարկի իր մակերևույթի ներքևում գտնվող 

այլանդակ ճշմարտությունը:  

Հակաքրիստոսը պատրաստվում է կատարել իր մեծ մուտքը աշխարհի բեմ, և այդ նա 

կլինի, որ ոչ միայն կղեկավարի այդ եկեղեցիների վրա, այլև կհիմարացնի մարդկանց 



հավատալու, թե ունի հատուկ աստվածային շնորհներ: Նրան կպատվեն իր 

մարդասիրական գործերի ծառայության համար: Նա՝ հակաքրիստոսը, կստանա 

միջազգային պարգևներ իր բարեգործական աշխատանքի համար: Իսկ հետո կասեն, 

թե նա ունի սուրբ մարդկանց հետ կապված խարիզմները: Դրանից հետո շատ չի 

անցնի, երբ նրան կվերագրվեն հրաշքներ, մինչև ի վերջո նա ասի, թե ինքը մի 

մարգարե է Աստծուց եկող առաքելությամբ: 

Շատերը կընկնեն այդ սոսկալի խաբեությունից, որովհետև նրան կաջակցեն 

աշխարհի եկեղեցիները, և կեղծ մարգարեն կտա նրան հավանության կնիքը: 

Ի վերջո, աշխարհը կհավատա, թե նա Ես եմ՝ Հիսուս Քրիստոսը: Իմ Խոսքը կընկնի 

խուլ ականջների վրա, քանի որ նրա ներկայությունը կկլանի ողջ մարդկությանը, ում 

ծափահարությունները կլռեցնեն այն ձայները, որոնք հռչակում են Աստծո Ճշմարիտ 

Խոսքը: Բայց Իմ մեծ Գթասրտության պատճառով Ես, Իմ Հոր Ձեռքով, կմիջամտեմ 

ճանապարհի յուրաքանչյուր քայլափոխի: 

Իմ Պատգամները երբեք չեն դադարի մինչև ամենավերջին օրը: Իմ Ձայնը երբեք չի 

մեռնի: Աստծո զավակները, ովքեր հավատարիմ են մնում Նրա Սուրբ Խոսքին, երբեք 

չեն մեռնի: 

Ձեր Հիսուս 

 

Այնքան շատ լավ և սուրբ քահանաներ են միավորվել՝ 

այս Պատգամները մասնատելու համար 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, այնքան շատ լավ և սուրբ քահանաներ են միավորվել՝ այս 

Պատգամները մասնատելու համար, բայց նրանք չունեն որակավորումն ու գիտելիքը՝ 

այդպես անելու: Նրանց ճանապարհը Աստծուն ծառայելն է: Նրանք չպետք է իրենց 

թույլ տան այս ձևով թունավորվելու, որովհետև դա վտանգ է դնում այն հոգիների 

համար, ովքեր ճանաչում են Իմ Ձայնն այս Պատգամների մեջ: 

Մինչ շատ քահանաներ ցուցադրում են Նոր դար հոգեկանության պրակտիկան, 

նրանք հավատացած են թե հոգեկանության բնագավառում իրենց գիտելիքները 

նշանակում են, որ իրենք օժտված են Աստծո ճշմարիտ մարգարեներին ճանաչելու 

տաղանդով: Նրանք այնքան են հեռացել Ինձնից, որ չեն կարողանում զանազանել Իմ 

Սուրբ Խոսքը: Ես նրանց այդպիսի շնորհներ չեմ տվել, որովհետև հպարտությունը 

կանգնած է նրանց ճանապարհին: 

Դուք, Իմ այն սրբազան սպասավորնե՛ր, որ պլանավորում և օգտագործում եք 

Աստծուն ծառայելու ձեր սուրբ աշխատանքի կրծքանշանը որպես միջոց՝ ձեր 

համայնքի անդամներին Իմ Խոսքից շրջելու համար, իմացեք, որ կպատժվեք: Դուք 

ճշմարտապես չեք ճանաչում Ինձ: Դուք հավատարիմ չեք Ինձ: Դուք անգրագետ եք 



հոգևոր գիտությունից և իրավասու չեք հրապարակայնորեն նվաստացնել, 

վիրավորանքներ թափել ուրիշների վրա, կամ նսեմացնել որևէ մեկին Իմ Անվամբ: 

Ձեզնից յուրաքանչյուրը ստիպված կլինի պատասխան տալու Ինձ: Ես կպատժեմ ձեզ, 

ոչ թե ձեր չհավատալու համար, այլ հպարտության մեղքի համար, որը ձեզ ստիպում է 

հավատալ, թե դուք ավելի շատ գիտեք հոգևոր հարցերի մասին, քան Ես՝ Հիսուս 

Քրիստոսը՝ ձեր Տերը: Որքան եք դուք Ինձ վերք պատճառում: Որքան եք դուք Ինձ 

հիասթափեցնում, որովհետև ձեր դավաճանությունը վնասել է Իմ Առաքելությանը, 

որն իր տեսակի մեջ վերջինն է: Դուք ստիպված կլինեք պատասխանատավություն 

վերցնել այն մեղավորներից յուրաքանչյուրի հոգու համար, ում հեռացնում եք 

Ինձնից: Իսկ հետո, սրտի ծանրությամբ, դուք ստիպված կլինեք պատասխանել այս 

հարցին, երբ Ճշմարտությունը հայտնի դարձվի ձեզ.ի 

Ինչու՞ մերժեցիք Իմ Գավաթը, երբ սիրով ու վստահությամբ ձեզ տրվեց 

Ճշմարտությունը, և երբ ձեր սրտում գիտեիք, որ դա Ինձնից էր գալիս: Ուրեմն ինչու՞ 

փորձեցիք ոչնչացնել Իմ Պատգամները: Դուք գաղափար ուն՞ք Իմ Անվամբ ձեր Սուրբ 

երդումների լրջության մասին: Հիմա դուք պետք է առանձնանաք և կարդաք Իմ 

Խաչակրաց աղոթքները: Եթե դա անեք, ապա Ես կտամ ձեզ Իմ օրհնությունն ու 

զանազանելու կարողությունը: Բայց միայն նրանք, ովքեր խոնարհ են սրտով, կարող 

են գալ Ինձ մոտ: 

Հետ գնացեք: Հետո եկեք Ինձ մոտ մերկ: Ձեր ետևում թողեք այս Պատգամների մասին 

ձեր բոլոր կանխակալ հայացքները, կողմնակալ կարծիքը և գնահատականը, որը 

հիմնված է բամբասանքի և զրպարտության վրա: Երբ այդ օրը գա, Ես ձեզ նորից 

կմկրտեմ, և դուք կրկին մաքուր կդառնաք: Ձեր հոգիները կդառնան փոքրիկների պես, 

և դուք քաղցած կփափագեք Իմ Ներկայությանը: 

Ես սպասում եմ ձեր պատասխանին: Ես Ամենա Սիրող Եմ: Ես Ամենա Գթառատ Եմ: 

Եկեք Ինձ մոտ: Ես Եմ ամենն ինչի կարիք ունեք:   

Ձեր Հիսուս 

 

Հայր Աստված. Աղոթք Նոր դրախտի Բանալու համար 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, մինչ Սուրբ Հոգու Բոցերը ողողում են այն խոնարհ հոգիներին, 

ովքեր կարդում են այս Պատգամները, կլինի նաև գլոբալ դարձի տարածումը: Աստծո 

Սուրբ Խոսքը նման է քամու ուժեղ պոռթկումի, որն իր հետ և իր արթնանալու հետ 

բերում է բոլոր հոգիներին առատության պտուղները: 

Այդ ցանված առաջին սերմերից բյուրավոր պտուղներ են աճել, որոնք ծածկում են 

ամեն մի ազգ, ներառյալ՝ կումունիզմի ռեժիմի տակ գտնվողները: 



Աղջի՛կս, քանի որ Իմ Սուրբ Խոսքը բռնում է յուրաքանչյուր հավատամքի մտքերն ու 

հոգիները, այն թրի պես կկտրի այն ազգերի մեջ, որոնք իրենց մեջքն են շրջում դեպի 

Ինձ՝ ձեր սիրող Հայրը: Ուստի, երբ ատելությունն ավելանա քո դեմ, իմացիր, որ Իմ 

Սուրբ Խոսքն օգնում է հաջողությամբ հոգիներ փրկել: 

Դու, Իմ պատգամատա՛ր, սոսկ մի գործիք ես: Այս Առաքելությունը քո մասին չէ: Այն 

քո հոգու լուսավորման մասին չէ, քանի որ դա Իմ խնդիրը չէ, չնայած դա հաճելի է 

Ինձ: Դու, աղջի՛կս, որպես վերջին պատգամատար, պետք է միայն աշխարհին 

փոխանցես այն Պատգամները, որոնք տրվում են քեզ, մարդկության բարօրության 

համար: Քո կարծիքներն ու խորհուրդներն ուրիշներին կարևոր չեն, և դու 

իրավասություն չունես կիսել այդպիսի ցանկացած մարդկային տեսակետներ 

ուրիշների հետ: 

Երբ Աստծո Ձայնը հասնում է մարդկանց սրտերին, այն բազմապատկվում է շատերի 

հոգիներում: Իմ Բարությունն է, որպես ողջ մարդկության Սիրող Հայր, որը թույլ է 

տալիս այդ մեծ օրհնությունները: 

Ինչպես կանխասացվել է, մեծ հրաշքների ականատես կլինեն նրանք, ում տրվել է 

Սուրբ Հոգու Ընծան այս Առաքելության միջոցով: Ես օրհնում եմ բոլոր նրանց, ովքեր 

ցրում և տարածում են Իմ Պատգամները, քանի որ նրանց ջանքերի շնորհիվ Իմ Խոսքը 

կդառնա ինչպես մշուշ, որը կծածկի երկիրը: 

Նրանց, ովքեր սպասում են Դարձի Ընծային, Իմ այդ խեղճ դատարկ հոգիներին Ես 

ասում եմ հիմա, Ես՝ ձեր սիրող Հայրը, խոստանում եմ ձեզ, որ կգրկեմ ձեզ և կբացեմ 

ձեր սրտերը, երբ դուք ասեք այս աղոթքը. 

Հայր Աստված. Աղոթք՝ Նոր Դրախտի Բանալու համար. 

Սիրելի Հա՛յր, այդ Ես եմ՝ Քո կորած զավակը, ով այնքան շփոթված է և կույր, որ 

առանց Քո Օգնության, Քո Սիրո, ոչինչ է: Փրկիր ինձ Քո Որդի Հիսուս Քրիստոսի Սիրո 

միջոցով, և տուր ինձ երկրի վրա Քո Նոր Դրախտի բանալին: Ամեն:  

Զավակնե՛րս, Ես կօրհնեմ և կպաշտպանեմ ձեզ: Դուք Իմն եք՝ դուք բոլորդ: Մինչ Ես 

կարոտում եմ ձեզ և սգում ձեզնից նրանց համար, ովքեր ատում են Ինձ, Ես 

կօգտագորեմ Իմ Ամենակարող Զորությունը՝ բացելու համար ձեր կարծրացած 

սրտերը, որպեսզի կարողանամ ձեզ նվիրել այն ժառանգությունը, որը Ես սիրով 

ստեղծել եմ: 

Իմ Միջամտությունը, ձեզ գալիք իրադարձություններ բացահայտելու միջոցով, կօգնի 

ձեզ հասկանալ, թե որքան շատ եմ Ես սիրում ձեզ: Երբ այդ իրադարձությունները 

ծավալվեն ձեր աչքերի առջև, Ես սպաելիս կլինեմ ձեզ, որ գաք Ինձ մոտ սիրով և 

վստահությամբ ձեր հոգիներում: 

Ձեր սիրող Հայր 

Աստված Ամենաբարձրյալ 

 



Յուրաքանչյուր հոգու դիմաց, ում դուք կնվիրեք Իմ 

Գթասրտությանը, Ես հարյուր հոգի ավել կփրկեմ 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, դուք պետք է առաջ շարժվեք և կենտրոնանաք այն խեղճ հոգիների 

վրա, ովքեր ընդհանրապես չեն հավատում Աստծուն: Ես ի նկատի ունեմ նրանց, ում 

երբեք չի տրվել Աստծո՝ իրենց Արարչի Գոյության մասին Ճշմարտությունը: 

Միլիարդավոր մարդիկ կան, ովքեր չգիտեն Սուրբ Երրորդության մասին, որովհետև 

դա թաքցվել է նրանցից: Սրանք այն հոգիներն են, ում Ես մեծ Գթասրտություն 

կշնորհեմ, և նրանք պետք է իմանան աշխարհին տրվող Իմ այս Պատգամների մասին: 

Մյուս հոգիները, որ մտահոգում են Ինձ, նրանք են, ովքեր գաղջ էին իրենց հավատի 

մեջ և հիմա մերժում են ընդունել հավիտենական կյանքի Ճշմարտությունը: 

Շատերին, ովքեր վստահ չեն իրենց արարման մասին, կամ Աստծո Գոյության մասին, 

շուտով ցույց կտրվի Ճշմարտությունը: Դարձյալ, Ես նրանց մեծ Գթասրտություն ցույց 

կտամ, և Իմ Սերը կդիպչի նրանց սրտերին, և նրանք կփրկվեն: 

Բայց կան նաև նրանք, ովքեր կշարունակեն դիմադրել Իմ Միջամտությանը: Նրանք 

կկռվեն Ճշմարտությունը տալու յուրաքանչյուր փորձի դեմ, և իրենց տրվող Իմ 

Գթասրտության ապացույցը նրանք ետ կշպրտեն Իմ Դեմքին: Դարձյալ, Ես 

կմիջամտեմ և կշարունակեմ պայքարել նրանց հոգիների համար: 

Ի վերջո, կան նրանք, ովքեր ամեն ինչ գիտեն Իմ մասին, և այն մասին, որ Ես Մեսիան 

Եմ: Ոչ մի հրաշք կամ սիրո գործողություն նրանց Ինձ չի մոտեցնի, որովհետև նրանք 

հանձնել են իրենց սատանային: Այդ հոգիները կկլանվեն գազանի կողմից, և նա 

նրանց ազատ չի արձակի, որովհետև նրանք Ինձ չեն տեսնում որպես իրենց Փրկչի: 

Նրանք դեռևս չգիտեն գազանի ծրագրի մասին ճշմարտությունը: Նրանց փրկելու 

համար, դուք, Իմ սիրելի հետևորդնե՛ր, ձեր աղոթքների ընթացքում և Սուրբ 

Հաղորդություն ստանալու ժամանակ պետք է Ինձ տաք ձեր հավատարմությունը՝ 

նրանց հոգիներն Ինձ նվիրաբերելու միջոցով: Դուք պետք է նրանց առաջարկեք Ինձ 

ամեն օր, և յուրաքանչյուր հոգու դիմաց, որ դուք կնվիրեք Իմ Գթասրտությանը, Ես 

հարյուր հոգի ավել կփրկեմ: 

Արեք դա ամեն օր: Յուրաքանչյուր ամսվա վերջում դուք կլցվեք ուրախությամբ, 

որովհետև կիմանաք, թե որքան ավելի շատ այդպիսի հոգիների է տրվել այդ Մեծ 

Գթասրտությունը: Սա մեկ այլ Ընծա է, որով Ես օրհնում եմ ձեզ, և շնորհները, որ 

կստանաք, երբ ասեք այս խաչակրաց աղոթքը, շատ կլինեն: 

  Խաչակրաց աղոթք (104) Փրկիր այս հոգին ստրկությունից. 

Թանկագին Հիսուս, ես ներկայացնում եմ Քեզ իմ եղբոր և քրոջ հոգին, ովքեր հանձնել 

են իրենց հոգին Սատանային: 

Վերցրու այս հոգին և ազատագրիր այն Քո Սուրբ Աչքում: 



Ազատիր այս հոգին գազանի ստրկությունից և բեր նրան հավիտենական փրկություն: 

Ամեն: 

Իմ Գթասրտությունը կշարունակի տրվել մարդկությանը, և հատկապես ամեն մի 

հոգու, ով մերժում է Աստծո Խոսքը: 

Ես օրհնում եմ ձեզ, Իմ հավատարիմ աշակերտնե՛ր, և Ես շարունակում եմ ձեզ վրա 

հեղել Իմ Սուրբ Հոգու Ընծան: 

Ձեր Հիսուս 

 

Օրհնյալ են սրտով խոնարհները, ում հպարտությունը 

մերկացվել է նրանցից Աստծո Շնորհի միջոցով 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ձեր միջից ո՞վ, որ ճշմարիտ սիրում է Ինձ, կարող է գալ Իմ առաջ և 

գետնամած պառկել ամբողջական ինքնահանձնումով Իմ Ոտքերի մոտ: 

Ձեր միջից ո՞վ, որ ճշմարիտ պատվում է Ինձ և հետևում Իմ Ուսուցումներին, կարող է 

խոնարհվել Իմ առաջ առանց իր հանդեպ հարգանքի: Եթե կարող եք ինքներդ ձեզ 

հանձնել Իմ Գթասրտությանը, խոնարհ սպասավորությամբ, Ես ձեզ վեր կհանեմ և 

կբարձրացնեմ: Բայց երբ դուք բարձրացնում եք ինքներդ ձեզ Իմ Անվամբ և ասում, թե 

Ինձ մյուսներից ավելի մտերիմ ձևով եք ճանաչում, Ես ձեզ կնետեմ գետնին Իմ 

Ոտքերի տակ: 

Ինչու՞ այնքան շատերը, ում տրվել է Ճշմարտությունը, դեռևս սխալ են հասկանում Իմ 

Ուսուցումների Ճշմարտությունը: Մարդը, մեղքի բծի պատճառով, արժանի չէ 

կանգնելու Իմ առջև: Բայց նրանք, ովքեր հասկանում են մարդկային հոգու 

թուլությունը, պետք է իմանան, որ նրանք, ովքեր իրենց վրա են վերցրել 

հայտարարելու մարգարեների միջոցով Աստծո Ուսուցումներով դրված հոգևոր 

հարցերի վերաբերյալ իրենց գերազանց իմացությունը, պետք է չափազանց զգույշ 

լինեն: Երբ այդպիսի հոգիները խոնարհության կարևորության վրա կենտրոնանալու 

փոխարեն հայտարարում են Սուրբ Վարդապետութան վերաբերյալ իրենց այսպես 

կոչված գիտելիքները, նրանք վիրավորում են Ինձ: Երբ նրանք օգտագործում են իրենց 

գիտելիքները Ճշմարտությունը շրջելու համար, որպեսզի այն 

համապատասխանեցնեն իրենց շահերին և հոգիներին տանեն դեպի Իմ 

Ուսուցումների մասին մարդկանց կողմից պատրաստված տարբերակը, Ես 

խորապես վիրավորվում եմ, և Ես կպատժեմ այն հոգիներին, ովքեր մեղավոր են 

Աստծո առաջ այս մեղքի մեջ: 

Ձեզնից նրանք, ովքեր ստեղծում են աղանդներ, հոգևոր շարժումներ, որոնք 

ամբողջապես ձեր պատրաստածն են, իմացեք, որ երբ կեղծում եք Աստծո Խոսքը, 



մեղավոր եք ծանր մեղքի մեջ: Ձեր ձայները, որոնք հռչակում ենԱստծո Խոսքը և Նրա 

ողջ Փառքը, մի կողմից, լսվում են, որովհետև պարունակում են Ճշմարտությունը: 

Բայց, երբ ավելացնում եք Աստծո Խոսքի վրա ձեր սեփական մեկնաբանությունները և 

երբ դա օգտագործում եք՝ հարձակվելու համար ուրիշների վրա Իմ Սուրբ 

Անվամբ՝մեղադրելով նրանց սխալների մեջ, դուք մեղք եք գործում: 

Օրհնյալ են սրտով խոնարհները, ում հպարտությունը մերկացվել է նրանցից Աստծո 

շնորհի միջոցով, քանի որ նրանք կթագավորեն որպես թագավորներ նոր դրախտում: 

Օրհնյալ են նրանք, ում կատարյալ վստահությունն Իմ հանդեպ նշանակում է, որ 

նրանք քարոզում և տարածում են Իմ Սուրբ Խոսքն առանց փնտրելու անձնական 

ուշադրություն սեփական փառքի հանդեպ, քանի որ նրանք նույնպես ապաստան 

կգտնեն Իմ Թագավորությունում: 

Նրանք, ովքեր հայտարարում են, թե Իմ նվիրված հետևորդներն են, բայց 

հավատացած են թե որակավորված են դատելու ուրիշներին, վերլուծելու ուրիշների 

հավատը, որոնց  Աստծո հանդեպ ունեցած հավատը վիրավորանք է պատճառում, և 

հրապարակայնորեն արհամարհում են Իմ Անվամբ եկող սուրբ հոգիներին, Իմ 

Թագավորության մասը չեն: Դուք պատկանում եք չարին, քանի որ դուք Ինձ՝ Հիսուս 

Քրիստոսին չեք հաշվետվություն տալիս: Ես ձեզ չեմ կանչել ոչ էլ տվել եմ 

թույլտվություն՝ քարոզելու որևէ ձևի հատուկ խումբ, որն ստեղծվել է ծաղրելու 

համար մեկ ուրիշ խմբի: 

Բոլոր նրանց, ովքեր Աստծո մեկ այլ զավակի, հատկապես ընտրյալ հոգիներին 

նվաստացնելու համար հպարտությամբ պարծենում են Իմ Ուսուցումների հետ 

կապված մտավոր գերազանցությամբ, իմացեք որ ձեր օրերը հաշված են: Անցյալում, 

Իմ Համբերությունը կարգելեր ընդհատել այդպիսի մոլորված առաքելությունները: 

Հիմա, այս վերջին ժամանակներում, Ես թույլ չեմ տա այն ձևը, որով փորձում եք 

խոչընդոտել Իմ Երկրորդ Գալուստին: 

Ձեզնից այնքան քչերը կընդունեն Երկրորդ անգամ Իմ Գալուստին ձեզ 

նախապատրաստելու Իմ պլանը՝ այս անգամ բերելու ձեզ դեպի Խաղաղության նոր 

դարաշրջան: Դուք արդեն գիտեք Ճշմարտությունը: Դուք գիտեք, որ Ես կգամ նորից, 

բայց ինչպես նախկինում եղավ, դուք չեք ընդունի որ այդ Ես եմ՝ ամեն գոյություն 

ունեցողի Թագավորը, Ով կանչում է ձեզ նախապատրաստել ձեր հոգիները: 

Երկու հազար տարին ոչինչ է Ինձ համար: Դա այնպես է, ասես երեկ էր: Ուստի այսօր 

Ես կանչում եմ ձեզ բոլորիդ: Ինձ տխրեցնում է այն, որ նրանք, ովքեր ասում են թե 

սիրում են Ինձ և հրապարակայնորեն ճանաչում Ինձ, իրականում չգիտեն Ինձ: Նրանք 

թույլ են տվել, որպեսզի կազմակերպված կրոնների, միջազգային 

քաղաքականությունների, ծայրահեղության հասցված շքեղության և 

արարողությունների զարդարանքները թաքնվեն Ինձնից: 

Ես պարզ եմ մտքով, մարմնով և հոգով, և հետևաբար առաջին հերթին գրկում եմ 

նրանց, ովքեր գալիս են Իմ առջև այս ձևով: Երբ հայրը զավակին տուն է ընդունում, ով 

որոշ ժամանակ դրսում է եղել, նա չի նկատում նրա հագուստը, կոշիկները, զարդերը 



կամ ճամպրուկը: Նա տեսնում է միայն իր որդուն, նրա դեմքը և այն սերը որը 

գոյություն ունի իր սրտում նրա մոր որվայնից դուրս գալու պահի առաջին շնչից 

իվեր: Նրան չեն հետաքրքրտում նրա հարստությունը, տեսակետները, կարծիքները 

կամ ուրիշների մասին խոսակցությունները. Նա գիտի միայն մեկ բան՝ իր որդու 

հանդեպ զգացած սերը և այն սերը, որը գում է իր որդին իր հանդեպ: 

Սերը պարզ է: Այն առանց բարդությունների է: Այն չի գալիս ատելությունից: Չեք 

կարող սիրել մեկին, երբ ձեր հոգին լցված է զայրույթով կամ ատելությամբ: Երբ 

սիրում եք Ինձ, պետք է սիրեք բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են Ինձ, անկախ նրանից, 

թե ինչ թուլություն ունեն: Դուք պետք է սիրեք նույնիսկ նրանց, ովքեր մեղավոր են 

սոսկալի մեղքերի մեջ, քանի որ Ես կարող եմ ներել նույնիսկ ամենաչար մեղքերը: 

Պետք է հիշել մի բան, որ ոչ մի մարդ չունի իրավունքը արհամարհելու մեկ ուրիշին 

Իմ Անվամբ: Դա կարող է գալ միայն Ինձնից:   

Իմացեք հետևյալը, որ երբ պետք է աշխարհին նախազգուշացնել մեղավորների 

մասին, ովքեր Աստծո թշնամիներն են, Ես ունեմ այդ իրավունքը: Բայց ամեն 

պարագայում, Ես կխնդրեմ աղոթքներ նրանց հոգիների համար: Միայն մեկ 

բացառություն կլինի: Ես երբեք չեմ կարող խնդրել ձեզ որ աղթեք հակաքրիստոսի 

համար, քանի որ նա Աստծուց չի գալիս: 

Ձեր Հիսուս 

 

Հիմա կաթոլիկ եկեղեցին պատրաստվում է մտնել իր 

պատմության մեջ ամենավատ հալածանքի շրջանը 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես ցանկանում եմ խրախուսել ձեզ բոլորիդ, ովքեր հավատում են 

Ինձ և այս գրքում՝ Ճշմարտության Գրքում պարունակվող Իմ Պատգամներին: 

Երբ մարդ հետևում է Ինձ և ինքն իրեն առաջարկում Ինձ, նա պետք է հետամուտ լինի 

Իմ բոլոր Գծերին: Դա նշանակում է, որ նա պետք է սիրի բոլորին Իմ Անվամբ և 

յուրաքանչյուր մարդու հետ վարվի այնպես, ինչպես կցանկանար որ իր հետ վարվեն: 

Այնուամենայնվ, եթե դուք ճշմարիտ դնեք ինքներդ ձեզ Իմ Խնամքի ներքո, դուք 

կտառապեք դրա համար: Ձեզ հետ կվարվեն դաժանությամբ և ամեն փորձ կարվի ձեզ 

վրա վիրավորանք հեղելու համար: 

Ես սա ասում եմ Աստծո բոլոր զավակներին, և հատկապես քրիստոնյաներին, քանի 

որ ձեր բեռն ամենածանրն է: Ես կոչ եմ անում բոլոր նրանց աշխարհում, ովքեր 

սիրում են Ինձ, անկախ նրանից հավատում եք թե ոչ որ Ես խոսում եմ այս 

Պատագմների միջոցով: 



Քրիստոնյաները միշտ թիրախ կլինեն նրանց համար, ովքեր ցանկանում են փոխել 

Աստծո Օրենքները՝ հարմարեցնելու համար դրանք իրենց մեղսալից հաճույքները և 

եսասիրական ցանկությունները հետապնդելու նպատակին: Հիմա կաթոլիկ եկեղեցին 

պատրաստվում է մտնել իր պատմության մեջ ամենավատ հալածանքի շրջանը, և այն 

կշրջվի գլխիվայր և դրսից՝ ներս: Հարձակումը խնամքով պլանավորվել է 

տասնամյակներ շարունակ և զգուշությամբ կառուցվել: Ինչպե՜ս են սրբերը Երկնքում 

ողբում այն աղետալի իրադարձությունների վրա, որոնք հիմա կծավալվեն մի 

այնպիսի արագությամբ, որը կցնցի նույնիսկ նրանց, ովքեր չեն հավատում այս 

Պատգամներին: 

Արդյունքում կլինի խառնաշփոթություն, քանի որ շատ սրբազան սպասավորներ 

կդառնան անօգնական, որովհետև նրանց համար սուրբ ամեն ինչ կդրվի հարցականի 

տակ, իսկ հետո՝ կտապալվի: Նրանց մարտահրավեր կնետեն և նրանց վրա 

կբռնանան Իմ Անվամբ իրենց իսկ սեփական շարքերի միջից: 

Ձեզնից նրանց, ովքեր հավատարիմ են երկրի վրա Իմ Եկեղեցուն, Ես ձեզ կոչ եմ 

անում զգոն լինել և պահել Իմ Ուսուցումները, եթե ցանկանում եք Ինձ ճշմարիտ 

մնալ: Դուք երբեք չպետք է այլ բան ընդունեք այն Ճշմարտությունից բացի, որը ձեզ 

սովորեցվել է: Շուտով դուք չափազանց միայնակ կզգաք, և Իմ խեղճ սրբազան 

սպասավորները կհուսահատվեն Իմ հանդեպ և Պետրոսի կողմից դրված եկեղեցու 

հանդեպ իրենց ունեցած հավատարմության համար, որը կհեռացվի նրանց ոտքերի 

տակից: 

Բոլոր նրանց, ովքեր ավանդական հավատարիմ քրիստոնյաներ են, դուք պետք է 

մնաք հաստատուն և չպետք է ընդունեք որևէ փորձ, որը ձեզ կխրախուսի լքել ձեր 

հավատը: Ձեզ մի կողմ կհրեն և կստիպեն համաձայնել, որ ձեր երեխաներին կրթեք 

կեղծ վարդապետությամբ, որն Աստծուց չէ: 

Այդ իրադարձությունները հիմա կսկսվեն, և Ես նախազգուշացնում եմ ձեզ դրանց 

մասին, որպեսզի ուղղություն տամ ձեզ: Ով էլ որ ձեզ մեղադրում է թե այս 

Առաքելության միջոցով Իմ զավակներին խրախուսվում է լքել երկրի վրա Իմ 

Եկեղեցին, չի հասկանում Իմ Ցուցումները: Ես պարզապես խնդրում եմ ձեզ մնալ 

հավատարիմ Իմ Ուսուցումներին, երբ կտեսնեք որ ձեզ ստիպում են ընդունել 

Եկեղեցու մի նոր տարբերակ: Այդ նոր տարբերակը երբեք չի ընդունվի Աստծո Աչքում: 

Ձեր Հիսուս 

 

Աստվածամայր. Երբ Աստծո զավակները մոլորվում են 

ստերից, նրանք բաժանվում են Նրանից 
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Իմ սիրելի զավա՛կ, թույլ տուր ինձ սփոփանք բերել քեզ այս ժամանակ: Թույլ տուր 

ինձ՝ քեզ ինձ մոտիկ պահել, որպեսզի կարողանամ քեզ ուժ տալ մինչ շարունակում ես 

տարածել Աստծո Սուրբ Խոսքն այս դժվարին ժամանակներում: 

Երբ հարցրեցին նրանց, ովքեր հալածեցին իմ Որդուն, իսկ հետո՝ սպանեցին. <<Ինչու՞ 

դա արեցիք>>, նրանք պատասխանեցին. <<Աստծո Խոսքը պահելու համար>>: Երբ 

նրանց հարցրեցին, արդյո՞ք Աստված հանդուրժում է մեկ այլ մարդու սպանությունը, 

նրանք պատճառաբանեցին թե դա Եկեղեցու Ուսուցումների համաձայն էր: Եվ 

այդպես կլինի նաև ժամանակների վերջում: Մարդիկ կշրջեն Աստծո Ուսուցումները՝ 

արդարացնելու համար Նրա Սուրբ Խոսքի իրենց մերժումը: 

Իմ Որդին տալիս է աշխարհին այս Պատգամները, որպեսզի դուք պահեք Նրա 

Ուսուցումները: Նա անում է դա, որպեսզի ոչ մի մարդ սխալմամբ չմերժի Նրա Սուրբ 

Խոսքը, երբ երկրի վրա Նրա Սուրբ Եկեղեցու Ուսուցումները կեղծվում են և պղծվում: 

Աստծո Խոսքը երբեք չպետք է փոխվի, սակայն մարգարեությունները կանխասացվել 

են հենց այս օրերի համար, երբ դա տեղի կունենա, երբ դա կարվի Պետրոսի Վեմի 

վրա հիմնադրված Եկեղեցու կողմից: 

Իմ Որդին Խոսքն է: Աստծո Խոսքը պետք է պատվի արժանանա Աստծո 

յուրաքանչյուր զավակի կողմից: Երբ Աստծո զավակները մոլորվում են ստերից, 

նրանք բաժանվում են Նրանից: Երբ Աստծո Ճշմարտությունից դուրս որևէ բան եք 

ընդունում, երբ ընդունում եք մեղքը, իսկ հետո մասնակցում մեղքին, ապա սեպ եք 

դնում ձեր և իմ Որդու միջև: 

Հիշեք, որ ես՝ Աստծո Մայրը, պաշտպանում եմ բոլոր նրանց, ովքեր կանչում են ինձ: 

Իմ պաշտպանությունը բոլոր մարդկանց համար է, բոլոր կրոնների: Երբ ամեն օր 

աղոթում եք իմ Սուրբ Վարդարանը, ձեզ տրվում է ամեն տեսակ պաշտպանություն, և 

դուք կկարողանաք պահել Ճշմարտությունը՝ Աստծո Սուրբ Խոսքը: 

Ով էլ որ առաջնորդում է մարդկանց երկրի վրա իմ Որդու Եկեղեցում և չի 

կարողանում աղոթել Սուրբ Վարդարանը իր միաբանության առաջ, իմ Որդուց չի 

գալիս: 

 Ձեր Մայր 

Աստվածամայր 

Մայր Փրկության 

 

 Շատերը բավականաչափ ուժեղ չեն լինի՝ պայքարելու 

աբորտի, էֆթանազիայի և համասեռ ամուսնության դեմ 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Աստծո թշնամիները հիմա բարձրանում են մեծ թվերով, ամեն 

ազգի մեջ, որ դատապարտեն Աստծո Օրենքները: 



Շատ նոր օրենքներ կներմուծվեն յուրաքանչյուր երկրի և եկեղեցու մեջ: Այդ 

օրենքների մեծ մասը կլինի Սուրբ Աստվածաշնչում դրված Ուսուցումների դեմ: Ամեն 

տեսակ մեղք օրինական կդարձվի, և գազանի խավարը կծածկի աշխարհը: Նրանք, 

ովքեր կհակառակվեն այդ օրենքներին, կհեռացվեն որպես խարդախներ և 

դիվահարվածներ: Նրանց ձայները կնվազեցվեն նրանց կողմից, ովքեր գրկում են 

աշխարհիկությունը, ասես թե այն ճշմարիտ կրոն է: Նրանք կօգտագործեն ամեն մի 

բանական պատճառաբանություն՝ ամրապնդելու համար իրենց չար օրենքները և 

շատերին կխաբեն, որովհետև կօգտագործեն մարդու իրավունքները որպես 

ուրիշներին խաբելու գործիք: 

Շատերը բավականաչափ ուժեղ չեն լինի՝ պայքարելու աբորտի, էֆթանազիայի և 

համասեռ ամուսնության դեմ: Իսկ հենց որ այդ օրենքները հաստատվեն, կաթոլիկ 

եկեղեցին կհայտրարարի ռեֆորմացիան՝ ճանաչելու մարդու բոլոր իրավունքներն ու 

բոլոր կրոնները: Սրան կհետևի մի սոսկալի բաժանում նրանց միջև, ովքեր օրհնված 

են Սուրբ Հոգու կողմից իրենց տրված ներհայեցողության ընծայով, և նրանց, ում 

միակ ցանկությունը սեփական անձի հանդեպ սերն է և ովքեր մերժում են Աստծուն: 

Նրանք Աստծուն և Իմ Ուսուցումները համարում են որպես խոչընդոտ՝ ապրելու 

իրենց համոզմամբ ազատ կենսակեպով: 

Հզոր գլոբալ էլիտար կազմակերպությունը, որը ներթափանցել է աշխարհի 

յուրաքանչյուր անկյուն, պլանավորում է եկեղեցական նոր օրենքներ և ծրագրում 

տապալել առաջնորդներին, միևնույն ժամանակ պատերազմներ հրահրելով, որոնք 

ավերածություն են բերում: Այնքան հպարտ են նրանք, և այնպիսին է սատանայի 

հանդեպ նրանց ստորաքարշությունը, որ հավատացած են թե իրենք անփոխարինելի 

են: Ինչպե՜ս են նրանք տառապելու իրենց չար արարքների համար: Ճիշտ ինչպես 

նրանք հավատացած են թե կարող են վերահսկել ուրիշներին և իրենց դիվային 

պլանները պարտադրել ուրիշներին, նրանք ցած կգցվեն Իմ Հոր Ձեռքով: Նրանց 

կտրվի միայն այնքան ժամանակ, որ շրջեն իրենց մեջքը: Դրանից հետո նրանք 

կշրջվեն մեկը մյուսի դեմ և կոչնչացնեն միմյանց: Այնպիսին կլինի նրանց 

տառապանքի աստիճանը, որ նույնիսկ մինչև վերջ չեն կարողանա տեսնել, թե ինչ է 

սպասվում առջևում, եթե շարունակեն մնալ չարին կապված: 

Շատերը, ովքեր Աստծուց չեն, սկզբում քիչ կնկատեն այս իրադարձությունները: 

Միայն այն ժամանակ, երբ նրանց ազատությունը կսահմանափակվի, նրանք 

բացահայտորեն կբողոքեն իրենց ազգերի մեջ կատարվող անարդարությունների դեմ: 

Այդ ժամանակն նրանք կհասկանան այն սարսափը, որը կստեղծվի այն պատճառով, 

որ Աստծո Լույսը հանգցված կլինի: Նրա փոխարեն կլինի խավար, դատարկություն, 

սով և սիրո պակաս: Միայն այդ ժամանակ մարդը կկանչի Աստծո Գթասրտությունը: 

Ես սպասելիս կլինեմ, որ սփոփեմ նրանց և փրկեմ նրանց վախեցած հոգիները: 

Ձեր Հիսուս 

 



Խոսքը ըստ Աստծո կմասնատվի, մինչ հեթանոսությունը 

սրբում է երկիրը 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Գողգոթայի սարն ի վեր մագլցումը, որն Իմ Եկեղեցին երկրի վրա 

պետք է կրի, սկսվել է, ինչպես կանխասացվել է: Բոլոր նրանք, ովքեր խոսում են Իմ 

Անվամբ, ովքեր սիրում են Ինձ և պատվում Իմ Ուսուցումները, հիմա ստիպված 

կլինեն կանգնել այդ տառապալից ճամփորդության առջև, որպեսզի վեր պահեն Իմ 

Սուրբ Խոսքը: 

Խոսքը ըստ Աստծո կմասնատվի, մինչ հեթանոսությունը սրբում է երկիրը: Բոլոր 

նրանց, ովքեր հետևում են Ինձ, Ես ասում եմ. Քայլեք ձեր գլուխները բարձր պահած: 

Երբեք չշեղվեք Ճշմարտությունից, երբ ձեզ խնդրեն նաև ձեր ընտանիքի անդամներն 

ու ընկերները, որ շրջվեք Իմ Սուրբ Խոսքից, որը տրվել է ձեզ երկրի վրա Իմ գտնվելու 

ժամանակ: Դուք չպետք է թուլացնեք Ինձ հավատարիմ մնալու ձեր որոշումը: Ձեզնից 

ոմանք ուժեղ կլինեն հալածանքի ճամփորդության ընթացքում: Մյուսները կընկնեն: 

Ոմանք տեղի կտան: Ուրիշները կորոշեն ընդունել որպես Սուրբ Վարդապետություն 

ներկայացվող ստերը և կբաժանվեն Ինձնից: 

Ես Իմ Ուսերի վրա կտանեմ բոլոր նրանց, ովքեր ամբողջապես վստահում են Ինձ: Ես 

պաշտպանություն կշնորհեմ բոլոր նրանց, ովքեր բավականին քաջ են որպեսզի 

շարունակեն առաջարկել Սուրբ Պատարագն այն ձևով, ինչպես պետք է այն 

կատարվի: Ես կպաշտպանեմ Իմ այն սրբազան սպասավորների կողմից 

ներկայացված Խորհուրդները, ովքեր կմերժեն շեղվել կամ հեռանալ Իմ 

Ծառայությունից: Նրանք, ովքեր հանձվել են Իմ Խնամքին, ոչնչից վախենալու բան 

չունեն: Նրանք, ում տրվել է Ճշմարտությունն իրենց ողջ կյանքում, բայց կմերժեն Իմ 

Ուսուցումները հօգուտ ստերի, մի կողմ կնետվեն Իմ կողմից: Իմ 

Արդարադատությունից պետք է վախենալ, քանի որ թող ոչ մի մարդ չհավատա, թե 

կարող են առանց իրենց հոգիներում խղճի խայթի ընկղմվել խաբեության անդունդի 

մեջ և չկրել հետևանքները: 

Իմ Սերը բավականին ուժեղ կլինի գրկելու համար նրանց, ովքեր շփոթված կլինեն 

այս ժամանակներում: Ես կհասնեմ Աստծո բոլոր զավակներին, ովքեր փնտրում են 

Ինձ, անկախ նրանից թե որքան սևացած են նրանց հոգիները: Խառնաշփոթի մեջ Ես 

Ինձ հայտնի կդարձնեմ վերջապես, և Իմ Հոգին կսրբի երկիրը հենց այն ժամանակ երբ 

մարդիկ կհավատան թե այլևս ի վիճակի չեն դիմանալ: 

Հիշեք, որ Ես Առաջինն եմ և Վերջինը, ոչինչ չի կարող նվաճել Ինձ, Ես Ամենա Զորեղ 

Եմ, և երբ զգում եք, որ Աստծո թշնամիների կողմից աշխարհի վրա բռնացող 

չարությունը անհաղթահարելի է, Ես Եմ այստեղ: Ես թույլ եմ տալիս այդ 

տառապանքը, այդ հալածանքը, որովհետև դա վերջնական զենքն է գազանի դեմ: 

Առանց դրա, նա կգողանա աշխարհի բնակչության մեծամասնության հոգիները: 



Հոգիների համար այս մարտը կցնցի նրանց, ովքեր ճշմարիտ ճանաչում են Ինձ, 

որովհետև չարությունը, որին ստիպված կլինեք ականատես լինել, կերևա այն 

մարդկանցում, որոնց դուք ճանաչում եք որպես լավ: Սատանան ոչ մի քար չի թողնի 

առանց շրջելու, և նա կօգտագործի յուրաքանչյուր հոգու, հատկապես նրանց, ովքեր 

մոտ են Ինձ, որպեսզի շրջի նրանց մեջքն Իմ Ուսուցումների հանդեպ: Մինչ մարտը 

կսաստկանա որոշ ժամանակ, Ես, այս Առաքելության միջոցով միլիարդավորների 

կփրկեմ դարձի բերելով: 

Ձեր Հիսուս 

 

Այդ նշանը, որը չպետք է շփոթել Գազանի Նշանի հետ, 

կլինի՝ խորհրդանշելու համար նոր մեկ 

համաշխարհային կրոնը 

Չորեքշաբթի, 17 ապրիլի, 2013թ., ժ. 20:00 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ Սիրտը հևում է, մինչ Ես պետք է կրեմ այն թշվառությունն ու 

տառապանքը, որը ողջ մարդկությունը ստիպված է կրելու: Իմ Ձեռքը չէ, որ կբերի դա, 

այլ սատանայի անեծքը, մինչ նրա ոգին թափառում է և խժռում հոգիներ իր 

ճանապարհին: Մարդիկ այնքան քիչ են կասկածում չարի այդ ազդեցությանը, որ 

դրանից բացի ամեն ինչի մեղադրում են իրենց տառապանքների համար: Նրանք 

իրենց դժվարությունների մեղքը բարդում են ուրիշների վրա և չեն կարողանում 

հասկանալ, որ Աստծո հանդեպ հավատի պակասն է պատճառը, որ այդպիսի 

խառնաշփոթ է ստեղծում իրենց կյանքում: 

Մինչ չարի ոգին բռնում է մարդկությանը, Աստծո Լույսը կբախվի նրա հետ այնպիսի 

ձևերով, որոնք կերևան մի քանի բաներով: 

Փոթորիկները կավելանան, և անկայունություններ կզգացվեն այնքան շատ 

երկրներում: Անհանգստություն կերևա ազգերի մեջ, քանի որ կառավարությունների 

ուժը վերցնում է այն ժողովուրդների ազատությունը, որոնց վրա նրանք ղեկավարում 

են: Հետո եկեղեցիները, ներառյալ բոլոր նրանց, ովքեր սիրում ենԱստծուն՝ միակ 

Եռանձն Աստծուն, կսկսեն վերացնել իրենց ծառայությունները և փակել իրենց 

դռները: 

Եկեղեցիների թիվը, որոնք կփակվեն, կերևա բոլոր սրևմտյան երկրներում: Շուտով 

կոմունիզմի նշանը կերևա մի հատուկ նշանով, որը կհայտնվի բաց մնացած 

եկեղեցիներում, լրատվամիջոցներում, հագուստի պարագաների վրա, ֆիլմերում, և 

այդ նշանը հպարտորեն  կկրեն բարձր դիրքերում գտնվողները: Այն կդիտվի որպես 

պատվո նշան և կծածանվի բոլոր հիմնական եկեղեցիների և կրոնական 

հարանվանությունների հիերարխիաների անդամների կողմից: Այդ սիմվոլը կտեսնեք 

հանրային վայրերում, խորանների վրա, օդանավակայաններում և եկեղեցիներում 

առաջնորդների հագուստների վրա: 



Այդ նշանը, որը չպետք է շփոթել Գազանի Նշանի հետ, կխորհրդանշի նոր մեկ 

համաշխարհային կրոնը: Նրանք, ովքեր պատասխանատու են դրա համար, այլևս չեն 

վախենա ի ցույց դնել իրենց նշանը, որը վերահսկողության և գազանին 

հավատարմության խորհրդանիշն է: 

Այն օրը, երբ Սուրբ Պատարագի ամենօրյա զոհաբերությունները կդադարեցվեն 

կատարվել այն ձևաչափով, որով դրանք պետք է առաջարկվեն Իմ Սուրբ Անվամբ, 

կլինի այն օրը, երբ այդ խորհրդանիշը կհայտնվի խորանների վրա և աշխարհում 

բոլոր աղոթարանների առջև: 

Աղոթեք, Իմ սիրելի հետևորդներ, որ սփսանք գտնեք Իմ այն սրբազան 

սպասավորների մոտ, ովքեր հավատարիմ կմնան Ինձ, քանի որ դուք սփոփանքի 

կարիք կունենաք այդ փորձությունների ընթացքում: Ես միշտ վեր կբարձրացնեմ ձեզ 

և կտանեմ ձեզ: Ես երբեք չեմ լքի ձեզ, բայց դուք երբեք չպետք է շեղվեք Իմ 

Ուսուցումներից, կամ ընդունեք հեթանոս սովորություններ որպես Ճշմարտությանը 

փոխարինող: 

Ձեր Հիսուս 

 

Ես խնդրում եմ ձեզնից նրանց, ովքեր վախեցած և 

շփոթված են այս Պատգամներից, որ լսեք Ինձ հիմա 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, որքան միայնակ է այս առաքելությունը, չնայած այն հարյուր 

հազարավորներին, ովքեր շրջապատում են քեզ իրենց սիրով և աղոթքներով: 

Երբ աշխատում ես Ինձ համար և ամբողջովին հանձնում ինքդ քեզ Իմ Ոտքերի մոտ, 

չափազանց միայնակ կզգաս: Դու կտեսնես Իմ թշնամիների զայրույթը, ովքեր քեզ ոչ 

մի պահ հանգիստ չեն տա: Դու, աղջի՛կս, պետք է լսես հիմա, քանի որ Ես 

առաջարկում եմ բոլոր նրանց ովքեր մերժում են Ինձ, այս Խոսքերի մեջ, որոնք Ես 

ներկայացնում եմ Աստծո զավակներին, մի յուրահատուկ ընծա: 

Ես խնդրում եմ ձեզնից նրանց, ովքեր վախեցած և շփոթված են այս Պատգամներից, 

որ լսեք Ինձ հիմա: Մի՞թե չգիտեք, թե Ես որքան շատ եմ սիրում ձեզ նույնիսկ երբ 

վիրավորում եք Ինձ: Մի՞թե չգիտեք, որ Ես երբեք ձեզ չեմ պատժի այս Պատգամները 

չընդունելու համար, որոնք տրվում են ձեզ միայն նրա համար, որ Ես կարողանամ 

նախապատրաստել ձեզ և հզորացնել այն փորձությունների համար, որոնք առջևում 

են: Մի՞թե չեք ճանաչում Ինձ՝ ձեր սիրող Հիսուսին, երբ Եմ կանչում եմ ձեզ հիմա: 

Ես ձեր Փրկիչն եմ և Ես երբեք ձեզ մի կողմ չեմ նետի, երբ ձեր մտքում կասկածներ 

կան: Ինչպե՞ս կարող եմ Ես բարկանալ ձեզ վրա, երբ դուք սիրում եք Ինձ և հոգ եք 

տանում միայն Ճշմարտության համար: Ես հիմա նախապատրաստում եմ ձեզ այն 



մարտահրավերների համար, որոնք ստիպված  կլինեք դիմակայել, մինչ երկրի վրա 

Իմ Եկեղեցու մասին կանխասացված մարգարեությունները ծավալվում են: 

Որպեսզի Ես կարողանամ բերել ձեզ դեպի Իմ Սիրո Գթաստրտությունը և լուսավորեմ 

ձեր սրտերը, Ես տալիս եմ ձեզ այս Ընծան: Ես խոստանում եմ, որ երբ դուք կանչեք 

Ինձ այս ձևով, այս աղոթքի միջոցով, որ ձեր կասկածներն այն մասին թե Ով Եմ Ես որ 

խոսում է ձեզ հետ հիմա, կանհետանան: Ես առաջարկում եմ ձեզ այս Ընծան, 

որպեսզի դուք կարողանաք փրկել ողջ մարդկությունն այն Աղոթքների միջոցով, 

որոնք Ես տալիս եմ աշխարհին այս ժամանակ: 

Եթե գաք Ինձ մոտ ազատ հպարտությունից և բաց ու մաքուր գիտակցությամբ, ապա 

անմիջապես կիմանաք, որ ձեզ տրվել է այդ Ընծան: Դա Դարձի Ընծան է ուրիշների 

համար: 

Խաչակրաց աղոթք (105) Դարձի Ընծան ուրիշների համար. 

Ո՛վ իմ սիրելի Հիսուս, Քո հանդեպ իմ սիրով, խնդրում եմ ընդունիր իմ հոգին Քեզ հետ 

միության մեջ: 

Վերցրու հոգիս, ծածկիր այն Քո Սուրբ Հոգով և օգնիր ինձ այս աղոթքի միջոցով փրկել 

բոլոր նրանց, ում հանդիպում եմ: 

Ողողիր Քո Սուրբ Գթասրտությամբ յուրաքանչյուր հոգու, ում հանդիպում եմ, և 

առաջարկիր նրանց փրկությունը, որն անհրաժեշտ է Քո Թագավորություն մտնելու 

համար: 

Լսիր իմ աղոթքները: Լսիր իմ աղաչանքները, և Քո Գթասրտությամբ փրկիր ողջ 

մարդկության հոգիները: 

Ամեն: 

Ձեզնից նրանք, ովքեր զրպարտություններ են նետում այս Պատգամների վրա և 

մերժում դրանք, Ես խնդրում եմ, որ դուք գաք Ինձ մոտ: Ես ձեզ ցույց կտամ 

Ճշմարտությունը: Ես կվերցնեմ ձեզ և սփոփանք կբերեմ ձեզ: Ես միշտ կսիրեմ ձեզ 

անկախ նրանից, թե ինչպես եք դուք վիրավորում Ինձ: 

Ձեր Հիսուս 

 

Երբ մարդը չի հավատում Աստծուն, նա չի ընդունում 

տարբերությունը ճշտի և սխալի միջև 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Երկինքը լի է վշտով այն ցավի պատճառով, որն Իմ սիրելի 

հետևորդները ստիպված են կրել երկրի վրա: Բոլոր հրեշտակներն ու սրբերը 

միանում են որպես մեկ՝ աղոթելու մարդկության համար, մինչ մարդկությունը կրում 

է այդպիսի չար վիրավորանք սատանայի և նրա բոլոր չար հոգիների կողմից: Մինչ 

նրանց աղոթքներն ընդունվում են Իմ կողմից և գործի դրվում, Ես խնդրում եմ բոլոր 

նրանց, ովքեր հայտարարում են թե իրենք քրիստոնյաներ են, որ աղոթեն ինչպես 

երբեք: 

Երկիր ներթափանցող դիվային ուժերից պաշտպանության համար առաջարկվող 

ամենօրյա աղոթքները կօգնեն մաքրել այն չար ոգիներից: Դուք պետք է մնաք հույսով 

լի և, երբ հավատարիմ մնաք Ինձ, նույնիսկ ավելի ուժեղ կդառնաք: 

Աստծո Ճշմարտության մեջ միավորված քրիստոնյաների ուժը մի հզոր 

պաշտպանական պատ կներկայացնի գազանի դեմ, ում պլանները՝ ուղղված 

վնասելու Աստծո զավակներին իրականանում են այս ժամանակ: Դուք պետք է 

կանգնեք Իմ առջև, հայտարարեք ձեր չմեռնող սերն Իմ հանդեպ, և Ես կառաջնորդեմ 

ձեզ դեպի Իմ բանակը, որը երբեք չի պարտվի: Մինչ Իմ բանակը մեծանում է 

չափերով, և մինչ միլիարդավորներ են դարձի գալիս և ընդունում Ինձ, այն կօգնի 

սպանել գազանին: 

Ձեր պարտականությունը, Իմ սիրելի հետևորդնե՛ր, կենտրոնանալն է նրանց վրա, 

ովքեր կմերժեն Իմ Գթասրտության Ձեռքը: Նշանակություն չունի որ ձեզ կծաղրեն Իմ 

Անվամբ, դուք պետք է միայն աղերսեք հոգիների փրկության համար: Իմացեք, որ 

երկրի վրա Աստծո բանակին կտրվեն յուրահատուկ շնորհներ, որպեսզի նա 

կարողանա իր հետ բերել նրանց հոգիները, ովքեր կասկածում են Իմ Սուրբ Խոսքին: 

Կասկածները, երբ դրանց թույլ եք տալիս թարախակալվել, առանձնացնում են 

մարդուն Աստծուց: Կասկածները դրվում են մարդկանց սրտերում սատանայի 

կողմից, որպեսզի խաբեն Աստծո զավակներին հավատալու, թե Նա՝ Աստված, 

գոյություն չունի: 

Երբ մարդը չի հավատում Աստծուն, նա չի ընդունում տարբերությունը ճշտի և սխալի 

միջև: Առանց Աստծո կողմից առաջնորդության նա կքայլի դեպի սատանայի կողմից 

իր առջև դրված բոլոր թակարդները: Դրանից հետո այնքան շատ ատելություն է ի 

ցույց գալիս մարդկանց մեջ այն պատճառով, որ երբ նրանք իրենց բաց են թողնում 

չարի դեմ, նրանց սրտերը լցվում են զայրույթով: Ամենավատ զայրույթը կուղղվի 

քրիստոնյաների դեմ, և չնայած դրան, այդ մարդիկ չեն իմանա, թե ինչու են այդպես 

զգում: Ահա թե ինչու նրանք, ովքեր հայտրարում են թե չեն հավատում Աստծուն, 



ավելի շատ ժամանակ են անցկացնում արհամարհելով նրանց, ովքեր հավատում են: 

Աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք նրանց հոգիների համար: 

Ձեր Հիսուս 

 

Բաբելոնի աշտարակը մեկ անգամ ևս կկանգնեցվի և 

կներկայացվի որպես Աստծո տաճար 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ո՞վ կարող է ժխտել Իմ մահը Խաչի վրա: Ո՞վ կարող է ժխտել, որ 

Ես տվեցի Իմ Կյանը, որպեսզի Ճշմարտությունը փրկի մեղավորներին ամենուրեք: 

Իսկ հետո, ձեզնից ո՞վ, երբ ժամանակը գա, կմերժի երկրի վրա Իմ Եկեղեցու 

Ճշմարտությունը, երբ այն քար առ քար մասնատվի: 

Ձեզ տրվել է Ճշմարտությունը: Դուք գիտեք Իմ Ուսուցումները: Ուստի այդ դեպքում, 

դուք կճանաչեք Իմ Եկեղեցին Իմ Ուսուցումներով: Երկրի վրա Իմ Եկեղեցին 

Ճշմարտությունն է: Երկրի վրա Իմ Եկեղեցին Իմ Մարմինն է: Ուստի, եթե ձեր միջից 

մեկը խարազանի Իմ Մարմինը, հետո վերա-հայտնագործի Իմ Ուսուցումները, իսկ 

այնուհետև ձեզ ներկայացնի ստեր, մի՞թե այդ ժամանակ դուք Ինձ կմերժեք: 

Ես՝ Հիսուս Քրիստոսը, ձեզ սա չեմ ասում ձեզ բաժանելու համար: Ես ասում եմ ձեզ 

այս բաները, որպեսզի դուք պատվեք Իմ Ուսուցումները, պահեք Սուրբ 

Խորհուրդները և հաստատուն մնաք Ճշմարտության հանդեպ: Երկրի վրա ոչ մի մարդ 

չի կարող փոխել Իմ Եկեղեցու Ուսուցումները: Ո՛չ մի մարդ: Ձեր միջից ոչ մեկին չի 

տրվել այդ իրավասությունը՝ նոր վարդապետություններ հայտարարել և 

ներկայացնել դրանք որպես Իմը: Չնայած դրան, ձեր միջից շատերը կմերժեն Ինձ՝ 

մերժելով այն Ճշմարտությունը, որը տրվեց ձեզ 2,000 տարի առաջ: Այնքան թերուս եք 

սրբազան բաների իմացության մեջ, որ անտեղյակ կլինեք նոր օրենքներին, որոնք 

կհայհոյեն Իմ դեմ, երբ դրանք ներմուծվեն երկրի վրա Իմ Եկեղեցու մեջ: 

Ճիշտ ինչպես նախկինում եղավ, Բաբելոնի աշտարակը մեկ անգամ ևս կկանգնեցվի և 

կներկայացվի որպես Աստծո տաճար: Այն կլինի Հռոմում, և կունենա նոր մեկ 



համաշխարհային կրոնի նոր նշանը: Այդ նշանը կերևա տանիքի վրա, մուտքի մոտ և 

կգերակայի իր ողջ Փառքից զրկված Իմ թանկագին Աղոթարանի ներսի բարձր 

խորանի վրա, կնստի խորանի կենտրոնում՝ ի տես բոլորի: Այդ վիրավորանքը 

կնշանակի, որ գազանին տրվում է բաց դուռ՝ գրավելու համար Իմ Աղոթարանը: Իմ 

Ներկայությունն այդ ժամանակ կանհետանա: 

Միլիոնավոր մարդիկ, որոնցից շատերը չեն իմանա այս պղծության նշանակությունը, 

կանեն այն ամենն ինչ իրենցից կխնդրեն, և նրանք կաղոթեն գազանի առջև: Այդ 

այսպես կոչված տաճարում սպասավորություն անողների հագին կլինեն նոր 

զգեստներ՝ պատրաստված ոսկյա զինանշաններով, որոնք կունենան խոնարհ 

թիկնոցների տեսք: Այդ ոսկյա զինանշանը, որը կցուցադրվի անամոթ ձևով, կլինի նոր 

համաշխարհային կրոնի խորհրդանիշը: 

Խաչերը կանհետանան: Իմ Խաչելությունը ոչ մի տեղ չի երևա: Իսկ երբ Իմ 

Խաչելություները երևան հանրային վայրերում, մարդկանց օրենքի ուժով կստիպեն 

հանել դրանք: 

Նոր աշտարակը, որը կպատվի սատանային, կկրկնօրինակվի շատ երկրներում, իսկ 

այնուհետև հայտնի կդարձվի խաբեության երկրորդ մասը: Դժոխքի գոյությունը 

հրապարակայնորեն կհայտարարվի եկեղեցու կողմից որպես անհեթեթություն: 

Մարդկանց կհանգստացնեն անվտանգության կեղծ զգացողությամբ, երբ այդ 

ակնհայտ սուտն ընդունվի բոլոր եկեղեցիների կողմից: Կպատճառբանվի, որ 

Աստված երբեք թույլ չէր տա այդպիսի վայրի գոյությունը: Որ Նա սիրում է բոլորին, և 

որ դժոխքի գոյությունը տարածվել է կրոնական ֆանատների կողմից դարերի 

խորքից: Եվ ուստի, մարդիկ կարդարացնեն նույնիսկ մահացու մեղքի գոյությունը: 

Մեղքը կլինի այնքան համատարած կերպով ընդունված, որ մարդիկ այլևս չեն աղոթի՝ 

Գթասրտություն խնդրելու համար, քանի որ Աստծուն չէ, որ նրանք կընդունեն: 

Գազանին է, որ նրանք կենթարկեցնեն իրենց հոգիները, իսկ նրանց ճանապարհի 

յուրաքանչյուր քայլը խնամքով կպլանավորվի Աստծո թշնամիների կողմից: 

Ձեր Հիսուս 

 

Աստվածամայր. Նրա Թագավորությանն արժանի 

դառնալու համար նրանք պետք է մերկանան աշխարհիկ 

ազդեցություններից 
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Զավա՛կս, որպեսզի Աստծո զավակները փրկվեն, նրանք պետք է հետևեն իմ Որդու 

ճանապարհին: Նրանք պետք է ընդունեն, որ Նրա Թագավորությանն արժանի 

դառնալու համար իրենք պետք է մերկանան աշխարհիկ ազդեցություններից, որոնք 

առանձնացնում են նրանց Աստծուց: 

Նրանք, ովքեր շրջվում են դեպի իմ Որդին, մինչ ձգտում են դեպի Ճշմարտությունը, 

կտեսնեն իրենց կյանքում կատարվող մի շարք փոփոխություններ: Նրանք, ովքեր չեն 

ճանաչում Նրան և բացում են իրենց սրտերը Նրա համար առաջին անգամ, լաց 

կլինեն: Այդ արցունքները կլինեն այն սիրո արդյունքը, որ Նա կլցնի նրանց սրտերի 

մեջ, և նրանք կճնշվեն: Դրանք ապաշխարության արցունքներն են: Նրանց սրտերն ու 

հոգիները կլցվեն մի այնպիսի սիրով, որը նրանք երբեք նախկինում չեն իմացել: Դա 

Աստծո Սերն է, և այն մի Ընծա է Երկնքից: 

Դրանից անմիջապես հետո, լցված Աստծո Լույսով, նրանք կգրավեն չարի խավարը, 

ով փնտրում է այդ Լույսով լցված հոգիներին: Այս ժամանակ է, որ նրանք կտառապեն 

ուրիշների ձեռքից, որոնց օգտագործում է չարը, որ հարձակվեն նրանց հավատի և 

Աստծո հանդեպ հավատարմության վրա: 

Նրանք, ովքեր իմ Որդու հանդեպ ունեն պարզ սեր առանց մարդկային 

մեծամտության և հպարտության, ովքեր տեղի չեն տա իմ Որդուն մերժողների 

ճնշումներին, կտառապեն ճիշտ այնպես, ինչպես Նա տառապեց: Նրանք ցավ կզգան, 

երբ ականատես լինեն մեղքի, քանի որ կզգան այն նույն ցավը, որն իմ Որդին է զգում: 

Նրանք կընկնեն և կգայթեն, ճիշտ ինչպես իմ Որդին՝ Գողգոթայի Ճանապարհի վրա: 

Քանի որ որքան ժամանակ որ նրանք ապրում են, նրանք կզգան իմ Որդու 

տառապանքների ցավը: Դա կմնա նրանց հետ մինչև աշխարհի վերջնական 

մաքրագործումն ավարտվի: 

Երբեք չկարծեք թե իմ Որդու հանդեպ այդ նվիրվածությունը կապված է միայն ցավի 

հետ, որովհետև այն բերում է նաև ուրախություն, խաղաղություն և հույս, որոնք 

բերում են հավիտենական կյանք:  Դուք երբեք չպետք է թույլ տաք, որ իմ Որդու 

հանդեպ ձեր սերն առանձնացնի ձեզ Աստծո բոլոր զավակներից: Դրա փոխարեն դուք 

պետք է հասնեք յուրաքանչյուրին, հատկապես նրանց, ովքեր երբեք չեն բացել իրենց 

սրտերն իմ Որդու հանդեպ: Նրանք ձեր օգնության կարիքն ունեն: Ապաշխարության 

Ընծայի միջոցով ձեզ տրվել են անհրաժեշտ Շնորհները, որ այդ հոգիներին բերեք իմ 

Որդու մոտ: Դուք պետք է անեք դա՝ ընդունելու միջոցով այն ցավը, որին պետք է 

դիմանաք որպես Քրիստոսի զինվոր, և ուրիշների համար ձեր կողմից արվող 



աղոթքների և զոհաբերությունների միջոցով: 

Ձեր սիրող Մայր 

Մայր Փրկության 

 

Բոլոր կեղծ մարգարեները դուրս կնետվեն Իմ կողմից և 

դաժանորեն կպատժվեն 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, աշխարհով մեկ Իմ տեսանողները մեծ տառապանք են կրում այս 

ժամանակ, քանի որ կրում են այն ցավը, որը պահանջվում է՝ մարդկության հոգիները 

փրկելու համար: Նրանք, իրենք իրենց առաջարկած լինելով Ինձ ծառայելուն, քայլում 

են միայնակ, ինչպես Ես էի քայլում երբ բարձրանում էի Գողգոթայի սարը, իրենց հետ 

ունենալով շատ քչերին, ովքեր եկել են նրանց օգնության: 

Ճիշտ ինչպես Իմ այդ ճշմարիտ հոգիները տառապում են ցավը, ծաղրն ու մերժումը, 

նույն կերպ կեղծ մարգարեներն ու տեսանողները կփառաբանվեն և շատերին 

կհիմարացնեն: Կեղծ մարգարեները կբարձրանան ձեր միջից և կգրավեն 

գովաբանություն ու փառք: Խոնարհության  և քաղցր խոսքերի նրանց ֆասադի 

ետևում կլինի մի դատարկություն՝ ծնված չարի ոգուց: 

Ես նախազգուշացնում եմ աշխարհին չհետևել այն կեղծ մարգարեներին, ովքեր իրենց 

համար փնտրում են փառք, ստորաքարշություն և գովաբանություն Իմ Անվամբ: Իմ՝ 

Հիսուս Քրիստոսի կողմից ուղարկված ոչ մի մարդ ինքն իրեն չի բարձրացնի, որպեզի 

ընկնեք իր ոտքերը: Իմ ոչ մի մարգարե չի կանգնի պատվանդանի վրա և ասի թե ինքը 

ձեզնից ավելի մեծ է: Դա անելու համար նա /կեղծ մարգարեները/ կարիք չունի ասելու 

թե ինքն ավելի մեծ է քան իր ընկեր եղբայրներն ու քույրերը: Նա միայն կքարոզի 

այսպես կոչված իմաստության խոսքեր այնպիսի ձևով, որը ձեզ կտանի հավատալու, 

թե իրեն պետք է գովաբանել Աստծո հանդեպ նրա երևացող հավատարմության 

համար: Աղոթքը խրախուսելու և ձեզ Աստծուն ավելի մոտեցնելու փոխարեն նա 

առաջին հերթին կհրամայի և կպահանջի ձեր հարգանքը: Նա կանի դա՝ ձեզ այնպիսի 

բնութագրիչ գծեր ցույց տալու միջոցով, որոնք դուք կկապեք նվիրյալ մարդկանց հետ: 

Այդ կեղծ մարգարեները դեպի իրենց հոգիներ կգրավեն հպարտության մեղքի 



միջոցով: Հպարտությունը կեղծ մարգարեի մեջ կգրավի հպարտությանը մյուս 

հոգիների մեջ: Մեկը գովաբանում է մյուսին օգտագործելով Աստծո Անունը՝ 

հռչակելու համար իրենց մեծությունը: 

Զգուշացեք նրանցից, ովքեր  կխնդրեն ձեզ ծածկվել, ինչպես իրենք են դա կոչում, 

հատուկ ընծաներով, որոնք գրավում են հոգևոր աշխարհը: Դուք պետք է խուսափեք 

նրանցից, ովքեր Իմ Անվամբ հրավիրում են ձեզ ընկղմվել ոգիների մեջ, որոնք իրենց 

ասելով կբերեն ձեզ մեծ խաղաղություն և հանգստություն, բայց ուր Աստված չի 

նշվում: Եթե ձեզ չեն հրավիրում խոնարհաբար խոնարհվել Աստծո առաջ, այլ դրա 

փոխարեն ձեզ խնդրում են առաջին հերթին և ուրիշների կարիքներից առաջ դնել 

ինքներդ ձեզ և ձեր բարեկեցությունը, ապա պետք է իմանաք, որ դա երբեք չի կարող 

Աստծուց եկած լինել: Դուք երբեք չպետք է դնեք ձեր սեփական կամ ուրիշների 

շահերը Աստծուց առաջ: Ամեն ինչ, որ խնդրում եք, պետք է լինի ըստ Աստծո Սուրբ 

Կամքի: 

Աշխարհի կեղծ մարգարեներից շատերն են աշխատում ոգիների հետ, որոնք Ինձնից 

չեն գալիս: Նրանք կխրախուսեն ներքին առողջացման կարևորությունը, դրական 

մտածողությունն ու մետաֆիզիկան, որոնք բոլորն էլ հասցնում են մեկ բանի: 

Մարդուն կխրախուսեն, որ ինքն իրեն բարձրացնի Աստծո առջև: 

Բոլոր կեղծ մարգարեները դուրս կնետվեն Իմ կողմից և դաժանորեն կպատժվեն: 

Նրանց պատիժները կգերազանցեն սովորական մահկանացու մարդու պատիժներին, 

որովհետև նրանք պատասխանատու կլինեն այնքան շատ հոգիների կորուստի 

համար: 

Ձեր Հիսուս 

 

Աստվածամայր. Այս անգամ Նա չի գա որպես մարդ 

մարմնով 
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Իմ սիրելի զավակնե՛ր, մարդկության հանդեպ Իր մեծ Սիրուց ելնելով, իմ Որդին 

հիմա նախապատրաստում է ձեզ Իր Երկրորդ Գալուստին: Նա սիրում է ձեզ, այդ 



պատճառով է որ Նա խոսում է ձեզ հետ հիմա Իր մարգարեների միջոցով, 

վստահանալու համար, որ ոչ մեկը չի մնա Իր Գթասրտությունից դուրս: Ճիշտ ինչպես 

Աստված ուղարկեց Հովհաննես Մկրտչին՝ աշխարհն իմ Որդու համար 

նախապատրաստելու՝ Աստծո Միածին Որդու՝ Մեսիայի համար, իմ Որդին հիմա 

բացահայտում է ձեզ վերջնական պլանը: Փրկության այդ վերջնական պլանը նման 

կլինի Նրա առաջին գալուստին, բայց մի տարբերությամբ: Այս անգամ նա չի գա 

որպես մարդ մարմնով: 

Հիմա, երբ Ճշմարտությունը բացահայտվում է ձեզ նորից, իմ Որդին հիշեցնում է ձեզ 

այն ամենի մասին, որ գալիս է Աստծուց Նրա Սուրբ Խոսքի միջոցով, մինչ Նա 

նախապատրաստում է վերջնական էտապները: Աստծո զավակներին տրվեց 

Ճշմարտությունը երբ իմ Որդին քայլեց երկրի վրա: Հիմա ձեզ կտրվի ամբողջ 

Ճշմարտությունը, ներառյալ հայտնությունները Աստծո թշնամիների աշխատանքի 

մասին, ձեր բարօրության համար, որպեսզի չխաբվեք: Դուք պետք է սրտով 

առատաձեռն լինեք, երբ իմ Որդին բերում է ձեզ այդ Ընծաները, որոնք կսնեն ձեր 

հոգիները: 

Երբ ես տարիներ շարունակ հայտնվում էի Աստծո ընտրյալ տեսանողներին, դա այս 

ժամանակների համար հոգիներին նախապատրաստելու համար էր: Հիմա, երբ դուք 

նախապատրաստվում եք հալածանքների համար, որոնք կբանեցվեն քրիստոնյաների 

հանդեպ, չափազանց դժվար կլիլնի, որովհետև այն կլինի հոգու խախտում, և դա 

կառաջացնի ամենաշատ վնասը: Երբ իմանաք Աստծո Խոսքի Ճշմարտությունը, և երբ 

իմանաք թե ինչպես ճանաչել խաբեբայի աշխատանքը, դուք ավելի ուժեղ կդառնաք: 

Շատ ավելի կարևոր է մնալ հավատարիմ Աստծո Խոսքին, քան թե ընդունել ստեր 

որոնք կներկայացվեն ձեզ նրանց կողմից ովքեր Աստծուց չեն գալիս: 

Իմ Որդին կբարձրացնի ձեզ մեծ փառքի երբ ենթարկվեք Նրա Սուրբ Խոսքին և պահեք 

Նրա Ուսուցումները: Ես խնդրում եմ որ դուք իմ Որդուն ցույց տաք այն հարգանքը, 

որին Նա արժանի է: Նրանք, ովքեր մերժեցին Նրան երբ Նա քայլում էր երկրի վրա, ի 

վերջո ընդունեցին Ճշմարտությունը թե Ով էր Նա, երբ Նա մեռավ Խաչի վրա: Նրանք, 

ովքեր մերժում են Նրա Խոսքն այսօր, ի վերջո կհասկանան Ճշմարտությունն այն օրը, 

երբ Նա կգա դատելու: Շատերի համար չափազանց ուշ կլինի:  

Աղոթեք, որ բոլոր հոգիները հավատարիմ մնան Իմ սիրելի Որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի 

ժառանգությանը, քանի որ միայն նրանք կվերցվեն Նրա Թագավորություն, ովքեր 

ընդունում են Նրան: 

Ձեր սիրող Մայր 

Մայր Փրկության 



Այդ նողկալի գործողությունները պետք է տեղի ունենան, 

քանի որ երկիրը մաքրագործվում է 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, մինչ Ես շարունակում եմ Իմ Սուրբ Հոգու Ընծայի միջոցով 

մաքրագործել աշխարհը, մեծ ատելություն է բարձրանում Իմ՝ Հիսուս Քրիստոսի 

հանդեպ: 

Մինչ Իմ Ներկայությունն ավելանում է մարդկանց սրտերի ներսում, ատելության 

չափը կերևա նրանց գործողությունների միջոցով, ովքեր հակառակվում են Իմ Ամենա 

Սուրբ Խոսքին: 

Նրանք, ովքեր շարունակում են ներմուծել օրենքներ, որոնք հայհոյում են Աստծո դեմ, 

կավելացնեն Աստծո Խոսքը պղծելու բոլոր ջանքերը: Այդ նողկալի գործողությունները 

պետք է տեղի ունենան, քանի որ երկիրը մաքրագործվում է: Մինչ մաքրագործումն 

ուժգնանում է, նույն պես մեղքի չարությունը կցուցադրվի ձեզ: Դուք կնկատեք, որ 

ամեն մի մտածված գործողություն, որն Աստծո դեմ է, կքարոզվի Իմ թշնամիների 

կողմից: Շատերը կհայտարարեն դրանց անմեղությունը, բայց այդ գործողությունները 

չեն ընդունվի նրանց կողմից, ովքեր Իմն են, ովքեր գիտեն Ճշմարտությունը: 

Զանազանության Ընծան, որը Ես շնորհում եմ շատ հոգիների, նշանակում է, որ 

իշխանության դիրքերում գտնվողների կողմից նյութված այդ չար գործողությունները, 

ովքեր վերահսկում են ազգերի վրա, կերևան այնպիսին ինչպիսին կան՝ որպես 

սատանայի աշխատանք: 

Սատանայի չար ոգիներն ավելացրել են իրենց ներկայությունը նրանց հոգիներում, 

ովքեր չեն հավատում Աստծուն: Նրանք բավարարված չեն, որ այդպիսի հոգիներն 

իրենց մեջքն են շրջում Աստծուն, այդ չար ոգիները դրդում են նրանց քարոզել 

ամենանողկալի մեղքերը: Ժամանակի հետ այդ հոգիները դառնում են այնքան 

քայքայված և Աստծո հանդեպ ատելությամբ լի, որ կընկղմվեն մի խավարի մեջ, որը 

երբեք ի վիճակի չի լինի հանդուրժել Աստծո Լույսը: 

Հիշեք, Իմ Գթասրտությունը մեծ է: Միայն Իմ Գթասրտությամբ կլինի որ այդ մարդիկ 

կկարողանան փրկվել: Նրանց համար ուրիշ հույս չկա, քանի որ այդ տառապած 

հոգիներից շատերն ի վիճակի չեն իրենց ազատ կամքով խնդրել Իմ Գթասրտության 

Ձեռքը, այնքան որ թունավորված են նրանք: Ձեզնից նրանք, ովքեր ճանաչում են Ինձ և 

սիրում են Ինձ, պետք է օգնեն այդ խեղճերին՝ խնդրելով նրանց հոգիների փրկության 



համար: Դուք պետք է խնդրեք, որ նրանք շրջվեն դեպի Ինձ հիմա, որպեսզի Ես 

կարողանամ միջամտել՝ դադարեցնելու համար այն հալածանքը, որը նրանք մտադիր 

են պարտադրել աշխարհին: Դուք պետք է խնդրեք Ինձ, անձնական 

զոհաբերությունների միջոցով, որ նրանց կանգնեցվի այն գենոցիդը, որը 

պլանավորում են: Գենոցիդի ամենավատ ձևը կերևա անարդար պատերազմների 

միջոցով և անմեղների սպանությամբ իրենց մայրերի արգանդներում: 

Ձեր Հիսուս  

 

Նրանք շարունակաբար կստեն, և նրանց հանրային 

քարոզները անհեթեթություն կլինեն Աստծո Աչքում 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, շատ չի անցնի, նախքան դասալիքները, ովքեր լքել են իրենց 

հնազանդությունն Աստծուն, կհավաքվեն կաթոլիկ եկեղեցու ներսում՝ բարձրացնելու 

համար մի թունոտ հարձակում այն սրբազան սպասավորների դեմ, ովքեր 

հավատարիմ են Ճշմարտությանը: 

Նրանք, ովքեր անհավաատարիմ են Իմ Մարմնին, շատ օրենքներ կփոխեն և 

կստեղծեն Սուրբ Հաղորդության կարևորության նոր մեկնաբանություններ: Աստծո 

շատ սուրբ սպասավորներ և բոլոր քրիստոնեական հավատքների պատկանող 

աշխարհիկ մարդիկ կդիտեն, մինչ Սուրբ Հոգին հարձակման կենթարկվի: Շատերը 

շոկի մեջ կլինեն այն բանից, թե ինչպես են մեկնաբանվում Իմ Անունն ու Իմ 

Ուսուցումները, այնպես, որ շեշտը դրվի մարդու հանդեպ մարդու պարտականության 

վրա: Մարդկանց կխրախուսեն սիրել միմյանց և իրենց կարիքները դնել Աստծո 

խորանի առաջ: 

Արտաքնապես, քրիստոնեության նկատմամբ այս մոտեցումը կերևա որպես լավ: Այն 

կքարոզի սիրո կարևորությունը, բայց ոչ այն ձևով, որը թելադրվում է Աստծո կողմից: 

Բարձր դիրքեր ունեցող մարդիկ կերևան հրապարակայնորեն միմյանց գովաբանելիս 

երբ կկատարեն կրոնական արարողություններ: Նրանք կխոնարհվեն միմյանց 

հարգանքով և քծնանքով կնետվեն Աստծո թշնամիների ոտքերի առջև: 



Այս բոլոր հոյակապ ծիսակատարությունները կհիմարացնեն աշխարհին, և շատերը 

չեն հասկանա այդ արարողությունների նպատակը: Այդ գործողությունները, այդ նոր 

քարոզներն ու արարողությունները, որոնք ենթադրաբար Ինձ՝ Հիսուս Քրիստոսին 

պատվելու համար են, պատվելու փոխարեն կլինեն սև իրենց բնույթով, քանի որ 

դրանք կփառաբանեն գազանին: 

Խավարի թագավորն արագորեն շարժվում է իր չար ոգիների հետ շատերի սրտերում, 

ովքեր պարտականություն ունեն առաջնորդելու Իմ հետևորդներին: Այդ 

սպասավորներից շատերը չեն հասկանում , որ իրենք գայթակղության են 

ենթարկվում չարի կողմից: Ես ասում եմ նրանց. եկեք հիմա: Եկեք Ինձ մոտ 

Հաշտեցման խորհրդի միջոցով: Եթե անհանգստանում եք ձեր հավատի համար, Ես 

կլուսավորեմ ձեզ, բայց դուք պետք է ազատեք ձեր հոգին հպարտությունից: 

Հպարտությունն է, որ ձեզ հիմարացնում է հավատալու, թե ձեր ինտելեկտն ավելի 

բարձր է, քան Աստծունը: 

Մյուսները, վաճառել են իրենց հոգին սատանային, ինչպես գայլերը՝ գառան մորթու 

մեջ: Եվ ճիշտ ինչպես նա է գործում, նրանք կլինեն խորամանկ Աստծո զավակներին 

խաբելու մեջ: Նրանք կգայթակղեցնեն ուրիշներին, գովաբանելով նրանց 

սպասավորներին՝ սուրբ լինելու համար, և դա կգրավի սեփական անձի հանդեպ սեր 

ունոցող և հպարտությամբ լցված սպասավորներին, ովքեր կհետևեն նրանց 

ոչխարների պես: Նրանք կստեն շարունակաբար, իսկ նրանց հանրային քարոզները 

կլինեն անհեթեթություն Աստծո Աչքում: Նրանց ոչ մի բառի մեջ ոչ մեկ ունցիա 

խոնարհություն չի երևա, չնայած նրանք ամեն ինչ կանեն վստահեցնելու համար թե 

իրենք վարվում են հրապարակայնորեն որպես Աստծո խոնարհ ծառաներ: Սուրբ 

Հոգու Զորությունը բացակա կլինի նրանց ներկայությամբ, և նրանք, ովքեր ճշմարիտ 

Իմն են, ականատես կլինեն դրան: 

Իմ սրբազան սպասավորներից այնքան շատերը կներքաշվեն այդ ստերի մեջ, որը 

կտանի դեպի Իմ Մարմնի ավերումը, և շատերը նրանցից, ովքեր պարծենում են Իմ 

հանդեպ իրենց ունեցած սիրով, կլինեն առաջինը՝ խփելու համար հաջորդ մեխը, մինչ 

նորից կխաչեն Ինձ: 

Աղջի՛կս, քեզ ցույց տրվող ատելությունը կգա երկու կողմից, որպես երկրի վրա Իմ 

Եկեղեցու մասնատման ուղղակի արդյունք: Մի կողմը կլինեն նրանք, ովքեր ասում են 

թե իրենք ներկայացնում են երկրի վրա Իմ Եկեղեցին, բայց միայն ուրիշ 

վարդապետություն են ներկայացնում: Մյուս կողմը կլինեն Իմ հավատարիմ 

սպասավորները, ովքեր չեն հավատա քեզ: 



Դու պետք է իմանաս, որ Ճշմարտությունը առաջացնում է վախ և զայրույթ: Աստծո 

ճշմարիտ մարգարեներին տրվող Ճշմարտությունը միայն զայրույթ չէ, որ 

առաջացնում է, վախի պատճառով այն նաև կատաղություն է առաջացնում: 

Կատաղությունն ու զայրույթը գալիս են չարի ոգուց: Չարը, մարդկանց սրտերի 

միջոցով, արտասովոր ծայրահեղությունների կդիմի, դադարեցնելու համար Աստծո 

Խոսքը: 

Մարգարեների դեմ զայրույթն ատելություն է Աստծո հանդեպ: 

Ձեր Հիսուս      

 

 Հակաքրիստոսը կլինի արևելքից, ոչ թե արևմուտքից 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, աշխարհը նախապատարստվում է հակաքրիստոսի մուտքին: Նա 

պահվում է մի շարք քաղաքական ուժերի կողմից, որպեսզի կատարի իր մեծ մուտքը: 

Հակաքրիստոսը կլինի արևելքից, ոչ թե արևմուտքից, բայց կլինի սիրված, պատվի 

արժանացած և հարգված երկու կողմից էլ,  նաև աշխարհի ամեն անկյունում: Դա 

կսկսվի այսպես: 

Հակաքրիստոսն Աստծո թշնամիների օգնությամբ արագորեն պատերազմ կստեղծի 

երկու համառ և հզոր առաջնորդների կողմից ղեկավարվող երկու ազգերի միջև: Այդ 

պատերազմները կավելանան, իսկ հետո կտարածվեն մյուս երկրներում: Երբ վտանգն 

այնքան լուրջ դառնա, որ սկսի վնասել ամենահզոր ազգերին, այդ ժամանակ 

խաղաղության բանակցությունները կսկսվեն: 

Ոչ մի տեղից կհայտնվի գազանը: Եվ մի հմտությամբ, որ կազդի աշխարհի վրա, նա 

վերջ կտա պատերազմներին: Նա կունենա հզոր ձայն: Նա կլինի շատ խելացի և 

կստեղծի մի ազդեցիկ խարիզմատիկ կերպար: Նրա գեղեցիկ նայվածքը, 

գրավչությունն ու հումորի զգացումը կլինեն ինչպես մի հզոր հիպնոտիկ մագնիս: Նա 

մեծ փառաբանություն կստանա հայտնի համաշխարհային առաջնորդներից ու 

լրատվամիջոցներից, և կդառնա հռչակավոր: Նրա պահվածքը դուր կգա գործարար 



առաջնորդներին, ովքեր կտեսնեն նրան որպես որոշիչ՝ հարստություն ստեղծելու մեջ, 

քանի որ տնտեսությունները կսկսեն աճել: 

Այնքան հատուկ կերևա հակաքրիստոսը, որ ազգերը աղմուկ կբարձրացնեն՝ 

խրախուսելու համար նրան՝ այցելել իրենց երկրները: Նա կլինի սիրված և 

նույնությամբ կկրկնի Իմ առաքելության յուրաքանչյուր պահը, ամենավերջին 

մանրամասնությամբ, երբ Ես երկրի վրա էի: Քարոզելով սիրո, խաղաղության և 

ազգերի մեջ միասնության կարևորության մասին, նրան կտեսնեն մեծ հրաշքներ 

կատարելիս ամենուրեք ուր կգնա: Սա մարդ չէ մյուսների նման: Սա ցանկացած այլ 

խարիզմատիկ առաջնորդների պես չէ: Նրա աստղը կփայլի ու կշողա, ինչպես ոչ մի 

այլ աստղ նրանից առաջ: Նա կերևա որպես մեկ համաշխարհային հումանիտար 

կրոնի գլխավոր դեմքը: Այդ պղծության այսպես կոչված հաջողությունը կվերագրվի 

նրան: Բոլորը կընկնեն նրա ոտքերի մոտ: Նրա դեմքի նկարները կլինեն ամենուրեք: 

Նրան կտեսնեն շատ կրոնական հարանվանությունների ղեկավարների հետ: Շուտով 

կասեն, թե մարդիկ անմիջապես բժշկվում են նրա ներկայությամբ: Սատանայի 

զորության միջոցով նա կկարողանա կատարել գործողություններ, որոնք կցնցեն 

շատերին, և դրանք կհամարվեն հրաշագործ: 

Այդ ժամանակ անգրագետները նրան կհամարեն Մեսիան: Հետո նա կակնարկի, թե 

ուղարկված է Աստծո կողմից՝ փրկելու աշխարհը: Շատերին, ներառյալ նրանց 

աշխարհում ովքեր չեն ընդունում Իմ Գոյությունը, կհամոզեն թե այդ մարդը մարդու 

Որդին է՝ Հիսուս Քրիստոսը: Նրանք, ովքեր պատվեն, ենթարկվեն այն ամենին ինչ նա 

խնդրի նրանցից, և պաշտեն նրան, կվարակվեն մի այնպիսի չարիքով, որ նրանց 

հոգիները կներքաշվեն մի վակուումի մեջ, որից իրենց համար անհնարին կլինի դուրս 

գալ: 

Նրանք, ովքեր գիտեն Իմ Ուսուցումների Ճշմարտությունը, կճանաչեն խաբեությունը, 

որը դրվել է մարդկային ռասայի առջև, և կդիմանան այդ պղծությանը: Նրանք, ովքեր 

ասում են թե ճանաչում են Աստծուն և գործնականում քրիստոնյաներ են, չեն 

կարողանա հասկանալ վերադառնալու Իմ Խոստումը: Երբ Ես վերադառնամ, դա 

կլինի դատելու համար: Ես երբեք  չեմ քայլի երկրի վրա երկրորդ անգամ: Իմ 

Ուսուցումների իրենց ողջ իմացությամբ հանդերձ նրանք չեն հասկանում, թե Ես ինչ 

եմ ասում: Ես հիմա հիշեցնում եմ նրանց: Ես չեմ քայլի մարմնով: Ով էլ որ ասի թե 

ինքը Ես եմ, ստախոս է: 

Ձեր Հիսուս 

 



Ամեն օր դուք պետք է հարցնեք ինքներդ ձեզ. Արդյո՞ք 

Աստված հավանություն կտար իմ այսօրվա 

գործողություններին 

Շաբաթ, 27 ապրիլի, 2013թ., ժ. 13:20 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես պետք է բացատրեմ այսօր երկրի վրա ապրող յուրաքանչյուր 

անձի իրենց տրված ժամանակի կարևորությունը: Ես երբեք չեմ միջամտել մարդու 

կամքին, քանի որ դա մարդկությանը տրված ամենամեծ Ընծաներից մեկն է, և այն 

երբեք չի կարող ետ վերցվել: Սատանան, մյուս կողմից, միջամտում է մարդու ազատ 

կամքին, և անդադար փնտրում է ստրկացնել մարդկային միտքը և գողանալ հոգին, 

ամենասկզբից ի վեր: 

Հետևաբար, չար ոգիները փնտրում են մարդուն տրված ազատ կամքը: Բայց նաև 

մարդու ազատ կամքի միջոցով է, որ Իմ Թագավորության դուռը կարող է փակվել: 

Որովհետև դուք մարմին եք, և հետևաբար՝ մահկանացու, միակ ժամանակը, երբ 

պետք է նախապատրաստվեք հավիտենական կյանքին, հիմա է: Դուք երբեք չպետք է 

մոռանաք դա: Դուք պետք է պատրաստ լինեք միշտ, քանի որ ճիշտ ինչպես Իմ Հայրը 

ձեզ կյանք տվեց, նույն կերպ Նա կարող է այն վերցնել ցանկացած պահի ցանկացած 

օր: 

Եթե հիմա մեռնելու լինեինք, այսօր, արդյո՞ք հարմար կլինեիք գալու Իմ առջև: 

Գիտե՞ք, թե ինչ թերություններ և ինչ գործողություններ եք կատարել, և ինչպիսի 

ատելություն եք ցույց տվել ձեր հարևանին, որը կբացահայտվի Իմ առջև: Որպեսզի 

ձեզ տրվի հավիտենական կյանք, դուք պետք է իմանաք թե ինչ է պետք անել հիմա, 

այսօր, որպեսզի մաքուր դառնաք Իմ Աչքում: 

Նրանց, ովքեր մի կողմից արդարացնում են մեղքը և վիրավորում ուրիշներին, իսկ 

մյուս կողմից աղոթում են և վարում այնպիսի կյանք, որն իրենց ասելով նվիրված են 

Ինձ, Ես ասում եմ հետևյալը: Ամեն ժամ դուք վիրավորում եք ինձ ձեր 

կեղծավորությամբ: Ամեն օր ձեր հոգին ավելի ու ավելի է հեռանում Ինձնից: Դուք 

պետք է հետևեք Տասը Պատվիրաններին ճշտորեն, ինչպես դրանք տրվել են Իմ Հոր 

կողմից, այլապես չեք կարող ասել թե Ինձնից եք: 

Այնքան շատ հոգիներ չեն մտնում Երկինք, իսկ շատերը պետք է տառապեն 

պահանջվող մաքրագործումը, որ նրանց հարմար դարձնի մտնելու Իմ 



Թագավորություն: Բայց է՛լ ավելի շատ հոգիներն են նետվում հավիտենական 

խավարի մեջ: Այնքան շատերն են երկրի վրա իրենց մահվան ժամանակ րոպեների 

ընթացքում հասկանում թե ինչպես են իրենք վիրավորել Աստծուն: Որքա՜ն վախեցած 

ու վշտացած են նրանք այդ ժամանակ: Նրանք հասկանում են, որ իրենց 

ապաշխարության ժամանակն անցել է, և որ այդ էտապում իրենց համար չափազանց 

ուշ է: 

Ինչու՞ չեք հասկանում, որ մահը կարող է տեղի ունենալ ցանկացած պահի: Որ պետք 

է իմանաք, երբ վիրավորում եք Աստծուն, պետք է ձգտեք փոխել այն ձևը, որով 

վարվում եք, որպեսզի խաղաղություն գտնեք: Երբ խուսափում եք մեղքից և 

շարունակաբար փորձում փոխել ուրիշների հետ վարվելու ձևը, միայն այդ ժամանակ 

կգտնեք ճշմարիտ խաղաղություն: Երբ դուք խաղաղության մեջ եք ձեր հոգում, որը 

կարող է գալ միայն այն ժամանակ, երբ դիմադրում եք մեղքին և զղջում ձեր չար 

արարքների համար, դուք ավելի եք մոտենում Աստծուն: 

Ամեն օր դուք պետք է հարցնեք ինքներդ ձեզ. Արդյո՞ք Աստված հավանություն կտար 

իմ այսօրվա գործողություններին: Դուք կիմանաք, ձեր սրտում, պատասխանը: 

Ձեր Հիսուս  

 

Ձեզ հիմա տրվող Իմ Խոսքերը կլսվեն, մեկ անգամ ևս, 

Վերջին Օրը: Հիշեք դրանք 

Կիրակի, 28 ապրիլի, 2013թ., ժ. 13:20 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես գալիս եմ այս ժամանակ նախազգուշացնելու քեզ նրանց 

դավաճանության մասին, ովքեր շրջապատում են քեզ այս Առաքելության մեջ: 

Շատերին կստիպեն իրենց մեջքը շրջել այս Աշխատանքի հանդեպ, և դու երբեք 

չպետք է վազես նրանց ետևից: Ես երբեք չվազեցի նրանց ետևից, ովքեր հալածում էին 

Ինձ: Դրա փոխարեն Ես առաջարկեցի ինձ որպես Գառ՝ մորթվելու համար, որպեսզի 

փրկեմ հոգիներ: 

Տես, հիմա, մինչ այդ նշանակված կեղծ մարգարեները՝ պատրաստված սատանայի 

կողմից, շուտով կվերցվեն նրանց գիրկը, ովքեր ասում են թե իրենք Աստծո 



սպասավորներ են: Նրանց մարգարեությունները, որոնք բոլորն էլ մերժում են 

Ճշմարտությունը, կօգտագործվեն քեզ շնորհազուրկ անելու համար: Թող ոչ մի մարդ 

նույնիսկ մեկ վայրկյան չմտածի, թե Իմ Երկրորդ Գալուստին մարդկությանը 

նախապատրաստելու համար աշխարհին տրվող Իմ Պատգամները չեն մասնատվի: 

Աղջի՛կս, դու պետք է անտեսես այդ խոչընդոտները: Քո հնազանդությամբ Ես քեզ 

ավելի ուժեղ կդարձնեմ, քանի որ ժամանակը քո կողմից չէ՝ վստահանալու համար, որ 

մարդկության վրա Իմ կողմից հեղվող Շնորհները բոլորն են վերցնում: 

Մեծ մասամբ Իմ ճշմարիտ մարգարեները անգրագետ են Սուրբ Գրվածքներից կամ 

այն մարգարեություններից, որոնք տրվում են աշխարհին Իմ Գթասրտությունից 

ելնելով: Նրանք կարիք չունեն հատվածներ մեջբերել Սուրբ Աստվածաշնչից, 

որովհետև Ես չեմ խնդրում նրանց անել դա: Իմ Խոսքը տրվում է ինչպես որ է: Իմ 

Սուրբ Աստվածաշունչը սրբազան է: Նրանից գաղտնիքներ դուրս հանել, որևէ 

աստվածային հայտնության սատարելու համար, չի թույլատրվում: Երբ Իմ կողմից 

Պատգամ է տրվում, մարգարեն գրում է այն, ինչ Ես թելադրում եմ, և երբեք նրան չի 

խնդրվում վերարտադրել Իմ Առաքյալների կողմից աշխարհին տրված հատվածներ: 

Ես ավելի մեծ Եմ քան բոլոր Ինձ սպասավորություն անողները: Իմ Խոսքը Սուրբ է: 

Ձեզ տրվող Իմ Ընծաները ձեր հոգիները նախապատրաստելու համար են, ահա թե 

ինչու բոլոր ճշմարիտ մարգարեներին տրվում են աղոթքներ, որոնք վառում են 

ցանկությունը՝ միավորվելու Իմ Սրտին: 

Հալածանքը, որը կկրես, կշարունակվի և ավելի կվատանա: Եվ հենց այն ժամանակ 

երբ մտածես թե այլևս ի վիճակի չես կրել, Ես կապացուցեմ աշխարհին Իմ 

Աստվածային Ներկայությունը: Տառապիր, փոքրի՛կս, արժանապատվությամբ: Մի 

պաշտպանիր Իմ Խոսքը, անկախ նրանից, թե որքան գայթակղիչ է դա, նույնիսկ երբ 

քեզ ներկայացնում են չար ստեր: 

Նրանք, ովքեր ճանաչում են Ինձ, նաև կճանաչեն երբ բառերն Ինձնից չեն գա, քանի որ 

Ես բնակվում եմ նրանց սրտերում: Չնայած դրան, սատանան այնքան խորամանկ է, 

որ կարող է կրկնօրինակել Ինձ, միայն մեկ բացառությամբ: Նա երբեք չի կարող 

ընդունել որ Ես եկա մարմնով, կամ որ Իմ Մարմինը ներկա է Սուրբ Հաղորդության 

մեջ: 

Իմ Հոգին ավելանում է հիմա, և կշարունակի բարձրանալ չարի ուժերի դեմ: Իմ 

հրեշտակները կսպանեն յուրաքանչյուր դևի, մինչև որ ոչ մի հատ չմնա վերջին օրը: 



Ձեզ հիմա տրվող Իմ Խոսքերը կլսվեն, մեկ անգամ ևս, Վերջին Օրը: Հիշեք դրանք: 

Ես Եմ սկիզբը և վախճանը: Ես գալիս եմ, ինչպես խոստացված է, բերելու ձեզ 

հավիտենական կյանք: Բարձրացեք, բոլո՛րդ, ովքեր հավատում եք Ինձ, և ընդունեք 

Ճշմարտությունը: Եկեք Ինձ մոտ: Թող Իմ Հոր Կամքը թագավորի նոր երկնքի և նոր 

երկրի վրա: Ուրախացեք, քանի որ Ես բերում եմ խաղաղություն և միասնությունը 

բոլոր նրանց, ում անունները Ապրողների Գրքի մեջ են: Իմ Վերջնական Ուխտը 

կատարվել է: Իմ Թագավորությունը եկել է: Բարձրացեք և ընդունեք Աստծո Ձեռքը: 

Այն օրը, երբ կլսեք այս Խոսքերը, կլինի այն օրը, երբ կիմանաք Ճշմարտությունը: 

Չհիմարանաք, քանի որ միայն Աստված և Աստվածային հայտնության Ընծաները 

կարող են բերել ձեզ այն սերը, խաղաղությունը, ուրախությունը, ապաշխարությունը, 

որը սրբում է աշխարհը այս Պատգամների միջոցով: Դրանք Ընծա են: Դրանք ձեզ 

ցույց տալու համար են ճշմարիտ ճանապարհը դեպի իրավամբ ձեզ պատկանող 

ժառանգություն: Ընդունեք դրանք երախտագիտությամբ և շնորհակալությամբ ձեր 

հոգիների մեջ: 

Ձեր սիրող Հիսուս   

 

Մի նոր ձևի Խաչ կներմուծվի 

Երեքշաբթի, 30 ապրիլի, 2013թ., ժ. 15:40 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ Իշխանությունը երբեք չի նվազի, և ինչպես մի լույս՝ կխամրի 

խիտ մառախուղի մեջ, բայց այն միշտ տեսանելի կլինի, նույնիսկ եթե այն նվազեցվի 

թեկուզ մինչև մի թույլ առկայծում: 

Երբ աշխարհը նորից փոխվի, քանի որ չարի ոգին ստեղծում է բաժանում բաժանման 

վրա, միայն Աստծո Լույսը կլինի, որ կպահի ձեզ: Իմ Ներկայությունը կզգան նրանք, 

ովքեր կգան Ինձ մոտ օգնության համար, քանի որ Ես երբեք չեմ լքի ձեզ, հատկապես 

երբ զգաք, որ ամեն ինչ անհույս է: Ճշմարտությունից բացի ոչինչ չի օգնի ձեզ 

հաղթահարել, երբ բարեգործության պակասը, որն այնքան ակնհայտ է այսօր 

աշխարհում, ավելանա, մինչ մարդկանց սրտերը քար են դառնում: 



Ճշմարտությունը պարունակվում է Սուրբ Աստվածաշնչում: Դա այն սնունդն է, որով 

մարդը կարող է ապրել հիմա և ապագայում: Շատ շուտով անհնարին կլինի 

Ասստվածաշունչ գնել, քանի որ շատ ազգեր կհարեն այն նոր օրենքներին, 

հատկապես Եվրոպայում, որոնք կարգելեն Աստծո Խոսքը տարածող բոլոր գրքերը: 

Հիմա նամակը գրվում է՝ նշան անելու համար բոլոր նրանց, ովքեր կաթոլիկ եկեղեցու 

սպասավորության մեջ են: Շուտով Իմ բոլոր սրբազան սպասավորներին 

կտեղեկացնեն այդ փոփոխությունների մասին, ասելով, որ դրանք Եկեղեցու 

բարօրության համար են: 

Նոր կանոնները, որոնք կլինեն փոփոխություններ Սուրբ Պատարագի ժամանակ 

ասվող աղոթքների մեջ, անմեղ կթվան: Շատերի համար աննկատ կմնա դրանց 

նշանակությունը, բայց դրանք կվերաբեվեն Սուրբ Հաղորդությանը և Նրա մեջ Իմ 

Ներկայությանը: Կօգտագործվի <<հիշատակել>> (commemorate) բառը, և բոլոր 

եկեղեցիները շուտով կմերկացվեն իրենց գանձերից: Գանձերի վերցնելը, ներառյալ 

ոսկե աղոթարանները, որոնք կփոխարինվեն փայտե կամ քարե աղոթարաններով, 

կլինի այն նշաններից մեկը, որ դրանք հավաքվում են նոր համաշխարհային կրոնի 

համար: 

Եկեղեցիները կփոխվեն պատերից ներս, և դա կներառնի խորանների պղծումը: 

Մասունքի տուփը (Monstrance), որը պահում է Սուրբ Հաղորդությունը, կսկսի 

անհետանալ, և օրերի վերջը կգա, երբ Իմ Սուրբ Նշխարը ցուցադրվում է: 

Վիրավորանքներ նետեք Իմ Խոսքի վրա հիմա, և դուք արցունք կթափեք, երբ այդ 

գործողությունները բերվեն ձեր առջև: Շուտով, դրանից շատ չանցած, Իմ սրբազան 

սպասավորների հագուստները կփոխվեն և մի մոր ձևի խաչ կներմուծվի: Նոր 

ոճրագործությունը հիմնված չի լինի պարզ խաչի վրա: Դրա փոխարեն այն զգուշորեն 

կներկայացնի գազանի գլուխը: 

Ես ձեզ խնդրում եմ հավաքել Իմ սուրբ Խաչերը հիմա և պահել դրանք ձեր տներում, 

սուրբ ջրի հետ միասին: Ես ձեզ բոլորիդ կոչ եմ անում պահել այն Ճշմարտությունը, 

որը Ես ձեզ ասել եմ: Հետո, Ես ցանկանում եմ, որ դուք վստահեք Ինձ ամբողջապես: 

Երբեք չհավատաք, թե Ես ձեզ թողնում եմ չարի ողորմությանը: Ես կմնամ մոտիկ ձեզ 

միշտ: Ես հատուկ օրհնություններ կհեղեմ Իմ սիրելի հավատարիմ սրբազան 

սպասավորների գլուխների վրա, որ պահեմ նրանց միահյուսված Իմ Սուրբ Սրտին: 

Պահեք ձեր սրտերը մոտիկ Ինձ և միմյանց: Սփոփեք և ուժ տվեք միմյանց, քանի որ 

դուք պետք է սիրեք միմյանց առավել քան երևէ նախքան առջևում սպասվող 



ժամանակները և այդ ժամանակների ընթացքում: Ես ձեր ընտանիքն եմ: Դուք Իմն եք: 

Մենք կմնանք միացած մինչև այն ժամանակը, երբ փողերը հնչեն և 

հայտարարությունն արվի, որ Ես բացահայտում Եմ Ինձ ի վերջո Իմ Երկրորդ 

Գալուստի մեջ: Այդ ժամանակ դուք կզգաք այն ուրախությունն ու խաղաղությունը, 

որը Ես խոստաացել եմ ձեզ: Այդ ժամանակ բոլոր տառապանքը կվերջանա: 

Ձեր Հիսուս   

 

Աբորտի մեղքը մահացու մեղք է, և նրանք, ովքեր 

պատասխանատու են, կայրվեն դժոխքի կրակների մեջ 

հավիտյան   
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ՝ Աստծո Գառան կողմից այս միջամտությունը՝ այս 

Պատգամներն աշխարհին հայտնելու միջոցով, կանխասացվել է: 

Ձեզնից նրանք, ովքեր հետևում են Աստծո Խոսքին, պետք է խաղաղության մեջ լինեն, 

քանի որ Ես չեմ ցանկանում որպեսզի դուք հեռու քաշվեք, որովհետև Ես սիրում եմ 

ձեզ: Դուք երբեք չպետք է վախենաք Իմ Սիրուց, նույնիսկ եթե մեղքը բաժանում է ձեզ 

Ինձնից: Ես բացում եմ բոլորի աչքերը, ովքեր ցանկանում են տեսնել, և Իմ Սուրբ 

Խոսքը կփակի նրանց աչքերը, ովքեր մերժում են ընդունել Իմ Ձեռքը: Ես պարզում եմ 

Իմ Ձեռքը ձեզ, Իմ սիրելի զավակնե՛ր, որպեսզի կարողանամ քաշել ձեզ դեպի 

ապահովություն, հեռու գիշակերներից, ովքեր ցանկանում են խժռել ձեր հոգիները: 

Ամեն օր, այսօրվանից սկսած, դուք կլսեք բղավող շատ ձայներ, որոնք կպահանջեն, 

որ դուք լսեք: Նրանք կներկայացնեն ձեզ սատանայական ստեր և 

պատճառաբանություններ, քողարկված մեղրի քաղցրությամբ: Հորդորելով ձեզ, 

անվերջանալի փաստարկների արգելքով, որպեսզի լսեք իրենց հանուն 

մարդասիրական նպատակների պատճառաբանությունները, որոնք արդարացնում 

են մեղքը, նրանք կանգ չեն առնի մինչև չընդունեք այն, ինչ իրենք են ցանկանում 

ստիպել ձեզ կուլ տալ: 

Աբորտը՝ մարդասպանություն Աստծո Աչքում, կպարտադրվի բոլոր ազգերին որպես 

Ամեակարող Հոր՝ Ամենաբարձրյալ Աստծուն անտեսման նշան: Երբ արդարացնեք 

այդ չար պղծությունը, մեղավոր կլինեք սոսկալի մեղքի մեջ: Աբորտի մեղքը մահացու 

մեղք է, և նրանք, ովքեր պատասխանատու են, կայրվեն դժոխքի կրակների մեջ 

հավիտյան: 



Ձեզնից նրանց, ովքեր մերժում են ընդունել այս ծանր սխալը, ձեզ քիչ ժամանակ է 

մնացել փրկություն ապահովելու համար: Քանի որ, երբ մեծ օրը գա, եթե դուք ձեր 

մեջքը շրջած չլինեք այդ չար գործողության հանդեպ, երբեք չեք տեսնի Աստծո Դեմքը: 

Մարդասպանությունն Աստծուն անտեսելու ամենածանր գործողություններից մեկն 

է, և այն կպատժվի անջատման միջոցով: Մեծ բաժանումը մարդկային ռասայի մեջ 

սկսվել է: Նրանք, ովքեր կանգնում են գազանի կողքին և հավանություն տալիս այն 

ամենին, ինչը անտեսում է Աստծո Խոսքը, կառանձնացվեն իրենց եղբայրներից և 

քույրերից: Մի թերագնահատեք Իմ Նախազգուշացումը: Ընդունեք աբորտը, և դուք 

կընդունեք Աստծո զավակի միտումնավոր սպանությունը: Եթե չեք կարողանում 

զղջում գտնել ձեր հոգում, ապա երբեք չեք տեսնի Ինձ: Ես ձեզ կնետեմ անապատ: 

Իմ Սերն ու Գթասրտությունը մեծ են: Ես կներեմ ամենասևացած հոգուն, բայց առանց 

զղջման՝ Իմ Արդարադատությունը վերջնական է: Իմ պատիժը հավիտենական է: 

Սիրեք Ինձ, և Ես կփայփայեմ ձեզ: Ոչնչացրեք Իմ Հոր Սիրո կողմից ստեղծված մեկ այլ 

մարդկային արարածի կյանքը, և դուք նույնպես կկորցնեք ձեր կյանքը: 

Ձեր Հիսուս  

 

Նրանք կմեղադրվեն Պետրոսի աթոռի դեմ ոճիրների մեջ 

և հրապարակայնորեն կնվաստացվեն Իմ Սուրբ Անվամբ 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, բարձրագույն էշելոններում շատերը կլքեն Եկեղեցին, շատերը 

կընդունեն նոր կեղծ վարդապետություններ, որոնք կառաջնորդեն նրանց դեպի 

խավարի թագավորություն: 

Նրանք, ովքեր հավատարիմ մնան Ինձ և մերժեն պղծությունը, կառաջնորդվեն 

Պետրոս առաքյալի կողմից, ով նստեց առաջինը Հռոմի աթոռին: Նա կառաջնորդի Իմ 

սիրելի Բենեդիկտին, ով, ինչպես կանխասացվել է, կօգնի նրանց տեսնել 

Ճշմարտությունը: Նա ստիպված կլինի տեսնել սարսափը, բայց նա օժանդակություն 

կստանա նրանց կողմից, ովքեր հավատարմություն են երդվել Աստծո Միակ 

Ճշմարիտ Խոսքին: 

Եվ ուստի հերձումը կսկվի: Նրանք, ովքեր հետևեն կեղծ ուսմունքին, որտեղ Ես՝ 

Հիսուս Քրիստոսը, չեմ փառաբանվում, կմասնատվեն ծվենների գազանի և նրա 

դևերի կողմից: Իմ այն անմեղ սպասավորները, ովքեր մինչ այժմ չեն ընդունել այս 

Պատգամները, հիմա վազելով կգան Ինձ մոտ սփոփանքի համար: Իմ 

մարգարեությունները չեն ստում, և շատ շուտով այդ խեղճ հոգիերից շատերը դուրս 



կնետվեն Մայր աթոռից: Նրանք կմեղադրվեն Պետրոսի աթոռի դեմ ոճիրների մեջ և 

հրապարակայնորեն կնվաստացվեն Իմ Սուրբ Անվամբ: 

Ես այս եմ ասում նրանց: Մնացեք հանդարտ և եղեք խաղաղության մեջ, քանի որ երբ 

հետևեք Ճշմարտությանը, կփրկվեք: Դուք երբեք չպետք է ընդունեք ծանծաղ 

վարդապետություն, որը դատարկ կլինի Իմ Իշխանությունից: Նրանց, ովքեր 

ընդունում են ստեր՝ հավատալով թե կատարում եք ձեր պարտականությունը, դուք 

պետք է հասկանաք, որ ստիպված կլինեք կանգնել դժվարին ճանապարհի առաջ: 

Դուք երկու ընտրություն ունեք. Մնալ Աստծո Լույսի մեջ կամ շրջել ձեր մեջքն Իմ 

Սուրբ Խորհուրդների հանդեպ: 

Շուտով ձեզնից շատերը պարզ կերպով կտեսնեն , թե Ես ինչի մասին եմ ձեզ 

նախազգուշացրել: Հերձումը դաժան կլինի, և պատերազմ կսկսվի Ճշմարտության և 

ստերի միջև: Այն ցած կգցի կաթոլիկ եկեղեցուն, մինչև որ այն նմանվի քարերի 

կույտի, բայց Մեկ Ճշմարիտ Եկեղեցին կմնա բարձր կանգնած, քանի որ Իմ 

հավատարիմ սպասավորները կառուցում են Իմ Մնացորդ Բանակը: Նրանք 

կմարտնչեն մինչև դաժան վերջը՝ պահելու համար Աստծո Սուրբ Խոսքը: 

Ձեր Հիսուս 

 

Թվացյալ ճշմարիտ տեսակետները, որոնք նրանք 

կներկայացնեն, կդիտվեն որպես կաթոլիկության նոր ձև 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, կաթոլիկ եկեղեցին ներսից ոչնչացնելու դիվային պլանն արդեն 

տեղի է ունենում: Աստծուն սուրբ ամեն ինչ մի կողմ կնետվի, և նոր ձևով նորացված 

ժամանակակից եկեղեցու գլուխները, որը շուտով կներկայացվի բոլորին տեսնելու 

համար, կլինեն ազատամիտ իրենց տեսակետների մեջ, բայց նրանք կլինեն 

Ճշմարտության թշնամիներ: 

Թվացյալ ճշմարիտ տեսակետները, որ նրանք կներկայացնեն, կդիտվեն որպես 

կաթոլիկության նոր ձև: Շատ քրիստոնյաներ կասեն. Դա ի՞նչ կապ ունի ինձ հետ: Երբ 

Իմ առաքյալ Պետրոսի կողմից հիմնված Եկեղեցին այդ ձևով մասնատվի, այն կազդի 

բոլոր նրանց վրա, ովքեր հետևում են Ինձ: Երբ Իմ Խոսքը և Իմ Ուսուցումները 

մասնատվում են և հետո ընդունելի դարձվում մարդու եսասիրական կարիքներին, 

նույնիսկ եթե դրանք ստեր են, ժամանակի ընթացքում նրանք կհամարվեն որպես 

Ճշմարտություն: 

Դիվային ներթափանցման պատճառով աշխարհին ներկայացվող ստերը բոլոր 

քրիստոնեական եկեղեցիների աչքում ընդունելի կհամարվեն: Ոչ մի քրիստոնյա 



եկեղեցի խույս չի տա այս հարձակումից, մի հարձակում, որը դիտավորությամբ և 

զգուշությամբ պլանավորվել է մեկ դար ի վեր: 

Չսխալվեք, երբ Իմ Խոսքը նենգափոխվի, Ճշմարտությունը պատառ- պատառ կարվի: 

Ստերը վարակում են հոգին: Երբ դա տեղի ունենա, մարդիկ անխոհեմաբար կհետևեն 

մի ճանապարհի, որը կավարտվի հուսահատության մեջ: Ես կոչ եմ անում բոլորին, 

ովքեր լսում են Ինձ հիմա, որ պահեն իրենց ուշադրությունը բևեռված Ճշմարտության 

վրա ամեն ժամանակ: Դուք չպետք է ընդունեք ոչ մի փոփոխություն, որը կխնդրեն ձեզ 

ընդունել որպես նոր Եկեղեցու մաս, որն Ինձնից չի գալիս: 

Ձեր Հիսուս 

 

Հպարտության մեղքն էր, որ պատճառ դարձավ 

Լյուցիֆերի անկմանը, որ կտրվեց ու նետվեց անդունդ 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, մինչ Իմ Խոսքը հասնում է շատ ականջների, Ես գալիս եմ 

նախազգուշացնելու ձեր միջից նրանց, ովքեր չեն լսի Ինձ: Ինչի՞ց եք դուք վախենում: 

Իմ Խոսքի՞ց, թե՞ այն փոփոխություններից, որոնց ստիպված եք լինելու ականատես 

դառնալ մինչ մաքրագործումը շարունակվում է: Մի՞թե չգիտեք, որ Ես ձեզ նոր 

Ուսուցումներ չեմ բերում, քանի որ դա անհրաժեշտ չէ: Ես միայն հաղորդակցվում եմ 

ձեզ հետ՝ հիշեցնելու համար ձեզ Ճշմարտության մասին: 

Ձեզնից այնքան շատերն են հավատում թե այնքան շատ բան գիտեն Իմ մասին, բայց 

դուք ոչինչ չեք իմացել: Ո՞վ եք դուք, որ ասեք թե դուք Աստծո Աչքում ուրիշներից 

ավելի լավ եք, երբ գալիս է Իմ Սուրբ Խոսքը մեկնաբանելուն: Ո՞վ եք դուք, 

հավատալու, թե ունեք իրավասություն հայհոյելու Իմ դեմ, իսկ հետո ասել թե սիրում 

եք Ինձ: Դուք ի վիճակի չեք լինի կանգնեցնել Ինձ՝ մարգարեների միջոցով Աստծո 

զավակներին հասնելու: Դուք պետք է հարցնեք, թե ինչու է որ ատում եք Իմ Ձայնը: 

Ինչպե՞ս կարող եք սիրել Ինձ, երբ Իմ Խոսքերը մասնատում եք այն ժամանակ երբ Ես 

միայն օգնում եմ ձեզ նախապատրաստվել Իմ Մեծ Օրվա համար: 

Մարդը շատ թույլ է: Նույնիսկ նվիված հոգիներն են թույլ, չնայած Իմ հանդեպ նրանց 

սերն ուժեղ է: Թող ոչ մի մարդ չհավատա, թե ինքը կարող է քայլել Իմ առջև առանց իր 

հոգու վրա ամոթի մեղքի: Ձեզնից ոչ մեկն արժանի չէ կանգնլու Իմ առջև, չնայած 

դրան, Ես ձեզ շնորհում եմ Իմ Սիրո Գթասրտությունը: Ոչ թե դուք արժանի եք դրան, 

այլ պարզապես որովհետև Ես ընտրել եմ շնորհել ձեզ այդ Ընծան: 

Ձեզնից նրանց, ովքեր հայտարարում են թե խոսում են Իմ մասին մեծ գիտելիքով, իսկ 

հետո անիծված լեզվով թքում են Իմ մարգարեի դեմ, իմացեք հետևյալը: Ձեր հավատը 



չի փրկի ձեզ, երբ անիծում եք Աստծո Խոսքը: Ձեր ինքնահռչակ սերն Աստծո հանդեպ 

անիմաստ է, երբ Նրա առաջ դատում եք Նրա զավակներից մեկին: Երբ դուք Իմ 

հանդեպ անհարգալաից եք, զայրույթ և ատելություն եք ցույց տալիս, դուք կտրում եք 

պորտալարը, որը ձեզ միացնում է Իմ Հորը: Երբ թքեք Ինձ վրա, կկուրանաք և այլևս 

երբեք նորից չեք տեսնի: Երբ ատելության խոսքեր ասեք, ձեր լեզուն կկտրվի: Երբ 

ոտքի կանգնեք և բոլորին հայտարարեք Աստծո մասին ձեր ինքնահռչակ գիտելիքը, 

կընկնեք՝ ձեր ոտքերը ձեր տակից կտրված: Երբ Իմ մարգարեին չար համարեք, կյանք 

չեք ունենա: 

Իմ Խոսքը երբեք չի մեռնի: Այն կապրի հավիտյան: Այն կոտնահարի բոլոր այն 

մեղավորներին, ովքեր փորձում են արհամարհել Աստծո Գթասրտությունը, այս 

Պատգամների միջոցով: Մերժեք Ինձ այս անգամ, և դուք կմերժեք այն ազատությունը 

որը Ես կբերեմ, երբ գամ ձեզ հավաքելու, վերջապես, Իմ Թագավորության մեջ: Դուք 

շատ ժամանակ չունեք Իմ Աչքում ինքներդ ձեզ ազատագրելու համար նախքան Մեծ 

Օրը:  Մի վատնեք այն հպարտության մեղքի միջոցով: Հպարտության մեղքն էր, որ 

պատճառ դարձավ Լյուցիֆերի անկմանը, որ կտրվեց ու նետվեց անդունդ: Բոլոր 

նրանք, ովքեր հետևում են նրան հպարտության մեղքի միջոցով, մեղք, որն այնքան 

շատ բաժանում է առաջացնում Աստծուց, կընկնեն և երբեք չեն բարձրանա Աստծո 

Ներկայությամբ: 

Ձեր Հիսուս 

 

Մի փորձեք մտածել մտքով, երբ փորձում եք հիմնավորել 

Իմ Գոյությունը, քանի որ Ես այս աշխարհից չԵմ 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ինձնից՝ Հիսուս Քրիստոսից, մարդու Որդուց առանձնացման ցավն 

անհայտ է շատերին, բայց երբ օրը գա, երբ Իմ Լույսը մարի վերջանա, պարզ կդառնա, 

թե որքան թշվառ է հոգևարքը: 

Նրանք, ովքեր ճանաչում են Ինձ և սիրում են Ինձ, գիտեն թե ինչ է բերում այն ցավը, 

երբ մեղքը արգելք է դառնում մեղավորի և Աստծո միջև: 

Նրանք, ովքեր չեն ճանաչում Ինձ և ովքեր մերժում են Ինձ, կզգան այդ անջատումը 

խավարի վերջին երեք օրվա ընթացքում, երբ Աաստծո Ներկայությունը ոչ մի տեղ չի 

գտնվի: 

Միայն այն ժամանակ, երբ Աստծո Լույսն անհետանա, մարդը կհասկանա վերջապես, 

որ առանց Աստծո կյանք չկա: Կմնա միայն դատարկություն, ամայություն և խավար: 

Ես մարդուն անհայտ Լույսն Եմ, որը նա փնտրում է օրվա յուրաքանչյուր վայրկյան: 



Քանի որ մարդը ձգտում է գտնել խաղաղություն և երջանկություն, նա կփորձի գտնել 

այն ամենուր, որտեղ կարծում է թե կարող է գտնել: նա կօգտագործի աշխարհիկ 

նյութական շահի ձգտումը և մարմնական հաճույքների հետապնդումը՝ կարիքների 

բավարարման  համար, որոնք երբեք հնարավոր չէ բավարարել, և կհետևի կեղծ 

կրոնների, որոնք կխոստանան մեծ անձնական բավարարվածություն: Այս բաներից 

ոչ մեկը նրան չի բերի Աստծո Լույսի մեջ: 

Նույնիսկ նրանք, ովքեր ինտելեկտուալ միջոցներով և գիտելիքների միջոցով 

պատասխաններ են փնտրում, նրանք երբեք չեն գտնի իրենց փնտրած 

խաղաղությունն ու պատասխանները, եթե չբացեն իրենց սրտերը Աստծո Ճշմարիտ 

Սիրո հանդեպ: 

Ես գալիս եմ նրանցից յուրաքանչյուրի մոտ, ովքեր Ինձ փնտրում են: Ես հրճվում եմ 

այն հոգիներում, որոնց ցանկացող պարզությունը փնտրում է միայն Իմ Սերը: Ես 

հեղում եմ այդպիսի մարդկանց Իմ Սուրբ Հոգու Ընծայով: Ինձ ավելի մոտիկ գալու 

համար, դուք պետք է ամբողջապես վստահեք Ինձ: Միայն այն դեպքում կարող է Իմ 

Ներկայությունը զգացվել, երբ դուք թողնում եք ձեր կամքն Իմ Կամքին: Նրանց, ովքեր 

փորձում են գտնել Ինձ, բայց դժվարանում են, Ես նրանց ասում եմ հետևյալը: 

Մի փորձեք մտածել մտքով, երբ փորձում եք հիմնավորել Իմ Գոյությունը, քանի որ Ես 

այս աշխարհից չեմ: Մի կուրացեք հավիտենական կյանքի գոյության հանդեպ: Այն 

սպասում է ձեզ, եթե միայն կարողանաք վստահել Ինձ և թույլ տաք Ինձ գալ ձեր սրտի 

և հոգու մեջ: Ես Ինքս Ինձ հայտնի կդարձնեմ ձեզ: Դուք պետք է միայն կանչեք Ինձ: 

Դուք պետք է շուտ կանչեք Ինձ, քանի որ երբ Իմ Ներկայությունը երկրի վրա նվազի, 

ձեզ համար անհնարին կլինի Ինձ փնտրել գտնել, և դուք անօգնական 

հուսահատության մեջ կթափառեք՝ փորձելով գտնել Ինձ: 

Նրանք, ովքեր մտածում են թե իրենք ուժեղ են իրենց հավատի մեջ և հավատում են 

թե մոտիկ են Ինձ, պետք է իմանան թե իրենք որքան արագորեն կընկնեն, երբ Ես ոչ 

մի տեղ չեմ գտնվի ապագայի խորաններում: Երբ լքման այդ սարսափելի օրը գա, 

հուսահատության ճիչեր կլինեն, և գազանի ուժը կլինի այնպիսին, որ շատ հոգիներ 

չափազանց թույլ կլինեն պահելու համար Իմ Սուրբ Խոսքը: 

Դուք պետք է խնդրեք Իմ Օգնությունը, և ձեզ կտրվի այն: Կանչեք Ինձ խոնարհ ոգով, և 

Ես կպատասխանեմ ձեզ: Խնդրեք Ինձ պաշտպանել ձեզ, և Ես կծածկեմ ձեզ Իմ 

Թանկագին Արյամբ, այնպես որ ոչինչ չի կանգնեցնի ձեզ Ճշմարտության 

ճանապարհին, որը տանում է դեպի հավիտենական փրկություն: 

Ծառայեք Ինձ ձեր սեփական մեկնաբանությամբ թե ինչպես պետք է Ինձ ծառայել, և 

դուք պետք է զգույշ լինեք: Արեք ինչպես Ես ասել եմ ձեզ: Ապրեք ձեր կյանքը Իմ 

Խոսքին համապատասխան, և Ես կտանեմ ձեզ: Անպատվեք Ինձ՝ օգտագործելով Իմ 



Սուրբ Խոսքը այնպիսի ձևով որը տառապանք է բերում ուրիշներին, և դուք 

կտառապեք Ինձնից բաժանման ամենամեծ ցավով: 

Ձեր Հիսուս 

 

Երբ ձեզ տրվել է Ճշմարտությունը, կարևոր է, որ դուք 

շարունակեք տարածել Աստծո Խոսքը 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, նրանց, ովքեր անմեղ են Ինձ միտումնավոր վիրավորելու մեջ, Իմ 

Խոսքին անտեղյակ լինելու պատճառով, շուտով նրանց կտրվի առաջնորդությունը, 

որի կարիքն ունեն: 

Բոլոր նրանց, ովքեր գիտեն Իմ Խոսքի Ճշմարտությունը, տրված մարդուն 2,000 տարի 

առաջ, պետք է իմանաք որ մինչ վիճում եք միմյանց հետ, միլիոնավոր հոգիներ են 

կորչում: Այնքան շատերը, որ մեղավոր են մահացու մեղքի մեջ, կատարում են այդ 

գործողությունները չարի թունավորման պատճառով: Շատերը չէին մասնակցի այդ 

գործողություններին, եթե նրանք իմանային հավիտենական կյանքի մասին Իմ 

Խոստումի Ճշմարտությունը:  

Երբ ձեզ տրվել է Ճշմարտությունը, կարևոր է, որ դուք շարունակեք տարածել Աստծո 

Խոսքը: Դուք պետք է դա անեք ուրիշների կյանքի համար սեր և հարգանք ցույց 

տալով: Դա նշանակում է պահել Իմ Հոր Պատվիրանը. <<Մի սպանիր>>: Դրանից 

հետո ձեր պարտականությունն է վստահանալ, որ մարդու կյանքին հարգանքով են 

վերաբերվում Աստծո Փառքի համար:  

  Դուք պետք է հիշեցնեք մյուսներին հավիտենական կյանքի այս Ընծայի մասին այս 

ժամանակներում, երբ գիտեք, որ նրանք, ովքեր մերժում են Աստծուն, ձեր օգնության 

կարիքն ունեն: Ձեր օգնությունը, աղոթքի և առաջնորդության միջոցով, կարող է 

փրկել այդ հոգիներին: Ես այնքան շատ ձեր ժամանակի կարիքն ունեմ, Իմ սիրելի 

հետևորդնե՛ր: Դուք պետք է առատաձեռն լինեք ձեր ժամանակի մեջ՝ հոգիներ 

փրկելու գործում: Խնդրում եմ, շարունակեք ասել Իմ Խաչակրաց աղոթքները, քանի 

որ Ես խոստանում եմ ապաշխարություն միլիոնավոր կորած հոգիների համար, երբ 

դրանք ասվեն: 

Թույլ մի տվեք որ չարի կողմից հարձակումները շեղեն ձեզ, ով կփորձի ստվեր գցել 

այս Պատգամների վրա: Ընդունեք այդ հարձակումները որպես այն, ինչ կան՝ մի փորձ 

սատանայի և նրա բոլոր չար ոգիների կողմից, ովքեր թափառում են երկրի վրա՝ 

արգելելու համար Աստծո զավակներին ստանալ նրանց սպասվող փառապանծ 

ժառանգությունը: 



Ես խնդրում եմ նաև որ սրտով առատաձեռն լինեք և աղոթեք նրանց համար, ովքեր 

շրջվել են Իմ դեմ, նախքան Մեծ Օրը երկրի վրա Իմ այս Վերջին Առաքելության մեջ: 

Ձեր Հիսուս 

 

Աստվածամայր. Քեզ տրված առաքելությունը 

վերջնական Ուխտի վերջնական օղակն է: 
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Իմ սիրելի զավա՛կ, այսօր, այս չափազանց յուրահատուկ հայտնության ընթացքում ես 

բացահայտեցի քեզ իմ Սրտի գաղտնիքը, և թե ինչպես է այն միահյուսված իմ սիրելի 

Որդու Սուրբ Սրտին: Իմ Սիրտը խփում է Նրա Սրտի հետ միության մեջ, և որպես 

համա-Ազատարար ես կաշխատեմ՝ բերելու համար որքան հնարավոր է շատ Աստծո 

զավակների դեպի Խաղաղության նոր Դարաշրջան: 

Որպես Աստվածամայր ինձ տրված է զորություն գազանի վրա, և բոլոր նրանց, ովքեր 

կանչեն ինձ օգնության, մեծ պաշտպանություն կշնորհվի նրանից: Իմ Որդու կողմից 

ինձ տրված այս յուրահատուկ զորության պատճառով գազանի թագավորման 

ընթացքում կարվի ամեն փորձ՝ անպատվելու իմ Անունը: Հանրային 

իրադարձություններ կկազմակերպվեն՝ պատվելու համար Աստծո բոլոր 

զավակներին միավորելու իմ ցանկությունները: Ցավոք, նրանցից բոլորը չէ որ 

կհարգեն Ճշմարտությունը: 

Ես բացահայտել եմ Ճշմարտությունը Լա Սալետում, Ֆրանսիա, և Ֆաթիմայում, 

Պորտուգալիա, չնայած դրան, շատերը չեն հասկանում թե ես ինչ եմ բացատրել: 

Շուտով կանխասացված մարգարեությունները կդառնան իրականություն, և հետո 

ատելությունը, որը չարն ունի իմ հանդեպ, ի ցույց կդրվի յուրահատուկ 

արարողություններում, որոնք կլինեն վիրավորական Աստծո համար: 

Իմ Որդին կազմել է մի շատ յուրահատուկ պլան, որը մշակվել է ամենայն 

մանրամասնությամբ, ապահովելու համար որ աշխարհին տրվի Ճշմարտությունը 

Աստծո թշնամիների մասին: Նա անում է սա, որովհետև միայն Ճշմարտությունը 

կարող է փրկել մարդկային ռասան: Եթե Աստծո զավակները հետևեն ստերին և 

ներգրավվեն խաբեության մեջ՝ ծնված հակաքրիստոսի պլանից, ապա նրանք կշրջեն 

իրենց մեջքն իմ Որդու և իրենց սեփական փրկության հանդեպ: 

Առաքելությունը, որը տրվել է քեզ, զավա՛կս, վերջնական Ուխտի վերջնական օղակն 

է, որն իմ Որդին պետք է ավարտի ի հնազանդություն իմ Հոր՝ Ամենաբարձրյալ 

Աստծուն: Այն կլինի գործիքը, որի միջոցով հոգիներ կփրկվեն սատանայի ճանկից և 

երկրի վրա նրա չար բանակից: Այդ պատճառով ուրիշների խոսքերի, արարքների ու 



գործողությունների միջոցով քեզ ցույց տրվող ատելությունը կլինի դաժան և կատաղի: 

Քեզ ցույց տրվող զայրույթը նմանը չի ունենա, և դու պետք է հասկանաս, որ դա 

սպասելի է: Իմ Որդու Աշխատանքին, այս ժամանակներում, դաժանորեն 

կհակառակվեն, և Նա ու երկրի վրա Նրա Եկեղեցին ստիպված կլինեն կրել մի 

վերջնական Խաչելություն, նախքան տեղի կունենա հարությունը, որը խոստացվել է 

բոլոր նրանց, ովքեր հավատում են իմ Որդուն: 

Ատելությունն իրական է, և չարը կշրջի նույնիսկ ընտրյալ հոգիների և տեսանողների 

մտքերը քո դեմ, զավա՛կս: Երբեք չտխրես քո կամ այդ հոգիների համար, որովհետև իմ 

Որդու տառապանքը տաս անգամ ավելի վատ է: Իմ Որդին՝ մարդկության Փրկիչն ու 

Ազատարարն է, Ով մեռավ մարդու մեղքերի համար, Ում դեռևս ատում են մի 

կատաղությամբ, որ ծնվում է զայրույթից և ղեկավարվում սատանայի կողմից: Իմ 

Որդին է, Ով ենթակա է այդպիսի հարձակումների, և երբ քեզ վրա վիրավորանքներ 

են նետում, զավա՛կս, նրանք նորից ու նորից խարազանում են Նրան: 

Դուք պետք է բարձրանաք, դուք բոլո՛րդ, և անեք ինչպես իմ Որդին է ձեզ ասում, քանի 

որ դուք ընտրվել եք կազմելու համար Նրա Մնացորդ Բանակը: Երբ տառապում եք 

Նրա Անվամբ, դա Աստծո Փառքի և մարդկության փրկության համար է: Երբ նոր 

երկինքն ու նոր երկիրը դառնան մեկ, այդ տառապանքը կդադարի, և բոլորը 

գովաբանություն կերգեն Աստծուն: 

Ձեր սիրող Մայր 

Մայր Աստծո 

Մայր Փրկության 

 

Ժանտախտն ավելի շատ տարածված կլինի, քան  

ՄԻԱՎ-ը 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ինչպես ես շեղվել և թույլ տվել քեզ հեռանալ Իմ Տեսողությունից 

վերջին երկու օրը: Մի՞թե չգիտես թե ինչ է ստեղծել այդ բաժանումը: Նույնիսկ մեկ օր 

Սուրբ Հաղորդության պաշտամունքը բաց թողնելով դու հեռացար և մեղադրվեցիր Իմ 

Անվամբ, առանց պաշտպավելու, ինչպես Ես հրահանգել էի: Իմ հրահանգն է, որ դու 

շարունակես գալ Իմ առջև ամեն օր և ասես ամենասուրբ Վարդարանը, որպեսզի Իմ 

Մայրը կարողանա ծածկել քեզ անհրաժեշտ պաշտպանությամբ, որի կարիքն ունես 

այս Աշխատանքում: 

Այնքան շատերը, ովքեր մոտ են Ինձ, ձեռք են բերում վստահություն, որը տանում է 

նրանց հավատալու թե տառապանքի ոչ մի բաժին չի կանգնեցնի իրենց երբ իրենք 



կատարում են Իմ Առաքելությունը, բայց դա հնարավոր է միայն երբ կանչում եք Ինձ՝ 

ձեզ առաջնորդելու համար: 

Աղջի՛կս, շուտով կտեսնվի մի ժանտախտի սկսվելը, քանի որ Իմ Հայրը երկրի վրա 

կնետի մի պատիժ այն ազգերի վրա, որոնք վիրավորում են Նրան և թույլ են տալիս 

որպեսզի չարությունն ու անարդարությունը պարտադրվեն խեղճ անմեղ մարդկանց: 

Այդ ժանտախտը տեսանելի կլինի դեմքի վրա, և վերքերը չեն լավանա մինչև Մեծ 

Պատիժը չավարտվի: Ժանտախտն ավելի շատ տարածված կլինի, քան ՄԻԱՎ-ը և 

կլինի գալիք Երկնային պատժի առաջին նշաններից մեկը: Հետո դրան կհետևի սովը 

երկրի մեկ երրորդ մասի վրա, և դա կտեսնվի հակաքրիստոսի թագավորության 

ընթացքում: 

Ինչպես հակաքրիստոսի ղեկավարումը տարածվում է սարդոստայնի նման, նույն 

ձևով դրան կհամապատասխանեն մի շարք երկնային պատիժներ, որոնք կհեղվեն Իմ 

Հոր Ձեռքով աշխարհի չորս անկյունների վրա: Աստվածային միջամտությունը կօգնի 

կանգնեցնել հոգիներին, որ չխլվեն գազանի կողմից հակաքրիստոսի զորությամբ: 

Նրա հետևորդները կտառապեն մի սոսկալի պատժից, և այն կերևա դեմքերի վրա 

ժանտախտի միջոցով: Նրանք չեն խուսափի այդ դաժան պատժից, ոչ էլ նրանք, ովքեր 

իրականացնում են երկրի վրա Իմ Եկեղեցու հանդեպ չար խաբեությունը: 

Այս Նախազգուշացումը տրվում է, որպեսզի նրանք, ովքեր կասկածում են Իմ 

Արդարադատության Ձեռքին, հասկանան վերջապես, որ մարդը կտառապի ինչպես 

տառապեց Նոյի օրերին, եթե իր մեջքը շրջի Աստծո հանդեպ: 

Պատերազմի և աբորտի մեղքի միջոցով հասցվող վերջնական վիրավորանքն Իմ Հորը 

կբերի Նրա ամենամեծ պատիժը  մարդկության վրա: Այդքան դաժանորեն և առանց 

զղջումի անմեղ երեխաների կյանքը խլելը կպատժվի մարմնի մահվամբ և հոգու 

մահվամբ: 

Ձեր Հիսուս 

 

Իմ նվիրական ցանկությունն է, որ փնտրեք 

երիտասարդների հոգիները 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ամեն ազգի, գույնի և հավատամքի երիտասարդների հանդեպ Իմ 

Սերը, ովքեր չեն ճանաչում Ինձ, հարատև է: Իմ վիշտը խորն է Իմ այդ փոքրիկ 

հոգիների համար: Նրանց համար պետք է աղոթել, հատկապես հիմա: Ես կվերցնեմ 

նրանց Իմ Գթասրտության մեջ առանց տատանվելու, եթե դուք խնդրեք Ինձ այս 

խաչակրաց աղոթքի միջոցով: 



Խաչակրաց աղոթք (106) Երիտասարդների համար, ովքեր չեն Ընդունում Աստծուն. 

Սիրելի Հիսու՛ս, վերցրու Քո պաշտպանության տակ Աստծո այն զավակների 

հոգիները, ովքեր չեն ճանաչում Քեզ, ովքեր չեն գիտակցում Քո Սերը և չեն ընդունում 

Քո Խոստումը: 

Դուրս հեղիր Քո դարձի ընծան և տուր նրանց հավիտենական կյանք: 

Գթառատ եղիր բոլոր նրանց հանդեպ, ովքեր չեն հավատում Քո Ներկայությանը, և 

ովքեր չեն փնտրի զղջում իրենց մեղքերի համար: 

Ամեն: 

Իմ սիրելի Մնացորդ Բանա՛կ, Իմ նվիրական ցանկությունն է, որ փնտրեք 

երիտասարդների, անգոստիկների և նրանց հոգիները, ովքեր չեն հավատում 

Աստծուն: Նրանք ձեր առաջնահերթությունն են: Ես խնդրում եմ ձեզ Իմ 

Պաշտպանության տակ բերել բոլոր ազգերին, դավանություններին, գույներին և 

կրոններին: Երբ Ինձ եք բերում այդպիսի հոգիեր, Ես կտամ նրանց մեծ Ընծաներ և 

կխոստանամ նրանց փրկությունը: 

Կարևոր է, որ չանտեսեք նրանց, ովքեր հետաքրքրված չեն իրենց փրկությամբ: Նրանք 

այն կորած հոգիներն են, որոնց Ես տենչում եմ, և Ես կհետևեմ նրանց դեպի 

յուրաքանչյուր անկյուն, յուրաքանչյուր ծերպ և յուրաքանչյուր երկիր, մինչև 

կարողանամ բերել նրանց Իմ Թագավորություն: 

Հիշեք այս խնդրանքը: Հիշեք Իմ ցանկությունը՝ հասնելու նրանց, ովքեր չեն ճանաչում 

Ինձ և նրանց, ովքեր չեն ցանկանում ճանաչել Ինձ: 

Ձեր Հիսուս 

 

Աստծո զավակների գոյատևման համար անհրաժեշտ 

միակ ջուրը կգա Կյանքի Ծառից 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, օրհնյալ են նրանք ովքեր արձագանքում են Աստծո Ճշմարիտ 

Խոսքին, քանի որ նրանք կլինեն առաջինը, որ կբարձրանան և կմտնեն Իմ Նոր 

Թագավորություն: 

Նրանք, ում չի տրվել Իմ Սուրբ Խոսքը, ներառյալ այն երկրները, ուր Ես անտեսված 

Եմ, առաջին հոգիներն են, որոնց Ես պետք է հասնեմ: Ոչ իրենց սեփական մեղքով 

նրանք ծննդյան պահից ի վեր սնվել են՝ մերժելու Աստծուն՝ գոյություն ունեցող ամեն 

ինչի Ստեղծողին և Արարչին: Ես կձգտեմ դարձի բերել նրանց այս Առաքելության 

միջոցով, և խոստանում եմ որ երբ նրանց ցույց տրվի Ճշմարտությունը 

Նախազգուշացման ընթացքում, նրանք արագորեն կբերվեն Իմ Գթասրտության մեջ: 



Ես երբեք չեմ լքի նրանց, ովքեր խաբվել են, կեղծ վարդապետությունների միջոցով, 

քանի որ նրանք անօգնական են և Իմ Սիրո և Գթասրտության կարիքն ունեն: 

Իմ ցանկությունն է, որ Իմ հետևորդները հիմա նախապատրաստվեն մագլցելու 

համար աստիճանը, մի երկար և դժվարին մագլցում, դեպի հոգևոր կատարելություն: 

Ձեզնից նրանք, ովքեր օրհնյալ են Ճշմարտության Գրքի մեջ պարունակվող Իմ Ձայնի 

զանազանության Ընծայով, պարտականություն ունեն Իմ հանդեպ: Ահա թե ինչ պետք 

է դուք անեք: Օգտագործեք Ընծան, որը Ես տվել եմ ձեզ, նախապատրաստվելու 

համար այն հոգևոր կատարելությանը, որը պահանջվում է ձեզնից հիմա երբ Ես 

կառուցում եմ երկրի վրա Իմ մնացորդ բանակը: Ձեր պարտականությունն է օգնել 

նրանց, ովքեր չափազանց թույլ են, չափազանց հպարտ և չափազանց համառ, 

որպեսզի ընդունեն Իմ Գթասրտության Ձեռքը: Ձեր միջոցով կլինի, որ Ես 

կկարողանամ շնորհել բոլոր հոգիներին, ներառյալ նրանց, ովքեր արժանի չեն Իմ 

Գթասրտությանը, անհրաժեշտ փրկությունը, որպեսզի հավերժ ապրեն Իմ Փառքի 

մեջ: 

Ո՜հ, որքան հոյակապ է Իմ այդ փառահեղՆոր Թագավորությունը: Եթե միայն 

կարողանայիք տեսնել այն, ձեզնից ոչ մեկն այլևս ոչ մի բառ չէր արտաբերի Իմ դեմ: 

Դա կլինի ձեր նոր տունը, այն վայրը, որտեղ դուք և ձեր ընտանիքը կվայելեք 

հավիտեանկան զմայլանք, խաղաղություն, սեր  ուրախություն, խառնված այն ամենի 

հետ ինչը ստեղծված է Իմ Հոր կողմից ձեր երջանկության համար: Մտածեք դրա 

մասին որպես մի նոր բնակության վայրի, նման նրան ինչ ձևով երկիրը ստեղծվեց, 

միայն թե այս Նոր Երկինքն ու Նոր Երկիրը ծով չեն ունենա: Աստծո զավակների 

գոյատևման համար անհրաժեշտ միակ ջուրը կգա Կյանքի Ծառից, որտեղ կպահվի 

բոլոր կյանքը: 

Ամեն մի կարիք կսպասարկվի, և սերը կլինի լի, այնպես որ ոչ մի տեսակ 

անբավարարություն գոյություն չի ունենա: Ծիծաղը, սերը, ուրախությունը, գույներն 

ու հրաշալի իրերը, որոնք երկրի վրա ձեր հասկացողությունից այն կողմ են, կլինեն 

մի Ընծա ձեզնից յուրաքանչյուրին, ում կտրվի Իմ Թագավորության բանալին: 

Ձեր առջևում սպասվող կյանքը զարդարված է մեծ Ընծաներով, և դուք կմնաք 

խաղաղության հաստատուն վիճակի մեջ՝ Իմ հանդեպ սիրով: Ես կթագավորեմ 

Աստծո բոլոր զավակների հետ միության մեջ, և ձեզնից ոչ մեկը ոչ մի բանի կարիք չի 

ունենա, այնքան որ մեծ է Իմ Սերը: Սա է այն միակ կյանքը, որին պետք է ձգտեք, 

քանի որ ոչ մի այլ կյանք գոյություն չի ունենա այն Մեծ Օրվանից հետո, երբ Ես գամ 

ձեզ համար: 

Ձեր Հիսուս  

 



Հրաշքները, որոնք Ես խոստացել եմ աշխարհին Իմ 

խաչակրաց աղոթքների միջոցով, կավելանան 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, նշանակություն չունի եթե դու պետք է ցավ կրես նրա համար, որ 

մերժվում ես Իմ պատճառով, քանի որ Իմ Խոսքը երբեք չի մեռնի: Այն կբարձրանա և 

կդառնա ավելի բարձր մինչև մի հզոր քամու պես ավելանա ուժգնությամբ, մինչև որ 

Իմ Ձայնի մռնչոցը տարածվի երկրի վրա որոտի պես: Շատ քչերը կլինեն որ չեն լսի Իմ 

Ձայնը, և նույնիսկ նրանք, ովքեր մերժում են Ինձ, կշարունակեն խոսել Իմ մասին: 

Նրանց համար անհնարին կլինի անտեսել: 

Ինչպես իր մորից ծնված յուրաքանչյուր զավակ, Աստծո զավակները, ներառյալ 

նրանք ովքեր մերժում են ճանաչել Նրան, կքշվեն դեպի Նա, քանի որ նրանք չեն 

կարող դիմադրել դրան: Ինչպես մի նոր մանուկ, ով կապվում է իր մոր հետ, Աստծո 

յուրաքանչյուր զավակ ճանաչում է իր սեփականին դիպչելու, ձայնի և հոտի միջոցով: 

Աստծո զավակները կզգան, երբ Աստծո Ներկայությունը դիպչի նրանց հոգիներին: 

Ճիշտ ինչպես Ես ճանաչում եմ Իմ յուրայիններին, նույնպես նրանք, ովքեր սիրում են 

Ինձ, պատասխանում են Իմ կանչին: 

Աղջի՛կս, Աստծո Սուրբ Կամքը Զորեղ է, և պարտության կմատնի բոլոր նրանց, ովքեր 

հակառակվում են Աստծո Խոսքին: Երբ զգաք, որ այնքան շատ դիմադրություն և 

այնքան շատ ատելություն կա այս Առաքլեության դեմ, դուք պետք է միշտ սփոփվեք 

Իմ Հանդիսավոր Խոստումով: Դա բոլոր հոգիներին փրկելն է, որպեսզի Իմ Նոր 

Դրախտը շուտով ներկայացվի մարդկությանը որքան հնարավոր է քիչ 

տառապանքով: Տառապանքը կարող է նվազեցվել Իմ Մնացորդ Բանակի աղոթքների 

միջոցով, որովհետև Ես հեղում են նրանց վրա յուրահատուկ շնորհներ: 

Հրաշքները, որոնք Ես խոստացել եմ աշխարհին Իմ խաչակրաց աղոթքների միջոցով, 

կավելանան, և շատերն ականատես կլինեն բժշկությունների և 

ապաշխարությունների: Այդ հրաշքների միջոցով կլինի, որ Ես հայտնի կդարձնեմ 

Ինքս Ինձ նույնիսկ ամենակարծրացած թերահավատներին: Խաչակրաց աղոթքների 

միջոցով կլինի որ Իմ քրիստոնեական եկեղեցիների սպասավորներին ցույց կտրվի Իմ 

Գթասրտությունը, և շուտով նրանցից շատերին կտրվի այս Պատգամների 

վավերականությունը հաստատող ապացույցը:  

Իմ Կամքը կկատարվի, և ոչ մի մարդ չի կանգնեցնի դա: Շատերը կհակառակվեն Իմ 

Կամքին, մեղադրանքներ կճչան Իմ Խոսքի վրա և կթքեն քեզ վրա, աղջի՛կս, բայց 

նրանց ատելությունը կսրբվի, և շուտով նրանք կբացեն իրենց սրտերը, քանի որ 

նրանք այլևս կասկած չեն ունենա, որ այդ իրենց Տերն է, Ով կանչում է իրենց: Ես Եմ 

այն Անոթը որի միջոցով նրանք կմաքրագործվեն: Իմ միջոցով կլինի, որ նրանց կտրվի 



միակ հնարավոր պաշտպանությունը հակաքրիստոսից: Իմ Պաշտպանությունը 

պետք է փնտրել, և Կենդանի Աստծո Կնիքը պետք է տրվի որքան հնարավոր է շատ 

հոգիների: 

Լսեք Իմ ցուցումներին, և ամեն ինչ լավ կլինի: Անտեսեք Իմ նախազգուշացումները և 

փորձեք ինքնուրույն պայքարել անարդարությունների դեմ, որոնք կլինեն 

համատարած երբ աշխարհը ղեկավարվի գազանի ձեռքով, և դուք բավականաչափ 

ուժեղ չեք լինի: Ընդունեք Իմ Ընծաները, և կմնաք կանգնած, ապահով այն գիտելիքով, 

որ Ես Եմ պաշտպանում ձեզ և ձեր ընտանիքն ու ընկերներին: 

Ձեր Հիսուս 

 

Իմ Խոսքը վերջն է: Այն վերջնական է: Չի կարող լինել 

ուրիշ այլ խոսք 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ մնացորդ բանակը կաճի շատ արագորեն այս ժամանակ և 

կտարածվի հիսունսութ ազգերի մեջ: Ձեր մեջ կլինեն առաջնորդներ, և դուք պետք է 

միավորվեք, որտեղ էլ որ լինեք, <<Հիսոսը՝ մարդկությանը>> աղոթախմբեր կազմելու 

միջոցով: 

Սկզբում բերեք ձեր հոտի մեջ բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են Ինձ, իսկ այնուհետև 

սկսեք բերել բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են ամեն տեսակ վարդապետության: Ես 

երբեք չեմ կարող մի հոգու հանդեպ ավելի բարեհաճ լինել, քան մյուսի: Ես 

ցանկանում եմ, որ ասեք բոլոր նրանց, ովքեր չեն հավատում Ինձ, և Ես նրանց 

խոստանում եմ որ Նախազգուշացման ընթացքում նրանց ցույց կտրվի 

Ճշմարտությունը: Նրանց համար դժվար կլինի Ինձ մերժել, քանի որ Ես կհեղեղեմ 

նրանց հոգիները մի այնպիսի ձևով, որը կզարմացնի և կցնցի նրանց: Իմ Սուրբ Հոգին 

կընկնի յուրաքանչյուր ազգի վրա, ուր Իմ աղոթախմբերն են ստեղծված: 

Ես կբազմապատկեմ հրաշքների թիվը, որոնց արդեն ականատես են եղել այնտեղ, 

ուր Ես բուժել եմ ձեր միջից թշվառների և հիվանդների միտքը, ոգին և մարմինը: Դուք 

կճանաչեք Ինձ Իմ Ներկայությամբ, որը Ես կներարկեմ ձեզնից նրանց մեջ, ովքեր 

խնդրում են Իմ շնորհները: Դուք իրապես օրհնյալ եք, դուք՝ այս սերնդի զավակները, 

ովքեր ընտրվել են այդպիսի բազմությամբ վայելելու համար հավիտենական կյանքը 

Իմ Թագավորության մեջ, որը վերջ չունի: Մահը պարտության կմատնվի ձեր կողմից: 

Չարը կուլ կգնա ձեր տոկունության զորության կողմից, իսկ մեղքն այլևս չի 

ժանգահարի ձեր հոգիները: 



Զավակնե՛րս, շատ աշխատանք կա անելու: Թույլ տվեք Ինձ ուղղություն տալ ձեզ Իմ 

խաչակրաց աղոթքների միջոցով, քանի որ դրանք կբացեն ձեր աչքերը 

Ճշմարտության հանդեպ: Հենց որ կարողանաք տեսնել Ճշմարտությունը, դուք 

կիմանաք ձեր սրտերում թե ինչ անեք: Մի խորհուրդ. Երբ մերժվեք Ճշմարտությունը 

խոսելու համար, պետք է լուռ մնաք: Աղոթեք այդ հոգու համար, որ նրանց նույնպես 

տրվի Ճշմարտության գիրքն ընդունելու շնորհը: 

Իմ Խոսքը վերջն է: Այն վերջնական է: Չի կարող լինել ուրիշ այլ խոսք: Ով էլ որ 

հայտարարում է թե խոսում է Իմ Անվամբ 2010թ. նոյեմբերից  սկսած՝ ինչ այս 

Առաքելությունը սկսվեց, իրավասու չէ այդպես անելու, քանի որ նրանք Ինձնից չեն 

գալիս: Այն մարգարեները, ովքեր եկել են դրանից առաջ և նույնպես խոսում են Իմ 

Անվամբ, օրհնյալ են, և Ես կշարունակեմ պաշտպանել նրանց: Իմ Ձայնը խոսում է 

աշխարհի հետ այս Պատգամների միջոցով: Իմ սիրելի Մայրը՝ Անարատ Կույս 

Մարիամը, նույնպես խոսում է իր տեսանողների հետ, և դարձյալ, նրա 

Առաքելությունն օրհնվել է Իմ կողմից: 

Իմացեք, որ սատանայի բանակը ներառում է մի քանի կեղծ մարգարեներ, ովքեր 

խոսում են ձայնի քաղցրությամբ: Հանգստացնող, սիրրալիր և դատարկ 

խոստումներով քողարկված, նրանք կասեն ճիշտ հակառակը նրա, ինչ Ես ասում եմ 

ձեզ: Իմացեք, որ միայն Իմ Ձայնը կասի ձեզ Ճշմարտությունը: Միայն Իմ Ձայնը կասի 

ձեզ գալիք իրադարձությունների մասին, որոնք փաստորեն տեղի են ունենում: Ուրիշ 

ոչ մեկը չի կարող և ոչ մեկի չի տրվի իրավասությունը խոսել Իմ՝ Հիսուս Քրիստոսի 

կամ Իմ սիրելի Հոր փոխարեն: 

Սփոփվեք այս հայտնությամբ և իմացեք, որ միայն Սուրբ Երրորդությունն է խոսում 

այս ձևով  մի այնպիսի Կրակով, որը կողողի բոլոր հոգիներին, ովքեր դատարկ են 

հպարտությունից և լի՝ խոնարհ սիրով Իմ հանդեպ: 

Ձեր Հիսուս 

 

Նրանք, ովքեր հետևում էին Աստծո Խոսքին՝ դրված 

Ինձնից առաջ մարգարեների միջոցով, առաջինը թքեցին 

Ինձ վրա 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ այն աշակերտներին, ովքեր տառապում են Երկնքից տրվող այս 

պատգամներին հավատալու պատճառով, Ես պետք է ասեմ սա: 



Չնայած ձեր տառապանքը դժվար է, դուք պետք է իմանաք, որ օրհնյալ եք Իմ Ընծայով, 

տրված ձեզ՝ օգնելու բացել ձեր աչքերը Ճշմարտության հանդեպ: Մեղադրանքը, որը 

ստիպված եք կրելու Իմ Անվամբ՝ այս Պատգամներին ձեր հավատարմության 

պատճառով, կգա նրանցից, ովքեր մոտիկ են ձեզ: Հատկապես, Իմ սրբազան 

սպասավորներից շատերը, ովքեր մերժում են փնտրել Ինձ Իմ այս Սուրբ Խոսքի 

միջոցով, ամենաշատը վիշտ կպատճառեն ձեզ: ՁԵզ կզրպարտեն, կնվաստացնեն, 

մարտահրավեր կնետեն, կքննադատեն և կծաղրեն, և սակայն այդ նույն մարդիկ 

հայտարարում են որ խոսում են Իմ Սուրբ Անվամբ: 

Դուք պետք է դիմանաք այդ ցավին ճիշտ ինչպես Իմ առաքյալներն ու աշակերտներն 

էին ստիպված դիմանալ: Երկրի վրա Իմ եղած ժամանակ Ինձ դուրս էին նետում 

Աստծո տաճարներից: Իմ աշակերտներին նախազգուշացնում էին հեռու մնալ 

Ինձնից, այլապես կկանգնեին եկեղեցու կողմից պատժի առաջ, եթե նրանց տեսնեին 

Ինձ հետ: Երբ նրանք խոսում էին Իմ Սուրբ Խոսքը և տարածում Իմ Ուսուցումները, 

նրանց սպառնում էին և մտրակահարում որոշ դեպքերում: Նրանց ծաղրում էին: 

Նրանք, ովքեր հետևում էին Աստծո Խոսքին՝ դրված Ինձնից առաջ մարգարեների 

միջոցով, առաջինը թքեցին Ինձ վրա: Նրանց զայրույթ էր առաջացնում այն փաստը, 

որ Ես խոսում էի Ճշմարտությունը, քանի որ չէին ուզում լսել Ճշմարտությունը: Դա 

վախեցնում էր նրանց և անհանգստացնում: 

Իմ Համբարձումից հետո Սուրբ Հոգով լցված Իմ առաքյալներին տաճարներում 

երկրպագություն անողներից շատերն էին ատում: Եվ չնայած նրանց տառապանքը 

մեծ էր, իսկ հակառակության ձայները բարձր ճչում էին նրանց ներկայությամբ, դա 

նշանակություն չուներ: 

Ոչինչ չի կարող արգելել Իմ Խոսքը տարածվելուց: Ոչ մի ձայն բավարար չափով 

բարձր չի լինի: Ոչ մի պատճառաբանություն բավարար չափով վստահելի չի լինի: Ոչ 

մի թույն բավարար չափով ուժեղ չի լինի: Իմ Զորությանն անհնարին է հաղթել: Իմ 

Սուրբ Հոգին միլիարդավոր հոգիներ կբերի Իմ Նոր Դրախտի ապահովության մեջ: 

Դժկամության բոլոր ձայները կհանդարտեցվեն, և հակառակությունը կճնշվի, քանի 

որ Իմ Հոր միջամտությունը կապահովի, որպեսզի փշերն ու մացառները, որոնք 

աղտոտում են Ճշմարտության Ճանապարհը, արմատախիլ արվեն: 

Միայն Իմ Ձայնը կմնա: Այն կլինի Իրավասու միակ Ձայնը, որը կլինի հաստատված, 

իսկ հետո Մեծ Օրը կգա: 

Ձեր Հիսուս 

 



Հայր Աստված. Մարդկությանը փրկելու Իմ Մեծ 

Միջամտությունը սկսվել է, և Իմ գործողությունների 

արագությունը ակնհայտ կլինի բոլորին 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Աստծո Հոգին հեղվում է երկրի վրա մի այնպիսի ձևով, ինչպես 

երբեք չի արվել նախկինում: 

Որպեսզի նախապատրաստեմ Իմ սիրելի զավակներին Նոր Դրախտի համար, որը 

նրանց սպասում է առջևում, Ես նրանց պարուրում եմ Ճշմարտության Հոգով: Ոմանք 

կընդունեն դա բաց բազուկներով և երախտապարտ կլինեն այդպիսի օրհնության 

համար: Մյուսները կմերժեն, որովհետև չեն բացի իրենց սրտերը: 

Մարդկությանը փրկելու Իմ Մեծ Միջամտությունը սկսվել է, և Իմ գործողությունների 

արագությունն ակնհայտ կլինի բոլորին: Իմ՝ ձեր Ամենակարող Հոր կողմից թույլ 

տրված հրաշքները համատարած կլինեն և դրանց մասին կխոսեն: Դրանք է՛լ ավելի 

շատ դարձեր կբերեն: Հետո, ճիշտ ինչպես Սիրո Հոգին է տարածվում, չարի և նրա 

զինակիցների գործողությունները կավելանան: 

Իմ Ձեռքը կկանգնեցնի նրանց չար գործողությունները, ովքեր փորձում են 

պատերազմներ, հիվանդություններ, սպանություններ և աբորտ պարտադրել Իմ 

զավակներին: Իմ Ձեռքը կիջնի նաև նրանց վրա, ովքեր տանջում են Իմ սիրելի Որդու 

հավատարիմ հետևորդներին և փորձում ոչնչացնել Նրա Ներկայությունը Սուրբ 

Հաղորդության մեջ: 

Լսեք հիմա Իմ Կանչը: Իմ բոլոր զավակները կբերվեն դեպի Իմ Գթասրտությունը: 

Նրանք, ովքեր մերժում են Իմ Որդուն, մերժում են Ինձ: Նրանք, ովքեր վիրավորում են 

Իմ Որդուն, չեն կարող գալ Ինձ մոտ: Նրանք, ովքեր հրաժարվում են Նրա 

Ուսուցումներից և շրջում Ճշմարտությունը, մերժում են Իմ Գոյությունը: Դուք չեք 

կարող ստեղծել ձեր սեփական օրենքները և ենթարկվել Ինձ: Ոչ էլ կարող եք 

արդարացնել մեղքը և տեսնել Իմ Դեմքը: 

Եթե մեղքը չնվազի, Ես կպատժեմ այն ազգերին, որոնք պատասխանատու են այն 

մեղքերի համար որոնք վիրավորում Ինձ: 

Ճիշտ ինչպես Իմ Սուրբ Հոգին է շարունակում աճել, նույն կերպ կլինի նաև Իմ 

Միջամտությունը՝ կանխելու համար մեղքը տարածվելուց: 

Այդ բոլոր փոփոխությունները կերևան միաժամանակ: Դրանից հետո շատ չանցած, 

երբ Իմ Որդու կողմից ամեն փորձ արված կլինի Իր Եկեղեցու և աշակերտների 

միջոցով տարածելու Ճշմարտությունը Նրա Եկեղեցու և աշակերտների միջոցով, կգա 



օրը, երբ Իմ Որդու Մեծ Գթասրտությունը կիջնի մարդկության վրա: Հետո, դրանից 

շատ չանցած, կգա Դատաստանի Օրը: 

Պատրաստվեք, զավակնե՛րս, հիմա, քանի որ այդ օրը կարող է գալ ցանկացած 

ժամանակ: Միայն նրանք, ովքեր ենթարկվում են Իմ Պատվիրաններին և զղջում են 

ցույց տալիս իրենց մեղքերի համար, կարող են փրկվել և կփրկվեն: 

Ձեր սիրող Հայր 

Աստված Ամենաբարձրյալ 

 

Սերը միայն գալիս է Ինձնից: Ատելությունը՝ ոչ: 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Սիրո Ուժի միջոցով կլինի, որ մարդկությունը կարող է փրկվել և 

կփրկվի: Սերը, որի մասին Ես խոսում եմ, Աստծո Սերն է, որը հոսում է մարդկության 

սրտերում: Աստծո Սերը ներկա է Նրա բոլոր զավակների սրտերում, ներառյալ 

նրանց, ովքեր մերժում են Նրան: Միմյանց հանդեպ ձեր ունեցած սերն է, որ կպահի 

ձեզ առջևում սպասվող փորձությունների ընթացքում: Սեր և բարեգործություն ցույց 

տվեք ձեր հարևանի հանդեպ և բարի եղեք աղքատի, թույլի և անօգնականի հանդեպ, 

և Ես ձեզ կդարձնեմ Իմը հավիտյան: 

Ձեզնից նրանք, ովքեր կոպտորեն են վարվում ուրիշների հետ, ցավ են պատճառում 

նրանց, ում վրա իրենք ղեկավարում են, և չարություն են շշնջում ուրիշների մասին, 

դուք կլինեք դատարկ անոթների պես, որ ոչինչ չունեն Ինձ առաջարկելու: Դուք պետք 

է միշտ հետևեք Իմ Ուսուցումներին: Սերը միայն գալիս է Ինձնից: Ատելությունը՝ ոչ: 

Նրանք, ովքեր ասում թե պատվում են Ինձ և չար են խոսում մյուսների մասին, չնայած 

հայտարարում են թե վեր են պահում են Իմ Խոսքը և պահում Իմ Անունը, նրանք չեն 

պատվում Ինձ: Նրանք վիրավորում են Ինձ, և  նրանց ամոթն ակնհայտ կդառնա Մեծ 

Օրը: Երբեք, ոչ մի պահ չմտածեք, թե կարող եք ապրել առանց ուրիշների հանդեպ 

սիրո ձեր սրտերի մեջ, քանի որ եթե դուք սեր չունեք ուրիշների հանդեպ, ապա 

մերժում եք այն Ընծան, որը ձրի տրվում է Աստծո բոլոր զավակներին: Երբ Ինձ 

ճշմարիտ սիրում եք, ուրիշների հետ կվարվեք սիրով և հարգանքով: Երբ դաժան եք 

ուրիշների հանդեպ, վատ եք խոսում նրանց մասին կամ անարդար կերպով 

քննադատում նրանց, ապա մերժում եք այն Սերը, որը Ես հեղում եմ ձեզ վրա: Դրա 

փոխարեն ատելություն է: Ատելությունը մեկ այլ մարդկային արարածի հանդեպ 

գալիս է սատանայից: Երբ թույլ եք տալիս որ ատելությունը կարծրացնի ձեր հոգին, 

դուք հեռացնում եք ինքներդ ձեզ Ինձնից և խորապես կվրդովվեք ձեր հոգու ներսում:  

Երբ սիրում եք մեկ ուրիշին Իմ Անվամբ, դուք կանեք դա ձեր խոսքերի, 

բարեգործական արարքների և գործողությունների միջոցով: Աստծո Սերը, Նրա 



զավակների միջոցով, ըստ Նրա ցանկությունների ապրելու դեպքում, կարող է փրկել 

մարդկությունը: Սերը նվաճում է չարին: Սատանայի զորությունը ոչնչացվում է մեկ 

ակնթարթում, երբ սեր եք ցույց տալիս ուրիշների հանդեպ, ովքեր ձեզ հետ վատ են 

վարվում: Դուք պետք է շատ աշխատեք թույլ տալու համար որ Սերը պարուրի ձեզ, 

որպեսզի կարողանաք տարածել այդ մեծ շնորհը ուրիշների հանդեպ: 

Սերը սեր է սնուցանում ուրիշների մեջ: Սերը կյանք է բերում: Սերը 

ներողամտություն է բերում: Սերը ոչնչացնում է չարին: Առանց սիրո չարը կծաղկի: 

Ձեր Հիսուս 

 

Աշխարհը կուրախանա, քանի որ Հռոմում Իմ Եկեղեցու 

հետ միասին հրեա ազգությունները կկրճատվեն 

Ուրբաթ, 17 մայիսի, 2013թ., Ժ. 14:02 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես մտերմորեն քեզ եմ բացահայտում Իմ Ցավն ու Վիշտը, մինչ 

նորից ու նորից վերապրում եմ այն տառապանքը, որը կրեցի Ձիթենյաց այգում: 

Այդ ժամանակ Իմ Ցավը, որն առաջացրել էր չարը, ով ցույց էր տալիս Ինձ ապագայի 

պատկերներ, առաջ էր եկել այն հեթանոսության պատճառով որը սրբելու էր երկիրը 

ձեր ժամանակներում: Ես գիտեի այն ժամանակ այն ատելությունը, որը գոյություն 

ունի Իմ՝ Հիսուս Քրիստսի հանդեպ, ճիշտ այն ձևով ինչպես կա հիմա: 

Իմ տառապանքը սաստկանում է այն փաստով, որ մարդկությունը դեռևս 

ամբողջապես չի հասկանում այն Զոհաբերությունը, որն արվեց Իմ կողմից իրենց 

հոգիների համար: Իմ խաչելությունը յուրաքանչյուր սերնդի փրկելու համար էր, 

ներառյալ նրանց, ովքեր այսօր աշխարհում են: Իմ ցավը մեծ է այս ժամանակ, և Իմ 

տառապանքը ի ցույց է դրվում քո ներսում, աղջի՛կս, և ուրիշ զոհաբերվող 

հոգիներում, որպեսզի Ես կարողանամ փրկել ձեր միջից ամենաավերվածներին: 

Ես դառն արցունքներ եմ հեղում, և Իմ Սիրտը հևում է, քանի որ մեղքը տարածվում է 

օրենքների միջոցով ձեր երկրների մեջ, որոնք անմեղ հոգիների կստիպեն 

գայթակղության: Նրանք ոչ միայն կզգան, որ մեղքը կարող է արդարացվել որովհետև 

իրենց երկրներում օրենքները հաշտվում են դրանց հետ, այլև նրանց կմեղադրեն 

իրենց երկրի օրենքները խախտելու մեջ, եթե նրանք վեր պահեն Իմ Սուրբ Խոսքը: 

Ո՜հ, որքան խաբված եք դուք: Որքան հեռու եք դուք գնացել Ինձնից: Որքան շատ եք 

դուք վիրավորում Ինձ: Նրանք, ովքեր պատասխանատվություն ունեն Իմ Խոսքը 

հռչակելու, լսեք Ինձ հիմա: Ձեր պարտականությունն է Իմ Սուրբ Խոսքը պահպանելը 

միշտ: Ձեր երդումը Իմ Խոսքին և Իմ Ուսուցումներին ենթարկվելն է, ինչպես նրանք 



պարունակվում են երկրի վրա Իմ Եկեղեցու արարման մեջ: Երբեք մի շեղվեք 

Ճշմարտությունից: Նախապատրաստեք ձեր հոգիները, քանի որ շուտով ձեզ 

կստիպեն ձեր կանքին հակառակ մերժել Ինձ Խորհուրդների միջոցով: Դուք պետք է 

միշտ զգոն լինեք առջևում սպասվող մեծ փոփոխությունների համար: 

Ողջ մարդկությանը՝ Ես Կանչում եմ ձեզ՝ պատասխանել Իմ Ձայնին՝ Ճշմարտության 

Ձայնին՝ Սիրո ձայնին՝ ձեր Տիրոջ Ձայնին: Շուտով դուք կտեսնեք Ինձ: Այդ ժամանակ 

սարդոստայնները կմաքրվեն ձեր աչքերից, իսկ հետո Ճշմարտությունը պարզ 

կդառնա: Երբ Իմ Գթասրտության օրը բացվի, դուք պետք է իմանաք, որ Իմ Երկրորդ 

Գալուստը տեղի կունենա շատ շուտով դրանից հետո: Եվ մինչ Ես բաղձում եմ որ դուք 

բոլորդ շրջվեք դեպի Ինձ, Ես վշտով լալիս եմ այն հոգիների համար, ովքեր կորած են 

Ինձ համար: 

Ես պետք է նախազգուշացնեմ նրանց, ովքեր փորձում են կանգնեցնել Ինձ հոգիների 

փրկության գործում, որ Ես կպատժեմ ձեզ եթե շարունակեք չենթարկվել Իմ Սուրբ 

Խոսքին: Ես ի նկատի չունեմ՝ այս Պատգամներին, չնայած Ես տխուր եմ որ  դուք չեք 

լսի Ինձ, այլ /կլսեք/ ձեր ազգերի մեջ Իմ Սուրբ Խոսքի վերացմանը: 

Լույսը կկռվի խավարի դեմ: Աստծո Լույսը ձեզ պահում է կենդանի: Խավարը 

ոչնչացնում է ձեզ: Իմ Լույսը կդառնա ավելի ու ավելի պայծառ, մինչև որ Իմ Սուրբ 

Հաղորդությունը վերացվի: Հետո այն կաղոտանա: Այնուհետև Իմ Եկեղեցին կփլվի և 

կթվա թե մեռնում է: Աշխարհը կուրախանա, քանի որ, Հռոմում Իմ Եկեղեցու հետ 

միասին, հրեա ազգերը կկրճատվեն: Սա կլինի ամենամեծ խաբեությունը, որ կընկնի 

մարդկության վրա, և նրանք, ովքեր ընդունեն հեթանոսության այդ չար ձևը, կքշվեն 

ջրհեղեղով: Իսկ հետո, երկիրը սրբող կրակներից հետո, Իմ Եկեղեցին նորից 

կբարձրանա իր ամբողջ փառահեղությամբ: Սա կլինի վերջը այն մեղավորների 

համար, ովքեր մերժում են Իմ Ձեռքը, բայց՝ Հավիտենական Կյանքի սկիզբը նրանց 

համար, ովքեր սիրում են Ինձ: 

Ձեր Հիսուս 

 

Նրանք անմիջապես ներում կստանան, եթե 

խիզախություն ունենան և կանչեն Ինձ՝ օգելու իրենց 

դուրս գալ իրենց թշվառությունից 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, դու պետք է իմանաս, որ բոլոր  մեղավորները, հատկապես նրանք, 

ովքեր կատարել են սոսկալի բաներ, պետք է գան Ինձ մոտ: Ես խնդրում եմ նրանց 

ուշադրությունը և ցանկանում եմ բերել նրանց Իմ Սրտի մեջ, քանի որ Ես սիրում եմ 



նրանց: Նրանք անմիջապես ներում կստնան, եթե խիզախություն ունենան և կանչեն 

Ինձ՝ օգնելու իրենց դուրս գալ իրենց թշվառությունից: Նրանք երբեք չպետք է 

վախենան Ինձնից, քանի որ Ես Ամենա-Գթառատ եմ: Նրանք ավելի մոտ են Ինձ քան 

նրանք, ովքեր հայտարարում են թե Ինձ են ներկայացնում երկրի վրա, բայց 

կեղծավոր են, ճիշտ ինչպես փարիսեցիները: 

Տվեք Ինձ ձեր ձեռքը: Անկախ նրանից, թե ինչ արարքներ եք կատարել, Ես 

կլուսավորեմ ձեզ: Իմ աղոթքը, տրված ձեզ հիմա, ձեզ կբերի Իմ Սրտի մեջ, և Ես 

կբնակվեմ ձեր մեջ, և դուք կփրկվեք: 

Խաչակրաց աղոթք (107) Փրկիր ինձ դժոխքի կրակներից. 

Ես մի սոսկալի մեղավոր եմ, Հիսուս: 

Իմ գործողություններով ես հուսահատ տառապանք եմ հասցրել ուրիշներին:  

Ես մի կողմ եմ նետված որպես դրա հետևանք: 

Ես այլևս հանդուրժելի չեմ ոչ մի տեղ երկրի վրա: 

Փրկիր ինձ այս անապատից և պահպանիր ինձ չարի ճանկից: 

Թույլ տուր ինձ ապաշխարել: 

Ընդունիր իմ զղջումը: 

Լցրու ինձ քո զորությամբ և օգնիր ինձ բարձրանալ հուսահատության խորքերից: 

Ես հանձնում եմ Քեզ, սիրելի Հիսու՛ս, իմ ազատ կամքը, որ անես ինձ հետ ինչ 

ցանկանում ես, որպեսզի կարողանամ փրկվել դժոխքի կրակներից: Ամեն: 

Գնացեք, զավակնե՛րս, խաղաղությամբ, քանի որ Ես երբեք չեմ լքի նրանց, ովքեր 

Գթասրտություն են խնդրում: 

Ձեր Հիսուս 

 

Երբ Սուրբ Հոգին ներկա է, այն կտարածվի ինչպես կրակ 

և կվերարտադրի Աստծո Խոսքը շատ լեզուներով 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Սուրբ Հոգու Ընծան չափազանց սխալ է հասկացված: Այն մի 

թանկագին Ընծա է, և հեղվում է մարդկության վրա Աստծո Առատաձեռնության 

միջոցով: Այն տրվում է մեծ սիրով բոլորին, բայց ամեն մեկը չէ, որ ընդունում է այն: 

Ամեն մեկը չէ, որ ի վիճակի է ընդունել այդ Ընծան: Նրանք, ովքեր հավատացած են թե 

իրենք արժանի են այդ Ընծային, որովհետև ասում են թե ճանաչում են Ինձ և կրթված 

են աստվածաբանության բոլոր առումներով, անհրաժեշտ չափով 

նախապատրաստված չեն ստանալու համար այդ Ամենամեծ Ընծան: 



Վերնատանը գտնվելու տասը օրերի ընթացքում Իմ սիրելի Մայրը ստիպված էր 

համբերատար կերպով բացատրել Իմ առաքյալներին խոնարհության 

կարևորությունը: Առանց խոնարհության դուք չեք կարող լցվել Երկնքից տրվող այդ 

Ընծայով: Իմ առաքյալներից ոմանք կարծում էին թե որպես ընտրված աշակերտներ 

իրենք ավելի լավն են հասարակ մարդկանցից, որովհետև իրենք ավելի մոտիկ էին 

Ինձ, և որ մյուսները պետք է ինքնաբերաբար ընկնեին իրենց ոտքերի մոտ: Բայց, 

իհարկե, սա այն չէր, ինչ Ես էի նրանց սովորեցրել: Իմ Մայրը շատ երկար ժամեր էր 

անցկացնում՝ բացատրելով նրանց թե ինչպես հպարտությունը կարող է խանգարել 

Սուրբ Հոգուն մտնելու իրենց հոգիների մեջ:  

Երբ Սուրբ Հոգին մտնում է հոգու մեջ, այն իր հետ բերում է շատ Ընծաներ:Դա կարող 

է լինել Գիտության Ընծան, Լեզուների Ընծան, Իմաստության Ընծան, Սիրո Ընծան, 

Բժշկության Ընծան կամ Մարգարեության Ընծան: Իմ առաքյալների դեպքում, նրանք 

շուտով հասկացան, որ հենց որ իրենք ստացան Ընծան, այլևս երբեք չեն կարողանա 

թույլ տալ որպեսզի հպարտության մեղքը դրանից հետո արատավորի իրենց 

առաքելությունը: Քանի որ հենց որ հպարտությունը միջամտում է մի մարդու մեջ, ով 

ստացել է Սուրբ Հոգու Ընծան, Աստծո Հոգին անհետանում է, և նրա փոխարեն 

բնակվում է խավարի հոգին: 

Խավար հոգին չի կարող դուրս հեղել Սուրբ Հոգու Լույսն ուրիշների վրա: Այն կարող 

է միայն խավար տարածել: Հոգու խավարը խաբում է ուրիշներին: Այն հատկապես 

խաբուսիկ է երբ գալիս է մեկից, ով երևում է որպես սուրբ աշակերտ կամ Իմ 

Ուսուցումների գիտակ: Արդյունքը միայն ատելությունն է, տհաճությունն ու 

անօգնականության զգացողությունը: 

Սուրբ Հոգու Ընծան ստանալու համար ձեր հոգին պետք է մաքրագործվի և ազատվի 

հպարտության մեղքից, այլապես այն երբեք չի շնորհվի ձեզ: Երբ Սուրբ Հոգին ներկա 

է, այն կտարածվի որպես կրակ և կվերարտադրի Աստծո Խոսքը շատ լեզուներով: Այն 

կբերի մտքի, մարմնի և ոգու բժշկություն, և կբերի իր հետ իմաստությունը, որը կարող 

է գալ միայն Աստծուց: Այն կտարածի ապաշխարություն գլոբալ ձևով: 

Այդ ժամանակ դա /ապաշխրությունը/ կլինի այն պտուղները, որոնցով դուք 

կճանաչեք, ուր Սուրբ Հոգին ներկա է: Բոլոր հնարավոր ընծաների առատությունը, 

ներառյալ հրաշքներ Երկնքից, հիմա ցուցադրվել են բոլորի օգուտի համար 

Ճշմարտության Գրքի մեջ՝ ողջ մարդկությանը խոստացված Գիրքը այս 

ժամանակների համար: Ընդունեք այն երախտապարտ սրտով և շնորհակալություն 

հայտնեք Աստծուն նախքան Մեծ Օրը Երկնքից տրվող վերջին Ընծաներից  մեկի 

համար: 

Ձեր Հիսուս 

 



Իսկ հետո, հենց որ նրանք մոռացած կլինեն Ինձ, Իմ 

Եկեղեցին կբարձրանա մեռածներից, ճիշտ ինչպես Ես 

բարձրացա: 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ Նոր Դրախտում մահն այլևս զորություն չի ունենա Աստծո այն 

զավակների վրա, ովքեր սիրում են Նրան: 

Ցավոք, այս պատգամները կբերեն անօգուտ վախ նրանց, ովքեր հավատում են թե երբ 

երկիրը կանտեսվի նոր երկնքի և երկրի հանար, իրենք մահվան առաջ կկանգնեն: Դա 

ճիշտ չէ: Նրանք, ովքեր հաճելի են Ինձ և ընդունում են Իմ Գթասրտության Ձեռքը, 

նրանց կտրվի կյանքի Ընծան: Նույնիսկ աթեիստները, անհավատները, ոչ 

քրիստոնյաները և ամեն հավատքից կշրջվեն դեպի Ինձ և կընդունեն Իմ Ընծան 

Նախազգուշացման տեղի ունենալուց հետո: Այս ժամանակ է, որ Ես պարտության 

կմատնեմ գազանին, քանի որ Ես Հավիտենական Կյանք կտամ միլիարդավոր 

հոգիների, ովքեր կենդանի են աշխարհում: 

Մեղքը, որ ներկայացվեց Ադամին և Եվային գազանի կողմից, կդադարի գոյություն 

ունենալ: Իմ Գթասրտությունը պարտության կմատնի նրան: Եվ ինչպես մեղքը 

ոչնչացնում է մարդկային մարմինը, Իմ Լույսը կբերի Հավիտենական Կյանք 

մարդկությանը: Մահը, հիվանդությունը, ծերությունն այլևս գոյություն չեն ունենա Իմ 

Նոր Դրախտում: Իմ ընտրած միլիարդավոր զավակներ կունենան կատարյալ մարմին 

և հոգի՝ Իմ Հոր Աստվածային Կամքի հետ միության մեջ: 

Նա՝ Իմ Հայրը, Հավիտենական Կյանք տվեց Ադամին և Եվային, իսկ նրանք մերժեցին 

այն: Եվ ուստի նրանց և նրանց բոլոր հետևորդներին մերժվեց Դրախտի և 

Հավիտենական Կյանքի Ընծան: Հիմա, վերջապես, դա կփոխվի: Իմ Կյանքը, Մահը և 

Հարությունը հիմա պետք է վերա-կատարվեն Իմ Ուխտի այս վերջնական մասում: Իմ 

Եկեղեցին հալածվել է ճիշտ ինչպես Ես եմ հալածվել, և հիմա այն կրելու է մի դաժան 

ծեծ, ցավոտ հարձակում և մի սոսկալի թվացյալ պարտություն: Եվ երբ նա խաչվի և մի 

կողմ նետվի, կթվա թե այն այրվել է և մոռացվել: 

Հեթանոսությունը կծաղկի: Բայց քանի որ այն ազդեցություն կկրի և կառաջնորդվի 

չարի կողմից, նա զգույշ կլինի, որ ցույց չտա իր իսկական գույները: Այն կներկայացվի 

աշխարհին որպես սոցիալական արդարության մի նոր ձև՝ հումանիզմի մի նոր ձև, 

երբ հոգ կտարվի մարդու բոլոր կարիքներին: Այդ կարիքները կներառեն մեղք 

գործելու իրավունքը, բայց ի հակադրություն Աստծո, այդ օրենքները կերևան որպես 

մարդու բարոյական իրավունքներ: 



Որքա՜ն գարշելի կլինի այդ չար, մեկ համաշխարհային կրոնն Իմ՝ Հիսուս Քրիստոսի 

համար: Նրանք ոչ միայն իրենց մեջքը կշրջեն Իմ հանդեպ, այլև կներառեն 

սատանայական խորհրդանիշներ, ուր Իմ Խաչն ի ցույց կդրվի ամենածաղրական 

ձևով: Իմ Հաղորդության Նշխարը կանտեսվի: Եկեղեցիների խորանների վրա ուրիշ 

ձևի զոհաբերություն կկատարվի: Այդ գազանին է, որ նրանք կերկրպագեն 

բացահայտորեն, իսկ նա իր հերթին նրանց շատ զորություն կտա: Ահա թե ինչու 

շատերը կհավատան, թե այդ պղծությունը ղեկավարողները կունենան հրաշագործ 

զորություններ: Եվ մինչ կթվա թե իրենք հետևում են մի լավ և արդար եկեղեցու, այն 

ոչինչ չի բերի խավարից բացի: 

Եկեղեցիներում, որոնք կառուցվել են Ինձ՝ Հիսուսին պատվելու համար, ականատես 

կլինեն տոնակատարությունների և անպարկեշտ վարքի, բայց Ես Ներկա չեմ լինի: 

Իսկ հետո, հենց որ նրանք Ինձ մոռացած կլինեն, Իմ Եկեղեցին կբարձրանա 

մեռածներից ճիշտ այնպես ինչպես Ես բարձրացա: Այն նորից կենդանի կդառնա 

հանրային վայրերում: Հետո Ես կհավաքեմ Իմ բոլոր զավակներին ովքեր մնացին 

հավատարիմ Իմ Խոսքին, և նրանց ում աչքերը բաց էին Ճշմարտության հանդեպ: 

Հետո մենք կբարձրանանք Նոր Դրախտ նրանց հետ միասին, ովքեր սպասել են այդ 

Մեծ Օրվան, բայց մահացել են: 

Նրանք, ովքեր Ինձ մերժում են, մի կողմ կնետվեն, երբ Իմ կողմից ամեն փորձ արված 

կլինի փրկելու նրանց հոգիները: Հետո Իմ Թագավորումը կսկսվի, և Իմ Հոր կողմից 

Ինձ խոստացված Թագավորությունը կկազմվի: 

Երբեք մի վախեցեք ապագայից, քանի որ միայն Իմ Նոր Թագավորությունը 

կբավարարի ձեր խեղճ, ցավոտ հոգիները: Միայն Իմ Նոր Թագավորությունը կտա ձեզ 

Հավիտենական Կյանք: 

Դուք պետք է աղոթեք ձեզանից յուրաքանչյուրի և ամեն մեկի համար, որպեսզի 

արժանի դառնաք ստանալու այդ Մեծ Ընծան: 

Ձեր Հիսուս 

 

Սկզբում Ինձ մոտ կգան բոլոր նրանք, ովքեր 

քրիստոնեական եկեղեցիներից են: Հետո, ժամանակի 

հետ, հրեաները կշրջվեն և ի վերջո կընդունեն Ինձ 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, մինչ այս Առաքելությունը վերելք է ապրում, Իմ Խոսքը կխոսվի 

շատ լեզուներով: Այսօր աշխարհին տրվող Իմ Պատգամները բոցավառում են Նոր 



Կտակարանի Իմ Սուրբ Խոսքը: Իմ Պատգամները նաև հիշեցնում են աշխարհին 

Աստծո Խոսքը, որը պարունակվում է Ամենասուրբ Աստվածաշնչում: 

Ես նորից չեմ գրում Խոսքը, Ես պարզապես հիշեցնում եմ ձեզ այսօր թե ինչ է այն 

նշանակում: Ես խոսում եմ նաև աշխարհին նրանց Իմ Երկրորդ Գալուստին 

նախապատրաստելու համար, քաի որ Ես չեմ ցանկանում որ նրանք կորչեն: Մեծ 

սիրով և ուրախությամբ է որ Ես դիտում եմ թե ինչպես են Իմ հավատարիմ 

հետևորդներն ընդունում Ինձ որպես Ես Եմ: Օրհնյալ են նրանք, ովքեր անմիջապես 

իմացան որ այդ Ես եմ՝ Հիսուս Քրիստոսը, Ով խոսում է իրենց այդ Պատգամների 

միջոցով: Այդ նրանք են, ովքեր երբեք չկասկածեցին: Նրանք կարողացան զգալ Իմ 

Ներկայությունը: Իմ Խոսքը խոցեց նրանց սրտերը սրի պես: Իմ Հոգին դիպավ նրանց 

հոգիներին: Նրանք իմացան: Նրանք ճանաչեցին Ինձ, և ինչպե՜ս են տառապում դրա 

համար: 

Դուք, Իմ թանկագին զավակնե՛ր, իմացեք, որ երբ արձագանքեցիք Իմ Կանչին, Ես ձեզ 

մի յուրահատուկ Ընծա տվեցի՝ մի օրհնություն, որը կօգնի ձեզ դիմանալ 

Հավիտենական Կյանքի Ճանապարհին: Դուք այդ Ընծաների կարիքը կունենաք, 

որովհետև դուք կլինեք Իմ Մնացորդ Բանակի ողնաշարը և կառաջնորդեք 

մյուսներին, ովքեր ի վերջո կհետևեն ձեզ: 

Մարդիկ բոլոր ազգերից կհետևեն ձեզ, երբ գնալու տեղ չեն ունենա, և դուք կկիսեք Իմ 

Ուսուցումները նրանց հետ: Բոլոր նրանց, ովքեր հավատարիմ են Ինձ՝ Հիսուս 

Քրիստոսին, կտրվեն նոր Ընծաներ՝ օգնելու համար միավորվել աշխարհով մեկ Ինձ 

հետ միության մեջ: Սկզբում Ինձ մոտ կգան բոլոր նրանք, ովքեր քրիստոնեական 

եկեղեցիներից են: Հետո, ժամանակի հետ, հրաները կշրջվեն և ի վերջո կընդունեն 

Ինձ: Բոլոր մյուս կրոնները կհասկանան Իմ Ուսուցումների Ճշմարտությունը, և 

նրանք նույնպես կհետևեն Ինձ: Բայց նրանցից ոչ բոլորը կընդունեն Ճշմարտությունը, 

նույնիսկ երբ այն ներկայացվի հենց իրենց աչքերի առջև: 

Կան նաև անհավատները, որոնցից շատերը լավ մարդիկ են: Նրանք օգտագործում են 

մարդկային ինտելեկտը՝ առաջ քաշելու համար բոլոր պատճառաբանությունները, թե 

ինչու Աստված Գոյություն չունի: Սակայն նրանք, ներառյալ իրենց շատ քրիստոնյա 

ընկերակիցները, ովքեր գաղջ են իրենց հավատի մեջ, առաջինը կվազեն դեպի Ինձ: 

Նրանց սրտերը կբացվեն, և որովհետև կտեսնեն թե ինչ վկայություն եմ Ես բերել, 

կիմանան, որ Ես Կանչում եմ իրենց: Նրանք չեն դիմադրի Ինձ այն համառ հոգիների 

պես, ովքեր կարծում են թե իրենք Ինձնից շատ գիտեն Վերջնական Ուխտը 

ներկայացնելու համար վերադառնալու Իմ խոստումի մասին: 

Յուրաքանչյուր առաջադրանք, որ Ես տալիս եմ ձեզ, կտանի նրան, որ ավելի ու ավելի 

շատ ազգեր կվերցնեն Իմ Խաչը՝ ստեղծելու համար դեպի Ինձ միակ արահետը: Երբեք 

մի տատանվեք քայլել Ինձ հետ, երբ Ես Կանչում եմ ձեզ, որովհետև երբ դուք 

պատասխանեք Ինձ, կոչնչացնեք չարի զորությունը: Չարը ձեզ ցավ կպատճառի, բայց 



երբ դուք Ինձ թույլ տաք ուղղություն տալ ձեզ, կարող եք հաղթահարել ցանկացած 

խաչընդոտ ձեր ճանապարհի վրա: 

Ես սիրում եմ ձեզ և ուղղություն տալիս ճիշտ այնպես ինչպես պաշտպանում եմ Իմ 

աղոթքի խնբերն աշխարհով մեկ: 

Ձեր Հիսուս 

 

Երբ ժամանակը գա գազանի համար՝ բացահայտելու 

հակաքրիստոսին, մեծ նշաններ կերևան 

Երեքշաբթի, 21 մայիսի, 2013թ., ժ. 16:30 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ ժամանակը գա գազանի համար՝ բացահայտելու 

հակաքրիստոսին, մեծ նշաններ կերևան: Որոտ, նախկինում երբեք չլսված, կզգացվի 

աշխարհի շատ մասերում, բայց հատկապես այն մասում, ուր հակաքրիստոսն է 

ծնվել: 

Այդ ընթացքում, Իմ Սուրբ Հոգին՝ դուրս հեղված Իմ հետևորդների մեջ Իմ բոլոր 

քրիստոնեական եկեղեցիներում, կվստահանա, որ նրանք պատրաստ են: Նրանք, այս 

Առաքելության Իմ աշակերտների հետ, կկազմեն Մնացորդ Եկեղեցին: Նրանց 

զորությունը մեծ կլինի, և ոչ մի վնաս չի հասնի Կենդանի Աստծո Կնիքն 

ունեցողներին: Նրանց ուժը կգա Իմ Մոր կողմից տրված աղոթքներից և խաչարաց 

աղոթքներից: 

Հակաքրիստոսն իր թագավորումը մեղմորեն կսկսի: Ոչ մեկը չի կասկածի նրա 

մտադրություններին, որովհետև մի տեսակ խաղաղություն կիջնի երկրի վրա: Այդ 

ժամանակը չափազանց կաևոր կլինի ձեզ համար, Իմ Մնացորդ Բանա՛կ, հավաքվելու 

աղոթախմբերի մեջ: Ես հանդիսավորապես խոստանում եմ, որ այդ աղոթքները 

մեծապես կնվազեցնեն այն սոսկալի արարքների մեծ մասը, որոնք նա՝ 

հակաքրիստոսը, կբերի ազգերի վրա՝ ծածկելով երկրի չորս անկյունները: 

Ես ժամանակ կտամ բոլոր այն ազգերին, որտեղ աղոթախմբեր կստեղծվեն: Իմ՝ ձեր 

սիրող Հիսուսի հանդեպ ձեր նվիրվածությամբ կլինի, որ Ես հոգիներ կփրկեմ և ավելի 

շատ Ընծաներ դուրս կհեղեմ մարդկության վրա՝ Աստծո զավակներին այն 

տառապանքից պաշտպանելու համար, որը գազանն է նյութում: 

Վստահեք Ինձ: Եղեք խաղաղության մեջ՝ իմանալով, որ ձեզ ուղղություն և 

պաշտպանություն է տրվում: 

Ձեր Հիսուս  



 

Իմ քրիստոնյա զինվորները կկազմեն ամենամեծ 

բանակը հակաքրիստոսի դեմ 

Հինգշաբթի, 23 մայիսի, 2013թ., ժ. 22:30 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ սիրելի հետևորդները ամբողջ աշխարհով մեկ շուտով կզգան 

Իմ Ներկայությունը, քանի որ Ես Ինձ հայտնի կդարձնեմ նրանց սրտերի մեջ մի 

այնպիսի ձևով, որ նրանք նախկինում չեն զգացել: Ահա թե ինչպես Ես 

կնախապատրաստեմ քրիստոնյաներին պայքարելու հանուն Ինձ՝ փրկելու համար 

ամեն մեկի հոգին: 

Իմ քրիստոնյա զինվորները կկազմեն ամենամեծ բանակը հակաքրիստոսի դեմ: Ես ի 

նկատի ունեմ բոլոր նրանց, ովքեր ճանաչում են Ինձ և մնում են հավատարիմ 

Ամենասուրբ Աստվածաշնչում պարունակվող Իմ Սուրբ Վարդապետությանը: Ես ի 

նկատի ունեմ նաև նրանց, ովքեր գործողության մեջ են դնում իրենց հավատը, նրանց, 

ովքեր հավատում են Ինձ, բայց չեն այցելում Ինձ, և բոլոր նրանց, ովքեր մնում են 

հավատարիմ Ճշմարտությանը: Դուք կհավաքվեք աշխարհի յուրաքանչյուր 

անկյունում և չնայած դուք կմիանաք շատ լեզուներով խոսող Իմ Մնացորդ Բանակին, 

դուք կմիավորվեք որպես մեկ Իմ մեջ: 

Նրանք, ովքեր հետևում են այս Պատգամներին, կկազմեն կորիզը, և դրանից կաճեն 

Իմ Մնացորդ Բանակի ընձյուղները, իսկ հետո՝ ճյուղերը աշխարհով մեկ: Ոչ մի երկիր 

չի մնա առանց Իմ Սուրբ Հոգու կողմից դիպչելու Ճշմարտության Գրքի միջոցով: 

Ճշմարտության Գիրքը կմիավորի ձեզ երբ ձեր հավատը փորձության ենթարկվի: Երբ 

Իմ հանդեպ հավատարմությունը կեղծվի, և երբ Ինձ դուրս նետեն ձեր եկեղեցիներից՝ 

ոտնակոխ արված, իսկ հետո՝ տեսողությունից հեռացված, դուք կբարձրանաք և 

կենդանի կպահեք Իմ Խոսքը: Սուրբ Հոգու Բոցը կառաջնորդի ձեզ ճանապարհի 

յուրաքանչյուր քայլափոխի: Դուք կզգաք ուժ և խիզախություն, որը կզարմացնի 

նույնիսկ ձեր միջի ամենախոնարհներին: Թույլերը կդառնան ուժեղ: Վախկոտները 

կդառնան քաջ, իսկ ներքև գցվածները առաջ կքայլեն որպես Ճշմարտության 

մարտիկներ: Եվ ամբողջ ընթացքում մինչ Իմ Մնացորդ Բանակը կաճի և կմեծանա 

միլիոններով, շատ խոչընդոտներ կդրվեն նրանց առջև: 

Վիրավորանքները, հերձվածության մեջ մեղադրանքները, ստերը, զայրույթն ու 

ատելությունը կլինեն նրանց բաժինը: Ամենուր բամբասողների մեջ խառնաշփոթ 

կերևա, որոնց պատճառաբանությունները կլինեն լի անճշտություններով, 

հակասություններով և անհասկանալի պատճառաբանություններով: Սատանայի 

ազդեցությունը միշտ կստեղծի խառնաշփոթ, անկարգություն, ոչ բանական և 

խորամանկ պատճառաբանություններ և միշտ կլինի երիզված Աստծո զավակների 



դեմ ատելությամբ: Նրանք, ովքեր օրհնյալ են Աստծո Լույսով և Ճշմարտության 

Լույսով, իրենց վրա կգրավեն սոսկալի և ատելությամբ լի հարձակումներ: Քանի որ 

ուր Ես Եմ Ներկա, կարող եք վստահ լինել, որ նրանց հալածանքը, ովքեր 

հայտարարում են Իմ Սուրբ Խոսքը, մեծ կլինի: Որքան ավելի վատ է հալածանքը 

Աստծո ցանկացած Առաքելության դեմ, կարող եք վստահ լինել, որ սատանան շատ 

զայրացած է: 

Երբ տառապում եք, քանի որ կտառապեք ձեզ ցույց տրվող ատելությունից, որովհետև 

վերցրել եք Իմ Խաչը՝ Ինձ հետևելու համար, այնքան անհանգստացած կլինի գազանն 

ու ավելի շատ կաշխատի հպարտության մեղքով կեղտոտված հոգիների միջոցով, որ 

ոչնչացնի ձեզ: Դուք պետք է անտեսեք այդ հարձակումները: Եղեք խաղաղության մեջ, 

քանի որ մինչ նրանց ատելությունն ավելանում է ձեր դեմ, հաստատ կիմանաք որ 

ճշմարիտ միության մեջ եք Իմ՝ ձեր Հիսուսի հետ: 

Գնացեք սիրով և խաղաղությամբ և իմացեք, որ Ես ապրում եմ ձեր սրտերի մեջ: 

Ձեր Հիսուս 

 

Նրանք, ովքեր բարկությամբ ճչում են Իմ Խոսքի դեմ և 

հայտարարում թե Այն գալիս է սատանայից, կբնակվեն 

գազանի հետ հավիտյան 

Ուրբաթ, 24 մայիսի, 2013թ., ժ. 21:50 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, ամեն տեղ, ուր Իմ Ձայնը լսվում է, յուրաքանչյուր վայրում, և 

Աստծո պաշտամունքին նվիրված յուրաքանչյուր տաճարում, կլինի պառակտում: 

Մինչ շատերը կպատվեն Ինձ, Իմ Ուսուցումները, Իմ Եկեղեցին, /բայց/ երբ լսեն Իմ 

Ձայնը մինչ Այն հիմա ուշադրություն է հրամայում, նրանք կծածկեն իրենց 

ականջները: 

Իմ Ձայնը կընկնի խուլ և համառ հոգիների վրա: Իմ Ձայնը, Իմ Խոսքը և Իմ Կանչը 

զայրույթվ կմերժվի և նրանց վրա կթքեն, մինչ Ես Եմ հալածվում երկրի վրա վերջին 

անգամ: Սա վերջնական կանչն է՝ բերելու համար Աստծո զավակներին Իմ Գրկի մեջ 

նախքան Իմ Երկրորդ Գալուստը, և սակայն շատերը, շփոթված դևերի կողմից 

տարածված ստերից, կշրջվեն և կմերժեն Իմ Գթասրտությունը:     

Ես մեկ անգամ նորից կմերժվեմ նրանց կողմից, ովքեր բնակվում են Աստծո Տան մեջ՝ 

քահանանրի և բոլոր նրանց, ովքեր չեն ընդունում Ճշմարտությունը: Շուտով բոլորդ 

կտեսնեք Իմ Անվանը տրվող վերջնական վիրավորանքը: Ձեզնից նրանք, որ ծածկում 



եք ձեր աչքերը և քայլում ձեր աչքերը կապած, վերջապես կտեսնեք Ճշմարտությունը 

մինչ այն տրվում է ձեզ այս ժամանակ: 

Ես չեմ կարող ստեղծել հերձվածություն Իմ Եկեղեցու ներսում, քանի որ այդ դեպքում 

Ես մերժելիս կլինեմ Ինքս Ինձ: Իմ Մարմինը Եկեղեցին է, և Այն երբեք չի կարող 

մեռնել, բայց Նրա ներսում գտնվողներն են որ կմերժեն Ինձ: Ճիշտ ինչպես Ինձ 

մերժեցին առաջին անգամ, այս անգամ նրանք կփորձեն ոչնչացնել Ինձ նախքան Ես 

կգամ բերելու համար մարդուն խոստացված վերջնական փրկությունը: 

Մարդը թույլ է: Մարդն անգրագետ է և արժանի չէ Իմ Գթասրտությանը: Մարդը 

համառ է: Մարդուն տրվեց Ճշմարտությունը այն Ժամանակ երբ Ես երկրի վրա էի, 

բայց նա դեռևս չի հասկանում Իմ Խոստումը: Իմ Վերադարձը՝ Երկրորդ Գալուստին, 

կարագացվի Իմ վերջնական մարգարեին մերժելով: Մարգարեն, որն ուղարկվել է ձեր 

հոգիները նախապատրաստելու համար ձեզ Աստծո վերջանկան Խոսքը տալու, 

դաժանորեն կտառապի: Այդ Ինձ՝ Հիսուս Քրիտոսին եք դուք զրպարտում, երբ 

ծաղրում եք Աստծո մարգարեին տրված Իմ Սուրբ Խոսքը: Աստծո Խոսքն է որ դուք 

մերժում եք, որը տրվում է հակաքրիստոսի դեմ պատերազմի համար ձեր հոգիները 

նախապատարստելու նպատակով: Այդպես անելով, դուք ոչնչացնում եք հոգիներ: 

Դուք արգելում եք այդ հոգիներին Իմ Դրախտ մտնել: 

Նրանք, ովքեր չար բաներ են ասում Իմ Պատգամների մասին, չեն կարող 

արդարացնել իրենց վրդովմունքը, զայրույթը կամ լոգիկան, քանի որ լի են 

սխալներով, որ ծնվել են հպարտության մեղքից: Շուտով դժվար կլինի զանազանել 

Ճշմարտությունը նոր համաշխարհային կազմակերպության ստերից, որը 

կներկայացնի նոր համաշխարհային հեթանոս կրոնը: 

Եթե հիմա դուք Ինձ չլսեք, ձեզ կստիպեն ընդունել այդ չար փոխարինողը: Այն 

զգեստավորված կլինի փայլուն ոսկյա արտաքինով: Այն կազդի նույնիսկ ձեր միջի 

ամենանվիրվածների վրա  և կշրջի Իմ հանդեպ ձեր հավատարմությունը, և նրանով 

կհիանան բոլորը: Սա այն կրոնն է, որը դարձի կբերի աթեիստներին՝ հավատալու մի 

մեծ ստի: Խաղաղություն չի գա նրանց, ովքեր հետևեն այդ հեթանոս պղծությանը: 

Վախն ու ատելությունը միմյանց հանդեպ ի ցույց կդրվեն, ուր եղբայրը կկռվի եղբոր 

դեմ, և երբ մարդկային ռասան կբաժանվի երկու մասի: Մի կեսը կընդունի նոր 

համաշխարհային կրոնի շրջված ճշմարտությունը, որը կիշխի շատ եկեղեցիների, 

շատ հավատքների վրա, ինչպես նաև կաթոլիկ եկեղեցու մի մեծ մասի վրա: Մյուս 

կեսը բաղկացած կլինի նրանցից, ովքեր ճշմարտապես սիրում են Ինձ և կմնան 

հավատարիմ Ճշմարտությանը: 

Երբ չեք ընդունում Ճշմարտությունը՝ Սուրբ Աստվածաշնչում պարունակվող 

Ճշմարտությունը, կապրեք ստով: Դուք ձեր հոգում սեր չեք զգա Իմ հանդեպ, եթե 

ընդունեք ձեզ տրվելիք ստերը: 



Եվ չնայած Իմ Խոսքը կարող է հերձվածության պես թվալ այսօր, ինչպես այն 

Ժամանակ էր երբ Ես երկրի վրա էի, ձեզնից շատերը կկլանեն այս Պատգամները, երբ 

սովամահ կլինեն Ճշմարտությանը, երբ հակաքրիստոսը կվերահսկի ձեր ազգերին: 

Դուք կսողաք ձեր ստամոքսների վրա և կկանչեք Ինձ: Դուք, որ հայհոյում եք Իմ դեմ, 

կցանկանաք կտրել ձեր լեզուները, քանի որ այդ ժամանակ կհասկանաք թե որքան են 

ձեր խոսքերը վիրավորել Ինձ: Ես սպասում եմ այդ օրվան համբերատարությամբ: 

Բայց եթե դուք կանգնեք Իմ դեմ և արգելեք Ինձ հասնելու հոգիներին, Ես ձեզ ցած 

կնետեմ: Եթե շարունակեք հայհոյել Իմ դեմ, հայտարարելով թե Իմ Պատգամները 

սատանայի գործն են, ապա երբեք ներում չեք ստանա: Քանի որ դա Աստծո դեմ 

ամենամեծ մեղքն է: 

Հիշեք, որ Ես գալիս եմ Աստծո զավակների մոտ այս վերջին անգամ, որպեսզի 

իրականացնեմ Իմ Հոր Ուխտը: Նրա Կամքը հիմա կարող է կատարվել երկրի վրա, 

ինչպես Երկնքում է: Ձեր միջից ոչ մեկը չի կարող կանգնեցնել դա կատարվելուց: ՁԵր 

միջից ոչ մեկը, չնայած ձեզնից ոմանք ատում են Ինձ, չի կարող արգելել Իմ Երկրորդ 

Գալուստը: Նրանք, ովքեր բարկությամբ ճչում են Իմ Խոսքի վրա և հայտարարում թե 

այն գալիս է սատանայից, կապրեն գազանի հետ հավիտյան: 

Ձեր Հիսուս 

 

Այս Պատգամները կլինեն վերջինը որ տրվում են ձեզ, 

նախքան այն Մեծ Օրը, երբ Ես կգամ դատելու համար 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, մարգարեների ցավը, ովքեր եկան քեզնից առաջ, երբեք 

ճշմարտապես հայտնի չի դարձել: Բայց նրանց բեռը ծանր էր: Ի հակադրություն 

տեսանողների, նրանք աշխատում էին միայնակ և մերժված էին որևէ ձևի 

ընդունելությունից: 

Մարգարեներին ատում էին, որովհետև նրանք մարգարեություն էին անում Աստծո 

Անվամբ և ասում գալիք ողբերգությունների մասին, որոնք գալու էին մարդկության 

վրա մեղքի բծի պատճառով: Նրանք վարում էին միայնակ և սարսափեցնող կյանք և 

շատ անգամ են ցած գլորվել իրենց Առաքելության դժվարության պատճառով: Նրանց 

համար դժվար էր հասկանալ մարգարեությունները, իսկ նրանցից շատերն 

անգրագետ էին այն Խոսքերի իմաստին, որոնք թելադրվում էին իրենց: Շատերը 

վստահ չէին, թե իրենք մարգարեներ են, բայց իրենց Առաքելության պտուղներից 

հասկանում էին, երբ կարողանում էին տեսնել Աստծո Խոսքի տարածումն ու թե 

ինչպես արագորեն էր երևում դարձը: 



Աստծո մարգարեների մեծ մասն արհամարհված էր, ծաղրված և նրանց համարում 

էին հերձվածներ: Շատերին էին նետում անապատ և չարչարում միայն նրա համար, 

որ նրանք Աստծո կողմից ուղարկված պատգամատարներ էին: 

Մարգարեներն ուղարկվում են աշխարհ միայն Աստծո Սիրո պատճառով, 

նախապատրաստելու Նրա զավակներին  այն իրադարձությունների համար, որոնք 

ազդեցություն կունենան նրանց հոգիների փրկության վրա: Մարգարեներին տարբեր 

Առաքելություններ են տրվել: Որոշ դեպքերում նրանք ուղարկվել են՝ 

նախազգուշացնելու մարդկությանը Հորը չհնազանդվելու վտանգի մասին: Մյուսներն 

ուղարկվել են՝ նախազգուշացնելու այն հետևանքները, որոնք կգան մարդկանց վրա 

եթե նրանք ընկնեն ծանր մեղքի մեջ: Ուրիշ դեպքերում՝ նախազգուշացնելու 

մարդկությանը նրանց մասին, ովքեր հալածելու էին նրանց և փորձելու արգելել որ 

Աստծո Խոսքը սնի Նրա զավակներին: Հետո Հովհաննես Մկրտիչն ուղարկվեց՝ 

նախապատրաստելու Աստծո զավակներին Մեսիայի՝ Աստծո միակ Որդու 

գալստյանը՝ ուղարկված ազատագրելու նրանց Աստծո Աչքում: Բայց նրան 

չցանկացան լսել: Հրեաների միջից ամենացածրերը լսեցին և ընդունեցին Ինձ՝ Հիսուս 

Քրիստոսին, մարդու Որդուն, բայց այդ ժամանակվա եկեղեցու միջի ամենասուրբ և 

ամենաավագ սպասավորները մերժեցին ընդունել Ճշմարտությունը: 

Իսկ հիմա դու, աղջի՛կս, ուղարկվել ես նախապատրաստելու աշխարհն Իմ Երկրորդ 

Գալուստի համար, որպեսզի Ես կարողանամ բերել փրկություն աշխարհին և 

որպեսզի Իմ Նոր Դրախտը հնարավոր լինի իրականացնել: Դա կանխասացվել է, բայց 

արդյո՞ք նրանք կլսեն: Ցավոք՝ ոչ: Նրանք մերժում են հավատալ, որ հնարավոր է որ 

Իմ Հայրն աշխարհ ուղարկի Իր վերջնական մարգարեին իրենց ժամանակ: Այդպես 

վարվելով նրանք մերժում են Աստծո Սուրբ Ավետարանը: Նրանք հավատացած են, 

թե Իմ Երկրորդ Գալուստը շատ հեռու ապագայում է լինելու: Այս սխալը Սուրբ 

Գրվածքների նրանց իմացության պատճառով չէ, այլ իրենց մարդկային թերի 

մտածողության, որի միջոցով նորից գալու Իմ Խոստումի ոչ մի մասը չի կարող 

հասկացվել: 

Ձեր ապագայի փառահեղ ժառանգությունը, որն սպասում է ձեզ, ձերն է: Այն ձեզնից 

յուրաքանչյուրի համար է, անկախ նրանից թե որքան սևացած կամ մաքուր են ձեր 

հոգիները, բայց դուք պետք է նախապատրաստվեք և զգոն լինեք, քանի որ 

յուրաքանչյուր դև դժոխքից թափառում է երկրի վրա այս ժամանակ, և նրանք 

կփորձեն կանգնեցնել ձեզ ուրիշների միջոցով: Սատանան չի ցանկանում որ Իմ Հայրն 

Իր զավակներին բերի տուն՝ իրավամբ իրենց պատկանող Ժառանգությունը: Նա 

կտարածի ստեր, խառնաշփոթ կպատճառի և կշեղի քո ուշադրությունը: Նրա 

խորամանկ և խաբեբա ուղիներն այնքան նուրբ կլինեն, և նա կաշխատի ուրիշ 

հոգիների միջոցով, ովքեր իրենց բաց են պահում այդպիսի գայթակղությունների 

հանդեպ: Այդ պատճառով մարդիկ չեն հավատա թե Աստված կարող է մեկ այլ 

մարգարե ուղարկել աշխարհ այս ձևով: Դա անհրաժեշտ չէ, կասեն նրանք: Դրա 



փոխարեն նրանք կհիմարացվեն հավատալու կեղծ մարգարեների, և քանի որ նրանք 

շատ են՝ ծածկված ոչխարի հանդերձներով, մարդիկ կձգվեն դեպի նրանք ովքեր 

կասեն այն ամենն ինչ իրենք են ցանկանում լսել. Հորինված հեքիաթներ, խելացի 

կերպով քողարկված սուրբ խոսքի մեջ՝ սոսկալաի ստերով պղծելով Իմ Սուրբ Խոսքը:  

Դու, աղջի՛կս, կլինես միակը, ով կխոսի Աստծո Սուրբ Խոսքն այս ժամանակ, 

որպեսզի աշխարհը լսի: Աստծո ուրիշ մարգարեներ նույնպես կան, բայց նրանց 

Առաքելությունները տարբեր են: Քեզ կխնդրվի ասել Ճշմարտությունը, բայց 

Ճշմարտությունը կցնցի ճիշտ այնպես, ինչպես կօգնի հոգիներ փրկել: 

Մի՞թե ձեր միջից նրանք, ովքեր հայտարարում են թե ճանաչում են Ինձ, չեն մտածում 

որ Իմ Հայրը կուղարկեր մի վերջնական մարգարեի՝ Սուրբ Հոգու Զորության միջոցով 

ձեզ նախապատարստելու համար, նախքան Իմ Երկրորդ Գալուստը: Մի՞թե դուք չեք 

ճանաչում Նրան: Մի՞թե չգիտեք, թե որքան մեծ է Նրա Սերը: Մի՞թե չգիտեք Նրա մեծ 

Կարեկցանքի չափը: Եթե գիտեք, ուրեմն կլսեք Երկնքից եկեղ այս Պատգամներին: Այս 

Պատգամները կլինեն վերջինը, որ տրվում են ձեզ նախքան այն Մեծ Օրը երբ Ես կգամ 

դատելու: 

Նրանք, ովքեր ապրում են իրենց կյանքը Աստծո Խոսքին համապատասխան և 

չգիտեն այս Պատգամների մասին, վախեալու ոչինչ չունեն: Նրանք, ովքեր ընդունում 

են այս Պատգամները և նախազգուշացումները, չընդունելով որևէ այլ 

վարդապետություն բացի նրանից որ տրվել է աշխարհին Իմ՝ Հիսուս Քրիստոսի 

կողմից, վախենալու ոչինչ չունեն, քանի որ նրանցը կլինի Իմ Նոր Դրախտի 

թագավորությունը: 

Նրանք, ովքեր կմերժեն Իմ Գթասրտության Ձեռքը, ովքեր հեռացել են Ինձնից և 

ոչնչացնում են իրենց հոգիները իրենց Աստծո և Արարչի փոխարեն սատանային և 

նրա բոլոր դատարկ խոստումները պատվելով, նրանց կմերժվի Հավիտենական 

Կյանքը, եթե չխնդրեն Իմ Գթասրտությունը: 

Առջևում ժամանակ կա նորոգելու ձեր կյանքը Դա շատ պարզ է: Եկեք Ինձ մոտ, և Ես 

կպաշտպանեմ ձեզ: Այս մարգարեությունները կապված են ապագայի հետ, և նրանք 

կիրականանան: Մերժեք դրանք որպես անմտություն, և դուք կզղջաք այն օրվա 

համար, երբ ձեր մեջքը շրջեցիք որպես Աստծո փայփայած զավակների ձեզ 

խոստացված Ճշմարտության հանդեպ: 

Ձեր Հիսուս 

 

Ես՝ Աստծո Մայրը, կոչնչացնեմ չարի ուժը նրանց 

սրտերում, ովքեր կանչում են ինձ 
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Զավա՛կս, դու երբեք չպետք է լսես նրանց, ովքեր փորձում են կանգնեցնել քեզ այս 

Սուրբ Առաքելության մեջ: Կարևոր է որ մնաս միության մեջ իմ սիրելի Որդու հետ և 

իմանաս որ իմ Որդու դեմ հայհոյանք խոսող ձայները կշարունակեն բազմանալ: 

Ատելությունը, որ դուրս է հեղվում նրանց բերաններից, քո դեմ չէ, այլ իմ Որդու Սուրբ 

Խոսքի դեմ: Հիմա դու գիտես թե իմ Որդին որքան շատ թշնամիներ ունի աշխարհում: 

Նրան ամենից շատ վիրավորում են նրանք, ովքեր ասում են թե սիրում են Նրան, բայց 

մերժում են Նրան հիմա, երբ Նա խոսում է Աստծո ընտրյալ մարգարեների միջոցով: 

Նրանք, ովքեր օգտագործում են ինձ՝ Աստծո Սուրբ և Անարատ Մորը, թաքնվելու 

համար, մինչ պղծություններ են ճչում, լցնում են ինձ մեծ վշտի արցունքներով: 

Այնքան կարծրացած են նրանց սրտերը և այնքան լի զայրույթով, որ այս 

Պատգամների հանդեպ նրանց ատելությունը շատերին կզարմացնի: Նրանք, ովքեր 

հավատում են թե իրենք պաշտպանում են Աստծո Խոսքը և մերժում նրանց, ովքեր 

գալիս են Նրա Անվամբ, երբեք չպետք է համակերպվեն նրանց հետ, ովքեր 

ատելություն են ցույց տալիս կամ զրպարտում ուրիշներին Նրա Սուրբ Անվամբ: Երբ 

դա տեղի է ունենում, և երբ նրանք, ովքեր հայտարարում են, թե մարգարեներ են, 

անում են դա, իմացեք, որ այդ դաժան հարձակումներն Աստծուց չեն գալիս, քանի որ 

դա անհնարին է: 

Ես՝ Աստծո Մայրը, կոչնչացնեմ չարի զորությունը նրանց սրտերի մեջ, ովքեր կկանչեն 

Ինձ: Եթե նրանք չկանչեն ինձ, ես չեմ կարողանա օգնել նրանց: Ես, որպես Համա-

Ազատարար, երբեք չեմ կարող մերժել Ճշմարտությունը, որն իմ Որդին ցանկանում է 

բացահայտել աշխարհին: Իմ պարտականությունն իմ Որդու հանդեպ է: Ես երբեք ձեզ 

չէր ասի որ մերժեք կամ հրաժարվեք չարից, իսկ հետո խաբեի ձեզ՝ հայտարարելով թե 

Աստծո Մայրն եմ: 

Նրանք, ովքեր հայտարարում են թե պատվում են ինձ իմ Ամենասուրբ Վարդարանի 

միջոցով, իսկ հետո չար բաներ են ասում իմ Որդու մասին՝ հայտարարելով թե այս 

Պատգամները սուտ են, վիրավորում են իմ Որդուն և անպատվում ինձ: Երբ Իմ 

Ամենասուրբ Վարդարանն ասվի դանդաղորեն և սրտանց, այն կբացի ձեր սրտերը 

այս Առաքելության Ճշմարտության հանդեպ: Դուք երբեք չպետք է հուսահատվեք, 

նույնիսկ եթե ձեզ չի տրված զանազանության Ընծան: Այն կտրվի ձեզ, եթե խնդրեք ինձ 

ձեր հոգին նվիրաբերել իմ Որդու խնամքին: Եթե դա արվի պարզ և խոնարհ հոգով, իմ 

Որդին կպարգևատրի ձեզ Սուրբ Հոգու Ընծայով: 

Զավակնե՛րս, դուք երբեք չպետք է վիրավորեք իմ Որդու մարգարեներին, նույնիսկ 

եթե չեք հավատում նրանց: Դուք պետք է մնաք լուռ և աղոթեք նրանց համար: Եթե 

մերժեք իմ Որդու մարգարեներին, Նա ձեր դեմ չի պահի դա: Բայց եթե հայտարարեք, 

թե ճշմարիտ մարգարեներին տրված Նրա Սուրբ Խոսքը չարից է, դուք սոսկալի 

կերպով կտառապեք: 



Մնացեք հանդարտ, զավակնե՛րս, և ամբողջապես վստահեք Իմ Որդուն: Հանձնեք 

ինքներդ ձեզ Նրա Գթասրտությանը, և Նա ուղղություն կտա ձեզ, և խաղաղությունը 

կլինի ձերը: Գնացեք, զավակնե՛րս, ապահով, գիտենալով, որ իմ Որդին սիրում է ձեզ: 

Նա ներում է բոլոր հոգիներին, բոլոր մեղքերի համար, բացառությամբ 

հավիտենական մեղքի՝ Սուրբ Հոգուն հայհոյելը: 

Ձեր սիրող Մայր 

Մայր Փրկության 

 

Հայր Աստված. Ես խոստացել եմ աշխարհին 

Ճշմարտության Գիրքը և Ես երբեք հետ չեմ կանգնում Իմ 

Սուրբ Խոսքից 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, իմ սիրելի զավակները շփոթության մեջ են այս ժամանակ: Ես 

ցանկանում եմ ասել նրանց, և հատկապես նրանց, ովքեր կասկածում են այս 

Աստվածային Պատգամներին, որոնք տրվում են քեզ որովհետև Ես սիրում եմ նրանց, 

որ նրանք չպետք է վախենան: 

Վախը առաջացնում է կասկած: Կասկածն առաջացնում է շփոթություն: 

Շփոթությունը կարող է տանել տհաճության, և ի վերջո, դուք կկուրանաք 

Ճշմարտության հանդեպ: Ճշմարտությունը երբեք հեշտ չի լինի ընդունել, քանի որ 

Ճշմարտությունը բացահայտում է բարին և չարը: Ոչ մեկը չի ցանկանում լսել վատը, և 

Իմ Ցանկությունների միջոցով մարդկությանը տրված ուղղությունն ընդունելու 

փոխարեն աշխարհն ավելի շուտ կկծկվի վախից: 

Ես ուղարկում եմ Իմ մարգարեներին ձեզ հիշեցնելու Իմ թանկագին երեխաներից 

յուրաքանչյուրի հանդեպ Իմ ունեցած Անսահման Սիրո մասին: Ես նաև ուղարկում եմ 

նրանց՝ նախազգուշացնելու համար ձեզ այն խոչընդոտների մասին, որոնք կդրվեն 

ձեր առջև չարի կողմից, որպեսզի ձեզ հեռացնեն Ինձնից: Երբ Ես բացահայտում եմ 

այս բաները, դրանք ոչ թե ձեզ անհանգստացնելու համար, այլ ձեզ փրկելու և 

վնասվելուց պաշտպանելու համար են: 

Իմ Սուրբ Գրքի՝ Աստվածաշնչի մեջ ձեզ տրված Ճշմարտությունն այնտեղ է, որ 

տեսնեք: Մի վերցրեք այն և ստեղծեք ձեր սեփական տարբերակը, քանի որ Իմ 

Ցանկությունը չէ, որ դուք շրջեք Ճշմարտությունը: Ես խոստացել եմ աշխարհին 

Ճշմարտության Գիրքը և Ես երբեք հետ չեմ կանգնում Իմ Սուրբ Խոսքից: Ես հիմա 

տալիս եմ դա ձեզ, որպեսզի կարողանամ հավաքել Իմ զավակներին երկրի չորս 

անկյուններից: Իմ թշնամիները կփորձեն կանգնեցնել Ճշմարտության Գրքի 



բովանդակության տարածումը: Թույլ մի տվեք ձեզ շեղվել, քանի որ երբ դա տեղի 

ունենա, Ես հոգիներ կկորցնեմ:  

Շնորհակալ եղեք, որ Ես՝ ձեր սիրող Հայրը, տալիս եմ ձեզ այս մեծ Ընծան, քանի որ 

դուք Իմ Ուղղորդության կարիքը կունենաք, հատկապես հիմա, քանի որ 

հակաքրիստոսը հիմա կներկայացվի աշխարհին՝ տեսնելու համար: Ճշմարտության 

Գրքի միջոցով ձեզ ցույց կտրվի թե ինչպես պաշտպանեք ձեր հոգիներն այն 

թունավորումից, որը նա պլանավորել է՝ ազդելու համար աշխարհի վրա: Ձեզ տրվում 

է ամեն պաշտպանություն օգնելու համար փրկել ոչ միայն ձեր սեփական հոգիները, 

այլև՝ միլիարդավորներինը: 

Մնացորդ Բանակին կտրվեն ամենամեծ զորությունները՝ պարտության մատնելու 

համար գազանին: Այն բավականաչափ ուժեղ կլինի դա անելու համար, ուստի երբեք 

վհատված չզգաք, երբ Իմ թշնամիները փորձեն արգելել ձեզ որ բազմապատկվեք 

ազգերով մեկ: Նրանց զորությունը կճզմվի, և նրանք ովքեր թույլ են և կընդունեն այն 

ստերը որոնք շուտով կներկայացվեն Իմ Որդու Անվամբ, կորած կլինեն Ինձ համար: 

Միայն Իմ և Իմ սիրելի Որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ ձեր սիրով և Սուրբ Հոգու 

Զորությամբ կարող են Իմ բոլոր զավակները փրկվել: 

Ես կպաշտպանեմ և կհսեմ ձեզ միշտ: Վեր բարձրացրեք ձեր հոգիները դեպի Ինձ Իմ 

Որդու հանդեպ ձեր նվիրվածության միջոցով, և ձեզ կտրվի Իմ Նոր Դրախտի 

ամենափառահեղ Ընծան: 

Թող ոչ մեկը չկանգնեցնի ձեզ՝ պահանջելու իրավամբ ձեզ պատկանող 

Ժառանգությունը: Թող ոչ մեկը չկանգնեցնի ձեզ Իմ զավակների հոգիների համար 

պայքարելուց, քանի որ ձեզ տրվում են անհրաժեշտ Շնորհները՝ փրկելու համար 

նույնիսկ նրանց հոգիները, ովքեր ամենաշատն են վիրավորում Ինձ: Ես սիրում եմ 

ձեզ, զավակնե՛րս: Ես սպասում եմ ձեր պատասխանին Երկնքից տրված այս Կանչին: 

Ձեր սիրող Հայր 

Աստված Ամենաբարձրյալ 

 

Իմ Ձայնը, մինչ Այն հնչում է, դեպի Ինձ կբերի 

միլիոնավորների հաջորդ էտապում, իսկ այնուհետև՝ 

միլիարդավորների վերջնական էտապներում 

Երեքշաբթի, 28  մայիսի, 2013թ., ժ. 20:30 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես նախապատարստում եմ աշխարհի յուրաքանչյուր մասը, հենց 

հիմա, Իմ Երկրորդ Գալուստի համար: Ես վեր կհավաքեմ յուրաքանչյուր ազգի, 



առանց որևէ բացառության, Իմ Գթասրտության Բազուկների մեջ, որպեսզի 

կարողանամ բերել նրանց Իմ Թագավորություն: 

Իմ Պլանը շատ մանրամասն է, և չնայած դրան, այն շատ պարզ է: Իմ Ձայնը, մինչ Այն 

հնչում է, դեպի Ինձ կբերի միլիոնավորների հաջորդ էտապում, իսկ այնուհետև՝ 

միլիարդավորների վերջնական էտապներում: Շատ ու շատ ավելի մարդիկ կլսեն 

Ճշմարտությունը հիմա, բայց նրանք չեն ընդունի այն, մինչև որ տեղի չունենա այն, 

ինչ Ես քեզ ասել եմ: Իմ Առաքելությունը կտարածվի արագորեն, իսկ հետո, երբ 

բոլորը կիմանան, որ այդ Ես եմ՝ Հիսուս Քրիստոսը, Ով ուղարկում է այս Կանչը 

Երկնքից, նրանք կմիանան Ինձ: Իմ Առաքելությանը կարձագանքեն նույնիսկ նրանք, 

ովքեր մերժում են այս Պատգամները: 

Դուք, Իմ հետևորդնե՛ր, հնարավոր է հուսահատվեք այն մեղադրանքի պատճառով, 

որին կենթարկվեք Իմ պատճառով, բայց դա երկար չի տևի: Աստծո զավակների 

հանդեպ Իմ Սերն այնքան մեծ է, որ այն կարող է նմանեցվել ծնողի սիրուն, ով մի 

քանի երեխա ունի: Երեխաներից ոմանք կհարգեն իրենց մորն ու հորը և 

կարձագանքեն իրենց ցույց տրված սիրուն: Մյուսները մի կողմ կհրեն իրենց 

ծնողներին, վատ կվարվեն իրենց եղբայրների ու քույրերի հետ մինչև 

վերջնականապես կկտրեն բոլոր կապերը: Արյան և սիրո կապերի պատճառով ոչ 

միայն ծնորղների, այլև զավակների կողմից ամեն ջանք կարվի իրենց ընտանիքի 

գիրկը բերել այդ կորած զավակներին: Եվ երբ դա տեղի ունենա, բոլոր մեղքերը, 

զայրույթն ու մերժումը կմոռացվեն: 

Զավակնե՛րս, մինչ ստիպված կլինեք դիմակայել ուրիշների զայրույթին, դուք պետք է 

մնաք հանդարտ և համբերատար: Ձեր տոկունությունը փորձության կենթարկվի, և 

ձեզնից ոմանք կհեռանան: Երբ դա անեք, ամեն ինչ կարվի Իմ հավատարիմ 

հետևորդների կողմից ձեզ ետ բերելու համար, որպեսզի կարողանաք արձագանքել 

Իմ Կանչին: 

Ձեր սիրող Հիսուս 

 

Հայր Աստված. Ես կհարվածեմ ամեն ազգի ըստ այն 

անմեղների թվի, որոնց նրանք սպանել են 

Չորեքշաբթի, 29 մայիսի, 2013թ., ժ. 22:50 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես Սկիզբն Եմ և Վերջը: Ես ամենի Արարիչն Եմ, որ կա և կլինի: Ես 

կյանքի և մահվան Տերն Եմ: Ոչ մեկը իրավասություն չունի միջամտել կյանքի կամ 

մահվան մեջ, քանի որ միայն Ես՝ ձեր Ամենակարող Հայրը, կարող եմ միջամտել 

երկուսի մեջ էլ: 



Երբ մարդն սկսում է հավատալ, թե նա այնքան բարի է, եթե ոչ այնքան զորեղ, որքան 

Ես, նա կփորձի մրցել Ինձ հետ: Երբ մարդը վերցնում է վերահսկողությունն Իմ 

Արարչության հանդեպ, նա գայթակղության է ենթարկվում սատանայի կողմից՝ մեղք 

գործելու: Երբ հպարտության մեղքը ներթափանցի հոգու մեջ այդպիսի չափով, մարդը 

կանտեսի Ւնձ՝ ոչնչացնելով կյանքը երկրի վրա: 

Ինչու՞ պետք է մարդը ցանկանա անել դա: Նա ցանկանում է իշխանություն վերցնել 

այն ամենի վրա, ինչը Ես ձրի տվել եմ, երբ խլում է արգանդի մեջ գտնվող երեխայի 

կյանքը: Երբ նա ցանկանա վերահսկել բնակչությանը, նա կոչնչացնի կյանքը ծնվելուց 

առաջ և կսպանի նրանց, ովքեր իր կարծիքով այլևս չպետք է ապրեն: 

Պլան կա, աղջի՛կս, մի խմբի կողմից, ոչնչացնել աշխարհի բնակչության աճը: Եվ դա 

այն սոսկալի չարիքի միջոցով, որն ի կատար է ածվում աբորտով: Աբորտի աճն ու 

աշխարհում դրա արագ ներմուծումը պատահականություն չէ: Այն տարածվում է 

յուրաքանչյուր ազգի մեջ: Այն ազգերը, որոնք առարկում են աբորտին, մի կողմ 

կհրվեն տասը եղջյուր ունեցող գազանի կողմից, և նրանց կստիպեն ներմուծել այդ 

պղծությունը: 

Իմ Ձեռքով Ես մի դաժան պատիժ կնետեմ այն ազգերի վրա, որոնք ներմուծել են 

աբորտը: Դուք կտեսնեք դա, որ տեղի կունենա հենց որ այդպիսի օրենքները 

ներմուծվեն, և այն պատժի միջոցով, որ Ես կպարտադրեմ: Դուք կիմանաք, որ այդ Իմ 

Ձեռքն է, որ ներքև է իջել այդպիսի չարության վրա: Ձեզնից նրանք, ովքեր մտածում են 

թե իրավունք ունեն խլել կյանք, իմացեք որ այդ իրավունքը գոյություն չունի: Խլեք 

կյանք, և դուք կյանք չեք ունենա: Հավիտենական կյանքը ձերը չի լինի, եթե օգնում եք 

որևէ գործողության, որը կբերի այդ չարությունը դեպի գոյություն: Նույն պատիժը 

կդրվի ձեզնից նրանց վրա, ովքեր կհամարձակվեն արդարացնել էֆթանազիան: 

Իմ գթասրտությունն առատ է, և Ես կներեմ նրանց, ովքեր չեն հասկանում 

տարբերությունը ճշտի և սխալի միջև: Բայց երբ դիտավորյալ մասնակցում եք կյանքը 

ոչնչացնելու գլոբալ պլանին որպես սատանայական խմբի մաս, դուք 

դատապարտված եք: Ձեր ապագան կնքված է այն խոստումով, որը տվել եք գազանին, 

և շուտով՝ հակաքրիստոսին ձեր նվիրվածությամբ: 

Անմեղների կյանքը խլելով և այդպիսի օրենքներն իրականացնել ստիպելով դուք 

բացահայտորեն չեք ենթարկվում Իմ ամենակարևոր Պատվիրանին՝ մի սպանիր: Երբ 

պլանավորում եք այդպիսի գենոցիդ այդպիսի գլոբալ հիմքերով, դուք կատարում եք 

սատանայի աշխատանքը, և դրա համար Ես կոչնչացնեմ ձեզ: 

Ես տալիս Եմ նախազգուշացումներ ձեզ սկզբից, իսկ հետո, եթե այդ չար օրենքները 

չվերացվեն, դուք Ինձ ընտրություն չեք թողնում: Երկիրը կցնցվի այնպիսի ուժով, որ 

կուլ կտա ձեզ: Ես կհարվածեմ ամեն ազգի ըստ այն անմեղների թվր, որոնց նրանք 

սպանել են: Եթե Ես չմիջամտեմ, շատ շուտով ձեր ազգերը կկլանվեն գազանի կողմից, 



և ոչ մեկը չի մնա: Ես ուզում եմ որ դուք իմանաք, որ մեղքը վարակել է երկիրն այն 

աստիճան, որ մնացել է միայն Լույսի մի առկայծում: Այդ Լույսն Աստծո Լույսն է, և 

Այն ներկա է Իմ Որդու մեջ և Նրա Խորհրդավոր Մարմնի մեջ: Ձեր մեղքերը 

շարունակում են խարազանել Նրան, և դա կավելանա մինչև այն էտապը, երբ Նրա 

Եկեղեցին կխաչվի: Երբ դա տեղի ունենա, խավարը կիջնի, իսկ հետո կգա վերջը: 

Իմ Զայրույթը հասել է իր սահմանին: Ձեր աղոթքները կօգնեն մեղմացնել այն պատժի 

մի մասը, որը Ես կնետեմ ներքև այս անշնորհակալ աշխարհի և այդպիսի չար 

մեղավորների վրա, բայց ոչ բոլորը, քանի որ այդ պատիժները պետք է տեղի ունենան, 

որպեսզի Ես կարողղանամ կանգնեցնել ձեզ ոչնչացնելու այդ պլանները: Եթե Ես 

չփորձեմ կանգնեցնել այդպիսի պղծությունների տարածումը, զղջում չի լինի: Ոչ մի 

ամոթ: Ոչ մի գիտակցում այն փաստի, որ Ես՝Ամենաբարձրյալ Աստված, ստեղծում եմ 

կյանքը և վերցնում այն Իմ Կամքին համապատասխան: Ուրիշ ոչ մեկը իշխանություն 

չունի այդպես անելու: 

Իմ Զայրույթն իրեն ցույց է տվել Իմ զավակներին դարեր շարունակ, բայց մինչև հիմա 

ձեզ խնայվել են այն պատիժները, որոնք Ես հիմա ներքև կհեղեմ նրանց վրա, ովքեր 

մեղավոր են աբորտը ներմուծելու մեջ: 

Ձեր Հայր 

Աստված Ամենաբարձրյալ 

 

Աստված պարծենկոտ չէ: Աստված հպարտ չէ: Աստված 

մեղմ է, սիրող և սակայն հաստատուն՝ մարդկությանը Իր 

Հրահանգի մեջ 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ձևը, որով Ես Ինքս Ինձ ցույց եմ տալիս Աստծո զավակներին այս 

երկրի վրա, միայն մեկ աղբյուրի միջոցով է, և դա Սուրբ Հոգին է: Ես չեմ կարող Ինքս 

Ինձ հայտնի դարձնել նրանց որևէ այլ ձևով: 

Առանց Սուրբ Հոգու Ներկայության Իմ Ձայնը չի կարող լսվել: Ուստի, երբ Սուրբ 

Հոգին իջնում է ընտրյալ հոգու վրա, Իմ Ձայնը կարող է հայտնի դարձվել: Բայց 

իմացեք: Սուրբ Հոգին կարող է բնակվել միայն այն հոգիներում, ովքեր լսում են և 

պարզապես ասում այն, ինչ տրվում է իրենց: 

Սուրբ Հոգին կարող է ոգեշնչել մարդկանց, որ խոսեն Աստծո Խոսքը, բայց այդպիսի 

հոգիները չեն կարող շեղվել սրանից: Ով էլ որ գրում է, հաղորդում և ասում թե ինքը 



ներկայացնում է Սուրբ Հոգու Զորությամբ իրեն տրված Աստծո Խոսքը, երբեք չպետք է 

տա Իմ Սուրբ Խոսքի իր սեփական մեկնաբանությունը: 

Ով էլ որ հռչակում է Աստծո Խոսքը և զորացված է Սուրբ Հոգու կողմից, երբեք չի 

պարծենա այդ փաստով: Նրանք երբեք չեն արհամարհի մեկ ուրիշին Իմ Անվամբ, 

վատ չեն խոսի ուրիշների մասին և չեն զրպարտի նրանց: Երբ տեսնեք դա տեղի 

ունենալիս, կիմանաք, որ Սուրբ Հոգին ներկա չէ: 

Այնքան շատ կեղծ մարգարեներ են բղավում իրենց կոկորդներով մեկ, պարծենալով 

այն փաստով թե իրենց տրվել է Սուրբ Հոգու Ընծան, բայց դա սուտ է: Ճանաչեք 

ստախոսին, երբ նա ասում է թե ինքը գիտելիք ունի, մեծ կրթություն՝ 

աստվածաբանության մեջ, և հետևաբար ավելի շատ գիտի Իմ մասին, քան մյուսները, 

իսկ հետո հայտարարում է թե իրեն տրված է իրավասություն անտեսելու ուրիշներին, 

ովքեր ասում են թե խոսում են Իմ Անվամբ: Այդ մեծամտությունը երբեք չի կարող գալ 

Աստծուց: 

Աստված պարծենկոտ չէ: Աստած հպարտ չէ: Աստված մեղմ է, սիրող և սակայն 

հաստատուն՝ մարդկությանը տված Իր Հրահանգի մեջ: Նա երբեք թույլ չի տա որևէ 

ճշմարիտ մարգարեի, ճշմարիտ աշակերտի կամ սրբազան սպասավորի որ 

վիրավորանք հասցնի մեկ ուրիշին Իմ Անվամբ: 

Զգուշացեք մեկծ մարգարեներից, ովքեր չունեն Սուրբ Հոգու Ընծան, քանի որ նրանք 

կմոլորեցնեն ձեզ: Նրանք ձեզ կառաջնորդեն այն ճանապարհի հակառակ 

ուղղությամբ, որը Ես ընտրել եմ ձեզ համար: 

Ձեր Հիսուս  

 

Ես ներկա եմ Ամենասուրբ Հաղորդության մեջ 

գոյափոխության (transubstantiation) գործողության 

միջոցով 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես պետք է հիշեցնեմ Աստծո բոլոր զավակներին մարդկությանը 

Սուրբ Հաղորդությունը տալու Իմ Խոստումի Ճշմարտությունը:  

Ես պետք է հիշեցնեմ ձեզ Ամենասուրբ Հաղորդության Զորությունը, և այն, որ այդ Ես՝ 

ձեր սիրելի Հիսուսն եմ, Ով ճշմարիտ Ներկա է: Ես տվեցի Իմ Մարմինը՝ փրկելու 

համար ձեզ հավիտենական դատապարտությունից: Ես տվեցի ձեզ Իմ Մարմինը, 

որպեսզի կարողանամ մնալ ձեր հոգիների ներսում: 



Ես Ներկա Եմ Ամենասուրբ Հաղորդության մեջ գոյափոխության գործողության 

միջոցով: Ես դա շատ հստակորեն բացատրեցի Իմ աշակերտներին Վերջին Ընթրիքի 

ժամանակ: Ուրեմն ինչու՞ ձեզնից այդքան շատերը չեն ընդունում այդպիսի մեծ 

արժեքով ձեզ տրված այդ մեծ Ընծան: Դա Իմ Ընծան է՝ տրված ձեզ: Իմ Մարմինն ու 

Արյունը կզորացնեն ձեր հոգին: Իմ Աստվածային Ներկայությունը պահում է ձեր 

հոգին, և բոլոր նրանց, ովքեր ընդունում են Իմ Սուրբ Հաղորդությունը, ապահովում է 

մի յուրահատուկ Շնորհով, որը ձեզ ավելի կմոտեցնի Ինձ: 

Երբ դուք ընկերակցեք Ինձ Իմ Հաղորդության Պաշտամունքի ընթացքում, Ես ձեզ վրա 

կհեղեմ ամենամեծ Ընծաները: Շուտով ձեզ համար դժվար կլինի հեռանալ Ինձնից, և 

Ես ավելի մոտիկ կդառնամ ձեզ: Ձեր սիրտը կդառնա միահյուսված Իմ Սուրբ Սրտի 

հետ: 

Դուք երբեք չպետք է մոռանաք Իմ Սուրբ Հաղորդության Զորությունը, քանի որ այն 

պահում է Իմ Ներկայության Լույսն աշխարհում: Առանց Սուրբ Հաղորդության մեջ Իմ 

ճշմարիտ Ներկայության դուք կորած կլինեք և ի վիճակի չէք լինի մնալ Շնորհի 

վիճակի մեջ: 

Երբ զրկվեք Իմ Մարմնից, կսկսեք դատարկ զգալ: Դուք կբաժանվեք Ինձնից, և չնայած 

դեռևս կսիրեք Ինձ, կպայքարեք որ մնաք Ինձ հետ միության մեջ: 

Ձեր Հիսուս 

 

Ձեր հեթաոս սովորությունները ձեզ կառաջնորդեն 

դժոխք 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, խարազանումը, որը Ես կրում եմ այս ժամանակ, ոչ միայն Իմ 

սեփական Եկեղեցու ներսում Իմ սպասվող մատնությունն է, այլև այն կեղծ հեթանոս 

կուռքերի պատճառով է, որոնք փոխարինում են Ինձ այսօրվա աշխարհում: 

Հեթանոսությունն աճում է չափազանց արագորեն, և այն գրկում են որպես մի նոր 

հանրահայտ մշակույթ՝ մի այլընտրանք Մեկ Եռանձն Աստծո հանդեպ հավատքին: 

Այն շատ ձևեր է ընդունում: Ամենակարևորը, այն կներկայացվի որպես անվնաս 

զվարճություն նրանց համար, ովքեր ընկղմված են նոր դար հոգեկանության մեջ, և 

որպես անձնական զարգացման կարևոր մաս՝ մարդասիրության և սեփական անձի 

հանդեպ սիրո մի ձև: 

Այս գլոբալ հեթանոսությունը կանխասացվել է վերջին ժամանակների համար և 

շատերը չեն կարողանում տեսնել այն ինչպես որ կա: Այն սեր է սեփական անձի և 



կեղծ աստվածների հանդեպ, որոնց վրա շատերն են դնում իրենց հավատը այն 

այսպես կոչված հրաշագործ օգուտների համար, որ հավատացած են թե դրանք 

տալիս են: 

Շատերը, ովքեր իրենց հոգիների դատարկությունը լցնելու համար բազմազանություն 

են փնտրում, անում են դա Բուդայի արձաններին ստորաքարշություն անելով, որոնք 

դառնում են գլխավոր նրանց կյանքում, տների մեջ և աշխատավայրերում: Նրանք 

օրորվում են հոգևոր հանդարտության զգացողության մեջ երբ կիրառում են նոր դար 

հոգեկանությունը, ինչպիսիք են յոգան, ռեյկին և այսպես կոչված մեդիտացիան: 

Դրանից հետո նրանք արագորեն սկսում են խորը ցանկություն զգալ դրա հանդեպ և 

շարունակում են հավատալ նրանց բոլոր կեղծ խոստումներին, ովքեր կիրառում են 

այդ պղծությունը: Քանի որ դա հենց այդ է որ կա՝ օկուլտի մի ձև, որը շատ 

միլիոնավոր հոգիների կուրացնում է Աստծո Ճշմարտության հանդեպ: 

Ցանկացած վարդապետություն, նոր դարի կամ այլ ձևի, որը խոստանում է մեծ 

հոգևոր հարմարավետություն, և որը ծրագրված է զորացնելու ձեզ եսասիրական 

նպատակներով, իմացեք որ դա երբեք չի կարող Աստծուց գալ: Պետք է ամեն գնով 

խուսափել ցանկացած վարդապետությունից, որը թելադրում է թե դուք պետք է 

պատվեք այդպիսի արձաններ, որոնք Աստծուց չեն, կամ երբ ձեզ խնդրում են 

մասնակցել այդ պրակտիկաներին, որոնք ընդգրկում են օկուլտը: Մի՞թե չգիտեք թե 

դրանք ինչ են անում ձեր հոգու, մտքի և մարմնի հետ: Նրանք ոչնչացնում են դրանց: 

Այնքան շատ հոգիներ են վարակվում այդ պրակտիկաներով, որոնք բացում են ձեր 

հոգու դռները և թույլ տալիս սատանային ու նրա դևերին կլանել ձեզ: Դրանք, 

չսխալվեք, զորեղ պրակտիկաներ են այն առումով որ գրավում են չար ոգիներին: 

Տարոտ կարտերի, յոգայի, ռեյկիի և մեդիտացիայի որոշ տեսակների օգտագործումը, 

որոնք գրկում են հեթանոս պրակտիկաներ, կթունավորեն ձեզ: Ժամանակի 

ընթացքում դուք կհիվանդանաք և կլցվեք սև հուսահատությամբ, քանի որ չարի 

ոգիները մտնում են ձեր կյանքի մեջ, որոնցից շատ դժվար է խուսափել: 

Սրանք են աշխարհում սատանայական ազդեցությունների նշանները, և շատ դևեր են 

գալիս ծպտված որպես լույսի հրեշտակներ: Ահա թե ինչու, նրանք, ովքեր կլանվում են 

հրեշտակների քարտերով և այդ հրեշտակային մշակույթի մեջ ընդունում են այսպես 

կոչված բարձրացած տերերի, գրկում են չարի ոգին, որը ներկայացվում է որպես 

անվնաս զվարճություն: 

Հեթանոսության մյուս ձևը աթեիզմի կիրառումն է: Ձեզնից նրանք, որ հպարտ եք ձեր 

աթեիզմով և լավ կյանք եք վարում այն առումով որ բարի և սիրող եք մյուսների 

հանդեպ և ձեր հարևաններին վերաբերվում եք հարգանքով, իմացեք, որ Երկնքի 

Թագավորությունը ձերը չէ: Ես երբեք չեմ կարող ընդունել ձեզ Իմ Թագավորություն 

երբ դուք ձեր վերջին շունչը փչեք, անկախ նրանից թե որքան դա կկոտրի Իմ Սիրտը: 

Եթե դուք Ինձ չեք աղերսում ընդունել ձեզ նախքան կմեռնեք, ապա Ես չեմ կարող 



օգնել ձեզ, քանի որ Ես չեմ կարող միջամտել ձեր ազատ կամքին: Ով էլ որ ասում է 

ձեզ, թե աթեիզմը նշանակություն չունի, ստախոս է: Ճշմարտությունն այն է, որ միայն 

նրանք կարող են մտնել Իմ Թագավորություն, ովքեր ընդունում են Ինձ և 

երախտապարտ են Աստծուն: 

Ձեզնից այնքան շատերը, ովքեր ապրում են այդպիսի խառնաշփոթ կյանքով և 

հավատում թե ամեն ինչ լավ կլինի, շատ բան ունեն իմանալու: Ահա թե ինչու Իմ 

Հայրը թույլ է տվել որ Նախազգուշացումը տեղի ունենա, քանի որ առանց դրա շատ 

հոգիներ կընկղմվեն ուղիղ դժոխքի կրակների մեջ: 

Շնորհակալ եղեք, որ Ճշմարտությունը տրվում է ձեզ, քանի որ Իմ նշանակած 

սպասավորներից շատ քչերն են քարոզում այն մեղսալից կյանքի վտանգները, որով 

դուք ապրում եք այսօր և այն սարսափելի հետևանքները, որ այն կբերի: 

Ձեր հեթանոս սովորույթները ձեզ կառաջնորդեն դժոխք: Ձեր աթեիզմը կբաժանի ձեզ 

Ինձնից: Միայն ապաշխարությունը կարող է փրկել ձեզ: Լսեք և ընդունեք 

Ճշմարտությունը, չնայած այն ձեզ համար տհաճ կթվա, և ձեզ կտրվի Հավիտենական 

Կյանքի Ընծան, մի կյանք, որին ձգտում եք հենց հիմա, բայց որը երբեք ձերը չի լինի, 

եթե  շարաունակեք կռապաշտել կեղծ աստվածների և մերժեք Ինձ՝ Հիսուս 

Քրիստոսին: Ընտրությունը ձերն է միայն: Ուրիշ ոչ մեկը չի կարող կատարել այդ 

ընտրությունը, քանի որ Աստված տվել է ձեզ ազատ կամքը՝ ընտրելու բարու և չարի 

միջև, և Նա երբեք այն ձեզնից չի վերցնի, նույնիսկ եթե դուք ընտրեք սխալ 

ճանապարհը: 

Ձեր Հիսուս 

 

Իմ Ուղին շատ պարզ է: Դուք կարող եք հետևել Ինձ ինչ 

ձևով ցանկանաք, բայց դուք պետք է պատվեք Ինձ Իմ 

Քրիստոնեական եկեղեցիներում 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, շատերը ոգևորությամբ կմագլցեն Ճշմարտության դժվարին 

Ճանապարհը, ճիշտ ինչպես Գողգոթայի Իմ Ճանապարհն էր: 

Սա դժվար ուղևորություն է, հղի բազմաթիվ խոչընդոտներով: Շատերի համար այդ 

մագլցումը ցավոտ կլինի, քանի որ շատ բաներ կգան կանցնեն, ներառյալ այն փաստը, 

որ դուք կարհամարհվեք Ինձ հետևելու համար: Ուրիշները կփորձեն կանգնեցնել ձեզ 

և կօգտագործեն ամեն պատճառաբանություն՝ ձեզ ետ քաշելու համար, որպեսզի 



հեռանաք Ինձնից: Մյուսները սոսկալի բաներ կճչան և կմեղադրեն ձեզ ոչ թե որպես 

Քրիստոսի զինվոր, այլ սատանայի գործիք: 

Հետո, ձեր միջից նրանք, ովքեր քահանաներ և սպասավորներ են, ձեզ կհրամայվի 

հեռանալ Ինձնից դեպի գագաթ այս վերջնական մագլցման ժամանակ: Այդ մագլցումը 

Խաչի ճանապարհով խորհրդանշական /իմաստով/ է: 

Բոլորը, ովքեր հետևում են Ինձ՝ օգնելու որպեսզի այսօր աշխարհում 

վերահայտնաբերվի Իմ Ուսուցումների Ճշմարտությունը, ուր մարդկանց աչքերը 

կապված են և չեն կարողանում զանազանել փաստը և հերյուրանքը, կտառապեն 

ուրիշ տեսակի դաժանությունից: Նրանք՝ Իմ սիրելի հետևորդները, կչարչարվեն այն 

մեղադրանքներից թե իրենք պատկանում են աղանդի: Այս յուրահատուկ 

վիրավորանքը առաջարկում է որ նրանք խաբված են և սթափ բանականություն 

չունեն: Դուք պետք է հասկանաք, որ այս սոսկալի մեղադրանքը ծրագրված է ձեր 

մտքերում կասկածներ առաջացնելու համար: 

Իմ Ուղին շատ պարզ է: Դուք կարող եք հետևել Ինձ ձեր կամեցած ձևով: Բայց դուք 

պետք է պատվեք Ինձ Իմ Քրիստոնեական Եկեղեցիներում, ամենուրեք, քանի որ Ես 

ուրիշ տներ չունեմ երկրի վրա: Աղանդներն օգտագործում են այլ տներ Իմ Եկեղեցուց 

դուրս: Երբ ձեզ խնդրեն հեռանալ Իմ Եկեղեցուց, ոչ մի տարբերություն չի լինի այն 

ժամանակի հետ համեմատած երբ Իմ առաքյալներին խնդրում էին անել նույնը երկրի 

վրա Իմ գտնվելու Ժամանակ: 

Անտեսեք խայթոցները, ծաղրը և նրանց, ովքեր օգտագործում են Իմ Ուսուցումները և 

հետո շրջում դրանք, որպեսզի կարողանան մերժել այսօր ձեզ տրվող Իմ 

Պատգամները: 

Քայլեք հպարտ և առաջ գնացեք վստահությամբ, քանի որ այս մարտը պարտության 

կմատնի չարին և խաբեբայի կողմից ցանված ստերին, որը մի սոսկալի խավար է 

նետում անմեղ մարդկանց վրա, ովքեր չեն կարողանում տեսնել թե ինչ է կատարվում: 

Նրանք, ովքեր կգտնեն թե իրենք չունեն ուժն ու քաջությունը շարունակելու, խնդրում 

եմ մի վախեցեք, քանի որ Ես կտամ ձեզ յուրահատուկ շնորհներ, եթե ասեք այս 

խաչակրաց աղոթքը (108) Մագլցել Գողգոթայի բլուրը. 

Հիսուս, օգնիր ինձ գտնել խիզախությունը, քաջությունն ու համբերությունը՝ ոտքի 

կանգնելու և հաշվառվելու, որպեսզի կարողանամ միանալ Քո մնացորդ բանակին և 

մագլցել այն նույն Գողգոթայի բլուրը, որը դու ստիպված էիր կրել իմ մեղքերի համար: 
Տուր ինձ ուժը՝ կրելու Քո Խաչն ու Քո բեռը, որ կարողանամ օգնել քեզ հոգիներ փրկել: 
Ազատիր ինձ իմ թուլությունից: 
Ցրիր իմ վախը: 
Ճզմիր իմ բոլոր կասկածները: 



Բաց իմ աչքերը Ճշմարտության հանդեպ: 
Օգնիր ինձ և բոլոր նրանց, ովքեր արձագանքում են Քո Խաչը կրելու Քո Կոչին, որ 

հետևենք քեզ խորը և խոնարհ սրտով, և որ իմ օրինակով մյուսներն էլ քաղեն 

խիզախությունը՝ այդպես վարվելու: 
Ամեն: 

Ձեր սիրող Հիսուս 

 

Իմ սրբազան սպասավորների մնացած մասը 

նվիրվածության խոստում կստորագրեն նոր մեկ 

համաշխարհային կրոնին 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ սրբազան սպասավորներից ավելի շատերն են վերջապես 

արձագանքում Իմ Կանչին, չնայած այդպես անելը նրանց համար նշանակում է 

չափազանց միայնակ ուղևորություն: 

Նրանց պարտականությունն իրենց վերադասների հանդեպ է, քանի որ Ես տվել եմ 

երկրի վրայի Իմ Եկեղեցուն իրավասությունը՝ պաշտպանել Աստծո բոլոր 

զավակներին: Նրանք՝ Իմ սրբազան սպասավորները, պետք է հիմնվեն Իմ Եկեղեցու 

կողմից իրենց տրված բոլոր հրահանգների վրա  մինչև այն օրը, երբ Իմ 

Խորհուրդները կփոխվեն: Այնուհետև նրանց պարտականությունը կլինի Իմ հանդեպ: 

Իմ այն սրբազան սպասավորներին, ովքեր չեն հավատում կանխասացված 

մարգարեություններին որ երկրի վրայի Իմ Եկեղեցին կոչնչացվի ներսից, դուք կարիք 

ունեք աղոթելու, որպեսզի Ես ձեզ ուժեղ և հավատարիմ պահեմ Իմ Ուսուցումներին, 

մինչև խավարի օրը սրբի Իմ ողջ Ներկայությունը Սուրբ Խորանների մեջ աշխարհով 

մեկ: Քանի որ երբ դա տեղի ունենա, ձեր միակ պարտականությունը կլինի Իմ՝ Հիսուս 

Քրիստոսի հանդեպ: 

Թույլ մի տվեք, որ ձեր սրտերն անհանգստանան, որովհետև երբ դուք հռչակում եք 

միայն Իմ Ուսուցումների Ճշմարտությունը և սպասավորում Խորհուրդները այնպես 

ինչպես ձեզ սովորեցվել է, դա կլինի ձեր փրկարար Շնորհը: Եթե և երբ ձեզ 

հրահանագ տրվի մերժել երկրի վրա Իմ Եկեղեցու Ճշմարտությունը, ապա սա է որ 

դուք պետք է զանազանեք: 



Այդ օրը դեռ չի եկել, բայց երբ ձեր բարձրաստիճան պաշտոնյաների միջից ձեզ 

խնդրեն անտեսել Սուրբ Հաղորդությունը, այդ ժամանակ կիմանաք, որ ձեզ տրվել է 

Ճշմարտությունը: 

Նախքան այդ օրը կգա, երբ ձեզ խնդրեն ընդունել որոշակի ուսմունքներ, որը դուք ձեր 

սրտերում կիմանաք, որ երբեք չէին կարող արդարացվել Իմ կողմից, դուք 

կհասկանաք այն ավերածության սոսկալի իրականությունը, որի դեմ կանգնած է Իմ 

Եկեղեցին: 

Միայն ձեր միջից խիզախները և քաջերն են, որ կմնան Ինձ հավատարիմ, որ 

կկանգնեն Ճշմարտության համար, երբ ձեզ փորձեն ստիպել ընդունել հեթանոս ստեր: 

Դուք կշարունակեք սպասավորել Մկրտության, Սուրբ Հաղորդության, 

Խոստովանության, Ձեռնադրության, Ամուսնության և Օծման Խորհուրդները: 

Իմ սրբազան սպասավորների մնացած մասը նվիրվածության խոստում կստորագրեն 

նոր մեկ համաշխարհային կրոնին: Այդ ժամանակ է, որ դուք կբաժանվեք երկու մասի՝ 

նրանք, ովքեր հետևում են Ճշմարտությանը, և նրանք, ովքեր կընդունեն օրենքներ, որ 

տանում են միայն դեպի մի բան՝ ստորաքարշություն կեղծ աստվածների հանդեպ և 

մեղքի թողտվություն: 

Ձեզնից շատերն արդեն չեն պատվի Ինձ: Եթե չմնաք Ինձ հավատարիմ և Իմ հոտին 

սնեք ստերով, շատերը կորած կլինեն Ինձ համար: Չնայած դրան, երբ այդ հոգիները 

հասկանան, որ իրենք խաբվել են, Ես մեծ Գթասրտություն ցույց կտամ: Սակայն դուք, 

ում սովորեցրել են հասկանալ Իմ Ուսուցումները՝ պատվելու համար Իմ Սուրբ Խոսքը 

և սպասավորելու Իմ Սուրբ Խորհուրդները, կդավաճանեք Ինձ: 

Ձեր Հիսուս 

 

Ստերը, շատ հաճախ, գալիս են զգեստավորված որպես 

լավ բաներ 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, որքան եմ Ես ցանկանում որ սերը բազմապատկվի աշխարհում, 

քանի որ այդ ժամանակ մարդն իսկապես կսիրի իր հարևանին այնպես, ինչպես Իմ 

Հայրն է կարգադրել, և պատերազմներ չեն լինի: 

Պատերազմները Միակ Ճշմարիտ Աստծո հանդեպ հավատի պակասի արդյունք են: 

Դրանք առաջանում են վախից, ատելությունից և հպարտությունից, որոնք բոլորն էլ 

բոցավառվում են սատանայի ուժով: Մինչ ավելի շատերն են հեռանում Աստծուց և 

մերժում փառահեղ հավիտենության կյանքի համար իրենց հոգիները 



նախապատրաստելու կարիքը, մարդիկ ավելի շատ սխալների մեջ կընկնեն: Երբ չեն 

կարողանում տեսնել Ճշմարտությունը, մարդիկ ավելի շատ նախատրամադրվում են 

հավատալ ստերին: Ստերը, շատ հաճախ, գալիս են զգեստավորված որպես լավ 

բաներ: Նրանք քողարկվում են որպես ցանկալի արարքներ, արդար 

գործողություններ, հաճույք և որպես այլընտրանք բնականին: 

Չարը հազվադեպ է որպես այդպիսին երևում, որովհետև այդ ձևով չէ, որ սատանան 

պլանավորում է իր խաբեությունը մարդկության հանդեպ: Նա՝  չարը, ում գործերը 

երևում են թույլ հոգիների խոսքերի, արարքների և գործողությունների միջոցով, 

զգուշանում է երբեք չբացահայտվել: Նա հանդիպում է որպես հոգատար, հաճելի այն 

խեղճ հոգիների միջոցով, որոնց մեջ ներթափանցում է, և միշտ ներկայացնում է մի 

գրավիչ ֆասադ: Խորամանկ, նա դրդում է մարդկանց կատարել չար 

գործողություններ գայթակղության միջոցով և դա անում է օգտագործելով նրանց 

ամենախոցելի թուլությունները: Չնայած սովորաբար նա գայթակղեցնում է 

զգայարանների միջոցով, նա դիմում է նաև նրանց ովքեր փնտրում են 

Ճշմարտությունը իրենց հավատի մեջ: Այդ ժամանակ է, որ նա՝ սատանան, տանում է 

հոգիներին մի թակարդի մեջ, ուր նրանք ընդունում են վատը որպես լավ: 

Միայն ավելի ուշ էտապում է որ հոգիները զգում են որ ինչ-որ բան սխալ է, երբ նրանք 

անհարմարություն և տհաճություն են զգում: Մինչ այդ իրենց հարևանի հանդեպ 

ատելությունն ու արհամարհանքն ի ցույց են դրվում իրենց հոգիների մեջ: Հետո 

նրանք կհավատան, որ այդ գործողությունները, որոնք իրենք ձեռնարկում են Աստծո 

Անվամբ, բայց որոնք վիրավորում են Աստծուն, Աստծո Փառքի համար են:  

Երբ պատերազմ է ստեղծվում Աստծո Անվամբ, սովորաբար Աստծուն չէ, որ 

աշխարհի բանակները պատվում են: Երբ սպանում են ազգերին և ասում թե 

պատվում են Աստծուն, նրանք հեռացնում են իրենց Աստծուց և կանգնում գազանի 

կողքին: 

Գազանը ծրագրում է մարդկության ոչնչացումը երկու ձևով, ժամանակի այս 

հատվածում: Առաջին հերթին նա ոչնչացնում է կյանքը աբորտի, սպանության և 

պատերազմի միջոցով: Երկրորդ հերթին, նա հարձակվում է երկրի վրայի Իմ 

Եկեղեցու վրա, որպեսզի բոլոր եկեղեցիները, որոնք պատվում են Ինձ՝ Հիսուս 

Քրիստոսին և Իմ սիրելի Հորը, ոչնչացվեն: Այս ձևերով նա կգողանա հոգիներ և 

կարգելի նրանց, որ հետևեն Ճշմարտությանը և ժառանգեն Իմ Թագավորությունը: 

Ձեր Հիսուս 


