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Հատոր 4
7 հունիսի, 2013թ. – 31 մարտի, 2014թ.

Ես հրաշքներ կստեղծեմ աշխարհով մեկ՝ ապացուցելու 
համար թերահավատներին, որ այդ Ես՝ Հիսուս 
Քրիստոսն է, որ ուղարկել եմ Իմ մարգարեին Իմ 
Երկրորդ Գալուստի համար ձեզ բոլորիդ 
նախապատրաստելու
Ուրբաթ, 7 հունիսի, 2013թ., ժ. 23:45

Իմ սիրելի աղջի՛կ, բոլոր նրանք, ովքեր գիտեն Ճշմարտությունը և ընդունում են Իմ 
Հոր Գրքում պարունակվող մարգարեությունները, պետք է ընդունեն, որ Նա շնորհել է
աշխարհին ամենամեծ Գթասրտությունը:

Հիմա, երբ ժամանակն ավելի է մոտենում Իմ Երկրորդ Գալուստի համար, նրանք, 
ովքեր ճանաչում են Իմ Ձայնը և լսում են Ինձ, պետք է նվիրաբերեն իրենց ժամանակը 
վստահանալու և տարածելու Իմ Խոսքը և աղոթեն իրենց բոլոր եղբայրների և 
քույրերի փրկության համար: 

Իմ սիրելի աշակերտնե՛ր, Իմ Շնորհները հեղվում են ձեզ վրա, և դուք պետք է վստահ 
մնաք, երբ օգնում եք ուրիշներին նախապատրաստվել Իմ Երկրորդ Գալուստին: 
Նույնիսկ եթե նրանք անպատվություններ են ճչում ձեզ վրա, պետք է հանդարտ մնաք:
Այս Առաքելությունը կլինի ամենից շատ զրպարտվածը Իմ Խաչելությունից ի վեր, 
բայց իմացեք, որ այս Առաքելությունն է որ կփրկի միլիարդավոր հոգիներ:

Սա Իմ ժամանակն է: Սա Իմ սիրելի Հոր կողմից Ինձ հատկացված ժամանակն է, 
ինչպես համաձայնեցվել է: Սա Իմ Թագավորման ժամանակն է, երբ Նոր Երկինքն ու 
նոր երկիրը կմիանան որպես մեկ: Ճիշտ ինչպես Իմ Հոր Կամքը կատարվում է 
Երկնքում, նույնպես այն կկատարվի երկրի վրա: Բոլորը կդառնան մեկ: 
Ատելությունը, տառապանքն ու չարի զորությունը կդադարեն: Հիմա ձեր կողմից 
արվող յուրաքանչյուր ջանք՝ ձեր սեփական հոգիները փրկելու համար և ուրիշներին 
փրկելու համար ասվող աղոթքները արժեն դա, անկախ նրանից, թե որքան դժվար է 
այդ: Թող նրանք գոռան ձեզ վրա, խարազանեն ձեզ, զրպարտեն ձեզ, ձեզ կոչեն 
ստախոս և դաժանորեն վարվեն: Որքան ավելի շատ տառապեք, այնքան ավելի շատ 
հոգիներ կբերեք Ինձ:

Ես բացել եմ այս ճանապարհը, և այն պահպանվում է Երկնքի բոլոր հրեշտակների 
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կողմից: Յուրաքանչյուր չար ոգի առաջ կբերի պառակտում, կստեղծի խոչընդոտներ և
կփորձի կանգնեցնել ձեզ դեպի Ինձ քայլելուց, բայց դա անօգուտ կլինի: Նրանք չեն 
կարող կանգնեցնել Ինձ, որ հասնեմ ձեզ կամ ձեզ ավելի մոտիկ բերեմ: Դուք կլինեք 
միլիարդներով: Նրանք, ովքեր մերժում են նախապատրաստվել հիմա, կանեն դա 
ժամանակին: Դուք չպետք է նրանց թույլ տաք, որ ձեզ դանդաղեցնեն, քանի որ 
ժամանակը կարճ է:

Ձեզնից յուրաքանչյուրին Իմ Մնացորդ բանակում կտրվեն յուրահատուկ Շնորհներ, և 
Ես կստեղծեմ հրաշքներ աշխարհով մեկ՝ ապացուցելու համար թերահավատներին, 
որ այդ Ես՝ Հիսուս Քրիստոսն է, որ ուղարկել եմ Իմ մարգարեին ձեզ բոլորիդ Իմ 
Երկրորդ Գալուստին նախապատրաստելու համար:

Ձեր Հիսուս

Իմ զավակների մոլուցքը աշխարհիկ իրերի հանդեպ և 
ստորաքարշությունը անձնական հարստության հանդեպ
բաժանում է նրանց Աստծուց
Շաբաթ, 8 հունիսի, 2013թ., ժ. 23:00 
 Իմ սիրելի աղջի՛կ, մինչ մարդկությունն ավելի խորն է ընկղմվում մեղքի մեջ, նրանք 
շարունակում են փնտրել նյութական իրեր, որոնք նրանց հավատացմամբ 
կբավարարեն այն բաց ցավը, որն իրենք զգում են ներքուստ, քանի որ ոչինչ չի կարող 
նրանց սփոփանք բերել, երբ նրանք այդքան հեռու են հեռացել Ինձնից: Ոչ մի պահ 
նրանք չեն մտածում Իմ մասին, այնպես որ բռնված են աշխարհի բարիքները 
հետապնդելուց, անօգուտ բաներ, որոնք ոչինչ չեն բերում, միայն ավելի ու ավելի 
շատի հանդեպ ցանկություն:

Կան նաև այնպիսիք, որոնց սերն աշխարհի գրավչությունների հանդեպ նշանակում է,
որ նրանք դառնում են անհագուրդ: Նրանք փնտրում են ավելի մեծ, և իրենց 
հավատացմամբ, ավելի արժեքավոր ունեցվածքներ: Ի վերջո նրանք կառուցում են 
սրբավայրեր իրենք իրենց համար: Այստեղ է, որ  նրանք ընկղմվում են 
հուսահատության մեջ, որովհետև որքան ավելի շատ հարստություն և ճոխություն են 
ձեռք բերում, այնքան ավելի շփոթված և խելակորույս են դառնում: Նրանք կորցնում 
են հետաքրքրությունն ուրիշ մարդկանց նկատմամբ, և շուտով դառնում են 
մեկուսացված, քանի որ բռնվում են սարդոստայնի մեջ՝ հյուսված չարի ոգու կողմից՝ 
նրանց ծուղակը գցելու և նրանց հոգիները ոչնչացնելու համար:

Իմ զավակների մոլուցքը աշխարհիկ իրերի հանդեպ և ստորաքարշությունը 
անձնական հարստության հանդեպ բաժանում է նրանց Աստծուց: Ունեցվածքի 
հանդեպ ձեր սեփական սերը ոչնչացնում է ձեր հարևանի հանդեպ ձեր սերը: Դուք 
դառնում եք եսասեր այն աստիճան, որ հոգ չեք տանում ուրիշների 
դժբախտություններին: Ահա այսպես է, որ դուք չեք ենթարկվում Աստծո Խոսքին:

Դուք պետք է դադարեցնեք հարստության նկատմամբ ձեր հետապնդումը: Այդ 
ժամանակ դուք ավելի մաքուր կդառնաք սրտով: Բայց թույլ տվեք, որ այդ խորամանկ 
մեղքը ամպի ձեր միտքը, և դուք երբեք չեք լինի հոգով մաքուր, և դրանով՝ ոչ հարմար՝
Իմ առջև գալու: Նրանք, ովքեր աղքատ են, ավելի քիչ ունեն որ գայթակղեցնի նրանց 



առանձնանալ Ինձնից: Նրանք, ովքեր հարուստ են, աղքատ են նրանով, որ շատ բան 
ունեն սովորելու նախքան կկարողանան խոնարհեցնել իրենք իրենց Իմ Աչքում:

Երբ կսովորեք, որ երբ մարդը դնում է աշխարհիկ հաճույքներն Ինձնից առաջ, ապա 
նա երբեք չի կարողանա նախապատրաստել իր հոգին որպեսզի մտնի Իմ Նոր 
Դրախտ:

Ձեր Հիսուս

Երբ Նոր Երուսաղեմը ներքև գա աշխարհի վրա փողերի 
ձայնով, լույսերը կլցնեն երկինքը, և բոլորը լուռ կլինեն
Կիրակի, 9 հունիսի, 2013թ., ժ.23:15

Իմ սիրելի աղջի՛կ, ցավը, որին ֆիզիկապես դիմանում ես այս ժամանակ, հոգիներ 
փրկելու համար է, ովքեր այնքան հեռու են հեռացել Ինձնից, որ եթե դու չառաջարկես 
դա Ինձ որպես զոհաբերվող հոգի, նրանք ընդմիշտ կորած կլինեն Ինձ համար: Միշտ 
հիշիր, թե Ինձ որքան շատ է վիրավորում և Իմ Սիրտը կոտրում, երբ Ես կորցնում եմ 
նույնիսկ մեկ հոգու:

Իմ Սերը մարդկության հանդեպ մնում է անխախտ, քանի որ ոչ մի բան երբեք չի 
կարող կանգնեցնել Ինձ յուրաքանչյուր թանկագին հոգու սիրելուց: Ես այնքան շատ 
եմ սիրում նրանց, որ Ընծան, որը Ես տվել եմ քեզ, աղջի՛կս, տեսնելու Աստծո բոլոր 
զավակներին ինչպես Նա է տեսնում նրանց, սրտի մաքրությամբ, երբեք չի 
վերջանում: Ահա թե ինչու ես դու այդքան շատ տառապում, փոքրի՛կս: Դա ոչ թե 
նրանց պատճառով է, որոնց զայրույթը վիրավորում է քեզ, այլ այն հոգիների 
պատճառով է, ովքեր սոսկալի խավարի մեջ են, որ դու կրում ես այդ նոր ֆիզիկական 
չարչարանքները, և որոնց ճակատագիրը սարսափեցնում է քեզ:

Խնդրում եմ հասկացիր, որ երբ դու դառնում ես անհամբեր և վրդովված այդ ցավալի 
փորձությունների պատճառով, դրանք ոչինչ են համեմատած այն ուժգին 
տառապանքին, որն սպասում է այդ հոգիներին, ովքեր կվերցվեն գազանի կողմից: 
Այն ոչինչ է՝ համեմատած այն հոգիների հետ, ովքեր պետք է կրեն տառապանքի ցավը
քավարանում: Որքա՜ն քիչ նշանակություն կունենա դա քեզ համար, երբ տեսնես թե 
ինչպես եմ Ես պոկում այդ հոգիներին գազանի ճանկից, ովքեր այլապես ի վիճակի 
չէին լինի իրենք իրենց փրկել:

Աղջի՛կս, անկախ նրանից թե որքան ցավոտ է այդ տառապանքը, այն նշանակություն 
չի ունենա, երբ Ես միավորեմ Աստծո զավակներին, երբ ամենա Փառահեղ Դրախտն 
իջնի Մեծ Օրը: Երբ Նոր Երուսաղեմը ներքև գա աշխարհի վրա փողերի ձայնով, 
լույսերը կլցնեն երկինքը, և բոլորը լուռ կլինեն այդ ժամանակ հրեշտակների ձայնի 
առաջ, որոնց երգեցողությունը կհասնի յուրաքանչյուր հոգու նախքան վերջնական 
պահը: Դա կլինի վերջին ժամը, երբ Ես կգամ դատելու ապրողներին և մեռածներին:

Ձեր Հիսուս

Դուք չպետք է վախենաք, քանի որ այն, ինչ Ես խոստացել
եմ՝ ձերն է, և դա ձեր Ժառանգությունն է
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, աշխարհին պետք է ասել, որ Իմ վերադառնալու Ժամանակը մոտ 
է: Իմ Ժամանակն արդեն սկսվել է, մինչ Ես ձգտում եմ շրջել մարդկությանը դեպի Ինձ 
նախքան Իմ Մեծ Օրը:

Ես նախապատրաստում եմ ձեզ բոլորիդ այս ժամանակ, չնայած շատերը կփակեն 
իրենց ականջները: Ես անում եմ դա սիրով, ձեզնից յուրաքանչյուրիդ համար, ում Ես 
սիրում եմ, ձեզնից յուրաքանչյուրիդ համար, ում Ես տվեցի Իմ Մարմինը: Դուք 
ականատես կլինեք Իմ Միջամտությանը, երբ Ես կբացեմ մարդկության աչքերը, և 
որին հստակորեն ականատես կլինեն:

Հրաշքներ տեղի կունենան երբ Իմ Առաքելությունն ընդունվի: Իմ Ներկայությունը 
կզգացվի, և Ես Ինքս Ինձ հայտնի կդարձնեմ Մեծ Գթասրտության Գործողությունների
միջոցով: Այս պլանը ձեզ ետ գրավելու համար է, շրջելու համար դեպի Իմ Փառահեղ 
Փրկությունը ձեզնից նրանց, ովքեր այլևս չեն հավատում թե Ես Գոյություն ունեմ:

Ես Թագավորն եմ, Ով կթագավորի Նոր Դրախտի վրա՝ խոստացված Ինձ Իմ Հոր 
կողմից: Նրանց, ովքեր չեն ճանաչում Ինձ, լսեք Ինձ հիմա: Դուք Իմն եք: Ես բերում եմ 
ձեզ Կյանք, ոչ այնպիսին որ դուք գիտեք այս երկրի վրա, այլ Հավիտենական Կյանք:

Դուք չպետք է վախենաք, քանի որ այն, ինչ Ես խոստացա, ձերն է, և դա ձեր 
Ժառանգությունն է:

Այս Թագավորությունն այն է, ինչի համար դուք ծնվել եք, որպեսզի Աստված՝ Իմ 
Սիրելի Հայրը, կարողանա վերա ստեղծել աշխարհն այնպես, ինչպես այն Սկզբում էր,
քանի որ Նա է ստեղծել այն: Նա Վերջն է, քանի որ երբ Մեծ Օրը գա, այլևս 
տառապանք չի լինի, քանի որ Նոր Սկիզբը՝ Հավիտենական Կյանքը, կներկայացվի 
նրանց, ովքեր ընդունում են Աստծո Սերը: Դուք պետք է դառնաք ավելի վստահող, 
ավելի քիչ ցինիկ, և ընդունեք, Կյանքի Մեծ Ընծան, որը կարող է միայն գալ կատարյալ 
Աստծուց:

Միայն Աստված կարող է ստեղծել այդպիսի հրաշք՝ Կյանքի Ընծան:

Միայն Աստված կարող է տալ ձեզ Հավիտենական Կյանք, ուր մահը պարտության 
կմատնվի, և նրա հետ՝ ամեն չարիք:

Դուք պետք է նայեք ապագային ակնկալությամբ: Դուք պետք է փորձեք լսել այս 
Պատգամներին, քանի որ դրանք կլինեն այն պորտալարը որի կարիքը կունենաք, 
քանի որ առջևում սպասվող օրերը կդառնան ավելի խավար:

Իմ ցանկությունն է, որ ձեզնից ոչ մեկը չանհանգստանա, չմտահոգվի, վախեցած կամ 
տխուր չզգա, քանի որ Իմ Փառահեղ Օրը կնշանակի, որ Ես կսրբեմ ամեն մի արցունք, 
ցավ, տխրություն և տառապաք ձեզնից և կմաքրեմ ձեզ Իմ Մեծ Փառքով:

Դուք կզգաք մաքուր հարատև երջանկություն վերջապես: Ամեն ինչ, որ երբևէ 
երևակայել եք որպես Երկնքի վիճակ, կլինի ձերը:

Եթե չեք կարող պատասխանել Ինձ հիմա, վստահության պակասի պատճառով, Ես 
կօգնեմ ձեզ եթե կանչեք Ինձ: Խնդրեք Ինձնից Վստահության Ընծան այս խաչակրաց 
աղոթքի միջոցով:

Խաչակրաց աղոթք (109) Վստահության Ընծայի համար.
Ո՛վ իմ սիրելի Հիսուս, 



Օգնիր ինձ վստահել Քեզ:
Վստահել Քո Խոստումին, որ նորից կգաս:
Ընդունել Քո Երկրորդ Գալուստի Ճշմարտությունը:
Վստահել Հայր Աստծո Խոստումին, երբ Նա ասաց, որ կտա Քեզ Քո 
Թագավորությունը:
Օգնիր ինձ վստահել Քո Ուսուցումներին, աշխարհը փրկելու Քո Պլանին:
Օգնիր ինձ ընդունել, Շնորհով, Քո Ընծաները:
Օգնիր ինձ վստահել Քեզ, որ կորցնեմ իմ վախը և կարողանամ թույլ տալ, որ Քո Սերը 
ողողի իմ սիրտն ու հոգին:
Ամեն:

Ո՜հ, որքա՜ն եմ Ես տենչում սփոփել ձեզ, թեթևացնել ձեր վախը, անհանգստությունն 
ու հոգսերը: Որքան եմ Ես ցանկանում անցումը դարձնել որքան հնարավոր է առանց 
ցավի, որպեսզի ստիպված չլինեք տառապել գազանի ձեռքին, ում աշխատանքը 
կերևա Աստծո թշնամիների միջոցով:

Եթե դուք ամբողջապես վստահեք Ինձ և ինքներդ ձեզ հանձնեք Իմ Գթասրտությանը, 
Ես հանդիսավորապես խոստանում եմ որ Իմ Գթասրտությունը կկարճացնի այն 
ժամանակը, երբ մարդկային տառապանքը կավելանա նրանց չարության 
պատճառով, ովքեր ցանկանում են ձեզ տառապանք պատճառել:

Ես խոստանում եմ որ Իմ Միջամտությունը, հրաշքների միջոցով, կարթնացնի նրանց 
ովքեր ամենաշատն օգնության կարիք ունեն՝ Ճշմարտության մասին իմանալու: Երբ 
Աստծո Ճշմարտությունն ընդունվի նրանց  կողմից, ովքեր իսկապես չեն հասկանում 
նորից գալու Իմ Խոստումը, բայց ընդունում են այն իրենց սրտերում, այդ ժամանակ 
տառապանքը կնվազի, և Ես Գթասրտություն ցույց կտամ միլիարդավոր հոգիների:

Այնուամենայնիվ, ձեր վստահությունն Իմ հանդեպ կօգնի ձեզ տեսնել 
Ճշմարտությունը: Երբ ընդունեք Ճշմարտությունը, կընդունեք Իմ Նոր 
Թագավորության Բանալիները:

Ձեր Հիսուս

Երբեք մի արեք դա, քանի որ դա այն մեղքն է, որն իր 
կեղծավորությամբ նողկանք է պատճառում Ինձ
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, մինչ Ես փորձում եմ Իմ ողջ Զորությամբ բոցավառել 
հավատացողների սրտերը, առաջին հերթին, աշխարհին տրվող Իմ այս 
Պատգամներում, Ես պետք է նախազգուշացնեմ նրանց, ովքեր մեկ անգամ նորից վատ
են խոսում Իմ Սուրբ Խոսքի մասին: Մինչ Ես փնտրում եմ հավատի մեջ գաղջերի 
հոգիները, ինչու՞ պետք է ձեզնից նրանք, ովքեր ասում են թե գիտեն Իմ Անունը, 
մերժեն Ճշմարտությունը, երբ այն տրվում է ձեզ Աստծո Գառան կողմից այս 
Պատգամների միջոցով:

Ո՞ր մարդը կխոսեր ձեզ հետ այս ձևով, Իմ Անվամբ, և կհամարձակվեր կանգնել ձեր 
առաջ: Ոչ մեկը: Միայն Աստծո Զորության միջոցով կարող է Իմ Խոսքը հայտնի 
դարձվել ձեզ պարզ լեզվով:



Մարդը կշարունակի մեղանչել, անկախ նրանից, թե կգործի այն մեղքերը, որոնք 
նույնն են ձեր բոլորիդ համար, թե դրանք ծանր բնույթի կլինեն: Դուք բոլորդ 
մեղավորներ եք:

Մի մեղավորը երբեք չի կարող թողություն տալ մեկ ուրիշին Իմ Անվամբ, եթե դա 
չլինի Իմ Իշխանությամբ՝ Խոստովանության Գործողության միջոցով, որն ազատում է 
ձեզ մեղքից մի կարճ ժամանակով: Ոչ մի մեղավոր չի կարող դատապարտել մեկ այլ 
մեղավորի Իմ Անվամբ, քանի որ դա նրանց իրավունքը չէ: Երբ դատապարտում եք 
մեկ այլ մեղավորի, անկախ նրանից նրանք մեղավոր են թե ոչ Աստծո դեմ նույնիսկ 
ամենալուրջ մեղքի մեջ, դուք կդառնաք այնպիսի սևացած հոգի, ինչպիսին այն մարդն
է, ում դուք բացահայտորեն դատապարտում եք Իմ Անվամբ:

Մի՞թե չգիտեք, թե ինչպես եք Ինձ ցավ և վիշտ պատճառում, երբ վիրավորում եք 
միմյանց: Մի՞թե ընդհանրապես Ինձ չեք հասկացել: Չե՞ք իմացել թե ինչու Ես մեռա 
ձեզ համար: Ձեզնից նրանց, ովքեր դեռևս չեն հասկանում Ճշմարտությունը, դուք 
պետք է լսեք Ինձ հիմա: Ես չեմ դատապարտում ձեզ ձեր մեղքերի համար, քանի որ 
Ես սիրում եմ ձեզ և կներեմ ձեզ ցանկացած մեղքի համար, անկախ նրանից թե այն 
որքան սոսկալի կարող է լինել: Բայց երբ դուք ինքներդ ձեզ հավասար եք 
հայտարարում, Իմ Անվամբ, և դատում մեկ այլ մեղավորի՝ օգտագործելով Իմ Անունը,
Ես ձեզ նույնպես կդատապարտեմ:

Ձեզնից ոչ մեկը, անկախ նրանից թե ինչպես եմ Ես ձեզ սիրում, չի կարող դատել 
մյուսին: Միայն Ինձ՝ Հիսուս Քրիստոսին է տրվել Իշխանությունը Իմ Հոր կողմից՝ 
Դատելու մարդկությանը, ուրիշ ոչ մեկին: Եթե դուք գործում եք այս մեղքը, ստիպված 
կլինեք կանգնել Իմ Դատաստանի առաջ: Երբեք մի արեք դա, քանի որ դա այն մեղքն 
է, որն իր կեղծավորությամբ նողկանք է պատճառում Ինձ:

Ժամանակը գրեթե մարդկության վրա է, որ Ճշմարտությանն ականատես լինեն: 
Շատերը չէ, որ կարձագանքեն Իմ Կանչին, ներառյալ նրանք ովքեր ասում են թե 
հավատարիմ են Ինձ, մինչև որ Իմ Հայրը ցած նետի շատ պատիժներ: Այնքան կույր եք
դուք Հավիտենական Կյանքի Ճշմարտության հանդեպ, այնքան անընկալուն եք 
Աստծո Խոսքը լսելու, որ միակ ճանապարհը որ լսեք, այն է, երբ երկնային 
պատիժները կբերվեն ներքև ձեզ վրա:

Երբ շատերից առաջինը իջնի ձեզ վրա, շատերը կասեն թե դրանք բնական աղետներ 
են, բայց երբ դրանք անձրևեն ձեզ վրա արագորեն, և երբ փախչելու տեղ չեք ունենա, 
միայն այդ ժամանակ կիմանաք, որ Աստծո Ձեռքն է, որ իջնում է ձեզ վրա:

Իմ Հայրը կցնցի ողջ աշխարհը: Ձեզնից նրանք, ովքեր կասկածում են որ Նա 
Գոյություն ունի, կիմանան, որ այդ իրադարձությունները հնարավոր չէ միայն 
բնությանը վերագրել: Ձեզնից նրանք, ովքեր հավատում են Ինձ, բայց ծաղրում են այս 
Աստվածային Պատգամները, կուտեք ձեր բառերը և կցանկանաք կտրել ձեր 
լեզուները, որովհետև շուտով կհասկանաք, թե ինչպես են ձեր չար խոսքերը 
վիրավորում Ինձ: Դուք ոչ  միայն հայհոյում եք Աստծուն, այլև խանգարում եք այս 
Աստվածային Առաքելությանը հոգիներ փրկել:

Ամեն մի հոգու համար որ մերժում եք Ինձ, դուք կտառապեք հավիտենությունը: Երբ 
հանդգնորեն կանգնեք Աստծո Դեմքին, ձեզ չի թույլատրվի այդպես անել: Հիշեք, 
անկախ նրանից, թե որքան եմ Ես ձեզ սիրում, Ես կմիջամտեմ, եթե փորձեք 



սաբոտաժի ենթարկել Աստծո Աշխատանքը մարդկությանը փրկելու այս Վերջնական 
Առաքելության մեջ:

Աշխարհին Ճշմարտության Գիրքը տալու ժամանակը հիմա տեղի է ունեցել: Եթե 
հետևեք Ինձ, բայց հիմա Ինձ չընդունեք, մինչ Ես Կանչում եմ ձեզ, մի անհանգստացեք,
քանի որ Ես չեմ դատի ձեզ: Բայց եթե փորձեք խանգարել Ինձ Աստծո զավակներին 
փրկելու, Ես ձեզ ցած կգցեմ:

Ձեր Հիսուս
Փրկիչ Մարդկության

 Աստված չի ակնկալում որ դուք անցկացնեք ձեր 
ժամանակը՝ անտեսելով ամենօրյա 
պարտականությունները կամ այն ժամանակը, որն անց 
եք կացնում ընտանիքի և ընկերների հետ
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ մարդ սկսում է հավատալ իր անպարտելիությանը, նա կորած 
է:

Այնքան շատերն են կորցնում թանկագին ժամանակը, ովքեր չեն ընդունում որ կյանքը
երկրի վրա միայն մի փոքր մասն է իրենց հոգևոր ճամփորդության մեջ դեպի Իմ 
Թագավորություն: Ես ի նկատի ունեմ այն ժամանակը, որը տրվել է ձեզ Աստծո 
կողմից, որի ընթացքում դուք պետք է ապրեք Նրա Պատվիրաններին 
համապատասխան, եթե պետք է հասնեք Հավիտենական Կյանքի: Եթե չեք ընդունում 
Աստծուն, ապա ինքներդ ձեզ կտրում եք Նրանից:

Երբ դա անում եք, ձեր կյանքը կկարճանա, և ուստի, Հավիտենական Կյանքի Ընծայի 
փոխարեն ձեր կյանքը կավարտվի, երբ մեռնեք այս կյանքում: Դուք չպետք է այս 
կյանքում ձեզ տրված ժամանակը կորցնեք՝ ծախսելով այն անօգուտ իրեր հավաքելու 
վրա, որոնք ժամանակի հետ փոշի կդառնան:

Աստված չի ակնկալում, որ դուք անցկացնեք ձեր ժամանակը՝ անտեսելով ամենօրյա 
պարտականությունները կամ այն ժամանակը, որն անց եք կացնում ընտանիքի և 
ընկերների հետ: Դա չի նշանակում, որ եթե վայելում եք կյանքի պտուղները երկրի 
վրա, ապա չեք կարող համապատասխանել Տիրոջ ուղիներին: Կարող եք:

Աղջի՛կս, Ես ցանկանում եմ հայտնի դարձնել, որ շատ խառնաշփոթ կա մարդկության
հանդեպ Իմ ցանկությունների մասին, երբ Ես ցանկանում եմ որ մարդիկ հետևեն Իմ 
Ուսուցումներին:

Ծիծաղը լավ է: Ընկերակցությունը կարևոր է: Իրականացվող կյանքը վայելելը լավ է, 
եթե ցույց եք տալիս խոնարհություն և փառաբանում Աստծուն, իսկ հետո 
շնորհակալություն հայտնում նույնիսկ ամենափոքր հաճույքի համար: Այս կյանքում 
ուրիշների բարօրության համար ձեր ստացած ցանկացած Ընծա կարող է գալ միայն 
Աստծուց: Թե ինչպես կօգտագործեք այդ Ընծաները, կարևոր է ձեր հոգու փրկության 
համար, երբ Աստծո կողմից տրված Ընծաները կիսվում են ուրիշների հետ: Բիզնեսի 
տաղանդով ծնվածները պարտավորություն ունեն ապահովելու, որ այն դրվի լավ 



օգտագործման համար, ուրիշների օգուտի համար: Մյուսները կօգտագործեն իրենց 
Ընծաները՝ հոգ տանելու իրենց հարևանների համար և ուրիշ մարդկանց կյանքում 
ուրախություն բերելու համար: Կան նաև այն հոգիները, ովքեր տառապում են: Այդ 
տառապանքը նույնպես մի Ընծա է, քանի որ նրանք կօգնեն փրկել ուրիշների կյանքը, 
և այդպես անելով, կստանան ամենամեծ Ընծան՝ Հավիտենական Կյանը:

Կյանքը տրվում է Աստծո կողմից որոշակի նպատակով՝ Աստծուն փառք տալու և 
Նրա զավակներին խրախուսելու համար, որ միավորվեն Նրա հետ վերջապես, երբ 
կյանքը փոխվի: Աստծո զավակներին նախապատրաստում են այդ փոփոխության 
համար, երբ վերջապես Ադամին և Եվային խոստացված փառահեղ Հավիտենական 
Կյանքը կդառնա նրանցը:

Կարևոր է փորձել և որքան հնարավոր է շատ սեր և կարեկցանք ցույց տալ միմյանց 
հանդեպ, ճիշտ ինչպես կակընկալեիք որ Ես վարվեմ  ձեզ հետ, երբ գամ Դատելու: 
Ամեն օր դուք պետք է հարցնեք ինքներդ ձեզ, ձեր կատարած յուրաքանչյուր արարքի 
համար. Արդյոք դա կգոհացնե՞ր Աստծուն, արդյոք բավարար չափո՞վ եմ անում՝ 
Աստծո Պատվիրաններին հետևելու համար, արդյոք խախտու՞մ եմ Աստծո 
Օրենքները, և եթե այդպես է, ապա ի՞նչ կլինի դրանց հետևանքը:

Անտեսեք ուրիշների կարինքերը, և ձեր կարիքները կանտեսվեն: Վիրավորեք 
ցանկացած Աստծո զավակի միտումնավոր ձևով, և կտառապեք: Սպանեք Աստծո 
ցանկացած զավակի, և կյանք չեք ունենա: Կյանքը երկրի վրա, չնայած այն կարող է 
բերել շատ սեր, ուրախություն և հույս, լի է փորձություններով: Յուրաքանչյուր 
փորձության պետք է դիմակայել, և դուք պետք է ընդունեք, որ դա Աստծո՝ Իր 
զավակների մաքրագործման պլանի մի մասն է:

Երբ ձեր կյանքն ապրում եք առանց Աստծուն ընդունելու, ապրում եք ձեր սեփական 
ցանկություններին համապատասխանեցնելու կյանքով: Երբ չեք տեսնում Աստծո 
կողմից դրված չափանիշները, կկորցնեք ձեր ճանապարհը: Եթե այնքան եք 
հեռանում, որ չեք կարողանում գտնել ձեր հետդարձի ճանապարհը, ապա պետք է 
աղոթեք, որ Աստծո Շնորհն օգնի ձեզ:

Աստծուն արված յուրաքանչյուր խնդրանքի միշտ պատասխան է տրվում, եթե այն 
ձեր հոգու բարօրության համար է, և  նրանց կարիքների համար ում սիրում եք:   

Ձեր Հիսուս

Հռոմեական կայսրության մեջ կլինի, որ ամենամեծ 
պղծությունը կբարձրանա Իմ դեմ
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ճիշտ ինչպես Ես միայնակ քայլեցի Գողգոթայի գագաթ տանող 
դանդաղ և ցավոտ ճանապարհով, նույն կերպ կքայլի Իմ մնացորդ բանակը:

Երբ Ես քայլում էի այդ տառապալից բլուրն ի վեր, Ինձ շրջապատել էին հարյուրավոր 
հռոմեացի զինվորներ, որ փակում էին նրանց ճանապարը, ովքեր ցանկանում էին 
սփոփել Ինձ: Չնայած անհրաժեշտություն չկար որ այդքան մեծ թվով զինվորներ 
հսկեին մեկ մարդու, նրանց ներկայությունը մի շարք բաներ ցույց տալու համար էր: 
Նրանք ցանկանում էին ցույց տալ Իմ հետևորդներին և բոլոր նրանց, ովքեր 



կհամարձակվեին տարածել Իմ Ուսուցումները, թե ով էր պատասխանատու: 
Ագրեսիայի այդ գործողությունը վախեցնելու և ճնշելու համար էր նրանց, ովքեր 
նվիրվածություն էին ցույց տալիս Ինձ:

Հրեաները մերժեցին Ինձ, իսկ հետո դավաճանեցին: Հռոմեացիները խաչեցին Ինձ, և 
Հռոմում էր, որ Իմ սիրելի առաքյալ Պետրոսին հանձնարարվեց կառուցել երկրի 
վրայի Իմ Եկեղեցին, քանի որ Ես ցանկանում էի, որ Իմ Եկեղեցին կազմվի նրանց մեջ, 
ովքեր հալածեցին Ինձ:

Քանի որ Իմ Երկրորդ Գալուստը տեղի կունենա շուտով, և քանի որ Իմ կողմից 
խոստացված հետ գալու՝ մարդկությանը փրկելու Վերջնական Առաքելությունը 
բացահայտվում է, պատմությունը կկրկնվի: Հրեաները դեռևս կմերժեն Ինձ, մինչև 
Նախազգուշացումը տեղի կունենա: Աստծո թշնամիները կբարձրանան Իմ դեմ, 
ամենուրեք: Նրանք, ովքեր սիրում են Ինձ, և նրանք, ովքեր ասում են թե հարգում են 
Ինձ, կդավաճանեն Ինձ:

Հռոմեական կայսրության մեջ կլինի, որ ամենամեծ պղծությունը կբարձրանա Իմ դեմ:
Բաբելոնը՝ Հռոմեական կայսրության տունը և ուր գտնվում են ազգերը, որոնք լքել են 
Աստծուն հանուն կեղծ աստվածների, կլինի այն նստավայրը, որտեղից դուրս 
կնետվեն բոլոր ստերը:

Տասը եղջյուրներով գազանը Եվրոպան է, և Հռոմում մի բանակ կբարձրանա Իմ դեմ: 
Նրանք պատասխանատու կլինեն, նորից, խաչելության համար, նախքան Մեծ Օրը: 
Նրանք կբերեն վերջնական վիրավորանքը, երբ խաչեն և ոչնչացնեն Իմ Միստիկ 
Մարմինը երկրի վրա: Իմ Մարմինն Իմ Եկեղեցին է: Նրանք, ովքեր բաժանվում են Իմ 
Մարմնից, ընտրելով հետևել մի նոր ուսմունքի, կդավաճանեն Ինձ, և սակայն 
կունենան նյարդերը՝ կանգնելու և ասելու, թե իրենք գալիս են Ինձնից:

Այդ օրը, երբ Նոր համաշխարհային կրոնը հայտնի դարձվի, որը կներմուծվի կաթոլիկ
եկեղեցու միջի խմբավորումների կողմից, ինչպես կանխասացվել է, երկինքը կմթնի, և
մի մեծ որոտ կիջնի երկրի վրա: Կլինի այնպես, ինչպես երբ Ես Իմ վերջին շունչը 
փչեցի Խաչի վրա, երբ Իմ Հոր Զայրույթը ցած նետվեց Գողգոթայի բլրի վրա: Երբ դա 
տեղի ունենա, և նշանը, որ Իմ Մեկ Ճշմարիտ Եկեղեցին վերցվել է, և դրան 
փոխարինել է մի կեղծ հեթանոս պղծություն, դուք պետք է իմանաք սա. Սա է, երբ 
երկնային պատիժները կանձրևեն մարդկային ռասայի վրա. Ամենուրեք:

Յուրաքանչյուր նշան կտրվի Երկնքից, նախազգուշացնելու համար նրանց, ովքեր 
կեղծ մարգարեի և նրա շուտով լինելիք զինակցի՝ հակաքրիստոսի կողքին կկանգնեն, 
որ իրենց օրերը հաշված են լինելու: Նրանց ցույց կտրվի, թե ինչի նման կլինի, երբ 
իրենք զգան Իմ Հոր Զայրույթը: Շատ եպիսկոպոսներ և քահանաներ կհասկանան 
Ճշմարտությունը այդ էտապում և կկռվեն այդ չարության դեմ: Նրանք չեն լքի Ինձ և 
կշարունակեն առաջնորդել Իմ Ճշմարիտ Եկեղեցին երկրի վրա: Ցավոք, շատերը չեն 
ունենա քաջությունը անել դա և կլինեն ինչպես մորթվելու տարավող գառներ, բայց 
նրանք կսփոփվեն՝ իմանալով, որ Ես երբեք չեմ լքի նրանց: Ես կուղարկեմ նրանց շատ
օգնություն, և Իմ մնացորդ բանակը կբարձրանա և կտարածի Ավետարանը, երբ 
նրանց ամենուր մի կողմ հրեն: Նրանք կքարոզեն աշխարհի ամեն անկյունում և 
անվախ կլինեն: Նրանց սերն Իմ հանդեպ կնվաճի/կհաղթի հակաքրիստոսի 
աշխատանքին: Նրանց հնազանդությունն Իմ հանդեպ և նրանց արձագանքն Իմ 
խաչակրաց աղոթքներին կփրկեն միլիարդավոր հոգիների:



Եվ հետո, Իմ Պլանը կավարտվի:

Ձեր Հիսուս  

Աստված գոյություն ունի այս աշխարհում ծնված 
յուրաքանչյուր մարդու մեջ, անկախ նրանց հավատից 
կամ նրանց ծնողների հավատքից
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Ես ձեր սիրող Հիսուսն եմ, Ով աշխատում է քո հոգու միջոցով: Նույնիսկ երբ դու 
անտեսում ես Ինձ: Ես այստեղ եմ: Ես աշխատում եմ քո հոգու միջոցով, քանի որ դու 
այն Ինձ ես տվել, և որպես այդպիսին, դու միշտ կտառապես Ինձ համար և Ինձ հետ:

Այսօր, աղջի՛կս, Ես դիմում եմ բոլոր նրանց, ովքեր ասում են թե չեն հավատում 
Աստծուն: Եթե չեք հավատում Աստծուն, Ես պետք է հիմա բացատրեմ թե ինչպես 
դուք գիտեք, որ Աստված իսկապես Գոյություն ունի: Աստված բերում է սոսկումի և 
զարմանքի զգացողություն կյանքի յուրաքանչյուր ձևի հետ, որը երբեք չի ձախողվի՝ 
հոգու մեջ ստեղծելու ուժգին սիրո զգացողություն Աստծո մեկ այլ Արարչության 
հանդեպ:

Ձեզնից յուրաքանչյուրն Աստծո Արարչություն է: Դա փաստ է: Ձեզնից ոմանք ծնվել են
մեծ գեղեցկությամբ: Ոմանք ծնվել են թերություններով: Մյուսները ծնվել են սոսկալի 
անկատարություններով: Սակայն բոլորն էլ ծնվել են, որովհետև Աստված թույլ է տվել
դա:

Ձեզնից շատերը կարդարացնեն կյանքի կանխումն Աստծո այն զավակների մեջ, 
ովքեր անկատար են: Ձեզնից ոմանք կսպանեն Աստծո զավակներին արգանդի մեջ և 
կարդարացնեն դա, որը մեծ մասամբ կլինի եսասիրության պատճառով: Դրա համար 
դուք կդատապարտվեք, եթե չխնդրեք Ինձ՝ ներել ձեզ: Դուք ներում կստանաք, բայց 
միայն եթե ճշմարիտ զղջում եք նրա համար, ինչ արել եք հայհոյելու համար Իմ Հորը:

Ձեզնից ոմանք ծնվել են անկատարություններով, որոնք տրավմաներ են ստեղծում 
ձեր կյանքում: Չնայած դա կարող է դժվար լինել, ձեզ տրվել է տառապանք՝ 
ուրիշներին փրկելու համար, ովքեր այլապես կդադարեին գոյություն ունենալ: 
Հասկանու՞մ եք, այն հոգիները, ովքեր անպատվում են Իմ Հորը և երբեք իրենց 
մեղքերի համար ներողություն չեն խնդրի, կավարտեն դժոխքի կրակների մեջ, 
ամբողջ հավիտենության համար: Ձեր տառապանքը կօգնի փրկել նրանց, քանի որ 
նրանք չեն կարող և չեն փրկի իրենք իրենց: Դուք ընտրել եք այդ տառապանքը 
նախքան ձեր ծնվելը: Դուք կընդունեք դա հիմա, կամ գուցե ավելի ուշ, բայց դուք 
ապահով եք Իմ Թագավորությունում, քանի որ Փառքը կլինի ձերը հավիտյան:

Ձեր Հիսուս

Ես Սեր Եմ: Ես Աստված Եմ: Դրանք միևնույն բանն են:
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ ցանկությունը՝ կազմելու երկրի վրա Իմ բանակի կորիզը, 
իրականանում է այս ժամանակ: Փոքրիկ կաղիններից նրանք կցրվեն և կաճեն ու 
կտարածվեն ամենուրեք:

Աղջի՛կս, հիմքը կարևոր մաս է: Ճիշտ ինչպես մանուկը, ով կազմավորվում է 
արգանդում, ժամանակ և զգույշ ուշադրություն է պահանջվում երեխայի 
բարեկեցությունն ապահովելու համար, որը սնունդ է ստանում պլացենտայից: Այն 
կաճի դանդաղորեն, բայց կատարելությամբ, մինչև ի վերջո այն դուրս կմղվի 
արգանդից և պատրաստ կլինի ապրել Իմ Հոր կողմից իր համար դրված կյանքը:

Իմ մնացորդ բանակի ծնունդը կլինի նույնը: Մեծ նախապատրաստություն 
կպահանջվի նախքան այն պատրաստ կլինի իր տեղը գրավել աշխարհում, բայց նրա 
հիմքն ամուր է, և հոգիները, որոնք կառուցվող քարերն են, կմիահյուսվեն որպես մեկ՝ 
կազմելու համար մի ահռելի բանակ: Այնուհետև այդ բանակը կտարածվի և կաճի 
ամենուրեք, միանգամից, և այնպիսի ուժով, որ դժվար կլինի անտեսել այն: Իմ 
մնացորդ բանակում գտնվողները չեն ունենա եսասիրություն, հպարտություն կամ Իմ
Խոսքի գիտական գնահատականի վրա հույս դնելու անհրաժեշտությունը, որը 
կպահանջվի նրանցից՝ ապացուցելու համար Աստծո Ճշմարտությունը:

Գիտությունը Ընծա է Աստծո կողմից, բայց գիտությունը չի կարող բացատրել Աստծո 
Առեղծվածը: Ուստի նրանք, ովքեր կարիք ունեն տրամաբանական 
բացատրությունների սփոփանքին, թե ինչպես եմ Ես հաղորդակցվում Աստծո 
զավակների հետ երկրի վրա, այս ժամանակ, կհիասթափվեն: Չկա պատասխան, որը 
կգոհացնի նրանց: 

Մարդուն տրված ամենամեծ Ընծաներից մեկը սերն է: Սերը հնարավոր չէ 
գիտականորեն բացատրել կամ ապացուցել, քանի որ այն գալիս է Աստծո Հոգուց: Այն 
ներկա է ձեր բոլորիդ մեջ: Դուք զգում եք այն: Դա այն կապն է, որը մարդկությանը 
միասին է պահում, որը չարի զորությունը չի կարողանում ոչնչացնել:

Ես Սեր Եմ: Ես Աստված Եմ: Դրանք միևնույն բանն են: Առանաց սիրո դուք չէիք 
կարող կյանք ունենալ: Սերը կմիավորի ձեզ, ձեզ ուժեղ կպահի, ձեզ միասին կպահի: 
Սերը կօգնի ձեզ Ինձ բերել հոգիներ:

Ձեր Հիսուս

Ամենամեծ սուտն այն է, թե սատանան կարող է 
կանխասել ապագան, բայց դա երբեք չի կարող լինել
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, մինչ հեթանոսությունը շարունակում է տարածվել վիրուսի պես 
աշխարհով մեկ, մարդն սկսում է իրեն դնել Աստծո տեղը: Շատ աղանդներ, որոնք չեն 
ընդունում Ճշմարիտ Աստծո Գոյությունը, դրա փոխարեն պատվում են գազանին 
իրենց տաճարներում: Այդ խեղճ հոգիները, որոնց սերը սեփական անձերի հանդեպ 
բխում է փառասիրության կատաղի ձգտումից, հիմնել են տաճարներ, որոնք 
լկտիաբար պատվում են սատանային: Արտաքինից այդ տաճարները շատերին թվում
են եկեղեցիներ, որոնք պատվում են Աստծուն, բայց մի հիմարացեք: Դրանց միակ 
նպատակը գազանին պաշտելն է, ով խոստանում է նրանց հավիտենական կյանք: Նա 



խոստանում է նրանց, որ սեփական անձի հանդեպ իրենց սիրուն պատվելով, որը 
փոխարինում է Աստծո սիրուն, նրանք կստանան հաճույքի հավիտենական դրախտ:

Գազանի կողմից նրանց տրված խոստումները, ով պարզորեն հաղորդակցվում է 
նրանց հետ, ստեղծված են նրանց հիմարացնելու համար որ հավատան ստի: Որ եթե 
նրանք գազանի խորանի առջև դնեն այն կեղծ աստծուն, որին իրենք պաշտում են Իմ 
սիրելի Հոր փոխարեն, աշխարհիկ հաճույքների և ինքնամեծարման նրանց 
խնդրանքները կպարգևատրվեն: Եթե նրանք իրենց կարիքները դնեն առաջին հերթին,
ուրիշների կարիքներից առաջ, նրանք հավատացած են, թե կհզորանան մեծ 
հարստությամբ, վերահսկողությամբ և ազատությամբ:

Այդ մարդկանց խրախուսում են իրենց դնել Աստծուց առաջ և փնտրել այնպիսի 
զորություններ, որ կարողանան պարտության մատնել Աատծո Թագավորությանը: 
Ցավոք, նրանք կանեն ամեն ինչ, որը նրանց կտանի հասնելու հարստության և 
ուրիշների հանդեպ վերահսկողության իրենց ձգտմանը զուտ ագահությունից 
դրդված: Նրանք կոչնչացնեն ուրիշների կյանքը: Նրանք կսպանեն, որպեսզի հասնեն 
իրենց նպատակներին, և նրանք անիծում են Աստծուն ամեն օր:

Երբ նրանք անիծում են Աստծուն, կատարում են սև պատարագներ, որոնցից շատերը
արվում են գաղտնի և որոնց մասնակցում են իշխանություն ունեցող մարդիկ, 
ներառյալ նրանք, ովքեր ասում են, թե իրենք ծառայում են Աստծուն Նրա 
եկեղեցիների մեջ: Նրանց սատանայական արարողությունները սովորական երևույթ 
են, և նրանք հպարտ են իրենց գործողությունների համար: Նրանք հպարտորեն 
հայտարարում են, թե իրենց շինությունները տաճարներ են, քանի որ իրենց հոգիների
մեջ ամոթ չունեն: Այդ տաճարները հիմնվում են պատվելու համար սատանային, ոչ 
թե Աստծուն, սակայն նրանք ձեզ կհավատացնեն այլ կերպ:

Նրանք կպատժվեն Իմ կողմից մարդկության դեմ իրենց ոճիրների և Աստծո դեմ իրենց
պղծությունների համար, որոնց մեջ մեղավոր են: Նրանցից շատերն անիծում են Իմ 
Հորը՝ օգտագործելով տերմիններ, որոնք եզակի են Նրա համար: Իմ Հայրն ասել է. 
<<Ես Սկիզբն եմ>>:  <<Ես եմը>> օգտագործվում է նշելու համար սեփական անձի 
հանդեպ նրանց սերը, և նրանք հետամուտ կլինեն յուրաքանչյուր սուրբ 
գործողության, արարքի և կկրկնեն այն խոսքերը, որոնք տրվել են աշխարհին Աստծո 
կողմից, որպեսզի պղծեն Նրան:

Երկնային Մեծ Պատժի ժամանակ նրանց տաճարները կմասնատվեն Աստծո կողմից 
և կդառնան անպտուղ և դատարկ, առանց Աստծո  զավակների վրա ունեցած որևէ 
զորության: Այնուամենայնիվ նրանց, ինչպես Աստծո բոլոր զավակներին, կտրվի 
հնարավորությունը՝ մերժելու սատանային նախքան Մեծ Օրը: Ոմանք կընդունեն Իմ 
Գթասրտության Ձեռքը, բայց շատերը կմերժեն այն, քանի որ հավատում են 
սատանայական ստերի, որոնք տպված են նրանց հոգիների վրա գազանի կողմից:

Նրանք հավատացած են, թե վերահսկելով աշխարհը իրենք ընդարձակում են 
տիեզերքի մասին իրենց գիտելիքները, վերահսկում են կյանքը՝ երկարացնելով 
մարդկային կյանքը, իսկ գլոբալ բնակչությունը նվազեցնելով իրենք կդառնան ինչպես
Աստված:

Սատնան չափազանց զգուշորեն է այն բանում, թե ինչպես է գրավում նրանց 
հոգիները: Նա ցույց է տալիս նրանց ապագայի մասին մեծ տեսիլքներ, որոնք ասում է,
թե նրանցն է: Նա ասում է նրանց մեծ իրադարձությունների մասին, որոնք պետք է 



տեղի ունենան ապագայում, որոնք նրանցն են՝ վերցնելու համար: Բոլորը ստեր են: 
Նրա ասածներից ոչ մեկը ճիշտ չէ: Սատանան շատ զորություններ ունի, որոնք տրվել 
են նրան Աստծո կողմից որպես Լուցիֆեր (Լուսակիր)՝ Իմ Հոր հիերարխիայում 
ամենաուժեղ հրեշտակներից մեկը: Նա իր հետևորդներին ցույց է տալիս փառահեղ 
ապագայի գեղեցիկ պատկերներ, որն ասում է թե կլինի նրանցը, եթե նրանք իրենց 
հոգիները ենթարկեն իրեն: Նրանք հավատում են ապագայի մասին նրա 
խոստումներին:

Ամենամեծ սուտն այն է, թե սատանան կարող է կանխատեսել ապագան, բայց դա 
երբեք չի կարող լինել: Մարգարեությունը կարող է գալ միայն Աստծուց: Ոչ մեկին չի 
շնորհվել այդ Ընծան, որը կարող է միայն հեղվել Աստծո Շուրթերից: Սատանան չի 
կարող կանխասել ապագա իրադարձություններ, որոնց մանրամասները կարող են 
միայն տրվել Աստծո մարգարեներին: Եթե հավատաք սատանայի խոստումներին, 
ձեր կյանքը կդառնա մի սուտ, և Հավիտենական Կյանքը չի կարող լինել ձերը, մինչև 
չընդունեք Ճշմարտությունը:

Աստված ձեզ խոստացել է Հավիտենական Կյանք: Իմ Խոստումը՝ նորից գալու և ձեզ 
Դրախտ տանելու, Ճշմարիտ է: Մի վիրավորեք Աստծուն՝ մերժելով Ճշմարտությունը

Ձեր Հիսուս 

Հայր Աստված. Երբ Իմ Որդին մեղավոր է համարվում, 
իմացեք, որ դա ամենամեծ հայհոյանքն է
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ինչպե?ս կարձագանքեին ծնողները, եթե իմանային որ իրենց 
զավակները մահվան առաջ են կանգնած: Մի՞թե նրանք չէին կռվի մինչև ոսկորը՝ 
նրանց ամեն վնասից փրկելու համար: Հենց սրա համար է, որ Ես հիմա միջամտում 
եմ աշխարհում, հրահանգելով Իմ Որդուն ասել Ճշմարտությունը, Իմ զավակների 
կյանքը փրկելու համար:

Փոքրիկ բաներն են կյանքում, որոնք ազդեցություն ունեն գլոբալ մասշտաբով: 
Մեղուն, որի վարքագիծը փոխվում է, և ուր ծաղկափոշի չի կարող ստեղծվել, ուղղակի
ազդեցություն կունենա երկրի վրա գոյություն ունեցող կյանքի վրա: Երկրի վրա Իմ 
Որդու Եկեղեցու միջոցով է, որ հոգու կյանքը կարող է պահպանվել: Առանց 
Ճշմարտության Իմ Որդու Եկեղեցին չի կարող պահպանել կյանքը: Ուստի, եթե 
ստերը ներթափանցեն Եկեղեցու պատերից ներս, ապա առանց Իմ միջամտության դա
կազդի հոգու կյանքի վրա:

Կյանքը կոչնչանա այն ժամանակ, երբ Եկեղեցին շրջվի Նրա դեմ, Ով ստեղծել է 
կյանքը: Այդ թունավորումն ուղղակի ազդեցություն կունենա ամբողջ աշխարհի վրա, 
ներառյալ նրանց, ովքեր չեն հավատում սրանից հետո գոյություն ունեցող կյանքին: 
Այն կազդի նույնիսկ նրանց վրա, ովքեր այլ կրոնների են պատկանում, որոնք Ինձնից 
չեն գալիս: Երբ ստերը ներթափանցեն երկրի վրա Իմ Որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի 
Միստիկ Մարմնի մեջ, նրանք կառաջացնեն հիվանդություն: Հիվանդությունը, եթե 
չկանխվի, կտանի դեպի մահ: Ուստի, որպես Աստված՝ ողջ արարչության Հայր, Ես 
հետ չեմ կանգնի և թույլ տա, որ Իմ թշնամիները ոչնչացնեն Իմ զավակների հոգիները:



Երբ հանդիպում եք ստերի, դրանք անկարգ խառնաշփոթությամբ դուրս են թափվում 
որպես անհեթեթություն խաբեբաների բերաններց: Ստերը, որոնք արդեն սկսվել են, 
քողարկված են խոնարհ տեսք ունեցող լեզվով, բայց սքողում են ամենամեծ ստերը 
Եկեղեցու Ճշմարիտ վարդապետություն դեմ: Ճանաչեք դրանք այնպիսին, ինչպիսին 
դրանք գոյություն ունեն՝ ուղարկված, որ համոզեն ձեզ մեղանչել: Երբ Իմ Որդին 
մեղավոր է համարվում, իմացեք որ դա ամենամեծ հայհոյանքն է, քանի որ դա 
անհնար է:

Ես ուղարկեցի Իմ Որդուն որպես մարդ մարմնի մեջ և նման ձեզ բոլորիդ, մի 
բացառությամբ: Նա ծնվել էր առանց մեղքի, և հետևաբար, ի վիճակի չէր (մեղք 
գործել): Ով էլ որ օգտագործում է Ճշմարտությունը և հետո շրջում այն, Իմ սիրելի 
Որդու Խաչելությանն այլ նշանակություն տալու համար, ստախոս է: Նա Ինձնից չի 
գալիս, և Իմ Որդու թշնամին է:

Տեսեք հիմա, Իմ փոքրիկ զավակնե՛ր, մինչ գազանը և դևերը, որոնց նա ուղարկել է ձեզ
Ինձնից խլելու համար, թափառում են ձեր մեջ: Դուք պետք է ուժեղ լինեք: Դուք պետք 
է միշտ իմանաք, որ Իմ Որդին տվեց ձեզ Ճշմարտությունը, երբ քայլեց երկրի վրա և 
երբ մեռավ ձեր մեղքերի համար: Նա զոհաբերեց Իր Մարմինը ձեզ ազատագրելու 
համար, բայց Նա երբեք չդարձավ մեղավոր, քանի որ Նա ձեզնից մեկը չէ:

Դուք պետք է մնաք հավատարիմ Իմ Խոսքին և Իմ Որդու Ուսուցումներին: Եթե 
հավատարիմ չմնաք, ապա կգայթակղվեք ընդունել ստեր, որոնք ձեզ ոչինչ չեն բերի 
բացի հավիտենական տառապանքից:

Ձեր սիրող Հայր

Աստված Ամենաբարձրյալ   

Ճշմարտությունը կազատագրի ձեզ: Ստերը կոչնչացնեն 
ձեզ
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ինչպե՜ս է Իմ Սիրտը կոտրվում Իմ խեղճ սիրելի սպասավորների 
տառապանքից, ովքեր հիմա սկսում են տեսնել այն խառնաշփոթությունը, որ 
ներկայացվում է Իմ Եկեղեցու ներսում: Նրանց Ես ասում եմ հետևյալը: Մնացեք և 
արեք այն, ինչ պետք է անեք Ինձ ծառայելու համար, Իմ Եկեղեցու տանիքի ներքո: 
Մնացեք հաստատուն Իմ Ուսուցումների հանդեպ: Մի ընդունեք նոր և այսպես 
կոչված աստվածաբանական բացատրություններ, այն մասին թե Ով Եմ Ես, ինչ եմ Ես 
արել մարդկության համար, կամ ինչպես Ես կվերադառնամ՝ պահանջելու համար 
Աստծո բոլոր զավակներին, ովքեր ընդունում են Իմ Գթասրտությունը: Վստահեք 
միայն Իմ Սուրբ Խոսքին՝ տրված ձեզ Իմ առաքյալների միջոցով և Ամենասուրբ 
Աստվածաշնչում: Մի ընդունեք ոչ մի բան, որը կտարբերվի Սուրբ Խորհուրդներից 
կամ այն ամենից, ինչ ձեզ ասվել է, որ անհրաժեշտ է փրկության համար:

Ես Ճշմարտությունն եմ: Ձեզ տրվել է Ճշմարտությունը: Միայն Ճշմարտությունը 
կարող է փրկել ձեր հոգիները դատապարտումից: Ճշմարտությունը կազատագրի ձեզ:
Ստերը կոչնչացնեն ձեզ: Ես հանդիսավորապես խոստանում եմ ձեզնից 



յուրաքանչյուրին, Իմ թանկագին սրբազան սպասավորնե՛ր, արտակարգ Շնորհներ, 
եթե ասեք այս աղոթքը, որպեսզի տոկուն մնաք հալածանքի դեմ, քանի որ ձեր 
հավատը կփորձվի ծայրահեղ աստիճան:

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 սրբազան սպասավորներին. Ես զգույշ լինելու մեկ խոսք էլ ունեմ ձեզ տալու:

Դուք պետք է պաշտպանեք Հաշտեցման Ընծան և ճանաչեք, որ միայն նրանք, ովքեր 
զղջում են իրենց մեղքերի համար և ընդունում են Ինձ՝ Հիսուս Քրիստոսին որպես 
իրենց փրկության բանալի, կմիանան Ինձ Դրախտի մեջ:

Ձեր Հիսուս

Աստվածամայր. Դուք պետք է հավատարիմ մնաք նրան, 
ինչ Իմ Որդին սովորեցրել է ձեզ: Նա նման էր ձեզ ամեն 
ինչով, բացի մեղքից:
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Ես ձեր սիրող Մայրն եմ՝ բոլոր հրեշտակների Թագուհին, Աստվածամայրը: Ես 
Անարատ Հղացյալն եմ:

Զավակնե՛րս, մի՞թե չգիտեք, որ իմ Որդին, այս ժամանակ, ուղղություն է տալիս ձեզ 
բոլորիդ, ով գալիս է Նրա առաջ բաց սրտով:

Տեր Աստծուն Նրա միակ Որդու միջոցով վկայություն տալու համար դուք պետք է 
մնաք հավատարիմ Նրա Ուսուցումներին: Դրանք փորագրված են քարի մեջ, և որպես
այդպիսին երբեք չեն կարող փոխվել: Ճշմարտությունը երբեք չի կարող փոխվել: 
Աստծո բոլոր զավակներին տրվել է Ճշմարտությունը, բայց ոչ բոլորն են ընդունում թե
Ով էր Նա կամ որտեղից Նա եկավ: Նրանք, ովքեր ընդունում են Իմ սիրելի Որդու՝ 
Հիսուս Քրիստոսի Խաչելության միջոցով մարդկությանը տրված Ճշմարտությունը, 
երբեք չպետք է մոռանան, թե Նա ինչ է ասել ձեզ:

Նա ամեն ինչ բացատրել է ձեզ: Ոչինչ չի փոխվել: Դուք պետք է զգոն մնաք միշտ, 
որովհետև արդեն ձեզ մոլորեցնում են, և շուտով ձեզնից շատերը կընկնեն սխալի մեջ:

Մեղքը մեղք է: Այն տհաճ է Աստծուն, բայց ներվում է, երբ զղջում է ցույց տրվում, և երբ
դուք թողություն եք խնդրում: Հավիտենական Կյանքի Շնորհները Աստծո բոլոր 



զավակների համար են, ովքեր խնդրում են դրանք: Աստծո յուրաքանչյուր զավակի 
ժամանկ կտրվի Իմ Որդու Գթասրտության միջոցով, իսկ հետո՝ մի մեծ Ընծա, 
հիշեցնելու համար նրանց Ճշմարտությունը: Այս ձևով աշխարհի բնակչության մեծ 
մասը կփրկվի և կարող է փրկվել, իսկ այնուհետև նրանց կտրվի Կյանքի Ընծան Նոր 
Դրախտի մեջ:

Որպես մեղավոր, դուք պետք է շարունակեք թողություն խնդրել Իմ Որդու միջոցով, 
որպեսզի մնաք Շնորհի վիճակի մեջ: Դուք չեք կարող ներում ստանալ ձեր մեղքերի 
համար, եթե չխնդրեք իմ Որդուց Հաշտեցման Ընծան:

Դուք պետք է մնաք հավատարիմ այն ամենին, ինչ իմ Որդին սովորեցրել է ձեզ: Նա 
նման էր ձեզ ամեն ինչով, բացի մեղքից: Աստված Ամենակարող է: Աստված Սեր է: 
Աստված Կատարյալ է: Աստված, Իր Որդու միջոցով, երբեք չի կարող գայթակղվել 
մեղք գործելու:

Գնացեք խաղաղությամբ, սիրելի զավակնե՛ր, և երբ մնաք հաստատուն և 
հավատարիմ Ճշմարտությանը, որը կարող է գալ միայն Աստծուց, դուք կապրեք լի և 
փառահեղ կյանք մարմնով և հոգով և կատարյալ ներդաշնակությամբ Իմ Որդու հետ:

Ձեր Մայր
Մայր Փրկության 

Շատ քչերն են սփոփանք գտնում Իմ մեջ: Ես 
հաբերատարությամբ սպասում եմ, սակայն նրանք չեն 
ուզում գալ Ինձ մոտ
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ Արցունքները հոսում են այսօր, քանի որ չարի չարությունը, որը
ցուցադրվում է մարդկանց սրտերում, ավելանում է: Այնքան կարծրացած են դարձել 
նրանք, որ իրենց քարե սրտերը տեղ չեն թողնում Ինձ՝ Հիսուս Քրիստոսի համար, 
նրանց ներսում սփոփանք գտնել:

Իմ Սիրտը հևում է տխրությունից հիմա այն քրիստոնյաների համար, ովքեր հեռացել 
են Ճշմարտությունից և այն ամենից ինչ Ես սովորեցրել եմ իրենց: Շատ քչերն են 
սփոփանք գտնում Իմ մեջ: Ես սպասում եմ համբերատարությամբ, սակայն նրանք չեն
ուզում գալ Ինձ մոտ: Նրանք ստեղծել են մի պատ, որը առանձնացնում է նրանց 
Ինձնից և շրթունքներով ծառայություն են մատուցում նորից գալու Իմ Խոստումին: 
Ինչպ՜ես են նրանք մոռացել, թե Ես ինչ եմ ասել, ինչ եմ արել՝նրանց փրկելու համար, և
ինչ եմ Ես ասել իրենց Իմ Հոր Գրքի միջոցով, որ սպասեն այդ ժամանակին, երբ այն 
մոտենա:

Իմ խեղճ, խեղճ զավակնե՛ր: Ես պետք է նրանց սրտերում առաջին հերթին սեր 
արթնացնեմ Իմ հանդեպ, որ նրանք ստանան սփոփանքն ու ցավի թեթևացումը իրենց 
վշտալի և դժվար փորձություններից այս կյանքում: Նրանք պետք է պարզեն իրենց 
բազուկները և կանչեն Ինձ հիմա, այս ժամանակ, որ Ես Եմը նրանց համար անցումը 
դարձնի առանց ցավի: Ես ցանկություն չունեմ տառապանք պարտադրել Աստծո 
զավակների վրա: Բայց, Իմ Ուսուցումների Ճշմարտությունը և Իմ Հոր կողմից դրված 
Օրենքները մերժելով, նրանք կներքաշվեն մի սոսկալի մարտի մեջ չարի ոգու հետ 



նախքան Իմ Գթասրտությունը կկարողանա բերել նրանց Իմ Բազուկների մեջ, երբ Ես 
կփրկեմ նրանց:

Որքան քիչ վստահություն ունեն նրանք իրենց սրտերում Մեկ Ճշմարիտ Աստծո 
հանդեպ: Որքան թեթևամիտ են նրանք, և որքան արագորեն են գրկում կեղծիքները՝ 
բավարարելու համար մեղքի հանդեպ իրենց ցանկությունը: Որքան թերահավատ են 
նրանք, երբ ընդունում են ստեր, որոնք հարմար են իրենց կենսակերպին, որպեսզի 
արդարացնեն մեղքը:

Ցանկացած ճշմարտանման բան, որն արդարացնում է մեղքը մարդկային ինտելեկտի 
միջոցով, միակ ուղին է որ նրանք ընտրում են, որպեսզի կարողանան ապրել իրենց 
կյանքն այնպես ինչպես իրենք են ցանկանում: Ճշմարտությունն այնքան դժվար է կուլ
տալ, և այն դժվար է մարսել այն առումով, որ մարմնի զոհողություններ պետք է անել 
այն ընդունելու համար: Ճշմարտությունը, եթե և երբ այն ընդունվում է, մեծ 
քաջություն է պահանջում, և միայն նրանք, ովքեր ունեն Խոնարհության Ընծան, 
կարող են ճշմարիտ գրկել այն հեշտությամբ:

Նրանք, ովքեր իսկապես փնտրում են Աստծո Ճշմարտությունը, հաճախ մոլորվում են
նրանց կողմից, ովքեր ասում են թե իրենք հռչակում են Աստծո Խոսքը: Միակ տեղը, 
ուր կգտնեք Ճշմարտությունը, Ամենասուրբ Աստվածաշունչն է, և Իմ Խոսքը՝ տրվող 
ձեզ այս Պատգամների միջոցով: Իմ Պատգամները պահում են Աստծո Սուրբ Խոսքը 
ինչպես այն դրված է Իմ Հոր Գրքի մեջ:

Ինձ սիրելը հեշտ չէ, քանի որ դուք միայն կարող եք գալ Ինձ մոտ որպես մի պարզ 
երեխա: Ձեր սեթևեթությունները, որոնք դուք ներկայացնում եք աշխարհին ձեր 
ամենօրյա կյանքում, պետք է մի կողմ թողնվեն: Դուք միայն կարող եք գալ Ինձ մոտ 
որպես մի պարզ երեխա, մի վստահող երեխա: Դուք պետք է խոնարհվեք Իմ առջև և 
խնդրեք Ինձ վերցել ձեզ, ձուլել ձեզ, օգնել ձեզ՝ քայլելու դեպի սրբություն տանող 
ճշմարիտ ճանապարհով, իսկ այնուհետև՝ վստահեք Ինձ ամբողջապես:

Երբ դուք ամեն ինչ Ինձ ենթարկեք, Ես վեր կբարձրացնեմ ձեզ, կհեռացնեմ ձեր վախը, 
և Ես կտանեմ ձեզ դեպի Իմ Թագավորություն: Նույնիսկ այդ ժամանակ, ձեր հոգու մեջ
Աստծո Սիրով, ձեզ համար այդ ճանապարհը դժվար կլինի: Բայց այնպես կլինի, ասես
սարդոստայնը մաքրվել է, որովհետև հենց որ Ճշմարտությունը պարզ է դառնում, 
դուք ուրիշ ոչ մի այն ճանապարհով չեք ցանկանա քայլել: Քանի որ դա այն միակ 
ճանապարհն է, որը ձեզ կտանի դեպի Դրախտ, և դա է այն ճանապարհը, որը դուք 
պետք է ընտրեք որ գաք Ինձ մոտ՝ Հիսուս Քրիստոսի մոտ: Քանի որ Ես Եմ 
Ճանաապարհը:

Ձեր Հիսուս

Մայր Փրկության. Բերեք ինձ ձեր զավակներին, 
որպեսզի, որպես Աստծո բոլոր զավակների ճշմարիտ 
Մայր, ես կարողանամ նվիրաբերել նրանց իմ Որդուն
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Իմ սիրելի զավակնե՛ր, որպես ձեր Մայր, Ես կոչ եմ անում ձեզ, որ ինձ բերեք ձեր 
զավակներին, որպեսզի, որպես Աստծո բոլոր զավակների ճշմարիտ Մայր, ես 
կարողանամ նվիրաբերել նրանց իմ Որդուն:

Երբ դուք նվիրաբերեք ձեր զավակներին իմ Որդուն, իմ միջոցով՝ Փրկության Մոր 
միջոցով, ես կներկայացնեմ նրանց իմ Որդու առջև, որպեսզի Նա կարողանա հեղել 
մեծ Շնորհներ նրանց հոգիների վրա:

Դուք երբեք չպետք է մոռանաք այն Սերը, որն իմ Որդին ունի Աստծո զավակների 
հանդեպ: Անկախ նրանց տարիքից, երբ դուք նրանց առաջարկում եք իմ Որդուն 
նրանց հոգիների սրբագործման համար, իմ՝ Նրա Օրհնյալ Մոր միջոցով, ձեր 
աղոթքներին պատասխան կտրվի: Ահա մի խաչակրաց աղոթք ձեր զավակների 
համար: Երբ ամեն օր ասեք, այն ձեր զավակներին կմոտեցնի Հիսուսի Գթառատ 
Սրտին:

Խաչակրաց աղոթք (111) Ձեր երեխաներին Հիսուս Քրիստոսին նվիրաբերելու համար.
Ո՛վ սիրելի Մայր Փրկության,
Ես նվիրաբերում եմ իմ երեխաներին (նշեք երեխայի/երեխաների անունը) քո Որդու 
առջև, որպեսզի Նա կարողանա բերել նրանց հոգու խաղաղություն և սրտի սեր:
Խնդրում եմ, աղոթիր, որ իմ երեխաներն ընդունվեն քո Որդու Գթառատ Բազուկների 
մեջ, և պահպանիր նրանց վնասվելուց:
Օգնիր նրանց, որ մնան հավատարիմ Աստծո Սուրբ Խոսքին հատկապես այն 
ժամանակ, երբ գայթակղվում են ետ շրջվել Նրանից:
Ամեն:

Իմ խնդրանքը ձեր սիրելի երեխաների համար կընդունվի իմ Որդու կողմից որպես 
ձեր կողմից ինձ՝ Իր Մորը տրված մի յուրահատուկ Ընծա, քանի որ ես բարձրանում եմ
իրականացնելու համար իմ Որդուն տրված իմ խոստումը, որովհետև Աստծո կորած 
զավակների հոգիների փրկությանն օգնելու իմ Առաքելությունը սկսվում է այս 
ժամանակ: Իմ դերը որպես Փրկության Մայր, լրջորեն սկսվել է, և մեղավորներին 
Աստծո Գթասրտությունը շնորհելու նպատակով կատարվող իմ միջնորդությամբ 
առատորեն հատուկ Ընծաներ կտրվեն բոլոր նրանց, ովքեր կկանչեն ինձ:

Գնացեք խաղաղությամբ, զավակնե՛րս: Ես՝ ձեր սիրող Փրկության Մայրը, միշտ 
կարձագանքեմ ձեր կանչին, երբ խնդրեք հոգիների փրկության համար:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության

Իմ արդարադատությունը կիջնի նրանց վրա, ովքեր 
խանգարում են, որ Աստծո Սուրբ Խոսքը հայտնի 
դարձվի աշխարհում
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, թույլ մի տուր որ Իմ Հայտնությունները քեզ վիշտ կամ վախ 
պատճառեն: ՔԵզ ուղղություն է տրվում, և նույնիսկ երբ տառապանքը դառնում է 
անտանելի, խնդրում եմ հիշիր Իմ Խոսքերը:



Իմ Հայրը խոստացել է հին ժամանակների մարգարեների միջոցով, որ կուղարկի 
վերջին մարգարեին, վերջին պատգամատարին: Անկախ նրանից թե դա որքան 
սարսափելի կլինի կամ որքան ահարկու կարող է դա քեզ թվալ, իմացիր, որ այդ 
գործողությամբ է, որ Աստծո Վերջնական Ուխտը կարող է իրականացվել:

Ես ասում եմ ձեզ հիմա, թող վախենան ձեզնից նրանք, ովքեր վիրավորում են Աստծո 
Խոսքը: Ցած խոնարհեք ձեր աչքերը և ծածկեք ձեր ձեռքերով, հատկապես ձեզնից 
նրանք, ովքեր թքում են Իմ Դեմքին այս ժամանակ, Իմ այս Վերահաշտեցման 
Պատգամների պատճառով: Դուք արժանի չեք կանգնելու Իմ Ներկայության մեջ: Դուք,
որ ծաղրում եք Ինձ հիմա, կանհանգստանաք և կշարունակեք անհանգստանալ մինչև 
Մեծ Օրը, քանի որ կորցրած կլինեք այն հոգիներին, որոնց Ես այնքան ցանկանում եմ:

Իմ այն սրբազան սպասավորներին, ովքեր ծաղրում են Իմ միջնորդությունն այս 
Պատգամների միջոցով, ձեր օրը կգա երբ Ես կհարցնեմ ձեզ հետևյալը. Մինչ դուք ձեր 
ժամանակի այդքան շատ մասն անց էիք կացնում մերժելով Ին Ճշմարիտ Ձայնը, 
քանի՞ հոգի եք ուղարկել Ինձ մոտ: Եվ քանի՞ հոգի եք հեռացրել Ինձնից այդ 
գործողություններով, որոնցով Ես կդատեմ ձեզ:

Ձեր միջից նրանք, ովքեր հայհոյանքներ են բղավում Սուրբ Հոգու դեմ, իմացեք որ 
նախքան Մեծ Օրը, և որպես մի նշան՝ բոլորին, ձեզ ցած կգլորեն: Ոչ մի բառ բաց չի 
թողնվի ձեր շուրթերից, և այդ արարքով դուք կճանաչվեք ձեր հոտի մեջ, այն նույն 
հոտի, որոնց ասել եք, որ անտեսեն այս Պատգամները, քանի որ դրանք Աստծուց չեն 
գալիս: Այդ օրը ձեր հետևորդները կիմանան Ճշմարտությունը, և դուք կընկնեք Իմ 
առջև: Ես ներողություն չեմ խնդրում այս նախազգուշացման համար: Եթե պղծեք 
Սուրբ Հոգու Խոսքը, Ես կկտրեմ ձեզ Ինձնից, և դուք ու բոլոր նրանք, ում դուք կտանեք
անապատ, սոսկալի կլացեք:

Իմ Արդարադատությունը կիջնի բոլոր նրանց վրա, ովքեր խանգարում են որ Աստծո 
Սուրբ Խոսքը հայտնի դարձվի աշխարհում: Նրանցը կլինի ամենավատ պատիժը, 
քանի որ ցավը, որ նրանք կզգան ավելի վատ կլինի, քան նրանցը, ովքեր քավարանի 
ամենաներքևի մակարդակում են: Ձեր չարությունը շոկի մեջ է գցում շատ բարի 
անմեղ հոգիների, ովքեր հավատարիմ են երկրի վրայի Իմ Եկեղեցուն: Ձեր 
դաժանությունը, որը կբացահայտվի ժամանակի ընթացքում, շատերը կտեսնեն, իսկ 
հետո ձեր ճշմարիտ հավատարմությունն Աստծո Խոսքին վերջնականորեն կփորձվի: 
Հետո դուք կկանգնեք Իմ առջև Մեծ Օրը, երբ Ես կգամ պահանջելու համար Աստծո 
բոլոր զավակներին, երբ Ես կգամ նրանց աքսորից ազատելու համար և տանելու 
նրանց Իմ Նոր Դրախտի Նոր Դարաշրջանում Սիրո և Խաղաղության իրենց 
վերջնական տունը: Սա է երբ երկինքն ու երկրը կդառնան մեկ:

Ձեր Փրկիչ

Հիսուս Քրիստոս

Իմ Եկեղեցում շուտով կներկայացվի փոփոխություն 
պատարագի ձևաչափում 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, դու պետք է անտեսես այն ատելությունը, որը դուրս է ժայթքում 
նրանց բերաններից, ովքեր իրենց սուրբ մարդիկ և Իմ սիրելի Մոր հավատարիմ 
հետևորդներ են հռչակում: Իմացիր, որ ատելությունը որ ցույց կտրվի քո դեմ, կլինի 
ավելի վատ, քան քեզնից առաջ եկած որևէ մարգարեի հանդեպ: Ես ասում եմ սա ոչ թե
քեզ վախեցնելու համար, այլ միայն նրա համար, որ ընդունես այդ փաստը, իսկ հետո 
անտեսես չարությունը: Երբ էլ որ մարդկանց մեջ Աստծո Ներկայությունը հայտնի է 
դարձվում, այն միշտ գազանի կողմից առաջացնում է թունոտ ռեակցիա, ով 
կաշխատի ուրիշների միջոցով,՝ մերժելու համար Աստծո Խոսքը:

Աղջի՛կս, Իմ Եկեղեցում շուտով կներկայացվի փոփոխություն պատարագի 
ձևաչափում: Այն չափազանց շփոթեցուցիչ կլինի շատերի համար, նրանք չեն 
կարողանա տեսնել ստերը, որոնք կներկայացվեն նոր աղոթքների մեջ: Իմ 
Ներկայությունը կմերժվի ամենանուրբ ձևերով, բայց նրանք, ովքեր հետևեն նոր 
ձևաչափին, որտեղ Իմ Ճշմարիտ Ներկայությունը կմերժվի, չեն կարողանա կատարել 
Զոհաբերությունը Աստծուն այն ձևով, ինչպես այն պետք է լինի: Աղջի՛կս, այս մի 
հայտնությունը կհանգեցնի նրան, որ քեզ կարհամարհեն, բայց դու պետք է իմանաս, 
որ դա կանխասացվել է: Իմ հետևորդներին կասեն, թե Սուրբ Հաղորդությունը բոլոր 
մարդկանց, ամենուրեք, որպես մեկ միավորելու մասին է, միմյանց սեր ցույց տալու 
համար: Դանդաղորեն, բայց վստահությամբ, Սուրբ Պատարագն այլևս չի լինի Իմ 
Սուրբ Զոհաբերության մասին: Դրա փոխարեն կստեղծվի արարողություն՝ մարդուն 
պատվելու համար, և ձեզ կմոլորեցնեն, ականատես դարձնելով հակամարտության 
Իմ Սուրբ Խորանների առջև և աշխարհի բոլոր զոհասեղանների վրա:

Հեռու չէ օրը, երբ ամենօրյա զոհաբերությունները կդադարեն:  Իմացեք, որ Ես գալիս 
եմ ձեզ նախազգուշացնելու այս մասին հիմա, որպեսզի սովամահ չլինեք: Երբ զրկվեք 
Իմ Ներկայությունից, դատարկ կլինեք Իմ Հոգուց, և ձեզ համար դժվար կլինի մնալ 
Ինձ մոտիկ:

Բառերը, որոնք կօգտագործվեն ձեզ խաբելու համար, կներառեն հետևյալ 
արտահայտությունը. <<բոլորի բարօրության համար՝ Աստծո բոլոր զավակների 
միավորման համար>>:  Պատարագը նոր իմաստ ձեռք կբերի: Կմոռացավի Խաչի վրա 
Իմ Մահը և դրա բոլոր պատճառները, քանի որ այն կվերասահմանվի: Հիշեք հիմա 
ձեզ տրվող Իմ Խոսքերն այդ օրը: Ընդունեք փոխարինումը, և Իմ Ներկայությունը 
կանհետանա: Ես կլինեմ ձեզ հետ, բայց Իմ Մարմինը չէ, որ դուք կստանաք:

Նրանց, ովքեր չեն հավատում այն չար պլանին, որն արդեն ստեղծվել է Իմ բոլոր 
հետքերը սրբելու համար, Ես ասում եմ ձեզ հիմա հետևյալը: Երբ Ես գնացած լինեմ, 
դուք կփնտրե՞ք Ինձ: Երբ Իմ Սուրբ Հաղորդությունը պղծվի. Դուք արդարացումներ 
կանե՞ք նրանց համար, ովքեր պատասխանատու են: Թե՞ կհետևեք Ինձ և կլսեք 
Ճշմարտությանը, երբ կշրջապատավեք ստերով:

Ընտրությունը կլինի ձերը:

Ձեր Հիսուս   

Դուք կմեղադրվեք Իմ Սեփական Եկեղեցու դեմ դավեր 
նյութելու մեջ, սակայն ձեր միակ հանցանքը կլինի 
Ճշմարտությունը պահելը
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, չարը ոչ մի պահ կանգ չի առնի նրանց հետապնդելու մեջ, ովքեր 
սիրում են Ինձ: Երբ հոգիները մոտ են Ինձ, և երբ Իմ հանդեպ նրանց սերն աճում է, նա
միշտ այնտեղ կլինի, փորձելով նրանց հեռացնել Ինձնից: Երբ հոգիներ եք փրկում 
աղոթքների միջոցով, չարն իր ողջ զայրույթը կհանի ձեր դեմ, և դուք վիրավորված 
կզգաք, որովհետև կդառնաք քննադատության թիրախ հատպաես նրանց կողմից ում 
սիրում եք: Դուք պետք է սովորեք այդ վիրավորանքին և վշտին երբ հետևում եք Ինձ և 
ընդունում Իմ Միջամտությունն այս Պատգամների միջոցով: Այս Պատգամներն իրենց
հետ կբերեն մի սոսկալի խարազանում, քանի որ դրանք պատասխանատու են մոտ 7 
միլիարդ մարդու փրկության համար:

Երբ սատանան իմանա, որ հոգիներ է կորցնում հօգուտ Ինձ, նա ամեն հնարավոր 
միջոց կօգտագործի ստեղծելու համար կասկածներ նրանց մտքերում, ովքեր 
հավատարիմ են Ինձ, իսկ այնուհետև՝ մի սոսկալի ճեղքվածք կառաջացնի Իմ 
հետևորդների մեջ: Դուք պետք է ճանաչեք սատանայի գործն ինչպես որ է, և իմանաք, 
որ որքան շատ եք հալածանքի ենթարկվում Իմ Գթասրտության Ձեռքն ընդունելու 
համար, ուրեմն հետևում եք Ճշմարտությանը: Չարը ամենաուժեղ ձևով կկռվի միայն 
այն դեպքում, երբ Աստծո Խոսքը ներկայացվում է Իր անեմահզոր ձևով՝ երբ Սուրբ 
Հոգին ակնհայտ է դառնում Աստծո զավակների խմբերի մեջ: Նա՝ սատանան, 
կատաղած է այս Առաքելության պատճառով, և դուք, որ կասկածում եք այս 
ժամանակ ձեզ տրվող Իմ Խոսքին, իմացեք հետևյալը:

Միայն Իմ Խոսքը կարող է առաջ բերել այդպիսի կատաղություն նույնիսկ նրանց մեջ, 
ովքեր հավատում են Ինձ և հետևում Իմ Ուսուցումներին: Ձեզնից ոչ մեկը իմուն չէ 
հարձակման դեմ: Դուք, Իմ թանկագին հետևորդնե՛ր, ձեզ կգտնեք Իմ դեմ դուրս եկած 
մտրակող լեզուների ծայրերին: Ձեզ վրա կթքեն, կծիծաղեն ու կծաղրեն: Ձեզ 
կմեղադրեն Իմ Սեփական Եկեղեցու դեմ դավեր նյութելու մեջ, սակայն ձեր միակ 
հանցանքը կլինի Ճշմարտությունը պահելը: Նրանք, ովքեր պահում են Աստծո Խոսքը 
և մերժում շեղվել Ճշմարտությունից, միշտ էլ տառապել են նրանց ձեռքից, ովքեր Ինձ 
ճշմարտապես սիրող այդ խեղճ հոգիների առջև իրենց դրել են որպես Աստծո 
ներկայացուցիչներից ամենաընտրյալները:

Տարբերություն կա նրանց միջև, ովքեր ասում են, թե իրենք ավելի լավ են 
տեղեկացված և հետևաբար ավելի արժանի են դատելու Իմ Անվամբ, և նրանց, ովքեր 
պարզապես սիրում են Ինձ: Եթե դուք հետևում եք Իմ Օրինակին, ապա կարող եք 
միայն ոտքի կանգնել և հայտարարել որ սիրում եք Ինձ: Ես երբեք չեմ ասի, որ մի 
մարդն ավելի լավն է մյուսից, քանի որ դուք բոլորդ մեղավորներ եք: Սակայն Ես 
երբեք չէի ընդունի նրանց, ովքեր կարող է իմանան Իմ մասին ամեն ինչ, որ պետք է 
իմանան, և հայտարարում են իրենց առավելությունը մեկ ուրիշի հանդեպ: Նրանք, 
ովքեր ասում են թե ճանաչում են Ինձ և վիրավորում են մեկ ուրիշին Իմ Անվամբ, 
ընդհանրապես ճշմարիտ չեն ճանաչում Ինձ:

Սատանան լցնում է հոգիներին եսասիրությամբ, հպարտությամբ և զայրույթով: 
Դրանք այն երեք գծերն են, որոնց միջոցով կիմանաք որ նա ներկա է հոգու մեջ, երբ 
նա փորձում է լռեցնել մյուս հոգիներին ովքեր հռչակում են Աստծո Ճշմարտությունը: 
Ինչպե՜ս են այդ հոգինրը տառապելու, հատկապես հիմա, քանի որ այս վերջին 
ամենսպասված Առաքելությունն իրականացվում է ձեր մեջ: Ձեզնից յուրաքանչյուրն, 
ով արձագանքում է Իմ Կանչին, ստիպված կլինի կանգնել մեղադրանքի և հանրային 
ծաղրի առաջ, որից ձեր շունչը կկտրվի, այնքան որ թունոտ կլինի ատելության դուրս 



թափումը: Ես ցանկանում եմ որ հասկանաք, որ այդ ատելությունը ձեր վրա չէ որ 
կուղղվի, այլ՝ Իմ: Սատանան ցանկանում է լռեցնել Իմ Ձայնը, մինչ այն հասնում է ձեզ՝
փրկելու համար ձեզ նրա չար պլանից, որը զգուշորեն կազմվել է և պլանավորվել 
այնքան երկար ժամանակ: Հաղթանակ չի կարող լինել գազանի համար, բայց նա 
գիտի թե Ես ինչպես եմ տառապում, երբ ինձնից հոգիներ է խլում: Թույլ չտաք որ այդ 
միջամտությունը կուրացնի ձեզ Ճշմարտության հանդեպ:

Ճշմարտությունը կփրկի ձեր հոգին, և երբ տարածեք Ճշմարտությունը, այն Ինձ կբերի
ավելի շատ հոգիներ: Այդ կերպ Ես պարտության կմատնեմ գազանին: Դուք 
կպաշտպանվեք բոլոր վնասներից, բայց կտառապեք հիմար համարվելու 
արհամարհանքից: Եվ այդ ամենն այն պատճառով, որ սիրում եք Ինձ:

Ձեր Հիսուս  

  

Մայր Փրկության. Այն ինչի ես ականատես եղա, երբեք 
հնարավոր չէ գրել թղթի վրա, այնքան որ վայրագ էին 
Նրա Աստվածային Մարմնի վրա կատարված 
դաժանությունները
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Զավա՛կս, երբ տառապում ես իմ Որդու համար, լավ է լաց լինել ցավից, որովհետև դու
սոսկ մարդկային ես ի վերջո: Երբ ես ականատես եղա իմ Որդու խարազանմանը, իսկ 
հետո՝ նրա սոսկալի Խաչելությանը, ես վշտից կորցրել էի ինքս ինձ: Եվ մինչ ես 
դիտում էի թե ինչպես էր Նրա խեղճ Մարմինը դիմանում նրան, ինչին ոչ մի կենդանի 
ի վիճակի չէր լինի դիմանալ սպանդանոցում, ես այնքան շատ էի ուշագնաց լինում 
շոկից, որ հազիվ էի կարողանում կանգնել:

Ինչպես էր նա տառապում, ոչ մեկը երբեք չի իմանա, որովհետև այն, ինչին ես 
ականատես եղա, երբեք հնարավոր չէ գրել թղթի վրա, այնքան որ վայրագ էին Նրա 
Աստվածային Մարմնի վրա կատարված դաժանությունները: Ահա թե ինչու այդքան 
քիչ են նկարագրվում այն նվաստացնող վիրավորանքները, որոնք հասցվեցին Նրան, 
որովհետև դա այնքան ցնցող կլինի, որ գրելով՝ կպղծի Նրա Սուրբ Անունը:

Դու, զավա՛կս, տառապում ես, բայց Նրա ցավի այնքան մի փոքր մասնիկը: Դու պետք 
է իմանաս, որ մինչ ֆիզիկական ցավի մեջ ես, որ իմ Որդին միայն թույլ է տալիս Իր 
տառապանքը ցուցադրել նրանց մեջ, ում Նա ընտրում է: Երբ Նա անում է դա, այն 
օգնում է Նրան անտեսել, պարտության մատնել և ոչնչացնել չարի զորությունը՝ իմ 
թանկագին Որդուն տրված քո ազատ կամքի ընծայի միջոցով: Այդպես անելով, դու 
նվիրաբերում ես քո հոգին, ինչպես նաև քո մարմինը, և դա մի շատ յուրահատուկ 
ընծա է՝ Նրան, մի ընծա, որը հնարավորություն է տալիս Նրան փրկել ուրիշներին:

Ուստի խնդրում եմ հասկացիր, որ երբ իմ Որդին ավելացնում է քո տառապանքները, 
և երբ Նա ճշմարիտ տառապում է քո ներսում, որ դա մի Շնորհ է, որը դու չպետք է 
մերժես: Գրկիր այն: Դու շուտով կհասկանաս, թե դա որքան հզոր է: Երբ իմ Որդին Իր 



Վերքերը ցուցադրում է ընտրյալ հոգու մարմնի մեջ, այն իր հետ բերում է մի սոսկալի 
հալածանք: Այդ ժամանակ է, որ չարը հարձակվում է լուրջ և ուժգին կատաղությամբ: 
Սկզբում դու կվախենաս, բայց հիմա երբ հասկանում ես, դու կընդունես դա և 
պարզապես կպաշտպանվես առնվազն օրական երեք անգամ ասելով Իմ Ամենասուրբ
Վարդարանը: Զավա՛կս, խնդրում եմ վստահացիր, որ թույլ չես տա որպեսզի վախը 
քեզ հեռացնի այս Աշխատանքից, քանի որ չարը հենց դա է ցանկանում: Դու պետք է 
ոտքի կանգնես, դիմանաս և մնաս լուռ, երբ ատելությունը բարձրանա քո դեմ:

Այս փորձությունները սպասելի են այս չափի Առաքելության համար: Եղիր 
խաղաղության մեջ և իմացիր, որ բոլոր հրեշտակներն ու սրբերը քեզ հետ են և 
ուղղություն են տալիս քեզ:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Աստծո
Մայր Փրկության 

Մայր Փրկության. Ոչ մի դուռ չբացվեց՝ թույլ տալու 
համար, որ իմ Որդին աշխարհ գա 
արժանապատվությամբ
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Իմ սիրելի զավա՛կ, երբ նետվես անապատ և մեկուսացվես այս Առաքելության 
պատճառով, կարևոր է իմանալ պատճառը՝ թե ինչու: Որովհետև երբ իմանաս, քեզ 
համար ավելի հեշտ կդառնա ընդունել այդպիսի դաժանությունը:

Երբ ես պետք է ծննդաբերեի, ոչ մի դուռ չբացվեց՝ թույլ տալու համար, որ իմ Որդին 
աշխարհ գա արժանապատվությամբ: Ինչպես յուրաքանչյուր դուռ փակվեց Աստծո 
Երեսին, Ով ուղարկել էր Իր միակ Որդուն ազատագրելու համար մարդուն մեղքից, 
կլինի ճիշտ նույնը, մինչ Աստված հիմա նախապատրաստում է ճանապարհը Իր 
Որդու Երկրորդ Գալուստի համար:

Մինչ Աստված նախապատրասում է աշխարհն այդ մեծ օրվա համար, դռները նորից 
կփակվեն, անտեսելով, Աստծո Խոսքի դեմ: Դու, որպես պատգամատարը, 
կշարունակես դիմակայել կատաղի դիմադրության: Շատերը ոչ միայն իրենց դռները 
փակած կպահեն, դա կլինի միայն մի վիրավորանք, նրանք կճչան սոսկալի 
պղծություններ և կվիրավորեն քեզ, զավա՛կս, որովհետև չեն ցանկանում լսել Աստծո 
Խոսքը:

Չարի ոգին գերիշխում է մարդկության պատմության այս վճռական պահին և կճզմի 
նույնիսկ Աստծո զավակների միջից ամենասրբերին: Միայն ամենաքաջերը 
կդիմակայեն չարի ոգուն, որը կթունավորի միլիոնավորների այնպես, որ նրանք 
մերժեն իմ Որդու Գթասրտությունը:

Միայն Պատգամները չէ, որ կատեն, այլև այն վախից, որ իմ Որդու Գթասրտության 
պատճառով ավելի շատ հոգիներ կփրկվեն չարի ճանկից: Չարն աշխատում է և իր 
ճանապարհն է բացում շատ հոգիների սրտերի միջոցով, և հատկապես նրանց, ովքեր 
մոտ են իմ Որդուն: Իմ Որդու Եկեղեցու ներսում նվիրված հետևորդներն են, որ չարի 
առաջին թիրախն են, որոնցից շատերը կշրջվեն Նրա Խոսքի դեմ այս ժամանակ:



Իմ Որդի Հիսուս Քրիստոսի Ճշմարիտ Խոսքը թուլացվել է դարերի ընթացքում, և 
հիմա շատերը, ովքեր ասում են թե ճանաչում են իմ Որդուն,  մերժում են Սուրբ 
Աստվածաշնչի բովանդակությունը: Հիշեք, հոգիների համար մարտը մղվում է իմ Հոր 
Թագավորությունում /գտնվող/ հրեշտակների և սրբերի կողմից խաբեբայի դեմ: Դու, 
զավա՛կս, գտնվում ես մեջտեղում, և որպես այդպիսին, դառնում ես հարմար թիրախ:

Այս Առաքելության հսկայական չափերի պատճառով է, և այն պատճառով որ դու 
մարգարե ես, այլ ոչ թե տեսանող, որ դու կքայլես մեկուսացման մեջ և մարդիկ կատեն
քեզ: Թույլ մի տուր որ այդ հալածանքը տխրեցնի քեզ կամ զգաս թե բավարար չափով 
ուժեղ չես լինի, քանի որ դա չի կարող լինել: Դու ուղարկվել ես և դու պաշտպանված 
ես, և դու կկանգնես և կշարունակես հռչակել Աստծո Խոսքը մինչև վերջին օրը: Սա 
կանխասացվել է, և երբ աշխարհի հոգիները փրկվեն, և երբ Նոր Թագավորությունը՝ 
Նոր Դրախտը, սկսվի, այդ տառապանքներից ոչ մեկն այլևս նշանակություն չի 
ունենա:

Ուրախացիր և մի վախեցիր, ես՝ քո սիրող Մայրը, ուղղություն կտամ և կպաշտպանեմ
քեզ նույնիսկ քո ամենախավար ժամին, այնպես որ Աստծո Լույսը լցնի քո միտքը, 
մարմինն ու հոգին ամեն օր:

Ես սիրում եմ քեզ, զավա՛կս, և դու պետք է իմանաս որ դու օրհնյալ ես Տոկունության 
Ընծայով: Ամեն ինչ հիմա Աստծո Ձեռքերի մեջ է: Դու պետք է վստահես Նրան, միշտ:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Աստծո
Մայր Փրկության  

Շուտով Ռուսաստանում և Չինաստանում ուժեղ 
երկրաշարժներ կլինեն, և դրանք տեղի կունենան մեկը 
մյուսի հետևից
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, որքան էի Ես կարոտել քո ժամանակին և ինչպես եմ Ես 
ուրախանում, որ հոգևոր խավարը, որն օրեր շարունակ պատել էր քեզ, հիմա արդեն 
բարձրացվել է: Դու պետք է շարունակես ասել Ամենասուրբ Վարդարանը որպեսզի 
պաշտպանվես, և ամեն ինչ լավ կլինի:

Երկիրը կցնցվի, ինչպես կանխասացվել է, և նրա մեկ երրորդը կայրվի որպես մարդու 
մեղքի ուղղակի հետևանք: Աղոթքը կարող է մեղմացնել այդ բոցերի մեծ մասը, որոնք 
ներքև կհեղվեն աշխարհի այն մասերի վրա ուր չար օրենքները զայրացնում են Իմ 
Հորը:

Աստծո օրենքների դեմ մեղքը կհանդուրժվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ նրանք, 
ովքեր գիտեն Ճշմարտությունը և ընդունում են Աստծո Խոսքը, պատվում են Նրան: 
Բայց հիմա, նրանք, ովքեր դրվել են իշխանության դիրքերում, իրենց մեջքն են շրջել 
Աստծուն: Դրա համար նրանք կպատժվեն էկոլոգիական խառնաշփոթի միջոցով: 
Մաքրագործումը միակ միջոցն է մարդկությանն արթնացնելու համար այն առումով, 
որ զղջում փնտրեն իրենց հոգիների համար: Մյուս միջոցները, չնայած 
ապաշխարություն են ստեղծել, բավական չեն եղել: Մարդը կտառապի մի շարք մեծ 



երկնային պատիժներից, քանի որ մարդիկ շարունակում են գրկել հեթանոսությունը և
սպանել միմյանց:

Աստծո միջամտությունն անհրաժեշտ է: Առանց դրա դուք լքված կլինեք:

Շուտով ուժեղ երկրաշարժներ կլինեն Ռուսաստանում և Չինաստանում, և դրանք 
տեղի կունենան մեկը մյուսի հետևիից:

Կգրանցվեն եղանակի ծայրահեղություններ ջերմաստիճանի հանկարծակի 
փոփոխություններով ցրտից դեպի չափազանց շատ տաքություն: Եղանակներն այլևս 
չեն լինի այն ձևով, ինչպես անցյալում էին:

Ջրհեղեղներ և ծովային փոթորիկներ կլինեն աշխարհի այն մասերում, որտեղ նման 
բաներ երբեք չեն եղել: Այն երկրներում, որոնք ընդունել են չար օրենքներ Աստծո դեմ, 
երկրաշարժները կդղրդան նրանց տարածքներում, և նրանք, ովքեր ճանաչում են Ինձ,
կիմանան թե ինչու են դրանք տեղի ունենում:

Երբ երկնային պատիժները տեղի ունենան, կգա մի երկրորդ սոսկալի պատիժ, որը 
կիջնի այն կեղծ եկեղեցիների վրա, որոնք միտումնավոր փակում են 
Ճշմարտությունը: Քանի որ դրանք կտառապեն ամենաշատը, այն հոգիների 
պատճաոով որ գողացել են Ինձնից:

Մինչ Ես ավելի շատ եմ բացահայտում մարգարեությունների մասին, որոնք 
պարունակվում են Կնիքների մեջ, մարդն ի վերջո կճանաչի Ճշմարտությունը: Եվ 
մինչ Աստված Սեր է և մինչ Նա Արդար է, Նրա պատիժները կանձրևեն ներքև 
մարդկության վրա՝ ձերբազատելու համար նրան իր սնափառությունից, 
եսասիրությունից և սեփակական անձի հանդեպ սիրուց, որպեսզի մարդը կարողանա
արժանի դառնալ Նրա Նոր Դրախտը մտնելու: Միայն նրանց կտրվի այս Ընծան, 
ովքեր մաքուր և խոնարհ են սրտով:

Ձեր Հիսուս 

Մինչ դաժանությունը բաժանում է ազգերին, 
անվստահությունն ու վախը կշարունակեն 
քաղաքացիական անհանգստություն պատճառել
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, պատերազմներն ու անհանգստությունը, ինչպես կանխասացվել է, 
տարածվում են հրդեհի պես երկրի վրա: Երկրի շատ քիչ մասեր կլինեն անմասն 
պատերազմներից և գժտության լուրերից:

Մինչ դաժանությունը բաժանում է ազգերին, անվստահությունն ու վախը 
կշարունակեն քաղաքացիական անհանգստություն պատճառել, անքրիստոնյա 
օրենքները կշարունակեն ավելանալ այնպես, որ մարդասպանությունն ու աբորտը, 
ինչպես նաև Սուրբ Խորհուրդների դեմ գործողություններն օրինականացվեն ձեր 
երկրներում: Շատերին կտանեն դեպի մեղքը այդպիսի օրենքների պատճառով, և շատ
շուտով հոգու խավարի ցավը ներկա կլինի, և քչերը կկարողանան անտեսել դա:

Ի՞նչն է այսպիսի տարօրինակ մթնոլորտի պատճառը, կհարցնեն նրանք, ուր 
վստահությունը միմյանց հանդեպ անհետացել է: Ինչու՞ է դժվար ապրել մեր կյանքն 



այնպես, ինչպես թելադրվել է Քրիստոսի կողմից, հիմար որակավորվելու վախի 
պատճառով: Պատասխանն այն փաստի մեջ է, որ ձեր երկրները, մեկ առ մեկ, ոչ 
միայն դատապարտել են Ինձ, նորից, այլև այն, որ մեղքը հռչակել են որպես 
օրինական բան: Երբ դա տեղի ունենա, սատանան  և նրա բանակը կատաղի կերպով 
հարձակման կանցնեն:

Նրանք շատ ուժեղ են դարձել, և բոլոր լիբերալ/ազատամիտ օրենքների միջոցով, 
որոնք արդարացնում են մեղքը, նրանք դառնում են ճշմարտապես ընդունելի, և այդ 
ժամանակ խաղաղություն չի լինի մարդու սրտում, որպես դրա արդյունք: Դա նման 
կլինի նրան, ասես թե այն երեխաներին, որոնց գողացել են իրենց ծնողներից և 
բանտարկել, մատուցեն հարմարավետություններ՝ կոմպենսացնելու համար այն 
փաստը, որ նրանք գերության մեջ են: Չնայած առաջարկվող հաճույքներին, դրանցից 
ոչ մեկը սփոփանք չի բերի: Փոխարենը այդ երեխաները կզգան անհանգստություն, 
դատարկություն և կտենչան զգալու ճշմարիտ սեր, որը հնարավոր է միայն իրենց 
ծնողների ներկայությամբ:

Աստծո Ներկայությունը դեռևս ձեր ազգերի մեջ է, բայց քանի որ Ինձ՝ մարդու Որդուն, 
արագորեն անտեսում են ձեր երկրներում չար օրենքների ներմուծման միջոցով, և 
շուտով՝ ձեր եկեղեցիների միջոցով, դուք կլինեք ինչպես մոլորված որբեր՝ ոչ մի տեղ 
չունենալով ձեր գլուխները դնելու համար:

Առանց Աստծո չկա խաղաղություն: Առանց Ինձ՝ Հիսուս Քրիստոսի, Ներկա Իմ 
Ուսուցումների մեջ, դուք դանդաղորեն սովամահ եք լինում: Թույլ մի տվեք, որ 
այդպիսի օրենքները դադարեցնեն ձեր նվիրվածությունն Իմ հանդեպ, քանի որ այս 
ժամանակ, առավել քան երբևէ, Ես կգամ ձեզ մոտ և կտամ ձեզ սփոփանքը, որին 
տենչում եք: Ես սիրում եմ ձեզ: Ես լալիս եմ ձեր ամայության պատճառով և 
խոստանում եմ, որ այդ հալածանքը կարճատև կլինի:

Ձեր Հիսուս

Հայր Աստված. Ես գիտեմ, որ աշխարհով մեկ աբորտի 
պլանը վերահսկվում է
Հինգշաբթի, 4 հուլիսի, 2013թ., ժ. 18:40

Իմ սիրելի աղջի՛կ, եկել է Իմ Ժամանակը միջամտելու համար, ստիպողաբար, 
աշխարհում, Իմ դեմ մեծ մեղքի ժամանակ:

Իմ Համբերությունը փորձության է ենթարկվում, և Իմ Զայրույթը բորբոքվել է, մինչ Ես 
ականատես եմ լինում ամենամեծ վիրավորանքներին, որոնք նյութվում են Իմ դեմ::

Որպես ամեն կենդանի բանի Արարիչ, Ես Եմ կյանքի Հեղինակը: Ես ստեղծում եմ 
այն /կյանքը/ ինչպես ցանկանում եմ և Ես ավարտում եմ այն Իմ Սուրբ Կամքին 
համապատասխան: Երբ մարդը փորձում է միջամտել Իմ Կամքին, այդ ժամանակ է, 
որ Ես հետ եմ հարվածում, քանի որ Ես թույլ չեմ տա այդպիսի չարություն:

Նրանց, ովքեր սպանում են Իմ որևէ երեխայի, ձեր կյանքին վերջ կտրվի: Ես կվերցնեմ
ձեր կյանքը, ոչ միայն մարմնով, այլև հոգով: Հավիտենական կյանք չի տրվի ձեզ, ո՛չ էլ 
կարող է տրվել: Կյանքը, որը դուք խլում եք, կլինի ձեր անկումը: Ակն ընդ ականը 
կլինի ձեր պատիժը:



Ուշ դարձրեք, ձեզնից նրանք, որ շարունակում եք ոչնչացնել կյանքն իր ամեն ձևով: 
Ես գիտեմ թե դուք ինչ եք անում: Ես գիտեմ որ աշխարհով մեկ աբորտի պլանը 
վերահսկվում էձեր միջից մի խմբի կողմից: Ես գիտեմ, որ այն երկրները, որոնք պիղծ 
օրենքների են վազում աբորտն արդարացնելու համար, սոսկ խամաճիկներ են: 
Նրանք պահվում են թելերի միջոցով, մինչ պարում են Մեկ համաշխարհային խմբի 
ձայնի տակ, ովքեր ենթարկվում են միայն մեկ տիրոջ: Նրանց հավատարմությունը 
գազանի հանդեպ է, ում ամենամեծ պլանը՝ հարյուր միլիոնավոր կյանքեր 
ոչնչացնելու, հաջողության է հասնում աբորտի մեղքի միջոցով: Չծնվածները հեշտ 
թիրախ են նրանց աչքում: Նրանք օգտագործում են աբորտը՝ միջամտելու համար Իմ 
Օրենքներին և այն մեծ Ընծային, որը Ես շնորհել եմ մարդուն՝ Կյանքի ընծային:

Մարդու ամբարտավանությունը՝ որ գալիս է գազանից և միացած է ձեր միջից նրանց, 
ում նա հիմարացնում է, նողկանք է պատճառում Ինձ: Իմ Սերը Զորեղ է, բայց ձեր չար
մտադրությունը՝ ոչնչացնել այն, ինչ Իմն է, կկանգնեցվի մի այնպիսի կտրուկ ձևով, որ 
կճչաք ձեր կյանքի համար: Եթե հիմա չկանչեք Ինձ Հաշտեցման Ընծայի միջոցով, ձեզ 
քիչ Գթասրտություն ցույց կտրվի: Ձեզնից յուրաքանչյուրի համար, ով խրախուսում է, 
քարոզում է կամ որևէ ձևով մասնակցություն բերում չծնվածների կյանքը խլելուն, 
դուք կտառապեք նույն պատժով: Ոչնչացրեք այդ անմեղ կյանքերը, և ձեր կյանքը 
կվերցվի: Ես այնքան երկար եմ դիտել, սոսկալի ցավի մեջ, թե ինչպես եք դուք Ինձ 
վիրավորում: Ձեր ժամանակն ավարտված է, քանի դուք դաժանորեն կպատժվեք 
հիմա, Իմ Աստվածայնության դեմ այդ ծանր գործողության համար:

Հիշեք, քիչ ժամանակ կա ձեզ համար, որ հեռանաք աբորտի ձեր ընդունումից: Իմ 
Զայրույթը շուտով դուրս կթափվի երկրի չորս անկյունների վրա: Աբորտի մեղքի 
պատճառով է որ մարդը կտառապի ամենավատ պատժից: Ոչ մի երկիր չի բացառվի 
այդ պատիժներից: Միայն նրանք կխնայվեն այն սոսկալի ցավից, որը Ես կբերեմ 
աշխարհի վրա, ովքեր թույլ չեն տալիս աբորտը:

Որպես կյանքի Հեղինակ, ոչ մի մարդ չունի իրավունքը՝ գնալու Իմ դեմ: Ոչ մեկը: Նա, 
ով համարձակվի պղծել Ինձ, նմանակելով Ինձ՝ կյանքը վերցնելում, կզրկվի ամբողջ 
կյանքից:

Ձեր Հայր
Աստված ԱմենաԲարձրյալ

Մեկ Համաշխարհային Կարգը ամենամեծ 
ծաղրանմանությունն է Ճշմարիտ Եռանձն Աստծո դեմ
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, մի կրոն կա, որը պատճառում է Ինձ ամենամեծ տառապանքը, և 
դա կեղծ կրոնն է, որը կռապաշտում է գազանին: Մեկ համաշխարհային կարգը 
ամենամեծ ծաղրանմանությունն է Ճշմարիտ Եռանձն Աստծո դեմ, և նրանք, ովքեր 
պատկանում են սատանայի տանը, այնքան շատ աղոթքի կարիք ունեն: Նրանք 
խաբված են, հավատալով, թե կա մեկ այլ աստված, ով սիրում է իրենց: Նրանց ասում 
են, թե Օրհնյալ Երրորդությունը կեղծիք է, և որ Իմ սիրելի Հայրը չար է: Նրանք չեն 
ընդունում որ Նա է ստեղծել իրենց, և նրանց գլուխները լցված են այնքան շատ 
ստերով, որ նրանք երբեք չեն բացի իրենց միտքը Ճշմարտության հանդեպ: Օկուլտի 



հանդեպ իրենց նվիրվածության պատճառով նրանք կապված են սատանայական 
ուժերին, որոնք խժռել են նրանց հոգիները, որ լի են ատելությամբ ոչ միայն Աստծո 
հանդեպ, այլև Աստծո բոլոր զավակների հանդեպ:

Նրանք սիրում են միայն իրենց, և հաճույքների հանդեպ նրանց փափագը լցնում է 
նրանց մի անհագ ծարավով ավելի շատ ցանկանալու: Աշխարհիկ հաճույքների ոչ մի 
քանակություն չի գոհացնի նրանց, որի պատճառով էլ նրանք ձգտում են 
անառակությունների/պղծությունների: Նրանք հաճույք են ստանում կյանք խլելուց և 
ոչ մի զղջում չունեն իրենց հոգիներում այն վայրագ սպանությունների համար, որոնց 
մեջ մեղավոր են: Նրանց ազդեցությունը տարածվում է երկրի վրա ամեն ազգի մեջ, և 
դևի հետևորդները խառնվում են հարուստների, բիզնես առջնորդների, 
կառավարությունների, ազնվականության, կազմակերպությունների՝ ներառյալ 
լրատվական և օրենսդիր, արդարադատության և եկեղեցու մեջ:

Խնդրում եմ, մի թերագնահատեք նրանց զորությունը: Չնայած նրանք փոքրաթիվ են, և
չեն ներթափանցում ձեր համայնքների բոլոր բաժիններ, նրանք դարձյալ սոսկալի 
վնաս կհասցնեն: Նրանք ոչ միայն վաճառել են իրենց հոգիները դևին, այլև գազանի և 
նրա դևերի հետ անդունդ կքաշեն ուրիշ անմեղ հոգիների:

Ես տալիս եմ բոլոր նրանց, ովքեր սիրում են Ինձ, Շնորհները, պարտության 
մատնելու համար այդ աղետաբեր հզոր խմբին, ովքեր անիծում են Ինձ օրվա 
յուրաքանչյուր վայրկյան, երբ ասեք այս կարճ խաչակրաց աղոթքը:

Խաչակրաց աղոթք (112) Փրկության Շնորհի համար.
Սիրելի Հիսու՛ս, Ես կոչ եմ անում Քեզ ծածկելու բոլոր նրանց հոգիները, ովքեր 
բռնված են Սատանայից, Քո Փրկության հատուկ Շնորհով: Ազատիր նրանց խեղճ 
հոգիներն այն չար գերությունից, որից չեն կարողանում փրկվել:
Ամեն:

Այդ խեղճ հոգիները կլինեն առաջինը, որ կհռչակեն գազանին որպես իրենց 
յուրայինը, և նրանք գետնամած կընկնեն իրենց երեսների վրա պաշտելու համար 
հակաքրիստոսին: Դուք պետք է սրտանց աղոթեք, դուք բոլո՛րդ, որպեսզի 
զորությունը, որը սատանան ունի նրանց վրա, հնարավոր լինեի կոտրել, և որ նրանց 
սրտերը բացվեն Իմ Մեծ Գթասրտության հանդեպ:

Ձեր Հիսուս

Նա կօգտագործի Աստծո Ճշմարտությունը, դրա ետևում 
թաքնվելու համար, մինչև հարմար պահը
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Իմ սիրելի ամուսի՛ն, ի՞նչ նշանակություն ունի, եթե նրանք բղավում են քեզ վրա կամ 
անիծում քեզ Իմ Անվամբ: Ի՞նչ նշանակություն ունի, եթե բոլոր նրանք, ովքեր 
հռչակում են Իմ ԱմենաՍուրբ Խոսքը և մնում հաստատուն Ինձ հետ միության  մեջ, 
շղթայվում են կամ ծեծվում: Մի՞թե չգիտես, որ Իմ Զորությունն Ամենակարող է, և որ 
Ինձ հնարավոր չէ կոտրել, նույնիսկ եթե կոտրեն Իմ Ոսկորները:

Երբ բժիշկը պայքարում է փրկելու համար մարդու կյանքը, անկախ նրանից թե դա ինչ
կարժենա, նա կանի ամեն հնարավորը՝ հաջողության հասնելու համար: Եթե 



ուրիշները ընդհատում են նրան, ովքեր փորձում են կանգնեցնել նրան, եթե նա 
նվիրված բժիշկ է, նա կանտեսի բոլոր բողոքները, իրեն միջամտելու բոլոր փորձերը, 
եթե իր սրտում գիտի որ ինքը կարող է փրկել և կփրկի այդ կյանքը: Եվ ուստի նա 
շարունակում է մինչև որ բոլորը կարողանում են տեսնել իր աշխատանքի 
պտուղները: Նա դիմանում է, մինչև այդ կյանքը փրկվում է, իսկ հետո, երբ ամեն ինչ 
արված է, նրան սիրով կողջունեն այն նույն մարդիկ, ովքեր, անկախ իրենց ունեցած 
նպատակից, փորձում էին միջամտել կյանքը պահպանելու նրա ջանքերին: Եվ ուստի,
ողջ տարաձայնությունը մոռացված կլինի: Նույն բանը ճշմարիտ է այս սուրբ 
առաքելության համար, խոստացված Իմ Հոր կողմից՝ փրկելու համար Իր զավակների
կյանքը այս վերջնական ժամանակներում, նախքան Իմ Երկրորդ Գալուստը: Սպասեք
միջամտության /սպասեք, որ կխանգարեն/ այս առաքելությանը, քանի որ եթե այն 
այդպիսի դիմադրություն չգրավեր, ապա վստահորեն կիմանայիք որ հիմա ձեզ 
տրվող Իմ Պատգամները ձեր սիրելի Հիսուսից չէ որ կգային:  

Երբ ճշմարտությունը հռչակվում է, այն հեշտությամբ չի ընդունվում, թեկուզ Այն լինի 
Աստծո Խոսքը: Չնայած դրան, երբ ներկայացվում են ստեր՝ զգեստավորված որպես 
Ճշմարտությունը, դրանք ավելի պատրաստակամորեն են ընդունվում, և շատ 
դեպքերում, ողջունվում են ջերմ և բաց բազուկներով: Զգուշացեք այն ստերից, որոնք 
կներկայացվեն Իմ թշնամիների կողմից, ովքեր իրենց հռչակում են որպես Իմ 
խոսնակներ: Նրանք սխալ կուղղորդեն ձեզ շատ ձևերով, վախենալով որ իրենց 
կբռնեք իրենց խաբեության մեջ: Նրանք իրենց ժամանակն անց կկացնեն 
ասոցացվելով նրանց, ովքեր աշխարհին հայտնի են որպես բարի և սուրբ, մաքուր 
սպասավորներ, որոնցից շատերը հիմա Երկնքում են Ինձ հետ: Ասոցացվելով նրանք 
կերևան որպես այդպիսի սրբերի աշակերտներ: Հետո նրանք կկրկնեն Իմ 
Ուսուցումների Ճշմարտությունը, և դա ձեզ կշփոթեցնի: Դուք կասեք. <<Բայց ինչպե՞ս 
կարող է դա լինել>>: <<Այս մարդը խոսում է Ճշմարտությունը>>:

Գազանի խորամանկությունը ձեր հասկացողությունից վեր է, Իմ սիրելի 
սպասավորնե՛ր: Նա զգույշ է, որպեսզի երբեք չբացահայտի իրեն, և ուստի նա 
թաքնվում է Ճշմարտության ետևում, մինչև հարմար պահը: Հետո դուրս կհեղվեն 
պղծություններ Աստծո Խոսքի դեմ, սակայն շատերի համար դա հստակորեն 
ակնհայտ չի դառնա: Նայեք բառերի ետևում, որոնք զգուշորեն կառուցված կլինեն, և 
կգտնեք սուտը: Սա է այն տեսակի ուժը, որի դեմ Աստծո զավակները ստիպված 
կլինեն պայքարել:

Չարի ոգին նման է մի մութ ամպի, և երբ այն ամբողջապես իջած լինի մարդկության 
վրա, դժվար կդառնա տարբերել բարու և չարի մեջև: Բայց Ես խոստանում եմ ձեզ, որ 
այդ ամպը կբարձրանա, և երբ Աստծո Լույսը փայլի, դուք կտեսնեք չարությունն իր 
ողջ պղծությամբ, ինչպես այն երևում է Աստծո Աչքում:

Մարտը կշարունակվի այն մարդկանց մեջ, ովքեր պատվում են Մեկ Ճշմարիտ 
Աստծուն, քանի որ չարը խառնաշփոթություն է ստեղծում նրանց մեջ: Մինչ այս 
խումբը կիսվում է երկու մասի, կան ուրիշները, որոնց համար դուք պետք է աղոթեք: 
Դրանք այն հոգիներն են, ովքեր այնքան հեռու են Աստծուց, որ չեն ընդունում Նրան 
ոչ մի էտապում: Դրանք Իմ կորած հոգիներն են, որոնց համար Ես նվիրում եմ այս 
սուրբ առաքելությունը: Երբ Ես փրկեմ նրանց, ովքեր ամբողջապես կորած են, Իմ 
Միջամտությունը կփրկի նաև մյուսներին, ովքեր պարզապես շփոթված են:



Եկեք, հավաքվեք բոլո՛րդ, Իմ առջև, քանի որ Իմ Ժամանակը շատ շուտով է: Թող 
ձեզնից ոչ մեկը չհետաձգի նրանց հոգիների համար աղոթելը, ովքեր ամենից շատն 
ունեն ձեր օգնության կարիքը:

Ձեր Հիսուս

Տասը Պատվիրանները, տրված աշխարհին Իմ Հոր 
կողմից Մովսես մարգարեի միջոցով, վերաշարադրվում 
են մարդու կողմից
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ էլ որ զգում ես, թե քիչ հույս կա մեղավորների համար, 
խնդրում եմ հիշիր, որ Իմ Մեծ Գթասրտությունն անսպառ է: Չկա ոչ մի հոգի 
աշխարհում ում Ես չցանկանամ գրկել  և բերել Փրկության Ընծան: Ես սիրում եմ ձեզ 
բոլորիդ: Ես ներում եմ  բոլորին, ովքեր խնդրում են Ինձնից Փրկության Ընծան, բայց 
դա չի նշանակում, որ Ես չեմ պատժի նրանց, ովքեր կատարում են ծանր մեղք:

Տասը Պատվիրանները, տրված աշխարհին Իմ Հոր կողմից Մովսես մարգարեի 
միջոցով, վերաշարադրվում են մարդու կողմից:Դրանք մասնատվել են, շրջվել և դրան
նոր իմաստ է տրվել այնպես, որ մարդը կարողանա թողություն տալ մեղքին: Դուք 
կռպաշտում եք կեղծ աստվածների և արդարացնում եք դա: Դուք ապրում եք մի 
սոսկալի ստով երբ վիրավորում եք Իմ Հորն այդ ձևով, և սակայն, երբ 
Ճշմարտությունը ցույց տրվի հեթանոսներին, նրանք կապաշխարեն, և Ես սպասելիս 
կլինեմ որ գրկեմ նրանց: 

Դուք սպանում եք մեկդ մյուսին և ասում, թե պարզապես գթասրտություն եք ցույց 
տալիս երբ անում եք դա: Դուք օրինականացնում եք մարդասպանությունը, 
մահապատիժը, էֆթանազիան և աբորտը ու ասում, թե դրանք լավ բան են: Դա չարիք 
է, և ամենավատը, երբ մարտահրավեր եք նետում ամբողջ կյանքի Հեղինակին՝ 
Երկնքի և Երկրի Արարչին, միջամտելով Աստծո Աստվածային Օրենքներին: Չնայած 
դրան, եթե ճշմարիտ զղջում ցույց տաք, Ես նույնպես սպասելիս կլինեմ ձեզ Իմ 
Բազուկների մեջ գրկելու:

Դուք հափշտակում եք այն, ինչը ձեզ չի պատկանում և թալանում եք աղքատներին՝ 
բավարարելու համար ավելիի հանդեպ ձեր կիրքը: Դուք գործում եք մարմնի սոսկալի 
մեղքեր, որոնք մարդու արժանապատվությունից ներքև են, և վարվում փոսի մեջ 
արձակված վայրի կենդանիների պես: Ձեր թշվառությունը գարշելի է Աստծո Աչքում, 
բայց չնայած դրան, եթե կանչեք Ինձ և Ինձնից Գթասրտություն աղերսեք, Ես այդտեղ 
կլինեմ՝ համբերատար կերպով սպասելիս: Երբ վիրավորում եք Աստծուն, մերժելով 
ընդունել որ Նա Գոյություն ունի, իսկ հետո փորձում եք ձեզ հետ տանել Աստծո 
զավակներին անդունդի մեջ, գազանի հետ, Ես դեռևս սպասելիս կլինեմ, երբ շրջվեք և 
խնդրեք Ինձ, որ Ինքս Ինձ հայտնի դարձնեմ ձեզ: 

Ձեզնից նրանք, ովքեր ընդունում են Ճշմարտությունը, այլևս ժամանակ չեն 
տրամադրում պատվելու համար Ինձ Շաբաթ Օրը, որովհետև դուք դնում եք ձեր 
սեփական կարիքները Ինձնից առաջ: Դուք Ինձ այդպես վիրավորում եք, որովհետև 
արդեն գիտեք, որ Աստծո զավակներ եք: Դուք թողել եք ձեր Հոր Տունը և ետ կգաք 



միայն երբ ձեր գլխի վրա տանիք չեք ունենա: Եվ Ես սպասելիս կլինեմ ձեր 
վերադարձը ողջունելու համար: Աստծո հանդեպ ձեր սերը նվազել է, ինչպես նվազել է
ձեր սերն ու հարգանքը ձեր ծնողների հանդեպ: Ձեր սրտերն այնքան են կարծրացել, 
որ դուք նրանց սեր ցույց չեք տալիս, ո՛չ էլ հոգ տանում նրանց այն ձևով, ինչպես 
հարկն է: Դուք անիծում եք Աստծուն և երդվում, օգտագործելով Իմ Անունը 
ամենաանարգ ձևով, ամեն օր, բայց չեք խոսում Ինձ հետ այն ձևով, ինչպես Ես եմ 
ցանկանում: Երբ զրպարտում եք ուրիշներին, Ինձ եք զրպարտում: Երբ վնասում եք 
մեկ այլ անձնավորության համբավը, դուք ոչնչացնում եք Իմ Սերը: Եվ սակայն, Ես 
կներեմ ձեզ, եթե դուք զղջում ցույց տաք:

Դուք արհամարհանք եք ցուցաբերում ամուսնության ինստիտուտի հանդեպ և քիչ եք 
մտածում, որ չարաշահում եք Իմ ԱմենաՍուրբ Խորհուրդը: Դուք է՛լ ավելի եք 
վիրավորում Աստծուն, երբ շարունակում եք փնտրել Նրա օրհնությունները այն 
ամուսնությունների վրա, երբ Նա չի ճանաչում, ո՛չ էլ կարող է ճանաչել դրանք: 
Սակայն դուք շարունակում եք վիրավորել Նրան:

Այնքան տարված եք դուք աշխարհիկ բարիքներ փնտրելով և այնքան վարակված 
անառողջ նկրտումներով, որ ոչնչացնում եք այն մարդկանց, ովքեր հադիպում են ձեր 
ճանապարհին: Չնայած դրան, Ես ձեզ Գթասրտություն ցույց կտամ, եթե 
վերադառնաք Ինձ մոտ:

Ոչ մի մեղք, բացառությամբ Սուրբ Հոգու դեմ հայհոյանքից, այնքան վատ չէ որ 
հնարավոր չլինի ներել: Ես աղերսում եմ ձեզ բոլորիդ քննել ձեր գիտակցությունը և 
վերահաշտվել Ինձ հետ, մեկ անգամ ևս:

Ես Համբերատար Եմ: Ես Սեր Եմ: Ես ձեր Փրկությունն Եմ: Ես սպասում Եմ: Խնդրում 
եմ, եկեք Ինձ մոտ շուտով, քանի որ Ես սիրում եմ ձեզ մի անհուն սիրով: Ես չեմ 
հանգստանա մինչև չփրկեմ ձեզ բոլորիդ:

Ձեր Հիսուս

Մայր Փրկության. Այնքան հեշտությամբ են մարդիկ 
ընդունում նոր օրենքներ, որոնք հռչակվում են թե լավն 
են
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Զավա՛կս, քո աղոթքներին պատասխան է տրվում, և իմ Որդին կմիջամտի քո հատուկ
խնդրանքի համար: Դուք պետք է աղոթեք աշխարհում բոլոր նրանց համար, ովքեր 
սխալ են ուղղորդված՝ հավատալով, թե չարը բարի է: Խաբեության այդ ցանցը պատել 
է մարդկությանը այն աստիճան, որ շատերն այլևս չեն կարողանում տարբերել 
Աստծո Օրենքները չարի չարությունից, երբ նա իրեն ցուցադրում է ձեր մեջ:

Այնքան հեշտությամբ են մարդիկ ընդունում նոր օրենքներ, որոնք հռչակվում են թե 
լավն են, բոլորի բարիքի համար, երբ, փաստորեն, դրանք քողարկում են Աստծո 
Աչքում մահացու մեղքը:

Մարտը սաստկանում է նրանց միջև, ովքեր պահում են Աստծո Օրենքները, և նրանց, 
ովքեր պղծում են դրանք: Նրանց, ովքեր հրապարակայնորեն վեր են պահում Աստծո 
Օրենքները, հալածում են և հայտարարում որպես դաժան և չար: Խաբեությունը և 



ստերը, որոնք լցնում են նրանց, ովքեր ասում են թե իրենք սիրում են մարդկությանը, 
պարզորոշ ձևով երևում են, երբ նրանք հրապարակայնորեն արդարացնում են 
մահացու մեղքը: Որքա՜ն խորամանկ է չարը: Այնքան քչերն են հասկանում նրա 
ազդեցությունն իրենց կյանքում և թե ինչպես է նա շրջում իրենց տրամաբանությունը:

Սփոփվեք, սիրելի զավակնե՛ր, այն գիտությամբ, որ ես՝ Փրկության Մայրը, կարող եմ 
պարտության մատնել չարին ձեր մեջ: Դուք պետք է կանչեք ինձ ամեն անգամ, երբ 
զգում եք որ հաղթվել եք այն զորությունից, որը նա գործադրում է ձեր ազգերի մեջ: Ես 
կոչնչացնեմ նրա ազդեցությունը, երբ դուք ձեր խնդրանքը դնեք իմ առջև:

Խնդրում եմ ասեք այս խաչակրաց աղոթքը (113) Մեր երկրում չարին պարտության 
մատնելու համար.
Ո՛վ Մայր Փրկության, արի մեր մեջ և ծածկիր մեր երկիրը քո պաշտպանությամբ:
Ճզմիր գազանի գլուխը և արմատախիլ արա մեր միջից նրա չար ազդեցությունը:
Օգնիր քո խեղճ կորած զավակներին ոտքի կանգնել և խոսել Ճշմարտությունը, երբ 
շրջապատված ենք ստերով:
Խնդրում եմ, ո՛վ Աստծո Մայր, պաշտպանիր մեր երկիրը և ուժեղ պահիր մեզ, որ 
կարողանանք հավատարիմ մնալ քո Որդուն հալածանքի ժամանակ:
Ամեն:

Դուք երբեք չպետք է ընդունեք պատճառաբանություններ, որոնք թույլ են տալիս չար 
օրենքներ բերել գոյության, որոնք թելադրում են թե ինչպես ապրեք ձեր կյանքը, որոնք
Աստծո Խոսքի համեմատ չեն: Երբ այդ օրենքները ներթափանցում են ձեր երկրներ, 
դրանք հոգիներ են ոչնչացնում:

Վստահեք ինձ՝ Փրկության Մորը, օգնելու համար փրկել նրանց հոգիները, ում դուք 
սիրում եք և ում հետ աշխատում եք: Կանչեք ինձ և ես խոստանում եմ, որ կծածկեմ 
ձեր ազգն իմ ամենասուրբ թիկնոցով:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության 

Հայր Աստված. Ձեր տնտեսության մասին ստերը, 
որոնցով ձեզ կերակրում են, ձեզ հիմարացնելու համար 
են 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, պատերազմներ կսանձազերծվեն ողջ Մերձավոր արևելքով, և 
շուտով Իմ սիրելի Իսրայելը կտառապի մի սոսկալի պղծությունից: Կյանքեր կկորչեն 
աշխարհի այս մասում չափազանց մեծ մասշտաբով, մինչ չարի ոգին խժռում է իմ 
զավակների կյանքը և շատ դեպքերում՝ հոգիները:

Իմ զավակների ատելությունը միմյանց հանդեպ դուրս կհորդի դեպի մյուս երկրներ, 
մինչ Արմագեդոնի պատերազմը կուժգնանա և կաճի այնքան ժամանակ, մինչև այն 
պարուրի աշխարն ամենուր: Սատանայի ու նրա դևերի կողմից հարուցված 
ատելությունը կդառնա այնքան տեսանելի նշան, որ շատ քիչ հոգիներ կլինեն որոնք 



չեն կարողանա զգալ մահացու վիրուսի պես տարածվող չարիքը, անկախ նրանից թե 
ինչ դավանանք ունեն Իմ՝ ամեն բանի Արարչի հանդեպ:

Շատ պատերազմներ կսկվեն միանգամից միևնույն ժամանակ, ներառյալ մարտերը 
բոլոր ազգերի կառավարությունների ներսում: Մինչ Իմ Ձեռքերն արդեն իջել են մեղմ 
պատիժներով, իմացեք, որ Ես կճզմեմ նրանց, ովքեր վնասում են Իմ զավակներին: 
Այդ ժամանակ է, որ հոգիների համար պայքարը կավելանա և կտարածվի շատ 
ձևերով:

Ձեր տնտեսության մասին ստերը, որոնցով ձեզ կերակրում են, ձեզ հիմարացնելու 
համար են և զրկելու համար այն ամենից, ինչ ունեք: Աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք, որ Ես
կանգնեցնեմ նրանց, ովքեր վերահսկում են ձեր արժույթները, որ չխլեն ձեզնից այն 
ամենն, ինչ ունեք: Իմացեք, որ մինչ Իմ Աջ Ձեռքը երկնային պատիժներ է իջեցնում 
չարերի վրա, Իմ Ձախ Ձեռքը վեր կբարձրացնի ձեզ և կվերցնի ձեզ Իմ 
Պաշտպանության ներքո, և Ես կապահովեմ ձեզ:

Իմ Աուրբ Գրքում կանխասացված փոփոխությունները հիմա ներկայացվում են 
աշխարհին: Պատերազմները կուժգնանան, կյանքեր կկորչեն, երկրները կտառապեն 
էկոլոգիական խառնաշփոթությունից, բերքը կփչանա, և ձեզանից շատերը 
հալածանքի կենթարկվեն ձեր կառավարությունների կողմից: Ամենավատ մարտը 
կլինի հոգևոր մարտը, ուր ամեն ջանք կարվի ձեզ Իմ դեմ հանելու համար:

Ձեր Հայր

Աստված Ամենաբարձրյալ

Ձեր կողմից Իմ խաչակրաց աղոթքներն ասելու միջոցով 
է, որ Ես կարող եմ փրկել նրանց
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, թույլ տուր Ինձ մոտեցնել քեզ Իմ Սուրբ Սրտին, որովհետև երբ դու 
թույլ տաս Ինձ դա անել, Ես քո հոգու մեջ կներարկեմ յուրահատուկ Շնորհներ: Հետո 
Իմ Աշխատանքը շատ պտուղ կտա, որը կհասնի և առատորեն դուրս կժայթքի երկրով
մեկ:

Պտուղը, որը գալիս է Ինձնից, ստեղծում է դարձ և փափկացնում 
ամենակարծրացածների սրտերը, երբ նրանք համտեսում են այն: Երբ նրանք ուտում 
են պտուղը, այն միավորում է նրանց Ինձ հետ մի այնպիսի ձևով, որը նրանց բերում է 
մեծ խաղաղություն: Խաղաղությունը, որը Ես խոստանում եմ ձեզ բոլորիդ, ովքեր 
լսում են Ինձ հիմա, մինչ Ես խոսում եմ ձեզ հետ, կլինի ձեր սպառազինությունն 
ատելության դեմ:

Ձեզնից նրանք, ներառյալ այն հոգիները, ովքեր երբեք չեն լսել այս Պատգամների 
մասին և ճշմարտապես սիրում են Ինձ, կլցվեն այդ խաղաղությամբ, և որպես 
արդյունք դուք իմուն կդառնաք նրանց ձայների հանդեպ, ովքեր ճչում են ձեզ վրա այն 
պատճառով, որ դուք Ինձնից եք:

Երբ դուք մեկ եք Ինձ հետ, Ես խոստանում եմ, որ յուրաքանչյուր վիրավորանքի 
համար որ ստիպված եք կրել Իմ Սուրբ Խոսքի պատճառով, Ես ձեզ վեր 



կբարձրացնեմ, կհսկեմ և կպաշտպանեմ ձեզ: Դուք կվայելեք մի փառահեղ կյանք Իմ 
Նոր Դրախտի մեջ, ուր բոլորը կերգեն միասնությամբ Աստծո սիրո և փառքի համար:

Դուք ոչինչ չունեք Ինձնից վախենալու, բայց Ես խնդրում եմ, որ ժամանակ 
անցկացնեք աղոթքի մեջ նրանց հոգիների համար, ովքեր շփոթված են, և որոշ 
դեպքերում՝ կորած: Նրանք, ովքեր առանձնացված են Ինձնից, պետք է ետ գան Ինձ 
մոտ, և ձեր կողմից Իմ խաչակրաց աղոթքներն ասելու միջոցով է, որ Ես կարող եմ 
փրկել նրանց:

Գնացեք, Իմ սիրելի հետևորդնե՛ր, և իմացեք, որ դուք Իմ Սրտում եք, և Ես՝ ձեր:

Ձեր Հիսուս 

Ես տենչում եմ նրանց, առանց նրանց Ես չեմ կարող 
ամբողջական զգալ
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ Ես տալիս եմ քեզ Աստծո զավակներին Աստծո Աչքերով 
տեսնելու Ընծան ուր էլ որ գնում ես, դա պատճառ ունի:

Ամեն անգամ, երբ տեսնում ես մի փոքրիկ երեխա և զգում թե ինչպես է Իմ Սերը 
նորխուժում քո երակների միջով, դա Իմ Սերն է նրանց հանդեպ: Երբ տեսնում ես մի 
դեռահասի քայլելիս և ծիծաղելիս իր ընկերների հետ և զգում մայրական սիրո հոսք 
նրա հանդեպ, ապա իմացիր, որ Աստծո Սերն է, որ դու զգում ես: Երբ տեսնում ես 
ավելի տարեց մարդկանց և դեռևս զգում այդ սերը, այդ նորից Իմ Սերն է, որ դու զգում 
ես:

Երբ նայում ես այն հոգիներին, ովքեր սոսկալի վիշտ են պատճառում ուրիշներին 
իրենց չարությամբ և խղճահարություն ես զգում նրանց հանդեպ, նույնպես իմացիր, 
որ դա Իմ Սերն է, որ շարժվում է քո միջով: Իմացիր, որ նրանք, ովքեր անտեսում են 
Ինձ ամեն ձևով, դարձյալ լցնում են Ինձ իրենց հանդեպ Սիրով, քանի որ ինչպե՞ս 
կարող եմ Ես մերժել նրանց: Նրանք Իմն են: Ես սիրում եմ նրանց: Ես լալիս եմ նրանց 
համար: Ես տենչում եմ նրանց: Ես անհանգստությունից հիվանդ եմ նրանց համար: 
Ինչպե՜ս են նրանք Ինձ այդպիսի սոսկալի ցավ պատճառում, բայց Ես կկռվեմ չարի 
դեմ այդ թշվառ հոգիների համար մինչև նրանց վերջին շունչն այս երկրի վրա:

Ինչին որ կյանք է տրված Իմ Հոր կողմից, Նրանն է: Ինչ որ Նրանն է՝ Իմն է: Ես մեռա 
նրանց համար, նույնիսկ չնայած նրանք անիծում էին Ինձ: Նրանք դեռևս 
շարունակում են անիծել: Ես տենչում եմ նրանց: Առանց նրանց Ես չեմ կարող 
ամբողջական զգալ: Ահա թե ինչու Ես հոժարակամ նորից ու նորից կանցնեի Իմ 
Խաչելությունը, եթե կարողանայի բերել նրանց Իմ Բազուկների մեջ:

Ինչպե՞ս կարող եմ Ես հանգստանալ, աղջի՛կս, առանց նրանց դարձի քաղցրության: 
Բայց նրանք պետք է գան Ինձ մոտ իրենց սեփական ազատ կամքով: Ես կարող եմ 
ծածկել նրանց Իմ Սիրով և Շնորհներով: Ես կարող եմ հեղեղել նրանց հոգիները ամեն
մի Շնորհով, բայց որպեսզի նրանք ընդունեն այդպիսի Ընծաներ, նրանք պետք է 
հանձնվեն Իմ Սուրբ Կամքին և ենթակվեն Ինձ: Ես չեմ կարող օգտագործել Իմ 
Աստվածայնությունը՝ նրանց վրա Իմ Կամքը պարտադրելու համար, բայց Իմ Հոր 
առատաձեռնության միջոցով կարող եմ վերցնել Իմ ընտրյալ հոգիներին և խնդրել 



նրանց՝ վերցնել Իմ Ցավը՝ այդ հոգիների դիմաց: Այդ հրաշք միջամտությունը կլինի 
այն ձևերից մեկը, որոնցով Ես կարող եմ փրկել մարդկության մեծ մասին:

Աղոթիր Ինձ՝ քո սիրող Հիսուսին, Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ինձ ավելի շատ տառապանք 
տալու զորության համար: Եթե դու ընդունես այս յուրահատուկ խնդրանքը, Ես 
հանդիսավորապես խոստանում եմ, որ Ես տասնյակ միլիոններով ավելի հոգիներ 
կփրկեմ: Մի վախեցիր: Դու ուժեղ կլիես, և այս անգամ դու կանես դա ուրախությամբ 
քո սրտում: 

Գնա, աղջի՛կս, ընդունիր Իմ Խնդրանքը: Մի վախեցիր դրանից, քանի որ դու կբերես 
Ինձ ամենամեծ ուրախությունը, եթե Ինձ հանձնես այդ նոր փորձությունները: Ես եմ, 
որ կկրեմ ցավը, ոչ թե դու: Քո ցավը կարճ կլինի, բայց այն ընդունելով՝ Ես կարող եմ 
հասնել Իմ խեղճ զավակներին փրկելու Իմ ցանկությանը, ովքեր առանձնացված են 
Ինձնից:

Շնորհակալ եմ, որ պատասխանեցիր Իմ Կանչին: Բաց սիրտդ Իմ խնդրանքի հանդեպ,
և Ես կօգնեմ քեզ ճանապարհի ամեն քայլափոխի: Քեզ համար դա պարզապես կլինի 
մեկ այլ փորձություն, և շուտով կմոռացվի: Ինձ համար այն նշանակում է հոգիներ, որ 
կլինեն Իմը Իմ Թագավորության մեջ, ովքեր այլապես կգնային դժոխք: 

Ձեր Հիսուս

Քահանաներին. Հեռու չէ օրը, երբ ձեզ կխնդրեն մերժել 
Իմ Աստվածայնությունը
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես պետք է հասնեմ Իմ քահանաներին, ովքեր հիմա սկսում են 
հասկանալ, որ Ես Եմ խոսում այս աշխարհի հետ, այս Պատգամների միջոցով, այս 
ժամանակ:

Դուք պետք է զգույշ լինեք: Դուք պետք է հավատարիմ մնաք երկրի վրայի Իմ 
Եկեղեցու կանոններին, քանի դեռ դրանք մնում են այնպես, ինչպես եղել են և չեն 
փոխվել: Հուսահատված մի զգացեք, քանի որ դուք հարստացել եք Սուրբ Հոգու 
Ընծայով: Երբ ձեզ կխնդրեն մերժել Ինձ, դա կարվի մի նուրբ, բայց մահացու ձևով: Ձեզ 
կխնդրեն գրկել քրիստոնեությունից դուրս բոլոր կրոնների վարդապետությունը: Ձեզ 
կասեն որ դա բոլորի բարօրության համար է, և որ այդ նոր ամեն ինչ ընդգրկող 
մոտեցումը, մի միջոց է դեպի վերջը (նպատակը), որտեղ մարդկությունը կարող է ի 
վերջո միավորվել խաղաղ միջոցներով:

Բոլոր մյուս կրոնները, հավատամքները, հավատներն ու վարդապետությունները, 
որոնք պատվում են Իմ Հորը, բայց չեն ճանաչում Ինձ՝ Հիսուս Քրիստոսին, կվերցվեն 
հակապապի թևի տակ: Ձեզ, գազանի զորությամբ, ինչպես որ նրա ձևն է, կփաղաքշեն՝
գրկելու ձեր ընկեր եղբայրներին և քույրերին: Ձեզ կասեն, թե բոլոր հավատքները, 
որոնք պատվում են Աստծուն, միավորված են որպես մեկ Աստծո Աչքում: Երբ 
առարկեք, ձեզ կհանդիմանեն: Երբ բացատրեք, որ դեպի Աստված՝ Իմ սիրելի Հայրը, 
միակ ճանապարհը Հիսուս Քրիստոսի միջոցով է, ահա թե ինչ կասեն ձեզ.



<<Դու չես հասկանում, որ Աստված սիրում է Իր բոլոր զավակներին, ուստի դու 
կեղծավոր ես, եթե Նրա Եկեղեցու հանդեպ սեր և կարեկցանք ցույց չես տալիս՝ 
գրկելով նրանց (զավակներին), ներառյալ՝ նրանց հավատը>>:

 Հիմա իմացեք հետևյալը: Երբ ընդունեք, որ բոլոր կրոնները պետք է գրկել որպես մեկ,
որ դուք պետք է մի կողմ քաշվեք՝ այդ հավատամքներին հարգանք ցույց տալու 
համար, որոնք չեն ճանաչում մարդու Որդուն, ապա մեղավոր կլինեք մի սոսկալի 
մեղքի մեջ: Այդ դեպքում դուք Ինձ մերժելիս կլինեք:

Նրանց, ում կտանեն այդ խաբեության մեջ, իմացեք, որ ուրիշ նշաններ ի հայտ կգան, 
որոնք մատնացույց են անում մեկ բան. Իմ Աստվածայնությունն արդեն չի հռչակվի:

Ձեր եկեղեցիներում կերևան ներմուծվող նոր խաչեր, որոնց մեջ դրոշմված կլինի 
գազանի գլուխը, ձեր խորանները կփոխվեն և կծաղրեն Ինձ: Ամեն անգամ, երբ Իմ 
Եկեղեցիներում տեսնեք նոր և անսովոր սիմվոլներ, ուշադրությամբ նայեք, որովհետև
գազանը ամբարտավան է, և նա ծածանում է իր չարությունը՝ ցուցադրելով նշաններ, 
որոնք պատվում են իրեն:

Ձեզնից նրանք, ովքեր զգոն չեն այդ խաբեության հանդեպ, կզգան, որ ներքաշվում են 
այնպիսի սովորույթների մեջ, որոնք չեն պատվում Ինձ: Նրանք կքողարկեն իսկական 
նպատակը, որը սատնային և նրա չար ոգիներին պատիվ մատուցելն է:

Նշանները սկսվել են: Գործողությունները, որոնց մասին Ես խոսում եմ, դեռ գալու են, 
բայց այդ օրը, երբ ձեզ կխնդրեն մերժել Իմ Աստվածայնությունը, հեռու չէ: Դուք պետք 
է ձեր աչքերը բաց պահեք նրանց հանդեպ, ովքեր ասում են թե գալիս են Իմ Անվամբ, 
բայց դրա փոխարեն պատվում են գազանին, քանի որ նրանք արդեն տարածել են 
իրենց թևերը: Նրանք ղեկավարում են ձեր մեջ, բայց ձեզնից այնքան շատերը դեռ չեն 
կարողանում տեսնել պղծությունը: Բայց, եթե դուք սիրում եք Ինձ, Ես կտամ ձեզ 
Շնորհները՝ տեսնելու Ճշմարտությունը, քանի որ Ես երբեք չեմ լքի ձեզ: Ժամանակը 
մոտ է, և դուք պետք է նախապատրաստվեք, քանի որ խավարը կիջնի շուտով: Ձեզնից
նրանք, ովքեր օրհնյալ են Աստծո Լույսով, կտառապեն Իմ թշնամիների ձեռքում:

Հիշեք այս Խոսքերը, ասեք դրանք, և Ես կբացահայտեմ Ճշմարտությունը ձեզ Սուրբ 
Հոգու Ընծայի միջոցով:

 Խաչակրաց աղոթք (114) Քահանաների համար, որ ստանան Ճշմարտության Ընծան. 
Տե՛ր իմ, բաց իմ աչքերը:
Թույլ տուր ինձ տեսնել թշնամուն և փակել իմ սիրտը խաբեության հանդեպ:
Ես ամբողջապես անձնատուր եմ լինում Քեզ, սիրելի Հիսու՛ս:
Ես վստահում եմ Քո Գթասրտությանը:
Ամեն:

Ձեր Հիսուս

Դուք չեք կարող ճշմարիտ հետևել Ինձ առանց կրելու 
Խաչի ցավը
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ինչպե՜ս են Իմ բոլոր սիրելի հետևորդների աղոթքներն Ինձ վեր 
բարձրացնում այս ժամանակ: Ես Եմ նրանց սրտերում և հոգիներում, և նրանց 



հոգիներն արտոնված են: Ես պետք է խնդրեմ նրանց որ տառապեն այն ծաղրանքը, 
որին կդիմակայեն Իմ Ճանապարհին հետևելու և Իմ Խաչի համար, որը նրանք կրում 
են, քանի որ ժամանակի հետ նրանք կհասկանան թե ինչու պետք է դա այդպես լինի:

Չեք կարող ճշմարիտ հետևել Ինձ առանց Խաչի ցավը կրելու: Երբ սիրում եք Ինձ, ձեր 
հոգու ներսում մի Լույս է ներկա: Այդ մաքուր Լույսը մագնիսի պես է, քանի որ այն 
գրավում է մյուս մարդկանց մեջ գտնվող ամենավատին: Լավ տրամադրված 
հոգիները հաճախ հարձակման են ենթարկվում չարի ոգու կողմից՝ վիրավորելու 
համար նրանց, ովքեր հետևում են Իմ Ուսուցումների Ճշմարտությանը:

Երբ հռչակում եք Աստծո Ճշմարտությունը, ձեզ կատեն նրանք, ովքեր չեն սիրում 
Աստծուն: Երբ հետևում եք Ինձ, նույնիսկ լռության մեջ, դուք կրում եք միևնույն ցավը: 
Այդ ցավը պատճառվում է նրանց կողմից, սովորաբար նրանց ում դուք սիրում և 
հարգում եք, ովքեր հարձակվում են ձեզ վրա որովհետև դուք սիրում եք Ինձ և 
հավատարիմ եք Իմ Ուսուցումներին:

Եկել է ժամանակը, որ դուք դուրս գնաք և խոսեք Իմ Պատգամների մասին: 
Քահանաների համար, այնուամենայնիվ, դա դժվար կլինի, քանի որ նրանք պետք է 
մնան հնազանդ իրենց վերադասներին: Շատերն Իմ եկեղեցում կվախենան 
վկայություն տալ Իմ Պատգամների համար, բայց դա չի նշանակում, թե նրանք չեն 
կարող պաշտպանել Իմ Սուրբ Խոսքը: Իմ առաքյալներին տրված Խոսքը 
շարունակում է ապրել, չնայած շատերը փորձում են սպանել այն: Դուք կնկատեք, թե 
որքան քիչ եմ Ես հարգանքի արժանանում հանրության մեջ, գրեթե չեմ արժանանում:

Իմ Ուսուցումներն արդեն կարևոր դեր չեն խաղում ձեր հասարակության մեջ: Դուք 
պետք է պնդեք, անկախ նրանից թե ինչ քրիստոնեական եկեղեցու եք պատկանում, որ
Իմ սպասավորները չմոռանան հիշատակել Իմ Անունը, երբ խոսում են բարու մասին, 
քանի որ բարին չի կարող գալ քարից: Բարին կարող է գալ միայն Աստծուց:

Ձեր Հիսուս

Մայր Փրկության. Փրկության Մեդալիոնն առաջարկում 
է Դարձի Ընծան
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Զավա՛կս, ես ցանկանում եմ որ հայտնի լինի, որ այսուհետ ինձ պետք է դիմել իմ 
Որդու կողմից երկրի վրա ինձ տրված վերջին տիտղոսով: Այս Վերջին Առաքելության 
մեջ ինձ պետք է դիմել միշտ որպես Մայր Փրկության:

 Անհրաժեշտ է ստեղծել իմ Պատկերը և ձուլել Մեդալիոն, որի մի կողմում պետք է 
լինեմ ես՝ արևը գլխիս ետևում, իսկ գլխիս վրա՝ տասներկու աստղեր՝ հյուսված փշե 
պսակի մեջ: Մեդալիոնի հակառակ կողմում ես ցանկանում եմ որ պատկերված լինի 
իմ Որդու Սուրբ Սիրտը՝ Փրկության երկու Սրերով, որոնք պետք է խաչվեն 
յուրաքանչյուր կողմում:

Փրկության Սրերը երկակի նպատակ կունենան: Առաջին Սուրը կսպանի գազանին, և 
Ինձ տրված է իշխանությունը անելու դա Վերջին Օրը: Մյուս Սուրը կծակի 
ամենակարծր մեղավորների սրտերը և կլինի այն Սուրը, որով նրանց հոգիները 
կփրկվեն:



Այս Մեդալիոնը պետք է մատչելի լինի մեծածախ ձևով, իսկ երբ ցանկացողները 
ստանան մեդալիոնները, դրանք պետք է օրհնվեն քահանայի կողմից և ձրի 
բաժանվեն: Փրկության Մեդալիոնն առաջարկում է Դարձի և Փրկության Ընծան:

Բոլոր նրանք, ովքեր ստանում են Փրկության Մեդալիոնը, պետք է ասեն այս                 

             Խաչակրաց աղոթքը (115) Դարձի Ընծայի համար.

            Ո՛վ Մայր Փրկության, ծածկիր հոգիս քո Փրկության արցունքներով:
Ազատիր ինձ կասկածներից:
Վեր բարձրացրու հոգիս, որ զգամ քո Որդու Ներկայությունը:
Բեր ինձ խաղաղություն ու սփոփանք:
Աղոթիր, որ ես ճշմարիտ դարձի գամ:
Օգնիր ինձ ընդունել Ճշմարտությունը և բաց իմ սիրտը, որ ստանամ քո Որդու՝ 
Հիսուս Քրիստոսի Գթասրտությունը:
Ամեն:

Զավա՛կս, խնդրում եմ, նախագծել տուր այդ Մեդալիոնը և պատրասատել տուր այն: 
Ես ուղղություն կտամ քեզ քո յուրաքանչյուր քայլի ժամանակ, իսկ հետո պետք է 
ապահովես, որ այն մատչելի դառնա աշխարհով մեկ:

Գնա խաղաղությամբ՝ ծառայելու համար Իմ Որդուն:

Ձեր Մայր
Մայր Փրկության

Վերջին մարգարեն է ուղարկվել հիմա, ուստի խնդրում 
եմ, մի մերժեք այդ Ընծան
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ անհանգստանում ես և չսիրված զգում այս Առաքելության 
պատճառով, պետք է իմանաս, որ Սուրբ Հոգին քեզ միշտ ուժեղ կպահի: Դու երբեք չես
կարողանա կեղծիքներ հռչակել, քանի որ դա թույլ չի տրվի Իմ սիրելի Հոր կողմից: 
Դու ժամանակների վերջի մարգարեն ես, և չնայած Ես գիտեմ որ դա վախեցնում է 
քեզ, իմացիր հետևյալը:

Ես, Իմ Հոր Սիրո միջոցով, մեծ Շնորհներ եմ տալիս աշխարհին: Վերջին մարգարեն է 
հիմա ուղարկվել, ուստի խնդրում եմ, մի մերժիր այդ Ընծան, քանի որ Իմ Հոր 
ցանկությունն է բռնել Իր բոլոր զավակներին և պաշտպանել նրանց չարիքից 
աշխարհում: Այս Ընծան մի սոսկալի պատժից ձեզ վերջնական փրկություն բերելու 
համար է:

Մի մերժեք մարգարեության այս Ընծան՝ վերջնական միջամտությունը Երկնքից, ձեզ 
վնասվելուց փրկելու համար:

Նրանց, ովքեր չեն պատվում Իմ Հորը և պաշտում են հեթանոս աստվածների. ձեր 
երկրները կսրբվեն երկրի երեսից, եթե չդառնաք դեպի Մեկ Ճշմարիտ Աստվածը: 
Դուք, որ պաշտում եք կեղծ աստվածների, որոնք ձեզ խոստանում են փայլուն 



ապագա և դիմում ձեր սնափառությանը, հեռու կքշվեք Ինձնից և կընկղմվեք մի 
անհուն վակուումի մեջ՝ մի անդունդի, որից երբեք չեք վերադառնա:

Լսեք հիմա, բոլո՛րդ, Ես կոչ եմ անում մարդկությանը Երկնքից: Իմ մարգարեն 
պարզապես կանի այնպես, ինչպես Ես նրան ասում եմ: Նա ենթարկվում է Ինձ՝ 
մարդու Որդուն՝ Աստծու Որդուն, ինչպես կանխասացվել է: Նա ձայն չունի: Նրա 
խոսքերն Իմ Խոսքերն են: Նրա հնազանդությունը վճռորոշ է Աստծո Հրամանին 
համապատասխան: Նրա հնազանդությունը նշանակում է, որ նրան թույլ չի տրված 
բացել իր բերանը՝ պաշտպանելու համար Աստծո Խոսքը:

Բոլոր կանխասացված իրադարձությունները տեղի կունենա արգորեն: Անտեսեք այս 
նախազգուշացումը Երկնքից, և դուք կտառապեք ավելի, քան անհրաժեշտ է: 
Զրպարտեք Երկնքից եկող այս Խոսքերը, և դուք ձեր ողջ ամոթով ցույց կտրվեք 
ամբողջ աշխարհի առաջ Ինձ հալածելու համար:

Իմ Խոսքը Ճշմարիտ է: Իմ Խոսքը կոնկրետ է: Իմ Խոսքը տրվում է պաշտպանելու 
համար ձեզ և փրկելու համար ձեզ գազանից, ով ոչնչացնում է ձեր կյանքն իր 
ներթափանցմամբ: Խնդրում եմ, ուժեղ եղեք և հեռացեք այն չար ստերից, որ նա ասում
է ձեզ: Եթե ձեր սիրտը ծանրացած է, եկեք Ինձ մոտ, և Ես կթեթևացնեմ այն: Եթե ձեր 
սիրտը տխուր է, Ես կպարուրեմ ձեզ և խաղաղություն կբերեմ ձեզ, որպեսզի մահն 
այլևս երբեք չվախեցնի ձեզ:

Եթե լի եք զայրույթվ, որը ատելության է վերածվում այս Պատգամների դեմ, իմացեք, 
որ հարձակման եք ենթարկվել ստերի թագավորի կողմից: Դուք կիմանաք ձեր սրտի 
ներսում, որ եթե այս Պատգամները ձեզ ցավ և տառապանք են պատճառում, ուրեմն 
դրանք գալիս են Ինձնից:

Ձեր Հիսուս  

Նրա պլանն է՝ հոգիների սրտերը հմայելու միջոցով 
գրավել նրանց խաբեության ոստայնի մեջ 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ես ցանկանում եմ բացատրել մնացորդ բանակի մասին: Մնացորդ 
բանակն աճում է աշխարհով մեկ այս ժամանակ: Շատերը, ովքեր չգիտեն այս 
Պատգամների մասին, արդեն հավաքվում են, քանի որ երկրի վրայի Իմ Եկեղեցու 
միջուկը ուտվելու վտանգի տակ է:

Շատերը գիտեն Ճշմարտությունը և կարող ես տեսնել այն փորձերը, որոնք արվում 
են՝ թուլացնելու համար Իմ Ամենասուրբ Խոսքը: Բոլոր նրանք, ովքեր ունեն Սուրբ 
Հոգու Լույսի շնորհը, կճանաչեն չարի ոգին մինչ այն ողողում է Իմ Եկեղեցին: Չարի 
ոգին գալիս է՝ ծածկված խոնարհության քողով: Նրա պլանն է՝ հոգիների սրտերը 
հմայելու միջոցով գրավել նրանց խաբեության ոստայնի մեջ: 

Հիշեք, սատանայի պլանը հոգիներ գողանալն է: Այնուհետև, իմացեք, թե որ 
հոգիներին է սկսում թակարդը գցել առաջին հերթին: Նա միշտ կփորձի ոչնչացնել 
նրանց, ովքեր սիրում են Ինձ: Նա կանտեսի նրանց, որոնց արդեն թունավորել է, քանի
որ արդեն ոչնչացրել է նրանց:



Երբեք չհավատաք, թե չարն իրեն ցույց է տալիս ամենաակնառու ձևով: Չարի այդ 
ոգին հոգիներ կհմայի՝ ներկայացնելով մի խոնարհ, փափուկ և հոգատար արտաքին, 
քանի որ այլապես ինչպե՞ս կարելի է բարի հոգիներին համոզել ստերի մեջ:

Ես Եմ մարդկության Փրկիչը, և Ես հիմա միջամտում եմ՝ բերելու համար ձեզ 
Ճշմարտությունը: Ոչ մի բան չի կանգնեցնի Ինձ, բայց աշխարհն ավերումից փրկելու 
այս Առաքելության վրա կպարտադրվի ամեն մի չար գործողություն:

Ճիշտ նույն կերպ, իմ սիրելի հետևորդներ, մինչ առաջ եք քայլում, ձեզ հետ կքաշեն 
նրանք, ովքեր հավատացած թե, հայհոյություններ եք ասում Աստծո Խոսքի դեմ: 
Հետո, երբ լռությամբ հետ քաշվեք և չընկնեք դևի թակարդը, որը նրանք կդնեն՝ ձեզ 
խրախուսելու համար որ պաշտպանեք Իմ Խոսքը, նրանք կծաղրեն ձեզ: 

Իմ մնացորդ բանակին տրվող Շնորհները կլինեն նուրբ, բայց հզոր, և Փրկության Մոր 
օգնությամբ նրանք կսպանեն գազանին ու նրա զինակիցներին

Հոգիների համար մարտը հաճելի չի լինի, քանի որ չսխալվեք, Աստծո թշնամիների 
ճշմարիտ գույները, ովքեր ասում են թե իրենք գալիս են Նրա Անվամբ, ժամանակի 
ընթացքում կբացահայտվեն ինչպես որ են: Ցավոք, շատերը կուրացած կլինեն 
Ճշմարտության հանդեպ և մինչ այդ կմասնակցեն սատանայական 
արարողությունների, որոնցից անտեղյակ կլինեն, քանի որ դրանք կլինեն շատ 
զգուշորեն քողարկված:

Իմ Ձայնը կորոտա և կորոտա ձեր մեջ, քանի որ Ես երբեք կանգ չեմ առնի ձեզ 
Հավիտենական Կյանք բերելու Իմ Պլանից: Մարդկային մտածողության ոչ մի չափ, 
որը հանգեցնում է այս Պատգամների միջոցով Իմ Սուրբ Խոսքի անտեսմանը, չի 
կարող թուլացնել Աստծո Զորությունը:

Իմ հանդեպ ձեր ատելությունը կաճի, և զայրույթը, որը կողողի ձեր հոգին, կգա 
սատանայից, բայց դուք կհավատաք թե այն գալիս է Աստծուց: Ինչպե՞ս կարող եք 
այդքան կույր լինել: Ի՞նչ նեխածություն է թարախակալվել ձեր ներսում, որը ձեզ 
ստիպում է վնասել ուրիշներին: Աղոթեք, որ չօտարացնեք ձեր հարևանին Իմ դեմ: 
Աղոթեք, որ փնտրեք Ճշմարտությունը նախքան դևը կտիրապետի ձեր հոգուն: Նա 
շատ ուժեղ է, և նրանք, ում սրտերը թուլացել են հպարտության մեղքի միջոցով, 
կդառնան կամավոր անոթներ, որոնց ներսում սատանան և նրա ընկած 
հրեշտակները կբնակվեն:

Արթնացեք, դուք բոլո՛րդ: Ժամանակը եկել է, որ Ճշմարտության Գիրքը բացվի: Դուք 
պետք է ոչ միայն բացեք էջերը, դուք պետք է բացեք ձեր սրտերը:

Ձեր Հիսուս: 

Մայր Փրկության – Հռոմի անկման հետևանքները 
շատերին կմոլորեցնեն
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Զավա՛կս, մինչ խառնաշփոթն ավելանում է քրիստոնեական հավատի մեջ, դեռևս 
կլինեն հավատարիմներ իմ Որդուն, ովքեր իրենց հավատի ուժով կպահեն և 
կպաշտպանեն Աստծո Սուրբ Խոսքը:



Հռոմի անկման հետևանքները շատերին կմոլորեցնեն, ովքեր ակամա կշրջվեն իմ 
Որդուց՝ Հիսուս Քրիստոսից: Նրանք կընկնեն սխալի մեջ, որովհետև կընդունեն նոր 
վարդապետություններ, որոնք Աստծուց չեն գալիս: Աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք նրանց 
համար քրիստոնեական եկեղեցիներում, ովքեր կընկնեն թակարդը՝ ընդունելով ստեր
տրված իրենց նրանց անվան տակ, ովքեր իրենց հռչակում են թե ընտրված են Իմ 
Որդու կողմից, որ հայտարարեն Նրա Խոսքը:

Այս բոլոր բաները կանխասացվել են տեսանողներին դարեր շաունակ, և չնայած 
դրան, ձեզնից շատերը մերժում են ընդունել այս մարգարեությունները: Ես 
նախազգուշացրել եմ մարդկությանն առջևում սպասվող այս խավար օրերի մասին, 
որովհետև իմ Որդին ցանկանում է որ զգոն լինեք ընկած հրեշտակների հանդեպ, 
ովքեր կներթափանցեն երկրի վրայի Եկեղեցի: Իմ արցունքները թափվում են 
հեղեղով, որովհետև Եկեղեցու ներսում այնքան շատ սրբազան սպասավորներ 
մերժում են իմ երևումները: Այդ երևումները հաստատվել են Աստծո կողմից՝ 
զգուշացնելու համար մարդկանց հոգիների առջև ծառացող վտանգների մասին, եթե 
նախապես նրանց չտրվի Ճշմարտությունը: 

Լա Սալետում և Ֆաթիմայում ձեզ տրված մարգարեությունները մեծ նշանակություն 
ունեն: Ինչու՞ այնքան շատերը, ովքեր հռչակում են թե սիրում են ինձ՝ ձեր Մորը, 
անտեսում են այն, ինչ ես ասում եմ աշխարհին: Դուք չլսեցիք և թույլ տվեցիք որ 
խաբեն ձեզ:

Ժամանակն է հիշել, որ խավարը, որը պարուրում է երկրի վրա իմ Որդու եկեղեցին, 
առաջացրել է չարը, ով շատերին է մոլորեցրել: Այդ խավարը չի կարող գալ իմ 
Որդուց, և որպես այդպիսին, Նրա Միստիկ Մարմինը՝ Նրա Եկեղեցին, մնում է 
անփոփոխ: Նրանք, ովքեր մնում են հավատարիմ Նրա Միստիկ Մարմնին, չեն շեղվի 
Ճշմարտությունից: Նրանք, ովքեր դավաճանում են իմ Որդու Եկեղեցուն և մերժում 
Նրա Ուսուցումները՝ ընդունելով նոր պրակտիկաներ, որոնք վիրավորական են 
Հիսուս Քրիստոսի համար, կտրում են իրենք իրենց Նրա Գթասրտությունից:

Դուք պետք է իմանաք, որ երբ իմ Որդու Խաչի տեսքը փոխվի, և երբ Պատարագի 
Սուրբ Զոհաբերության ձևը փոփոխվի հանուն արդիականության, ապա կտեսնեք թե 
ինչ ձևով է ներկայացվում անհարգալից վերաբերմունքն իմ Որդու հանդեպ:  

Դուք երբեք չպետք է դավաճանեք իմ Որդուն: Նա այն քանշատ է տառապել, և չնայած 
դրան, Նրա սեփական Եկեղեցու ներսից ոմանք կընկնեն սխալի մեջ և կվերախաչեն 
Նրան: Երբ ականատես լինեք այդ իրադարձություններին, կիմանաք, որ 
ժամանակները փոխվում են, և որ վերջնական մարտը Աստծո և գազանի միջև տեղի է 
ունենում:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության

Նրանք նախապատրաստում են հակաքրիստոսին հիմա,
նրա մեծ մուտքի համար
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես մի կարևոր Պատգամ ունեմ աշխարհի համար, ներառյալ 
նրանց, ովքեր հավատում են Ինձ, նրանց, ովքեր չեն հավատում, նրանց, ովքեր կարող
է չհավատան Իմ Հորը, ինչպես նաև նրանց, ովքեր չեն ընդունում, որ ամեն բան գալիս 
է Ինձնից:

Երբ գազանը դավ նյութեց Իմ դեմ, նա ստեղծեց մի դիվային պլան վերջին 
ժամանակների համար, որը նախատեսում է հիմարացնել աշխարհին ամենամեծ 
ստով, որպեսզի կարողանա նրանց իր հետ տանել դժոխքի կրակների մեջ:

Իմացեք, որ Ես արդեն աշխարհին բացահայտել եմ այդ պլանը, բայց մեկ գաղտնիք 
կա, որը պետք է բացահայտվի, որպեսզի հասկանաք Ճշմարտությունը: Ինչպես 
ցանկացած մարտում, թշնամին դիրք է գրավում, և դա սովորաբար պլանավորվում է 
շատ զգուշությամբ, այնպես որ դա արվի գաղտնի, որպեսզի թիրախը չիմանա, թե 
որտեղ են նրա թշնամիները կանգնած:

Հոգիների համար այս վերջնական մարտում սատանան և նրա զինակիցները դիրք են 
գրավել Աստծո երկու վկաների դեմ: Դրա նախապատրաստման համար շատ 
տարիներ են պահանջվել, բայց Աստծո զավակները պետք է առաջին հերթին 
իմանան, թե ովքեր են երկու վկաները, որպեսզի հասկանան, թե ինչպես է մշակվել 
այդ պլանը:

Թշնամին հիմա դիրք է գրավել Իմ Եկեղեցու մեջ: Նա անում է դա որպես տրոյական 
ձիու մեջ թաքնված թշնամի: Թշնամին, և հիշեք թշնամիներ շատ կան և նրանք բոլորն 
էլ պատիվ են մատուցում գազանին, արմատ է գցել նաև Միջին Արևելքում: Իրական 
թիրախն Իսրայելն է՝ երկրորդ վկայի տունը:

Երկու վկաները քրիստոնյաներն են և Իսրայելի Տունը: Քրիստոնեությունն առաջին 
թիրախն է, որովհետև այն եկել է Ինձնից: Իսրայելը երկրորդ թիրախն է, որովհետև Ես
ծնվեցի հրեա, և այն Աստծո ընտրյալ ժողովրդի երկիրն է՝ Երուսաղեմի տունը:

Պատահականություն չէ, որ սատանան ցանկանում է ոչնչացնել այդ երկուսին, 
որովհետև նա ատում է նրանց, և նրանց բոլոր հետքերը վերացնելով, նա կատարում է
ամենամեծ հաստատումը, թե ինքը Աստծուց վեր է: Նրանք չեն մեռնի, բայց կերևան 
որպես ընդհանրապես կյանքից զրկված:

Առաջին հերթին կոչնչացվեն Խորհուրդները, հետո՝ Պատարագը, հետո՝ 
Աստվածաշունչը և Աստծո Խոսքերի բոլոր հետքերը: Այդ ժամանակներում շատերը 
կմարտնչեն՝ հռչակելու համար Աստծո Խոսքը: Այդ ժամանակներում կլինի որ Իմ 
Շնորհները կհեղվեն ամենուր, Սուրբ Հոգու Զորության միջոցով, որպեսզի Աստված 
երբեք չմոռացվի:

Հակաքրիստոսը

Շատ շուտով հակաքրիստոսն իրեն հայտնի կդարձնի որպես խաղաղության մարդը, 
եվ կստեղծի ամենահավակնոտ խաղաղության պլանը Միջին Արևելքում:

Նրանք նախապատրաստում են հակաքրիստոսին հիմա, նրա մեծ մուտքի համար: 
Միևնույն ժամանակ, անմեղներին խաբելու սատանայական պլանը՝ Իմ Անունով 
նրանց ստեր սովորեցնելը, շարունակվում է: Ձեզնից նրանց, ովքեր չեն ընդունի 
Ճշմարտությունը, իմացեք, որ այդ ժամանակները ձեզ վրա են: Եթե չեք կարող 
ընդունել Ճշմարտությունը հիմա, եթե ճշմարիտ սիրում եք Ինձ, ապա Ես կտամ ձեզ 
Շնորհները՝ զանազանելու համար:



Այնքան շատերը չեն կարողանում տեսնել այդ չար պլանը, որ զգուշորեն քողարկված 
է, բայց որը ծավալվում է ձեր աչքերի առջև, ինչպես կանխասացվել է: Իմ Գրվածքը 
երբեք չի ստում: Իմ Խոսքը Ճշմարտություն է: Ճշմարտությունը ձեր պորտալարն է 
դեպի փրկություն: Եթե ընդունեք Իմ Եկեղեցու ներսից ձեզ տրված ստերը նրանց 
կողմից, ովքեր Իմ Անունով չեն գալիս, ապա կընկնեք ամենամեծ խավարի մեջ և 
կկլանվեք այնպիսի չարությամբ, որ եթե մասնակցեք Իմ Անունով ձեզ ներկայացվող 
այդպիսի օկուլտ պրակտիկաների, ապա կորած կլինեք Ինձ համար:

Շատ շուտով, երբ կեղծ խաղաղություն ստեղծվի, պլանները կսկսվեն՝ ոչնչացնելու 
համար հրեաներին: Մինչ գազանը խժռում է Իսրայելը, կեղծ մարգարեն կանտեսի Իմ 
Ներկայությունը և կխաբի ոչ միայն կաթոլիկներին, այլև բոլոր քրիստոնյաներին, 
բոլոր կրոններին, որպեսզի կռապաշտեն գազանին Մեկ համաշխարհային կրոնի 
անվան տակ:

Եթե այս Պատգամը վախ է առաջացնում ձեր հոգիներում, ապա իմացեք, որ Իմ 
մտադրությունն է ձեզնից ոչինչ չծածկել, որը կարող է ոչնչացնել ձեզ: Կարևոր է միայն
որ դուք մնաք հավատարիմ Իմ Ուսուցումներին և աղոթեք Իմ Պաշտպանության 
համար: Երբ հանձնվեք Ինձ՝ ձեր Հիսուսին, և խնդրեք Ինձ ուղղություն տալ ձեզ, ամեն 
ինչ լավ կլինի:

Ես կպահեմ ձեզ Իմ Պաշտպանության տակ, բոլոր նրանց, ովքեր չեն շեղվում 
Ճշմարտությունից:

Ձեր Հիսուս

Վստահեք Ինձ, և Ես կբացեմ ձեր աչքերը ձեր փառահեղ 
ապագայի Ճշմարտության հանդեպ
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես կոչ եմ անում աշխարհում բոլոր երիտասարդներին, բոլոր 
հավատամքներից և բոլոր հավատքներից:

Ես Հիսուս Քրիստոսն եմ՝ աշխարհի Փրկիչը, և Ես շուտով Ինքս Ինձ հայտնի 
կդարձնեմ ձեզ: Երբ դա տեղի ունենա, մի գերբնական երևույթի ժամանակ, որը 
կզգացվի ողջ աշխարհով մեկ միևնույն ժամանակ, դուք կիմանաք Ճշմարտությունը:

Գուցե դուք հիմա չընդունեք Իմ Կաչը՝ ուղղված ձեզ: Գուցե դուք չողջունեք Ինձ ձեր 
ամենօրյա կյանքում, բայց երբ զգաք Իմ Սերը, ձեզ համար ոչինչ այլևս նշանակություն
չի ունենա: Երկրորդ Գալուստի ժամանակը մոտ է: Այդ իրադարձությունը, երբ Ես 
կգամ բերելու Խաղաղություն, մինչ կազդարարեմ Նոր Դրախտի մեջ, ձեզ կողողի 
այնպիսի ուրախությամբ, որը դուք երբեք նախկինում չեք զգացել: Ես ձեզ կբերեմ մի 
կյանք, որը ձեր երազանքների սահմաններից այն կողմ է, մի կյանք, որին եթե 
նույնիսկ մի հայացք նետեք, կլինի միակ բանը որը կցանկանաք:

Երկրորդ Գալուստից չպետք է վախենալ, քանի որ դա կլինի ամենահզոր ուրախալի 
դեպքը: Դա Իմ Խոստումն է: Դուք երբեք չպետք է անհանգստանաք, կամ զգաք թե 
կյանքն ավարտվել է, թե ձեզ կմերժվի կյանքը որը տրվել է երկրի վրա, որովհետև 
կյանքը միայն սկսվելիս կլինի: Այս անգամ չի լինի ոչ մի տառապանք, վիրավորանք, 
զայրույթ, ատելություն կամ բաժանում: Միայն սերը կծաղկի, և դրա հետ հոյակապ մի



կյանք, ուր դուք կապրեք մեծ միասնության մեջ,  ձեր սիրելիների հետ սիրո և 
խաղաղության մեջ:

Ես Եմ նախապատրաստում աշխարհն այդ մեծ իրադարձության համար, որը 
կանխասացվել է: Նախապատրաստվելու համար, որպեսզի մեկ աչք թարթելու 
ընթացքում աշխարհը փոխվի լավի, դուք պետք է գաք Ինձ մոտ: Որպեսզի Նոր 
Դրախում այդ կյանքը ձեզ տրվի, ուր դուք ձեռք կբերեք կատարյալ մարմին և հոգի, 
դուք պետք է խնդրեք Ինձ մաքրել ձեր հոգին: Որպեսզի Ես դա անեմ, դուք պետք է Ինձ
խնդրեք, որ ներեմ ձեր մեղքերը: Դա այնքան պարզ է: Ես գիտեմ, որ դուք մեղավորներ 
եք: Դուք գիտեք, որ դուք մեղավորներ եք, բայց դա երբեք չպետքէ ձեզ բաժանի Ինձնից:

Եթե անհանգստացած եք կամ վախեցած, ապա ասեք Ինձ ձեր 
անհանգստությունները, և Ես կհանգստացնեմ ձեր ցավը: Վստահեք Ինձ, և Ես կբացեմ
ձեր աչքերը ձեր փառահեղ ապագայի Ճշմարտության հանդեպ: Երբ երկիրը նորացվի,
և Երկրորդ Գալուստը հայտարարվի, Ես սպասելիս կլինեմ, որ ողջունեմ ձեզ: Ես միշտ
կսիրեմ ձեզ, որովհետև ձեզ համար էր, որ տվեցի Իմ Մարմինը երբ թույլ տվեցի որ 
Ինձ խաչեն: Եթե Ես ձեզ այդքան շատ եմ սիրում, ապա ոչինչ չպետք է կանգնի ձեր 
ճանապարհի վրա որ այսօր Ինձ կանչեք:

Ես սպասում եմ ձեր կանչին:

Ձեր Հիսուս

Մայր Փրկության. Ֆաթիմայի վերջին գաղտնիքը 
չբացահայտվեց, այնքան որ սարսափեցուցիչ էր այն
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Զավա՛կս, խաբեությունը, որի դեմ կկանգնի աշխարհը, այնքան դժվար կլինի 
զանազանել, որ միայն նրանք, ովքեր հանձնվել են Աստծուն և իրենց ողջ 
վստահությունը դնում են իմ Որդու վրա, կկարողանան դիմանալ առջևում սպասվող 
փորձություններին:

Ես աշխարհին տվեցի մարգարեությունները 1917թ., բայց Ֆաթիմայի վերջին 
գաղտնիքը չբացահայտվեց, այնքան որ սարսափեցուցիչ էր այն նրանց համար, ովքեր 
կաթոլիկ եկեղեցու ներսում էին:

Ֆաթիմայի վերջին գաղտնիքը դեռևս անհայտ է մնում Աստծո զավակներին, չնայած 
դրա մի մասը բացահայտվել է ձեզ 2012թ. հունվարի 26-ին: Շատ քչերը եկեղեցու 
ներսում ծանոթ են դրան: Հիմա պետք է բացահայտվի Ֆաթիմայի վերջին գաղտնիքի 
հաջորդ մասը, որպեսզի Ես կարողանամ նախազգուշացնել մարդկությանը` 
հոգիների փրկությանն օգնելու համար Իմ միջամտությունն անտեսելու հետևանքնրի 
մասին:

Եկեղեցին թունավորվել է, ներսից, Աստծո թշնամիների կողմից: Նրանք, և նրանք 
քսանն են, ովքեր վերահսկում են ներսից, ստեղծել են ամենամեծ խաբեությունը: 
Նրանք ընտրել են մի մարդու, ոչ Աստծուց, մինչ Պետրոսի Թագը ստացած Սուրբ 
Հայրը (Հռոմի Պապը) զգուշորեն հեռացվել է: 

Մանրամասները, որոնք ես բացահայտել եմ, այն են, որ վերջին ժամանակը կլինեն 
երկու մարդ, որ կկրեն Պետրոսի Թագը: Մեկը կտառապի այն ստերի պատճառով, 



որոնք ստեղծվել են իրեն վարկաբեկելու համար և կլինի վիրտուալ բանտարկյալ, 
մյուս ընտրվածը կբերի ոչ միայն կաթոլիկ եկեղեցու, այլև այն բոլոր եկեղեցիների 
ավերումը,, որոնք պատվում են իմ Հորը և ընդունում իմ Որդու՝ Հիսուս 
Քրիստոոսի՝աշխարհի Փրկչի Ուսուցումները:

Երկրի վրայի Եկեղեցու միայն մեկ ղեկավար կարող է լինել՝ թույլ տրված իմ Որդու 
կողմից, ով պետք է մնա Պապ, մինչև իր մահը: Ցանկացած այլ ոք, ով հռչակում է 
նստել Պետրոսի Աթոռին, ինքնակոչ է: Այս խաբեությունը մեկ նպատակ ունի՝ 
հոգիներին շրջել դեպի Լուցիֆերը, և քիչ ժամանակ կա այդպիսի հոգիների համար, 
ովքեր ավելի խելացի չեն լինի, որ փրկվեն:

Զավակնե՛րս, հիմա դուք պետք է ուշադրություն դարձնեք միայն մեկ 
նախազգուշացման: Չհեռանաք իմ Որդու Ուսուցումներից: Քննեք յուրաքանչյուր նոր 
ուսմունք, որը կներկայացվի ձեզ և որը կհայտարարվի թե գալիս է երկրի վրայի իմ 
Որդու Եկեղեցուց: Ճշմարտությունը պարզ է: Այն երբեք չի փոխվում: Իմ Որդու 
Օրենսդրությունը շատ պարզ է: Թույլ մի տվեք ոչ մեկի ամպել ձեր դատողությունը:

Շուտով Ֆաթիմայի մարգարեություններն իմաստ կստանան: Ամեն ինչը հիմա տեղի է
ունենում չհավատացող աշխարհի առաջ, բայց ցավոք շատ քչերը կհասկանան մինչև 
չափազանց ուշ կլինի: Աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք իմ ամենասուրբ Վարդարանը 
որքան հնարավոր է հաճախ, ամեն օր, որպեսզի թուլացնեք չարի ազդեցությունը, որը 
շրջապատում է ձեզ:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության 

Ես բացահայտում եմ Հայտնության Գրքի մեջ 
պարունակվող գաղտնիքները, և դրանք հաճելի չեն լինի
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, փորձությունները, որոնց ստիպված կլինես դիմակայել այն 
պատճառով են, որ Ես բացահայտում եմ Հայտնության Գրքում պարունակվող 
գաղտնիքները, և դրանք հաճելի չեն լինի: Ճշմարտությունը կարող է այնքան 
վշտացնող և անհանգստացնող լինել շատերի համար: Ճշմարտությունը կառաջացնի 
հուսահատության արցունքներ, տխրության արցունքներ և մեծ ընկճվածություն:

Ստերը, մյուս կողմից, կարող են օրորել ձեզ կեղծ ապահովության զգացողության մեջ:
Նույնիսկ երբ ձեզ ներկայացվող ստերը գալիս են՝ զգեստավորված սիրող լեզվով և 
ազնիվ ժեստերով, ճիշտ չեն զգացվում ձեր սրտում, դրանք կարող են մարդու համար 
ավելի հեշտ ընդունվել, քան Ճշմարտությունը:

Երբ մարդուն ասում են թե ինքը վարակված է մահացու հիվանդությամբ, նա երկու 
ընտրություն ունի: Նա կարող է ընտրել Ճշմարտությունը, նախապատրաստել իր 
հոգին, մտերմիկ ձևով ժամանակ անցկացնել իր ընտանիքի հետ, փնտրել Իմ 
Ներողամտությունը, իսկ հետո սպասել այդ օրվան: Երբ նա անի այդ, չնայած այն 
կարող է վախեցնող լինել, նա իր հոգում կգտնի ճշմարիտ խաղաղությունը, որովհետև
ընդունել է Ճշմարտությունը: Այդ հոգիներն Ինձնից վախենալու ոչինչ չունեն: Եթե, 



մյուս կողմից, նա առարկի Ճշմարտությանը և հավատա կախարդական 
հմայություններին ու կեղծ աստվածներին, որոնք նրա կարծիքով կարող են 
օգտագործվել իրեն հրաշքի միջոցով բուժելու համար, նա շատ կհիասթափվի: Այդ 
հոգիները, կուրացած այսպես կոչված դրական մտքերով, հավատում են թե եթե իրենք
ցանկանան որ ավելի լավ լինեն, ապա ամեն ինչ լավ կլինի: Նրանք չեն կարողանում 
հասկանալ, որ իրենք պետք է կանչեն Ինձ՝ Հիսուսին, եթե ցանկանում են առողջանալ:
Ես կպատասխանեմ աղոթքներին, բայց միայն եթե խնդրանքը նրա հոգու 
բարօրության համար է: Այդ հոգիները, ովքեր մերժում են ընդունել իրենց 
հիվանդության Ճշմարտությունը և չեն շրջվում դեպի Ինձ, կկորչեն: Նրանք կորցրած 
կլինեն իրենց տունը կարգի բերելու համար երկրի վրա իրենց հատկացված 
ժամանակը:

Նույնը ճիշտ է Իմ Խոսքի՝ Ճշմարտության համար, որը տրվում է ձեզ հիմա: Ես տվեցի 
աշխարհին Ճշմարտությունը երկրի վրա Իմ եղած ժամանակ, և Ինձ մերժեցին: 
Շատերը հետևեցին Ինձ, բայց այդ ժամանակ նրանց տրված Ճշմարտությանը հիմա 
մարտահրավեր կնետեն Աստծո թշնամիները, և նրանք կընկնեն խաբեության մեջ: 
Շուտով նրանք կմերժեն Ճշմարտությունը և ի վիճակի չեն լինի ընդունել այս 
ժամանակ աշխարհին տրվող Իմ Նախազգուշացումը:

Ձեզ նոր Ուսուցումներ բացահայտելու համար չէ, որ Ես կոչ եմ անում ձեզ հիմա, 
քանի որ դա անհրաժեշտ չէ:  Ձեզ տրվել է Ճշմարտությունը, բայց հիմա Ես 
միջամտում եմ՝ հիշեցնելու ձեզ Ճշմարտության մասին: Ես գալիս եմ նաև 
նախազգուշացնելու համար ձեզ այն չար վայրագությունների մասին, որոնք 
կպարտադրվեն ձեզ Իմ հանդեպ ձեր սիրո պատճառով:

Մի շրջեք ձեր մեջքն Իմ՝ Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ, մինչ Ես հասնում եմ միայն ձեզ 
պաշտպանելու համար այս ժամանակ: Ես չեմ ցանկանում հեռացնել ձեզ, բայց Ես 
կշարունակեմ ձեզ հիշեցնել Ճշմարտությյան մասին նորից ու նորից: Երբ տեսնեք որ 
ձեր հոգին անհանգստանում է նրանց կողմից ներկայացվող նոր կանոնների 
պատճառով, ովքեր ասում են թե Ինձնից են, դուք պետք է կանչեք Ինձ այս խաչակրաց
աղոթքի միջոցով:

Խաչակրաց աղոթք (116) Փրկիր ինձ ստերի չարիքից.

Սիրելի Հիսու՛ս, օգնիր ինձ: Ես ընկղմվում եմ վշտի արցունքների մեջ: Իմ սիրտը 
շփոթված է: Ես չգիտեմ, թե ում կարող եմ վստահել: Խդրում եմ լցրու ինձ քո Սուրբ 
Հոգով, որ կարողանամ ընտրել ճիշտ ճանապարհը դեպի Քո Թագավորություն:
Օգնիր ինձ, սիրելի Հիսու՛ս, որ միշտ հավատարիմ մնամ Քո Խոսքին, որ տրվեց 
աշխարհին Պետրոսի միջոցով, և երբեք չշեղվեմ նրանից, ինչ Դու սովորեցրիր մեզ, ո՛չ 
էլ մերժեմ Քո մահը Խաչի վրա: Հիսուս, Դու ճանապարհն ես:
Պահիր ինձ և տար ինձ Մեծ Գթասրտության Քո ճանապարհով: Ամեն:

Ձեր Հիսուս

Մայր Փրկության. Ճիշտ ասես թե հրաշք է տեղի ունեցել, 



կթվա թե կեղծ մարգարեն բարձրացել է մեռածներից
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Զավա՛կս, կարևոր է, որ իմ զավակները չկորցնեն արիությունը, երբ կանգնեն այն 
վիրավորանքի առաջ, որն ստիպված կլինեն դիմակայել, քանի որ իմ Որդու Եկեղեցին
կնետվի անապատի ամայության մեջ:

Ես Հայտնության Գրքի միջի Կինն եմ, արևը հագած, ով ծնեց Զավակին: Զավակը 
Հիսուսն է: Իմ Որդու՝ Հիսուսի Միստիկ Մարմինը երկրի վրա Նրա Եկեղեցին է: Իմ 
Որդու Եկեղեցին գողանում են, և շուտով Նրա Մարմինն այլևս ներկա չի լինի նրա 
ներսում: Այդ ամայացումը երկու մասի կպատռի նրանց սրտերը, ովքեր հետևում են 
իմ Որդու Ուսուցումներին: Նրանք, ովքեր գնալու տեղ չեն ունենա, իրենց կգտնեն 
դուրս նետված այն շենքերից, որոնք հյուրընկալում էին Սուրբ Հաղորդությունը: Բայց,
մինչ նրանց դուրս կնետեն՝ շատ քիչ գթասրտություն ցուցաբերելով նրանց հանդեպ, 
նրանք կլցվեն Սուրբ Հոգով: Դա նշանակում է, որ նրանց ուղղություն կտրվի, և նրանք 
հզորությամբ կառաջնորդեն մնացորդ բանակը, որը կազմված է նրանցից, ովքեր 
հավատարիմ են Աստծուն:

Մյուսները՝ կույր Ճշմարտության հանդեպ, կհետևեն կեղծ մարգարեին 
անկարգության մեջ: Նրանց սրտերը կխաբվեն, և շուտով, երբ կթվա թե կեղծ 
մարգարեն մահվան շեմին է, նրանք կողբան: Բայց հետո, ճիշտ ասես թե հրաշք է 
տեղի ունեցել, կթվա թե կեղծ մարգարեն բարձրացել է մեռածներից: Նրանք կասեն, թե
նա օրհնյալ է Երկնքից տրված մեծ, գերբնական զորություններով, և կընկնեն գետնին 
իրենց երեսների վրա նրա առջև պաշտամունքի մեջ: Նրան կսիրեն և կպաշտեն 
նրանք, ովքեր չեն կարողանում տեսնել:

Շուտով հակաքրիստոսը կհայտվնի, և նրա հռչակի բարձրացումը կսկսվի 
Երուսաղեմում: Հենց որ նա հայտնվի հրապարակայնորեն, ամեն ինչ արագորեն 
կփոխվի իմ Որդու Եկեղեցու մեջ:  Նոր օրենքներ կներմուծվեն: Նոր մասունքներ, 
քահանաների կողմից հագնվող զգեստների փոփոխություններ և շատ նոր կանոններ 
կպարտադրվեն: Սկզբում մարդիկ կասեն, թե այդ բոլոր փոփոխությունները գալիս են 
խոնարհ լինելու անհրաժեշտությունից: Եվ, մինչ այդ պղծությունները կմտնեն 
քրիստոնեական եկեղեցիներ, հալածանքը կսկսվի: Համարձակվեք առարկել այդ 
սատանայական ծեսերին, և ձեզ կհամարեն հերետիկոս, խառնակիչ:

Շատ կարդինալներ, եպիսկոպոսներ, քահանաներ, միանձնուհիներ և հասարակ 
մարդիկ կվտարվեն, եթե չհետևեն նոր կանոններին կամ չերկրպագեն կեղծ  
մարգարեին: Այդ էտապում դուք պետք է փնտրեք ապաստարաններ, որոնք 
ստեղծված կլինեն, որպեսզի կարողանաք երկրպագել իմ Որդուն՝ Հիսուս Քրիստոսին,
խաղաղությամբ: Քահանաները պետք է շարունակեն սպասավորել Խորհուրդները և 
տալ իմ զավակներին Սուրբ Հաղորդությունը:



Դուք երբեք չպետք է տեղի տաք խաբեությանը, որին ձեզ կխնդրեն մասնակցություն 
ոնենալ: Նրանք, ովքեր կանեն դա, իրենց հոգիները կկորցնեն չարին:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության 

Չնայած դրանք վախ են պատճառում, բայց ոչինչ են՝ 
համեմատած այն մեծ երկնային պատժի հետ, որն 
առջևում է
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ Հոր Ձեռքը հիմա միջամտել է աշխարհում մարդու մեղքի 
համար պատժելու: Մեղքն ավելացել է աշխարհում, որովհետև մարդն այլևս չի 
զանազանում ճշտի և սխալի միջև: Դուք չեք կարող խուսափել Իմ Հոր Զայրույթից, երբ
ձեր երկրները չար մեղքին են ծափահարում իրենց օրենքների միջոցով:

Այդ պատիժներին ականատես կլինեն աշխարհով մեկ, արագորեն: Չնայած դրանք 
վախ կառաջանեն, բայց ոչինչ են՝ համեմատած այն մեծ Երկնային պատժի հետ, որն 
առջևում է: Մարդը համառ է: Նա մերժում է օգնությունը, երբ այն առջարկվում է 
Աստծո կողմից: Մարդկությունն ընտրել է մերժել Աստծուն, և ձեզնից ամեն մեկդ 
տառապել եք ձեր միջի հեթանոսների պատճառով:

Իմ Կանչը Երկնքից առաջին հերթին բոլոր հոգիներին փրկելու համար է, բայց այն 
նաև նրա համար է, որ կարողանամ օգնել ձեզ՝ մեղմելու այն պատիժները, որոնք 
կիջնեն մարդկային ռասայի վրա: Որքան մեծ է Իմ Գթասրտությունը: Որքան մեծ է Իմ 
Համբերությունը, բայց նրանք, ովքեր մերժում են Իմ Ուսուցումները և փակում իրենց 
Իմ Հորից՝ իրենց Արարչից, շուտով կիմանան հետևանքները:

Ես կոչ եմ անում բոլոր կրոններին և աղերսում ձեզ, որ աղոթեք գթության համար, 
անկախ նրանից, ընդունում եք այս պատգամները թե ոչ: Աղոթքներն անհրաժեշտ են 
մեղմացնելու համար այն աղետները, որոնք արդեն սկսվել են: Աղոթեք, աղոթեք, 
աղոթեք ձեր կյանքի համար և ձեր հոգիների փրկության համար:

Ձեր Հիսուս



Նայեք մարդասիրության (հումանիզմի) դիմակի հետևը և
չեք գտնի Աստծո նշանները
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ Ցանկությունն է, որ Իմ բոլոր սիրված հետևորդներն աղոթեն 
սրտանց՝ բեկելու համար աթեիզմի աճի պատճառով հոգիներին հասցվող վնասը: 
Աթեիզմը միշտ չէ, որ հայտարարում է իր մասին: Շատ հաճախ մարդիկ, ովքեր 
որոշում են, անկախ պատճառից, այլևս չհավատալ Աստծուն, ստեղծում են 
փոխարինող:

Մադը ստեղծված է այնպես, որ պետք է փնտրի պատճառ՝ իր գոյությունն 
արդարացնելու համար: Մարդասիրության (հումանիզմ) անեծքն այն է, որ այն 
բարձրացնում է մարդուն մարդու աչքում: Ըստ մարդասերի, ամեն ինչ պետք է արվի՝ 
ապահովելու համար, որ մարու կարիքները դրվեն որպես առաջինը: Շատերը 
շփոթում են մարդասիրությունը քրիստոնեության հետ: Երբ հայտարարում են 
մարդու կյանքում աշխարհիկ բարիքների կարևորությունն ամեն գնով, 
տառապանքից կամ աղքատությունից խուսափելու համար, հեշտ է ենթադրել, թե դա 
սիրո մի ձև է իր հարևանի նկատմամբ:

Եթե ասում եք, թե ցանկանում եք դադարեցնել աղքատությունը, գործազրկությունն ու
մյուս թշվառությունները, շատերը կմտածեն թե խոսում եք Աստծո Անվամբ: Նայեք 
մարդասիրության դիմակի հետևը և չեք գտնի Աստծո նշանները, ո՛չ էլ կլսեք որ 
նշվում է Նրա Անունը: Նրանք, ովքեր ապրում են իրենց կյանքը որպես 
մարդասերներ, չեն սիրում Աստծուն: Նրանք սիրում են միայն իրենք իրենց: Նրանք 
նաև հավատացած են, թե որպես վերջնական նպատակ միայն մարդկության 
բարեկեցությունն է որ նշանակություն ունի, սովորաբար աշխարհիկ իրերի տեսքով:

Զգուշացեք, երբ գրկում եք մարդասիրությունը, որովհետև երբ դա անում եք, դուք 
կտրում եք ինքներդ ձեզ Ինձնից:

Ձեր Հիսուս

Մյուս անմեղները, ովքեր կուրորեն հետևում են 
գազանին և կեղծ մարգարեին, կփակվեն մի դաժան 
կապի մեջ
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Իմ սիրելի աղջ՛իկ, դու երբեք չպետք է կասկածես Իմ Խոսքին: Դու, եթե ճշմարիտ 
վստահում ես Ինձ, պետք է անես այն, ինչ Ես ցանկանում եմ որ անես, որպեսզի 
կարողանամ լուսավորել աշխարհն այս ժամանակ և նախապատրաստեմ նրանց Նոր 
Սկզբի համար:

Այն ամենի մեծ մասը, ինչ կատարվում է Իմ Եկեղեցու հետ, կանխասացվել է, բայց 
դուք պետք է ընդունեք, որ Իմ Հայրը թույլ է տալիս այդ պղծությունները մի 
պատճառով: Սա սատանայի գահակալման վերջնական վերջն է: Նա բարձրացրել է 
մի գազանի, իր անվամբ, և այդ հակաքրիստոսը հենց նրա՝ սատանայի ոգին է: Նրան 
և նրա հետևորդներին շատ քիչ ժամանակ է տրվել հոգիների համար մեծ 
պատերազմի մեջ:

Սատանայի վրեժխնդրությունն է՝ գողանալ որքան կարող է շատ հոգիներ, նախքան 
կշղթայվի և կնետվի անդունդ: Նրա զինակիցներից նրանք, ովքեր կռապաշտում են 
օձին, հետևում են նրա հրահանգներին միայն այն զորության պատճառով, որը նրա 
ասելով կլինի նրանցը, եթե նրանք օգնեն իրեն ավարտելու իր սատանայական 
պլանը: Ինչպե՜ս կտառապեն այդ խեղճ հոգիները հավիտենությունը և ինչպե՜ս կճչան 
Իմ Գթասրտության համար, երբ իրենց հավատի սարսափելի իրականացումը պարզ 
դառնա:

Մյուս անմեղները, ովքեր կուրորեն հետևում են գազանին և կեղծ մարգարեին, 
կփակվեն մի դաժան կապի մեջ, որից նրանք անզոր կլինեն խուսափել: Նրանք 
հուսահատորեն ձեր օգնության կարիքն ունեն: Դուք պետք է սրտանց աղոթեք, որ 
նրանց հոգիները բաց թողնվեն ետ՝ դեպի Ինձ: Սկզբում արտաքին աշխարհին նրանք 
այդքան չեն անհանգստացնի: Պատերազմները Մերձավոր Արևելքում և հետևող 
խաղաղությունը կողջունվի ծափահարությամբ:

Խաղաղության մարդը շատ մրցանակներ կստանա իր մարդասիրական 
աշխատանքների ճանաչմամբ: Կեղծ մարգարեն կերևա աշխարհի եկեղեցիները 
միավորելու և յուրաքանչյուր հնարավորության դեպքում ի ցույց դնելու այն բոլոր 
հատկանիշները, որոնք կապված են սուրբ լինելու հետ:

Ամեն ինչ լավ կլինի, մինչև այդ երկուսը շրջվեն և վրիժառությամբ հարվածեն բոլոր 
նրանց, ովքեր հակառակվում են աշխարհը վերահսկելու իրենց պլանին: Նրանք 
կհյուսեն երկրի վրայի Իմ Եկեղեցին գազանի բնի մեջ, մինչև խավարը պատի երկիրը:

Բոլորը անհարմարություն կզգան: Բոլորդ կզգաք չարը, քանի որ սատանան 
հակաքրիստոսի միջոցով վերահսկում է բոլորին: Բայց այդ ժամանակ, հենց որ ամեն 
ինչ անհույս կթվա, Ես կիջնեմ Իմ Մեծ Գթասրտության միջոցով, բոլորին պարուրելու 
համար, աշխարհին Ճշմարտությունը ապացուցելու համար:



Այնքան մեծ է Իմ Գթասրտությունը, որ Ես կլուսավորեմ ամենախավար հոգիներին, և 
նրանք կգան Ինձ մոտ թեթևությամբ իրենց սրտերում: Այդ էտապում նրանց բոլոր 
կասկածները դուրս կքշվեն իրենց հոգիներից՝ Սուրբ Հոգու զորությամբ: Շուտով 
դրանից հետո, քանի որ Աստծո զավակները կիմանան Ճշմարությունը, վերջնական 
փողը կհնչի, և երկիրը կնորացվի: Ողջ չարը կանհետանա: Արևը կլցնի ձեզ բոլորիդ մի
մեծ Լույսով, և Նոր Դրախտը կհանձնվի, մեծ սիրով, որպես ամենամեծ Ընծան, որ 
երբևէ կարող էիք երևակայել, ձեզնից յուրաքանչյուրին և ամեն մեկիդ:

Դուք պետք է միայն վստահեք Ճշմարտությանը, որ Ես բացահայտում եմ, որպեսզի 
կարողանաք խուսափել այն թակարդներից, որոնք կդրվեն գողանալու համար ձեր 
հոգիները: Ձեզնից նրանք, ովքեր կարող են տեսնել, ովքեր վստահում են Ինձ, ովքեր 
կանչում են Ինձ, կօգնեն Ինձ փրկելու համար բոլոր նրանց հոգիները, ովքեր կարող են
տեսնել, բայց մերժում են տեսնել Ճշմարտությունը:

Ձեր Հիսուս

Գազանի նշանն իր հետ մահ կբերի՝ հոգու մահ և մահ մի 
սոսկալի հիվանդությունից
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ Անունը հազվադեպ է նշվում միևնույն շնչով, ինչպես նրանցը, 
ովքեր հայտարարում են թե ներկայացնում են Ինձ և հայհոյանքներ են բղավում 
Աստծո դեմ: Խաչի վրա Իմ մահը ոչ միայն կանտեսվի և այդ մասին չի խոսվի , այլև 
կօգտագործվեն դևերի պատկերներ, որպես Իմ Մարմնին փոխարինող, Խաչի վրա: 
Եթե այդ Ինձ չէ, որ սպանել են Խաչի վրա, ապա՝ ու՞մ: Ովքե՞ր են նրանք, որ 
հայտարարում են Իմ Խոսքն աշխարհին, բայց պղծություններ են արտաբերում, որոնք
դուրս են ժայթքում նրանց բերաններից:

Զգուշացեք այն հրաշքներից, որոնք սպիտակ հագուստներով մարդիկ կհայտարարեն 
թե կատարում են, ասես նրանք պատրաստված են Իմ Մարմնից և օրնյալ՝ Իմ Հոգով: 
Երբ տեսնեք զարմանահրաշ և հրաշք թվացող իրադարձություններ տեղի ունենալիս, 
իմացեք, որ դրանք այդպիսի բաներ չեն:

Ձեզ կասեն թե կեղծ մարգարեի ձեռքով հրաշքներ են ստեղծվել: Հետո ձեզնից 
կակնկալեն, որ մեծ հարգանք ցույց տաք, և սկզբում ձեզ կասվի թե նա մի կենդանի 
սուրբ է: Նրան կպաշտեն, կսիրեն և նրանով կհիանան, և բոլորը կասեն թե նա 
շնորհներ ունի Աստծուց: Ժամանակի ընթացքում կհավատան, թե այդ հրաշքները 



տեղի են ունենում՝ ազդարարելու համար Իմ Երկրորդ Գալուստը:

Իսկ այնուհետև կհայտնվի գազանը: Եվ նա կպատվի առաջինին: Եվ աշխարհը 
կհամակվի սոսկալի խառնաշփոթով: Նրանք ծուղակը կընկնեն: Մի կողմից, կեղծ 
մարգարեն կվերահսկի բոլոր կրոններն աշխարհում և կորսա նրանց սերը, ովքեր 
գիտեն Ճշմարտությունը: Նրանք, ովքեր /իսկապես/ գիտեն Ճշմարտությունը, չեն 
մերժի Ինձ, քանի որ նրանցն է Աստծո Թագավորությունը: Հակաքրիստոսը մեծ  
պատիվ ցույց կտա կեղծ մարգարեի հանդեպ: Բայց որովհետև նրա դերը կլինի 
քաղաքական, նրանց նվիրվածությունը կմիավորի շատ մարդկանց, ովքեր 
կծափահարեն այդ միությունը:

Այդ իրադարձությունները կսկսեն իմաստ ստանալ շուտով: Նրանք, ովքեր փորձում 
են ձեզ իրենց հետ տանել դեպի մի կեղծ հավատ, ոչ Աստծուց, շատ համոզեցուցիչ 
կլինեն: Նրանք երբեք չեն բացահայտնի իրենց ճշմարիտ մտադրությունը, մինչև 
չհավատան թե հաղթում են այս մարտում: Բայց հետո նրանք շատերին կոչնչացնեն, 
ովքեր կմերժեն ընդունել գազանի նշանը: Նրանք կասեն թե դա կլինի ճշմարիտ 
համաշխարհային խաղաղության, սիրո և միասնության մի նշան, բայց նրա չար 
խորքերում թաքնված կլինի 666 թիվը՝ գազանի նշանը:

Ճիշտ ինչպես սուրբ մեդալիոններն են պաշտպանություն առաջարկում Երկնքից՝ 
Աստծուց եկող Զորությամբ, գազանի նշանն իր հետ կբերի մահ՝ հոգու մահ և մահ մի 
սոսկալի հիվանդությունից: Նրանք, ովքեր կմերժեն այն, ստիպված կլինեն թաքնվել և 
նախապատրաստվել: Ես գիտեմ որ դա վախեցնող է, բայց դա ճիշտ է: Ես կմիջամտեմ 
ձեր աղոթնքերի օգնությամբ՝ հալածանքին վերջ դնելու համար:

Դուք, Իմ սիրելի հետևորդնե՛ր, որ գիտեք Ճշմարտությունը, նախապատրաստվում եք՝
օգնելու համար նրանց, ովքեր կպայքարեն այդ գիտակցությամբ: Մինչ դրա տեղի 
ունենալու ժամանակը Իմ մնացորդ բանակը կլինի մի ուժ որի հետ պետք է հաշվի 
նստել: Նրանց զորությունը կլինի այն մարդկանց փրկելու կարողության մեջ, ովքեր 
կտառապեն Աստծո զավակների վրա վրեժխնդրության այդ դիվային 
գործողությունից:

Ձեր Հիսուս    

Մայր Փրկության. Դուք պետք է պահեք ավանդական 
խաչերը, քանի որ դրանք շուտով կանհետանան
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Զավակնե՛րս, միշտ հիշեք, որ Աստծո Զորությամբ և Իմ Որդու Շնորհով ես կճզմեմ 
գազանին, և երբ ամեն ինչ անհույս թվա, չարի թագավորությունը կտրուկ կվերջանա:

Իմ Պաշտպանության Քողը ծածկում է բոլոր նրանց, ովքեր կանչում են Ինձ օգնության
այս դժվարին ժամանակների ընթացքում: Հիշեք, որ ճիշտ ինչպես ես կորցրեցի իմ 
Որդուն, երբ նա տասներկու տարեկան էր, Ես գտա Նրան տաճարում: Աղոթեք, 
զավակնե՛րս, և գնացեք ձեր եկեղեցիների մեջ, հիմա, առաջարկելու համար այն 
զոհաբերությունները, որոնք անհրաժեշտ են հոգիների համար մղվող այս հոգևոր 
մարտի ընթացքոմ տոկունություն խնդրելու համար:

Իմ Որդին այնքան շատ է տառապել Խաչի վրա Իր մահվամբ, բայց դա միայն մեկ բեռ 
էր: Այսօր Նա ամնենամեծ տառապանքը կրում է նրանց համար, ովքեր կորած են Իր 
համար: Իսկ հիմա, մինչ չարի ոգին ձգտում է Նրանից հեռացնել բոլոր նրանց ովքեր 
սիրում են Նրան, Նրա Ցավն անցնում է Նրա միջով սրի պես, կտրելով Նրան երկու 
մասի:

Հիմա զոհաբերվող հոգիները կզգան ամենամեծ ցավը, մինչ Աստծո զավակների դեմ 
հալածանքը բարձրանում է: Իմ Որդու խաչի միջոցով դուք փրկվել եք: Նրա Խաչի 
միջոցով դուք կկռվեք չարի դեմ, և Նրա Խաչը, երբ օրհնվի, կպաշտպանի ձեզ: Բայց 
եթե այդ խաչը փոխվի կամ ուրիշ տեսք ունենա, դա մի ծաղր է՝ ուղղված 
մեղավորներին փրկելու համար իմ Որդու մահվան դեմ: Դուք պետք է պահեք 
ավանդական խաչերը, քանի որ շուտով դրանք կանհետանան:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության

Երբեք չընդունեք մի խաչ, որը նման չէ այն Խաչին, որի 
վրա Ես խաչվեցի 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, որքա՜ն քաղցր են նրանց ձայները, ովքեր սիրում են Ինձ և 
սփոփում Ինձ այս մեծ վշտի ժամանակ: Դուք, Իմ սիրելի հետևորդնե՛ր, որ երբեք չեք 
լքի Ինձ, մեղրի պես եք՝ քաղցր՝ Իմ Բերանի մեջ, հանգստացնելով Իմ Մարմինը և վեր 
բարձրացնելով Իմ Հոգին:

Շատերը կհետևեն կեղծիքներին, որովհետև կվախենան ոտքի կանգնել և հանդգնորեն
պաշտպանել Աստծո Խոսքը: Սկզբում նրանք կշփոթվեն այդ նոր պրակտիկաներից, 



սիմվոլներից, հագուստներից, խորանների ձևաչափերից և խաչերից: Այնուհետև 
նրանք կընդունեն այդ բոլոր նոր բաները որպես ժամանակների նշաններ: Այդ նոր, 
ժամանակակից, այսպես կոչված միավորված մոտեցումը՝ պատվելու Աստծուն, 
ոգևորությամբ կընդունվի այդ խեղճ հոգիների կողմից: Բայց նրանք, ովքեր Իմն են, 
կմնան հավատարիմ Իմ Խոսքին բոլոր դարերի համար: Նրանք երկրի վրայի Իմ 
Եկեղեցու ողնաշարն են և երբեք չեն կոտրվի:

Իմ ցանկությունն է, որ դուք, բոլոր հարանվանությունների Իմ հավատարիմ 
քրիստոնյանե՛ր, հավաքվեք՝ միասին կռվելու համար դևերի դեմ, որոնք բաց են 
թողնվել դժոխքից և թափառում են ձեր մեջ: Երբեք ներողություն չխնդրեք Ինձ սիրելու
համար: Երբեք չընդունեք մի խաչ, որը նման չէ այն Խաչին, որի վրա Ես խաչվեցի: Երբ
Ես չկամ կամ նշված չեմ, ապա կիմանաք, որ թունավորումը տարածվում է այն 
եկեղեցիներով մեկ, որոնք ոգեշնչվել եմ Իմ թշնամիների կողմից: Եթե ընդունեք նրանց
սատանայական ծեսերն ու սիմվոլները, ապա ինքներդ ձեզ կդնեք չարի առաջ:

Մնացեք Ինձ հավատարիմ: Պարզ պահեք ձեր ամենօրյա աղոթքները: Ձեր տներում 
պահեք Սուրբ Ջուր և Իմ Խաչը: Պաշտպանեք միմյանց: Մնացեք հնազանդ Իմ այն 
սրբազան սպասավորներին, ովքեր համառորեն կմնան Ինձ հավատարին և կմերժեն 
դավաճանել Ինձ: Այնուհետև անց կացրեք ձեր ժամանակի մնացած մասը աղոթելով 
աթեիստների համար, նրանց համար, ովքեր հավատում են հեթանոս աստվածների և 
նրանց, ովքեր կուրորեն կհետևեն Իմ Եկեղեցու թշնամիներին դեպի անապատ:

Մնացեք Ինձ հետ մոտիկ միության մեջ և կանչեք Ինձ ամեն օր զորության համար: Ես 
կլինեմ ձեր կողքին առջևում սպասվող այդ դաժան փորձությունների ընթացքում և 
երբեք չեմ լքի նրանց, ովքեր կփնտրեն Ինձ:

Ձեր Հիսուս

Մայր Փրկության. Ճիշտ ինչպես Աստծո Սուրբ Խոսքը 
կարող է միավորել հոգիների, նույնպես այն կարող է 
պատճառել մեծ բաժանումներ
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Զավա՛կս, երբ սիրում եք իմ Որդուն՝ Հիսուս Քրիստոսին, դա իրար մոտ կբերի բոլոր 
նրանց, ովքեր ճշմարիտ սիրում են Նրան: Երբ նրանք, ովքեր սիրում են իմ Որդուն, 
դժվարանում են սիրել ուրիշներին, նրանք պետք է կանչեն ինձ՝ Փրկության Մորը, 
իրենց սրտերը բացելու համար:

Իմ Որդու Սերն այնքան հզոր է, որ Սուրբ Հոգու Զորությամբ այն կարող է արագորեն 
տարածվել աշխարհի մի անկյունից դեպի բոլոր կողմերը: Երբ այս Առաքելության 
միջոցով իմ Որդու Խոսքը տրվում է Աստծո բոլոր զավակներին, այն կանցնի խոնարհ 



հոգիների սրտերի միջով, քանի որ նրանք կճանաչեն Փրկչին մինչ Նա խոսում է: 
Սերը, որը հոսում է մարդկության պատմության այս ժամանակ ձեզ տրվող Նրա 
Խոսքերից, կմիավորի միլիոնավոր հոգիների, անմիջապես, ասես թե դուք միմյանց 
ճանաչել եք ձեր ողջ կյանքի ընթացքում: Այնքան հզոր է այն, որ կարող է լեզուների 
զորության միջոցով տարածվել ազգե ազգ, բոլոր լեզուներով, արագորեն: Այսպես է, 
որ իմանում եք, որ այդ Խոսքերը, այս Պատգամների միջոցով, գալիս են իմ Որդուց:

Ճիշտ ինչպես Աստծո Սուրբ Խոսքը կարող է միավորել հոգիների, նույնպես այն 
կարող է պատճառել մեծ բաժանումներ: Ատելությունը, որը հետևում է, մինչ Աստծո 
Խոսքը հոգիներ է կլանում, ամենաշատն է /հիմա/: Երբ այս Պատգամները այդպիսի 
ատելություն և չար գործողություններ են գրավում նրանց կողմից ովքեր իրենք իրենց 
կոչում են իմ Որդու աշակերտներ, իմացեք ուրեմն, որ այդ չարն է դա պատճառում: 
Իմ խեղճ հոգինե՛ր, իմ խեղճ շփոթված զավակնե՛ր, դուք երբեք չպետք է շրջեք ձեր 
մեջքը, երբ անվստահ եք իմ Որդու Խոսքերի հանդեպ: Դուք պետք է մտքով բաց մնաք 
և մնաք հավատարիմ այն ամենին, ինչ Նա սովորեցրել է ձեզ: Մի դատեք ոչ մեկի Նրա 
Անվամբ: Սիրեք մեկդ մյուսին: Եթե չեք հավատում թե Աստված ուղարկել է Իր 
վերջնական մարգարեին, ապա դա նշանակություն չունի: Սակայն խնդրում եմ հիշեք 
ձեր պարտավորությունը՝ կատարելով իմ Որդու հանդեպ ձեր 
պարտականությունները, խստորեն հարելով Նրա Ուսուցումներին:

Դուք երբեք չպետք է ընդունեք, որ Նա կօրհնի ցանկացած նոր վարդապետություն, 
որը Նա չի տվել աշխարհին երբ քայլում էր երկրի վրա: Նա երբեք չի արդարացնի 
աշխարհի խորանների վրա որևէ բան, որը կփոխարինի Խաչի վրա Իր մահվանը:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության  

Նրանք կհամոզեն Իմ հետևորդներին ադապտացնել Իմ 
Եկեղեցու Օրենքները՝ հանրաքվե անցկացնելու միջոցով
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, միշտ հիշիր, թե ինչպես է դևն աշխատում: Նա շատ զգույշ է, որ 
իրեն չբացահայտի: Ուստի նա խառնում է ճշմարտություններն ու ստերն իրար հետ, 
որպեսզի շփոթեցնի: Սա նրա սիրելի ձևն է՝ հոգիներ խաբելու համար: Նա երբեք չի 
ասի ճշմարտությունը, թույլ տալով որ ուրիշները տեսնեն թե իրականում ինքն 
ինչպիսին է, բայց որովհետև նա հպարտ է, Իմ հանդեպ նրա ամբարտավանությունն 
ու ատելությունը միշտ դուրս են հոսում: Նրանք, ում աչքերը բաց են, անմիջապես 
կճանաչեն վիրավորանքները, որոնք նետվում են Իմ Դեմքին և Իմ խորանների առջև:

Սատնան, հիշեք, հպարտ է, մեծամիտ, պարծենկոտ և շատ, շատ խորամանկ: Երբ նա 
ներկա է հոգիների մեջ, նա վստահություն ունի, որը գալիս է հպարտությունից  և 
մեծամտությունից և այն հավատից, թե ինքն Աստծուց վեր է: Նա միշտ կտա նշաններ, 
որոնք վիրավորում են Աստծուն, բայց միայն նրանք կտեսնեն դրանք, ովքեր գիտեն, 
թե ինչ փնտրել: Նրանք, ովքեր պատվում են սատանային և իրենց ժամանակի մեծ 
մասն անց են կացնում խմբերում,  որոնք ծեսեր են կազմակերպում նրան պատվելու 
համար, կհրճվեն՝ տեսնելով այդ նշանները: Բոլորը, ովքեր իրենց հոգիները ծախել են 



սատանային, կհաղորդակցվեն այդպիսի նշանների միջոցով, որպես մի 
ամբարտավան և հանդուգն քայլ Իմ՝ Հիսուս Քրիստոսի դեմ:

Նրանք, ովքեր խաբում են ձեզ Իմ Անվամբ, կհամոզեն Իմ հետևորդներին 
ադապտացնել Իմ Եկեղեցու Օրենքները՝ հանրաքվե անցկացնելու միջոցով: Բոլորին 
կխնդրեն արդարացնել նոր պրակտիկաները, որոնք հանգեցնում են երկու բանի: 
Առաջինը՝ Սուրբ Հաղորդության մեջ Իմ Ներկայությունը վերացնելն է: Երկրորդը՝ 
արդարացնել մեղքը, մարդկանց խրախուսելով, որ համակրանք ցույց տան նրանց 
մարդու իրավունքներին, ովքեր չեն հավատում Հիսուս Քրիստոսին:

Այդ հանրաքվեն կկեղծվի, և ստերը կներկայացվեն որպես Ճշմարտություն: Երբ Նոր 
համաշխարհային կրոնը ներմուծվի, երկրի վրայի Իմ Եկեղեցին՝ Ճշմարիտ Եկեղեցին,
կթաքնվի, որպեսզի Ինձ պատվի:

Ես գազանի թիրախն եմ: Ես Նա Եմ Ում նա ցանկանում է վնասել: Նա գիտի, որ չի 
կարող ոչնչացնել Ինձ, ուստի դրա փոխարեն նա կփորձի ոչնչացնել մարդկային 
ռասան, ում նա անիծում է ամեն վայրկյան: Նրա սպասավորները կանգ չեն առնի 
միայն վիրավորելով Իմ Ներկայությունը աշխարհի զոհասեղանների վրա: Նրանք 
երջանիկ չեն լինի պարզապես միայն Խորհուրդները վերացնելով, որ կարողանան 
հայհոյել Իմ դեմ: Նրանք միայն երջանիկ կլինեն երբ գողանան հոգիներ՝ ամենամեծ 
հայոյանքը ստեղծելու միջոցով: Այս ժամանակ է, որ նրանք կվերաստեղծեն Իմ 
Երկրոդ Գալուստը՝ տպավորություն ստեղծելով թե Հովհաննես Մկրտիչն ուղարկվել 
է: Մարդը, ով կասի թե ինքը Տիրոջ մարգարեն է, կստի և այնպիսի մի զարմանք 
կառաջացնի, երբ ասի թե հակաքրիստոսը Ես եմ՝ Հիսուս Քրիստոսը (երբ 
հակաքրիստոսի մասին ասի թե Հիսուս Քրիստոսն է):

Հակաքրիստոսը սատանայի զորությամբ կհայտարարի թե ինքը Ես եմ՝ Հիսուս 
Քրիստոսը: Վա՜յ այն հոգիներին, ովքեր կողջունեն նրան իրենց բազուկների մեջ, 
քանի որ նրանք անզոր կլինեն նրա դեմ: Թույլ տվեք այդ երկուսին ներքաշել ձեզ 
իրենց ստերի վակուումի մեջ, և դուք այնքան կհեռանաք Ինձնից, որ միայն Իմ Հոր 
միջամտությունը կարող է ձեզ բերել դեպի Իմ Մեծ Գթասրտությունը:

Երբ ով էլ որ ապագայում գա և հայտարարի թե /ինքը/ Ես եմ՝ Հիսուս Քրիստսը, 
իմացեք, որ նա ստախոս է: Ես չեմ գա մարմնով երկրորդ անգամ: Սատանան չի 
կարող ասել այս խոսքերը.

<<Հիսուս Քրիստոսը, Ով եկավ մարմնով>>:

Այն, ինչ նա կասի գազանի՝ հակաքրիստոսի բերանով, հետևյալն է.

<<Ես Հիսուս Քրիստոսն եմ: Ես եկել եմ հիմա մարմնով, ձեզ փրկություն բերելու 
համար>>:

Երբ սա տեղի ունենա, Իմ Աստվածային Միջամտությունն արագ կլինի, բայց մինչ այդ 
կեղծ մարգարեն և հակաքրիստոսը շատ հոգիներ գողացած կլինեն:

Աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք, որ բոլոր նրանք, ովքեր ասում են թե իրենք Իմն են, մնան 
Իմը:

Աղոթեք, որ ունենաք զորությունն ու քաջությունն այս ժամանակ Իմ Խաչը կրելու Իմ 
Մարմնի՝ երկրի վրայի Իմ Եկեղեցու ամենամեծ հալածանքի ընթացքում:

Ձեր Հիսուս 



Աշխարհում գոյություն ունեցող չարությունն այնպիսի 
աստիճանի վրա է, որ չի տեսնվել Նոյի օրերից ի վեր
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ինչպե՜ս եմ Ես բաղձում գրկել ձեզ բոլորիդ, Իմ սիրելի 
հետևորդնե՛ր, և վերցնել ձեզ խաղաղության ու ապահովության Իմ 
Ապաստարանի մեջ: Որքան եմ ցանկանում, որ կարողանայի վերցնել ձեզ 
բոլորիդ և թաքցնել այն չարությունից, որը նյութվում է բոլոր քրիստոնյաների 
դեմ:

Աշխարհում գոյություն ունեցող չարությունն այն աստիճանի վրա է, որ չի տեսնվել 
Նոյի օրերից ի վեր, և այն նման է մի անտեսանելի ցանցի, որը ծածկում է երկիրը:
Այնքան մահաբեր է այն, որ շատ քչերն են իսկապես հասկանում գոյություն 
ունեցող կեղծիքի աստիճանը: Բայց իմացեք, այդ պլանը, որի մանրամասները 
կտրվեն աշխարհին, կդրվի ձեր առջև նրանց կողմից, ովքեր ասում են թե իրենք 
ներկայացնում են Իմ եկեղեցիները երկրի վրա, և կակնկալեն որ դուք ընդունեք 
այն: Հետո ձեզնից կպահանջեն կլանել այն, և ձեզ ոչ մի ընտրություն չի տրվի: 
Այդ ամբողջ խեղաթյուրման ետևում կլինի այն,  որ ձեզ կխնդրեն մերժել Ինձ՝ 
Հիսուս Քրիստոսին:

Ես նախազգուշացնում եմ աշխարհին, որ երբ փորձում եք ազատվել Իմ 
Աստվածայնությունից, դուք և բոլոր նրանք ովքեր ընդգրկված են այդ դիվային 
պլանի մեջ, կնշվեք որպես Աստծո թշնամի: Երբ կանգնեք հայհոյիչ օրենքների 
կողմը, դուք մեղավոր կլինեք Աստծո դեմ մեղքի մեջ:

Ես կշարունակեեմ նախազգուշացնել ձեզ, որ բացեք ձեր աչքերը Ճշմարտության 
հանդեպ, բայց Ես չեմ կարող ստիպել ձեզ, որ մնաք Ինձ հավատարիմ: Ես չեմ 
կարող ստիպել ձեզ, որ սիրեք Ինձ: Ձեր ազատ կամքը ձեր սեփականն է, բայց 
եթե դուք շրջվեք և խնդրեք Ինձ ձեզ ուղղություն տալ, Ես կբացեմ ձեր աչքերը 
Ճշմարտության հանդեպ: Երբ ընդունեք Ճշմարտությունը, Ես կփրկեմ ձեզ: 

Իմ խեղճ հետևորդնե՛ր, իմացեք, որ մինչ աշխարհը կշրջվի Աստծո դեմ, Իմ Հոր 
Ամենակարող Զորությունը կմիջամտի և կոչնչացնի Իր թշնամիներին մեկ առ 
մեկ:

Ձեր Հիսուս

Մայր Փրկության. Շուտով ձեզ կխնդրեն տալ մի 
փոխարինող Իմ Սուրբ Հաղորդությանը, որն Իմ 
Որդու Մարմինը չի լինի
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Զավա՛կս, ես կանգնած եմ իմ Որդու առջև, այս ժամանակ, և ընկած եմ դեմքիս վրա 
Նրա Ոտքերի առջև մեծ վշտով: Ճիշտ ինչպես ես ստիպված էի ականատես լինել 



Նրա Հոգևարքին Իր Խաչի ոտքերի մոտ Նրա սոսկալի Խաչելության ընթացքում, 
ես հիմա պետք է կրեմ Նրա Ցավը մեկ անգամ ևս:

Իմ Որդու Խաչելությունը նորից տեղի է ունենում, քանի որ Նրա Մարմինը՝ Նրա 
Միստիկ Մարմինը, որը երկրի վրա Նրա Եկեղեցին է, պետք է տառապանք կրի 
Նրա յուրայինների կողմից: Նրանք, Նրա Եկեղեցու ներսում գտնվող 
թշնամիները, կխարազանեն Նրա Մարմինը, կմասնատեն Այն, դաժանորեն 
կծաղրեն Նրան և կպղծեն Այն, նախքան Այն մի կողմ կնետեն: Իմ Որդու 
Եկեղեցին հիմա պետք է խարազանվի, որի ընթացքում կլինի երկրի վրա Նրա 
Խաչելության առաջին էտապն այս ժամանակներում: Նրանք կվերցնեն Նրա 
Մարմինը, Սուրբ Հաղորդության միջոցով, և կվիրավորեն Նրան, ինչպես նաև 
կնվաստացնեն Նրան: Սրա շատ նշանները կերևան, քանի որ ամեն 
անհարգալից և դիվային ժեստ կարվի Նրան անիծելու համար: Երբ Նրա 
Ամենասուրբ Հաղորդությունը զրպարտեն, հետո Այն մի կողմ կնետեն, և շուտով 
չափազանց դժվար կլինի Այն ստանալ: Սա բազմաթիվ գաղտնի պլաններից 
մեկն է՝ վերացնելու Իմ Որդու Ներկայությունը Սուրբ Պատարագի մեջ:

Շատերը կտեսնեն այդ չար ժետերը և կիմանան որ դրանք վիրավորական են Իմ 
Որդու համար: Շատերը կբողոքեն, բայց նրանց ձայները չեն լսվի: Այն խեղճ 
քահանաները, ովքեր կտառապեն այդ սրբապղծումից, դուք պետք է խնդրեք ինձ՝
ձեր Մորը՝ օգնել ձեզ դիմանալու այդպիսի ցավին: Դուք երբեք չպետք է կեղծեք 
Սուրբ Հաղորդությունը, քանի որ Այն ձեր Փրկության միակ Սնունդն է: Առանց 
Դրա դուք սովամահ կլինեք: Այն միշտ պետք է հասանելի լինի Աստծո 
զավակներից յուրաքանչյուրին: Դուք երբեք չպետք է ընդունեք որ ցանկացած այլ
տեսակի հաց Կյանքի Սնունդն է:

Շուտով ձեզ կխնդրեն տալ մի փոխարինող Իմ Սուրբ Հաղորդությանը, որն իմ Որդու 
Մարմինը չի լինի: Դուք պետք է մնաք հավատարիմ Սուրբ Հաղորդության 
Ընծային նույնիսկ երբ ձեզ ասեն, որ այն այլևս համապատասխան չէ, ընդունելի 
չէ նոր համաշխարհային կրոնի մեջ:

Ձեր Մայր
Մայր Փրկության

Հայր Աստված. Կյանքի Գրքում գտնվողների անունները 
գազանի առաջնային թիրախն են
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես Կոչ եմ անում մարդկությանը ամենաբարձր և ամենասուրբ 
Թագավարությունից:

Իմ խեղճ, փոքրիկ զավակնե՛ր, ինչպե՜ս եք դուք տառապում Լուցիֆերի մեղքի համար,
բայց դուք պետք է իմանաք, որ Իմ Ամենակարող Զորությամբ Ես կսրբեմ նրան և 
բոլոր ընկած հրեշտակներին երկրի երեսից: Այդ ժամանակը մոտ է, ուստի դուք 
պետք է նախապատրաստվեք:

Իմացեք, որ ընկած հրեշտակներն ու դևերը անճանաչելի են և անտեսանելի ձեզնից 
շատերի համար, բայց նրանք քայլում են ձեր մեջ, գայթակղեցնելով ձեզ ամեն օր,



որ ընկնեք: Երբ տարվում եք խաբեության այդ ոստայնի մեջ, շուտով կնկատեք, 
որ ի վիճակի չեք հանգստանալ կամ գտնել ճշմարիտ խաղաղություն ձեր հոգու 
մեջ:

Ես հայտարարում եմ, որ նրանք, ովքեր մոլորեցվել են կեղծ մարգարեի կողմից, 
կտեսնեն որ կորած են և շփոթված, քանի որ կընդունեն այն մեծ խաբեությունը, 
ուր իրենք կդառնան կամավոր զոհեր: Երբ շրջվեք Ինձնից և Իմ սիրելի Որդի 
Հիսուս Քրիստոսից, ձեզ այդպես չի թվա: Դուք կհավատաք, թե Խորհուրդները 
նույնն են, չնայած դրանք կներկայացվեն ձեզ տարբեր ձևով: Նրանք կդառնան 
դատարկ անոթներ և այլևս ընդունելի չեն լինի Իմ կողմից:

Աշխարհն Իմն է, չնայած դրան Իմ զավակները չեն ցանկանում Ինձ՝ իրենց սիրող 
Հորը, իրենց Արարչին: Նրանց միտքը փակվել է, և չարն օգտագործել է 
բանականության Իմ Ընծան՝ գայթակղեցնելու նրանց, որ հավատան թե 
հավանական է որ Ես Գոյություն չունենամ: Նրանք, ովքեր չեն հավատում Ինձ, 
իսկական սեր, ուրախություն կամ խաղաղություն չեն ունենա իրենց կյանքում: 
Ոչ էլ կընդունեն Հավիտենական Կյանքը: Դրա փոխարեն, նրանք միայն 
կփնտրեն մարմնական հաճույքներ, չնայած գիտեն որ երկրի վրա իրենց կյանքը 
կարճ է:

Ես, որպես մի Հայր Ով սիրում է նրանցից յուրաքանչյուրին, Իմ Որդու Մեծ 
Գթասրտության միջոցով նրանց կքաշեմ դեպի Ինձ: Իմ Զորությունն ընդգրկում է
ամեն ինչ, և սատանան՝ Իմ Լուցիֆերը, ով իր հպարտության պատճառով կտրեց 
ինքն իրեն Իմ Ազդրից, երբեք չի հաղթի Ինձ: Հետևաբար, նրանք, ովքեր հետևում 
են նրան, միևնույն պատնեշն են քաշել իրենց և Իմ միջև: Նրանք կիմանան այն 
նշաններից, որոնք Ես հիմա բացահայտում եմ, որ միայն Մեկ Աստված կա, Մեկ 
Արարիչ, մեկ Դրախտ: Բոլոր դրախտները, որոնց մասին նրանց ասվել է 
աշխարհում կեղծ մարգարեների կողմից, ովքեր հեռացնում են Իմ զավակներին 
Ինձնից, գոյություն չունեն, ոչ էլ կարող են երբևէ գոյություն ունենալ: Ես Եմ 
ամենը, որ կա: Ես եմ ստեղծել ամեն ինչ: Ես կվերջացնեմ ամեն ինչ: Ամեն ինչ 
պետք է լինի Իմ Սուրբ Կամքին համապատասխան: Կռվեք Իմ Կամքի դեմ և 
կդառնաք ոչինչ: Ընդունեք Իմ Կամքը և կմնաք Իմ զավակը:

Նրանց, ովքեր հավատում են Ինձ, դուք երբեք չպետք է մերժեք Իմ Որդուն՝ Հիսուս 
Քրիստոսին: Ես եկա աշխարհ Իմ Որդու միջոցով՝ ձեզ ետ դեպի Իմ 
Գթասրտությունը բերելու համար, բայց դուք մերժեցիք Նրան: Դուք սպանեցիք 
Նրան: Բայց այնուհանդերձ դուք երբեք չսպանեցիք ձեր հանդեպ Իմ Սերը: Ահա 
թե ինչու Ես թույլ տվեցի Նրա Խաչելությունը՝ ձեզ փրկություն բերելու համար: 
Սա, Խաչի վրա Իմ Որդու մահը, դարձավ ձեր ճանապարհը դեպի փրկություն: 
Նրա մահն այն չէր ինչ թվում էր չարի աչքին՝ Նրա մահը ձախողում չէր: 
Ամենամեծ խոնարհությամբ կրած մեծ տառապանքի գործողությունն էր, որ 
պարտության մատնեց սատանային: Եվ Խաչի վրա Իմ Որդու մահվան 
պատճառով էր, որ սատանայի զորությունը մարդկության վրա կործանվեց: 
Նույնիսկ չնայած նա չի կարող Իմ բոլոր զավակներին իր հետ տանել անդունդը, 
շատերը դեռևս կգայթակղվեն նրա ստերով: Ահա թե ինչու դուք պետք է 
պայքարեք, զավակնե՛րս, ոչ միայն պարզապես ձեր սեփական հոգիների 
համար: Եթե սիրում եք Ինձ, կսիրեք Իմ Որդուն: Եթե սիրում եք Իմ Որդուն, ապա
պետք է օգնեք Նրան՝ փրկելու բոլոր մեղավորներին:



Ես Կոչ եմ անում ձեզ, ասելու, որ երբ Ես Կոչ եմ անում հոգիների, հատկապես նրանց,
ովքեր չեն ճանաչում Ինձ, ինչպես նաև նրանց, ովքեր ճանաչում են Ինձ, բայց 
մերժում են ընդունել Իմ Պատվիրանները, որ իրենք միայն այնքան ժամանակ 
ունեն, որ փրկեն իրենց հավիտենական տառապանքից:

 Կյանքի գրքում գտնվողների անունները գազանի առաջնային թիրախն են: Այդ 
հոգիներից շատերն Իմ Որդու հետևորդներն են և հավատարիմ են Եկեղեցուն: 
Նրանք կշրջվեն Իմ Որդուց՝ ընդունելով նոր օրենքներ, ո՛չ Իմ Որդուց, որոնք 
նրանց կստիպեն կուլ տալ որպես մի նոր կրոն: Այդ նոր կրոնը զգուշությամբ 
պլանավորվել է շատ տարիներ ի վեր: Այն հետևում է սատանայական ծեսերի, 
բայց շատերը չեն հասկանա դա: Երբ գրկեք այդ ծեսերը, դուք ուժ կտաք 
սատանային: Երբ դուք նրան տաք այդ ուժը, դուք շատ աղոթքի կարիք 
կունենաք, քանի որ նա կկլանի ձեզ մարմնով ինչպես նաև հոգով:

Զավակնե՛րս, Ես միջամտում եմ հիմա երկրի վրա պատիժների միջոցով: Խեղճ 
հոգիները, ովքեր իրենց կյանքը կորցնում են այդ երկնային պատիժների 
ընթացքում, օգնում են փրկել ձեզնից նրանց, ովքեր կորած են Ինձ համար:

Երբ վախեցած զգաք սատանայի չարությունից և ձեր կյանքում նրա ազդեցությունից, 
հիշեք որ Ես կվերացնեմ երկրի վրա նրա ներկայացուցիչներին: Ես կկրճատեմ 
ձեր տառապանքը, որովհետև Ես ցանկանում եմ փրկել հոգիներ: Եթե Ես թույլ 
տամ այս չարիքը շարունակվի, Ես չեմ կարողանա փրկել բոլոր այն հոգիներին, 
որոնց անունները Կյանքի Գրքում են:

Ձեր սիրող Հայր
Աստված Ամենաբարձրյալ

Իմ մարգարեությունները, որոնք բացահայտում են 
հակաքրիստոսի հայտնվելը, շուտով կհասկացվեն
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ Մարգարեությունները, որոնք բացահայտում նե 
հակաքրիստոսի հայտնվելը, շուտով կհասկացվեն:

Ձեզ վրա է օրը, նախապատրաստելու ձեր տներն ու ամենօրյա աղոթքները, և բոլորը, 
ովքեր հետևում են Ինձ, պետք է կամավորապես զոհողություններ կատարեն, 
որպեսզի օգնեն Ինձ ամենուրեք բացել Աստծո զավակների աչքերն այն 
չարության հանդեպ, որն աշխարհը կշրջի գլխիվայր:

Ճիշտ ինչպես ցանկացած ճշմարիտ մարգարե անտեսվում է և տհաճ համարվում, 
դուք, իմ սիրելի հետևորդնե՛ր, կերևաք որպես ձանձրացնող երբ բացահայտեք 
Ճշմարտությունը: Սպասեք ծաղր ու ծանակ, ծաղրանք ու արհամարհանք, որ 
անկյուն էլ որ շրջվեք: Ձեզ շրջապատող մարդիկ իրենց կամքը կպարտադրեն 
ձեզ, կքննադատեն ձեզ և թերություններ կգտնեն նույնիսկ այն ժամանակ, երբ 
դուք իրենց հետ չեք խոսքի Իմ Խոսքի մասին:

Ամեն մի ընկած հրեշտակ և դև, որ ներթափանցում է երկիր այս ժամանակ, 
անմիջապես կձգվի դեպի ձեզ թույլ հոգիների միջոցով, որպեսզի հուսահատեցնի
ձեզ այս աշխատանքի մեջ:



Ընդունեք այդ վիշտն Իմ Անվամբ, քանի որ երբ դա անում եք, դուք մեծ փառք են 
տալիս Աստծուն,  և դա այն ամենամեծ ընծաներից մեկն է, որ կարող եք տալ 
Ինձ: Այդ դեպքում Ես օգտագործում եմ ձեր այդ փորձությունները սատանային 
պարտության մատնելու համար՝ հոգիներ պահանջելու միջոցով, որոնք 
դատապարտված են դառնալու նրանը:

Շատ քչերն են հասկանում Երկնքի Աստվածային Օրենքները և Խաչի դերը ձեր 
կյանքում: Մի օր Աստծո բոլոր զավակները կհասկանան, թե ինչու պետք է կրել 
այդ դաժան գործողությունները: Շարունակեք Ճշմարտությունը տարածելու 
առաջադրանքը, անտեսեք ատելությունը, որին ականատես կլինեք և երբեք մի 
ընդունեք ուղղություն նրանց կողմից, ովքեր մերժում են Ինձ:

Ձեր քայլքը դեպի Նոր Դրախտ դժվարին կլինի: Բայց միայն մի փոքր բանակով դուք 
կարող եք հաղթել այն պատիժների դաժանությանը, որոնք կբերվեն երկրի վրա 
հակաքրիստոսի ձեռքով:   Ձեր առաջադրանքն է նախազգուշացնել մյուսներին 
սատանայի օրենքները Աստծո Օրենքների փոխարեն ընդունելու վտանգների 
մասին:

Միայն Իմ Հոր Հրամանով կարող եմ Ես վերցնել Ինձ հետ բոլոր նրանց, ում 
անունները Կյանքի Գրում են, բայց ովքեր իրենց հավատարմությունը կտան 
կեղծ մարգարեին և հլու ընդունումով կընկնեն հակաքրիստոսի գրավիչ 
պահվածքի տակ:

Ձեր Հիսուս 

Երբ փոխեն Մկրտության Խորհուրդը, կհեռացնեն 
սատանայից հրաժարվելու բոլոր խոստումները, 
քանի որ կհայտարարեն որ այդ վկայակոչումները 
հնաոճ են
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, թող ոչ մեկը չհավատա, որ հալածանքի ժամանակ, որը ստիպված 
կլինեն կրել Իմ այն սիրելի սրբազան սպասավորներն, ովքեր հավատարիմ 
կմնան Ինձ, թե Իմ Եկեղեցին կարող է երբևէ մեռնել: Քանի որ դա անհնարին է: 
Իմ Եկեղեցին՝ Իմ Միստիկ Մարմինը, Հավիտենական Կյանք ունի:

Երբ Իմ թշնամիները փոխեն խորհուրդները և ներմուծեն նոր մասունքներ, նոր խաչեր
և նոր պրակտիկաներ, իսկ հետո ասեն, թե Իմ Եկեղեցին մնում է այնպես, 
ինչպես միշտ եղել է, նրանք կստեն: Իմ Եկեղեցին երբեք չի կարող փոխվել:

Այնքան շատ փաստարկներ կարվեն, յուրաքանչյուր ազգի մեջ, որպեսզի պղծեն 
ամուսնության խորհուրդը: Նրանք՝ Աստծո թշնամիները, ցանկանում են 
որպեսզի քրիստոնյաներն ընդունեն ամուսնությունը միևնույն սեռի զույգերի 
միջև, բայց նրանք երբեք չպետք է ընդունեն դա, որովհետև դա վիրավորում է Իմ 
Հորը: Դա ընդունելի չէ Նրա Աչքում: Երբ փոխեն մկրտության խորհուրդը, 
կհեռացնեն սատանայից հրաժարվելու բոլոր խոստումները, քանի որ 



կհայտարարեն թե այդ վկայակոչումները հնաոճ են և չափազանց վախեցնող: 
Նրանք կասեն, որ դա անհարկի է:   

Հետո նրանք քիչ-քիչ կներմուծեն Իմ Ուսուցումների նոր տարբերակներ: Դուք, դուք 
բոլո՛րդ, ովքեր հավատում եք Իմ Եկեղեցուն, երբեք չպետք է դավաճանեք Ինձ: 
Դուք երբեք չպետք է ընդունեք որևէ փոխարինող խորհուրդներին ինչպես Ես եմ 
դրանք տվել ձեզ: Ես Եմ Ճշմարտությունը: Իմ Եկեղեցին ներկայացնում է 
Ճշմարտությունը: Բայց դուք միայն կարող եք հռչակել թե մնում եք Իմ Եկեղեցու 
մասը, եթե պահեք Իմ բոլոր Ուսուցումները, Իմ Խորհուրդները և ընդունեք որ 
Խաչի վրա Իմ Մահն ամենամեծ զոհաբերությունն էր ձեր փրկությունն 
ապահովելու համար:

Ցանկացած բան, որը կշեղվի Ճշմարտությունից՝ հեթանոսներին վիրավորելու 
վախից, շատ վտանգավոր է: Երբ մերժում եք Աստծո Ուսուցումները և հետևում 
մի նոր այլընտրանքային եկեղեցու, այլևս չեք մնա երկրի վրայի Իմ Եկեղեցու 
մասը: Եթե առարկեք նոր հեթանոս պրակտիկաներին, որոնք կներմուծվեն կեղծ 
մարգարեի կողմից, ձեզ կհամարեն հերձված: Հետո կփորձեն ձեզ 
վտարել /եկեղեցական համայնքից/ Իմ Անվամբ: Եթե մնաք Ինձ հավատարիմ և 
մերժեք մասնակցել այդ չար խաբեությանը, կմնաք Իմ Եկեղեցու մի մասը:

Ընտրությունը ցավոտ կլինի, երբ այս բոլոր բաները տեղի ունենան, բայց այն շատ 
պարզ է: Դուք կամ Ինձ հետ եք, կամ՝ Իմ դեմ:

Ձեր Հիսուս

Մայր Փրկության. Այս պատերազմը, Աստծո Խոսքը 
պահելու համար, կնշանակի, որ այն քահանաները, 
ովքեր կմնան Նրան հավատարիմ, ստիպված կլինեն 
ապաստարան փնտրել
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Իմ սիրելի զավակնե՛ր, սա լինելու է ձեր հավատի մեծ փորձությունների 
ժամանակաշրջան: Կաթոլիկ Եկեղեցին կլինի այն եկեղեցին, որի մեջ մեծ 
բաժանումը կսկսվի: Այդ եկեղեցում կլինի, որ իմ Որդու քահանաները 
կտառապեն ամենաշատը մեծ հավատուրացության ընթացքում, որը նա շատ 
շուտով ստիպված կլինի կրել ներսից:

Իմ Որդու այն հավատարիմ քահանաներին, ովքեր երկու մասի կբաժանվեն 
անորոշության մեջ, դուք պետք է գիտակցեք Գթասիրտ Քրիստոսի հետ 
միության մեջ մնալու անհրաժեշտությունը: Դուք երբեք չպետք է գայթակղվեք՝ 
լքելու Նրա Եկեղեցին, ընդունելով կեղծիքներ ձեր մեջ գտնվող նրանցից, ովքեր 
ընկել են ծանր սխալի մեջ: Դուք պետք է պատվեք իմ Որդուն ամեն գնով և 
առաջնորդեք Նրա ժողովրդին սրբություն տանող ճանապարհով, անկախ 
նրանից թե դա որքան դժվար կլինի ձեզ համար:

Ձեզնից նրանց, ովքեր կշարունակեն կատարել ավանդական պատարագը, կտանջեն 
մինչև համաձայնվեք այն ամբողջությամբ թողնել: Շատերը ձեր կրոնական 



օրդեններից կդավաճանեն ձեզ թշնամուն ձեր մեջքի ետևից:  Ձեզ, ճիշտ ինչպես 
իմ Որդուն ձեզնից առաջ, կտանեն նրանց առաջ, ովքեր հռչակում են իրենց ձեզ 
հավասարներ, և կմեղադրեն հերձվածության մեջ պատարագի սուրբ 
զոհաբերության հանդեպ հարգանք ցույց տալ շարունակելու համար:

Նոր խոսքերը, որոնք կհասնեն իմ Որդու Մարմնի ամենանողկալի պղծմանը, 
կպարտադրվեն այն սրբազան սպասավորներին, ովքեր կհանդգնեն առարկել:

Կաթոլիկ Եկեղեցու ներսում կլինի, որ եղբայրը կկռվի եղբոր դեմ, քույրը՝ քրոջ, հայրը՝ 
որդու, զավակները՝ ծնողի, մինչև կլինեն երկու կողմեր:

Այս պատերազմը՝ Աստծո Խոսքը պահելու, կնշանակի, որ այն քահանաները, ովքեր 
հավատարիմ կմնան Նրան, ստիպված կլինեն ապաստարան փնտրել: Դա 
անելու համար դուք պետք է սկսեք նախապատրաստվել և գտնել այնպիսի 
վայրեր, ուր կկարողանաք սուրբ պատարագ առաջարկել և Աստծո զավակներին
մատակարարել խորհուրդները:

Ես՝ Փրկության Մայրը, կպաշտպանեմ այդպիսի ապաստարանները, և Իմ Հոր կողմից
աշխարհին տրված Կենդանի Աստծո Կնիքը ներքին պատերի վրա դնելով, 
նրանք անտեսանելի կմնան Աստծո թշնամիների համար:

Մի վախեցեք այս բաներից, որովհետև եթե լավ նախապատրաստվեք, Աստծո 
զավակներին կտանեք դեպի փրկություն: Եթե ուշ չդարձնեք այս 
նախազգուշացմանը, գերի կվերցվեք մտքով, մարմնով և հոգով իմ Որդու 
թշնամիների կողմից, և փրկությունը ձերը չի լինի:

Նրանք, ովքեր կկանգնեն կեղծ մարգարեի կողքին, շատ աղոթքի կարիք կունենան, 
քանի որ նրանցից ոմանք կույր են Ճշմարտության հանդեպ: Մյուսներից, ովքեր 
կիմանան Ճշմարտությունը, բայց կկանգեն նրանց հետ, ովքեր կմերժեն իմ 
Որդու մահը խաչի վրա, պետք է վախենալ: Նրանք սոսկալի վնաս կհասցնեն 
Քրիստոսի անմեղ հետևորդներին:

Ճշմարտությանը հավատարիմ մնալով, դուք կառաջնորդեք իմ Որդու Մնացորդ 
բանակը, այնպես որ այն կդառնա մի ահարկու ուժ չարի և նրանց դեմ, ով իր 
պայքարն ուղղում է երկրի վրա իմ Որդու Ճշմարիտ սպասավորների դեմ:

Դուք, երբ ժամանակը գա, պետք է մերժեք ընդունել ուղղորդություն նրանցից, ովքեր 
կպղծեն Աստծո Խոսքը և իրենց ստերի միջոցով ու նոր պիղծ ուսմունքներով 
շատերին կմոլորեցնեն: Նրանք, ովքեր ընդունում են պատարագի կամ սուրբ 
խորհուրդների ցանկացած խեղաթյուրում, պատասխանատու կլինեն իմ 
Որդուն: Քանի որ դուք անմտորեն դարձած կլինեք չարի սպասավորներ և շատ, 
շատ հոգիներ կկորչեն, քանի որ նրանք կներքաշվեն ծեսերի մեջ, որոնք 
հարգանքի տուրք կմատուցեն սատանային: Այդ ծեսերը կպատվեն կեղծ 
մարգարեին և հակաքրիստոսին, ովքեր Աստծո թշնամիներ են:

Աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք, որ Ճշմարտությունը տեսնեն և որ ստերն ի ցույց դրվեն 
որպես այն, ինչ կան՝ վիրավորանք իմ Որդու սոսկալի Խաչելությանը:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության  



Երբ պաշտպանեք Իմ Խոսքը ձեզ կհամարեն դաժան, ոչ 
բարի և համակրանքի պակաս ունեցող նրանց 
հանդեպ, ովքեր չեն հավատում Աստծուն
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ինչպես եմ Ես լալիս տխրությամբ. Երբ տեսնում եմ այն սոսկալի 
բաժանումը, որը նշմարվում է երկրի վրա Իմ Եկեղեցու ներսում: Իմ Հոգևարքի 
դառնությունը սակայն թեթևացվում է նրանց կողմից, ովքեր ճշմարիտ սիրում են
Ինձ և արդեն անհանգստացած են նրանից, թե ինչպես են վարվում Իմ Մարմնի 
հետ:

Դուք երբեք չպետք է զգաք կարիքը՝ ընդունել որևէ արարք, գործողություն կամ 
խոսքեր, որոնք Իմ դեմ են: Եթե անհարմարություն եք զգում նրանից, ինչի 
ականատես եք լինում Իմ Եկեղեցու ներսում, նրանց կողմից, ովքեր երդվում են 
թե իրենք Ինձ հետ միասնության մեջ են երբ պղծում են Իմ Մարմինը, ապա դուք 
պետք է հետևեք ձեր սրտին: Ես ձեզ հետ եմ այս մեծ ուրացության յուրաքանչյուր
վայրկյան, և նրանք, ովքեր կշարունակեն կանչել Ինձ, Ես կբացեմ ձեր աչքերը 
Ճշմարտության հանդեպ, որպեսզի դուք մնաք Ինձ հավատարիմ:

Ժամանակը գրեթե ձեզ վրա է: Իմ Եկեղեցու դռները շուտով կփակվեն նրանց համար, 
ովքեր կպնդեն մնալ հավատարիմ քրիստոնեության ավանդական 
սովորույթներին: Այդ դռները կշրխկացնեն ձեր դեմքերին, երբ դուք վկայեք Իմ 
մասին: Ձեր հավատը կծաղրեն ամենախորամանկ ձևով, այնպես որ երբ դուք 
պաշտպանեք Իմ Խոսքը, ձեզ կհամարեն դաժան, ոչ բարի և համակրանքի 
պակաս ունեցող նրանց հանդեպ, ովքեր չեն  հավատում Աստծուն:

Ձեզ կվիրավորեն, եթե դուք Իմ սրբազան սպասավորներից եք, և կստիպեն 
պատասխան տալ Իմ հանդեպ ձեր հավատարմության համար: Հավաքվեք 
հիմա, դուք բոլո՛րդ, Ես պահանջում եմ, որ դուք չմերժեք Ինձ: Ես կպաշտպանեմ 
ձեզ, որպեսզի կարողանաք ծառայել Ինձ: Ես կօգնեմ ձեզ՝ ձեր բեռը վեր 
բարձրացնելով: Երկնքի բոլոր Շնորհները ցած կհեղվեն ձեզ վրա;

Նախազգուշացում քահանաներին.

Ես կկտրեմ ձեզնից բոլոր նրանց, ովքեր կհետևեն կեղծ եկեղեցուն՝ գազանի 
եկեղեցուն, երբ այն կներկայացվի ձեզ: Հետևեք այդ նոր եկեղեցուն և դուք 
կվաճառեք ձեր հոգիները գազանին: Իմ Անունով հոգիներ փրկելու փոխարեն 
դուք պատասխանատու կլինեք նրանց հավիտենական դժոխքին հանձնելու 
համար:

Ես հիմա ասում եմ ձեզ Ճշմարտությունը, որպեսզի ձեզ տրվի բավարար ժամանակ 
նախապատրաստվելու համար այդ օրվան, քանի որ այն հեռու չէ:

Ձեր Հիսուս



Մայր Փրկության. Մի ընդունեք որպեսզի հեթանոսների 
հանդեպ հանդուրժողականությունը գրավի Աստծո 
եկեղեցիները
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Զավա՛կս, դու երբեք չպետք է լսել նրանց, ովքեր հարձակվում են Օրհնյալ 
Երրորդությունից /տրվող/ այս Պատգամների վրա, քանի որ նրանք կշեղեն քեզ 
այս Աշխատանքից: Հիշեք, այս Առաքելությունը ավելի շատ կենթարկվի 
հարձակման քան ցանկացած այլ առաքելություն, իր լրջության պատճառով: 
Ծաղրանքը, ծաղր ու ծանակը և քննադատությունը կշարունակվեն մինչև վերջին
օրը, երբ դու ստանաս Վերջնական Պատգամը:

Այս Պատգամները վարկաբեկելու պլանը կուժգնանա, և ատելությունը կբարձրանա, 
ուստի խնդրում եմ, նախապատրաստված եղեք: Այս Պատգամները չեն կարող 
անտեսվել հավատացողների կամ չհավատացողների կողմից, քանի որ Աստծո 
Խոսքը երբեք չի մնում առանց նկատվելու: Աստծո դեմ ատելությունն 
աշխարհում հիմա ամենուրեք է, և նրանք, ովքեր հռչակում են Նրա Խոսքերն այս
ժամանակ, կտառապեն: 

Ճշմարտությունը միշտ էլ մերժվել է սկզբից ի վեր, երբ Աստված ուղարկեց Իր 
մարգարեներին՝ նախազգուշացնելու համար Իր զավակներին հեթանոսության 
վտանգների մասին: Հեթանոսությունը Ճշմարտության՝ Աստծո Խոսքի 
հակոտնյան է: Այն խեղճ հոգիներն, ովքեր պատվում են կեղծ աստվածների, 
զայրացնում են Իմ Հորը, մեծապես: Նա նախանձոտ Աստված է, քանի որ Նրա 
միջոցով էր, որ բոլոր բաները սկսվեցին: Նա Ամենակարող է: Նա սիրող 
Աստված է, բայց Նրա Զայրույթից պետք է վախենալ, երբ հեթանոսները 
վարակում են նրանց, ովքեր սիրում են Իրեն:

Երբ Աստծո զավակները, նրանք, ովքեր հավատում են Նրան և պաշտում են Նրան 
Նրա սիրելի Որդի Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, փորձեն միավորվել բոլոր 
հոգիների հետ, բոլոր կրոնների հետ, նրանք պետք է շատ զգույշ լինեն: Աստված 
ցանկանում է որ Իր բոլոր զավակները սիրեն միմյանց, անկախ ռասայից, 
հավատամքից կամ ազգությունից: Նա չի թույլ տա միայն, որ քրիստոնյաներն 
իրենց եկեղեցիների ներսում գրկեն հեթանոսներին: Երբ դա տեղի ունենա, 
հեթանոսները կսրբեն կհեռացնեն րիստոնեության բոլոր հետքերը: Աստծո 
համար վիրավորական է վերցնել Ճշմարտությունը՝ Աստծո Խոսքը, և տեղ 
թողնել որ ստերը թունավորեն այն:

Աստծո մարգարեները նախազգուշացրել են մարդկությանը հեթանոսությունը 
գրկելու վտանգների մասին, քանի որ այն տանում է դեպի ամբողջական 
ավերածություն: Երբ դա տեղի ունենա, այն ազգերը, որոնք թույլ կտան այդ 
պղծությունն իրենց եկեղեցիների մեջ, կսրբվեն կքշվեն, շատ քիչ 
Գթասրտություն տեսնելով:

Մի ընդունեք, որպեսզի հեթանոսների հանդեպ հանդուրժողականությունը գրավի 
Աստծո եկեղեցիները: Դուք երբեք չպետք է մոռանաք այն Մեծ Զոհաբերությունը,
որն Աստված կատարեց, երբ ուղարկեց Իր միակ Որդուն՝ ձեզ փրկություն 
բերելու համար: Այն օրը , երբ ընդունեք ուրիշ եկեղեցիների պրակտիկաները, 



որոնք Աստծուց չեն, կամ եթե հարգանք ցույց տաք հեթանոսների հանդեպ, այդ 
օրն է, երբ դուք կշրջեք ձեր մեջքը Ճշմարտության հանդեպ:

Պահեք ձեր աչքերը բաց և աղոթեք, որ ձեր եկեղեցիները չպարտդրեն ձեզ հրաժարվել 
Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ ձեր հավատարմությունից:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության 

Հայր Աստված. Հակաքրիստոսը հիմա պատրաստ է 
բացահայտելու իրեն
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, աշխարհը պետք է նախապատրաստվի մարդկության ամենամեծ 
թշնամու հայտնվելուն այն ժամանակից իվեր ինչ Իմ զավակները դրվել են այս 
երկրի վրա:

Հակաքրիստոսը հիմա պատրաստ է բացահայտելու իրեն, և նրա պլանը սա է: Նա 
կսպասի մինչև պատերազմները մոլեգնեն ամենուրեք:  Հետո նա առաջ կգա և 
կստեղծի մի կեղծ խաղաղություն Իսրայելի պետությունում՝ միավորելով նրանց 
Պաղեստինի հետ մի անհավանական դաշինքի մեջ: Բոլորը նրա վրա 
գովաբանություն կհեղեն: Նա այդտեղ կանգ չի առնի, քանի որ նա կշարժվի մի 
արագությամբ, որը կսարսափեցնի շատերին, և կբանակցի խաղաղության 
համաձայնագրեր պատերազմից տառապած շատ ազգերի մեջ: Նորից, մի 
արտակարգ նվիրվածությամբ նրան կգովաբանեն և կհիանան նրանով 
միլիարդավոր մարդիկ աշխարհով մեկ:

Հետո ամեն ինչ լավ կթվա: Շատ շուտով նա կընդգրկվի բարեգործության մեջ և 
կկապնվի հիմնական համաշխարհային բանկերի հետ՝ ստեղծելու համար մի 
նոր, հզոր ֆինանսական հաստատություն: Շատ բիզնեսներ և քաղաքական 
առաջնորդներ կներքաշվեն նրա շատ պլանների մեջ: Շուտով մի նոր 
հրեշագործություն կստեղծվի աշխարհի տնտեսությունը վերականգնելու 
անվան տակ: Դա կլինի նոր Բաբելոնը՝ ողջ հզորության կենտրոնը, որտեղից 
աշխարհի էլիտան և հարուստները առևտուր կանեն: Այն կթվա մեծ նորության 
աղբյուր, այնպես որ մարդիկ օգուտ կստանան աշխատատեղերից ամեն ձևով՝ 
տներց սկսած, որտեղ ապրում են, մինչև իրենց ընտանիքներին ապահովելու  
համար սնունդը:

Ողջ փառքը կշրջապատի հակաքրիստոսին: Հետո նա, կեղծ մարգարեի հետ միասին, 
կստեղծի մի գլոբալ գործընկերություն, որը կներկայացվի որպես ամենամեծ 
մարդասիրական նախաձեռնությունը: Աշխարհը կծափահարի այդ նոր 
Բաբելոնը, և յուրաքանչյուր ոք կձգտի փորձել և ստանալ գոնե մի փոքրիկ տեղ 
նրա կենտրոնում:

Նոր Բաբելոնը, կասեն նրանք բոլորին, մեծին փառաբանելու համար է, շրջակա 
միջավայրի, մայր բնությունը գրկելու և աշխարհն աղքատությունից ազատելու 
համար այն հարստություններով, որոնք դուրս կհեղվեն նրա պիղծ բերանից:



Երբ դա տեղի ունենա, Իմ միջամտության Ձեռքը կշրջի աշխարհն իր առանցքի վրա: 
Ես չեմ պատրաստվում մի կողմ կանգնել առանց Իմ զավակներին 
նախազգուշացնելու այդ պղծությունը գրկելու հետևանքների մասին, որը 
ստեղծվել է դժոխքի խորքերում և պարտադրվել մարդկությանը: Իմ մեծ 
նշանները կտրվեն՝ ցույց տալու համար բոլոր նրանց, ովքեր գրկում և ընդունում 
են այդ վիրավորանքը Իմ Սուրբ Անվամբ:

Ես կցնցեմ աշխարհը, և այն կթեքվի: Ոչ մի մարդ ի վիճակի չի լինի անտեսել Իմ 
միջամտությունը: Հետո Ես կրակ կթափեմ երկրի մեկ երրորդի վրա: Շուտով սով
կլինի, բայց ոչ Իմ Ձեռքով. Այն կլինի հակաքրիստոսի կողմից երկրի 
միտումնավոր թունավորման միջոցով: Քանի որ նա և նրա զինակիցները 
չարություն են պարտադրում չկասկածող մարդկանց վրա շատ ազգերի մեջ, Ես 
հետ կհարվածեմ:

Չնայած այդ տառապանքին դժվար կլինի դիմանալ, չվախենաք, զավակնե՛րս, քանի 
որ այն կարճ կլինի: Իմ Սերը մեծ է ձեր բոլորիդ հանդեպ, բայց Իմ 
Արդարադատությունն արագ է, և Իմ պատիժը՝ մեծ:

Դուք չպետք է ընդունեք այն, ինչ բերվում է ձեր առջև: Երբ տեսնեք խաղաղության 
մարդուն՝ հակաքրիստոսին, պատերազմից բզկտված երկրներում իր մեծ 
գործերի համար պատիվ և երկրպագություններ ստանալիս, իմացեք, որ Իմ 
Միջամտությունը մոտ է:

Դուք պետք է մնաք Իմ Որդի Հիսուս Քրիստոսի հետ միության մեջ միշտ և աղոթեք, որ
խորհուրդները հասանելի լինեն ձեզ հավատարիմ քահանաների և 
եկեղեցականների կողմից, ձեզ սպասավող փորձությունների ժամանակ:

Իմ Կամքը՝ կկատարվի:

Ոչինչ չի կարող կանգնեցնել և չի կանգնեցնի Վերջնական Ուխտի իրականացումը, 
ուր Իմ Որդին Կթագավորի Խաղաղության մեջ: 

Ձեր սիրող Հայր
Աստված Ամենաբարձրյալ

Հոգին չի կարող նորից ամբողջական դառնալ, մինչև այն 
չճանաչի Աստծո Մեծությունը
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Իմ սիրելի աղջիկ, մարդիկ ամբողջովին չեն հասկանում թե ինչ է նշանակում լինել Իմ 
Սրտի հետ միության մեջ: Ես՝ Հիսուս Քրիստոսը, եկա ազատագրելու համար 
մարդկությանը մեղքի ստրկությունից: Մեղքը ստեղծվեց, երբ Լուցիֆերը 
հավատաց, թե ինքն ավելի մեծ է, քան Աստված: Իր չար նախանձի պատճառով 
նա գայթակղեցրեց մարդուն՝ Աստծո առաջին զավակներին՝ Ադամին և Եվային, 
որ շրջվեն Նրանից:

Իմ մահը Աստծո բոլոր զավակներին տվեց Փրկության Ընծան: Աշխարհում շատ 
մարդկանց, բոլոր հավատամքներից, ներառյալ նրանք, ովքեր չեն հավատում 
Աստծուն կամ նրանք, ովքեր ժխտում են Աստծուն և Նրանից առաջ դնում են 
կեղծ կուռքեր, բոլորին առաջարկվում է Փրկության Ընծան: Ոչ բոլորը կընդունեն



այդ Ընծան:Ես գալիս եմ ձեզնից յուրաքանչյուրի մոտ՝ որպես Փրկիչ: Ես կգամ 
ձեզնից յուրաքանչյուրի առջև՝ ապացուցելու համար ձեզ Ճշմարտությունը, 
նախքան վերջնական օրը: Ես կգամ առաջրկելու Հավիտենական Կյանքի Ընծան 
նույնիսկ նրանց, ովքեր ծանր մեղք են գործել Աստծո Աչքում:

Աստծո Փառքը ձեր առաջ գնալու ճանապարհն է, և այդ Ընծան ստանալուհ ամար ձեզ 
պետք է միայն ընդունել Իմ Գթասրտությունը: Աստված Ամենակարող է, Հզոր և 
Կատարյալ ամեն ձևով: Նա շատ սիրված է Երկնքի բոլոր հրեշտակների և 
սրբերի կողմից: Նա շատ սիրված է շատ հոգիների կողմից, ովքեր այսօր 
կենդանի են աշխարհում: Բոլորն ականատես կլինեն Նրա Մեծ Փառքին Նոր 
երկնքի և նոր երկրի մեջ:

Աստված մարդու կարիքը չունի: Միայն մարդու հանդեպ Նրա Սիրո պատճառով է, որ
Նա ուղարկում է Ինձ՝ Իր սիրելի Որդուն մեկ անգամ ևս, որ նրանց 
Հավիտենական Կյանք բերեմ, որը Նա խոստացել է: Ահա թե ինչու է Նա 
համբերատար: Ահա թե ինչու է Նա Աչք փակում մեղքի հանդեպ, հուսալով որ Իր
զավակները կշրջվեն դեպի Իրեն և կընդունեն Իր Սերը:

Սերը զորեղ է, երբ այն մաքուր է և գալիս է Աստծուց: Երբ հոգին մաքուր է, այն 
հեշտությամբ կձգվի դեպի Աստծո Սերը: Այն հոգիները, ովքեր կարիք ունեն 
մաքրագործվելու, կընդունեն Աստծո Սերը եթե ընդունեն այն տառապանքը, որն
անհրաժեշտ է նրանց նորից ամբողջական դարձնելու համար: Հոգին չի կարող 
նորից ամբողջական դառնալ, մինչև այն չճանաչի Աստծո Մեծությունը և 
չխոնարհվի Նրա առաջ խոնարհ սպասավորությամբ:

Մոտ է այն օրը, երբ ձեզ բոլորիդ ցույց կտրվի փրկության ճանապարհը: 
Յուրաքանչյուր մեղավորի կտրվի հնարավորությունը հասնել Աստծուն: Նրանք, 
ովքեր կանեն դա, կողողվեն Իմ Գթասրտությամբ:

Ձեր Հիսուս  

Մայր Փրկության. Մարդկանցից ո՞վ երբևէ կմերժեր այդ 
նոր կատարյալ գոյությունը
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Զավա՛կս, ամեն փորձ կարվի չարի կողմից՝ խրախուսելու համար բոլոր հոգիներին, 
ովքեր ամենամոտն են իմ Որդու Սրտին, որ մերժեն և ժխտեն Նրա Երկրորդ 
Գալուստը:

Ճիշտ ինչպես չարի ոգին կռվեց իմ դեմ՝ Աստծո Մոր դեմ,  այն ժամանակ երբ Հիսուսը 
պետք է ծնվեր, նույն ընդդիմությանը կարելի է ականատես լինել, մինչ Նրա 
Երկրորդ Գալուստը մոտենում է:

Շատերն են կույր իմ Որդու Խոստումի հանդեպ, երբ Նա ասաց, որ Ինքը կգա նորից: 
Շատերը, ովքեր չեն ընդունում թե Նրա Երկրորդ Գալուստը տեղի կունենա 
շուտով, նախապատրաստված չեն, որովհետև չեն կարող ընդունել որ այն տեղի 
կունենա իրենց կյանքի ընթացքում: Մինչդեռ, Խաչի վրա իմ Որդու մահից հետո 
հաջորդած օրերին Նրա առաքյալենրը մտածում էին թե իրենք կարող են 
ականատես լինել Նրա Երկրորդ Գալուստին: Այդ հավատը գերիշխող էր նաև 



քրիստոնյաների մտքերում շատ հարյուրավոր տարիներ անց: Բայց դա այդպես 
չէ այսօր: Ոմանք հավատացած են թե Երկրորդ Գալուստը վերաբերվում է Սուրբ 
Գրվածքի մի հին մասի, և որ այն մի իրադարձություն է, որն ապագայի մաս է: 
Նրանք չեն հավատում թե Երկրորդ Գալուստը որևէ առնչություն ունի իրենց 
հետ այսօրվա ժամանակակից աշխարհում: Այսօր աշխարհում ամեն ինչ 
հիմնված է մատերիալիզմի, ժամանակակից մարդկային բանականության և 
գիտության մեջ մեծ առաջընթացներից բխած մեծ հրաշալիքների վրա:

Զավակնե՛րս, դուք պետք է նախապատրաստվեք: Դուք չպետք է վախենաք: 
Որովհետև դուք շատ սիրված եք իմ Որդու կողմից, այդ պատճառով է որ Նա ետ 
է գալիս շուտով՝ բերելու համար ձեզ մի մեծ խաղաղություն, մի մեծ 
ազատություն տխրությունից և հուսահատությունից, որոնք ուղղակիորեն 
առաջանում են աշխարհում մեղքի հետևանքով:

Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստն է, որին մարդկությունը պետք է դիմանա: Եթե 
Հիսուսը շուտով չգա, ինչպես կանխասացվել է, ապա աշխարհը կոչնչացվի և 
մարդը կլքվի: Այդ Ընծան կբերի ձեզ մի նոր կյանք, մի նոր հոյակապ և փառահեղ 
սկիզբ Նոր Դրախտում: Դա կլինի երկրի ամենամեծ նորացումը, և դրա հետ կգա 
Հավիտենական Կյանքը: Մարդկանցից ո՞վ երբևէ կմերժեր այդ նոր կատարյալ 
գոյությունը: Ոչ մեկը, եթե ունենա Խաղաղության նոր դարաշրջանի մասին 
ամբողջական գիտելիքը, ուր դրախտն է վերականգնվելու, չէր շրջի իր մեջքը: Ոչ 
մի մեղավոր չէր ցանկանա բացառվել, բայց ցավոք շատերի մտքերը կկուրանան 
Ճշմարտության հանդեպ: Դրա փոխարեն նրանք կհավատան թե 
խաղաղությունը կլինի իրենցը, երբ իրենք կուլ տան այն ստերը, որոնք շուտով 
կներկայացվեն իրենց, սխալ կերպով հավատացած լինելով թե դրանք գալիս են 
Աստծուց:

Աղոթեք, աղոթեք, զավակնե՛րս, որ օրհնվեք տեսողության Ընծայով, որ տրված է 
ձեզնից նրանց, ովքեր արժանի են որպեսզի իրենց վրա հեղվի Սուրբ Հոգու 
Ընծան: Միայն նրանք, ովքեր ընդունում են Գթասրտության Ձեռքը՝ Աստծո 
Ձեռքով, կվերցվեն հավիտենական կյանքի մեջ:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության

Իմացեք, որ մերժման ցավը կլինի ճիշտ նույնը, ինչ Ես և 
Իմ առաքյալները ստիպված եղանք կրել երկրի վրա 
Իմ Ժամանակ
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ոչ մի մարդ ձեր միջից այնքան մաքուր չէ հոգով, որ կարողանա 
դատել ուրիշներին Իմ Անվամբ: Բայց իմացեք հետևյալը, ձեզնից նրանք, ովքեր 
հավատարիմ են Ինձ և հետևում են Իմ Ուսուցումներին, ստիպված կլինեն շատ 
վիշտ կրել երբ ականատես լինեն ամենամեծ չար պղծությանը, որն սպասվում է 
աշխարհին:



Սոցիալական արդարության և սոցիալական կարեկցանքի անվան տակ կեղծ 
մարգարեն կսկսի աշխարհի հավատացմամբ ավետարանել և ստեղծել մի 
ժամանակակից եկեղեցի: Այդ եկեղեցին կտեսնեն բոլոր մեղավորներին 
հասնելիս և այն մեղավորներին գրկելիս, որոնց մեղքերն ընդունելի չեն Իմ 
կողմից:

Ձեզ, Իմ սիրելի հետևորդնե՛ր, կնայեն որպես հերձված սեկտի, որովհետև դուք 
կշարունակեք հռչակել Ճշմարտությունը: Ինձ հավատարիմ մնալու բոլոր 
փորձերը ուժգնորեն հարձակման կենթարկվեն: Ձեզ դուրս կնետեն և 
կհայտարարեն որպես աջ թևի դասալիքներ: Սուրբ Արարողությունները 
պահպանելու ցանկացած փորձ կանտեսվի:

Պետք չէ թերագնահատել նրանց զորությունը, ովքեր կմոլորեցնեն երկրի վրայի Իմ 
Եկեղեցին, քանի որ միլիոնավոր սրբազան սպասավորներ կգրկեն նոր կեղծ 
վարդապետությունը: Նրանք սխալմամբ կհավատան թե այդ նոր 
վարդապետությունը ավետարանչության մի ձև է: Նրանց, որպես կամավոր 
սպասավորների, աջակցությունը պղծությանը շատ կդժվարացնեն մյուս 
քրիստոնյաների համար, ովքեր գիտեն Ճշմարտությունը: Նրանց ձայները 
կլինեն շշուկների պես նրանց ճչոցների մեջ, ովքեր կդառնան Իմ Անվամբ 
ստեղծված ստերի ստրուկները:

Իմացեք, որ մերժման ցավը կլինի ճիշտ նույնը, ինչ Ես և Իմ առաքյալները ստիպված 
եղանք կրել երկրի վրա Իմ ժամանակ: Այդ ժամանակվա քահանաները, ովքեր 
հռչակում էին թե սիրում են Աստծուն, չէին տատանվում լռեցնել Իմ 
աշակերտների ձայները, ովքեր բերում էին նրանց նորությունը թե Ով էի Ես: Այս 
անգամ, մինչ Ես ազդարարում եմ Իմ Երկրորդ Գալուստը, Իմ մարգարեների ու 
աշակերտների համար սարսափելի կլինի երբ իրենց ձայներին ուշադրություն 
չդարձնեն և իրենց մեղադրեն հայհոյության մեջ:

Մինչ Իմ հետևորդները տարածվում են և աճում, նրանք կլինեն մուրացկանների պես 
և կմագլցեն Գողգոթայի բլուրը մերկ, առանց որևէ բանի՝ բացի իրենց հավատից: 
Մինչ նրանք կենդանի կպահեն Իմ Լույսի Բոցն Իմ Եկեղեցում՝ Իմ Ճշմարիտ 
Եկեղեցում, նրանք երբեք չեն շեղվի Ճշմարտությունից և իրենց մեջքին կտանեն 
մի ծանր խաչ: Դա փրկության խաչն է, քանի որ իրենց խեղճ, հոգնած մեջքերի 
վրա նրանք կտանեն նրանց մեղքերը, ովքեր պղծեցին Ինձ: Նրանց բաժինը ծանր 
կլինի: Իմ հանդեպ ունեցած իրենց սիրո պատճառով նրանք կտառապեն 
ուրիշների մեղքերի պատճառով՝ փրկելու համար նրանց ողորմելի սրտերը:

Այդ հոգիները արժանի չեն փրկվելու: Նրանք կփրկվեն միայն, որովհետև Ես ընտրել 
եմ նրանց որ փրկվեն: Նրանք վիրավորած կլինեն Ինձ, սոսկալի տառապանք 
պատճառած Իմ հավատարիմ հետևորդներին և չարչարած Իմ մնացորդ 
բանակը: Չնայած դրան, Ես կփրկեմ նրանց Իմ մնացորդ բանակում գտնվողների 
հավատի պատճառով:

Մյուսները, ովքեր վաճառել են իրենց հոգիները գազանին, իմացեք հետևյալը: Դուք 
կարող եք չհավատալ դժոխքին, բայց Ես կբացահայտեմ ձեզ թե ինչ տառապանք 
կբերի այն ձեզ: Այն օրը, երբ Ես ձեզ ցույց կտամ տառապանքների 
մակարդակները դժոխքում, այն ձեզ կսարսափեցնի, և ձեզնից շատերը կճչան Իմ
Գթասրտության համար: Եվ Ես կփրկեմ ձեզ, եթե դուք Ինձ խնդրեք որ ներեմ 
ձեզ, Ես կանեմ դա Մեծ Նախազգուշացման Օրվա ընթացքում: Ձեզնից նրանք, 



ովքեր ականատես կլինեն դժոխքի այրող կրակներին, բայց չեն շրջվի դեպի Ինձ, 
դուք կենդանի չեք մնա Նախազգուշացման ժամանակ, և այն պահը երբ կմերժեք 
Ինձ, կլինի ձեր վերջինը:

Բոլոր նրանք, ովքեր մնում են Ինձ հավատարիմ և ճշմարիտ՝ Իմ Խոսքին, չնայած դուք
կտառապեք, ձեր առջև մեծ փառքի ապագա է:

Նրանք, ովքեր ուշ չեն դարձնի Իմ Նախազգուշացմանը կամ չեն լսի Ճշմարտությանը, 
կլինեն մեծ վտամգի մեջ:

Ձեզնից նրանք, ովքեր կռապաշտում են գազանին և հետևում կեղծ մարգարեին դեպի 
նոր համաշխարհային կրոն, կնետվեն դժոխքի այրող կրակների մեջ, կենդանի, 
այդ երկուսի հետ:

Ճշմարտությունը դառն է համտեսելու համար, բայց երբ այն ընդունում եք, այն կբերի 
ձեզ հավիտենական Կյանք, ուր դուք կվայելեք Իմ Թագավորությունը հավետ ձեր
սիրելիների հետ: Մի կտրեք Հավիտենական Կյանքի պորտալարը, քանի որ 
կտառապեք սոսկալի տառապանքով, և ձեզ երբեք թեթևացում չի տրվի:

Ձեր Հիսուս

 

Ջրհեղները     կլնինեն     սովորական     բան  ,   և     դուք     կիմանաք  ,   թե     աշխարհի     որ     մասերն     են   
ամենից     շատ     զայրացնում     Իմ     Հորը

Երկուշաբթի, 12 օգոստոսի, 2013թ., ժ. 03:00

Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ հետևորդներն ամենուր, ներառյալ նրանք ովքեր չգիտեն այս 
պատգամների մասին, կմղվեն դեպի Իմ եկեղեցիներն այս ժամանակ` փնտրելով Ինձ: 
Իմ կողմից նրանց տրված Սուրբ Հոգու Ընծայի պատճառով նրանք կսահեն Իմ Սրտի 
Ապաստանի մեջ: Նրանք անհարմարություն կզգան աշխարհում և կիմանան, որ 
իրենք Իմ օգնության կարիքն ունեն, որպեսզի հաստատուն մնան Իմ Ուսուցումների 
մեջ: 

Շատերը կզգան փոփոխություններն օդում, մինչ Աստծո թշնամիները սկսում են 
հայտնի դարձնել ատելության իրենց պլանները` խաբելու համար աշխարհին, մինչ 
մեղքին իր բոլոր ձևերով հանդերձ թողություն տալու նրանց բոլոր չար արարքները 
հայտնի են դառնում: Աշխարհը կքշվի տառապանքի մի ջրհեղեղի մեջ, և շատերը 
կցնցվեն այն փորձերից, որոնք կարվեն ամենուր` կռապաշտելու համար ամեն ձևի 
մեղքը: 

Մարմնի մեղքերը կծափահարվեն: Աշխարհով մեկ ականատես կլինեն 
սնափառության և սեփական անձի հանդեպ կլանված սիրո: Սեփական անձի 
հանդեպ կլանվածությունը կդիտվի որպես բնավորության էական գիծ ինչպես երբեք: 
Նրանց, ովքեր չեն փնտրում նման հաճույքներ, կարհամարեն և կնայեն որպես դրսի 
մարդկանց: Չարի մեղքերը կփառաբանվեն, և երբ մարդ իրեն գտնի ներքաշված այդ խելագարության մեջ, աշխարհին ցույց 
կտրվեն զայրույթի ջրհեղեղները, մինչ Իմ Հայրը կսրբի շատ երկրների շատ մասերը: Ջրհեղեղները կլինեն սովորական բան, և 
դուք կիմանաք, թե աշխարհի որ մասերն են ամենից շատ զայրացնում Իմ Հորը, երբ ջրերը զայրույթով ներքև կհեղվեն ազգերի 
վրա: 

Ձեր բոլոր չար ազգերն առաջինը կզգան, թե ինչպես կպատժվեն մարմնի մեղքերը: Իմ 
Հայրը կկանգնեցնի չարին այն մարդկանց հոգիները գրավելուց, ովքեր մեղավոր են 
այդ մեղքի մեջ, որպեսզի կանխի նրանց կողմից ուրիշներին այդ մեղքերով 
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վարակելը:: Նրանք կկանգնեցվեն: Այլևս նրանց թույլ չի տրվի շարունակել իրենց 
թունավորումը: Այդ չարիքին պատասխան կտրվի, և Աստծո Ձեռքի միջոցով 
Աստվածային Միջամտությունը հիմա կերևա ամենուր:  

Աղոթեք Գթասրտության համար դուք, ովքեր կընկնեք այդ երկնային պատժի մեջ: Ես 
կպաշտպանեմ նրանց, ովքեր շրջվում են դեպի Ինձ պաշտպանության համար: 

Ձեր Հիսուս

Շուտով եկեղեցիները կօգտագործեն որպես առևտրի և եկամուտ ստանալու վայրեր
Երեքշաբթի, 13 օգոստոսի, 2013թ., ժ. 15:00

Իմ սիրելի աղջի՛կ, ինչպիսի թշվառություն կզգան կաթոլիկներն ու քրիստոնյաներն 
աշխարհով մեկ, երբ տեսնեն թե ինչպես են իրենց եկեղեցիները և պաշտամունքի 
վայրերը դառնում զվարճության վայրեր:

Շատ միջոցառումներ կնշվեն եկեղեցիներում, որոնք միտում ունեն պատվելու Ինձ, 
բայց կվիրավորեն Իմ Անունը: Շուտով եկեղեցինիերը կօգտագործեն որպես առևտրի 
և եկամուտ ստանալու վայրեր: Այս բոլոր բաները պետք է գան, և նրանք, ովքեր 
սիրում են Ինձ, կողբան մեծ ցավով: Ինչպե՜ս կտառապեն այդ խեղճ հոգիները, քանի 
որ ստիպված կլինեն կռվել այդպիսի հայհոյությունների դեմ: Հերձվածությունները, 
որոնք կպարտադրվեն նրանց կուլ տալու համար, կնշանակեն, որ քիչ հարգանք ցույց 
կտրվի այդպիսի հոգիների հանդեպ այն բազմաթիվ պրակտիկաների և 
արարողությունների ընթացքում, որոնք վիրավորում են Աստծուն: Կլինի 
երգեցողություն, ծիծաղ, բարձր ձայներ և կասվեն պատմություններ, որոնք ոչինչ 
ընդհանուր չունեն Ինձ հետ: Չնայած դրան, այդ բոլոր չար գործողությունները 
կկատարվեն Իմ եկեղեցիներում և Իմ առջև:

Աղջի՛կս, ուշ դարձրու հիմա Իմ Խոստումին: Ես կգնամ մինչև աշխարհի ծայրերը՝ 
փրկելու համար ամեն մեղավորի: Բայց, հոգիները կդառնան այնքան թունավորված, 
որ անկախ նրանից, թե Ես ինչ կանեմ նրանց համար, նրանք երբեք չեն ընդունի Իմ 
Գթասրտությունը, նույնիսկ մահվան պահին, չնայած կիմանան, որ դժոխքն է 
սպասում իրենց:

Ուստի, պետք է ընդունեք որ Ես հոգիներ կկորցնեմ, որովհետև նրանց չարությունն 
այնքան արմատացած կլինի նրանց հոգիների ներսում, որ ոչ մի միջամտություն չի 
անջատի նրանց գազանից:

Այն, ինչ Ես պետք է ասեմ ձեզ, սա է: Թույլ մի տվեք նրանց, ովքեր վարակված են չարի
կողմից, որ ձեզ հեռացնեն Ինձնից իրենց ստերի միջոցով: Երբ ընդունեք ստեր, 
թելադրված նրանց կողմից, ովքեր չեն պատվում Ինձ, ձեր հավատը կթուլանա, 
նույնիսկ եթե դա մեկն է՝ Իմ Ուսուցումների բնագավառին առնչվող: Եթե տեղի տաք 
սոսկ մեկ պահանջի, որը նպատակ ունի փոխել ձեր մեկնաբանությունը նրա մասին, 
ինչ Ես ասել եմ ձեզ, դա կնշանակի որ դուք թույլ կտաք չարին գայթակղեցնել ձեզ 
ավելի ուժգնությամբ, որ ետ շրջվեք Ինձնից:

Ծածկեք ձեր ականջները ձեր ձեռքերով, երբ հայհոյությունները դուրս կժայթքեն 
գազանի բերանից: Ոչ մի բան ընդհանրապես մի ընդունեք, որը կդավաճանի Իմ 
Խորհուրդներին ու Իմ Ուսուցումներին: Շրջվեք հակառակ ուղղությամբ և հետևեք 
Ինձ, որովհետև երբ այդ ամենը կատարվի, կլինի միայն մեկ ուղի, որով կարող եք 



քայլել: Դա Իմ Ուղին է՝ Ճշմարտության Ուղին: Միայն ամբողջ ճշմարտությունն է 
ընդունելի: Կես ճշմարտությունը նշանակում է, որ այն դառնում է սուտ:

Ձեր Հիսուս  

Երբ պատվում եք Իմ Մորը, պետք է այցելեք սրբավայրերը և այնտեղ հարգանքի 
տուրք մատուցեք նրան
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ապրողներից ոչ մի մարդ չի կարող ամբողջապես հասկանալ թե 
որքան խորամանկ է սատանան: Նրանք, ում նա թունավորում է, իմացիր որ երբեք 
չարի տպավորություն չեն թողնի: Ընդհակառակը, նրանք կլինեն շատ հմայիչ, 
հումորով, հեղինակությամբ և համոզեցուցիչ, երբ հայտեն իրենց մեղսալից ուղիները 
ձեզ, որպեսզի ընդունեք իրենց խաբեությունը:

Իմ եկեղեցու ներսում նրանք, ովքեր հարգանքի տուրք են մատուցում չարին և 
ստրկությամբ հետևում նրա հրահանգներին,  մեծապես կշփոթեցնեն ձեզ իրենց սուրբ
վարքով: Նրանք ձեզնից շատերին կգրավեն իրենց ուղիների մեջ, քանի որ ձեզ կթվա 
թե նրանք ճշմարտապես պատվում են Ինձ և Իմ սիրելի Մորը: Բայց իմացեք որ 
յուրաքանչյուր ժեստ և սուրբ թվացող գործողություն կքողարկի վիրավորանք 
խորանների առաջ, որոնք նախատեսված են պատվելու Իմ Անունը: Դուք պետք է 
իմանաք, որ երբ պատվում են գազանին, ձեր առջև կներկայացնեն թվացյալ սուրբ 
գործողություններ, բայց դրանք կլինեն հետևից դեպի առաջ /հակառակ ուղղությամբ/: 
Նրանց դիտավորությունները կթվան որպես ամենասուրբ և հարգալից, բայց 
չխաբվեք:

Երբ պատվում եք Իմ Մորը, պետք է այցելեք նրա սրբավայրերը և այնտեղ հարգանքի 
տուրք մատուցեք նրան: Նրանք, ովքեր սիրում են Ինձ, կգնան նրա մոտ: Նրանք երբեք 
չպետք է ընդունեն որ Իմ Եկեղեցու թշնամիները կարող են հրամայել, որ Իմ 
Մորը /բերեն/ իրենց արքունիք:

Մյուս նշանները, որոնք կխնդրեն որ աշխարհն ընդունի, որը կթվա թե պատվում է 
Եռանձն Աստծուն, Իմ Մորը և բոլոր սրբերին, լավը կթվան: Բայց Աստծո թշնամիների 
կողմից դրանք միշտ ձեզ ցույց կտրվեն ուրիշ ձևով: Երբ ներկայացվի անսպասելին, 
իմացեք, որ դա գազանի մեծ նշանն է, ով կհիմարացնի աշխարհին՝ հավատացնելով 
թե ինքն ու իր զինակիցները սրբեր են:

Ձեր Հիսուս 

Առաջին Դատաստանը մոտ է, և Ես մի կողմ կնետեմ չարերին
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես Կոչ եմ անում Իմ բոլոր աշակերտներին, ովքեր գիտեն 
Ճշմարտությունը, խիզախություն ցույց տալ մարդկության համար այս դժվարին 
ժամանակներում:

Ժամանակը շատ մոտ է, երբ պատերազմները կսկսվեն շատ ազգերի մեջ: Երբ լսեք 
այդ բոլոր պատերազմների մասին և ականատես լինեք միապետությունների 



բացահայտ դաժանությանը՝ մեջք մեջքի տված, ովքեր պատճառում են այդ 
պատերազմները, կիմանաք որ Իմ Երկրորդ Գալուստի ժամանակը մոտ է:

Ձեզնից ավելի շատերը կճանաչեն Հովհաննու Գրքում՝ Հայտնության մեջ 
պարունակվող Ճշմարտությունը, մինչ այն հիմա բացահայտվում է ձեզ: Մի վախեցեք, 
քանի որ այդ բոլոր բաները պետք է կատարվեն: Շատերը, ովքեր չեն ընդունում այս 
Պատգամները, մեծ սխալ են կատարում, քանի որ Ճշմարտության Գիրքը պարզապես 
ընդգրկում է Հայտնության Գրքում պարունակվող մանրամասները և գաղտնիքները: 
Ես՝ Աստծո Գառը, միակ Իշխանությունն եմ. Միայն Ես ունեմ թույլվություն Իմ Հորից, 
որպեսզի բացեմ նրանում պարունակվող Կնիքները:

Եթե չեք հավատում Ճշմարտության Գրքին, ուրեմն չեք հավատում Հայտնության 
Գրքին: Իմացեք: Նրանք, ովքեր մերժում են Հայտնության Գիրքը, լքում են Իմ 
Գթասրտությունը: Բայց Ճշմարտությունը ցույց կտրվի նրանց Իմ Մեծ 
Նախազգուշացման ընթացքում, Աստվածային Միջամտության միջոցով, քանի որ, 
այլապես, շատերը երբեք չէին ճանաչի Ինձ կամ հասկանա այն մեծ Գթասրտությունը,
որը Ես բերում եմ աշխարհին: Դուք երբեք չպետք է ավելացնեք Հայտնության Գրքին, 
փորձեք մեկնաբանել այն կամ նրանից որևէ բան դուրս հանել՝ հարմարեցնելու 
համար ձեր սեփական ցանկություններին, քանի որ կտառապեք դրա համար: Երբ 
անում եք այդ բաները, միջամտում եք Աստծո Խոսքին: Այս Գիրքը խոստացվել էր ձեզ:
Աստված ուղարկել է Իր 7-րդ պատգամատարին՝ բացահայտելու Ճշմարտությունը: 
Ընդունեք սա Իմ հանդեպ հավատով, այլապես կքայլեք միայնակ, անտեղյակ այն 
սոսկալի խաբեությանը, որ կընկնի նրանց վրա ովքեր կմերժեն Աստծո Խոսքը:

Շատ, շատ փոփոխություններ տեղի կունենան աշխարհում հիմա, որը ոչ մեկը չի 
կարողանա չնկատել:Կրոնները կդառնան անիմաստ բան, քանի որ միլիոնավոր 
մարդիկ կընդունեն հեթանոս հավատք, որը նրանց կասեն Աստծուն պատվելու 
համար է: Ձեզ կասեն, որ աղքատների հանդեպ խոնարհությունն ու սերը այն 
պատճառներն են, թե ինչու է նորացված և լուսավորյալ եկեղեցին ազդարարում մի 
նոր սկիզբ: Ձեզ կառաջնորդեն դեպի կրակի լիճը ինչպես սպանդանոց տարվող 
գառների: Երբ հասկանաք սոսկալի պղծությունը, որի մեջ ներքաշվել եք, կարող է 
շատ ուշ լինել: Երբ հարգանք մատուցեք գազանին, նա կթունավորի ձեզ, և 
ժամանակի ընթացքում շատերը կդառնան ստրուկներ:

Մեծ փոոխությունները աշխարհի քաղաքական և լրատվական համակարգերում 
կհանգեցնեն մի մեծ բաժանման: Նրանք, ովքեր հավատարիմ են Աստծուն այն ամենի 
մեջ ինչ տրվել է աշխարհին Իմ՝ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, կապրեն: Նրանք, ովքեր 
կմերժեն Ինձ, կյանք չեն ունենա, քանի որ անկարող կդառնան ընդունել Իմ 
Գթասրտությունը: Իմ Սիրտը, չնայած այն երկու կեսի կբաժանվի դրա պատճառով, 
կկարծրանա, և Իմ Արդարադատությունը կգերակայի:

Առաջին Դատաստանը մոտ է, և Ես մի կողմ կնետեմ չարերին, քանի որ Նոր Երկինքն 
ու նոր երկիրը կողջունեն միայն նրանց, ովքեր ընդունում են Իմ Գթասրտությունը: 
Շատերը կասեն. <<Աստված Գթասիրտ է: Նա երբեք այդպիսի դաժանություն չի 
ցուցաբերի>>: Իմ պատասխանը սա է: Երկիրը, ինչպիսին այն գիտեք, այլևս չի լինի: 
Դրա փոխարեն կհայտնվի մի նոր նորացված երկիր, ավելի մեծ, քան նախկինում, ուր 
տասներկու ազգեր կբնակվեն, կողք-կողքի, սիրող ներդաշնակության մեջ: Միայն 
նրանք, ովքեր կմնան հավատարիմ Ինձ և նրանք, ովքեր չեն ճանաչում Ինձ, բայց 
կընդունեն Իմ Գթասրտության Ձեռքը երբ Ես նրանց ապացուցեմ Ճշմարտությունը 



Նախազգուշացման ընթացքում, ներս կմտնեն դարպասներից: Հետո Ես կփակեմ 
դրանք: Այդ ժամանակ արդեն ոչ մի ուրիշ մարդ ներս չի մտնի, քանի որ Իմ 
Դատաստանը կիջեցվի: Բոլոր վիշտը կմոռացվի, և չարերը կնետվեն դժոխք, ուր 
նրանք կտառապեն հավիտենությունը: Մարդը երբեք չպետք է թերագնահատի Իմ 
Մեծ Սերը, Գթասրտությունն ու Կարեկցանքը: Բայց նա պետք է նաև վախենա Իմ 
Պատժից, քանի որ այն կլինի վերջնական, երբ վերջին փողը հնչի Տիրոջ Մեծ Օրը:

Իսկ հետո, այն կավարտվի:

Ձեր Հիսուս  

Նրանք պետք է պահպանեն սուրբ աղոթագրքերը, հագուստները, սուրբ 
Աստվածաշունչը և սուրբ Խաչերը: Դրանք բոլորը կփոխարինվեն
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, շատերը նրանցից, ովքեր օրհնյալ են ուժեղ հավատքով և սիրում են
Ինձ՝ Հիսուս Քրիստոսին, վերջապես սկսում են ճանաչել Իմ Ձայնը, մինչ Ես խոսում 
եմ աշխարհի հետ այս Պատգամների միջոցով:

Նրանք, ովքեր իրենց կյանքն անց են կացնում ստրկորեն ծառայելով օձին, նույնպես 
գիտեն որ այդ Ես եմ, Ով խոսում է: Եվ ուստի, մի կողմից Իմ Սուրբ Կամքը 
կատարելու մարտը, իսկ մյուս կողմից՝ Աստծո թշնամիների ցանկությունը՝ Իմ դեմ 
կռվելու, սկսվում է:

Նրանք, ովքեր պլանավորում են պարտադրել տառապանք մարդկության վրա, որպես
գազանի հետ ուխտի մի մաս, զգույշ կլինեն, որպեսզի չերևան թե այս Պատգամները 
հրապարակայնորեն մերժում են, քանի որ այդպես անելով նրանք հավատ կտան 
դրանց հանդեպ: Դրա փոխարեն նրանք ատելություն կտարածեն Իմ դեմ ուրիշ 
ձևերով, սկսելով ոչնչացնել Իմ Եկեղեցու ներսում գտնվողների հավատը: Նրանք 
կշրջեն նրանց սրտերը, ովքեր սիրում են Ինձ, իրենց ընկեր քրիստոնյաների դեմ: 
Նրանք ավելի շուտ կգրկեն հեթանոսներին, նոր դար վհուկներին և գազանին 
երկրպագողներին, քան թե քրիստոնյաներին, ովքեր կառարկեն պիղծ հեթանոս 
ծեսերի դեմ, որոնք կկատարվեն կաթոլիկ եկեղեցիներում, իսկ հետո մյուս քրիստոնյա
եկեղեցիներում:

Այս իրադարձությունները դեռևս տեղի են ունենալու: Խնդրում եմ մի մտածեք թե 
ներկայիս սուրբ պատարագները կամ խորհուրդներն արդեն փոխվել են, չնայած 
դրանք կփոխվեն շատ շուտով: Երբ դրանք փոխվեն, դուք պետք է շրջեք ձեր մեջքը և 
պաշտպանեք Ինձ:

Շատ փոփոխություններ են պլանավորվել վերջին մի քանի տարիներին երկրի վրա 
Իմ Եկեղեցու մասոնականության չարիքի կողմից: Հիմա նրանց պլանները, որոնք 
արդեն հայտնի են դարձվել եկեղեցիների բարձրագույն պաշտոնյաներին, պատրաստ
են որ հայտարարվեն: Դրանք կբացահայտվեն այն հայտարարությամբ, թե կաթոլիկ 
եկեղեցին մոդեռնացվում է, որպեսզի դառնա համապատասխան այսօրվա նոր, 
մտքով բաց, լիբերալ հասարակության մեջ: Կասվի, որ անցյալը դրվում է ետևում, իսկ 
հետո կասվի, թե նրա նշանաբանը բոլոր հավատամքներն ընդգրկելն է, ցույց տալու 
համար որ այն նեղ չէ իր վերաբերմունքի մեջ: Այդ հայտարարությունը կտոնվի 



աշխարհով մեկ, և լրատվամիջոցները, որ մինչ այդ տհաճությամբ էին նայում 
կաթոլիկ եկեղեցուն, իրենց առաջին էջերին կդնեն այդ մեծ նորությունը:

Սատանայի սերմը կտարածվի, և նոր հանդիսությունները, ուր սուրբ պատարագների
ձևաչափը կներկայացվի հետընթաց, բայց Իմ Տառապանքին առնչվող բոլոր ճիշտ 
դարձվածքները կփոխարինվեն անհեթեթությամբ՝ դատարկ խոսքերով, դատարկ 
անոթներով, դատարկ զոհասեղաններով: Իմ բոլոր Խաչերը կփոխարինվեն օկուլտի 
գաղտնի խորհրդանշաններով:

Սա է այն ավերմունքը, որի մասին խոսել է Դանիել մարգարեն: Սա է Իմ Սուրբ 
Հաղորդության վերջը և Պատարագի վերջը, ինչ ձևով գիտեք այն, շատ վայրերում: 
Բայց Իմ սիրելի հավատարիմ սպասավորները հիմա կնախապատրաստեն Սուրբ 
Նշխարների արտադրությունը: Նրանք պետք է պահպանեն սուրբ աղոթագրքերը, 
հագուստները, սուրբ Աստվածաշունչը և սուրբ Խաչերը: Դրանք բոլորը 
կփոխարինվեն:

Դուք պետք է հավաքվեք շուտով և պլանավորեք, քանի որ ձեզ թույլ չի տրվի 
մատուցել պատարագ Իմ Կամքին համապատասխան:

Ես ուղղություն կտամ ձեզ, Իմ սրբազան սպասավորներ, երբ ժամանակը գա: Այն 
քրիստոնյաները, ովքեր հավատացած են, թե այդ պղծությունը կտեսնվի միայն 
կաթոլիկ եկեղեցում, ապա իմացեք, որ այն կվնասի բոլոր քրիստոնյա եկեղեցիներին, 
մինչև որ վերացնեն Իմ մասին բոլոր նշումները կամ նշանները: Ժամանակի 
ընթացքում ձեզ խստորեն կպատժեն Իմ Անունը նշելու համար:

Դուք կցնցվեք /այն բանից/, թե որքան արագորեն անմեղ թվացող, նորացված, բայց 
թունավորված եկեղեցին կիջնի մի չար կուլտի /աստիճանի/: Նրանք ամեն ինչ կանեն, 
պատժելու համար նրանց, ովքեր կհակառակվեն իրենց՝ մարդու կողմից ստեղծված, 
հեթանոս, նոր համաշխարհային կրոնին:

Քրիստոնյաներն ու հրեաները կլինեն ատելության հիմնական թիրախը, և նրանց 
կհետապնդեն իրենց կրոնի պատճառով:

Վախենալու փոխարեն, Ես Կոչ եմ անում ձեզ նախապատրաստվել կռվելու համար 
Իմ Անվամբ: Երբեք մի մոռացեք թե որքան շատ Եմ Ես դեռ ատված: Իմացեք, երբ 
հետևեք Ինձ առջևում սպասվող այդ ժամանակներում, ձեր խաչը կլինի շատ ավելի 
ծանր, քան նրանցը, ովքեր եկել են ձեզնից առաջ:

Ձեր Հիսուս

Մայր Փրկության. Նրանք կարիք կունենան գտնելու ապաստարաններ, որպեսզի 
կարողանան ապահովել ամենօրյա Պատարագներն ու Սուրբ Հաղորդությունը
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Ո՜հ, իմ սիրելի զավակնե՛ր, որքան է իմ Սիրտը վշտանում այն տառապանքի համար, 
որն սպասում է քահանաներին կաթոլիկ եկեղեցու ներսում, շուտով:

Իմ Որդու այնքան շատ թանկագին սպասավորներ, որոնց միակ ցանկությունը 
Աստծուն ծառայելն է և հոգիներին փրկության ճիշտ ուղու վրա դնելը, կկանգնեն 
այնպիսի հսկայական փորձությունների առջև, որ շատերը վախից կընկնեն: Շատերը 
կույր կլինեն Ճշմարտության հանդեպ և կընդունեն մեծ փոփոխությունները Եկեղեցու



մեջ և կողջունեն դրանք, սխալ հավատացմամբ թե դրանք բոլորի բարօրության 
համար են: Նրանք, ովքեր կճանաչեն խաբեությունը, որը կներկայացվի 
կաթոլիկներին, կփախչեն: Այնքան կվախենան իրենց ճակատագրի համար, որ 
կթողնեն Եկեղեցին, քանի որ նրանք չափազանց թույլ կլինեն կանգնելու համար 
այդպիսի չարության դեմ:

Այն քահանաները, ովքեր կմերժեն ընդունել կեղծ վարդապետությունը, նրանց 
կմեղադրեն հերձվածության մեջ, և շատերին հրապարակայնորեն կհանդիմանեն՝ 
չենթարկվելու համար նրանց, ում  իրենք պատասխան են տալիս: Շատերը 
կվտարվեն: Մյուսները կնահատակվեն: Կլինեն այնպիսիք, ովքեր գաղտնի 
կառաջնորդեն Եկեղեցին՝ իմ Որդու կողմից աշխարհին տրված եկեղեցին:

Նրանք կարիք կունենան գտնելու ապաստարաններ, որպեսզի կարողանան 
ապահովել ամենօրյա Պատարագներն ու Սուրբ Հաղորդությունը: Նրանց ուղղություն 
կտրվի Սուրբ Հոգու կողմից, և նրանց կհետևի իմ Որդու մնացորդ բանակը, ովքեր 
խիստ հավատարիմ կմնան Նրա Ուսուցումներին և Խորհուրդներին մինչև 
վերջնական օրը:

Եթե կասկածում եք այս նախազգուշացման վավերականությանը, պետք է 
հասկանաք, որ Ինձ՝ Քրիստոսի սիրելի Մորը, կօգտագործեն թաքցնելու համար այն 
ուժերի իսկական մտադրությունը, ովքեր ներս են մտել երկրի վրա իմ Որդու 
Եկեղեցի: ԻՆձ կօգտագործեն որպես Եկեղեցու անվանական ղեկավարի, այդ չար 
խմբի իրական մտադրություններից մարդկանց ուշադրությունը շեղելու համար: 
Նրանք կստեղծեն արարողություններ, որոնք իրենց ասելով պատվում են ինձ, 
որպեսզի համոզեն Աստծո զավակներին, թե իրենք հավատարիմ են մնում Աստծո 
ճշմարիտ Խոսքին և կաթոլիկ եկեղեցու սովորույթին: Նրանք կօգտագործեն 
Ֆաթիմայի մարագրեությունները պղծելու համար իմ պատկերը՝ ներկայացնելով 
աշխարհին մի մեծ խաբեություն: Նրանք կօգտագործեն ինձ, որպեսզի պղծեն իմ 
Որդու Եկեղեցին, և նրանց արած ամեն ինչը կլինի ետընթաց, չարի պահանջներին 
համապատասխան:

Տպավորություն տալով թե իրենք պատվում են Աստծո Մորը, շատ կաթոլիկների 
կառաջնորդեն դեպի կեղծ անվտանգություն: Դա կնշանակի որ նույնիսկ եթե նրանք 
որևէ կասկածներ ունեցած լինեին տեսնելով պատարագի և խորհուրդների նոր 
տարօրինակ փոփոխությունները, այդ կասկածները վայրկենապես կմոռացվեն: 
Ինչպիսի մեծ վիշտ է դա ինձ բերում: Իմ պատկերը միտումնավոր կօգտագործվի՝ 
վիրավորելու համար իմ Որդուն:

Սատանան ատում է ինձ: Նա նաև վախենում է ինձնից: Իմ Որդուն վիրավորելու 
համար նա ամեն ինչի կդիմի այն հոգիների միջոցով, որոնց վրա ազդում է, որպեսզի 
պղծի իմ պատկերը բազմաթիվ գաղտնի ծեսերի և սև պատարագների միջոցով: Իմ 
արձանը կզարդարվի սատանայական խորհրդանշաններով, և մասոնական խմբերը, 
ովքեր վերահսկողություն են հաստատել, կպղծեն ինձ շատ վայրերում:

Աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք, զավակնե՛րս, ամեն օր, զորության համար, որ դիմակայեք 
չարությանը արիությամբ: Մի վախեցեք նրանից: Ընդունեք, որ սատանայի բանակը 
հիմա վերահսկում է շատ ազգերի, աշխարհի յուրաքանչյուր մասում: Երբ ընդունեք 
դա, այդ ժամանակ ձեզ կտրվի անհրաժեշտ զորությունն ու վճռականությունը: Երբ 
խնդրեք այդ շնորհները խաչակրաց աղոթքների միջոցով, կարող եք մեղմացնել և 
կմեղմացնեք այդ չարությունը:



Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության 

Նրանց կխնդրեն իրենց հավատարմությունը երդվել մի նոր երդումով՝ Եկեղեցուն 
հավատարիմ մնալու համար
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, կեղծ մարգարեի կողմից պլանը՝ խաբելու աշխարհի 
հոգևորականությանը, սկսվել է:

Կաթոլիկ Եկեղեցու նորացման և վերածնման պատրվակով եկեղեցու բոլոր 
հոգևորականներին կուղարկեն առանձնացման (retreat)՝ խրախուսելու համար 
ընդունել նոր առաքելությունը: Դա կդառնա համատարած, և շատերին կասեն թե դրա
նպատակը աշխարհում բոլորին միավորելն է, հանուն արդարության: Նրանց կասեն 
որ այդ նոր առաքլությունը գրկելու է աշխարհի աղքատներին և ձգտելու է բերել 
միասնություն: Նրանց կխնդրեն իրենց հավատարամությունը երդվել մի նոր 
երդումով՝ Եկեղեցուն հավատարիմ մնալու համար: Նրանց չեն խնդրի իրենց 
հավատքը դնել Ինձ վրա կամ Իմ Սուրբ Խոսքի վրա: Դրա փոխարեն նրանք 
հավատարմություն կերդվեն նոր ինքնակոչ առաջնորդներին, ովքեր գրավել են 
Պետրոսի Աթոռը:

Չսխալվեք, որ նրանց, որոնց վրա հեղվել են Սուրբ Օրդերի ընծաները, կխնդրեն 
մասնակցել մի կեղծիքի մեջ, ուր Ես՝ Հիսուս Քրիստոսը, առջևում չեմ լինի, չնայած 
այդպես կթվա: Փողը կլինի առաջ տանող ուժը, և կհիմնադրվի մի նոր ֆինանսական 
կազմակերպություն՝ վերահսկելու համար ֆինանսավորում փնտրելը, ապահովելու 
համար որ աղքատներն օգուտ ստանան:

Երբ փոփոխեք ձեր Սուրբ Օրդերը ինչ որ ձևով, իսկ այնուհետև ձեր կյանքը նվիրեք 
մեկին, ով կոտրում է Ինձ հետ եղած բոլոր կապերը, դուք այլևս հարմար չեք լինի Ինձ 
սպասավորելու: Ամեն ինչ  պարզեցված կթվա Աստծո Աչքում: Պլանը կլինի՝ համոզել 
Իմ սրբազան սպասավորներին, որպեսզի կամովին մասնակցեն պղծությանը, որը 
կկապի հասարակությանն ու աշխարհիկ աշխարհին Իմ՝ Հիսուս Քրիստոսի կողմից 
հիմնադրված Եկեղեցու հետ:

Ահա թե ինչպես կվիրավորեն Ինձ: Աշխարհիկություն գրկելու յուրաքանչյուր փորձ 
կծափահարվի չհավատացողների կողմից, և դա այսօրվա նոր այսպես կոչված 
ժամանակակից հասարակության համար կերևա որպես լավ բան:

Շուտով քրիստոնյաներին տարօրինակ կթվա, երբ իրենք տեսնեն աշխարհիկ 
աշխարհի անդամներին ոգևորությամբ կաթոլիկ եկեղեցին գրկելիս: Բայց շատերը 
կհեռացնեն իրենց կասկածները և մի կողմ կդնեն իրենց մտահոգությունները, քանի 
որ կընկնեն մեծ խաբեության մեջ: Եկեղեցին հեղափոխականացնելու այդ պլանի 
հիմքում ընկած է ատելությունն Իմ հանդեպ և այն ամենի հանդեպ, ինչ Ես տվել եմ Իմ
Եկեղեցուն: Դուք պետք է ամեն ինչ քննության առնեք առաջիկա օրերին: Պահանջեք 
պատասխաններ, երբ փոխում են Իմ Ուսուցումները և շրջում դրանք՝ հարմարեցնելու
համար հեթանոսներին: Իմ կողմից նշանակված ոչ մի առաքյալի երբեք չի տրվի այդ 
անելու իրավասությունը, քանի որ դա հասցնում է հայհոյության:



Վա՜յ նրանց, ովքեր թույլ են տալիս որ Իմ Սուրբ Խոսքը նենգափոխվի և թույլ են 
տալիս տեղ հատկացնել՝ ցույց տալու համար հարգանք նրանց հանդեպ, ովքեր 
մերժում են Ինձ:

Ձեր Հիսուս

Մայր փրկության. Իմ զավակներ ամենուր, դուք պետք է լսեք ինձ՝ ձեր սիրող Մորը, 
վշտի այս ժամանակ
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Իմ զավակնե՛ր ամենուր, դուք պետք է լսեք ինձ՝ ձեր սիրող Մորը, վշտի այս 
ժամանակ: Ես կոչ եմ անում հատկապես ձեզնից նրանց, ովքեր մեծ նվիրվածություն 
ունեն իմ՝ Աստծո Մոր հանդեպ, մինչ ես սփոփում եմ ձեզ այս մեծ ուրացության 
ժամանակ: Դուք պետք է բարի շնորհով ընդունեք այս Միջամտությունը Երկնքից և 
շնորհակալ լինեք որ իմ սիրելի Հոր մեծ Սիրո պատճառով ձեզ տրվել է այս մեծ 
Ընծան: 

Երբ հավատաք, թե հեթանոսության այդ մեծ ալիքը, որը շուտով կողողի իմ Որդու 
Եկեղեցին աշխարհով մեկ, ձեր համբերության սահմաններից այն կողմ է, պետք է 
խնդրեք իմ միջնորդությունը: Ինչ էլ որ պատահի, երբ մնաք հավատարիմ իմ Որդուն, 
ամեն ինչ լավ կլինի, չնայած ամեն ջանք գործ կդրվի ձեզ շեղելու համար: Երբեք 
չզգաք, թե դա անհույս է, քանի իմ Որդու մեծ Փառքը և Աստծո Կամքը շուտով 
կբացահայտվեն:

Անկախ նրանից, թե որքան շատերը Եկեղեցու մեջ կընկնեն ծանր սխալի մեջ, Աստծո 
Խոսքը կտարածվի հրդեհի պես: Աստծո Խոսքի երկու վկաները՝ ճշմարիտ 
քրիստոնեական եկեղեցին և Իսրայելի տունը, կդիմանան ժամանակի փորձությանը: 
Կրակը դուրս կթափվի նրանց բերաններից Սուրբ Հոգու ձևով:

Ժամանակի ընթացքում, ավերմունքի պղծության բացահայտումից հետո, նրանք, 
ովքեր հավատարիմ են Ճշմարտությանը, կբարձրանան, և նրանցը կլինի Քրիստոսի 
Թագավորությունը: Ստեր միշտ կհայտնաբերվեն, չնայած, սկզբում, ձեզնից նրանք, 
ովքեր լցված են Սուրբ Հոգու Ընծայով, այնքան շատ կտառապեն երբ ականատես 
լինեն իմ Որդու եկեղեցիներում սոսկալի սրբապղծություններին: Ճշմարտությունը 
կտեսնեն, և բոլոր նրանք, ովքեր սկզբում սխալ են առաջնորդվել, վերջապես 
կհասկանան չարիքը, որը դրված կլինի ձեր առջև:

Դուք պետք է միայն վստահեք իմ Որդուն այդ տառապալից ճանապարհորդության 
ընթացքում, ուր ձեզ հետ կվարվեն ինչպես հանցագործի հետ Աստծո Խոսքին 
հավատարիմ մնալ պնդելու համար: Խնդրում եմ, հիշեք իմ Որդու սեփական 
ճանապարհը դեպի Գողգոթա: Ընդունեք այդ խաչը սիրով և արժանապատվությամբ, 
քանի որ իմ Որդու համար մեծապես հաճելի եք երբ կրում եք Նրա բեռը: Ձեր 
զոհաբերության և տառապանքի միջոցով Նա կազատագրի ամենաանարժան 
հոգիներին, իսկ այնուհետև կկարողանա միավորել Աստծո բոլոր զավակներին:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության



Ես կապահովեմ որ միլիոններով ավելի մարդիկ լսեն Իմ Խոսքերը
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ Սերն ու Իմ Կարեկցանքը բոլոր մեղավորների հանդեպ 
նշանակում է, որ Ես մեծ Գթասրտություն  եմ շնորհում միլիարդավոր հոգիների: 
Այսօր, Ես կբացեմ նրանց աչքերը մարդկության համար /տրվող/ Իմ Պատգամների 
հանդեպ: Ես կապահովեմ, որ միլիոններով ավելի մարդիկ լսեն Իմ Խոսքերը, այնպես 
որ կարողանամ ավելի ու ավելի շատ հոգիներ տանել Նոր Դրախտ: Բոլոր այդպիսի 
հոգիները, ովքեր երբեք չէին ընդունի այս Պատգամներն իրենց համառության 
պատճառով, հիմա կտեսնեն դրանք այնպիսին, ինչպիսին դրանք կան՝ 
Գթասրտության Գործողություն Իմ կողմից, որպեսզի կարողանամ փրկել նրանց 
հոգիները:

Քահանաները, ովքեր մերժել են Իմ Պատգամները և հայտարարել թե դրանք դևի 
խոսքերն են, այդ ժամանակ կհասկանան սխալը, որ կատարել են՝ մերժելով 
հոգիներին Իմ Երկնային Ձայնը լսելու հնարավորությունը: 

Չհավատացողները, ովքեր պայքարում էին խաղաղություն գտնելու համար, հիմա 
կձգվեն դեպի Իմ Պատգամները և շուտով Ինձնից սփսփանք կփնտրեն: Ես սպասում 
եմ նրանց, և հենց որ նրանք քայլեն դեպի Ինձ, Ես կլցնեմ նրանց Իմ Սիրո հանդեպ 
բաղձանքով, այնպես որ նրանք անզոր կլինեն Ինձ անտեսել:

Ամենակարող Հորը՝ Աստծուն հավատացողները, ովքեր չեն ընդունում Ինձ՝ Նրա 
սիրելի Որդուն, հուզմունք կզգան իրենց հոգիներում: Նրանք կբացականչեն 
Ճշմարտության համար, երբ ականատես լինեն այն ուղիներին, որոնց մեջ աշխարհը 
կփոխվի անճանաչելիության աստիճան:

Հետո, նրանք, ովքեր սիրում են Ինձ և ովքեր հաստատուն կմնան իրենց հավատի մեջ, 
բայց չեն կարողանա ճանաչել Ինձ երբ Ես Կանչեմ նրանց հոգիներին, կհամակվեն 
վերջնական հասկացողությամբ, երբ Իմ Աստվածային Ներկայությունը հայտնի 
դարձվի իրենց: Ես կուրախանամ, երբ Իմ այդ հետևորդները թույլ կտան Ինձ ինչպես 
հարկն է առաջնորդել իրենց վերջնական ուղևորության մեջ:

Ես տալիս եմ աշխարհին այս Ընծաները, որովհետև Ես սիրում եմ ամեն մեկին: 
Սպասեք այդ Ընծային սիրով և շնորհակալությամբ:

Ձեր Հիսուս

Իմ Երկրորդ Գալուստը չի կարող տեղի ունենեալ մինչև մեղքի աղտոտվածությունը 
արմատախիլ չարվի
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, երկրի նորացումն ու մաքրագործումը հիմա սկսվել է, մինչ Իմ 
Ժամանակը մոտենում է: Իմ Երկրորդ Գալուստը չի կարող տեղի ունենալ մինչև 
մեղքի աղտոտվածությունն արմատախիլ չարվի այս երկրի վրա անհրաժեշտ 
մաքրագործման միջոցով:

Մինչ երկիրը կմաքրագործվի, հոգիները ամեն մի հավատամքից կընկղմվեն ոգու 
նորացման մեջ, և շատերը կկրեն սոսկալի հոգևոր մարտ: Նրանք չեն հասկանա թե 
ինչ են կրում, բայց Ես դա թույլ կտամ Իմ Գթասրտության պատճառով: Իմ առջև 



կանգնելու համար հարմար լինելու և Նոր դրախտում Հավիտենական Կյանք 
ստանալու համար հոգիները պետք է առաջին հերթին մաքրագործվեն: Այդ 
մաքրագործումը տեղի կունենա երկրի վրա նրանց համար, ովքեր կանցնեն 
հակաքրիստոսի հալածանքի միջով, ինչպես նաև նրանց, ովքեր կապրեն դեպի նոր 
դրախտ անցման միջոցով: Միևնույն ժամանակ երկիրը կսկսի իր սեփական 
նորացումը, և ողջ չարիքն արմատախիլ կարվի էտապ առ էտապ:

Շնորհակալ եղեք, որ Իմ Հայրը չի կորցրել Իր Համբերությունը, և որ Նա չի պատժում 
Իր զավակներին նրանց մեղքերի դաժանությանը համապատասխան: Շնորհակալ 
եղեք նաև, որ նա պարզապես Իր Մեջքը չի շրջում հիմա և պարզապես վերցնում այն 
հոգիներին ովքեր ճշմարտապես սիրում են Իրեն այս երկրի վրայից, որն իր 
անարդարությամբ նողկանք է պատճառում Նրան:

Իմ Հայրը տոկում է, որովհետև Նրա զավակները Նրա Արարչությունն են, և Նա թույլ 
չի տա որ սատանան վերցնի նրանց: Այնքան նախանձ էր Լուցիֆերը, որ երբ Իմ Հայրը
ստեղծեց մարդուն Իր Սեփական Նմանությամբ, նա երդվեց կռվել մինչև վերջին օրը, 
որպեսզի մարդուն շրջի իր Արարչի դեմ:

Իմ Հայրը կմիջամտի, Սիրուց դրդված, որպեսզի անզոր դարձնի սատանայի ուժը: 
Սատանայի կողմից Եռանձն Աստծո ցանկացած տարբերակի /ներկայացման/ փորձ՝ 
կազմված կեղծ մարգարեից, հակաքրիստոսից և չարի ոգուց, կխափանվի: Այս մարտը
կլինի այլանդակ, անարդար՝ շատ հոգիների համար, ովքեր չափազանց թույլ կլինեն 
չարի ճանկից դուրս պրծնելու համար, բայց Ամենակարող Աստված կհաղթի այն:

Դուք, դուք բոլո՛րդ, պետք է շրջվեք դեպի Իմ Հայրը և խնդրեք Նրան փրկել ձեր 
հոգիներն ու պաշտպանել ձեզ ապականության ճանապարհով գազանին հետևելուց:

Ձեր Հիսուս

Ես պետք է նախազգուշացնեմ աշխարհին կեղծ մարգարեների մեծ թվի մասին, ովքեր 
այս ժամանակ փորձում են խեղդել Իմ Ձայնը
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես պետք է նախազգուշացնեմ աշխարհին կեղծ մարգարեների մեծ 
թվի մասին, ովքեր այս ժամանակ փորձում են խեղդել Իմ Ձայնը:

Ես ուղարկել եմ մի քանի մարգարեների, բոլորին տարբեր առաքելություններով, 
Աստծո զավակներին նախապատրաստելու համար: Այս Պատգամները, 
ժամանակների վերջի վերաբերյալ, իրենց տեսակի մեջ միակ հավաստի 
Պատգամներն են, ճիշտ այս ժամանակ, քանի որ Ես երբեք չեմ շփոթեցնի Աստծո 
զավակներին:

Այս Պատգամները երբեք չպետք է համեմատվեն ուրիշ պատգամների հետ, որոնք 
տարածվում են ամենուրեք, հենց հիմա, որպեսզի հակասեն Իմ Սուրբ Խոսքին: Միայն
մեկ Ճշմարտության Գիրք կարող է լինել, միայն Ես՝ Հիսուս Քրիստոսը՝ Աստծո Գառը 
կարող եմ բացահայտել բովանդակությունը: Ձեզնից նրանք, ովքեր հավատում են Ինձ,
կարող են այնքան հեշտությամբ հիմարացվել: Դուք պետք է իմանաք, որ 
պատգամները, որոնք հակասում են սրանց, և որտեղ հռչակվում է թե նրանք գալիս են
Աստծուց, որ դա անհնարին է:



Դուք Ինձ միայն մի փո՞քր եք Ինձ վստահում: Թե՞ գրկում եք Ինձ ինչպես Ես եմ 
ցանկանում՝ բաց և ամբողջ սրտով: Ես Կանչում եմ ձեզ սիրով և հոգածությամբ: Ես 
չեմ փորձում դիմել ձեր բանականությանը: Ես Կանչում եմ ձեզ ձեր սրտի միջոցով և 
ձեր հոգին բերում եմ Ինձ մոտ: Երբ զգում եք Իմ Ներկայությունն այս Պատգամների 
մեջ, ապա կարիք չկա որևէ մեկից հաստատում կամ հավանություն փնտրել:

Ես Եմ ինչպես Որ Եմ: Ես կանգնած եմ ձեր առջև, ինչպես որ պետք է լիներ, հիմա: Իմ 
Հայրը երբեք Ինձ թույլ չէր տա բացահայտել հայտնության գրքի բովանդակությունը 
որևէ մեկին, բացի յոթերորդ պատգամատարից, քանի որ այդ օրը եկել է:

Շատ վավեր տեսանողներ տվել են աշխարհին Աստծո Խոսքն անցյալում և սոսկալի 
տառապել դրա համար: Շատերը դեռևս սփոփանք են ստանում Ինձնից, և Ես 
կշարունակեմ հաղորդակցվել նրանց հետ, քանի որ Ես նրանց տառապանքի և 
աղոթքների կարիքն ունեմ: Նրանք Իմ ընտրյալ հոգիներն են, և յուրաքանչյուրը մի 
դեր ունի կատարելու ուրիշ հոգիներ փրկելու համար:

Այս Առաքելությունը վերջինն է: Ես ձեզ հրահանգ եմ տալիս ուշ դարձնել Իմ Խոսքին 
հիմա, ներկայումս: Միայն Իմ Խոսքը, տրված ձեզ այս Պատգամների միջոցով, 
ուղություն կտա ձեզ հալածանքի միջով: Դրանց հետ Ես բերում եմ ձեզ մեծ Շնորհներ: 
Դուք երբեք չպետք է վիրավորեք Ինձ՝ դրանք թունավորելով, երբ մարտահրավեր եք 
նետում Իմ Խոսքին, երբ համեմատում եք Իմ Պատգամները կեղծ մարգարեների 
կողմից ստեղծված հնարովի բաների հետ:

Դուք ոչ մեկի կարիքը չունեք որ առաջնորդի ձեզ դեպի Իմ Մեծ Գթասրտությունը: 
Դուք պետք է միայն կենտրոնանաք Իմ Պատգամների վրա և մնաք հավատարիմ Իմ 
հին /ժամանակնրի/ Ուսուցումներին, հիմա, քանի որ դրանք ձեր փրկարար շնորհն 
են:

Ձեր Հիսուս

Մայր Փրկության. Հակաքրիստոսն իր հայտարարությամբ կհռչակի թե ինքը նվիրված 
քրիստոնյա է
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Զավա՛կս, ինչպե՜ս են տառապելու քրիստոնյաները, մինչ մեղքի հիվանդությունը 
ծածկում է աշխարհն ամենուրեք բազմաթիվ ձևերով:

Կազմակերպված ձևով փորձ է արվում վերացնել քրիստոնեությունը, և դա շատ ձևեր 
է ընդունում: Դուք կհասկանաք դա, երբ քրիստոնյաներին կարգելեն 
հրապարակայնորեն հռչակել իրենց հավատարմությունն Աստծուն, երբ Աստծուց 
չեկած յուրաքանչյուր այլ հավատքի կթույլատրվի դա անել: Այդ մյուս հավատքներին 
աջակցություն ցույց կտրվի, երբ նրանք որպես քաղաքացիներ հանուն իրենց 
իրավունքի արդարություն կխնդրեն: Դա է՛լ ավելի կտարածի այն մեղքերը, որոնք 
ատելի են Իմ Հոր Աչքերում: 

Մարդկանց կստիպեն իրենց երկրներում ընդունել մեղքը, և վիրավորանք կհամարվի, 
եթե քրիստոնյաներն առարկեն այդ օրենքներին: Քրիստոնյաները կդիտվեն որպես ոչ 
բարեգործ, աջ թև և ուրիշների մարդու իրավունքներին անհաղորդ: Հոգիների մեջ 
եղած յուրաքանչյուր գիծ, որ ցանկալի է Իմ Հորը, կօգտագործվի որպես ճակատ 
նրանց կողմից՝ արդարացնելու համար այդ չարությունները ձեր ազգերի մեջ:



Երբ մարմնի հիվանդությունը համակում է որևէ համայնք, այն շատերին է սպանում: 
Բայց մեծ վշտի և շատ մահերից որոշ ժամանակ անց համայնքի մնացած անդամները 
անվարակելիություն են ձեռք բերում այդ հիվանդության հանդեպ: Մեղքը մարմնի 
հիվանդություն կառաջացնի շատ ազգերի մեջ, քանի որ Կնիքների 
դատապարտությունները հռչակվում են մարդկության Փրկչի կողմից և ներքև 
հեղվում Տիրոջ հրեշտակների միջոցով: Շատերը կսպանվեն ի փոխհատուցում 
մարդու չարության: Այս մաքրագործումը կշարունակվի այնքան, մինչև մնան միայն 
նրանք, ովքեր անվարակելի կլինեն մահվան հանդեպ՝ Աստծուն ունեցած իրենց 
հավատարմության պատճառով:

Քրիստոնյաները մեծապես կտառապեն մի քանի ձևով: Նրանց հավատը կվերցվի 
իրենցից, և դրա փոխարեն ականատես կլինեն մի պղծության: Նրանց ցավը, որն 
արդեն սկսվել է, նույնն է ինչ հիմա զգում է իմ Որդին: Հետո, նրանք ստիպված կլինեն 
ականատես լինել մի սարսափեցնող տեսարանի, երբ հակաքրիստոսն իր 
հայտարարությամբ կհռչակի թե ինքը նվիրված քրիստոնյա է: Նա աշխարհին 
ուղղված իր ելույթներում շատ հատվածներ կօգտագործի Աստվածաշնչից: Հոգնած 
քրիստոնյաները, ովքեր տառապում էին մինչ այդ, հանկարծ թեթևություն կզգան: 
Վերջապես, կմտածեն նրանք, ահա մի մարդ Երկնքից ուղարկված՝ ի պատասխան 
իրենց աղոթքների: Նրա բերանից դուրս կթափվեն շատ քաղցր և սփոփիչ խոսքեր, և 
նա կթվա մի գյուտ այն առումով, որ կթվա թե փոխում է քրիստոնյաների հանդեպ 
կատարված սխալները: Նա զգուշություն կցուցաբերի թե ինչպես է ընկալվում 
քրիստոնյաների կողմից, հատկապես հռոմեական կաթոլիկների, քանի որ նրանք 
կլինեն նրա հիմնական թիրախը: 

Բոլորը կհիանան հակաքրիստոսով և նրա այսպես կոչված քրիստոնեական 
գործողություններով, շարժումներով և Սուրբ Գրվածքների հանդեպ նրա թվացյալ 
սիրով, որի համար շատերն անմիջապես կընդունեն նրան: Նա կմոտեցնի բոլոր 
ազգերին և կսկսի ծիսակատարություններ մտցնել մյուս կրոնների համար և 
հատկապես հեթանոս կազմակերպությունների համար, այնպես, որ կարողանան 
միասին աշխատել՝ համաշխարհային խաղաղություն բերելու: Նա կհաջողեցնի 
միավորել երկրներ, որոնք մինչ այդ թշնամիներ են եղել: Պատերազմից բզկտված 
երկրներում խաղաղություն կլսվի, և նրա պատկերը կհայտնվի ամենուր: Նրա 
վերջնական, մեծ հաջողությունը կլինի, երբ իր միավորած բոլոր ազգերին բերի 
կաթոլիկ եկեղեցու և մյուս բոլոր քրիստոնեական հարանվանությունների 
տիրապետության ներքո: Այս միավորումը կձևավորի նոր, մեկ համաշխարհային 
կրոնը: Այդ օրվանից սկսած դժոխքն ազատ կարձակվի երկրի վրա , և դևերի 
ազդեցությունը կլինի ամենամեծը մեծ ջրհեղեղից ի վեր: Մարդկանց կտեսնեն 
Աստված պաշտելիս նոր, համաշխարհային կարգի եկեղեցու մեջ, և ամեն ձևով 
նվիրված կերևան: Իսկ եկեղեցուց դուրս նրանք բացահայտորեն կմխրճվեն մեղքի մեջ,
քանի որ ոչ մի մեղք նրանց ամոթ չի պատճառի: Կեղծ երրորդության հիպնոտիկ 
թելադրանքով, սատանայի կողմից ստեղծված երրորդության, նրանք կձգտեն ամեն 
տեսակ մեղքի՝ հագուրդ տալու համար իրենց նոր բացված ախորժակը: 

Այդ չարությունը կներառի մարմնի մեղքերը, ուր մերկությունն ընդունելի կլինի, քանի
որ մարդը կներգրավվի հանրային վայրերում մարմնի անպարկեշտ մեղքերի մեջ: 
Մարդասպանությունները սովորական բան կլինեն և կկատարվեն շատերի կողմից, 
ներառյալ՝ երեխաների:



 Սատանայական պաշտամունքներ և սև պատարագներ կկատրվեն շատ կաթոլիկ 
եկեղեցիներում: Աբորտը կդիտվի որպես լուծում ամեն տեսակի խնդրի համար, և 
կթույլատրվի ընդհուպ ծննդյան օրը:

Շուտով քրեական վիրավորանք կդառնա Հիսուս Քրիստոսին որևէ տեսակի 
հավատարմություն ցույց տալը: Եթե ձեզ տեսնեն իսկական Խաչով, կիմանաք, որ 
վիրավորանք եք հասցրել, որովհետև խախտել եք օրենքը: Ձեր երկրներում օրենքը 
կդառնա երկակի օրենք՝ ուր քաղաքականությունն ու կրոնը կմիահյուսվեն նոր 
համաշխարհային կարգին:

Այս հալածանքը կնշանակի, որ շատերը, առանց իմանալու, կպաշտեն գազանին և 
կթունավորվեն: Այնքան թունավորված կդառնան, որ կդավաճանեն եղբորը, քրոջը, 
մորը և հորը՝ հանձնելով նրանց իշխանություններին, եթե նրանք հավատարիմ մնան 
քրիստոնեությանը: Ձեր միակ հույսը, զավակնե՛րս, աղոթքն է, որ պահի ձեզ այդ 
ժամանակի ընթացքում:

Ես կոչ եմ անում ձեզ ունենալ բոլոր սուրբ իրերը՝ վարդարաններ, օրհնած մոմեր, 
սուրբ ջուր, Աստվածաշնչի մի օրինակ, ամենօրյա Ժամագիրք խաչակրաց աղոթքների
գրքի հետ: Դուք պետք է Կենդանի Աստծո Կնիքը պահեք ձեր տներում և եթե 
հնարավոր է՝ ձեզ վրա: Փրկության իմ Մեդալիոնը դարձի կբերի նրանց, ովքեր կկրեն 
այն, և իմ Որդին նրանց Գթասրտություն ցույց կտա: Ես հիմա խնդրում եմ քեզ, 
զավա՛կս, պատրաստել տալ Փրկության Մեդալիոնը և Կենդանի Աստծո Կնիքի 
ուրարը հիմա:

Այս Պատգամը նախազգուշացում է Երկնքից գալիք բաների մասին: Դուք պետք է լսեք
ինձ՝ Փրկության Մորը, քանի որ ես պետք է ուղղություն տամ ձեզ դեպի 
Ճշմարտությունը, որպեսզի միշտ ճշմարտապես հավատարիմ մնաք իմ Որդուն:

Գնացեք խաղաղությամբ, զավակնե՛րս, և հանգիստ եղեք, քանի որ այս 
փորձությունները, Աստծո Գթասրտության պատճառով, կարճ կլինեն: Վստահեք ինձ՝ 
ձեր Մորը, քանի որ ես միշտ ձեզ հետ կլինեմ ձեր փորձությունների ընթացքում: Դուք 
երբեք միայնակ չեք լինի:

Ձեր Մայր
Մայր Փրկության  

Հայր Աստված. Զավակներս, մենք մի կարճ ժամանակ ենք հեռու Մեծ Օրից
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ողջ աշխարհը ձգտում է հասկանալ այն հուսահատությունը, որին 
ականատես է լինում, իմացեք, որ այս բոլոր խառնաշփոթությունները պետք է տեղի 
ունենան, նախքան Ես կբերեմ Իմ Ապաստանավայր բոլոր նրանց, ովքեր սիրում են 
Ինձ:

Շուտով դուք կիմանաք, թե Ով Եմ Ես, զավակնե՛րս: Ձեզնից նրանք, ովքեր վստահ չեն 
Իմ մասին, վերջապես կտեսնեն Ճշմարտությունը, և դա ձեզ կբերի մեծ 
խաղաղություն: Հիմա չարն ավելանում է աշխարհում, և խաբեությունն է իջնում: Դուք
պետք է ուժեղ լինեք, Ես խնդրում եմ ձեզ, մինչ Ես հիմա սպասում եմ այն օրվան, երբ 
նորացումը կսկսվի, և Իմ բոլոր զավակները սփոփանք կգտնեն այն Օրը, երբ իմ 
սիրելի Որդին հայտարարի Իրեն:



Այն, ինչին դուք ականատես եք լինում, մի մարտ է Իմ Երկնային հիերարխիայի և 
սատանայի ու նրա բոլոր դևերի միջև: Այն սարսափեցնող է և շատ անհանգստացնող 
ձեզնից շատերի համար, բայց իմացեք, որ Ես կմիջամտեմ՝ թեթևացնելու համար ձեր 
ցավը: Իմացեք, որ դուք Իմն եք, և որ Ես խաղաղություն կբերեմ աշխարհին, երբ 
ազատեմ այն թունավորումից:

Զավակնե՛րս, մենք մի կարճ ժամանակ ենք հետու Մեծ Օրից, և չնայած դեռևս շատ 
բան պետք է տեղի ունենա, երբ Իմ Որդու Սուրբ Անունը կմասնատվի, այն արագ 
կլինի: Դուք հիմա պետք է նայեք ապագային, քանի որ այն մի այնպիսի մեծության 
կայծկլտուն գոհար է, որ այն Օրը, երբ մտնեք Խաղաղության նոր դարաշրջան, 
մոռացած կլինեք չարի կողմից աշխարհի վրա պարտադրված հալածանքը: Դուք 
պետք է անեք այնպես, ինչպես Իմ Որդին է ձեզ հրահանգում: Դուք պետք է մնաք 
հանդարտ, մինչ Կնիքները բացահայտվում են ձեզ, որոնք բոլորն էլ ձեր սեփական 
բարօրության համար են և նրանց, ում հոգիներին համար, որ Ես ձեզ խնդրում եմ 
աղերսել Իմ Գթասրտությունը:

Եթե մնաք հավատարիմ Իմ Պատվիրաններին և ապրեք ձեր կյանքը Իմ Որդու հետ 
միության մեջ, դուք կլինեք այնտեղ տանող կես ճանապարհին: Եթե հաստատուն 
մնաք խորհուրդներին և մերժեք մասնակցել հեթանոս ծեսերի, որոնք պատվում են 
գազանին, ապա շատ բարեհաճություն կգտնեք Ինձնից:

Գնացեք և հիշեք, որ Ես Եմ Ամենակարողը, և որ ողջ Զորությունը Իմն է: Շուտով Ես 
կոչնչացնեմ չարերին և կքողազերծեմ Իմ Նոր դրախտը ձեզ համար: Եղեք 
համբերատար: Վստահեք Ինձ: Հետևեք Իմ Որդուն և ընդունեք Ընծաները, որոնք Նա և
Իր սիրելի Մայրը ՝ Անարատ Կույս Մարիամը, բերում են ձեզ խաչակրաց աղոթքների 
և Փրկության մեդալիոնի տեսքով:

Վերջապես, ընդունեք Իմ Կնիքը որպես ամենամեծ Ընծաներից մեկը, որը Ես տվել եմ 
մարդկությանը նրանց Կյանք տալուց ի վեր: Ես նորից Կյանք եմ տալիս Իմ 
Յուրահատուկ Շնորհների միջոցով, երբ դուք ձեզ մոտիկ եք պահում Կենդանի Աստծո
Կնիքը: Բոլոր նրանք, ովքեր ունեն Կնիքը, նրանց տեղ է շնորհված Նոր դրախտում:

Ես սիրում եմ ձեզ, զավակնե՛րս, բայց Ես Եմ ձեր Հայրը, և Ես պետք է թույլ տամ այդ 
փորձությունները, քանի որ դրանք կօգնեն Ինձ արմատախիլ անել նրանց, ովքեր 
երբեք չեն հեռանա գազանի կողքից: Ժամանակը, որը Ես ծախսում եմ նրանց սրտերը 
գրավելու համար, ստեղծում է մի սոսկալի և ատելի մարտ միլիոնավոր ընկած 
հրեշտակների և դևերի հետ, նույնիսկ եթե դա մի հոգու համար է:

Մնացեք սփոփված այն գիտությամբ, որ Ես օրհնում եմ ձեզ բոլորիդ, որ մաքուր ու 
խոնարհ եք սրտով: Ես սիրում եմ ձեզ բոլորիդ, ուստի երբեք չպետք է տեղի տաք, երբ 
ամեն ինչ անհույս թվա, քանի որ Իմ Զորությունը նշանակում է, որ չարի ոչնչացումը 
Իմ Վերահսկողութնան տակ է: Դուք պետք է ձեր ողջ վստահությունը դնեք Ինձ վրա, 
հատկապես այս ժամանակ, երբ զգում եք, որ Իմ Արդարադատությունը կոպիտ է:

Ձեր սիրող Հայր
Աստված Ամենաբարձրյալ

Այդ Կրակը նաև ներքև կնետվի երկրի թշնամիների վրա, և նրանց վրա, ովքեր 
հալածում են Երկու Վկաներին
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, դու և բոլոր նրանք, ովքեր օրհնվել են Ճշմարտությամբ, պետք է 
իմանաք, որ սատանայի զայրույթն ավելանում է այս Առաքելության դեմ: Նրա 
համարձակ միջամտությունը նշանակում է, որ նա հիմա ֆիզիկապես ի ցույց է գալիս 
ձեր առաջ, երրորդ անգամ: Նա ոռնում է ցավից, բայց չի կարող դիմանալ Իմ Լույսին, 
որը ներկա է ձեր մեջ: Դուք պետք է ստանաք ուժը, որի կարիքն ունեք, Սուրբ 
Վարդարանն աղոթելու միջոցով, որպեսզի արգելեք նրան հարձակվել ձեզ վրա: Ո՜հ, 
եթե հոգիները կարողանային տեսնել, թե Ես ինչ եմ թույլ տալիս որ կրեք հանուն այս 
Առաքելության, նրանք ուշագնաց կլինեին շոկից:

Նրանք, ովքեր վիրավորում են Ինձ հոգիներ փրկելու Իմ 
նախապատրաստությունների ընթացքում, մի կողմ կնետվեն, քանի որ մարտը 
սաստկանում է, նախքան հակաքրիստոսը կներկայացվի աշխարհին: Երբ դառնաք 
հնազանդ և ոչինչ հարցականի տակ չդնեք, որը Ես պահանջում եմ ձեզանից, Ես 
կարող եմ ձեզնից ավելի շատերի փրկել և դուրս քաշել ձեզ խաբեության ճանկից, որը 
կցանվի ձեր մտքերի մեջ չարի կողմից:

Մի՞թե դուք չեք վստահում Ինձ, որ պաշտպանեմ ձեզ: Մի՞թե չգիտեք, որ երբ 
ընդունում եք Իմ տված Շնորհները, որ օգնեմ ձեզ դիմանալու մերժման ցավին, որ 
դրանք (Շնորհները) անիմաստ են, եթե ստացող հոգին վերապահումներ կամ 
կասկածներ ունի: Ես չեմ կարող լցնել ձեզ ուժով, քաջությամբ և Սուրբ Հոգու Ընծայով,
եթե կծկվեք և թաքնվեք: Դուք պետք է բաց լինեք Իմ Կանչի, Իմ Սիրո և Իմ Ընծաների 
հանդեպ:

Հայտնության Գրքում պարունակվող Կնիքներն արդեն բացվել են: Հիմա, երբ դրանք 
արդեն բացվել են, կրակը կկռվի կրակի դեմ: Մինչ ատելության կրակը բարձրանում է,
երբ գազանը նախապատրաստվում է, Իմ Հոր կողմից երկրի վրա կրակ կթափվի: Այս 
պատերազմը պարզապես հոգևոր պատերազմ չի լինի: Երկիրը կբարձրա, կկիսվի և 
կրակը կայրի այն, քանի որ Իմ Հայրը պատիժներ կպարտադրի, որպեսզի կարողանա 
հետաձգել չար խմբի գործողությունները:

Իմ Հոր Զորությունից պետք է վախենան նրանք, ովքեր կուրորեն հետևում են այն 
ստերին, որոնք պարտադրվում են աշխարհին չարի կողմից: Նա վրեժխնդիր կլինի 
(կփոխհատուցի) ձեր միջոցով և ձեր կողմից գիտակցաբար թե անգիտակցաբար 
կատարված յուրաքանչյուր չար գործողության համար, երբ պատվում եք Աստծո 
թշնամուն: Իմ Երկու Վկաներին՝ Քրիստոնեական Եկեղեցուն և Իսրայելի Տանը 
տրված Զորությունը կնշանակի, որ կրակ դուրս կհեղվի նրանց բերաններից, քանի որ 
նրանք տարածում են Սուրբ Հոգու Բոցերը: Այդ կրակը նաև ներքև կնետվի երկրի 
թշնամիների վրա և նրանց վրա, ովքեր հալածում են այդ Երկու Վկաներին: Մի 
թերագնահատեք հոգիների համար մարտը, քանի որ այն կլինի սոսկալի մարտ 
նրանց համար, ովքեր մերժում են Աստծո Խոսքը: Նրանք, ովքեր վեր են պահում Այն 
(Աստծո Խոսքը), կպաշտպանվեն, այնպես որ նրանց կողմից Ճշմարտության 
հռչակումը հնարավոր լինի տալ նրանց, ովքեր գաղափար չունեն, թե ինչ է եկել 
մարդկության վրա:

Ահա թե ինչու դուք պետք է ընդունեք Իմ Շնորհները, որպեսզի ձեզ տան անհրաժեշտ 
զորությունը Իմ բանակում կռվելու համար, այնպես որ Ես կարողանամ վերջ տալ 
չարությանը:



Ձեր Հիսոսւս 

Հայր Աստված. Վախեցեք, դուք, որ կանգնում եք և անիծում եք Իմ Որդուն
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես Եմ շնորհելու մի մեծ Ընծա աշխարհի վրա Իմ այս Ամենա Սուրբ
Առաքելության պատճառով: Ես Եմ փրկելու 200 միլիոն հոգիների, առանց 
տատանման, անկախ նրանից, թե որքան շատ են նրանք վիրավորում Ինձ, և Ես դա 
կանեմ հաջորդ շաբաթ, այս Առաքելության հետ կապված տառապանքի պատճառով: 

Իմ Միջամտության Գործողությունը քո խնդրանքի պատճառով է, աղջի՛կս, և Ես 
կշարունակեմ մեծ Ընծաներ շնորհել մինչ այս Առաքելությունը շարունակվում է: 
Նրանք, ովքեր սիրում են Ինձ, համբերությամբ կդիմանան իրենց դեմ ելնող 
հալածանքին, և կշարունակեն դիմանալ, որովհետև դա Իմ Ցանկությունն է:

Նրանք, ովքեր հալածում են քեզ, Իմ սիրելի փոքրի՛կ, որովհետև դու շարունակում ես 
հռչակել Իմ Որդու Սուրբ Խոսքը, պետք է իմանան սա: Եթե Իմ Որդուն զրպարտեք, Ես
կպատժեմ ձեզ: Եթե զրպարտեք Նրա Ամենա Սուրբ Խոսքը և հետո ասեք թե Աստծո 
զավակ եք, Ես ձեզ անապատ կնետեմ: Ոչինչ չի արգելի Իմ մարգարեին այս 
Առաքելությունն ավարտել: Ոչի՛նչ: Որքան էլ փորձեք, կձախողվեք, քանի որ մղելիս 
կլինեք մի պատերազմ, որը երբեք չեք հաղթի: Իմ Ամենակարող Զորությանը 
հնարավոր չէ դիպչել, միջամտել կամ մարտարհրավեր նետել: Մարտահրավեր 
նետեք աշխարհը փրկելու Իմ Աստվածային Միջամտությանը, և դուք կզգաք Իմ 
Բարկությունը: Դուք կոչնչացվեք: Վախեցեք, դուք, որ կանգնում և անիծում եք Իմ 
Որդուն: ՁԵր Հպարտությունը և անհնազանդությունը կլինեն ձեր անկումը: Ես 
նախազգուշացրել եմ հին ժամանակների մարգարեների միջոցով Իմ Ձայնն 
անտեսելու հետևանքները:

Ես հիմա առաջ եմ շարժվում, ավարտելու համար մարդկության վրա վերջնական 
գրոհի սկիզբը: Ես թույլ եմ տվել, որ վերջնական մարտը տեղի ունենա: Ես տվել եմ 
չարին վերջին հնարավորությունը՝ թունավորելու նրանց, ովքեր ձգվում են դեպի նա: 
Ես անում եմ դա, որպեսզի Իմ Որդու Գթասրտությամբ հոգիները չհնազանդվեն 
գազանին: Նրանք կանեն դա Իմ Որդու հանդեպ իրենց հավատարմության 
պատճառով: Նրանք, ովքեր չեն ճանաչում Ինձ կամ Իմ Որդուն, նրանց կտրվեն մեծ 
Շնորհներ, որպեսզի փրկություն ընդունեն: Ողջ փրկությունն Իմ Գթասրտության 
Զորությամբ է: Միայն համառ սրտերը կմնան հավատարիմ գազանին: Ես մնացած 
բոլորին կձգեմ դեպի Ինձ: Ես կապահովեմ, որպեսզի ամեն մի հոգու տրվի 
յուրաքանչյուր հնարավորություն, որպեսզի նրանք կարողանան ազատագրել իրենք 
իրենց Իմ Որդու առաջ նախքան վերջնական օրը:

Այս վերջնական Առաքելությունը ստեղծվել է Երկնքում սկզբից ի վեր: Բոլոր 
հրեշտակներն ու սրբերն աշխատում են միասնության մեջ ետ՝ դեպի Ինձ՝ իրենց 
սիրող Հորը բերել Իմ բոլոր զավակներին: Վերջնական ճամփորդությունը հիմա է: 
Բոլորը, ովքեր աշխատում են Իմ Որդու հետ,  մոտիկ են մնում Նրան այս ժամանակ: 
Դուք ի վիճակի չեք լինի դիմանալ այդ ցավոտ ճամփորդությանը մինչև չլսեք թե Նա 
ինչ է ասում ձեզ: Չերերաք նրանցից, ովքեր գիշեր-ցերեկ կաշխատեն ստիպել ձեզ ձեր 
մեջքը շրջել: Եթե թույլ տաք դա պատահի, ձեզ համար չափազանց դժվար կլինի 
նորից վեր կենալ:



Դուք ոչինչ եք առանց Իմ Որդու: Դուք ոչինչ եք առանց Ինձ: Մինչև չհանձնեք ամեն ինչ
և չհետևեք Ճշմարտությանը, երբեք չեք գտնի այն:

Փորձեք կանխել Իմ՝ ձեր Արարչի կողմից աշխարհին տրվող Ճշմարտությունը, և Ես 
ձեզ ցած կհարվածեմ, և ձեր ողբը չի սփոփվի: Ես անապատ կնետեմ հպարտներին ու 
ամբարտավաններին, ովքեր հավատացած են թե իրենք ավելի շատ գիտեն, քան Ես: 
Դուք չեք հաջողի երբ արհամարհեք Իմ Խոսքը և մերժեք Իմ Ներկայությունը, երբ Ես 
փորձում եմ փրկել ձեզ:

Ապերախտ մա՛րդ, քեզ քիչ ժամանակ է մնացել: Ինձ լսելով՝ դու կարող ես գալ Ինձ 
մոտ, բայց դու կարող ես դա անել միայն երբ աողաս դեմքիդ վրա և խոնարհությամբ 
ընկնես Իմ Որդու առաջ: Իմ Առաքելությունը հասել է մի շատ վտանգավոր հատվածի,
քանի որ ամեն ջանք կարվի նրանց կողմից, ովքեր Իմ թշնամիներն են, որ այն 
մասնատեն: Կթվա թե դա տեղի է ունենում,բայց իմացեք, որ Իմ այդ թշնամիները շատ
քիչ ժամանակ ունեն, և շուտով, երբ Իմ Համբերությունն ավարտվի, նրանք այլևս չեն 
լինի, քանի որ նրանք երբեք չեն տեսնի Իմ Դեմքը

Ձեր Հայր
Աստված Ամենաբարձրյալ

Փարիսեցիները շատերին մտրակահարեցին և սպանեցին, նախքան կխաչեին Ինձ
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, նախքան Ինձ կխաչեին, Իմ թշմանիների կողմից Իմ մասին շատ 
ատելի ստեր էին ստեղծվել: Շատ անգամ փարիսեցիները հավաքներ էին 
կազմակերպել, որոշելու համար, թե ինչ անեն Ինձ հետ: Նրանք ոչ մի րոպե չէին 
ցանկանում ընդունել, որ Ես ուղարկվել եմ Աստծո կողմից՝ մարդկությանը փրկելու 
համար: Որքան էին նրանք ատում Ինձ: Ինչպես էին նրանք ճչում և տանջում Իմ այն 
աշակերտներին, որոնց բռնում էին:

Փարիսեցիները շատերին մտրակահարեցին և սպանեցին, նախքան ի վերջո կխաչեին
Ինձ: Նրանց դաժանությունն ու չարությունն Աստծո Ուսուցումների և Ամենա Սուրբ 
Աստվածաշնչի դեմ էին: Դա չէր խանգարում նրանց, որ հետապնդեն Ինձ: Նրանք 
քարոզում էին Աստծ Խոսքը, իսկ այնուհետև անտեսում Աստծո Խոսքը՝ բոլորը 
միևնույն ժամանակ: Նրանք ոչ միայն դատապարտում էին Ինձ, այլև հայտարարում 
թե Աստված երբեք չէր ուղարկի այդ տեսակի Մեսիա: Նրանք վերևից էին նայում 
խոնարհ և աղքատ մարդկանց, նաև նրանց վրա, ում իրենք համարում էին անգրագետ
աստվածաբանության մեջ: Իմ հանդեպ նրանց ատելությունը շատ խեղճ հոգիների 
վախեցրեց, ովքեր տաճարներն էին հաճախում: Նրանք, ովքեր հարցնում էին 
փարիսեցիներին թե ինչու են իրենք արհամարհում Ինձ, իրենք էլ էին 
արհամարհանքի ենթարկվում՝ համարձակվելու համար հարցնել Ինձ մերժելու 
նրանց պատճառները:

Շատ կեղծ մարգարեներ կային քարոզող, երբ Ես քայլում էի երկրի վրայով, Ինձ խենթ 
էին համարում և արգելում: Այդ կեղծ մարգարեներից շատերը մեջբերում էին անում 
Ծննդոց գրքից և անհեթեթ հայտարարություններ անում, որոնք վիրավորական էին 
Աստծուն, չնայած դրան, նրանց հանդուրժում էին և քիչ ուշադրություն դարձնում:



Չնայած հրաշքներին, որոնք Ես կատարում էի, նրանք ականատես էին լինում, 
սակայն չէին ցանկանում բացել իրենց աչքերը Ճշմարատության հանդեպ, քանի որ 
չէին ցանկանում տեսնել: Այդ օրերի քահանաները շատ հանրային ելույթներ էին 
ունենում, որոնք դատապարտում էին Ինձ որպես սատանայի որդի և 
նախազգուշացնում Ինձ հետ առնչություն ունեցողներին, որ նրանք կվտարվեն 
տաճարներից: Նրանք մերժում էին Ինձ որովհետև չէին կարողանում ընդունել Իմ 
խոնարհ ծագումը, և որովհետև Ես կրթված չէի իրենց բարձր ակնկալիքներին 
համեմատ: Ուստի, նրանք եզրակացրեցին, որ հնարավոր չէր որ Ես Մեսիան լինեի: 
Նրանք մտածում էին թե Մեսիան կգա իրենց շարքերից: Ուստի նրանց համար տհաճ 
էր Ինձ վերաբերող ամեն ինչ: Նրանք սպառնալիք էին զգում Իմ Խոսքերից, որոնք, 
չնայած իրենց կողմից Ինձ մերժելուն, դիպչում էին նրանց մի այնպիսի ձևով որ չէին 
կարողանում հասկանալ:

Նրանք նախապատրաստված չէին Իմ Առաջին Գալուստին: Նրանք անշուշտ 
նախապատրաստված չեն Իմ Երկրորդ Գալուստին այսօր: Ով էլ որ համարձակվում է 
ասել, թե ինքը մարգարե է՝ ուղարկված նախազգուշացնելու Աստծո զավակներին 
Երկրորդ Գալուստի համար, նրանց կհանդուրժեն, եթե նրանք չեն բացահայտում 
Ճշմարտությունը: Բայց երբ ճշմարիտ մարգարեն բացահայտում է իրեն և խոսում 
Աստծո Խոսքը, նրան կատեն և հրապարակայնորեն կդատապարտեն: Երբ տեսնեք 
ուղղակի դատապարտություն, հիմնված Իմ կողմից նորից գալու վերաբերյալ արված 
խոստումների հանդեպ անգրագիտության վրա, և երբ ատելությունն այնքան 
թունավոր է, որ դատապարտողները խախտում են Աստծո Խոսքը, այդ ժամանակ 
կիմանաք, որ Ինձ է որ նրանք ատում են: Միայն Ես կարող եմ մեղավորների մեջ 
այդպիսի ատելություն գրավել: Միայն Իմ Ձայնն է այդպիսի ընդդիմություն 
բարձրացնում:

Եթե Ես քայլեի երկրի վրայով այս ժամանակ, նրանք Ինձ նորից կխաչեին: Նրանք, 
ովքեր հռչակում են թե սիրում են Ինձ և ովքեր առաջնորդում են Իմ աշակերտներին 
քրիստոնեական եկեղեցում, ցավոք, կլինեին առաջինը Իմ Մարմնի մեջ առաջին մեխը
մեխելու:

Հիշեք, ձեզնից ոչ մեկն արժանի չէ ինքն իրեն Իմ առջև դնելու համար: Ձեզնից ոչ մեկը 
իշխանություն չունի հրապարակայնորեն դատապարտել Իմ Խոսքը, երբ չեք 
ճանաչում Ինձ: Դուք, որ դատապարտում եք Ինձ, մինչ Ես փորձում եմ իրականացնել 
Իմ Հոր Վերջնական Ուխտը, ամոթ չունեք: Ձեր հպարտությունը գարշանք է 
պատճառում Ինձ: Դուք դատապարտել եք ձեր սեփական հոգիներն Իմ Աչքում: Դուք 
ոչինչ չսովորեցիք Իմ մասին: Դուք չեք հավատում Սուրբ Գրվածնքերին, որովհետև 
ժխտում եք, թե Իմ Երկրորդ Գալուստը տեղի կունենա:

Վերջին օրը ձեզ կհարցնեն հաշիվ տալ այն հոգիների համար, որոնք կորցրել եք 
Ինձնից: Այդ օրը, մինչ կկանչեք Իմ Գթասրտության համար, դուք անկարող կլինեք 
նայել Իմ Աչքերին: 

Ձեր Հիսուս

Պատերազմի և տեռորի ցանկացած չար գործողության համար Աստված նրանց դուրս 
կնետի և մահացու կհարվածի
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, աշխարհը պատրաստվում է կրել սոսկալի պատերազմներ, և 
ատելությունը կտարածվի ու կվարակի շատ ազգերի: Անհանգստությունն ու 
բաժանումը ներկա կլինեն շատ երկրներում, և մարդիկ կիմանան, որ ժամանակները 
փոխվել են անհավատալիորեն:

Մի խորը անհանգիստ հուզմունք կզգացվի, և մարդկանց համար դժվար կլինի 
հասկանալ, թե ում վստահեն: Այսպես է սատանան վարակում Աստծո զավակներին, 
մինչ փոս է փորում մեկին մյուսի դեմ: Միայն նրանք, ովքեր հավատում են Ճշմարիտ 
Աստծուն, հանգստություն կգտնեն, քանի որ գիտեն որ Իմ հանդեպ իրենց հավատն ու 
սերն իրենց ուժեղ կպահեն:

Դուք պետք է սրտանց աղոթեք, որպեսզի խաբեությունը, որն իջել է, որը շատ 
պատերազմների պատճառն է, ցուցադրվի որպես այն ինչ՝ է. փորձ՝ առաջացնելու 
համար խորը բաժանում և ատելություն, վերահսկողության նպատակով: Իմ Հայրը 
կպատժի ճնշողներին, մինչ նրանք անհանգստություն և ցավ են պատճառում 
անմեղներին: Նրանք կարող է շատերին սպանեն կամ հաշմանդամ դարձնեն, բայց Իմ
Հայրը կհարվածի նրանց իրենց չարության համար:

Նրանք, ովքեր հավատացած են թե կարող են պատերազմ առաջացնլ և հիմարացնել 
աշխարհին, շատ ժամանակ չեն ունենա պարծենալու համար իրենց չար 
գործունեությամբ: Նրանց ճակատագիրը կնքված է: Միջամտությունն Աստծո Ձեռքի 
միջոցով կտեսնվի աշխարհի յուրաքանչյուր մասում: Պատերազմի և տեռորի 
ցանկացած չար գործողության համար Աստված նրանց դուրս կնետի և մահացու 
կհարվածի:  

Մարդու ձեռքով ստեղծված պատերազմը ոչնչացնում է մարմնի կյանքը: Իմ Հոր 
կողմից /տրված/ պատիժը կանգնեցնում է հոգու կյանքը փրկության Ընծան 
ստանալուց:

Ձեր Հիսուս

Մայր Փրկության. Վերջին օրը, երբ արշալույսը բացվի, փողի բարձր հնչյուն կլսվի 
աշխահով մեկ
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Զավակնե՛րս, եկեք ես գրկեմ ձեզ մինչ շարունակում եք կրել իմ Որդու դեմ ուղղված 
վիրավորանքները:

Երբ լսում եք այս Սուրբ Պատագմներին և սովորում հասկանալ դրանք, այդ ժամանակ
ձեզնից շատերն առաջ կմղվեն մեծ քաջությամբ, նախազգուշացնելու համար 
աշխարհին առջևում սպասվող ժամանակների մասին, որպեսզի Աստված կարողանա
նախապատրաստել Իր զավակներին Նոր դրախտի համար:

Դուք պետք է հասկանաք, որ ձեզ կատեն իմ Որդու համար ձեր աշխատանքի 
պատճառով: Շատերը ձեզ չեն ընդունի, և դուք ցավ և նվաստացում կկրեք դրա 
արդյունքում: Ձեր կատարած յուրաքանչյուր քայլի համար դուք կկանգնեք 
խոչընդոտի առաջ, որովհետև դուք քայլում եք իմ Որդու Ոտնահետքերով:



Ձեզանից ոչ մեկի համար դա հեշտ չի լինի, մինչև հանդարտ համաձայնությամբ 
չընդունեք որ դա սպասելի է: Նույնիսկ նրանք կկռվեն ձեր դեմ և կհալածեն ձեզ իմ 
Որդու անունով, ովքեր հետևում են Նրան, բայց չեն ընդունում այս Պատգամները: 
Նրանք չեն տեսնում որ այդպիսի ատելությամբ վարվելով իրենք վիրավորում են իմ 
Որդուն:

Դուք պետք է ընդունեք, որ երբ իմ Որդին Իրեն հայտնի է դարձնում, Նրա Խոսքերը 
հարձակման կենթարկվեն և մեծ բաժանում կստեղծեն: Երբ հասկանաք թե ինչու եք 
ենթարկվում այդպիսի հարձակումների և ինչու եք պատժվում Նրա կողմից աշխարհի
հետ խոսելու համար, այդ ժամանակ ձեզ համար այս Աշխատանքն ավելի հեշտ 
կլինի:

Ցավոք, հալածանքը կշարունակվի մինչև Նրա Երկրորդ Գալուստի Օրը: Խնդրում եմ, 
հանուն Նրա, ընդունեք այդ փորձությունները Նրա հանդեպ ունեցած սիրուց ելնելով, 
և դուք Աստծուն մեծ փառք կտաք այդ տառապանքի պատճառով: Այդ տառապանքի 
ոչ մի մասը անտեղի չի ծախսվում, քանի որ երբ ընդունվում է Հիսուսի հանդեպ 
սիրով, այն պարտության է մատնում չարին, քանի որ թուլացնում է մարդկությանը 
ոչնչացնելու նրա պլանը: 

Ներեք այդ խեղճ հոգիներին, ովքեր կռվում են այս Առաքելության դեմ: Անտեսեք այն 
դաժանությունը, որը ստիպված եք կրել իմ Որդու Անվամբ: Ընդունեք, որ երբ ձեզ 
ատում են իմ Որդու պատճառով, ապա շատ եք սիրված Աստծո կողմից:

Ներեք այն սրբազան սպասավորներին, ովքեր արգելում են ձեզ խոսել Ճշմարտության
Գրքի մասին: Նրանք չեն հասկանում Նոր Սկզբի համար մարդկությանը 
նախապատրաստելու Աստծո Պլանի ուժգնությունը, քանի որ նրանք իրենք 
նախապատրաստված չեն: Նրանցից շատերն անում են այն, ինչ անում են իմ Որդու 
հանդեպ իրենց սիրո պատճառով: Նրանք վնասելու մտադարություն չունեն: Նրանք 
պարզապես չեն տեսնում որովհետև չեն կարող տեսնել:

Աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք, որ ինձ՝ ձեր Մորը, տրվի Զրությունն օգնելու ձեզ դիմանալ 
այս ճամփորդությանը, առանաց նահանջելու, մինչև վերջին օրն ավարտավի: Այս 
Օրը, երբ արշալույսը բացվի, փողի բարձր հնչյուն կլսվի աշխարհով մեկ: Այն կլսվի 
այնպես, ինչպես ակնկալում եք որ լսվի, և դրան կհետևի հրեշտակների խմբի 
երգեցողությունը: Դա կլսվի յուրաքանչյուր երկրում, քաղաքում, բնակավայրում, 
գյուղում, ամենուրեք: Հետո դու, զավա՛կս, որպես յոթերորդ հրեշտակ, կհայտարարես,
որ իմ Որդին եկել է: Երկինքը կդառնա ոսկեգույն և դրանից հետո ամեն մի մարդ, կին 
և երեխա, ամեն մի մեղավոր կտեսնի մի Հրաշք: Իմ Որդին Իրեն հայտնի կդարձնի 
ամպերի վրա ճիշտ այնպես, ինչպես գնաց: Հետո արշալույսը կգա Երկնքից, Նոր 
Երուսաղեմը՝ Նոր Սկիզբը բոլոր նրանց համար, ովքեր ընդունեցին Աստծո 
Գթասրտությունը:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության

Դուք պետք է աղոթեք նրանց հոգիների համար, քանի որ նրանք վաճառել են դրանք
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ձեզնից նրանք, ովքեր ջանասիրաբար աղոթում են Իմ խաչակրաց 
աղոթքները, իմացեք, որ Ես թեթևացում եմ բերում աշխարհին սատանայի 
ծուղակներից:

Հին օձն ընկնում է և սայթակում՝ կորցնելով շատ ուժ, երբ ձգտում եք ասել Իմ 
խաչակրաց աղոթքներն ամեն օր: Եվ մինչ մեծ փորձությունների ժամանակները 
շարունակվում են, ձեր աղոթքները շատ կհետաձգեն աշխարհում մասոնական 
ուժերի ստեղծած պլանները, որոնք նպատակ ունեն խառնաշփոթ ստեղծել՝ թույլերին 
և խոցելիներին վերահսկելու համար: Նույնիսկ սրտաց ասված մեկ խաչակրաց 
աղոթքը բավական է, որպեսզի Ես ոչնչացնեմ ամբարտավան քաղաքական 
առաջնորդների զորությունը, ովքեր գիտակացություն չունեն:

Էգոիզմն անեծք է և խոչընդոտ՝ ներդաշնակության և խաղաղության մեջ ապրելու 
մարդկության կարողությանը: Համակվածությունն անձնական նկրտումներով 
բաժանումից բացի ոչինչ չի բերում, քանի որ մարդը ձգտում է գերիշխել նրանց վրա, 
որոնց վրա իր կարծիքով պետք է իշխել, որպեսզի ավելի շատ օգուտ ստանա:

Ձեզնից նրանք, ովքեր կուրորեն հետևում են ուժի դիրքերում գտնվողների 
հրամաններին, որ ձեզ ուղղություն են տալիս կատարել այնպիսի գործողություններ, 
որոնք դուք գիտեք որ ատելի են Աստծո Աչքում, ապա դուք նույնպես մեղավոր 
կգտնվեք ինչպես նրանք, ովքեր գայթակղեցրին ձեզ կատարելու այդպիսի չարություն:
Շատ գործ կունենան անելու այն մարդիկ և կանայք, որոնց զորությունն ուրիշների 
հանդեպ ստեղծվել է քայքայված գործողությունների և այլ միջոցների պատճառով, 
եթե նրանք ցանկանում են վայելել Իմ Փառապանծ Թագավորությունը:

Ես կտապալեմ ձեր միջի էգոիստներին և հպարտներին: Ես ձեզ կգցեմ գետնին մինչև 
դառնաք այնքան խոնարհ որքան նրանք, ում դուք ոտնահարում եք:

Ես կկտրեմ այն կարծրացած և համառ հոգիների սրտերը, ովքեր ոչ մեկի ոչ մի 
կարիքին հոգ չեն տանում իրենց սեփականից բացի: Նրանք կսովորեն որ եթե իրենք 
չեն կարող սիրել, ապա նրանք չեն ունենա այն: Սիրո փոխարեն նրանք միայն 
կռապաշտություն են փնտրում: Այդ խեղճ հոգիները, ովքեր ամեն ձևով վեր են 
բարձրացվել ձեր առջև աշխարհում, սատանայի զոհեր են: Նրանց 
պարծենկոտությանը ծափահարելու և հանրային պաշտամունքի նրանց անհագ 
կարիքն ընդունելու փոխարեն դուք պետք է աղոթեք նրանց հոգիների համար, քանի 
որ շատերը վաճառել են դրանք:

Շատ հոգիներ, ովքեր ուրիշների հանդեպ ազդեցություն ունեցող դիրքեր են գրավում, 
ներառյալ քաղաքականությունը, երաժշտության աշխարհը, լրատվամիջոցները, 
ժամանցի բիզնեսը և բարձր ֆինանսական բնագավառը, պետք է պահվեն ձեր 
սրտերում, քանի որ շատերն են դարձել սեփական անձի և իրենց կարիքների 
ստրուկներ, որոնք ծառայում են միայն իրենց սեփական ցանկություններին: Նրանք 
վարակում են անմեղներին, որոնք նմանակում են նրանց և կրկնօրինակում նրանց 
կենսաոճը, ովքեր առաձնացրել են իրենց Աստծուց:

Ես՝ Հիսուսը, դատապարտում եմ կեղծ կուռքերի աշխարհը, ստեղծված նրանց 
կողմից, ովքեր իշխանությունից, հարստությունից և ուրիշների վրա ազդեցություն 
ունենալու կարողությունից բացի ոչինչ չեն ցանկանում:

Աթեիզմի տարածումն առաջացել է սեփական կարողության հանդեպ մարդու 
հպարտության պատճառով: Այն առաջացել է մարդու հավատացմամբ, թե 



մահկանացու մարդը, մարդկային բանականության Ընծայի պատճառով ունի երկրի 
վրա ձեր կյանքի ճշմարիտ իմաստի վերաբերյալ բոլոր պատասխանները:

Երիտասարդ հոգիներ են կորել Ինձնից, որովհետև պաշտել են կեղծ կուռքեր 
աշխարհիկ բարիքների տեսքով՝ նորաձևության, երաժշտության և զվարճանքի 
աշխարհի: Ոչ թե նրանք չպետք է վայելեն կյանքը, քանի որ դա Ինձ երջանկություն է 
բերում, այլ Իմ և իրենց սեփական մարմինների հանդեպ նրանց սիրո պակասն է, որ 
վշտացնում է Ինձ: Նրանք ծնվել են մաքուր և կատարյալ: Նրանց մարմիններն Ընծա 
են՝ Երկնքից: Նրանք պղծում են իրենց մարմինները և ամոթ չունեն անմեղ հոգիներին 
դեպի իրենց գրավելու համար անպարկեշտ արարքներ կատարելիս: Այդպիսի 
զորություն ունեցողներից շատերը վաճառել են իրենց հոգին իրենց դիվայնորեն 
ոգեշնչված ընծաների համար: Նրանց այդ ընծաները տալու միակ նպատակը 
աշխարհին հաճույք պատճառելն էր որպես տաղանդ՝ տրված իրենց Աստծո կողմից: 
Բայց սատանան շատերին է գայթակղեցրել և նրանց հոգիների փոխարեն խոստացել 
է հարստության, քծնանքի, հռչակի և հաճույքի աշխարհ: Երբ նրանք ստացել են այդ 
ընծաները, օգտագործել են դրանք ուրիշ հոգիների վարակելու համար: Եվ այդպես 
շարունակվում է, մինչև ուրիշ միլիոնավոր հոգիներ դառնան սատանայի 
ստրուկները: Շատ հոգիներ, ովքեր հետևում են կեղծ կուռքերի, դառնում են 
թմրանյութի զոհեր: Նրանք ամոթ չունեն, հպարտություն չունեն, ոչ էլ միմյանց 
հանդեպ իսկական սեր, քանի որ յուրաքանչյուրը փորձում է մրցել ամենամեծ 
ուշադրության համար:

Այնքան շատ ժամանակ է ծախսվում սեփական անձի փառաբանման պատերազմում,
որի պատճառն իրենք իրենց հանդեպ կլանված սերն է: Նրանցից շատերը 
բացահայտորեն մերժում են Աստծուն Սուրբ Խաչելության պղծման միջոցով, այնքան 
որ քիչ ամոթ ունեն: Իմացեք, որ նրանք կտառապեն սոսկալի ճակատագրով, եթե Ես 
չմիջամտեմ: Սրանք, Իմ սիրելի հետևորդնե՛ր, կորած հոգիների մի խումբն են միայն, 
որոնք Ես կհավաքեմ, իսկ հետո, ձեր աղոթքների պատճառով, կապահովեմ նրանց 
փրկության Ընծայով: Ես կվերցնեմ նրանց Իմ Ապաստանարան այս հատուկ աղոթքի 
միջոցով:

Խաչակրաց աղոթք (117) Նրանց համար, ովքեր վաճառել են իրենց հոգիները.

Սիրելի Հիսու՛ս, ես նվիրաբերում եմ (թվարկեք այստեղ անունները) հոգիները և 
նրանց հոգիներն ովքեր փոխանակել են իրենց հոգիները հռչակի գնով:
Ազատիր նրանց իրենց վարակվածությունից: Ետ շրջիր նրանց լուսավորյալների (the 
Illunminati) վտանգից, ովքեր խժռում են նրանց:
Տուր նրանց քաջությունը՝ հեռանալու այդ չար կապանքից առանց վախի: Վերցրու 
նրանց Քո Գթասրտության Բազուկների մեջ և ետ բեր  նրանց Շնորհի Վիճակի մեջ, որ
հարմար լինեն կանգնելու Քո առաջ:
Քո Աստվածայնությամբ օգնիր ինձ՝ այս աղոթքի միջոցով մասոնականությունից ետ 
գնել սատանայի որդեգրած հոգիներին: Ազատիր նրանց շղթաներից, որոնք կապում 
են նրանց, հանգեցնում սոսկալի տառապանքի դժոխքի խցերում:
Ազատիր նրանց ընտրյալ հոգիների տառապանքի միջոցով, իմ աղոթքների միջոցով և
Քո Գթասրտության միջոցով, որ լինեն առջևի գծում, պատրաստ մտնելու 
Խաղաղության նոր դարաշրջանի՝ նոր դրախտի դարպասներից: Ես աղերսում եմ Քեզ 
ազատել նրանց գերությունից: Ամեն:

Ձեր Հիսուս



Մեծ ուրախություն տեղի կունենա ամենուրեք: Դա կտևի 100օր
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, խնդրում եմ ապահովես, որ բոլոր ազգերը լսեն Իմ 
Մարգարեությունները, որպեսզի կարողանան նախապատրաստվել հոյակապ 
նորացված երկրի համար՝ նոր դրախտի համար: Աստծո յուրաքանչյուր զավակ 
իրավասու է իր ժառանգության համար, և ուստի, ճիշտ ինչպես 
կնախապատրաստվեին մի մեծ պսակադրության համար, նրանք պետք է 
պլանավորեն այդ Մեծ Օրվա համար:

Ես Կոչ եմ անում հրեաներին, մուսուլմաններին և քրիստոնյաներին, ինչպես նաև 
ցանկացած այլ հավատքի, որ լսեն Ինձ հիմա: Ձեզնից ոչ մեկն անմասն չի մնա 
հակաքրիստոսի չարությունից: Բայց եթե դուք նախապատարստվեք հիմա՝ Կենդանի 
Աստծո Կնիքնը վերցնելով և այն ձեր տներում պահելով, դուք իմունիտետ ձեռք 
կբերեք այն տառապանքի հանդեպ, որը նա կպարտադրի աշխարհին:

Երբ Աստծո Խոսքը՝ Ճշմարիտ Խոսքը, հայտնի է դարձվում ձեզ, դուք պետք է կանգ 
առնեք և լսեք, քանի որ այն կառաջնորդի ձեզ դեպի նոր երկնքի և նոր երկրի 
դարպասները: Այդ նոր դրախտը սպասում է և կդառնա միլիարդավոր հոգիների 
տունը, ներառյալ նրանց, ովքեր սպասում են քավարանի և դրախտի վիճակում: Ես 
կմիավորեմ բոլոր նրանց, ում սրտերը բաց են Աստծո Պատվիրանի հանդեպ, ովքեր 
կզգան Իմ Գթասրտության Սերը:

Խնդրում եմ մի վախեցեք այդ Օրից, քանի որ այն կբերի ձեզ մեծ երջանկություն, 
խաղաղություն և ուրախություն: Իմ Թագավորությունը կսարսափեցնի ձեզ իր 
ապշեցուցիչ գեղեցկությամբ: Ձեզնից շատերը վախենում են Իմ Պատգամներից, 
որովհետև հավատացած եք թե Երկրորդ Գլուստը նշանակում է մահ՝ վերջը: Բայց դա 
սխալ ենթադրություն կլիներ:

Ձեզնից նրանք, ովքեր գալիս են Ինձ մոտ կամովի, առանց որևէ պայմանների, 
խոնարհությամբ և սիրով, չեն զգա ֆիզիկական մահվան ցավը: Դրա փոխարեն դուք, 
մի ակնթարթում, կգտնեք ձեզ ձեր նոր շրջապատի մեջ: Սկզբում դա ձեզ շոկ 
կպատճառի, և դուք արագորեն ձեր շուրջը կնայեք՝ գտնելու համար ձեր սիրելիներին:
Ես կփրկեմ այնքան շատ հոգիների, որ դուք կլինեք ձեր ընտանիքների հետ, ներառյալ
նրանց, ում սիրում եք, ովքեր արդեն Ինձ հետ են երկնքում, և նրանց, ում Ես 
կազատեմ քավարանի կրակներից:

Մեծ ուրախություն կլինի ամենուրեք: Դա կտևի 100 օր: Իմ նոր դրախտը կունենա 
միայն մեկ կրոն՝ նոր Երուսաղեմը, ուր Ինձ կպաշտեն ամեն օր: Բոլորը կլինեն Իմ Հոր 
Սուրբ Կամքի հետ միության մեջ: Կլինեն տասներկու ազգեր, բայց միայն մեկ լեզու, 
քանի որ Ես բաժանում թույլ չեմ տա:

Ես կնշանակեմ առաջնորդներ, և յուրաքանչյուր ազգի մեջ չի լինի սննդի, ջրի, տան 
կամ կյանքի պակասություն: Մահ չի լինի, քանի որ Ես բոլորին, ովքեր ներս կմտնեն, 
կտամ Հավիտենական Կյանք: Բոլոր ազգերը կաշխատեն միասին՝ տարածելու 
համար Աստծո Խոսքը, և երջանկությունը, որն անհնարին է ունենալ երկրի վրա 
այսօր, կլինի այն ամենամեծ Ընծաներից մեկը, որ Ես կներկայացնեմ ձեզ: Դուք շատ 
սիրված կլինեք, և դուք կսիրեք Ինձ ճիշտ այնպես, ինչպես Ես եմ ձեզ սիրում:



Ձեզնից շատերը կհանդիպեն դարեր առաջ ապրած ձեր ընտանիքների սերունդներին,
և այդպես, դուք կտեսնեք ձեր որդիներին ու դուստերին՝ ամուսնացած ու Աստծո 
կատարյալ զավակներ ունեցած, յուրաքանչյուրն օժտված մեծ Շնորհներով: 
Կնշանակվի Իմ Եկեղեցու Գլխավորը, և նրա անունը Պետրոս է, քանի որ Ես 
խոստացել եմ, որ նա կկազմի Իմ Եկեղեցին երկրի վրա: Եվ ուստի, նոր դրախտում, 
նա կգլխավորի Իմ Եկեղեցին:

Ո՜հ, եթե Ես միայն կարողանայի ցույց տալ ձեզ թե ինչ է սպասվում ձեր առջևում, դուք
ուրախության արցունքներ կթափեիք և կռվով ձեր ճանապարհը կբացեիք դեպի 
դարպասները: Ուստի խնդրում եմ, դուք բոլորդ, անտեսեք այն փորձերը, որոնք 
արվում են կանգնեցնելու համար ձեզ դեպի Հավիտենական Կյանք ձեր որոնման մեջ: 
Անտեսեք նրանց, ովքեր ձեզ ասում են, թե Ես գոյություն չունեմ: Նախապատվություն 
մի տվեք նրանց, ովքեր օգտագործում են Իմ Սուրբ Խոսքերը՝ համոզելու ձեզ թե Ես 
հիմա ձեզ հետ չեմ խոսում այս Պատգամների միջոցով:

Դուք պետք է պայքարեք, որպեսզի ձեզ բոլորիդ տրվի այս փառահեղ 
ժառանգությունը, քանի որ ոչ մի մարդ իրավունք չունի մերժել մեկ ուրիշին այդ մեծ 
ժառանգությունը, որը պատկանում է յուրաքանչյուրին, անկախ նրանից, թե որքան 
սևացած կարող են նրանց հոգիները լինել: Ես Եմ տալիս ձեզ գործիքներ, Ինձ մոտ 
հոգիներ բերելու համար, ամենուրեք, որպեսզի միասին, մենք կարոանանք ոչնչացնել 
սատանայի աշխատանքը և արագորեն շարժվել դեպի նոր աշխարհ:

Իմ խաղաղությունը՝ ձեզ:

Ձեր Հիսուս 

 

Ձեզնից շատերն, ովքեր ասում են թե ծառայում են Ինձ, հարմար չեն կանգնելու և 
հայտարարելու թե Աստծո ծառաներ են
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես ասել եմ ձեզ բոլորիդ, որոշ ժամանակ առաջ, որ հալածանքի 
ընթացքում սերմեր ցանեք ձեզ և ձեր ընտաիքները կերակրելու համար: Ես անում եմ 
դա որոշակի նպատակով: Դուք պետք է ցանեք, թեկուզ մի քանի սերմ, մաքուր 
սերմեր, որոնք չեն ենթարկվել փոփոխության մարդկային միջամտության միջոցով: 
Այդ ժամանակ Ես կբազմապատկեմ բերքը, որ նրանք կտան, և բոլորը բավարար 
չափով ուտելու բան կունենան երբ աշխարհը մեծ սով զգա: Այդ օրերը հեռու չեն, և 
դրանք կգան մի քանի պատճառներով:

Բերքը կթունավորվի ագահ ֆերմերների միջամտությամբ: Արդյունքում այն պիտանի 
չի լինի ուտելու համար: Այնուհետև, պատերազմը նշանակում է, որ քիչ թվով մարդիկ 
կկարողանան մշակել հողը: Կլինի նաև կրակը, որը կթափվի երկրի չորս 
անկյուններից, և ամեն ինչ կդառնա ամայի: Այս սոսկալի փորձությունները 
կպատճառվեն չարի տարածման միջոցով, բայց շատերը կգոյատևեն, եթե վստահեն 
Ինձ: Դուք պետք է նախապատրաստվեք հիմա, ասես թե պատերազմ է գալիս և 
սնունդը լինելու է չափաբաժնով: Շատ ջուր ունեցեք, որովհետև ամեն ինչ, որ 
պահեստավորում եք, կբազմապատկվի Իմ կողմից:

Խնդրում եմ չհավատաք, թե Ես ձեզ խնդրում եմ հեռանալ ձեր տներից, քանի որ դա 
անհրաժեշտ չէ: Մի փոքրիկ նախապատրաստությունը, ուր դուք միմյանց օգնություն 



եք առաջարկում, այն ամենն է, ինչի կարիքն ունեք: Իմ Թանկգաին Արյունը կծածկի 
բոլոր նրանց, ովքեր հավատում են մարդկությանն ուղղված Իմ Նախազգուշացմանը, 
քանի որ Երրորդ Կնիքի բացման ժամանակը կհետևի պատերազմի ժամանակին:

Այնքան շատերը կանտեսեն Աստծո Խոսքը, որը պարունակվում է Հայտնության 
Գրքում: Այնքան շատ առջնորդներ և սրբազան սպասավորներ Իմ եկեղեցիներում չեն 
կարողանում արձագանքել Իմ մարգարեին, ճիշտ ինչպես արեցին ջրհեղեղից առաջ:

Ես կոչ եմ անում Իմ սրբազան սպասավորներին, հիմա: Ու՞մ եք դուք հավատում. Ինձ՝
Հիսուսի՞ն, թե՞ նրանց դատարկաբանություններին, ովքեր հռչակում են թե 
աստվածաբանության փորձագետներ են, բայց անգրագետ են Ճշմարտությանը: 
Արթնացեք: Կնիքները բացվում են: Ձեր պարտականությունն է օգնել Ինձ հոգիներ 
փրկել, բայց դուք զգոն չեք մնացել Իմ Կանչի ձայնին: Ես ասել եմ ձեզ, որ Ես կգամ 
ինչպես գողը գիշերով: Երբ այդ օրը գա, չափազանց ուշ կլինի այն հոգիների համար, 
ովքեր չեն նախապատրաստվել:

Ժամանակը, որ փողերը հնչեցնեն իրենց դատաստանները, արագորեն կգա, հենց որ 
Կնիքները բաց դրվեն: Հետո ի՞նչ: Արդյո՞ք կարթնանաք այդ էտապում և կհետևեք Ինձ,
թե՞ ավելի շատ հոգիներ կկորցնեք Ինձնից մինչ տատանվում եք, մինչ սպասում եք, 
որ ուրիշներն առաջնորդեն ճանապարհը:

Ես պետք է հիշեցնեմ ձեզ, որ ձեր դերը հոգիներ փրկելն է: Դուք անում եք դա մի 
կյանքի միջոցով, ուր սպասվում է, որ պետք է ծառայեք Ինձ, այլ ոչ թե միջնորդեք 
նրանց հպարտությանն ու եսին, ովքեր փորձում են շրջել Իմ Ուսուցումները: Ձեզնից 
շատերն, ովքեր Իմ եկեղեցիներում են, չեն հասկանում Իմ Նոր դրախտի իմաստը, և 
չեն կարողացել հիշեցնել Աստծո զավակներին Իմ Խոստումի մասին: Դուք պետք է 
հիշեցնեք նրանց Ճշմարտության մասին՝ ժամանակի մասին, նախքան վերջնական 
օրը:

Ձեզանից այնքան շատերը, չնայած բարի են, լավը և անկեղծորեն նվիրված են երկրի 
վրա Իմ Եկեղեցուն, մոռանում են Իմ Երկրորդ Գալուստի մասին: Ի՞նչ եք կարծում, 
ի՞նչ է դա, և ի՞նչ եք իմացել: Քանի՞ մարգարե է պետք համոզելու համար ձեզ, որ 
ժամանակը արդեն ձեզ վրա է:

Ե՞րբ եք լսել, թե Աստված չի ուղարկում Իր մարգարեներին՝ օգնելու համար Իր 
զավակներին նախապատրաստվել կռվել այն չարության դեմ, որը վարակում է 
մարդկային հոգին: Եվ ի՞նչն է ձեզ իրավունք տալիս ենթադրել, թե Հայտնության 
Գիրքը ստեր է պարունակում: Դուք մերժում եք շատը նրանից, ինչ այն պարունակում 
է և չեք քննարկում այն: Ինչու՞: Մի՞թե չգիտեք, որ դա նշանակում է թե դուք մերժում եք
Աստծո Խոսքը:    

Իմ Համբերությունը փորձվել է: Իմ Զայրույթը մեծ է: Ձեր համառ մերժումը՝ ընդունել 
Իմ Միջամտության Ընծան ձեզ նախապատրաստելու համար, վիրավորում է Ինձ: 
Դուք մերժում եք ուրիշներին Փրկության Ընծան՝ հալածելով այն սրբազան 
սպասավորներին, ովքեր ճանաչում են Ինձ այս Պատգամների մեջ: Դուք կույր եք, և 
Իմ Ուսուցումների և Աստծո Խոսքի, որը պարունակվում է Իմ Հոր Գրքում՝ 
Աստվածաշնչում, մասին ձեր անգրագիտությունը սոսկալի է: Դուք ասում եք, թե 
ծառայում եք Ինձ, բայց դուք չեք ճանաչում Ինձ, և, ուստի, չեք տեսնում:

Երբ ձեր հավատը թույլ է, չեք կարող բացել ձեր սիրտը Իմ հանդեպ: Եթե բացեիք ձեր 
սիրտը Իմ հանդեպ, կկարողանայիք պարզորեն լսել Ինձ, քանի որ կլցվեիք Սուրբ 



Հոգով: Ցավոք, ձեզնից շատերն, ովքեր ասում են թե ծառայում են Ինձ, հարմար չեն 
կանգնելու և հայտարարելու թե Աստծո ծառաներ են: Դուք Ինձ ստիպում եք ամաչել և
ամոթ եք պատճառում Իմ Անվանը, երբ հրապարակայնորեն նվաստացնում եք ձեր 
հոտը Իմ Անվամբ: Դուք խախտում եք Աստծո ամեն կանոն, երբ անտեսում եք նրանց, 
ովքեր հետևում են այս Պատգամներին, քանի որ ձեզ տրված չէ իրավասությունը անել
դա: Սեփական անձի հանդեպ ձեր սերը գերակայում է Իմ՝ Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ
ձեր սիրուն, և դրա պատճառով դուք այլևս հարմար չեք ծառայելու Ինձ: Դուք 
չափազանց հպարտ եք՝ կանգնելու համար Իմ Գահի առջև:

Ձեր Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

      

Ես ընտրեցի տասներկու հասարակ մարդկանց, չկրթված
և Սուրբ Գրվածքներին անտեղյակ, ովքեր աղքատ 
ձկնորսներ էին
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ Ես քայլում էի երկրի վրա և մտնում Աստծո տաճարները՝ 
Ճշմարտությունը բացահայտելու համար, սկզբում Ինձ վերաբերվում էին 
համբերությամբ: Շատ քահանաներ սարսափած էին նրանից, ինչ Ես գիտեի, և 
Ինձնից՝ հյուսնի խոնարհ որդուց: Ուստի նրանք ուշադրությամբ լսում էին, մինչ Ես 
ավելի շատ էի բացատրում թե իրենցից ինչ է ակնկալվում, ինչպես դրված է Իմ Հոր 
Գրքում:

Տասներկու տարեկանից Ես գիտեի, թե ինչ է Իմ Առաքելությունը, և սկսեցի 
դանդաղորեն, առանց շատ բացահայտելու, նախքան ճիշտ ժամանակը: Ես գիտեի որ 
պետք է նախապատրաստեմ աշխարհը Մեսիայի Գալուստի համար: Ես նաև գիտեի, 
որ կարճ ժամանակից երկրի վրա Իմ Հոր Եկեղեցին կմերժի Ինձ և կասի թե Ես 
խարդախ եմ:

Ես ընտրեցի տասներկու հասարակ մարդկանց, չկրթված և Սուրբ Գրվածքներին 
անտեղյակ, ովքեր աղքատ ձկնորսներ էին: Ինչու՞ Ես դա արեցի: Ես գիտեի, որ 
գիտելիքը, որը Ես տալու էի նրանց, կընդունվեր այնպես, ինչպես կար: Հետևաբար, 
առանց Սուրբ Գրվածքների նախնական իմացության, նրանք չէին համեմատի Իմ 
Ուսուցումները Սուրբ Գրվածքների հետ և փորձեին սխալ գտնել՝ դրանք զգուշորեն 
քննելով: Դա կնշանակեր, որ նրանցից շատերը չէին ունենա Ճշմարտությունը 
տարածելու նյարդերը: Նրանց ծաղրում էին եկեղեցու ներսում բարձր դիրքեր 
ունեցողները, ովքեր հայտարարում էին թե անգրագետ մարդիկ արժանի չէին 
ընտրվելու Աստծո կողմից, իրենց վրայով Նրա Սուրբ Խոսքը տարածելու համար: 
Վստահաբար, հոգևորի հարցերում ունեցած իրենց կրթությամբ և Աստծո Եկեղեցում 
իրենց դիրքից ելնելով, Աստված կընտրեր միայն Իր Եկեղեցին՝ Բարի Խոսքը 
մարգարեանալու համար: Նրանք չէին կարողանում հասկանալ, որ Աստված 
ընտրում է միայն խոնարհներին և անգրագետներին, այդ ձևով, որովհետև նրանք չեն 
վիճաբանում: Նրանք մարտահրավեր չեն նետում, և նրանք չեն վախենում 
մերժվելուց, քանի որ իրենք ավելի լավ չգիտեն: Աստված, հիշեք, չի ընտրում նրանց, 
ովքեր իրենք իրենց բարձրացնում են ուրիշների առաջ: Դա երբեք չի կարող լինել:



Ահա թե ինչու, աղջի՛կս, քեզ ատում են երկրի վրա Իմ Եկեղեցու մեջ: Ահա թե ինչու են 
նրանք մասնատում Իմ Պատգամները և ծաղրում դրանք: Ահա թե ինչու են նրանք 
ծաղրում քեզ, որովհետև դու արժանի չես համարվում տարածելու Իմ Սուրբ Խոսքը: 
Ինչպես են նրանք վշտացնում Ինձ: Ատելությունը, որը կտեսնեք, կլինի հիմնականում 
կաթոլիկ եկեղեցու ազդեցությամբ: Նրանք երբեք չեն ընդունի, որ կարող է ուղարկվել 
մի մարգարե, ով գիտելիք չունի ամենասուրբ Աստվածաշնչի կամ Իմ Ուսուցումների 
մասին: Նրանք կասեն թե դու հերձվածություն ես տարածում: Նրանք ասում են դա 
որովհետև այնքան հեռացած են Իմ Ուսուցումներից, որ սկսել են հավատալ իրենց 
սեփական ստերին: Իմացեք որ վերջին ժամանակների համար Իմ մարգարեն 
ուղարկվել է, այլ ոչ թե ընտրվել, քանի որ դա չէր կարող լինել, որովհետև այս Վերջին 
Առաքելությունը ստեղծվել է Իմ Հոր կողմից Ով միայն ուղարկում է Իր յուրայիններին:

Ես նախազգուշացնում եմ ձեզնից նրանք ովքեր ծաղրում են Ինձ՝ նսեմացնելով այս 
Պատգամները՝ Իմ Սուրբ Խոսքը, դուք պետք է գաք Ինձ մոտ, հիմա, սուրբ 
պաշտամունքի մեջ, անմիջապես, ամեն օր, մինչև լսեք Իմ Ձայնը: Միայն այդ 
ժամանակ կարող եմ Ես վերցնել ձեզ և ցույց տալ թե Ինձ ինչ է պետք ձեզանից Աստծո 
հանդեպ ձեր ծառայության մեջ այս վճռական ժամանակ: 

Ձեր Հիսուս

Արդյո՞ք ձեզնից նրանք, որ ծաղրում եք Ինձ հիմա, 
որովհետև մերժում եք Իմ Պատգամները, իսկապես 
հավատում են թե Ես կբաժանեի Իմ Եկեղեցին
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, վերջապես, դու շնորհակալություն ես հայտնում Ինձ այս դժվար 
Առաքելության համար: Ես գիտեմ թե քեզ որքան է ցավ պատճառում Աստծո Խոսքը 
հռչակելը, որովհետև այն շատ զայրույթ է առաջացնում նրանց մեջ, ովքեր 
հավատացած են թե իրենք ընտրյալներն են:

Աղջի՛կս, իմացիր, որ մինչ Ես քեզ շնորհներ եմ տալիս, դու միշտ միայնակ կքայլես և 
կավարտես անապատում, ճիշտ ինչպես քեզնից առաջ՝ մարգարեները: Ես կուղարկեմ
ոմանց, որ օգնեն քեզ, բայց դու միշտ մեկուսացված կլինես: Բայց Ես միշտ 
կընկերակցեմ քեզ, մինչ գայլերը կհալածեն քեզ:

Ասա նրանց, ովքեր ձեր միջից իրենք իրենց կոչում են Իմ ճշմարիտ աշակերտներ, 
քահանաներին և սրբազան սպասավորներին, հետևյալը: Ես միշտ կլսեմ փոքրերի, 
թույլերի և սրտով մաքուրների ձայները: Նույնիսկ եթե նրանք վախեցած են Իմ 
Պատգամներից, Ես միշտ բարեհաճ կլինեմ նրանց ովքեր ճշմարիտ սիրում են Ինձ: 
Ո՞վքեր են նրանք, որոնց մասին Ես խոսում եմ հիմա: Ես ի նկատի ունեմ նրանց, 
ովքեր երբեք չեն մոռացել թե Ես ինչ եմ ասել իրենց: Կրեք Իմ Խաչը, հետևեք Ինձ, բայց 
եղեք նախապատրաստված, քանի որ երբ հռչակում եք Աստծո Խոսքն առանց 
չարության, կտառապեք Իմ Ցավով: Անկախ նրանից թե ձեր հավատացմամբ որքան 
քաղաքակրթված է աշխարհն այս ժամանակ, ձեզ կատեն, երբ ոտքի կանգնեք, 
վճռականորեն, նրանց դեմ, ովքեր ատում են Ինձ: Երբ նրանք ատում են Ինձ, ձեզ 
կխաչեն:



Ես լսում եմ խոնարհներին: Ես օրհնում եմ նրանց, ովքեր բերում են Իմ պարզ 
հրահանգները ձեզ. սիրել միմյանց, անկախ նրանից թե ինչպես են նրանք ձեզ 
տանջում: Ձեզնից նրանք, ովքեր մերժում են Ինձ այս Պատգամների միջոցով, երբեք ոչ
մեկի դեմ չպետք է ատելություն տարածեն իրենց կասկածների պատճառով: Ես՝ 
Հիսուս Քրիստոսը, ասում եմ ձեզ հիմա որ սատանան եկել է հայտրարելու իր 
վերջնական վիրավորանքն Աստծո զավակների դեմ: Ձեզնից նրանք, ովքեր մերժում 
են Ինձ լսել, կընկնեն նրա նվիրյալ սպասավորների հմայքի տակ:

Մի՞թե չգիտեք, որ Իմ Եկեղեցին հարձակման կենթարկվի սատանայի կողմից, և որ 
դա կանխասացվել է: Իմ թշնամիները կքայլեն ձեր մեջ, և չնայած դրան, դուք չեք 
ընդունում, որ Ես դա թույլ կտամ: Իմացեք, որ արմագեդոնի պատերազմը բաղկացած 
է երկու կողմերից: Նրանցից, ովքեր հավատում են Աստծուն և հետևում Աստծո 
Խոսքին, և չարից, նրա բանակից ու բոլոր նրանցից, ում նա խաբում է: Սատանան 
շատերին կխաբի Իմ Եկեղեցու մեջ, և միայն նրանք, ովքեր զգոն կմնան և կտեսնեն 
վարդապետական սխալներ, կկարողանան դիմակայել գայթակղությանը: 
Գայթակղությունն ամենհզոր զենքն է, որ օգտագործվում է խաբեբայի կողմից: Նա 
խաբում է, երևալով թե հռչակում է Ճշմարտությունը:

Ես կոչ եմ անում այն խեղճ հոգիներին, նրանց, ովքեր սիրում են Ինձ և հավատարիմ 
են մնում երկրի վրայի Իմ Եկեղեցուն, լսել: Դուք պետք է մնաք հավատարիմ Իմ 
Եկեղեցուն և ընդունեք կարգը, երբ ձեր վերադասները մնան հավատարիմ նրան, ինչ 
Ես տվեցի աշխարհին Խաչի վրա Իմ մահվան միջոցով: Ընտրության ժամանակը մոտ 
է: Պղծությունը դեռ տեղի չի ունեցել, բայց երբ տեսնեք սխալները, որոնք դեմ են Իմ 
Ուսուցումներին և Խորհուրդների Իմ Ընծային, հեռացեք: Այդ օրը մոտ է: Այդ 
ժամանակ դուք պետք է հավաքվեք և շարունակեք հետևել Իմ Եկեղեցու Կանոններին,
ինչպես որ դրանք դրվել են ձեզնից առաջ, Պետրոսի կողմից:

Արդյո՞ք ձեզնից նրանք, որ ծաղրում եք Ինձ հիմա, որովհետև մերժում եք Իմ 
Պատգամները, իսկապես հավատում են թե Ես կբաժանեի Իմ Եկեղեցին և կխնդրեի 
ժխտել Իմ Ուսուցումները: Սպասեք մինչև այն օրը, երբ ձեզ կխնդրեն 
հավատարմություն երդվել ստերին երկրի վրայի Իմ Սուրբ Եկեղեցու անվամբ, 
նախքան կանտեսեք Իմ մարգարեին: Միայն Իմ Սերն է ձեր հանդեպ այնքան ուժեղ, 
որ Ես ձեզ մի կողմ չեմ նետում և թույլ տալիս որ դևերը խժռեն ձեզ:

Ձեր Հիսուս 

Մի՞թե չգիտեք, որ երիտասարդների մի ամբողջ սերունդ 
հեռացվել է Ինձնից այս ժամանակ
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, մինչ զայրույթը բարձրանում է Իմ այս Մարգարեությունների դեմ, 
որ տրվում են աշխարհին ձեզ բոլորիդ Իմ Երկրորդ Գալուստի համար 
նախապատրաստելու նպատակով, իմացեք հետևյալը: Այս Առաքելությունն ունի մեկ 
նպատակ: Այն է՝ փրկել բոլոր հոգիներին՝ այսօր աշխարհում կենդանի յուրաքանչյուր
հոգու: Նշանակություն չունի թե որքան կոպտորեն բարձրացավ քննադատությունը 
քո դեմ, աղջի՛կս, որովհետև Ես առաջ կգնամ առանց հոգնելու մինչև Իմ գործն արվի: 
Ոչ մի մարդ չի կանգնեցնի Ինձ հոգիներ փրկելուց, քանի որ Ես ոտնակոխ կանեմ 



նրանց, ովքեր կհամարձակվեն կանգնել Իմ Ճանապարհին, որպեսզի կարողանամ 
փրկել այն հոգիներին, որոնք ընկել են Իմ Բարեհաճությունից:

Մի՞թե չգիտեք, որ երիտասարդ հոգիների մի ամբողջ սերունդ հեռացվել է Ինձնից այս
ժամանակ երկիրը սրբող հեթանոսության և հավատացյալների մեջ գոյություն 
ունեցող հավատի թուլության պատճառով: Իմ Առաքելության կենտրոնում են 
այդպիսի խոցված երիտասարդ հոգիները, որոնց շատ դեպքերում չեն տվել Իմ՝ 
Հիսուս Քրիստոսի մասին գիտելիքը: Քանի որ այնքան շատերը կան յուրաքանչյուր 
ազգի մեջ, Ես պետք է հասնեմ նրանց ամեն հնարավոր ձևով՝ նրանց ուշադրությունը 
ստանալու համար:

Հիշեք, օրհնյալ են ձեր միջից այն քրիստոնյաները, ում սնել են Աստծո Խոսքով 
երիտասարդ հասակից ի վեր: Այդ պատճառով դուք պարտականություն ունեք 
աղոթելու կորած սերնդի համար: Խնդրում եմ, Ես խնդրում եմ ձեզ աղոթել այդ 
երիտասարդ հոգիների համար այս խաչակրաց աղոթքի միջոցով.

Խաչակրաց աղոթք (118)  երտասարդ հոգիների կորած սերնդի համար.
Սիրելի Հիսու՛ս, ես կոչ եմ անում Քո Գթասրտւթյանը երտասարդ հոգիների կորած 
սերնդի համար:
Ծածկիր տեսողության Ընծայով նրանց, ովքեր չեն ճանաչում Քեզ:
Ետ բեր դեպի Քո Գթասրտությունը նրանց, ովքեր ճանաչում, բայց անտեսում են Քեզ:
Խնդրում եմ, տուր նրանց Քո Գոյության ապացույցը շուտով և առաջնորդիր դեպի 
նրանք, ովքեր կարող են օգնել և ուղղորդել նրանց դեպի Ճշմարտությունը:
Լցրու նրանց մտքերն ու հոգիները Քո հանդեպ տենչանքով:
Օգնիր նրանց հասկանալու այն դատարկությունը, որը գոյություն ունի նրանց մեջ այն
պատճառով, որ չեն զգում Քո Ներկայությունը: Ես խնդրում եմ Քեզ, սիրելի Տեր, որ 
չլքես նրանց, և քո Գթասրտությամբ նրանց Հավիտենական Կյանք շնորհես: Ամեն:

Որքա՜ն եմ Ես տենչում հասնել այդ երիտասարդ հոգիներին և Իմ Բազուկները 
փաթաթել նրանց շուրջը, որպեսզի կարողանամ սփոփանքի խոսքեր շշնջալ նրանց 
ականջներին և տալ նրանց հոգու խաղաղություն: Նրանք Իմն են, և առանց նրանց 
Նոր Դրախտը դատարկ կլինի նրանցից, ում Ես ամենից շատ եմ տենչում: Օգնեք Ինձ 
փրկել նրանց: 

Ձեր Հիսուս

Ձեր կյանքը պարզապես մի հպանցիկ պահ է ձեր ողջ 
կյանքում: Դուք աքսորի մեջ եք
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ մեծ ցանկությունն է կոչ անել բոլոր մարդկանց աշխարհով մեկ, 
ովքեր կտրել են Ինձ իրենց կյանքից, ետ գալ դեպի Ինձ: Շատ հոգիներ, 
առաջնորդվելով այն գաղափարով թե փաստացի Աստված Գոյություն չունի, որոշել 
են մոռանալ Իմ մասին՝ իրենց սիրող Հիսուսի մասին: Ես անհանգիստ եմ այդ խեղճ 
շփոթված  մարդկանց համար, որովհետև Ես սիրում եմ նրանց քնքշորեն և կարոտում 
նրանց ընկերակցությանը:



Եթե հեռացել եք Ինձնից և դժվարանում եք հաշտեցնել ժամանակակից արագընթաց 
աշխարհի ձեր տեսակետը Իմ՝ Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ պարզ հավատի հետ, ապա
թույլ տվեք Ինձ օգնել ձեզ որ հասկանաք: Դուք բաժանված եք Ինձնից մեղքի 
պատճառով: Երբ մեղքը պղտորում է ձեր հոգին, խավար է իջնում նրա /հոգու/ վրա, և 
դա դժվարացնում է ընդունել Աստծո Լույսը: Երբ դա տեղի է ունենում, ձեր սիրտը 
կարծրանում է: Իսկ հետո ձեր ինտելեկտն է ներգրավվում, և այդ ժամանակ է որ  
սխալմամբ հավատում եք, թե Աստված հնարավոր է որ Գոյություն չունենա, 
որովհետև լոգիկան թելադրում է որ Նա չի կարող /գոյություն ունենալ/:

Ձեր կյանքը պարզապես մի հպանցիկ պահ է ձեր ողջ կյանքիում: Դուք աքսորի մեջ եք:
Ճշմարտությունը ապագայի մեջ է, երբ ի վերջո կգաք տուն՝ Աստծո մոտ, ձեր բնական 
վիճակով: Ես հասկանում եմ թե մարդու համար որքան դժվար է մնալ Ինձ մոտիկ, 
քանի որ երկրի վրա նա կանգնած է այնքան շատ ուշադրության շեղումների, 
գայթակղությունների և խավարի դիմաց:

Երբ զգաք, որ չեք կարող զգալ Իմ Ներկայությունը կամ Սերը, Ես ցանկանում եմ որ 
ասեք այս խաչակրաց աղոթքը (119) Հիսուսի Սերը զգալու համար.

Հիսու՛ս, օգնիր ինձ, ես այնքան շփոթված եմ:
Իմ սիրտը չի բացվում Քո առջև:
Իմ աչքերը չեն կարող տեսնել Քեզ:
Իմ միտքը փակում է քեզ:
Իմ բերանը չի կարողանում խոսքեր ասել Քեզ սփոփելու համար:
Իմ հոգին պարուրված է խավարով:
Խնդրում եմ խղճա ինձ՝ խեղճ մեղավորիս:
Ես անօգնական եմ առանց Քո Ներկայության:
Լցրու ինձ Քո Շնորհներով, որպեսզի ունենամ Քեզ հասնելու,
Քո Գթասրտությունը խնդրելու քաջությունը:
Օգնիր ինձ՝ Քո կորած աշակերտին, ով սիրում է Քեզ, բայց այլևս չի զգում սերն իր 
սրտում, որպեսզի տեսնի և ընդունի Ճշմարտությունը: Ամեն:

Հեշտ չէ լինել Ինձ հետ միության մեջ: Դուք պետք է տոկաք մինչև զգաք Իմ 
Ներկայությունը ձեր հոգում: Կանչեք Ինձ, և Ես կվազեմ և կգրկեմ ձեր խեղճ թշվառ 
հոգին և կվերցնեմ, կառաջնորդեմ ու կտանեմ ձեզ դեպի ձեր հավիտենական 
փրկությունը: Անկախ նրանից, թե ինչ եք արել դուք, երբեք չպետք է վախենաք կանչել 
Ինձ: Ես պատասխանում եմ ամեն մի մեղավորի, անկախ նրանից թե ով է նա: Ձեզնից 
ոչ մեկն առանց մեղքի բծի չէ: Ես սպասում եմ ձեր կանչին:

Ձեր Հիսուս

Ես բերում եմ Ընծաները էտապներով՝ կախված հոգու 
մաքրությունից
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Կենդանի Աստված, ներկա խոնարհ հոգիներում, ավելի շատ 
կհրապարակվի, մինչ Իմ նոր Ընծան հեղվում է այս ժամանակ աշխարհում ապրող 
յուրաքանչյուրի վրա:



Ես բերում եմ Ընծաները էտապներով՝ կախված հոգու մաքրությունից: Իմ 
հետևորդներն աշխարհի յուրաքանչյուր եկեղեցում կզգան Իմ հանդեպ իրենց սիրո 
վերավառում, քանի որ Ես պարուրում եմ նրանց նորից Գալու Իմ Խոստումի մասին 
ավելի մեծ հասկացողությամբ: Իմ Ընծան կնշանակի, որ նրանք կկարողանան տեսնել
խավարի սարդոստայնների միջով, թե ինչպես է Ճշմարտությունը սկսում իմաստ 
ստանալ: Հիմա նրանք կիմանան, որ Ես խոսում եմ իրենց հետ, որովհետև կզգան Իմ 
Ներկայությունն իրենց սրտերում: Նրանք կօրհնվեն Սուրբ Հոգու կողմից իրենց 
տրված գիտելիքով՝ զորացնելու նրանց, որ համապաատասխան ձևով 
նախապատրաստվեն Իմ Երկրորդ Գալուստի համար:

Սուրբ Հոգին կառաջնորդի Իմ հետևորդներին, և նրանք չեն դավաճանի Ինձ, ո՛չ էլ 
կընդունեն Իմ Անունով իրենց ներկայացված հայհոյությունը: Ահա թե ինչու Իմ Խոսքը
կտարածվի ավելի արագորեն, և շուտով Սուրբ Հոգին կստեղծի մի ձգտում նրանց 
հոգիներում Մեծ Օրվա համար, երբ վերջնական փողը կհնչի՝ հայտարարելու Իմ 
Գալուստը:

Չվախենաք, Իմ սիրելի հետևորդնե՛ր: Ես Եմ ձեզ հետ, չնայած դուք տառապում եք: 
Շուտով դուք կաճեք մեծ թվերով, և դա ձեզ կտա վստահությունը՝ մնալու Ինձ 
հավատարիմ:

Ձեր Հիսուս 

Մայր Փրկության. Բոլոր խորհուրդները կփոխվեն 
անճանաչելիության աստիճան
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Զավա՛կս, երբ Փշե Պսակը դրեցին իմ Որդու Սուրբ Գլխի վրա, դա միայն սոսկալի 
ֆիզիկական տառապանք պատճառելու համար չէր, այն նաև հայտարարություն 
անելու համար էր: Դա արվեց որպես մի խորհրդանշանակ ժեստ: Նրանք ասում էին, 
մինչ ծաղրում էին Նրան, որ այդ Մարդուն, Ով ասում է թե Ինքը Եկեղեցու Գլուխն է և 
Իրեն կոչում է Մեսիա, չեն հանդուրժի: Նրանք պղծեցին Եկեղեցու Գլխավորին 
(Գլուխը) երբ Պսակը դրեցին Նրա (Գլխին), և Նրան նորից կպղծեն այս 
ժամանակներում:

Բավարար չի լինի, որ նրանք՝ Քրիստոսի թշնամիները, կգրավեն իմ Որդու Եկեղեցին 
ներսից, նրանք կսրբապղծեն Նրան շատ ուրիշ ձևերով: Նրանք կփոխեն Սուրբ 
Հաղորդության նշխարները և Հաղորդության իմաստը: Նրանք կասեն, որ Այն՝ Սուրբ 
Հաղորդությունը, ներկայացնում է մարդկությանը, և որ դա մի նոր հաղորդության 
նշան է՝ բոլոր ժողովուրդների հավաք, որպես մեկ, Աստծո Աչքում: Ձեզ, զավակնե՛րս, 
կասեն, թե դուք բոլորդ հաղորդության մեջ եք միմյանց հետ, և որ դա 
տոնակատարության պատճառ է:

Սուրբ Հաղորդությունը Քրիստոսի Մարմինն է և Նրա Իրական Ներկայությունը: Չի 
կարող լինել երկու տարբեր բան: Չնայած դրան, նրանք կշրջեն իմաստը. Ի վերջո ձեզ 
բոլորիդ կթողնեն մի կտոր հաց, քանի որ երբ պղծեն խորաններն ու Ամենասուրբ 
Հաղորդության Նշխարը, իմ Որդու Ներկայությունը կդադարի:



Բոլոր Խորհուրդները կփոխվեն անճանաչելիության աստիճան: Այնքան խորամանկ 
կլինեն իմ Որդու թշնամիները, որ կթվա թե սուրբ արարողությունները միայն մի քիչ 
են փոփոխվել: Խոստովանության խորհուրդը կոչնչաացվի, քանի որ գազանը չի 
ցանկանում որպեսզի հոգիներն ազատագրվեն, որովհետև դա կլինի հաղթանակ իմ 
Որդու համար:

Զավակնե՛րս, դուք պետք է շարունակեք խնդրել ինձ, որ բարեխոսեմ, որպեսզի այդ 
գալիք իրադարձությունների ցավը թեթևացվի և ժամանակը կրճատվի:

ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության

Իմ ոչ մի սրբազան սպասավոր չի կարող անտեսել որևէ 
մեկին Իմ Անվամբ
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, որքան քչերն են նրանցից, ովքեր հավատում են Աստծուն կամ 
ընդունում Ինձ որպես մարդու Որդի, ճշմարիտ սիրում Ինձ: Նրանք ասում են, թե 
սիրում են, բայց շատերը չեն ապրում Իմ Ուսուցումներին համապատասխան: Չեք 
կարող ասել թե սիրում եք Ինձ, իսկ հետո անտեսել ուրիշներին: Չեք կարող 
վիրավորել մեկ ուրիշ անձնավորության կոպիտ խոսքերով, իսկ հետո միևնույն 
ժամանակ ասել թե սիրում եք Ինձ:

Ձեր միջից ո՞վ է ազատ մեղքից: Ձեզնից ո՞վ է ինքն իրեն բարձրացնում Իմ առջև, իսկ 
հետո խոսում դաժանորեն մեկ ուրիշի դեմ: Դուք երբեք չեք կարողանա ասել թե 
խոսում եք Իմ Անվամբ, երբ զրպարտում եք մեկ ուրիշին: Դա նախատինք է Աստծո 
հանդեպ, և ձեզնից նրանք, ովքեր վարվում են այդ կերպ, վիրավորում են Ինձ: Ձեզնից 
նրանք, ովքեր վատ են խոսում մեկ ուրիշի մասին, երբ ասում եք թե պաշտպանում եք 
Ինձ, միայն իրենք իրենց առանձնացնում են Ինձնից: Չնայած դրան, կարծում եք, թե 
ձեր գործողություններն արդարացված են: Ե՞րբ եք մտածել, թե Ես կխրախուսեմ 
այդպիսի վարքագիծը և ինչու՞ եք հավատացած թե ունեք իրավասություն այդ բաներն
անելու:

Երբ նվիրվաբերվում եք Ինձ սպասավորություն անելու, իսկ հետո դաժան բառեր եք 
ասում Աստծո ցանկացած զավակների դեմ, դուք ծանր մեղք եք գործում: Իմ ոչ մի 
սրբազան սպասավոր չի կարող անտեսել որևէ մեկին Իմ Անվամբ: Դուք կարող է 
ծանոթ լինեք Իմ Ուսուցումներին, դուք կարող է գիտելիք ունենաք այն ամենի մասին, 
որը պարունակվում է Իմ Հոր Գրքի մեջ, բայց երբ զրպարտում եք մեկ ուրիշին Իմ 
Անվամբ, Ես ձեզ հեռու կնետեմ: Ձեր կողմից շատ ապաշխարություն կպահանջվի Իմ 
Բարեհաճությունը նորից գտնելու համար, և նույնիսկ այդ ժամանակ, մինչև չխնդրեք, 
որ ներեմ ձեզ, երկար ժամանակ կտևի նախքան հարմար կլինեք նորից գալ Իմ առջև:

Ձեր Հիսուս

Մայր Փրկության. Մի նոր դաժան համաշխարհային 
պատերազմ կհայտարարավի
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Իմ սիրելի զավա՛կ, Ես պետք է, իմ Որդի Հիսուս Քրիստոսի հրահանգներով, հայտնեմ,
որ պատերազմները, որոնք հիմա կծավալվեն Միջին արևելքում, կազդարարեն մեծ 
մարտը, քանի որ մի նոր դաժան համաշխարհային պատերազմ կհայտարարվի:

Ինչպե՜ս է դա կոտրում իմ խեղճ տառապող Որդու Սուրբ Սիրտը: Ատելությունը, որը 
ներարկվում է այն առաջնորդների սրտերի մեջ, ում հասարակ մարդիկ վստահել են 
իրենց երկրները ղեկավարելու պատասխանատվությունը, կտարածվի: Նրանք 
կդավաճանեն իրենց սեփական ազգերին: Միլիոնավոր մարդիկ կզոհվեն և շատ 
ազգեր կներգրավվեն: Դուք պետք է իմանաք, որ նրանց հոգիները, ովքեր կսպանվեն և
ովքեր անմեղ են որևէ ոճրագործությունից, կփրկվեն իմ Որդու կողմից:

Այդ պատերազմների արագությունը կավելանա, և հենց որ աշխարհի չորս մասերը 
ներգրավվեն, կհայտարարվի Մեծ Պատերազմը: Ցավոք, միջուկային զենքեր 
կօգտագործվեն, և շատերը կտառապեն: Դա կլինի մի սոսկալի պատերազմ, բայց 
երկար չի տևի:

Աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք բոլոր անմեղ հոգիների համար և շարունակեք ասել իմ 
Ամենասուրբ Վարդարանն օրական երեք անգամ, որպեսզի թեթևացնեք այն 
տառապանքը, որն արդյունք կլինի երրորդ համաշխարհային պատերազմի:

Շնորհակալ եմ, զավա՛կս, որ պատասխանեցիր կանչիս: Իմացեք, որ Երկնքում մեծ 
տխրություն է այս ժամանակ, և ծանր սրտով է որ ես բերում եմ ձեզ այս դժվարին 
նորությունը:

Ձեր Մայր
Մայր Փրկության

Մայր Փրկության. Միակ ճանապարհը դեպի 
Հավիտեանկան Կյանք իմ Որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի 
միջոցով է
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Զավա՛կս, ձեզնից ոչ մեկը երբեք չպետք է մոռանա, որ իմ Որդին մեռավ, որպեսզի 
փրկի մարդկությանը: Նա ազատագրեց բոլոր հոգիներին գազանի կապանքից: Նա 
ձեզ բոլորիդ տվեց Փրկության Ընծան, և որպեսզի ստանաք Հավիտենական Կյանք 
դուք պետք է գաք իմ Որդու մոտ և խնդրեք Նրանից այդ Մեծ Ընծան:

Միակ ճանապարհը դեպի Հավիտեանկան Կյանք իմ Որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի 
միջոցով է: Քանի որ նա այնքան գթառատ է, Նա թույլ է տալիս յուրաքանչյուրին 
հնարավորությունը՝ գալ Իր մոտ իրենց սեփական ազատ կամքով: Նա տվել է 
աշխարհին Ճշմարտությունը և Խաչի վրա Իր մահվան Ընծայով բացել է ճանապարհը 
բոլորի համար՝ հավիտենական խաղաղության և Իր Դրախտի մեջ ապրելու:

Շատերը չեն ընդունում իմ Որդուն, ո՛չ էլ հավատում են Աստծուն: Եթե չեք հավատում
Աստծուն կամ չեք ընդունում Փրկության Ընծան, ապա առանձնացնում եք ինքներդ 
ձեզ Աստծուց: Իմ Որդին մի Մեծ Հրաշք կկատարի հոգիներ փրկելու այս Վերջնական 
Առաքելության պատճառով, ներառյալ բոլոր մեղավորների հոգիները, ինչպես նաև 



նրանց, ովքեր մերժում են ճանաչել Աստծո Գոյությունը: Նախազգուշացման 
ընթացքում յուրաքանչյուրը կտեսնի ապացույցը, որ ինքն ունի հոգի, և շատերը 
դարձի կգան: Նրանք, ովքեր դարձի չեն գա և կմնան աթեիստ, նրանց չի կարող տրվել 
Փրկության Ընծան, քանի որ նրանք կմերժեն Նրա Գթասրտության Ձեռքը: Այդ 
հոգիները կմերժեն Նրան ամենաամբարտավան ձևով, և ոչինչ չի կարող փրկել նրանց
ձեր աղոթքներից բացի:

Նրանք, ովքեր կմերժեն իրենց Նոր Դրախտ բերելու ամեն մի փորձ, ամեն մի 
միջամտություն և Գթասրտություն, մի կողմ կնետվեն: Քանի որ նրանցը չի լինի իմ 
Որդու Թագավորությունը, որովհետև իմ Հայրը, Ով մարդկությանը շնորհել է ազատ 
կամքի Ընծան, երբեք չի պարտադրի Իր Կամքը Իր զավակներից ոչ մեկի վրա:

Աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք, որ աթեիստներն ընդունեն Գթասրտության Ձեռքը, որն իմ 
Որսին կերկարի նրանցից յուրաքանչյուրին: Հիշեք աղոթել խաչակրաց աղոթքները 
այդ խեղճ փոքրիկ հոգիներին փրկելու համար:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության 

Իմ Սուրբ Խոսքը չի կարող փոխվել կամ հարմարեցվել, 
այլապես այն կդառնա մեկ այլ բան
Ուրբաթ, 6 սեպտեմբերի, 2013թ., ժ. 18:25

Իմ սիրելի աղջի՛կ, մինչ Ես շարունակում եմ ամեն ջանք գործադրել հասնելու համար 
աշխարհին այս Պատգամների միջոցով, դեռևս Իմ շատ նվիրված հետևորդներ չեն 
կարողանում ընդունել Իմ Ձեռքը: Իմ այդ թանկագին հոգիները խոցելի են, որովհետև 
շատերը չեն կարողանա տեսնել այն ձևը, որով կօգտագործվի իրենց հավատը՝ 
սատարելու համար նոր, շուտով լինելիք պատարագը, որը չի կարողանա պատվել 
Ինձ՝ Հիսուս Քրիստոսին՝ մարդու Որդուն:

Շատերը սխալմամբ կենթադրեն, թե նոր եկեղեցական արարողություններն ու նոր 
պատարագը ոչ մի վնաս չեն կարող հասցնել, չնայած դրանք մեծապես փոփոխված 
կլինեն: Այնքան շատերը լռելյայն հարցականի տակ կդնեն /դրանց/ բովանդակության 
մի մասը, ինչպես նաև ձևաչափը, և տարօրինակ կհամարեն դրանք: Սակայն շատ 
քչերը մարտահրավեր կնետեն դրան, քանի որ կհավատան, թե դրանք օրհնված են 
Եկեղեցու կողմից, և ուստի, հետևում է, որ դրանք չեն կարող սխալ լինել: Նրանք չեն 
հասկանում, որ Իմ Սուրբ Խոսքը չի կարող փոխվել կամ հարմարեցվել, այլապես այն 
կդառնա մեկ այլ բան: Իմ Եկեղեցին անսխալական է, բայց եթե Իմ Եկեղեցում այսպես 
կոչված որևէ սպասավոր կամ առաջնորդ շրջի Աստծո Խոսքը կամ նորից գրի Սուրբ 
Հաղորդության իմաստը, ապա նրանք կհայհոյեն Աստծո դեմ:

Մարդկությունը մերժեց Ինձ և խաչեց, երբ նրանք, ներառյալ Աստծո տաճարներում 
առաջնորդները, ժխտեցին Ճշմարտությունը: Երբ որևէ մեկը ժխտում է 
Ճշմարտությունը, անկախ նրանից թե որքան բարձր է նա կանգնած ձեր մեջ, նա 
մեղավոր է հերձվածության մեջ և Ինձնից չի գալիս: Չնայած դրան, նրանք ձեզ 
կհավատացնեն, թե Ճշմարտությունը սուտ է: Նրանք կմերժեն այն ամենն ինչ Ես եմ 
սովորեցրել ձեզ՝ լիարժեք քրիստոնեական կյանքով ապրելու համար: Նրանք կթքեն 



Ինձ վրա, բայց կառաջնորդեն ձեզ մի ճանապարհով, որն իրենց ասելով ձեզ բերում է 
դեպի Ինձ, բայց այն Ինձ մոտ չի բերի:

Այս բաները, որ կանխասացվել են, շուտով կկատարվեն: Նախապատրաստված եղեք:
Երբ տեսնեք նշանները, ապա իմացեք, որ այս մարգարեությունները կարող են գալ 
միայն Աստծուց:

Ձեր Հիսուս   

Ժամանակն է, որ խաչակրաց աղոթքի խմբեր հիմնվեն և 
տարածվեն աշխարհով մեկ
Կիրակի, 8 սեպտեմբերի, 2013թ., ժ. 21:10

Իմ սիրելի աղջի՛կ, ժամանակն է որ խաչակրաց աղոթքի խմբեր հիմնվեն և տարածվեն
աշխարհով մեկ: Այդ աղոթքները տրվում են Աստծո Զորությամբ, և մեծ հրաշքներ են 
կապվում դրանց հետ:

Այդ աղոթքները կտարածեն դարձ, կապահովեն ֆիզիկական բժշկումներ և 
կթուլացնեն պատերազմի, սովի և աղքատության ազդեցությունը: Այսօր Ես շնորհում 
եմ ձեզ մի նոր աղոթք, որը կօգնի նվազեցնել այն սոսկալի տառապանքը, որը կբերվի 
պատերազմի միջոցով:

Խաչակրաց աղոթք (120) Դադարեցնել պատերազմի տարածումը.

Ով իմ քաղցր Հիսու՛ս, հեռացրու պատերազմները, որոնք ոչնչացնում են 
մարդկությունը:
Պաշտպանիր անմեղներին տառապելուց:
Պաշտպանիր այն հոգիներին, ովքեր փորձում են ճշմարիտ խաղաղություն բերել:
Բաց նրանց սրտերը, ովքեր վշտացած են պատերազմի ցավից:
Պաշտպանիր երիտասարդներին և խոցելիներին:
Փրկիր բոլոր հոգիներին, որոնց կյանքն ավերվել է պատերազմից:
Զորացրու մեզ բոլորիս, սիրելի Հիսու՛ս, ովքեր աղոթում են Աստծո բոլոր զավակների 
հոգիների համար և տուր մեզ Շնորհը՝ դիմանալու այն տառապանքին, որը կտրվի 
մեզ պայքարի ժամանակներում:
Մենք խնդրում ենք Քեզ դադարեցնել պատերազմի տարածումը և բերել հոգիներին Քո
Սրտի Սուրբ Ապաստարանի մեջ:
Ամեն:

Գնացեք, բոլորդ, որ լսում եք Ինձ, և խնդրեք Ինձնից այն Շնորհները, որոնց կարիքը 
կունենաք, որպեսզի դիմանաք Իմ Ցավին այս ժամանակ:

Ձեր Հիսուս

Որքան շատ են ատում ձեզ, Իմ աշակերտներ, այնքան 
շատ եք դուք սիրված Աստծուց
Երեքշաբթի, 10 սեպտեմբերի, 2013թ., ժ. 23:45



Իմ սիրելի աղջի՛կ, մի՞թե չգիտես, որ մինչ ձեզնից ավելի շատերն են հետևում Իմ 
Պատգամներին, քեզ կտանջեն նրանք, ովքեր ցանկանում են լռեցնել Իմ Ձայնը:

Մինչ այս Առաքելությունը շարունակվում է Իմ սիրելի Հոր Հրամանով, ամեն ջանք 
գործ կդրվի, հատկապես նրանց կողմից ովքեր երկրի վրայի Իմ Եկեղեցում 
հակառակվում են այս Պատգամներին, որպեսզի ստիպեն ձեզ չհետևել դրանց: Այդ 
առարկությունները կավելանան, և ամեն տեսակ շրջված տրամաբանություն, 
Ճշմարտության ամբարտավան մերժում ու կեղծ աստվածաբանություն 
կօգտագործվի՝ խեղդելու համար Աստծո Ձայնը:

Որքան շատ են ատում ձեզ, Իմ աշակերտնե՛ր, այնքան շատ եք դուք սիրված 
Աստծուց, որովհետև միայն նրանք կտառապեն այս ձևով, ովքեր հետևում են Ինձ և 
ապրում իրենց կյանքը Իմ Ուսուցումներին համապատասխան: Եթե աշխարհը ձեզ 
բարձրացնում է, պատվում և ընտրում որպես մի կենդանի սրբի, ուր ոչ մի թերություն 
չի գտնվում և ձեր ուղիների սխալը հանրայնորեն որոշված չէ, ապա դուք Աստծուց 
չեք ընտրված, քանի որ դուք չեք հնազանդվում նրան, ինչ ակնկալվում է Աստծո 
սպասավորներից: Առանց Ճշմարտությունն արտահայտելու և Իմ Ճշմարտությունը 
շրջելով, որպեսզի ինքներդ ձեզ բարձրացնեք աշխարհի աչքում, դուք մի կողմ 
կնետվեք, մինչ Ես փնտրում եմ Իմ ճշմարիտ սպասավորներին:

Իմ ճշմարիտ սպասավորները սիրում են Ինձ և ազդված են Իմ Սուրբ Հոգուց: Նրանց 
վիշտը, որն արտահայտված է նրանց աչքերում որովհետև նրանք տառապում են Ինձ 
հետ, կարող են հստակորեն տեսնել նրանք, ում տրվել է Սուրբ Հոգու Ընծան: Այդ 
խեղճ հոգիները երբեք չեն արհամարհում ուրիշներին, ո՛չ էլ փորձում են փակել 
Աստծո Խոսքի ճանապարհը, քանի որ նրանք անկարող են անել դա: 

Դուք պետք է շատ աղոթեք այս ժամանակ, դուք բոլո՛րդ, քանի որ Իմ այդ սուրբ 
սպասավորները հարձակման տակ են Իմ պատճառով: Ես կանգնած եմ նրանց հետ, 
բայց շատերը կընկնեն և կփշրվեն լուռ մնալու ճնշման տակ, երբ նրանց կստիպեն 
իրենց հոտին երկայացնել ստերի գալիք վարդապետությունը:

Ձեր Հիսուս

Մայր Փրկության. Ձեզ կծաղրեն այն պատճառով, որ չեք 
կարողանա ճանաչել կաթոլիկության նոր 
մեկնաբանությունը
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Զավա՛կս, մեծ վշտի այս ժամանակ իմ Սիրտը միահյուսված է իմ սիրելի Որդու՝ 
Հիսուս Քրիստոսի Սրտին, երբ Աստծո բոլոր զավակների հալածանքն ավելանում է:

Յուրաքանչյուր անձ աշխարհում կտառապի, հատկապես նրանք ովքեր առանց փողի 
են, առանաց իշխանության կամ ունեցվածքի նրանց ագահության պատճառով, ովքեր 
վերահսկում են շատ ազգերի: Իմ Աշխատանքը՝ օգնել իմ Որդուն հասնելու 
մարդկությանը փրկելու Իր Ուխտի վերջնական մասին, սկսել է երևալ տարբեր 
ձևերով: Ես, Աստծո Զորությամբ, դեպի իմ Որդու Պաշտպանության Ապաստարանը 
ուղղություն կտամ բոլոր նրանց, ովքեր հուսահատված են վշտից` իրենց կյանքում 
տառապանքների պատճառով: Նրանք, ովքեր ստիպված կլինեն կրել այդպիսի 



աղքատություն, սով, տառապանք, անարդարություն, ինչ էլ որ ուզում է դա լինի, 
կսփոփվեն, եթե խնդրեն ինձ աղոթել իրենց համար:

Ձեզնից նրանք, ովքեր ստիպված  են տառապել այն պատճառով որ վկայություն են 
տալիս Հիսուս Քրիստոսի համար՝ մարդկության Փրկչի համար, ձեզ կտրվի լրացուցիչ
զորություն այս ժամանակ, երբ խնդրեք ինձ օգնել ձեզ: Շուտով ականատես կլինեք իմ 
Որդու Եկեղեցու ներսում ամենանմեծ անարդարությանը, ուր թե՛ սովորական 
հավատացյալները և թե՛ սրբազան սպասավորները միանման կմեղադրվեն Հիսուս 
Քրիստոսի Ուսուցումների հանդեպ անհնազանդության մեջ:

Ձեզ կխնդրեն երդում տալ, որը պետք է ասվի ինչպես առաքելական հավատամքը, 
հայտարարելու համար ձեր հավատարմությունը Աստծուն պաշտելու փոփոխված 
ձևին: Այդ երդումն ասելով, որը չի ճանաչվում Ամենասուրբ Աստվածաշնչում, դուք 
կդնեք ձեր հոգին մեծ վտանգի մեջ: Պատարագը կփոփոխվի և նոր ավելացումներ 
կհայտարարվեն, մինչդեռ  տարիներ շարունակ ասված /պատարագի/  այլ մասեր 
այլևս չեն հայտարարվի: Այդ չար պլանը կարդարացվի որովհետև նրանք կվերցնեն 
իմ Որդուն առնչվող բոլոր բնութագրիչները և կհայտարարեն թե դա է այդ 
փոփոխությունների պատճառը:

Ահա թե ինչու ձեզնից նրանց համար, ովքեր հավատարիմ են իմ Որդուն, դա 
բավականին անհանգստացնող կլինի, և ձեր հոգիները մեծապես կտառապեն: Եվ 
մինչ դուք կշարունակեք պատվել իմ Որդուն, ձեզ կծաղրեն այն պատճառով, որ չեք 
կարողանա ճանաչել կաթոլիկության և քրիստոնեության նոր մեկնաբանությունը: 
Դուք երբեք չպետք է կորցնեք արիությունը այդ փորձությունների ընթացքում, 
որովհետև դուք, սիրելի զավակնե՛ր, վայելում եք Աստծո բարեհաճությունը, և Նա 
կմնա ձեզ հետ ճիշտ մինչև վերջը:

Երբեք չշրջվեք Ճշմարտությունից: Երբեք չհավատաք որևէ բանի, որն Աստծուց չի 
գալիս:

Ձեր սիրող Մայր 
Մայր Փրկության

Ձեզնից նրանք, ովքեր մեծապես տառապում են և կարող 
է կորցրած լինեն ամբողջ հույսը կյանքում, իմացեք, որ 
դուք Իմ Սրտի մեջ եք
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ Սիրտը տենչում է աշխարհի և նրա մեջ ապրող յուրաքանչյուրի 
համար, և Ես խոստանում եմ ձեզ, որ Ես ամեն ինչ կանեմ միավորելու համար ձեզ 
բոլորիդ՝ Աստծո զավակներիդ, Իմ Սրտի մեջ:

Ես սիրում եմ յուրաքանչյուր տղամարդու, կնոջ և երեխայի, անկախ նրանից թե ով են 
նրանք՝ հզոր, հարուստ, ազդեցիկ, խոնարհ, աղքատ կամ պարզապես սովորական 
կյանքով ապրող հասարակ մարդիկ: Դուք բոլորդ ընտրվել եք ծնվելու Իմ Հոր կողմից, 
Ով արարել է ձեզ: Յուրաքանչյուր հոգի ունի նպատակ, և ձեզանից յուրաքանչյուրն 
Աստծո փայփայած զավակ է:



Ձեզնից նրանք, ովքեր մեծապես տառապում են և կարող է կորցրած լինեն ամբողջ 
հույսը կյանքում, իմացեք, որ դուք Իմ Սրտի մեջ եք, և Ես խորապես զգում եմ ձեր 
ցավը: Ես տառապում եմ ձեր ներսում: Դուք երբեք չպետք է հուսահատվեք, որովհետև
Ես ձեզ համար տեղ ունեմ Իմ Դրախտի մեջ: Երբ դուք կորցնում եք հույսը, ձեր մեջքն 
եք շրջում ապագայի հանդեպ, որը լի է Իմ Լույսով: Այդ ապագան Իմ Ընծան է ձեզ, և 
ամեն ինչ Իմն է: Ես կվերցնեմ ձեր անհանգստությունը: Պարզապես կանչեք Ինձ և 
ասեք. <<Հիսուս, հեռացրու իմ սարսափելի ցավն ու տառապանքը և թույլ տուր ինձ 
զգալ Քո Սերը>>, և Ես վայրկենապես վեր կբարձրացնեմ ձեր ծանր բեռը:

Երբ դատարկ եք զգում և հավատացած եք թե ոչ մեկը ճշմարիտ չի սիրում ձեզ, պետք 
է իմանաք, որ Ես Եմ այդտեղ ձեր կողքին, որովհետև Ես միշտ կսիրեմ ձեզ, անկախ 
նրանից թե որքան հեռու եք մոլորվել: Երբ հավատացած եք թե ոչինչ չունեք, որի 
համար ապրեք, ապա իմացեք որ Իմ Նոր Դրախտը կտա ձեզ Հավիտենական Կյանք: 
Բայց սկզբից դուք պետք է դիմանաք ձեր տառապանքին այս կյանքում:Սակայն Ես 
կթեթևացնեմ ձեր տառապանքը, և դուք միայն պետք է խնդրեք Ինձ դա:

Ձեզնից շատեերն են իրենց զգում անարժան, չսիրված, անհաջողակ, չկայացած և քիչ 
բանի օգտակար: Դուք այդպես եք զգում, որովհետև աշխարհը բռնված է այսպես 
կոչված հաջողությամբ և նկրտումներով: Թվում է թե միայն քչերը, ընտրյալներն են 
հասնում այդպիսի մեծ բարձունքների: Համաշխարհային լրատվամիջոցների կողմից 
ստեղծված ճնշումները՝ հարստությունն ու գեղեցկությունը տոնելու նպատակով 
ծառայում են  միայն հասարակ մարդկանց վստահությունը ոչնչացնելուն: 
Անհրաժեշտ չէ ազդել ուրիշների վրա: Անհրաժեշտ չէ, ոչ էլ ցանկալի, ազդել Ինձ վրա 
ձեր այսպես կոչված հաջողությամբ: Ամեն դեպքում, շատ աշխատեք: Օգտագործեք 
Աստծուց ձեզ տրված տաղանդները, բայց օգտագործեք դրանք որպեսզի ծառայեք 
ուրիշներին և բոլորի բարօրության համար: Բայց իմացեք հետևյալը: Խեղճերին, 
հոգով խոնարհներին և Իմ՝ Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ պարզ սեր ունեցողներին է, որ
Ես վեր կբարձրացնեմ ամենամեծ փառքի մեջ Իմ Թագավորությունում: Նրանք, ովքեր 
տառապում են հիմա, երբեք նորից չեն տառապի Իմ Նոր Դրախտում:

Ձեզ բոլորիդ հավաքելու համար գալու Իմ Խոստումը կիրականացվի Իմ Երկրորդ 
Գալուստի ընթացքում: Ցանկանալով և ուրախությամբ սպասեք այդ օրվան, քանի որ 
այն հեռու չէ, և այդ ժամանակ Ես կբերեմ ձեզ սիրո, ուրախության, երջանկության և 
Հավիտենական Կյանքի Ընծաները: Տոկացեք և եկեք Ինձ մոտ: Ես Եմ ձեզ հետ: Ես 
երբեք չեմ լքի ձեզ, բայց դուք չպետք է առանձնացնեք ձեզ Ինձնից, որովհետև եթե 
առանձնացնեք, կորած կլինեք Ինձ համար: Եկեք, դրեք ձեր գլուխը Իմ Ուսի վրա: Թույլ
տվեք Ինձ սփոփել ձեզ: Թույլ տվեք Ինձ վերջ դնել ձեր վշտին: Թույլ տվեք Ինձ սրբել 
ձեր արցունքները: Թույլ տվեք Ինձ շնորհել ձեզ Իմ Խաղաղությունը:

Ես շնորհում եմ ձեզ մի յուրահատուկ Օրհնություն հիմա: Վերցրեք այն: Ընդունեք Իմ 
Ձեռքը, և ամեն ինչ լավ կլինի: Ես սիրում եմ ձեզ:

Ձեր Հիսուս

Խավարի ուսմունքը՝ մեծ ուրացությունը , որը դուրս կգա 
Իմ Եկեղեցու երիկամներից, կիջնի ինչպես մի մեծ խիտ 
մառախուղ
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես Եմ Ձայնը ձեր մեջ, որ փորձում Եմ Ինձ լսելի դարձնել այն 
առաջնորդների  մեջ, ովքեր հավատի ուրացություն են տարածում և ղեկավարում են 
երկրի չորս անկյուններում:

Խավարի ուսմունքը՝ մեծ ուրացությունը, որը դուրս կգա Իմ Եկեղեցու երիկամներից, 
շատ շուտով կիջնի ինչպես մի մեծ խիտ մառախուղ բոլոր ոչինչ չկասկածող 
քրիստոնյաների վրա: Ճշմարտությունը ճնշելու պլանը սկսվել է, և շուտով Իմ Սուրբ 
Վարդապետության շրջված տարբերակը պարզ կդառնա ձեզնից շատերի համար: 
Բայց, մինչ նրանք առևտուր կանեն /կփոխեն/ Ճշմարտությունը ստերի հետ, Սուրբ 
Հոգին կբարձրանա Իմ թշնամիների դեմ: Իմ Լույսը դեռևս տեսանելի կլինի այն 
ամբողջ խառնաշփոթության մեջ, որը բոլոր ժամանակների ամենամեծ ուրացության 
առաջնորդները կբերեն աշխարհի վրա: Նրանք չեն հանգստանա մինչև աշխարհը 
չդառնա հեթանոս՝ առանց Իմ՝ Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ սիրո:

Աշխարհիկ աշխարհը կհամարվի արդարը, այնպիսին, ուր յուրաքանչյուր մարդ 
կխրախուսվի հետևելու իր սեփական կրքերին ու ցանկություններին: Ամեն ջանք 
գործ կդրվի՝ նվազեցնելու համար Սուրբ Հոգու Ներկայությունը: Նրանք կմերժեն 
Խաչի վրա Իմ Տառապանքը և փրկություն վաստակելու անհրաժեշտության 
կարևորությունը, չնայած այն կտրվի յուրաքանչյուրին, ով ազատագրում է ինքն իրեն 
դեպի Ինձ և խնդրում է Իմ Գթասրտությունը: Նրանք սոսկ ստիպողաբար ստեր չեն 
պարտադրի Աստծո զավակներին Իմ և Իմ Ուսուցումների մասին, նրանք կհալածեն 
նրանց, ովքեր հարցականի տակ կդնեն այդպիսի ստերը:

Նրանք, ովքեր ներսից մարտահրավեր կնետեն Իմ Եկեղեցու առաջնորդին,  նրանց 
հետ կվարվեն կոպտորեն և գթասրտության մի մասնիկ իսկ ցույց չի տվի: Ձեզնից 
նրանք, ովքեր ընդունում են կեղծ վարդապետություններ նրանցից, ովքեր ասում են 
թե իրենք ներկայացնում են Իմ Եկեղեցին, և ձեր սրտում գիտեք, որ դրանք չեն կարող 
գալ Ինձնից, ապա Ես կօգնեմ ձեզ: Ես կսփոփեմ ձեզ, մինչ կառաջնորդեմ: Դուք երբեք 
չպետք է մերժեք Ճշմարտությունը կամ տեղի տաք նրանց, ում ցանկությունը 
իշխանության հանդեպ նշանակում է, որ նրանք կստեն Իմ Անվամբ, եթե կարող են 
մնալ բարեհաճ հարաբերությունների մեջ Իմ թշնամիների հետ: Ձեր հավատքը 
ճշմարիտ փորձության կենթարկվի:

Ես գալիս եմ հիմա բերելու համար ձեզ Ճշմարտությունը, միայն այն պատճառով, որ 
ձեզ կմերժեն Ճշմարտությունը: Երբ դա տեղի ունենա, ձեզ թույլ չեն տա հայտարարել 
Ճշմարտությունը ուրիշ հոգիների, ովքեր չեն կարող գոյատևել առանց դրա:

Աղոթեք ձեր սեփական հոգիների հանդեպ Գթասրտության համար և նրանց համար, 
ուվքեր կտարվեն մեծ սխալի մեջ Իմ թշնամիների կողմից:

ՁԵր Հիսուս 

Մայր Փրկության. Այս Մեդալիոնները դարձի կբերեն այն
բոլոր հոգիներին, ովքեր բաց են իմ Որդու՝ Հիսուս 
Քրիստոսի Գթասրտության հանդեպ
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Զավա՛կս, ճիշտ ինչպես Ես սիրեցի իմ Որդուն հենց առաջին պահից երբ նայեցի Նրա 
գեղեցիկ Դեմքին, նույն կերպ ես սիրում եմ Աստծո բոլոր զավակներին ինչպես իմ 
սեփականը:

Ես Աստծո Մայրն եմ, բայց ես նաև Աստծո բոլոր զավակների Մայրն եմ, ինչպես որ 
խոստացել եմ օգնել նրանց իրենց վերջնական փրկության պահին: Իմ Որդին, երբ ինձ
թագադրեց Երկնքում իմ Թագադրման ժամանակ, տվեց ինձ իշխանությունը՝ 
դառնալու տասներկու ցեղերի՝ Նոր Երուսաղեմում տասներկու ազգերի Մայրը: 
Նախքան այդ օրը կբացվի, ես՝ որպես Փրկության Մայր, կփնտրեմ հոգիներ ամենուր 
և կբերեմ նրանց դեպի Իմ Որդին: Ես օգնում եմ Նրան այս դժվարին առաջադրանքում,
և ինչպես իմ Սիրտը միահյուսված է Նրա Սրտին, նույն կերպ Այն միահյուսված է 
նրանց սրտերին, ովքեր ճշմարիտ սիրում են իմ Որդուն:

Որպես ձեր Մայր, ես սիրում եմ Աստծո բոլոր զավակներին: Ես զգում եմ միևնույն 
սերը  ձեզնից յուրաքանչյուրի հանդեպ, ինչպես ցանկացած մայր կզգա այն իր 
փոքրիկների հանդեպ: Ես Աստծո զավակներին տեսնում եմ այնպես, ասես նրանք 
բոլորն էլ փոքրիկ երեխաներ են: Ես զգում եմ նրանց ցավը: Ես տառապում եմ իմ 
Որդու հետ երբ Նա նայում է այն մեղավորներին, ովքեր մերժում են այն Սերը որ Նա 
ունի նրանց հանդեպ: Որքան է Նա տառապում նրանց վրա, և որքան շատ 
արցունքներ եմ հիմա ես թափում մինչ դիտում եմ թե մարդու չարությունն ինչպես է 
աճում մեղքի տարածման պատճառով: Չնայած դրան, աշխարհում դեռևս շատ սեր 
կա կենդանի: Այդ սերը, երբ այն մաքուր է, կդիմագրավի խավարին և ինչպես փարոս 
հոգիներ կգրավի դեպի իրեն: Այս կերպ է որ Աստված կաշխատի մարդկությանը 
լուսավորելու համար: Նա կօգտագործի նրանց սերը, ովքեր սիրում են Իրեն, որպեսզի
դեպի Իրեն բերի մնացածների հոգիները:

Իմ պարտականությունն է որքան հնարավոր է շատ հոգիների առաջարկել իրենց 
հոգիները փրկելու հնարավորությունը: Ես անում եմ դա երևումների միջոցով, որոնց 
մասին վկայություններ են տալիս երբ ես երևում եմ, որպեսզի վառեմ մեղավորների 
հավատն ամենուր: Ես հիմա դա անում եմ՝ տալով Փրկության Մեդալիոնը: Զավա՛կս, 
ինչպես ասել եմ, այս Մեդալիոնը պետք է մատչելի լինի աշխարհին քո միջոցով, և քեզ
տրված իմ հրահանգների հիման վրա: Այդ հրահանգները միայն քեզ են հայտնի 
դարձվում: Այս Մեդալիոնները դարձի կբերեն բոլոր հոգիներին, ովքեր բաց են Իմ 
Որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի Գթասրտության առջև: Սա կհանգեցնի միլիոնավոր 
մարդկանց դարձին:

Շնորհակալ եմ, զավակնե՛րս, ձեր սրտերն իմ՝ ձեր Մոր հանդեպ բացելու համար, և իմ
սիրելի Որդուն՝ Հիսուս Քրիստոսին, մարդկության Փրկչին հնազանդություն ցույց 
տալու համար:

Ձեր Մայր
Մայր Փրկության

Աշխարհն ազատագրելու Իմ Պլանները հիմա 
իրականացվում են: Ամեն ինչ իր տեղում է հիմա
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, աշխարհն ազատագրելու Իմ բոլոր Պլանները իրականացվում են: 
Ամեն ինչ իր տեղում է: Իմ բանակը կազմված է: Նրանք հիմա կաճեն և կտարածվեն 
ամենուրեք, իրենց հետ բերելով այն բազմաթիվ հոգիներին, որոնց Ես տենչում եմ: Այդ
բանակին մեծ Շնորհներ են տրվել Իմ կողմից և Սուրբ Հոգու Զորությամբ նրանք 
քրիստոնեության բոցը վառ կպահեն և կտանեն Ճշմարտության Ջահը մինչև Վերջին 
Օրը: Նրանք կտանեն Աստծո Լույսը մինչև ամենամութ անկյունը և կբացեն 
միլիոնավորների արչքերը Աստծո Ճշմարիտ Խոսքի հանդեպ մինչ հավատի 
ուրացությունը խժռում է Իմ Եկեղեցին երկրի վրա: Ես շնորհում եմ նրանց այս 
խաչակրաց աղթքը՝ օգնելու նրանց իրենց հավատարմությունը երդվել Ինձ:

Խաչակրաղ աղոթք (121) Հավատարմություն Հիսուս Քրիստոսի բանակին.

Մենք կանգնած ենք՝ միավորված Քո Սուրբ Սրտին, սիրելի Հիսու՛ս:
Մենք իշխանությամբ խոսում ենք Աստծո Ճշմարիտ Խոսքը:
Մենք կգնանք մինչև աշխարհի ծայրերը՝ տարածելու Ճշմարտւթյունը:
Մենք երբեք չենք ընդունի որևէ կեղծ ուսմունք Քո Անվամբ, բացի նրանից, որը Դու 
Ինքդ ես ուսուցանել մեզ:
Մենք մնում ենք ճշմարիտ, հավատարիմ և ամուր մեեր հավատքի մեջ:
Մենք սիրով և կարեկցանքով կվարվենք նրանց հետ, ովքեր դավաճանում են Քեզ՝ 
հույսով, որ նրանք հետ կվերադառնան դեպի Քեզ:
Մենք կլինենք հաստատուն, բայց համբերատար նրանց հանդեպ, ովքեր հալածում են 
մեզ Քո Անվամբ:
Մենք հաղթական կքայլենք ողջ ճանապարհը դեպի Քո Նոր Դրախտը:
Մենք խոստանում ենք, որ մեր ցավի և տառապանքի միջոցով Քեզ մոտ կբերենք այն 
բոլոր հոգիներին, ովքեր քաղցած են Քո Սիրուն:
Խնդրում ենք, ընդունիր մեր աղոթքները աշխարհի բոլոր մեղավորների համար, 
որպեսզի կարողանանք դառնալ մեկ ընտանիք, միավորված Քո հանդեպ սիրո մեջ, 
Խաղաղության նոր դարաշրջանում: Ամեն:

Գնացեք, Իմ մնացորդ բանա՛կ, իմանալով, որ ձեզ կտրվի այն ողջ օգնությունն ու 
Շնորհները՝ հաջողության հասնելու երկրի վրա այս վերջին սուրբ Առաքելության մեջ,
որպեսզի Ես կարողանամ հավաքել Աստծո բոլոր զավակներին այս երկրի երեսից և 
բերեմ նրանց Իմ նոր դրախտ:

Ձեր Հիսուս

Հայր Աստված. Նրանց համար, ովքեր ծնվել են հեթանոս 
ընտանիքներում, ոչ իրենց մեղքով, Ես նրանց 
Գթասրտություն կշնորհեմ
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, մարդկային ռասան մեծապես անտեղյակ է Իմ Գոյությանը: Այնքան
շատերը քիչ գիտեն Իմ՝ իրենց Հոր, Արարչի մասին: Իմ սրբազան սպասավորները, 
ներառյալ նրանք, ովքեր հավատում են Ինձ՝ ամեն ինչի գոյության Արարչին, չեն 
կարողացել նախապատրաստել մարդկությանը այն պատժին, որը նրանց առջևում է, 
եթե նրանք չճանաչեն իրենց ուղիների սխալը:



<<Ամեն ինչ լավ կլինի>> հավատալու ցանկությունը նշանակում է, որ Իմ 
զավակներից շատերը չեն հավատում դժոխքի գոյությանը: Սա մի վայր է, ուր գնում 
են այն մարդիկ, ովքեր մերժում են Իմ Գթասրտությունը՝ հոգիներ փրկելու Իմ 
միջամտությունը: Մահացու մեղքը, եթե այն չի ջնջվել ապաշխարության միջոցով, 
հոգիներին տանում է դժոխքի անդունդը: Նրանք, ովքեր կարող է մահացու մեղքի մեջ 
չլինեն, բայց չեն հավատաում Ինձ, և դրա փոխարեն հավատում են մի գոյության, որը 
ստեղծվել և հորինվել է իրենց մտքերի մեջ կեղծ կուռքերի կողմից, վախենալու շատ 
բան ունեն:

Մերժեք Ինձ՝ ձեր Արարչին և կշրջվեք Իմ դեմ: Դուք կկտրեք ձեզ /Ինձնից/: Ձեզնից 
շատերը, երբ Իմ Աստվածայնության Ճշմարտությունը բացահայտվի ձեզ, կատաղի 
կերպով կհակառակվեք Ինձ, և ինչ էլ որ Ես անեմ, չի փրկի ձեզ դժոխքի կրակներից: 
Ես կարող եմ օգտագործել ամեն մի Աստվածային Զորություն, բայց Ես երբեք չեմ 
կարող ստիպել ձեզ, որ ընդունեք Իմ Գթասրտությունը: Ձեզ ոչինչ չի օգնի, ընտրյալ 
հոգիների աղոթքներից բացի: Դա նշանակում է, որ դուք երբեք չեք տեսնի Իմ Դեմքը: 
Ով էլ որ ասում է ձեզ, թե նշանակություն չունի եթե չեք ընդունում Իմ Գոյությունը, 
ստում է: Միայն նրանք, ովքեր ընդունում են Ինձ, և Իմ միակ Որդու Գթասրտության 
միջոցով, կարող են մտնել Իմ Թագավորություն: Եթե բարի և սիրող հոգի ես և 
կշարունակես մերժել Ինձ նույնիսկ այն ժամանակ երբ Ճշմարտությունը հայտնի 
դարձվի քեզ, դու նույնպես մի կողմ կնետվես Ինձնից: Հավիտենական Կյանքը քոնը չի 
լինի:

Հիմա Ես ձեզ բոլորիդ վրա շնորհում եմ Մաքրագործման Ընծան, բայց հատկապես՝ 
աթեիստներին և հեթանոսներին: Այդ Մաքրագործումը ցավոտ կլինի, բայց շատ 
դեպքերում այն կբացի նրանց աչքերը Ճշմարտության հանդեպ: Նրանց համար, ովքեր
ծնվել են հեթանոս ընտանիքներում, ոչ իրենց մեղքով, Ես նրանց Գթասրտություն 
կշնորհեմ: Բայց ձեզնից նրանց, ում տրվել է Ավետարանը և ովքեր գիտեն Եռանձն 
Աստծո Գոյության մասին և հիմա մերժում են Ինձ, նրանց համար քիչ հույս կա, եթե 
ետ չշրջվեք և չքավեք ձեր մեղքերը: Հետո դուք պետք է խնդրեք ձեր հոգու փրկության 
համար:

Ձեր Հայր
Աստված Ամենաբարձրյալ  

Ես գալիս եմ, որ տանեմ ձեզ Իմ Հոր մոտ: Ես գալիս եմ՝ 
իրականացնելու Նրա Աստվածային Կամքը և 
ավարտելու Ուխտը
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ դժվարին ես գտնում այս Աշխատանքը և տատանվում ես 
աշխարհին տալ վատ նորություններ, պետք է հասկանաս, որ դու միայն 
պատգամատարն ես: Դու Սուրբ Աստծո՝ Ամենաբարձրյալի գործիք ես, և քո 
պարտականությունն է պատասխանել Նրա Կանչին: Քո հնազանդությունն էական է, 
և դու չպետք է վախենաս այն հանդիմանություններից, որոնք կհասնեն քեզ որպես 
Աստծո մարգարեի:



Բոլոր կանխասացված իրադարձությունները դրվել են սկզբից և կազմում են Աստծո 
Պլանի մի մասը՝ վերջապես ավարտելու Նրա զավակներին հավաքելու Ուխտը, 
որպեսզի նրանք կարողանան ապրել Նրա Աստվածային Կամքի հետ 
ներդաշնակության մեջ: Իմ Հոր հիրերխիայի և չարի  միջև վերջնական մարտը 
նշանակում է, որ շատ մարդիկ, ովքեր իրենց բաց են թողնում, կվարակվեն մեղքով և 
կշրջվեն իրենց եղբայրենրի դեմ, ովքեր հավատարիմ են մնում Աստծուն:

Երբ մարտը մղվում է, շատ չար վայրագություներ կկատարվեն Աստծո թշնամիների 
կողմից Նրա սիրելի զավակների դեմ: Բայց, ինչպես Ես ձեզ նախկինում ասել եմ, 
նրանք կարող են անել միան այդքանը, քանի որ չունեն զորություն ոչնչացնելու 
մարդկությունը, չնայած հավատացած են թե կարող են:

Հանգիստ եղեք, դուք բոլո՛րդ, որովհետև Իմ Հայրը կմիջամտի նրանց չար 
գործողություններին, ովքեր ցանկանում են վերահսկել բոլոր ազգերին, և Նա 
կհարվածի նրանց, ովքեր համարձակվում են վնասել Իր զավակներին, մահով: Շատ 
խեղճ հոգիներ կտառապեն այդ հալածանքների ընթացքում, բայց Իմ Հայրը 
ամենագթառատն է: Նրա Զորությանը հնարավոր չէ դիպչել: Նրա Ձեռքն 
ամենակարող է: Նա կարող է ցանկացած ժամանակ մի կողմ նետել Իր թշնամիներին: 
Բայց կանխասացված մարգարեությունները, և որոնք պետք է կատարվեն մինչև Իմ 
Երկրորդ Գալուստը, իրականություն են: Դրանք կծավալվեն այնպիսի ձևով, որ 
ակնհայտ չի լինի ձեզ բոլորիդ, բայց իմացեք հետևյալը: Աղոթքը ձեր զենքն է: Աղոթքը 
կապահովի ձեզ այն սպառազինությամբ, որի կարիքն ունեք՝ պարտության մատնելու 
չարին: Աղոթքը կթուլացնի պատերազմի ազդեցությունը, տառապանքը և Աստծո 
թշնամիների կողմից մարդկային ռասայի վրա պարտադրված ամեն տեսակ 
հալածանք: Աղոթքը կփրկի ձեզ և բոլոր նրանց, ում համար դուք աղոթում եք: Ձեր 
աղոթքները կոչնչացնեն չարիքը, և երբ Մեծ Օրը գա, դուք ուրախության արցունքներ 
կթափեք, երբ տեսնեք Նոր Սերունդը, այն միլիարդավոր մարդկանց, ավքեր փրկվել 
են, որովհետև դուք պատասխանել եք Իմ Կանչին:

Մինչ Իմ Պատգամները բերում են տխրության, վախի, հիասթափության խառնուրդ, 
դրանք նաև բերում են հույս, որովհետև շատ դարձ են ստեղծում: Իմ Հոր Պլանը 
հայտնի չէ ձեզնից շատերին: Դուք պետք է հասկանաք հետևյալը: Նրա Պլանը 
կոչնչացնի Նրա բոլոր թշնամիներին: Թույլ տալով որ այդ բոլոր փորձությունները 
տեղի ունենան, Նա վերջապես կազատագրի մարդկային ռասան մեղքի կապանքից: 
Համբերատար եղեք, հանգիստ եղեք: Քանի որ շուտով ուրախությունը, սերն ու 
խաղաղությունը վերջապես կլինեն ձերը հավիտյան:

Ես գալիս եմ միայն որովհետև մենք որպես մեկ ենք՝ մեկ սուրբ ընտանիք Աստծո 
Թագավորությունում: Ես գալիս եմ, որ տանեմ ձեզ Իմ Հոր մոտ: Ես գալիս եմ 
կատարելու Աստվածային Կամքը և ավարտելու Ուխտը: Ես գալիս եմ որ բերեմ ձեզ 
Ճշմարտությունը:

Ձեր սիրող Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Իմ Երկրորդ Գալուստին Ես կդատեմ այդ ժամանակ 
երկրի վրա կենդանի մնացած յուրաքանչյուր 



անձնավորության ըստ նրա, թե իրենք ինչ են արել 
Աստծո Փառքի համար
Չորեքշաբթի, 18 սեպտեմբերի, 2013թ., ժ. 17:08

Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ Ես ասացի, թե նորից կգամ՝ դատելու ողջերին ու մեռածներին, 
Ես ի նկատի ունեի հենց դա: Առաջին Դատաստանը պետք է իրականացվի, և դրանով 
Ես ի նկատի ունեմ որ Իմ Երկրորդ Գալուստին Ես դատելու եմ այդ ժամանակ երկրի 
վրա կենդանի մնացած յուրաքանչյուր անձնավորության ըստ նրա, թե իրենք ինչ են 
արել Աստծո Փառքի համար: Իմ Դատաստանը կլինի խիստ, քանի որ այդ էտապում 
Իմ Գթասրտությունն արդեն հեղված կլինի երկրի վրա:

Ձեզնից նրանք, ովքեր վճռական կմնան մինչև վերջ Ինձ մերժելու մեջ, չնայած 
Ճշմարտությունը ձեզ հայտնի դարձված կլինի, մի կողմ կնետվեն Ինձնից: Դուք երբեք 
չեք ընդունի Իմ Գթասրտությունը, անկախ նրանից թե Ես որքան կաղերսեմ ձեր 
փրկության համար: Իմ հանդեպ ձեր մերժումն ու ատելությունը կբերեն ձեզ 
հավիտենական տառապանք, և Ես դառն ու վշտալի արցունքներ կհեղեմ ձեզ համար: 
Ո՜հ, որքան կձգտեք դուք երկրի հարմարություններին, չնայած դուք վատնել եք ձեր 
ժամանակն այնտեղ չարությամբ փնտրելով մեղսալի հաճույքներ և իշխանություն և 
ճնշել ուրիշներին: Երկիրը կթվա մի վաղուց կորած դրախտի պես երբ ճչաք Ինձ 
Օգնության խավարի խորքերից:

Ձեզնից նրանք, ովքեր սիրում են Ինձ, բայց այդ հոգիներն աղտոտվել են մեղքով, 
չպետք է վախենան, որովհետև Ես կկլանեմ ձեզ Իմ Գթասրտությամբ, երբ խնդրեք դա: 
Բոլոր մեղավորները կփրկվեն, եթե ազատագրեն իրենք իրենց Իմ Աչքում, անկախ 
նրանից, թե որքան ծանր են նրանց մեղքերը:

Ապրողները, ովքեր Իմ Բարեհաճության մեջ են, վեր կբարձրացվեն Իմ Փառահեղ 
Դրախտ: Ներառյալ ամեն մի մեղավոր, բոլոր հավատամքներից, բոլոր ռասաներից, 
ովքեր կանչել են Ինձ՝ իրենց Փրկչին, մարդու Որդուն, և բոլոր նրանք, ովքեր խնդրում 
են Ինձ փրկել իրենց:

Ես կբարձրացնեմ մեռածներին, նրանց, ովքեր մաքրագործվել են քավարանի 
խորքերում, ինչպես նաև նրանց, ովքեր համբերությամբ սպասում են Երկնքում այդ 
Մեծ Օրվա հայտնվելուն: Մյուսները կոչնչանան:

Երկրի վրա ձեր ժամանակը որոշվել է Իմ Հոր կողմից, և այդ օրը դեռևս հայտնի չէ Ինձ,
բայց Ես ասում եմ ձեզ սա: Դուք, այս սերնդից, կհավաքվեք և կվերցվեք Իմ Նոր 
Դրախտի մեջ, երբ երկինքն ու երկիրը դառնան մեկ: Ձեզ տրվել է 
նախապատրաստվելու ժամանակը, ուստի օգտագործեք այն լավ ձևով, քանի որ 
կարող եք ունենալ Հավիտենական Կյանք և կիսել այն ձեր սիրելիների հետ: Ես հիմա 
խնդրում եմ ձեզ Ինձ նվիրաբերել յուրաքանչյուր սիրելի անձի, ձեր ընտանիքները, 
ձեր ընկերներին և ձեր ազգերը, որպեսզի Ես կարողանամ ծածկել նրանց Իմ 
Թանկագին Արյան Պաշտպանությամբ:

Ձեր Հիսուս



Ասեք այս յուրահատուկ խաչակրաց աղոթքը՝ 
նվիրաբերելու համար ձեր բոլոր մտերիմներին, որպեսզի
Ես կարողանամ ծածկել նրանց Իմ Թանկագին Արյամբ
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես խնդրում եմ, որ բոլորդ ասեք այս յուրահատուկ խաչակրաց 
աղոթքը՝ նվիրաբերելու համար ձեր բոլոր մտերիիմներին, որպեսզի Ես կարողանամ 
ծածկել նրանց Իմ Թանկագին Արյամբ:

Խաչակրաց աղոթք (122) Հիսուս Քրիստոսի Թանկագին Արյանը նվիրաբերելու 
համար.

Սիրելի Հիսու՛ս, ես խնդրում եմ Քեզ Քո Թանկագին Արյան Պաշտպանությանը 
նվիրաբերել ինձ, իմ ընտանիքը, ընկերներիս և ազգիս:
Դու մեռար ինձ համար, և Քո Վերքերն իմ վերքերն են, մինչ ես շնորհով ընդունում եմ 
այն տառապանքը, որը կրելու եմ Քո Երկրորդ Գալուստին ընդառաջ:
Ես տառապում եմ Քեզ հետ, սիրելի Հիսու՛ս, մինչ դու փորձում ես հավաքել Աստծո 
բոլոր զավակներին Քո Սրտի մեջ, որպեսզի մենք հավիտենական կյանք ունենանք:
Ծածկիր ինձ և բոլոր նրանց, ովքեր Քո Պաշտպանության կարիքն ունեն, Քո 
Թանկագին Արյամբ:
Ամեն:

Դուք պետք է միայն վստահեք Ինձ, և Ես կպաշտպանեմ նրանց, ովքեր կանչում են 
Ինձ իրենց սեփական և ուրիշների հոգիների պաշտպանության համար:

Գնացեք և նախապատարստվեք Դատաստանի Օրվա համար: Ես Օրհնում եմ ձեզ 
բոլորիդ և շնորհում զորությունը՝ շարունակելու համար ձեր նվիրումը Իմ խաչակրաց 
աղոթքներին:

Ձեր Հիսուս

Ոչ մի մարդ, ոչ մի եպիսկոպոս, ոչ մի կարդինալ, ոչ մի 
Հռոմի Պապ չունի իրավասությունը վերաշարադրել 
Աստծո Խոսքը
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, այն բանից հետո երբ Պատարագը կեղծվի և սրբապղծվի Իմ առաջ, 
Իմ խեղճ սրբազան սպասավորները վազելով կգան Ինձ մոտ մեծ վշտի մեջ: Միայն այն
ժամանակ, երբ դա տեղի ունենա, նրանք կհասկանան, որ Աստծո Խոսքը հայտնի է 
դարձվում Աստծո մարգարեի միջոցով, և որ դա Ճշմարտությունն է: Աստծո Խոսքը 
Ճշմարտություն է: Եթե Աստծո զավակներին տրվող մարգարեությունները Նրանից 
են, ապա կտրվի միայն ամբողջ Ճշմարտությունը, կամ ոչինչ չի տրվի ընդհանրապես:

Շատերը կհավաքվեն և կմիավորվեն նախապատրաստվելու համար, որ պատվեն Ինձ
այն ձևով, որը պատվում է Ինձ, քանի որ ոչինչ չի կանգնի նրանց ճանապարհին՝ վեր 
պահելու համար Իմ Սուրբ Խոսքը, Իմ Սուրբ Խորհուրդները, Իմ Սուրբ Պատարագն ու



Ամենասուրբ Հաղորդությունը: Բայց նույնիսկ այդ ժամանակ շատերը չեն տեսնի այն 
սխալները, որոնք պատրաստվում են ներկայացվել չկասկածող հոգիներին:

Միայն երբ կհռչակվի, որ Աստծո Եկեղեցին հեթանոսների և նրանց անհեթեթ 
սովորույթների հետ միության մեջ է,  Իմ սրբազան սպասավորներից ավելի շատերը 
կհասկանան թե ինչ է կատարվում: Միայն երբ հեթանոս սիմվոլներն ու 
սատանայական նշանները սկսեն ցուցադրվել քրիստոնեական եկեղեցիների 
ներսում, , նրանց վրա և արտաքին մուտքերի մոտ, Իմ սպասավորները կփախչեն 
իրենց կյանքի համար: Մեծ վախ կլինի նրանց սրտերի մեջ, որովհետև այդ էտապում 
նրանցից շատերը գնալու տեղ չեն ունենա, քանի որ չեն կարողացել 
նախապատրաստվել այդ օրվա համար: Սրանք կլինեն նրանք, ում կհետապնդեն, 
որովհետև չեն պատասխանել Իմ Կանչին: Նրանց հպարտությունն ու եսը խանգարած
կլինեն նրանց ճանաչել Իմ Ձայնը: Իմ սրբազան սպասավորներից այնքան շատերը 
հանկարծակի կգան, իսկ շատերն էլ անզոր կլինեն կեղծ մարգարեի ու նրա զինակցի՝ 
հակաքրիստոսի ղեկավարման դեմ: Այդ երկուսն անողոք կլինեն բոլոր ազգերին 
վերահսկելու նկրտումների մեջ, և ով էլ որ կանգնի նրանց ճանապարհին, կոչնչացվի: 

Մինչ երկրի վրա Իմ Եկեղեցու ներսում սրբազան սպասավորները թակարդը կընկնեն
եթե նախապատրաստված չլինեն, հավատարիմների՝ Իմ, Հիսուս Քրիստոսի 
հավատարիմ հետևորդների հոգիներն են, որ կտարվեն ծանր մեղքի մեջ, որը Ինձ 
սոսկալի վիշտ է պատճառում: Շատերը կվախենան Եկեղեցու հանդեպ 
անհավատարմություն ցույց տալ նույնիսկ երբ Իմ Ուսուցումները, Իմ Սուրբ 
Վարդապետությունը և բոլոր Խորհուրդները փոխված կլինեն: Թող նրանք իմանան 
հիմա որ ոչ մի մարդ, ոչ մի եպիսկոպոս, ոչ մի կարդինալ, ոչ մի Հռոմի Պապ չունի 
իրավասությունը վերաշարադրել Աստծո խոսքը: Երբ նրանք անեն դա, նրանք 
կխախտեն Աստծո Օրենքը: Միայն Աստծո Եկեղեցին է անսխալական, որը մնում է Իմ 
Ուսուցումներին հավատարիմ: Երբ այս կապը, այն կապը ուր միայն 
Ճշմարատությունն է հռչակվում Իմ Անվամբ, կտրվի, նրանք կանջատվեն Ինձնից: Ես 
Եկեղեցին եմ: Դուք, Իմ հետևորդնե՛ր, Իմ սրբազան սպասավորնե՛ր, Իմ մի մասն եք, 
երբ հավատարիմ եք Իմ Սուրբ Վարդապետությանը:

Եկեղեցին, Իմ Եկեղեցին, կմնա հաստատուն, քանի որ Ճշմարտությունը երբեք չի 
կարող փոխվել: Նրանք, ովքեր անջատվում են Ինձնից, չեն կարող լինել երկրի վրա 
Իմ Եկեղեցու մասը:

Ձեր Հիսուս

Չորս հզոր կայսրություններ դուրս կգան որպես 
հիմնական աղբյուր որոնցից կբարձրանան 
պատերազմները
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, շատ բան տեղի կունենա աշխարհում, մինչ կեղծ մարգարեի 
զորությունն ավելանում է, և ով էլ որ համարձակվի մարտահրավեր նետել նրան, 
կանտեսվի, նույնիսկ Իմ Եկեղեցու ամենաբարձր տեղերում:



Քաղաքական անհամաձայնությունները կհանգեցնեն երկրի չորս մասերում /այն 
բանին որ/ չորս հզոր կայսրություններ դուրս կգան որպես հիմնական աղբյուր, 
որոնցից կբարձրանան պատերազմները: Մինչ այդ կայսրությունները հզորանում են, 
նրանք կվերահսկեն աշխարհի շատ մասեր, բայց ոչ բոլորը, քանի որ Իմ Հայրը դա 
թույլ չի տա:

Այդ ազգերից յուրաքանչյուրը կկռվի իր ներսում /իրար մեջ/, չնայած կհայտարարեն 
թե աշխատում են միասին: Մինչ անվստահությունը կաճի, նրանցից յուրաքանչյուրը 
կփորձի առաջ անցնել մյուսից, իսկ հետո կսկսվի կռիվը: Նրանք կոչնչացնեն իրենց 
խեղճ ազգերի շատ մասը: Մարդիկ, որոնց վրա նրանք կղեկավարեն, շատ քիչ 
իշխանություն կունենան, ուր դեմոկրատիան կախված կլինի թելի պես: Այդ անմեղ և 
տառապող մարդկանց է, որ կտրվի Աստծո Պաշտպանությունը, եթե նրանք ունենան 
Կենդանի Աստծո Կնիքը:

Երբեք մի թերագնահատեք Աստծուց տրված այդ ձրի Ընծան: Կենդանի Աստծո Կնիքը 
կպաշտպանի ձեզ պատերազմների ժամանակ ֆիզիկական և հոգևոր մահվանից: 
Խնդրում եմ հասցրեք դա որքան հնարավոր է շատ մերդկանց ամեն ազգի մեջ:

Եգիպտոսն ու Սիրիան կներգրավվեն իշխանության համար պայքարի մեջ, որը 
բացասական հետևանքներ կունենա Իսրայելի համար: Հրեաների թշնամիները շատ 
են: Բոլոր պատերազմները, որոնք կուղղվեն և կընդգրկեն այդ երկու երկրները, 
կհանգեցնեն մի վերջնական մարտի որը կներառի Իսրայելը, և նրանք կտառապեն 
երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր տեսնված ամենավատ գենոցիդը:

Երուսաղեմի անկումն ու բարձրացումը կանխասացվել է, և այդ մարտերը պետք է 
տեղի ունենան նախքան մարգարեությունները կկատարվեն:

Ձեր Հիսուս

Շատերը կդավաճանեն Ինձ՝ ընդունելով կեղծիքներ
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ Զորությունը կմխրճվի հավատացյալների սրտերի մեջ հիմա, 
քանի որ նրանք Սուրբ Հոգու Զորությամբ կունենան հանդարտության մի 
զգացողություն չնայած այն մեծ հավատուրացությանը, որին սկսում են ականատես 
լինել Իմ Եկեղեցու մեջ:

Ես, Իմ սիրելի Հոր Զորությամբ և Փառքով, կտամ ձեզ, Իմ փայփայած աշակերտնե՛ր, 
մեծ ուժ և խիզախություն այդ փորձությունների ընթացքում: Այդ Ընծաները տրվում են
ձեզ խաչակրաց աղոթքների միջոցով, որովհետև առանց դրանց ձեզ համար 
անհնարին կլինի դիմանալ առջևում սպասվող կրոնական հալածանքին: ՁԵզ տրվում 
են այդ Ընծաները, որպեսզի կարողանաք փրկել մյուսներին, ովքեր կմերժն Իմ Կանչը 
Երկնքից և անմեղ կերպով կշեղվեն դեպի առյուծի դարանը, ուր ողջ դժոխքն ազատ 
կարձակվի: Հենց որ նրանք ընկնեն խավարի փոսը, կքշվեն դեպի հեթանոս ծեսեր: 
Նրանց սրտերը կբացվեն չարի ոգու հանդեպ, և շատ կարճ ժամանակամիջոցում 
նրանք կկուրանան Ճշմարտության հանդեպ՝ Աստծո Սուրբ Խոսքի հանդեպ, դրված 
սկզբից ի վեր:



Շատերը կդավաճանեն Ինձ՝ ընդունելով կեղծիքներ: Չնայած նրանց տրվել է 
Ճշմարտությունը՝ Խաչի վրա Իմ մահվան միջոցով: Իմ աշակերտներից շատերը, երբ 
Ես քայլում էի երկրի վրա, դավաճանեցին Ինձ Իմ Խաչելությանը նախորդող օրերին: 
Նմանակելով փարիսեցինենրին, նրանք բղավում էին այս խոսքերը. <<Հեռու գնա 
ինձնից: Դու հերձվածություն ես խոսում: Դու ծաղրում ես փարիսեցիներին, ովքեր 
խոսում են Աստծո Անվամբ: Դու ստախոս ես և չարություն ես խոսում: Դու 
սատանայի որդին ես>>:

Հիմա, երբ Ես ձեզ բոլորիդ նախապատրաստում եմ Իմ Երկրորդ Գալուստին, դուք 
նորից դուրս կթեք այդ նույն մեղադրանքները: Ես գալիս եմ հիմա, այս Աստվածային 
Պատգամների միջոցով Երկնքից, բերելու համար ձեզ Ճշմարտությունը, չնայած դուք 
գիտեք ամեն ինչ Իմ մասին: Ես անում եմ սա, քանի որ Ճշմարտությունը կոչնչացվի 
Իմ Եկեղեցում: Շուտով դուք կընդունեք ստեր Իմ Անվամբ, և Ճշմարտությունը ոչ մի 
տեղ չի գտնվի:

Հիշեք այս Խոսքերը: Ես գալիս եմ միայն ավարտելու համար Իմ Հորը տված Իմ 
Խոստումը: Ես գալիս եմ բերելու համար ձեզ վերջնական փրկությունը, որը 
խոստացվել է ձեզ: Սատանան չի ցանկանում որ դա տեղի ունենա, բայց նա չի կարող 
կանգնեցնել Ինձ: Սակայն նա կարող է խանգարել Աստծո զավակներից շատերին 
ընդունել Իմ վերջնական Գթասրտությունը: Նա կանի այդ Իմ թշնամիների 
օգնությամբ, որոնց նա հիմա գայթակղեցրել է երկրի վրայի Իմ Եկեղեցու մեջ:

Արթնացեք, դու՛ք, որ քնած եք: Ես կգամ ինչպես գողը գիշերով: Միայն նրանք 
կփրկվեն, ովքեր նախապատրաստված են:

Ձեր Հիսուս

Փրկության Մայրը՝ քահանաների համար. Երկրի վրա Իմ
Որդու Եկեղեցուն հավատարիմ մնալու համար դուք 
պետք է նախապատրաստված լինեք կերակրելու Նրա 
հոտը
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Զավա՛կս, շատ նշաններ հայտնի կդարձվեն Երկնքից, իմ Որդու եկեղեցիների 
տանիքների վրա, երբ Սուրբ Պատարագի արարողության մեջ կատարվեն 
վերջնական փոփոխությունները: Բոլոր նրանք, ովքեր բաց են պահում իրենց աչքերը 
և զգոն՝ իրենց ականջները, ականատես կլինեն իմ Որդու զայրույթին այնպիսի ձևով, 
որը հնարավոր չէ չնկատել:

Իմ Որդին խոստացել է, որ հայտնի կդարձնի Իր Զայրույթը, երբ նրանք, երկրի վրա Իր
Եկեղեցու ներսում, նորից խաչեն Իրեն՝ պղծելով Նրա Մարմինն ու Արյունը 
Պատարագի Սուրբ Զոհաբերության ընթացքում: Որոտն ու կայծակը, որոնց կհետևեն 
մեծ փոթորիկներ, կքշեն մարդկանց: Ավելի շատ ջրհեղեղներ կլինեն, երբ մարդկանց 
մեղքերը կսրբվեն, քանի որ նրանք կսկսեն տեսնել Աստծո պատիժները, որոնք ներքև 
կհեղվեն մարդկության վրա:



Մեղքի ստրուկներ, նույնիսկ նրանք, ովքեր սիրում են իմ Որդուն և մնում 
հավատարիմ Սուրբ Պատարագին, և ուստի նրանք չեն իմանա տարբերությունը, երբ 
պղծությունը ներկայացվի: Հիշեք, Սուրբ Պատարագն ասվում է իմ Որդու մահը 
հիշատակելու համար, և որտեղ իմ Որդու Ճշմարիտ Ներկայությունն է հայտնի 
դարձվում: Շուտով նրանք չեն ճանաչի Ճշմարտությունը, և նոր պատարագը կդառնա 
մի հեթանոսական արարողություն: Այդ օրը դեռ գալու է, և դա տեղի կունանա 
հանկարծակի և անսպասելի կերպով, այնքան որ արագ կշարժվի կեղծ մարգարեն: 
Հիմա է նախապատրաստվելու ժամանակը: Բոլոր այն սրբազան սպասավորները, 
ովքեր հավատարիմ են մնալու Ամենասուրբ Հաղորդությանը և կհարեն Աստծո Սուրբ
Խոսքին, պետք է սկսեն իրենց նախապատրաստությունները հիմա:

Երկրի վրա իմ Որդու Եկեղեցուն հավատարիմ մնալու համար դուք պետք է 
նախապատրաստված լինեք սնելու Նրա հոտը Կյանքի Սնունդով, որը Նրա Սուրբ 
Հաղորդությունն է: Սա է այն երդումը, որը դուք տվել եք Հիսուս Քրիստոսին, երբ ասել
եք որ սպասավորություն կանեք Նրան և Սուրբ Պատարագի միջոցով 
կմատակարարեք Նրա Մարմինն ու Արյունը բոլոր նրանց, ովքեր փրկություն են 
փնտրում: Այդ երդումը պետք է պատվել մինչև վերջին օրը:

Մի վախեցեք առջևում սպասվող ժամանակներից, երբ Աստծո թշնամիները կփորձեն 
օգտագործել Նրա Սուրբ Անունը՝ մեղքը արդարացնելու և այն բոլորի համար 
ընդունելի դարձնելու նպատակով, երբ նրանք բոլորին կզրկեն Նրա Մարմնից և 
Արյունից: Դա նշանակություն չի ունենա, եթե դուք շարունակեք ծառայել իմ Որդուն 
ինչպես կարող եք:

Գնացեք խաղաղությամբ, հույսով, որ դուք բոլորդ, որ սիրում եք իմ Որդուն, կօրհնվեք 
Սուրբ Հոգու Ընծայով, որպեսզի կարողանաք զանազանել Ճշմարտությունը:

Ձեր օրհնյալ Մայր
Մայր Փրկության

                                                                                                                                             
   

Աշխարհի չորս մասերը, որոնց մասին Ես ասում եմ, չորս
մեծ կայսրություններն են՝ ԱՄՆ-ը, Ռուսաստանը, 
Եվրոպան և Չինաստանը
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, աշխարհի չորս մասերը, որոնց մասին Ես խոսում եմ, չորս մեծ 
կայսրություններն են՝ ԱՄՆ-ը, Ռուսաստանը, Եվրոպան և Չինաստանը: 
Կանխասացված բոլոր մարգարեությունները կընդգրկեն այդ տերությունները, որոնց 
շուրջ տեղի կունենան բոլոր ցնցումները կրոնական և քաղաքական կառույցներում:

Սիրիան և Եգիպտոսը, իրենց երկրների ներսում անհանգստությունների միջոցով, 
կդառնան ավելի մեծ պատերազմի կատալիզատորները, որը կընդգրկի չորս մեծ 
ուժերին: Այդ չորս ուժերից յուրաքանչյուրը կապված կլինի՝ ստեղծելու համար մի 
միասնականացված ռեժիմ, որը կօգտագործվի վերահսկելու համար գլոբալ 
հարստությունն ու բնակչությունը:



Կրոնական պատերազմը կենտրոնական տեղ կունենա այդ վերհսկողության մեջ, և 
Իմ քրիստոնեական եկեղեցիներում նշանակված առաջնորդները կգրավվեն ու 
կոչնչացվեն գազանին նախապատրասստվելու ընթացքում, ով կվերահսկի բոլոր չորս
կայսրությունները: Ղեկավարներից ոչ մեկին, ովքեր չեն հնազանդվի Աստծո Խոսքին 
կամ կփորձեն ոչնչացնել Նրա զավակներին, Աստծո կողմից իրավասություն չի տրվի 
ուժով վերցնել նրանց, ում անունները Ապրողների Գրքում են: Եվ մինչ Ես խոսում եմ 
քրիստոնյաների մասին և Իմ հանդեպ նրանց հավատարիմ մնալու 
անհրաժեշտության մասին, Ես ի նկատի ունեմ նաև հրեաներին, որովհետև նրանց 
պաշտպանը՝ Միքայել հրեշտակապետը, կհսկի նրանց և կօգնի դիմանալ այն 
հալածանքին, որը նրանք նույնպես ստիպված կլինեն կրել որպես Աստծո ընտրյալ 
ժողովուրդ:

Աստծո Պլանը ստեղծվել է և Երկնքում հիմա բոլոր հրեշտակներն ու սրբերը 
նախապատրաստվում են օգնել Ինձ Իմ Առաքելության մեջ՝ միավորելու բոլորին և 
պաշտպանելու նրանց, ովքեր սիրում են Ինձ, այն մեծ խաբեությունից, որը ստեղծվել 
է աշխարհին հիմարացնելու համար: Երբեք նախկինում մահկանացու մարդը ի 
վիճակի չի եղել իշխանությունը գրավելու միջոցով այդպիսի տառապանք 
պարտադրել, որպեսզի վերահսկի, ինչպես պատմության այս պահին: Ձեր աչքերի 
առաջ ծավալվում է Աստծո զավակների դեմ հալածանքը՝ ստեղծված սատնայի 
կողմից, մեծ ազդեցություն ունեցող, իշխանության ծարավ տղամարդկաց ու կանանց 
կամավոր աջակցությամբ: Չնայած դրան, ձեզնից շատերը չեն կարողանում տեսնել, 
որովհետև ձեզ հիմարացրել են:

Ձեր Հիսուս

Այնքան շատերն են մոռացել Ինձ, և շատ դեպքերում 
անտարբեր են Իմ հանդեպ
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, որքան միայնակ եմ Ես զգում, երբ այնքան շատերը, ներառյալ 
նրանք, ովքեր հավատարիմ են Իմ Սուրբ Խոսսքին, շատ քիչ են ժամանակ 
անցկացնում Իմ Ընկերակցության մեջ:  Ինչպե՜ս եմ Ես տենչում նրանց 
ուշադրությանը, նույնիսկ սոսկ մեկ պահ օրվա մեջ: Այնքան շատերն են մոռացել Ինձ, 
և շատ դեպքերում անտարբեր են Իմ հանդեպ: Մի՞թե չգիտեք, որ նույնիսկ մի կարճ 
ժամանակ պարզապես խոսելով Ինձ հետ, Ես ձեր վրա կհեղեմ Իմ Շներհները: Նրանք,
ովքեր սփոփում են Ինձ՝ խոսելով Ինձ հետ իրենց համար ամենահարմար ձևով, 
ստանում են մի ներքին խաղաղություն, որը հնարավոր չէ գտնել մեկ այլ տեղ 
աշխարհում:

Հաճույքի, հարմարավետության և զգայությունների հետապնդման մեջ ձեր 
բավարարվածությունը կարճատև է: Ոչինչ չի գոհացնի ձեզ, ներառյալ ամենամեծ 
աշխարհիկ հաճույքները: Այդ Իմ պատճառով է, Իմ Մեծ Գթասրտության պատճառով,
որ ձեզ շնորհվել է ամենամեծ գանձը՝ մեծ փառքով, հոյակապ շրջապատով, 
կատարյալ գեղեցիկ մարմնով և ձեզ ճնշող բայց երջանկություն բերող մշտական սեր 
զգալու կարողությամբ լի կյանքի ընծան: Դա Հավիտեանկան Կյանքն է, և ժամանակը 
մոտ է, որ Ես բերեմ ձեզ երկրի վրա Իմ Նոր Թագավորություն: 



Երբ խոսում եք Ինձ հետ և խնդրում Ինձ նախապատրաստել ձեզ այդ մեծ օրվա 
համար, դուք պատրաստ կլինեք, բայց ժամանակ է պահանջվում այն 
փոփոխությունների կատարման համար, որոնք պահանջվում են ձեզնից Տիրոջ Մեծ 
օրվա համար:

Ինչպես հարսնացուն և փեսան, դուք պետք է ամեն ինչ իր տեղում ունենաք նախքան 
Մեծ Օրհնության Օրը: Դուք պետք է նախօրոք լավ նախապատրաստեք ձեր 
ընտանիքին, ընկերներին, ազգականներին: Հետո, այդ Օրը, երբ Ես կգամ ականատես 
լինելու այդ Փառապանծ Փոխակերպմանը, դուք պետք է նախապատրաստված լինեք 
և մարմնով, և հոգով, որպեսզի արժանի լինեք ներս մտնել Նոր Դրախտ:

Ուրիշների կարիքներով զբաղված ձեր յուրաքանչյուր անցկացրած օրվա ընթացքում  
դուք պետք է առնվազն տասը րոպե հատկացնեք ձեր մեղքերի քավության համար: 
Սա շատ կարևոր է, քանի որ Ես սիրում եմ ձեզ և ողջունում: Որպեսզի Ինձ հետ 
ինչպես հարկն է հաղորդակցվեք, դուք պետք է առաջին հերթին Ինձ մոտ գաք ինչպես 
մի խոնարհ   ծառա: Երբ ծնկի եք գալիս Իմ առջև կամ պարզապես հաղորդակցվում 
Ինձ հետ ձեր սրտից, միշտ սկսեք ասելով.

<<Հիսուս, ներիր ինձ, քանի որ մեղանչել եմ>>:

Դրանից հետո կզգաք Իմ Ներկայությունը, և Ես կապրեմ ձեր հոգու ներսում: Որքան 
հաճախ շրջվեք դեպի Ինձ, այնքան մոտիկ կդառնաք: Շուտով, Ես կլինեմ ինչպես մի 
ընկեր, առանց ում չեք կարող ապրել: Հետո դուք կշրջվեք դեպի Ինձ ամեն մի փոքր 
բանի համար, և Ես այդտեղ կլինեմ: Ես միշտ կվստահանամ, որ ձեզնից նրանց, ովքեր 
ժամանակն անց են կացնում Իմ Ընկերակցությամբ, տրվեն մեծ շնորհներ, և Իմ 
օրհնություններն առաջ բերեն հոգու հանդարտություն և մտքի խաղաղություն: Հիշեք, 
որ Ես վայրկենապես պատասխանում եմ նրանց, ովքեր փնտրում են Ինձ:

Ձեր Հիսուս 

Վայ այն քրիատոնյաներին, ովքեր լքել են Ինձ հանուն 
նոր դար հեթանոսության
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, յուրաքանչյուր ապրող հոգի մի հզոր բնազդ ունի փնտրելու 
Աստծուն իր կյանքում: Նրանք, ովքեր գտնում են Աստծո Սերն իր ամենամաքուր 
ձևով, նրանց տրվում է այդ Ընծան իրենց խոնարհության և այն փաստն ընդունելու 
պատճառով, որ ողջ Փառքը պատկանում է Աստծուն:

Հեթանոսները, մյուս կողմից, հոգևոր խաղաղության իրենց փնտրտուքի մեջ, 
փնտրում են Ճշմարիտ Աստծո Արարչությունը իրենց Արարչին /փնտրելու/ 
փոխարեն: Աստծո՝ Իմ Հոր, Ամենակարողի, ամեն բանի Արարչի առջև գետնամած 
պառկելու փոխարեն նրանք պառկում են կեղծ կուռքերի առջև, ներառյալ այն 
հրաշքների, որոնք Նա արարել է աշխարհի համար՝ երկրի, արևի, լուսնի և աստղերի 
առջև: Նրանք կռապաշտում են այդ մեծ հրաշքները, իսկ հետո հավատում թե այդպես 
անելով իրենք մեծ զորություններ են ստանում: Այն, ինչ նրանք փնտրում են, հոգևոր 
լուսավորման մի ձև է, որը, հույս ունեն որ իրենց կբերի հաճույք և խաղաղություն: 
Շատերն այդ դեպքում մեդիտացիայի և յոգայի միջոցով բացում են իրենց մտքերն ու 



հոգիները՝ թույլ տալու չարի ոգուն որ քայքայի իրենց: Նրանք սխալմամբ հավատում 
են թե ինչ-որ ուրիշ ուժ, տարբեր նրանից, որ գալիս է Ամենաբարձրյալ Աստծուց, 
կարող է բերել իրանց այն խաղաղությունը, որին ձգտում են:

Իմացեք հիմա, որ միայն մեկ Աստված կա: Ստորաքարշության ցանկացած այլ ձև 
հանգեցնում է հեթանոսության: Նշանակություն չունի թե նրանք ինչ են ասում կամ 
ինչպես են արդարացնում իրենց գործողությունները, նրանք հրավիրում են 
սատանային որ նվաճի իրենց հոգիները, և հենց որ նա հասանելիություն է ստանում, 
նա և նրա ուղարկած դևերը այդ հոգիներին հանգիստ չեն թողնում: Նրանք կտանջեն 
այդ հոգիներին, կլցնեն նրանց ստերով և կստիպեն նրանց հավատալ թե 
տիրապետում են մի ընծայի: Ոմանք հավատում են թե իրենք կարող են բժշկել 
ուրիշներին այնպիսի պրակտիկայի միջոցով ինչպիսին է ռեյկին, այն դեպքում երբ 
նրանց արածը ուրիշներին վարակելն է, ներառյալ՝ անմեղներին: Երբ հեթանոսները 
երգում են հոգևոր ընծաներ գրավելու համար, ասում են թե դա իրենց բերում է 
խաղաղություն: Մինչ շատերը հավատում են սրան, իմացեք որ կարճ ժամանակից, 
հենց որ չարի ոգին ներս է մտնում նրանց մտքերի մեջ, նրանք կդառնան անհանգիստ 
և դադար չեն գտնի: Նրանք մշտապես կփնտրեն ամեն զգայական հաճույք և դրա 
փոխարեն միայն կստանան հոգու խավար:

Հեթանոսությունը բերում է մի սոսկալի անհանգստություն, և, այն տարածքներում ուր
հեթանոսները կանչում են կեղծ աստվածների, նրանք բերում են Իմ Հոր Զայրույթը: 
Շատ այդպիսի հոգիներ չեն հասկանում, թե իրենք ինչ են անում, բայց ճանաչեք 
նրանց այն ձևերից թե ինչպես են նրանք զարդարում իրենց մարմինները, քանի որ 
իրենց համարում են սրբազան անոթներ այն կեղծ կուռքերի աչքում, որոնց իրենց 
ասելով պաշտում են: Սերը, խոնարհությունը կամ ուրիշների բարօրության համար 
անձնական զոհողությունը պակասում է, քանի որ նրանք միայն զգայարաններն են 
պաշտում: Նրանք չեն հասկանում, որ իրենց հոգիները Ընծա են տրված Աստծուց, և 
ուստի, հանձնում են դրանք կատարելություն հետապնդելուն, որը երբեք չի կարող 
լինել իրենցը:

Նախազգուշացման ընթացքում Ես այդ հոգիների ներսում կարթնացնեմ 
Ճշմարտությունը թե Ում են իրենք պատկանում: Աղոթեք, որ նրանք ընդունեն Իմ 
Գթասրտության Ձեռքը: Վա՜յ այն քրիստոնյաներին, ովքեր լքել են Ինձ հօգուտ նոր 
դար հեթանոսության: Նրանք այն հոգիներն են, ովքեր չեն ցանկանում Իմ 
Գթասրտությունը և նախընտրում են թփրտալ անիմաստության մեջ, որովհետև այն 
սնում է նրանց եսը, երբ հավատում են թե զորություն ունեն վերահսկելու հոգևոր 
հարցերը: Մինչ նրանք այս ձևով անձնական կատարելություն են փնտրում, իրենք 
իրենց ամբողջովին կտրում են Աստծուց: Այդպես անելով, բացում են դուռը չարի 
հանդեպ, ով սնոտի խոստումների միջոցով կհմայի և կհիպնոսացնի նրանց, որոնք 
կտանեն նրանց հոգիներին դառնալու անպտուղ, ուր Աստծո Սերը չի կարող ծաղկել:

Ձեր Հիսուս

Մայր Փրկության. Միայն քչերը բավականին քաջ կլինեն 
բացահայտորեն հռչակելու համար Աստծո Խոսքը երկրի 
վրա իմ Որդու Եկեղեցու Խաչելության ընթացքում



Չորեքշաբթի, 25 սեպտեմբերի, 2013թ., ժ. 12:15

Զավա՛կս, երկրի վրա իմ Որդու Եկեղեցու Խաչելությունն արդեն ճշմարիտ սկսվել է, և
բոլոր նշաններն արդեն երևում են: Ճիշտ ինչպես իմ Որդին մեխվեց Խաչի վրա, Նրա 
առաքյալներից միայն մեկը մնաց Նրա հետ մինչև վերջ, նույն կերպ երկրի վրա Նրա 
աշակերտներից քչերը կհամարձակվեն երևալ պաշտպանելու համար երկրի վրա 
Նրա Խորհրդավոր Մարմինը, մինչ այն կթալանվի, կհալածվի, իսկ հետո կոչնչացվի:

Շատ քչերը նրանցից, ովքեր հավատարմություն երդվեցին իմ Որդուն, դիտեցին Նրա 
խարազանումը կամ քայլեցին Նրա հետ մագլցելու համար Գողգոթայի սարը: Ես 
ունեի միայն չորս հավատարիմ աշակերտներ՝ իմ զարմուհի Մարիամը, Մարթան, 
Մարիամ Մագդաղենացին և Հովհաննեսը, որ պահեն ինձ և օգնեն իմ տառապանքի 
մեջ մինչ ես ստիպված էի ականատես լինել իմ Որդու սարսափելի խոշտանգմանը: 
Շատերը կհետևեն այս սուրբ Պատգամների միջոցով աշխարհի համար տրվող իմ 
Որդու հրահանգներին, բայց միայն քչերը բավականաչափ քաջ կլինեն 
բացահայտորեն հռչակելու համար Աստծո Խոսքը երկրի վրա իմ Որդու Եկեղեցու 
Խաչելության ընթացքում:

Իմ վիշտը մեծ է այս ժամանակ, քանի որ Լա Սալետում և Ֆաթիմայում երևումների 
ժամանակ իմ կողմից կանխասացված ամեն ինչ հիմա բացահայտվում է ձեր բոլորիդ 
առջև, բայց ձեզնից շատերը կույր են: Ձեզնից նրանք, ովքեր ժամեր են նվիրաբերել իմ 
առջև իմ սրբավայրերում, պետք է գան և խնդրեն ինձ՝ իրենց Մորը, որ բացեմ իրենց 
աչքերը Ճշմարտության հանդեպ: Դուք պետք է ինձ խնդրեք, որ նվիրաբերեմ ձեր 
սրտերն ու հոգիները իմ Որդուն, այլապես դուք նույնպես կմերժեք Նրան:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության 

Հայր Աստված. Եթե Ես ստիպված լինեմ ոչնչացնել 
քաղաքներ՝ դադարեցնելու համար չարի տարածումը, 
ապա Ես կանեմ դա
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ Արդարադատության Ձեռքն իջել է աշխարհի վրա, և Ես 
կպատժեմ նրանց, ովքեր վիրավորում են Իմ զավակներին, մարմնով և հոգով: Դուք 
պետք է վախենաք Իմ Զայրույթից, ինչպես նաև ընդունեք Իմ Գթասրտությունը:

Ես կմիջամտեմ ձեր ազգերի մեջ որպեսզի դադարեցնեմ պատերազմներն 
ուժգնանալուց, և եթե Ես ստիպված լինեմ ոչնչացնել քաղաքներ՝ դադարեցնելու 
համար չարի տարածումը, ապա Ես կանեմ դա: Մինչ մարդու չարությունը 
տարածվում է վիրուսի պես, Ես երկու մասի կկտրեմ այդ հոգիներին  և վայր կգցեմ 
նրանց: Ինչպե՜ս են Ինձ վշտացնում աբորտի, պատերազմի, սպանության չար 
մեղքերն ու նրանց խաբեությունը, ովքեր օգնում են մեղքի տարածմանը: Նրանք 
կվճարեն դրա գինը հիմա:

Առաջինը կպատժվեն նրանք, ովքեր քաղաքական պաշտոններում վերահսկում են 
աբորտի գոյությունը: Սպասեք հիմա, քանի որ կտեսնեք թե ինչպես նրանք 
կտառապեն այն վայրագությունների համար, որոնք արդարացնում են Իմ առջև: Այդ 



խմբերը, ովքեր նյութում են աշխարհի բնակչության նվազեցումն աբորտի միջոցով, 
կմեռնեն տառապանքով Իմ Ձեռքից: Վերջապես նրանց հանդեպ Արդարադատություն
կկատարվի, և Ես այլևս թույլ չեմ տա նրանց այդպիսի չարություն պարտադրել Իմ 
զավակների վրա: Նրանց ամբարտավան հայտարարությունները, թե իրենք գործում 
են մարդկային շահերից ելնելով, կլռեցվեն, քանի որ նրանք կտրել են իրենք իրենց 
Ինձնից, և հիմա քիչ ժամանակ կունենան ազատագրելու համար իրենց հոգիները:

Նրանք, ում տրվել է պատասխանատվությունը սովորեցնել Իմ զավակներին 
Ավետարանների Ճշմարտությունը, պետք է ուշ դարձնեն այս Խոստումին: Ես ձեզ վեր
կբարձրաացնեմ, երբ դուք ասեք Ճշմարտությունը, բայց Ես ձեզ կնետեմ անդունդը, 
եթե և երբ դուք պղծեք Սուրբ Հաղորդությունը: Եվ մինչ այդ խաբեբաները կհամոզեն 
ձեզ Ճշմարտությունը փոխելու անհրաժեշտության մասին և կհետապնդեն ձեզ, ոչինչ 
նման չի լինի այն խավարին, որը Ես կնետեմ ողջ երկրի վրա: Հետո կլինի լաց և 
ատամների կրճտոց, բայց ոչ մեկը չի լսի ձեզ: Դուք այլևս չեք տեսնի, ոչ էլ կլսեք որևէ 
բան, բայց կզգաք այն հոգիների ցավը, որոնց ոչնչացրեցիք այն ուրացության 
պատճառով, որին օգնեցիք ուժ ստանալ մինչև որ այն պարուրեց այն սրբազան 
սպասավորների հոգիները, որոնց դուք ցուցումներ եք տալիս:

Վախեցեք Իմ Զայրույթից, քանի որ այն կիջնի ձեզ վրա հանկարծակի, և այդ 
ժամանակ ձեզ համար չափաազանց ուշ կլինի: Դուք երբեք չեք տեսնի Իմ Դեմքը: Ես 
այս վերջնական կախազգուշացումը տալիս եմ բոլոր նրանց առաջնորդներին, ովքեր 
վերահսկում են Իմ Եկեղեցիները երկրի վրա:

Աստծո Խոսքը պաշտպանել չկարողանալը կամ Սուրբ Հաղորդությունը պահպանել 
չկարողանալը կհանգեցնի մահվան և հուսահատության: Ես թույլ չեմ տա ձեզ այն 
ժամանակը, որ ոչնչացնեք նրանց հոգիները, ովքեր նշանառության տակ են վերցվել 
Իմ թշնամիների կողմից:

Ձեր Հայր

Աստված Ամենաբարձրյալ

Իմ Ճշմարիտ Եկեղեցին դուրս կնետվի Հռոմից և 
ստիպված կլինի կրել մի քանի տարվա ավերածություն
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, միշտ հիշեցրու նրանց, ովքեր հավատում են Ինձ, բայց չգիտեն որ 
Իմ Երկրորդ Գալուստը մոտենում է, որ իրենք պետք է միշտ զգոն լինեն այն նշանների
հանդեպ, որոնք կանխասացվել են Իմ Հոր Գրքում, այն ժամանակի համար, որը 
նախորդում է Մեծ Օրվան:

Մեծ ուրացությունն առաջին նշանն է: Այս ժամանակ է, որ անհետանում է հավատը 
Ճշմարտության հանդեպ՝ Աստծո Խոսքի հանդեպ, և մեղքը փառաբանվում է 
աշխարհի յուրաքանչյուր մասում: Նշանը, որ Իմ Երկրորդ Գալուստը շատ մոտ է, այն 
է, երբ մեծ ուրացությունը ներսից համակում է երկրի վրայի Իմ Եկեղեցին: Երբ 
տեսնեք նրանց, ովքեր ասում են թե իրենք նշանակված են Իմ կողմից առաջնորդելու 
համար երկրի վրայի Իմ Եկեղեցին, ներգրավված աշխարհիկ աշխարհի մեջ՝ 
բարեհաճություն վաստակելու համար, կիմանաք, որ փոփոխությունները սկսվել են: 



Երբ տեսնեք Մեծ Զոհաբերությունը՝ Իմ Խաչելությունը, քննարկման է ենթարկվում և 
Իմ Հաղորդությանը նոր իմաստներ են կցվում, կիմանաք, որ Իմ Եկեղեցին նետվելու է 
անապատ:

Իմ Եկեղեցի ասելով Ես ի նկատի ունեմ նրանց, ովքեր չեն շեղվում Ճշմարտությունից 
և շարունակում են, ինչպես նախկինում, ընդունել Աստծո Խոսքը: Իմ Ճշմարիտ 
Եկեղեցին դուրս կնետվի Հռոմից և ստիպված կլինի կրել մի քանի տարվա 
ավերածություն: Այն ոտնակոխ կարվի հեթանոսների կողմից և կտառապի, բայց Իմ 
Շնորհով, կմնա անսասան, և այն խիզախ հոգիներին, ովքեր կմերժեն լքել Ինձ, 
կտրվեն արտակարգ Ընծաներ Իմ կողմից: Մինչ պիղծ, այսպես կոչված 
<<հրաշքները>>, բժշկումներն ու կեղծ խոնարհության ու սիրո ժեստերը երևում են Իմ 
Եկեղեցու պատյանում, կտեսնվեն ճշմարիտ հրաշագործ միջամտություններն Իմ 
կողմից: Ես, Իմ խաչակրաց աղոթքի խմբերի միջոցով հայտնի կդարձնեմ Սուրբ Հոգու 
Ներկայությունը նրանց, ովքեր վիրավորում և ծաղրում են նրանց: Շատ հրաշքներ 
կհեղվեն Իմ խաչակրաց խմբերի վրա և նրանց վրա, ովքեր ասում են այդ աղոթքները 
որպես ընծա՝ օգնելու Իմ սիրելի աշակերտներին դիմանալ կրոնական հալածանքին:

Հալածանքը, որի մասին Ես խոսում եմ, զուտ հոգևոր է: Իմ ճշմարիտ աշակերտները, 
և Ես ի նկատի ունեմ բոլոր քրիատոնյաներին յուրաքանչյուր հարանվանությունից 
ամենուրեք, մեծ վիշտ կտեսնեն երբ ստիպված կլինեն ականատես լինել այն մեծ 
խաբեությանը, որը կիջնի կաթոլիկ եկեղեցու վրա: Կաթոլիկ եկեղեցին կգրկի 
աշխարհիկ աշխարհը և կհայտարարի թե այլև մահացու մեղք չկա: Մեղքը չի 
ճանաչվի, և անմեղներին խաբելու համար կասեն թե դժվար չէ մտնել Իմ 
Թագավորություն: Խոստովանությունները կդադարեցվեն ինչպես հիմա են 
կատարվում: Մարդկանց կասեն որ թողություն խնդրեն իրենց սեփական ձևով, և 
որպես այդպիսին, շատերն այդ ժամանակ նեղություն չեն կրի խնդրել Իմ 
Ներողամտությունը: Նրանք չեն անի դա, որովհետև այլևս չեն ընդունի որ մեղքը 
կատարվում է կամովին, և այդ պատճառով Աստված կների բոլորին: Սա է այն սխալը,
որը կանխասացվել է և որը միլիոնավորների կտանի դեպի դժոխքի կրակները, և 
նրանք կառաջնորդվեն այնտեղ կեղծ մարգարեի և հակաքրիստոսի կողմից:

Շուտով բոլոր հեթանոս տոներն ու տոնախմբությունները կմիավորվեն կաթոլիկ 
եկեղեցիների մեջ ամենուրեք: Հեթանոսները և նրանք, ովքեր ատում են Աստծուն, 
կհրավիրվեն խորանների մոտ պատարագի սուրբ սեղանների առջև: Այդ 
տոնակատարությունը կհայտարարվի որպես Հաղորդության նոր ձև. Աստծո բոլոր 
զավակները միավորվում են որպեսզի հարգեն միմյանց հավատքն ու մարդու 
իրավունքները: Ձեզ, Իմ հետևորդնե՛ր, կխնդրեն հարգանք ցույց տալ նրանց հանդեպ, 
ովքեր ցանկանում են ոչնչացնել Իմ Ներկայությունը Սուրբ Հաղորդության մեջ: Ձեզ 
կմեղադրեն հակա-քրիստոնյա լինելու մեջ, եթե չգրկեք հեթանոսությունը: Ահա թե 
ինչպես կհիմարացնեն ձեզ բոլորիդ: Ահա թե ինչպես կպղծեն Ինձ՝ Հիսուս 
Քրիստոսին: Նրանք կանեն նույն բանը դպրոցներում, որպեսզի ոչնչացնեն 
քրիստոնեությունը: Նրանք կանեն նույնը քաղաքական շրջանակներում, ուր Ինձ հետ 
կապված ամեն ինչ կվերացվի: Ոչ մի այլ կրոն այդպիսի ատելությամբ թիրախ չի 
դառնա: Քրիստոնեությունը կոչնչացվի իր Ճշմարտության պատճառով:

Դուք չեք հասկանում որ, այդ չար սրբապղծման մեջ կամավոր մասնակիցներ 
դառնալով, ձեր հոգիները կխավարեն և ժամանակի ընթացքում դուք կլքեք ձեր 
սեփական փրկությունը:



Դավաճանեք Ինձ, և Ես կներեմ ձեզ: Մերժեք Ինձ, և Ես կներեմ ձեզ: Բայց երբ պղծեք 
Ինձ և հավատարմություն երդվեք գազանին, դուք ամբողջապես առանձնացված 
կդառնաք Ինձնից և ձեզ համար անհնարին կլինի ընդունել Իմ Գթասրտությունը:   

Ձեր Հիսուս

Եկեղեցական մասոնականությունը հիմա հասել է 
ամենամեծ հզորությանը երկրի վրա Իմ Ամենասուրբ 
Եկեղեցու մեջ
Երկուշաբթի, 30 սեպտեմբերի, 2013թ., ժ. 15:45

Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես պետք է խնդրեմ Իմ բոլոր սրբազան սպասավորներին հետևել 
առանձնավայրեր հաճախելուն մասնակցելու կոչերին, որոնք կներկայացվեն՝ 
համոզելու համար նրանց, որ համաձայնվեն հավատարմության մի նոր երդումի, որը,
եթե նրանք համաձայնվեն այդ անել, անզոր կդարձնի Ինձ՝ Հիսուս Քրիստոսին նրանց 
կողմից տրված սրբազան երդումները:

Եկեղեցական մասոնականությունը հիմա հասել է ամենամեծ հզորությանը երկրի 
վրա Իմ Ամենասուրբ Եկեղեցու մեջ, և այն շուտով կթելադրի իր նոր 
ծիսակատարությունները, որոնք կհակադրվեն Իմ Ամենասուրբ Կամքին: Ստեղծված 
Աստծո թշնամիների կողմից և քողարկված որպես նոր հարմարեցում՝ 
համապատասխան լինելու համար քաղաքական ուժերին, ովքեր ցանկանում են 
արգելել քրիստոնեությունը, այն կներկայացվի այնքան արագորեն, որ շատերն Իմ 
Եկեղեցու ներսում կսարսափեն: Նրանց ցավ կպատճառի տեսնել այդպիսի 
պղծություն, բայց Իմ հավատարիմ սպասավորների ձայնը չի լսվի 
հրապարակայնորեն, քանի որ նրանք՝ մասոնները, վերահսկում են ամեն ձևով թե 
ինչպես կընկալվեն այդ նոր ծիսակատարությունները: Աշխարհով մեկ եկեղեցական 
համայնքներից բարձրացած յուրաքանչյուր առարկություն կանտեսվի և մի կողմ 
կնետվի: Պատճառաբանությունը կլինի այն, որ Եկեղեցին կարիք ունի հավաքագրել 
նոր երիտասարդ հոգիների, ովքեր հեռացել են նրանից: Դիմելով աշխարհիկ 
աշխարհին նրանք կասեն որ ավելի շատ մարդկանց դարձի կբերեն նոր 
ծիսակատարությունների /պատարագի/ միջոցով:

Ո՜հ, որքան սուտ կլինի այդ պղծությունը,  և որքան շատերը կընկնեն այդ ստերից, 
որոնք այնքան շատերին կհեռացնեն Ճշմարտությունից: Ճշմարտության Գիրքը 
կանխասացվել էր Դանիել մարգարեի կողմից, որպեսզի Աստծո զավակները երբեք 
չմոռանան Ճշմարտությունը, երբ նրանք ընկղմվեն ստերի մեջ, որոնք կխժռեն երկրի 
վրայի Իմ Եկեղեցին:

Ընդունեք երկրի վրայի Իմ Եկեղեցու կողմից դրված Ճշմարտությունը: Մի ընդունեք 
այն նոր օրենքները, որոնք ձեզ կստիպեն ընդունել Իմ Սուրբ Անվամբ, որոնք 
կհանգեցնեն սրբապղծության:

Ձեր Հիսուս



Կա մի մեծ սխալ ըմբռնում այն մասին թե ինչն է մարդուն
կամ կնոջը սուրբ դարձնում Իմ Աչքում
Չորեքշաբթի, 2 հոկտեմբերի, 2013թ., ժ. 22:15

Իմ սիրելի աղջի՛կ, մի մեծ սխալ ըմբռնում կա այն մասին, թե ինչն է մարդուն կամ 
կնոջը սուրբ դարձնում Իմ Աչքում:

Շատերն են աշխարհում դժվարանում գրկել քրիստոնեական հավատքը երբ հարցը 
գալիս է աղոթքին: Այնքան շատ լավ և բարի մտադրություններով մարդիկ են 
դժվարանում հանգիստ նստել՝ խաղաղորեն մտածելով աշխարհին տված Իմ Մեծ 
Դասերի մասին, որպեսզի հասկացնեմ թե իրենցից ինչ է ակնկալվում: Ես մեծ 
պահանջներ չեմ դնում: Ես չեմ ստիպում հոգիներին երկար ժամեր անցկացնել Իմ 
առջև, և սակայն, Ես այնքան երջանիկ եմ, երբ խոնարհ հոգիներն անում են այդ, բայց 
դա հազվադեպ է:

Ահա թե ինչպես եմ Ես ցանկանում զարգացնել մտերմիկ հարաբերություն Աստծո 
բոլոր զավակների հետ: Ինձ պարզապես պետք է լսել ձեր փոքրիկ ձայնը որ կանչի 
Ինձ երբ դուք կցանկանաք կիսել ձեր մասնավոր մտքերը, վշտերը, ուրախությունը, 
անհանգստությունը, ձեր ընտանիքներն ու ձեր ձգտումը Իմ հանդեպ, որպեսզի Ես 
կարողանամ Ինձ Ներկա դարձնել և ականատես դարձնել ձեզ:

Երբեք նախկինում աշխարհի պատմության մեջ Աստված Իրեն թույլ չի տվել զգացվել 
նրանց սրտերի ներսում, ովքեր փնտրում են Իրեն , ինչպես հիմա Իմ՝ Նրա միակ 
Որդու միջոցով: Աստծո՝ Հոր՝ Ամենակարողի Զորությամբ Ես գալիս եմ նույնիսկ 
ամենացածրերի, ամենաանարժանների, ամենաշփոթվածների, հոգով 
ամենատառապածների առջև, տալու համար ձեզ Ընծան, որ ականատես լինեք Իմ 
Ներկայությանը: Ինչպե՞ս եմ Ես անում դա: Ինչպե՞ս կիմանաք, որ Ես 
հաղորդակցվում եմ ձեզ հետ: Սկզբում Ես կլցնեմ ձեզ ապաշխարության 
արցունքներով: Դուք կսկսեք մեծ վիշտ զգալ մինչ կվերապրեք Իմ Խաչելությունը: 
Դուք կսկսեք տեսնել կյանքը, նույնիսկ ամենօրյա իրավիճակներում, Իմ Աչքերի 
միջով: Դուք կձգվեք դեպի ուրիշները, ովքեր արդեն լցված են Սուրբ Հոգու Ընծայով:

Ես չեմ ընտրում նրանց, ովքեր ձեր հավատացմամբ ավելի արժանավոր են, ավելի 
սուրբ, ավելի օրհնյալ, ավելի կարգապահ, քան դուք: Ես ընտրում եմ միայն նրանց, 
ովքեր գալիս են Իմ առջև ամբողջական խոնարհությամբ, ուր նրանք կամովին լքել են 
իրենց սեփական ազատ կամքը, որպեսզի այն կարողանա դառնալ Իմ Կամքը:

Եթե ճշմարիտ սիրում եք Ինձ, կիմանաք ճշմարիտ խաղաղությունը: Եթե ճշմարիտ 
սիրում եք Ինք, կասեք Ինձ.

<<Հիսու՛ս, Քո Կամքը այն ամենն է, ինչ նշանակություն ունի: Իմ ազատ կամքը Քոնն 
է: Վարվիր նրա հետ ինչպես Դու ես ցանկանում>>:

Երբ հոգին ասում է սա Ինձ, նա Իմ ճշմարիտ սպասավորն է, և նրանք են պատճառը, 
որ Ես կարող եմ փրկել մնացածներից նրանց, ովքեր չափազանց համառ են 
ճանաչելու Ինձ հետ միության մեջ լինելու իմաստը:

Ես կարող եմ շատ բաներ անել և շատ հրաշքներ ստեղծել, երբ Իմ Հոր կողմից 
յուրաքանչյուր մարդու տրված ազատ կամքը հետ է առաջարկվում Ինձ՝ Նրա Որդուն: 
Դա ամենամեծ զորությունն է, որը կոչնչացնի գազանի զորությունը երբ նա գա 



իշխանության: Եկեք Ինձ մոտ և ընծայեք ձեր ազատ կամքն Իմ Հորը, որպեսզի 
ազատագրում բերեք մարդկային ռասային: Խնդրում եմ, ասեք այս յուրակատուկ 
խաչակրաց աղոթքը.

Խաչակրաց աղոթք (123) Ազատ կամքի ընծան՝ Աստծուն.

Իմ սիրելի Հիսու՛ս, լսիր այս աղոթքն ինձնից՝ մի ամենաանարժան հոգուց,  և օգնիր 
ինձ ավելի շատ սիրել Քեզ: Իմ ազատ կամքով ես հետ եմ առաջարկում այս Ընծան 
Քեզ, սիրելի Հիսու՛ս, որպեսզի կարողանամ դառնալ քո խոնարհ սպասվորը և 
հնազանդ մնամ Աստծո Կամքին:
Իմ կամքը Քո Կամքն է: Քո Հրամանը նշանակում է, որ ես հնազանդ եմ Քո 
յուրաքանչյուր ցանկությանը:
Իմ ազատ կամքը Քոնն է՝ անելու համար դրա հետ այն, ինչ անհրաժեշտ է փրկելու 
համար բոլոր մարդկանց, ողջ աշխարհով մեկ, ովքեր բաժանված են Քեզնից:
Ես շնորհում եմ այս Ընծան, որը տրվել է ինձ ծննդյան պահին, Քո Ամենասուրբ 
Սպասավորության համար: Ամեն:

Որքան ավելի շատ սկսեք ճանաչել Ինձ, այնքան ավելի շատ կսկսեք հասկանալ երկու
բան: Իմ Ուսուցումները երբեք չեն փոխվել: Ես սիրում եմ բոլոր հոգիներին:

Ձեր Հիսուս

Մինչ երկրի վրա Իմ Եկեղեցու Խաչելությունը սկսվում է, 
դուք պետք է հետևեք բոլոր նշաններին, որոնք 
կանխասացվել են
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, մինչ երկրի վրա Իմ Եկեղեցու Խաչելությունը սկսվում է, դուք 
պետք է հետևեք բոլոր նշաններին, որոնք կանկասացվել են:

Աստծո թշնամիները հետամուտ կլինեն Իմ Սեփական Խաչելության յուրաքանչյուր 
կողմին, սկսած Իմ Մարմնի պղծումից: Երբ Ինձ քարշ տվեցին Իմ դատապարտողների
առջև, Ինձ մերկացրեցին որպեսզի ծաղրեն Ինձ և ամոթ պատճառեն Ինձ: Հետո նրանք
Ինձ կարմիր հագցրեցին՝ գազանի հետ ասոցացվող գույնը: Հետո սկսեցին կռվել թե ով
առաջին մեխը կմեխի Իմ Մարմնի մեջ: Հետո, վայրագների պես, նրանք պատռեցին 
Իմ դաստակները և ձգեցին Իմ բազուկներն այնքան որ դրանք դուրս եկան հոդերից, 
որպեսզի Ինձ լրացուցիչ ցավ պատճառեին: Ինձ ավելի շատ տառապել ստիպելու 
համար նրանք մեխերը մեխեցին Իմ ափերի մեջ անկյան տակ, այնպես որ դրանք 
անցնեն դաստակներիս միջով: Իմ երկու բազուկները ձգված էին երկու անհարմար 
անկյան տակ, և Ես կախված էի մի ցավոտ, անսովոր անկյան տակ, նկատի առնված 
այնպես, որ պատճառեր Ինձ ամենաշատ ցավն ու ստորացումը:

Նրանք վիճակ գցեցին, որպեսզի վերջում մնացող ութը հոգին իշխեին այն արյունոտ 
կտտանքների վրա, որոնք նրանք հասցնում էին Իմ Մարմնին: Նրանք հայհոյանքներ 
էին վանկարկում, ապտակում և բռունցքներով հարվածում էին Ինձ, ոտքով 
հարվածում էին ստամոքսիս և ոռնում վայրենիների պես: Նրանք ամեն ձևով 
ստորացնում էին Ինձ՝ ցույց տալու համար Խաչի վրա Իմ Մահվան բոլոր 



ականատեսներին, որ Ես պատժվում եմ Իմ այսպես կոչված չար ստերի համար: Ինձ 
սպանեցին, որպեսզի Ես լուռ մնամ և Աստծո Խոսքը արգելվի հոգիներին հասնելուց:

Նույնը կպատահի շուտով: Իմ թշնամիների համար բավական չի լինի Իմ 
Հաղորդության Ներկայացումը փոխելը, նրանք մեկ անգամ ևս կպղծեն Իմ Մարմինը: 
Նրանք կպղծեն Ինձ նույն ձևերով: Կարմիր գույնը կօգտագործվի: Նրանք ժեստեր 
կանեն Իմ Խաչի առջև և կվիրավորեն Ինձ իրենց նոր ծեսերով: Միայն նրանք,ովքեր 
ճանաչում են նշանները, կզանազանեն թե ինչպես այդ սրբապղծությունները 
եռանդուն կերպով կներկայացվեն աշխարհին մեծ շքեղության և ճոխության մեջ:

Նոր քարոզները կլինեն հիմարություն, իսկ նոր պատարագի մեծ մասն իմաստ չի 
ունենա: Դուք, ովքեր ճանաչում եք Իմ Ուսուցումները, զգուշացեք շփոթեցնող, 
անտրամաբանական և բարդ հայտարարություններից, որոնք կուղեկցեն հին 
ժամանակների ուսուցումների և հավատամքների նոր, վերանայված ներմուծմանը: 
Դրանք ոչ միայն կշփոթեցնեն և մեծ անհանգստություն կառաջացանեն ձեր հոգում, 
այլև լի կլինեն հակասություններով, ստերով, որոնք երբեք Ինձնից՝ Հիսուս 
Քրիստոսից չէին կարող գալ:

Ձեզ տրվել է Ճշմարտությունը այն ժամանակից ի վեր, ինչ Ես քայլել եմ երկրի վրա: 
Հիմա ձեզ կտրվեն ստեր, նպատակ ունենալով շրջել ձեզ Աստծուց: Վստահացեք, որ 
զգոն եք, քանի որ ձեզ կուլ կտան և կտանեն դեպի նոր վարդապետությունը: Խավարի 
վարդապետությունը, որը մանրակրկիտ ձևով պլանավորվել է երկար տարիներ, 
շուտով կիջնի ձեզ վրա: Դուք երբեք չպետք է ընդունեք խոստումներ, որոնք 
հակասում են Իմ Խոսքին: Երբ տեսնեք այս բաները տեղի ունենալիս, կիմանաք, որ 
դրանք բերվել են ձեզ վրա չարի ոգու կողմից, որպեսզի ոչնչացնեն հավիտենական 
փրկության ձեր հնարավորությունը:

Ձեր Հիսուս  

Ժխտեք մեղքը (մեղքի գոյությունը), և դուք կժխտեք Ինձ
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ոչ մի մարդ չի կարող կռվել Իմ դեմ և ակնկալել հավիտենական 
փրկություն, եթե ամբողջապես չենթարկվի Ինձ: Աստծո բոլոր զավակները պետք է 
իմանան, որ մոտենում է ժամանակը, երբ աշխարհը պետք է իմանա, որ Իմ 
Վերջնական Կանչն արդեն իրենց վրա է:

Երբեք չվախենաք Իմ Կանչից: Ողջունեք այն, քանի որ Ես բերում եմ ձեզ Սեր, 
Խաղաղություն և Փրկություն: (Մի) անտեսեք Ինձ ձեր վտանգի պահին, քանի որ Ես 
ձեզ այդքան ժամանակ եմ տալիս արձագանքելու համար Երկնքից (եկող) Իմ Կանչին:

Դուք, Իմ սիրելի հետևորդնե՛ր, անկախ նրանից թե ով եք դուք, շուտով ձեզ 
մեկուսացված կգտնեք և կտրված՝ Իմ Ճշմարիտ Ներկայությունց: Իմ Ներկայությունը, 
Իմ Խոսքը և Աստծո Ճշմարիտ Ուսուցումները կվերացվեն, և դուք ձեզ կգտնեք շատ 
միայնակ վիճակում:  Ձեզնից նրանք, ովքեր ծաղրում են աշխարհին տրվող Իմ այս 
Սուրբ Պատգամները, զարմացած կմնան, թե ինչպես կարող է դա լինել, երբ հետևեն 
խաբեության ուղուն: Որքան ավելի հեռու քայլեք այդ ուղիով, այնքան ավելի 
կմեծացնեք հեռավորությունը ձեր հոգիների և Իմ Գթասրտության միջև:



Երբ սիրեք Ինձ, կհավատաք Իմ Ուսուցումներին: Եթե ճանաչեք Ինձ, կճանաչեք Իմ 
Սուրբ Խոսքը Գրվածքների մեջ: Եթե ճանաչում եք Ինձ և ընդունում, որ Ես երբևէ թույլ
կտամ որ Իմ Սուրբ Խոսքը փոխվի մի բանի, որ չէ, առանց Իմ Կողմից միջամտության, 
ապա չեք կարող ասել թե ճանաչում եք Ինձ: Եթե հավատում եք, թե Ես՝ մարդու 
Որդին, Ով մեռավ վայրագ մահով ձեր փոխարեն, ձեզ մեղքից փրկելու համար, կարող
եմ ետ նստել և թույլ տալ այդպիսի իրավիճակ, ապա դուք մերժում եք Աստծո Խոսքը:

Ժխտեք մեղքը, և դուք կժխտեք Ինձ: Ընդունեք մեղքը որպես լավ բան, կամ 
հավատացեք, մեկ րոպե, թե Ես կներեմ այն առանց հաշտության, ապա այլևս չեք 
կարողանա տեղ պահանջել Իմ Թագավորության մեջ: Ես նախազգուշացնում եմ ձեզ, 
որ ձեր առջևում սպասվող այդ շրջանը կառաջնորդի ձեզ ավերածության 
ամենավտանգավոր ճանապարհով, եթե չմնաք հավատարիմ Իմ Սուրբ Խոսքին:

Իմ Խոսքը Հավիտենական է: Իմ Թագավաորությունը ձերն է, երբ ընդունում եք Իմ 
Խոսքն այնպես, ինչպես այն տրվել է ձեզ: Համարձակվեք անտեսել այն կամ ընդունել 
հարմարեցված մի նոր տարբերակ, և դուք կտառապեք դրա համար: Իմ Զայրույթը 
բարձրանում է հիմա, մինչ տեսնում եմ թե որքան քիչ հարգանք են ձեզնից շատերը 
ցույց տալիս Ճշմարտության հանդեպ ինչպես այն գրված է Իմ Հոր Գրքում: Չի կարող 
լինել ուրիշ այլ Ճշմարտություն: Ոչ մի տեսակի շեղում երբեք չի կարող ընդունվել 
Աստծո կողմից: Ոչ մի փաստարկ: Ոչ մի մարդկային պատճառաբանություն: Ոչ մի 
բացառություն: Ճշմարտությունը կապրի Հավիտյան: Ստերը կտանեն ձեզ դեպի 
գազանի բազուկները:

Ձեր Հիսուս

Շուտով ձեզ կասեն որ օգտագործեք ձեր հավատը, 
ստեղծելու համար մի քաղաքական արշավ աշխարհով 
մեկ՝ աղքատներին փրկելու համար 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, կեղծ մարգարեի ձայնը թնդում է այն ամենի մասին, ինչ սուրբ է Իմ 
Եկեղեցում:  Այնուամենայնիվ, քիչ բան կասվի Աստծո Ուսոցումները, Խորհուրդներն 
ու Ճշմարատության Հռչակումը վեր պահելու կարևորության մասին: Դրա փոխարեն 
կտեսնեք շեղումներ, ինչպես ասենք՝ աշխարհի աղքատներին և սովածներին 
խնամելը, և դա կդիտվի ձեր առաջին առաջադրանքը որպես Աստծո ծառաներ:

Որպես Եկեղեցում Աստծո սպասավորներ և հետևորդներ, ձեր հավատարմությունն 
առաջին հերթին Ճշմարտության հանդեպ է, որը Ես ասացի ձեզ: Աղքատներին սիրելն
ու օգնելը լավ բան է, բայց երկրի վրայի Իմ Եկեղեցին ավելի մեծ դեր ունի, որ երդվել է 
Ինձ: Սա ներառում է Ճշմարտության ուսուցումն այն ամենի մեջ ինչ Ես ձեզ 
սովորեցրել եմ, և դուք կանեք դա, եթե ճշմարիտ սիրում եք Ինձ:

Եկեղեցին ունի Իմ Ուսոցումների Ճշմարատությունը սովորեցնելու Առաքելությունը: 
Իմ Խոսքի մի կողմը վերցնելը՝ օգնելու աղքատներին, հիանալի է, բայց սխալ 
առաջնորդող, քանի որ Իմ Ուսուցումները հստակորեն հաստատում են, որ դուք 
պետք է օգնեք հոգով աղքատներին: Օգնեք նրանց բուժել իրենց հոգիները, նախքան 
կօգնեք ազատվել կյանքի դժվարություններից: Եթե Ես ձեզ տամ մի խեղճ  մարդ և 



խնդրեմ օգնել նրան, ինչպե՞ս կանեք դա: Հագու՞ստ կտաք նրան: Փո՞ղ՝ իր ընտանիքը 
սնելու համար: Թե՞ Ինձ կունենաք՝ առաջին հերթին փրկելու համար նրա հոգին:

Շուտով ձեզ կաեն որ ձեր ողջ ուշադրությունը կենտրոնացնեք աշխարհի աղքատների
վրա: Ձեզնից փող կխնդրեն, և դա կվեցվի տարբեր աղբյուրներից, օգնելու համար 
աշխարհի աղքատներին, գործազուրկներին և անտուններին: Ձեզ կասեն, որ Ես՝ 
Հիսուս Քրիստոսը, միշտ սիրել եմ աղքատներին: Խնդիրը սա է: Ես առաջին հերթին 
փնտրում եմ հոգով աղքատներին, որպեսզի ազատեմ նրանց իրենց կորած կյանքից: 
Հոգով աղքատները, նրանք, ովքեր քիչ հոգևոր զգացմունքներ ունեն Աստծո հանդեպ, 
նրանք են որոնց Ես ձգտում եմ: Օրհնյալ են նրանք, ովքեր աղքատ են այս կյանքում, 
քիչ բան ունենալով, բայց սիրում են Ինձ, քանի որ այդ մարդիկ ամենևին էլ աղքատ 
չեն: Հարուստ մարդը, ով սեր չունի Իմ հանդեպ, ավելի շատ ունի Իմ Սիրո, Իմ 
Գթասրտության, Իմ Կարեկցանքի կարիքը, քան թե նրանք, ովքեր ստիպված են 
ուտելիք գտնել, հագուստ և ապաստան: Ինչպես եք Ինձ սիրում և ինչպես եք Ինձ 
խնդրում փրկել ձեզ, ահա թե ինչի վրա պետք է դուք ուշադրություն դարձնեք: 
Խորհուրդները կլինեն փրկող ուժը նրանց համար, ովքեր հարուստ են և աղքատ, բայց
սեր չունեն Իմ հանդեպ:

Շուտով ամենուրեք Իմ Եկեղեցու առաջնորդների կողմից ձեզ կասվի, որ օգտագործեք
ձեր հավատը ստեղծելու համար մի քաղաքական արշավ աշխարհով մեկ՝ 
աղքատներին փրկելու համար: Ոչինչ չի ասվի խրախուսելու ձեզ, որ 
նախապատարստվեք Իմ Երկրորդ Գալուստին, քանի որ նրանք չեն համարձակվի 
նախապատրաստել ձեզ այդ Մեծ Օրվա համար: Նրանք ավելի շուտ ձեր միտքը 
կհեռացնեն Ինձնից՝ խնդրելով ձեզ ավելի շատ ժամանակ անցակացնել պատվելով 
կեղծ մարգարեի գործերը:

Շատ շուտով կպատրաստվեն կեղծ մարգարեի արձաններ, մասունքներ, 
պաստառներ, գավաթներ և պատվիրված մեծ նկարներ, որ դրվեն եկեղեցիներում 
ամենուրեք: Նրա պատկերը, հակաքրիստոսի պատկերի հետ, ժամանակի 
ընթացքում, կզարդարի շատ հասարակական վայրեր, եկեղեցիներ, քաղաքական 
կենտրոններ, ինչպես նաև այն երկրներում, որոնց պառլամենտը կթվա թե գրկել է 
կաթոլիկ եկեղեցին մի <<նոր լույսով>>: Սա կստեղծի կեղծ ավետարանչության մի նոր
ձև, և քանի որ այն հարմար կլինի ժամանակակից աշխարհիկ հասարակությանը, այն 
կգրավի հիացողների ողջ աշխարհով մեկ:

Ոչ մի բառ չի խրախուսվի ասելու համար Սուրբ Խորհուրդների կարևորության 
մասին այն ձևով, ինչպես դրանք տրվել են աշխարհին, ոչ էլ այն Շնորհների 
կարևորության, որոնք բխում են դրանցից: Դրա փոխարեն խորհուրդներից ամեն 
մեկը կնսեմացվի, կավելացվեն հավելյալ իմաստներ, հարմարվելու համար նրանց, 
ովքեր մերժում են այդ խորհուրդները որպես այնպիսին, ինչպիսին կան: Դա կարվի 
այն հույսով, որ Իմ Խորհուրդների սրբապղծման պղծությունը առաջարկվի որքան 
հնարավոր է շատերին, նրանց Աստծուց հեռացնելու համար, որպեսզի Աստծո 
թշնամիները կարողանան ավարտել սատանայի հետ իրենց պայմանագիրը:

Սատանան շատերին կխաբի, ովքեր պատկանում են Իմ Եկեղեցուն պատմության այս
ժամանակ: Նա կանի դա ամենահմայիչ և համոզիչ ձևով, և կարդարացնի ստերը, երբ 
իր սպասավորները կասեն թե Ես հավանություն կտայի այդ նոր 
փոփոխություններին: Ինձ՝ Հիսուս Քրիստոսին, սխալ կներկայացնեն /սխալ 
մեջբերում կանեն/, որպեսզի հոգիներ շահեն: Իմ Ուսուսումները կշրջվեն՝ 



ոչնչացնելու համար Իմ Եկեղեցին և գողանալու այն հոգիներին, ովքեր ամենամոտն 
են Ինձ: Միլիոնավոր մարդիկ աշխարհում առանց հոգալու կընդունեն ստերը: Դուք 
պետք է աղոթեք նրանց համար, հույսով, որ ժամանակին նրանք կհասկանան որ ինչ-
որ բան սխալ է:

Երբ Ես նշանակում եմ առաջնորդներ, և երբ մի ընտրյալ հոգի նշանակվում է 
տարածելու համար Իմ Սուրբ Խոսքը երկրի վրայի Իմ Եկեղեցու ներսում, 
Ճշմարտությունը միշտ ուղիղ է, հստակ, ճշգրիտ և ճիշտ տեղին: Երբ ձեզ ստում են, 
չարի ոգու ազդեցությամբ, դուք դառնում եք շփոթված: Արտահայտություններն 
իմաստ չեն ունենում: Այսպես կոչված բարելավումները, որոնք ներկայացվում են Իմ 
Եկեղեցու ներսում գտնվող թշնամիների կողմից, նշանակում են, որ Ճշմարտությունը 
<<բավականին լավ>> չէ:

Իմ Խոսքը, Իմ Խորհուրդները, Իմ Ուսուցումները բարելավման կարիք չունեն, քանի 
որ գալիս են Ինձնից: Ես Աստված եմ: Ես Կատարյալ եմ: Իմ Խոսքը մնում է հավետ: 
Ցանկացած մարդ, ով վնասում է /խախտում է/ Իմ Սուրբ Խոսքը, Աստծո թշնամի է: Իմ 
Զայրույթը մեծ է այս ժամանակ, և ով էլ որ Իմ Մարմնի՝ Իմ Ամենասուրբ 
Հաղորդության հանդեպ անհարգալից է վերաբերվում և ասում թե ինքն առաջնորդում
է Իմ ժողովրդին, իմացեք, որ դա ճշմարիտ չէ: Ես երբեք չեմ խնդրի Իմ Եկեղեցու մեջ 
մի առաջնորդի փոխել Աստծո Խոսքը՝ նոր իմաստներ կամ նոր մեկնաբանություններ 
ներմուծելով: Սա երբեք չի կարող լինել:

Ձեր Հիսուս  

Հայր Աստված. Սատանան և նրա դևերը մի շատ մեծ 
բանակ են հավաքագրել
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ Աստվածային Զորությունները տրվում են Իմ բոլոր 
զավակներին, ովքեր շրջվում են դեպի Ինձ, խնդրելով Ինձ Իմ Որդու միջոցով պահել 
իրենց երկրի վրա մեծ փորձությունների այս ժամանակ:

Մեղքն այնքան համատարած է, որ Իմ Որդին հիմա տառապում է այն նույն 
Հոգևարքով, որը Նա կրեց Խաչի վրա ձեզանից յուրաքանչյուրի համար: Մեղքն 
այնքան տարածված է, որ բոլորդ դարձել եք անընկալուն դրա հանդեպ և այն 
չարության հանդեպ, որը մեղքն է շնչում: Զավակնե՛րս, դուք պետք է գաք Ինձ մոտ և 
երբեք չհրաժարվեք խաղաղության և սիրո ձեր որոնումներից: Երբեք չմտածեք, թե Ես 
չեմ լսի ձեր ձայները, մինչ նրանք կանչում են Ինձ, անկախ նրանից թե որքան փոքր եք
դուք:

Իմ Որդու Երկրորդ Գալուստը կառաջացնի խառնաշփոթ, բաժանում, 
անվստահություն, ատելություն և տխրություն, քանի որ Իմ Սուրբ Խոսքի 
Ճշմարտությունը կնետվի մի կողմ: Սատանան և նրա դևերը մի շատ մեծ բանակ են 
հավաքել, մի այնպիսի մեծ և հզոր բանակ, որ անհավատալի է եթե տեսնեք թե ինչպես
է այն կազմավորվել: Այդ բանակը, զավակնե՛րս, վերահսկում է թե ձեզ ինչ են ասում 
հրապարակայնորեն: Այժմվանից սկսած Ճշմարտությունը չափազանց հազվսդեպ 
կասվի ձեզ: Սրանով Ես ի նկատի ունեմ Ճշմարտությունը՝ ըստ Իմ Ամենասուրբ 
Ուխտի:



Բոլոր հարցերը, որոնք առնչվում են այն աշխարհին որի մեջ դուք ապրում եք, 
ճշմարիտ չեն բացահայտվի ձեզ, մինչ շուտով ականատես կլինեք պատերազմների, 
որոնք միտումնավոր ձևով ստեղծվել են Իմ ժողովրդին ոչնչացնելու համար: Այդ 
պատերազմներից ոչ մեկը մարդու բարօրության համար չի լինի, ոչ էլ՝ արդար: 
Աշխարհին տրված Իմ Խոսքը, սկսած այն ժամանակից երբ առաջին մարգարեն 
բացահայտեց Իմ Ցանկությունները, այլևս լրջորեն չի ընդունվի: Խոսքը, ըստ Իմ 
Որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի, կչարաշահվի և կպղծվի ստերն արդարացնելու համար:

Ժամանակն է, որպեսզի բոլոր նրանք, ովքեր կանչվել են Իմ Որդու համար 
սպասավորության, զգոն մնան: Դուք չեք կարող անտեսել մարդկությանն ուղղված Իմ 
այս Կանչը: Ես, Իմ Որդու միջոցով, խնդրում եմ ձեզ միասին մնալ, Նրա հետ միության
մեջ, միշտ: Դուք, զավակնե՛րս, սատանայի առաջին թիրախն եք, քանի որ նա չի 
հանգստանա մինչև առաջին հերթին չգրավի երկրի վրայի Իմ Որդու Եկեղեցին: 
Առանց Իմ Որդու Եկեղեցու նա չի կարողանա ձգել այն հոգիներին, որոնց ամենից 
շատ է ձգտում: Դուք, զավակնե՛րս, կչարչարվեք և կվիրավորվեք գազանի կողմից՝ 
հակաքրիստոսի կողմից, եթե տեղի տաք այն ճնշումներին, որոնք ձեզ կստիպեն գրկել
նոր կեղծ ուսմունքը, որը հիմա զգուշորեն և դաժանորեն նախապատրաստվում է:

Ես՝ ձեր բոլորի Հայրը՝ Ամենաբարձրյալ Աստված, ցանկանում եմ, որ հայտնի դարձվի
որ Իմ թշնամիները պատրաստվում են գրկել հակաքրիստոսին գաղտնի ծեսերի մեջ: 
Նրան երդում են տալիս թաքնված պատերի ետևում, վայրերում, որոնք Իմ Որդու 
հանդեպ պաշտամունքի հանար են նախատեսված: Եկեղեցական 
մասոնականությունը, որին հիմա ականատես կլինեք, կարևոր դեր է խաղում այս 
պղծության մեջ: Ցավոք, սկզբում այս ամենը պետք է տեղի ունենա, նախքան Իմ բոլոր 
զավակներին հետ՝ դեպի իրենց համար Իմ կողմից ստեղծված դրախտը հավաքելու 
Ուխտը կավարտվի:

Ձեզանից՝ Իմ կողմից ընտրվածներիցդ կախված կլինի միշտ ընդունել 
Ճշմարտությունը, որպեսզի կարողանաք օգնել Իմ Որդուն փրկել մյուս հոգիներին, 
ովքեր կերդվեն հետևել գազանին:

Իմ Որդու Պատկերը, հանրահայտ ողջ աշխարհով մեկ, շուտով կփոխարինվի կեղծ 
մարգարեի պատկերով: Նրա պատկերին երկրպագություն կարվի առաջին հերթին, 
Իմ Որդու Պատկերի փոխարեն: Հետո դրան կհետևեն գազանի մեծ պատկերները, 
ամեն տեսակ ձևաչափով, որի 666 նշանը պատկերված կլինի չկասկածող աշխարհի 
վրա նրա արած յուրաքանչյուր նշանի մեջ: Դուք կտեսնեք այդ նշանը թաքնված 
այնպիսի չար առարկաների մեջ, որոնք կօգտագործվեն այնպես, ինչպես գտագործում
են սուրբ առարկաները: Կստեղծվի նոր ձևի հատիկներով վարդարան կռապաշտելու 
համար նոր, շուտով հայտարարվելիք աշխարհի եկեղեցիների միությունը: Նոր 
համաշխարհային կրոնը կտոնվի սուրբ աղոթագրքերը, մեդալիոնները, ուրարները, 
վարդարանները, Խաչերը վերցնելով և դրանք պղծելով, դարձնելով դրանք հմայիլներ:

Բոլորը կսիրեն հակաքրիստոսին, քանի որ նա կներկայացնի կրոնից դուրս 
աշխարհը, մի կողմից, բայց որովհետև նրան կգրկի երկրի վրայի Իմ Որդու Եկեղեցում
գտնվող կեղծ ինքնակոչը, կթվա, թե նա ներկայացնում է այն ամենը, ինչ սուրբ է 
աշխարհում:

Զավակնե՛րս, թույլ չտաք որ այդ իրադարձությունների մասին նորությունները 
բզկտեն ձեր սիրտը, քանի որ երբ լսեք Ինձ և հետևեք Իմ Որդու Ուղուն, Ես կխնայեմ 
ձեզ հոգու հալածանքի մեծ մասից, որը գալու է: Ձեր հավատարմությունն այս 



Պատգամներին կթուլանա ժամանակ առ ժամանակ Սատանայի կողմից ցանված 
հարձակումներից: Ձեզնից ոմանք կհեռանան: Ձեզնից ոմանք կկասկածեն: Ձեր 
մեծամասնությունը կմնա Ինձ հավատարիմ, և Ես կշնորհեմ ձեզ մեծ 
Բարեհաճություններ ու Շնորհներ ձեր հնազանդության համար:

Ես սիրում եմ ձեզ, զավակնե՛րս: Ես գթառատ կլինեմ, և երբ դուք խնդրեք Ինձ Իմ 
Որդու միջոցով սփոփել ձեր սրտերը և օգնել ձեզ մնալու խաղաղության մեջ ու 
վստահությամբ քայլելու դեպի Իմ Նոր Դրախտի Դարպասները, Ես կպատասխանեմ 
ձեր կանչին:

Ձեր սիրող Հայր

Աստված Ամենաբարձրյալ

Հանգստացեք, բոլորդ, և իմացեք, որ Աստված 
Ամենակարող է, և որ ոչ մի գործողություն, որքան էլ որ 
այն չար լինի, չի կարող ոտնահարել Նրան 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, իմացիր, որ Ես քայլում եմ քո կողքով ամեն օր, ամեն րոպե, 
սպասելով քո արձագանքին: Լինում են ժամանակներ, երբ դու ստիպված ես 
չափազանց շատ անել այս Առաքելության համար, բայց դու միշտ պետք է թողնես 
համապատասխան ժամանակը Ինձ համար՝ քո Հիսուսի Համար: Հիշիր, Ես միշտ 
Ներկա եմ և միշտ արձագանքում եմ նրանց, ովքեր կանչում են Ինձ: Ոչինչ երբեք 
չպետք է անջատի ձեզ Իմ Ընկերակցությունից, որովհետև ժամանակը, որը 
տրամադրում եք Ինձ, տալիս է ձեզ մեծ Շնորհներ:

Այսօր Ես խնդրում եմ, որ բոլոր նրանք, ովքեր ընդունում են որ Ես հիմա խոսում եմ 
ողջ աշխարհի հետ Ճշմարտության Գրքի միջոցով, որպեսզի նախապատրաստվեն: 
Երբեք թույլ չտաք որ Իմ Պատգամները մտահոգություն, անհանգստություն կամ 
խուճապ պատճառեն ձեզ: Երբեք չհավատաք, թե Ես կխնդրեմ ձեզ փախչել ձեր 
տներից դեպի ապաստարաններ, քանի որ այդ հրամանն Ինձնից չի գալիս: 
Ապաստարանները, որոնց մասին Ես խոսում եմ, այն վայրերն են, ուր դուք ստիպված 
կլինեք գնալ Պատարագ և Խորհուրդները ստանալու համար:

Իմ հավատարիմ սպասավորները նախապատրաստվում են հիմա, աշխարհով մեկ, 
այն օրվա համար, երբ Պատարագի ամենօրյա Զոհաբերությունն այլևս չի լինի:

Դուք միշտ պետք է պահեք Կենդանի Աստծո Օրհնյալ Կնիքը ձեր տներում, և ինչ 
ձևաչափով որ կարող եք, որպեսզի նաև ձեզ հետ ման տաք այն: Դա կպաշտպանի ձեզ
ամեն տեսակ հալածանքից, և դուք կստանաք անհրաժեշտ զորությունը, որ 
հավատարիմ մնաք Աստծուն և այն ամենին, որը հստակորեն դրված է Ամենասուրբ 
Աստվածաշնչում:

Հանգստացեք, բոլո՛րդ, քանի որ Աստված ամենակարող է, և ոչ մի գործողություն, 
որքան էլ որ այն չար լինի, չի կարող ոտնահարել Նրան:

Օրհնյալ են ձեզնից նրանք, ովքեր ընտրեցին արձագանքել Իմ Կանչին: Դուք, ձեր 
հերթին, ձեր հարևանի հանդեպ սիրո գործողության միջոցով, կտարածեք Կենդանի 



Աստծո Կնիքը, ուր էլ որ գնաք: Հիմա դուք պետք է անեք սա: Վստահեք Ինձ: Երբեք 
անհանգիստ մի զգացեք, քանի որ Ես վախ չեմ տարածում: Ես տարածում եմ 
Ճշմարտությունը, որը ոմանց համար կարող է ճնշող լինել: Ես ձեր Պաշտպանն եմ, 
ձեր Փրկիչը, և Ես կգամ շուտով, որ բերեմ ձեզ վերջնական փրկությունն ու գալիք 
աշխարհը, որը ոչ մի չարություն չի ունենա: Եղեք խաղաղության մեջ: Ես ուղղություն 
կտամ և կպաշտպանեմ ձեզ և կտամ ձեզ տոկունության ընծան առջևում սպասվող 
բոլոր փորձությունների ժամանակ:

Ձեր Հիսուս

Երբ Երկինքն ու երկիրը դառնան մեկ, քավարան չի լինի
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ Գահը կդրվի նորացված երկրի վրա, և շուտով բոլորը կապրեն 
խաղաղության և ներդաշնակության մեջ, Իմ Հոր Կամքին համապատասխան:

Աշխարհը կդառնա ինչպես սկզբում էր, և ոչ մի տարաձայնություն չի զգացվի: Աստծո 
բոլոր զավակները, ովքեր ընտրված են միանալու հրեշտակներին և սրբերին, կապրեն
կատարյալ գոյություն: Բայց իմացեք սա: Նրանք, ովքեր չեն ընդունի Նոր Դրախտի 
իրականությունը, երբ նրանց տրված կլինի ամեն հնարավորություն որոշելու թե որ 
ուղին են իրենք ընտրում, նրանց չի տրվի երկրորդ հնարավորություն: Երբ երկինքն ու
երկիրը դառնան մեկ, քավարան չի լինի: Միակ ճանապարհը, որը կվերցնեն այն 
հոգիները, ովքեր կմերժեն Իմ Գթասրտությունը երբ այն ձրի կտրվի իրենց, կլինի 
դժոխք տանող ճանապարհը: Շատերն այնքան համառ կլինեն, որովհետև նրանք 
գրեթե ամբողջապես կվստահեն ինտելեկտուալ հիմնավորումներին, որ անմտորեն 
կընտրեն հավիտենությունը դժոխքի կրակների մեջ:

Նրանք, ովքեր չեն հավատում Աստծուն կամ ընդունում Ճշմարտությունը, չեն 
հավատում սատանայի գոյությանը: Նա՝ խաբեբան, կմթագնի նրանց մտքերը ստերով,
որպեսզի հրապուրի նրանց դեպի տառապանքի սենյակները: Հենց որ այնտեղ լինեն, 
նա կստիպի նրանց անդադար տառապել հավիտենությունը մարդու հանդեպ իր 
ունեցած ատելության պատճառով: Ես չեմ կարող օգնել այդ հոգիներին այդ 
ժամանակ: Ինչպե՜ս եմ Ես ողբում դառը վշտով՝ ամբարտավանների, անգրագետների 
և նրանց հոգիների համար, ովքեր ունեն կարծրացած սրտեր: Նրանք այնքան լի են 
հպարտությամբ, որ երբեք չեն տեսնում Ինձ, որովհետև չեն կարողանում: Հնարավոր 
չէ, որ մարդը տեսնի Ինձ կամ լցվի Իմ Ճշմարիտ Խոսքով, եթե նա տարված է 
հպարտության մեղքով: Մյուս կողմից, ձեզնից նրանք, ովքեր ճանաչում են Ինձ, բայց 
ընդունում են Ինձ իրենց սեփական պայմաններով, նրանք նույնպես հեռացնում են 
իրենք իրենց Ինձնից:

Ինչու՞ եք ասում թե ճանաչում եք Ինձ, իսկ հետո շրջում այն, ինչ Ես ասել եմ ձեզ Ինձ 
հետևելու վերաբերյալ: Ինչպե՞ս կարող եք ձեզ քրիստոնյա կոչել և պատրաստ լինել 
ընդունելու կեղծ աստվածաբանություն ու ստեր, որոնք շրջել եք՝ 
համապատասխանեցնելու համար ձեր սեփական կենսաոճին: Ո՞վ եք դուք, եթե չեք 
հետևում Ինձ և ընդունում Իմ Ուսուցումների ամբողջ Ճշմարտությունը: Դուք 
դավաճան եք: Դուք դավաճանում եք Ինձ: Երբ դուք դավաճանում եք Ինձ մեկ անգամ, 
կգայթակղվեք անել դա նորից ու նորից, մինչև վերջապես այլևս չեք լինի քրիստոնյա 
Իմ Աչքում:



Ես պետք է կոչ անեմ բոլոր նրանց, ովքեր հավատում են Իմ Խոսքին և հարցնեմ ձեզ, 
ե՞րբ եմ Ես երբևէ հանդուրժել մեղքը: Ես ներում եմ մեղքը, բայց երբեք չեմ 
հանդուրժում այն: Եթե հավատում եք, թե Ես հանդուրժում եմ մեղքը, ապա դուք 
արդարացնում եք մեղքը: Դուք կտառապեք ձեր ուղիների սխալի համար, և դուք 
ավելի լավը չեք քան նրանք, ովքեր դավաճանեցին Ինձ, ծաղրեցին Ինձ, ծիծաղեցին 
Ինձ վրա և խաչեցին Ինձ:

Հիշեք, Ես սովորեցրել եմ ձեզ Ճշմարտությունը: Ոչինչ Ճշմարտությունից բացի չի 
բերի ձեզ ընդունելու փրկությունը, որ Ես հիմա գալիս եմ բերելու աշխարհին, 
մարդկությանը փրկելու Իմ Ուխտի այս վերջնական էտապում:

Երբեք մի մոռացեք որ Ես Եմ Ճշմարտությունը: Միայն Ճշմարտությունն է գալիս 
Ինձնից:

Ձեր Հիսուս   

Դուք չգիտեք Ինձ, որովհետև չեք ճանաչում Ինձ
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ ձեզնից նրանք, ովքեր լքված են զգում և անվստահ աշխարհի 
հանդեպ Իմ Սիրո մասին, դուք երբեք չպետք է դադարեցնեք կանչել Ինձ որ օգնեմ ձեզ:
Ժամանակ առ ժամանակ դուք կունենաք անհուսության զգացողություն, վախի և 
միայնակության զգացողություն երբ հավատարիմ մնաք Իմ Սուրբ Խոսքին՝ տրված 
աշխարհին Սուրբ Ավետարանի միջոցով: Նույնիսկ հիմա, մինչ Իմ Սուրբ 
Ավետարանը դեռևս ներկայացվում է ձեզ, դուք կզգաք չափազանց մեկուսացված, 
որովհետև քչերն են կիրառում այն, ինչ Ես սովորեցրել եմ ձեզ Իմ Սուրբ Խոսքի 
միջոցով:

Եթե ասում եք թե սիրում եք ձեր հարևանին, իսկ հետո զրպարտում եք նրան, դուք 
դեռևս պատկանում եք Ինձ: Եթե ասում եք, թե հավատում եք Տասը Պատվիրաններին,
բայց հարմարեցնում եք դրանք, որ համապատասխանեցնեք ձեր կենսաոճին, ապա 
կույր եք Ճշմարտության հանդեպ: Եթե ընդունում եք Իմ միջոցով ձեզ տրված 
Խորհուրդները, բայց խախտում եք դրանք, վիրավորում եք Ինձ: Երբ քարոզում եք Իմ 
Սուրբ Խոսքն ուրիշներին, իսկ հետո ձեզ դնում ուրիշներից առաջ՝ ասելով թե Աստծո 
Աչքում դուք ավելի արժանավոր եք, քան նրանք, դուք վիրավորում եք Ինձ: Երբ 
հայտարարում եք, թե Աստծո Խոսքն այլևս նշանակություն չունի ժամանակակից 
աշխարհում, և որ այն պետք է հարմարեցվի՝ համապատասխան դառնալու համար 
աշխարհիկ աշխարհին, ապա թքում եք Աստծո Դեմքին: Երբ հավատաում եք, թե Իմ 
մասին ձեր գիտելիքը գերակա է Իմ Սուրբ Խոսքին ինչպես Ես հիմա տալիս եմ այն 
ձեզ այս Պատգամների միջոցով, և որ դրանց մեջ սխալ է պարունակվում, դուք 
անգրագետ եք Ճշմարտությունից: Դուք չգիտեք Ինձ, որովհետև չեք ճանաչում Ինձ:

Ուստի, նույնիսկ ձեզնից նրանք, ովքեր գոհ են զգում իրենց Իմ Սուրբ Խոսքը 
հասկանալու մեջ և մերժում են Ինձ հիմա այս Առաքելության մեջ, դուք լքել եք Ինձ: 
Դուք, հատկապես, պետք է կանչեք Ինձ Օգնության, քանի որ դուք ոչինչ եք առանց 
Ինձ:

Ձեր Հիսուս   

 



Մայր Փրկության. Կաթոլիկ եկեղեցու քահանաներին. Ես
կոչ եմ անում ձեզ, որ կրեք իմ Ամենասուրբ Վարդարանը
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Իմ սիրելի զավա՛կ, չհավատաս ոչ մի վայրկյան թե ձեզնից որևէ մեկն այնքան ուժեղ է,
որ ինքնուրույն դիմակայի այն գայթակղություններին, որոնց դեմ կկանգնեք՝ շրջելու 
համար ձեր մեքը Ճշմարտության հանդեպ՝ Աստծո Ճշմարիտ Խոսքի հանդեպ: 
Առաանց շարունակական աղոթքի կտեսնեք որ ի վիճակի չեք կանգնել և հռչակել 
Ճշմարտությոնը, երբ ձեզ ստեր ներկայացնեն:

Բոլորդ պետք է ասեք խաչակրաց աղոթքները քանի որ խավարն արդեն սկսել է իջնել 
երկրի վրա իմ Որդու Եկեղեցու վրա, և դուք պետք է նախապատրաստված լինեք դրա 
համար ամեն վայրկյան:

Կաթոլիկ եկեղեցու քահանաներին ես կոչ եմ անում կրել իմ Ամենասուրբ 
Վարդարանը և սբ. Բենեդիկտի խաչը միշտ: Դուք պետք է ասեք իմ Ամենասուրբ 
Վարդարանն ամեն օր և տեսնեք թե եկեղեցու ներսում ավելի բարձր 
պաշտոնյաններից ովքեր են հրապարակայնորեն ասում իմ Սուրբ Վարդարանքը: 
Երբ ինձ պատվում են, իմ Ամենասուրբ Վարդարանը պետք է ասեն բոլորը ովքեր 
ներկա են իմ առջև: Եթե նրանք, ովքեր ասում են թե առաջնորդում են 
հավատարիմներին փնտրելու իմ օգնությունն Աստծո Գահի առջև, չեն կարողանում 
ասել իմ Վարդարանը, ապա նրանք ձեր աղոթքների կարիքն ունեն: Գալ իմ առջև, 
փնտրել իմ օգնությունը առանց իմ Վարդարանն աղոթելու, անիմաստ է, նման այն 
բանին, որ զինվորն առանց զենքի մարտի գնա:

Իմ Վարդարանն ամենահզոր աղոթքն է, և երբ այն ասում են ամեն օր, այն կոչնչացնի 
չարի զորությունը: Նրանց գործողություններից կիմանաք, թե ովքեր են նրանք, և դուք 
պետք է խնդրեք աստծուն, իմ Որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի Գթասրտության միջոցով, 
օգնել նրանց բերելու դեպի Աստծո Լույսը:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության

Պլանները կազմվել են անսուրբ երրորդության կողմից, 
ուր ամեն ինչ, որ Ճշմարիտ է, կոչնչացվի
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 Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ ցանկությունն է, որ յուրաքանչյուր քրիստոնեական 
հարանվանության Իմ բոլոր քահանաները սկսեն պահպանել Ամենասուրբ 
Խորհուրդները: Նրանք, ովքեր կաթոլիկ եկեղեցում են, առաջինը ականատես կլինեն 
Խորհուրդների ավերմանն ու պղծմանը: Նրանք, ովքեր հավատարիմ են Ինձ՝ Հիսուս 
Քրիստոսին, ջանասիրությամբ կնախապատրասվեն այդ սոսկալի ամայությանը, ուր 
կընկղմվի Իմ Եկեղեցին: Դուք պետք է նախապատրաստվեք հիմա, որովհետև ձեր 
հավատարմության միջոոցով է որ Աստծո բոլոր զավակները կկարողանան ստանալ 
Խորհուրդներն իրենց սուրբ վիճակում:



Բոլոր մյուս քրիստոնյա եկեղեցիներին Ես ասում եմ սա. Հիշեք Իմ Խոստումը նորից 
գալու մասին՝ Իմ Երկրորդ Գալուստի Մեծ ու Փառավոր Օրը: Իմացեք նաև, որ դեպի 
դա տանող տարիներին բոլոր նրանք, ովքեր հետևում են Ինձ, կկանգնեն սոսկալի 
փորձությունների առջև: Նրանք, ովքեր կհասնեն իշխանության նոր դիրքերի, ձեր 
բոլոր հարանվանություններում, կառաջնորդվեն կեղծ մարարեի կողմից և բոլորի 
բերաններում կլինեն նրա խոսքերն ու բոլորը կկրկնօրինակեն նրա 
գործողությունները:

Վա՜յ նրանց, ովքեր կկանգնեն կեղծ մարգարեի կողքին, քանի որ նա Հովհաննես 
Մկրտչի հակադրույթն է և կլինի հակաքրիստոսի դատախազը, ով կղեկավարի ձեր 
բոլորի վրա:

Դուք կպաշտպանվեք Իմ կողմից, քանի որ շուտով Ես կլինեմ այն ամենն ինչ դուք 
ունեք ձեզ ուղղորդություն տալու համար: Միայն Ինձ կարելի է վստահել որ ասեմ ձեզ
Ճշմարտությունը, երբ կօրորվեք այն հերձվածություններից, որոնք կներկայացվեն ձեզ
որպես ժամանակակից քրիստոնեական աստվածաբանության նոր ձև: Որքա՜ն 
խորամանկ է սատնան, քանի որ նա երբեք չի հարվածի, այլ դրա փխարեն նա ձեզ 
կտանի դեպի Իմ Ամենասուրբ Խոսքի մի նոր, շրջված, հետընթաց մեկնաբանության 
նրանց միջոցով, ովքեր ծառայում են իրեն:

Պլանները կազմվել են անսուրբ երրորդության կողմից, ուր ամեն ինչ, որ Ճշմարիտ է, 
կոչնչացվի: Աշխարհիկ աշխարհին հարմար ամեն ինչ, երբ մեղքն անտեսելու 
մարդկային ագահությունն ու ցանկությունը կներկայացվի հավատարիմներին բոլոր 
քրիստոնեական եկեղեցիների միջոցով: Այդ օրը գրվել է քարի մեջ և կլինի 
վերջնական վիրավորանքը, որն Աստված թույլ կտա, նախքան Նա կուղարկի Ինձ՝ Իր 
միակ Որդուն, հավաքելու համար բոլոր նրանց, ովքեր մնում են հավատարիմ Աստծո 
Ճշմարիտ Խոսքին: Երբ ստերը ներկայացվեն ձեզ, դրանք կերևան որպես լավ բան: 
Խոնարհության կրծքանշանը հանրահայտ կլինի ձեր բոլոր եկեղեցիներում, քանի որ 
այն կորդեգրեն նրանց միջից նրանք, ովքեր կխաբեն ձեզ:

Ինձ հետ առնչվող յուրաքանչյուր բնավորության գիծ՝ խեղճերի հանդեպ Իմ Սերը, 
թույլերի և խոնարհների հանդեպ Իմ Սերը, ագահության, ընչաքաղցության և 
մարմնական ցանկություններին Իմ հավանություն չտալը, կօգտագործվի որպես 
փաստարկների մի մաս ձեզ ստիպելու համար որ ընդունեք այդ նոր ուսմունքը՝ այդ 
նոր համաշխարհային կրոնը՝ նախապատրաստելու աշխարհը հակաքրիստոսի 
ղեկավարման համար:

Որպես մի սիրող Աստված, ձեզ տրվում են այս նախազգուշացումները ձեզ փրկելու 
համար: Ուշ դարձրեք Ինձ հիմա: Ես միայն մեկ բան եմ խնդրում: Մնացեք 
հավատարիմ Իմ Սուրբ Խոսքին: Իմ Սուրբ Խոսքը տրվել է ձեզ Սուրբ Աստվածաշնչի 
մեջ: Այն երբեք չի կարող փոխվել: Բայց Աստծո թշնամիները կշրջեն նրա իմաստը: 
Երբ դա տեղի ունենա, մերժեք բոլոր նրանց, ովքեր կասեն ձեզ թե Աստված 
հավանություն կտա այդպիսի փոփոխություններին: Ոչինչ ավելի հեռու չի կարող 
լինել Ճշմարտությունից /քան դա/:

Ձեր Հիսուս



Օձը տալիս է հակաքրիստոսին հատուկ պատգամներ, 
որոնք նա զգուշությամբ փաստագրում է 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ամենաանսուրբ երրորդությունը՝ բաղկացած Իմ երեք 
թշնամիներից՝ կեղծ մարգարեից, հակաքրիստոսից և վիշապից, որը սատանան է, 
կբարձրանա հիմա հակադրվելով Ամենասուրբ Երրորդության դեմ: Իմացեք, որ 
նրանք ունեն հազար հազարավոր նվիրված աշակերտներ, և մինչ ժամանակը 
մոտենում է, շատ գաղտնի և պիղծ արարողություններ տեղի կունենան՝ պատվելու 
համար օձին:

Այնքան զգույշ է օձը՝ չբացահայտելու իր ճշմարիտ էությունը. Աստծո ցանկացած 
զավակի դեմ նրա չար մտադրությունները քողարկված են, և նա ներկայանում է իր մի
քանի ընտրյալներին որպես հմայիչ, գեղեցիկ արքայազն, երևալով նրանց առջև 
ամենագրավիչ ձևով: Ճիշտ ինչպես Իմ սեփական ընտրյալ մարգարեների հետ է 
լինում հաղորդակցություն, օձը տալիս է հակաքրիստոսին հատուկ պատգամներ, 
որոնք նա զգուշությամբ փաստագրում է, իսկ այնուհետև կիսում երկրի վրայի իր 
հիերարխիայի հետ: Այդ պատգամները պարունակում են ցուցումներ՝ պծելու Իմ 
Եկեղեցին, նախապատրաստելու հակաքրիստոսին որ վերցնի իր գահը և հիմարացնի
աշխարհին հավատալու թե նա Քրիստոսն է՝ աշխարհի Փրկիչը:

Ուշ դարձրեք հիմա, դուք բոլորդ որ անտեսում եք այս նախազգուշացումը: Շուտով, 
Իմ աշակերտներից շատերը, ովքեր սիրում են Ինձ, բայց չեն հավատում այս 
Պատգամներին, կկանգնեն մեծ վտանգի առջև: Ձեզ Ինձնից վերցնելու պլանը սկսվել 
է, և եթե չմնաք զգույշ և զգոն, ձեզ կգրավեն խավարի անդունդի մեջ:  Նա՝ 
հակաքրիստոսը, կնմանակի Իմ Աստվածայնության յուրաքանչյուր բնագավառ, որի 
մասին նրան կհայտնի օձը: Նա՝ օձը, տեսել է Իմ Խաչելությունը, և միայն նա ունի այն 
մանրամասնությունների իմացությունը, որոնք շրջապատել են այդ սոսկալի 
իրադարձությունը: Նա կծաղրի Ինձ՝ հրահանգելով իր նվիրյալ սպասավորներին 
վերակոնստրուկտավորել ծեսերը հետընթաց Իմ Եկեղեցում: Իմ Խոսքը կվերցվի, և 
Նրա վրա կավելացվեն նոր անպարկեշտ մասեր գազանին պատվելու համար, և 
շատերը չեն հասկանա դրա նշանակությունը:

Խաղացեք սատանայի հետ և դրեք ձեզ նրա տրամադրության տակ, ու դա կտանի մեծ 
փորձությունների: Կրկնեք այն պիղծ խոսքերը, որոնք նա կցանի ձեր մեջ, և դուք 
կբացեք ձեր հոգին նրա հանդեպ: Պաշտեք նրան՝ սիրելով հակաքրիստոսին երբ նա 
մեծամտորեն կճեմի ձեր առջև, և դուք կդնեք նրան ձեր սրտերի մեջ Իմ փոխարեն: 
Ամեն ինչ, որ Ես ասել եմ ձեզ, կլինի հետընթաց, գլխիվայր և հակառակ շրջված: 
Որովհետև այնքան շատերը ճշմարտորեն չեն հասկանում Իմ Ուսուցումները, և 
որովհետև ձեզնից այնքան քչերն են զգուշությամբ լսել ավետարաններին Իմ Երկրորդ
Գալուստին առնչվող իրադարձությունների կապակցությամբ, դուք ավելի իմաստուն 
չեք լինի:

Ո՜հ, ինչպե՜ս է կոտրվում Իմ Սիրտը, որ ստիպված եմ ձեզ բացահայտել այս 
նորությունները: Ինչպե՜ս կցանկանայի որ դուք ստիպված չլինեիք տառապել այդ 
ձևով: Բայց Ես խոստանում եմ, Ես կթեթևացնեմ ձեր ցավը, և նրա թագավորումը, երբ 
այն տեղի ունենա, արագ կլինի:



Հոգիներին, որոնք անմեղորեն կընկնեն Իմ Աստվածայնության այդ ծաղրերգության 
մեջ, ցույց կտրվի Իմ Գթասրտությունը: Ցավոք, նրանք, ովքեր հավատացած են, թե 
կթագավորեն խաբեբայի կողմից իրենց խոստացված դրախտի մեջ, կգտնեն իրենց 
նետված կրակի լճի մեջ, ուր կտառապեն հավիտենությունը: Ոչ մեկը չի լինի որ օգնի 
նրանց, քանի որ նրանք կուլ տված կլնեն ստերը, որոնք ծրագրված էին նրանց 
վստահությունը գրավելու համար, որը կհանգեցնի շատ հոգիների կորստի, ովքեր 
կուրորեն կհետևեն նրանց կեղծ ուսմունքին:

Աղոթեք Գթասրտության համար նրանց համար, ովքեր կխաբվեն խավարի 
թագավորի կողմից:

Ձեր Հիսուս

Յուրաքանչյուր նոր օրենք, որ շուտով կներկայացվի 
թշնամիների կողմից Իմ Եկեղեցու ներսում, կծաղրի Իմ 
Հոր կողմից դրված Ճշմարտությունը
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, եթե միայն ավելի շատ մարդիկ ճշմարտապես հավատային Ինձ՝ 
իրենց Հիսուսին, ապա նրանք խաղաղություն կգտնեին իրենց սրտերում: Երբ 
վստահություն չկա, վախ կա: Վախն արգելում է որ Աստծո Սերը ներթափանցի ձեր 
հոգու մեջ, իսկ այնուհետև դուք դառնում եք գերի: Ոչինչ չի բարձրացնի բեռը Լույսից 
բացի:

Երբ Ես ասում եմ ձեզ Ճշմարտությունը, Ես դա անում եմ միայն որովհետև Ես սիրում 
եմ ձեզ և տենչում այն օրվան, երբ մենք միավորված կլինենք, վերջապես: Իմ Սերը 
կլցնի ձեզ խիզախությամբ և զորությամբ, որ հաստատում կանգնեք և մնաք Ինձ 
հավատարիմ ամեն բանում: Ես պաշտպանում եմ ձեզնից բոլոր նրանց, ովքեր 
խնդրում են Ինձ, բայց միայն այն հոգիները վախ չունեն, որոնք ամբողջապես 
հանձնվում են Ինձ:

Գազանի չարությունը քողարկված կլինի որպես հմայիչ և ժամանակակից, և այն 
կհայտվի բոլորին հումանիտարիզմի, բարեգործության և <<աղքատների խնամքի>> 
ծածկույթի տակ: Ոչ մի վայրկյան չհավատաք թե սատանայի աշակերտները ձեզ ցույց 
կտան իրենց ճշմարիտ գույները: Ճշմարտությանը փոխարինելու համար 
ներկայացված յուրաքանչյուր սուտ կերևա որպես տրամաբանական և բոլորի 
համընդհանուր բարօրության համար: Յուրաքանչյուր նոր օրենք, որ շուտով 
կներկայացվի թշնամիների կողմից Իմ Եկեղեցու ներսում, կծաղրի Մովսեսին տրված 
Տասը Պատվիրաններում Իմ Հոր կողմից դրված Ճշմարտությունը: Յուրաքանչյուր 
ժեստ, չնայած այն կարող է լինել աննկատ, ծրագրված կլինի Ինձ՝ Հիսուս Քրիստոսին՝
մարդու Որդուն վիրավորելու համար: Խաբեբան չի կարող դիմադրել իր 
սպասավորների միջոցով Ինձ ծաղրելուց, քանի որ նա ատում է Ինձ: Նա կվիրավորի 
յուրաքանչյուր անոթ Իմ Եկեղեցու մեջ գործողությունների, բառերի և սատանայական
սիմվոլների ավելացման միջոցով: Միայն նրանք, ովքեր գիտեն Ճշմարտությունը, 
կտեսնեն այդ պղծություններն ու ճշտորեն կհասկանան թե ինչ են նշանակում 
այդպիսի ժեստերը:



Սատանայի զորությունը կարող է շփոթեցնել, շեղել և տանջել Իմ աշակերտներին: 
Նա՝ սատանան, երբեք ձեզ հանգիստ չի թողնի, հատկապես երբ դուք վկայություն եք 
տալիս Ճշմարտության համար: Բայց իմացեք սա. Նրան կարելի է հաղթել, երբ 
վստահեք Ինձ ամբողջապես: Երբ դուք ինքներդ ձեզ հանձնում եք Իմ առջև, նրան չի 
տրվի զորություն ազդել Իմ հանդեպ ձեր ունեցած հավատի վրա: Նա՝ սատանան, 
վերջացած է: Նրա թագավորումը, չնայած այն ցավոտ էր մարդկության համար, հասել
է իր վերջին: Իմ առջև նրա վերջնական վիրավորանքը կտրվի հակաքրիստոսի 
միջոցով, ով կնմանակի Ինձ և կհիմարացնի աշխարհին՝ հավատալու թե նա Ես եմ՝ 
Հիսուս Քրիստոսը, և որ նա եկել է փրկելու աշխարհը:

Երբ գիտեք Ճշմարտությունը, կկարողանաք դեմ կանգնել այդ գայթակղությանը: Երբ 
մնում եք հաստատուն Ամենասուրբ Աստվածաշնչում պարունակվող Ճշմարտության 
հանդեպ, կփրկվեք:

Վերջնական հարձակումն արագ կլինի, իսկ հետո Ես ցույց կտամ աշխարհին 
Ճշմարտությունը, և միայն նրանք կմերժեն Այն, ովքեր լի են Իմ հանդեպ 
ատելությամբ: Մի վախեցեք, քանի որ Ես Եմ մարդկության միակ Փրկիչը: Միայն Իմ 
Սերը կպահի ձեզ: Վախեցեք միայն այն խեղճ հոգիների համար, ովքեր կթքեն Ինձ 
վրա մինչ Ես, վերջապես, կհասնեմ նրանց Իմ Նոր Դրախտ տանելու համար:

Ձեր Հիսուս     

   
Ես կարող եմ լինել նրանց միակ ճշմարիտ ընկերը, 
նրանց միակ փրկությունը, բայց նրանցից շատերը 
կանտեսեն Իմ Նախազգուշացումները
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Իմ սիրելի աղղջի՛կ, Իմ ամենամեծ տխրությունն այն է, որ նրանք, ովքեր ամենաշատն 
են Ինձ սիրում, զանգվածաբար կմերժեն լսել Իմ Ձայնը հիմա մինչ Ես կոչ եմ անում 
նրանց:

Ես կարող եմ լինել նրանց միակ ճշմարիտ ընկերը, նրանց միակ փրկությունը, բայց 
նրանցից շատերը կանտեսեն Իմ Նախազգուշացումները: Նույնիսկ նրանք, ովքեր 
լսում են Իմ Ձայնը, կանտեսեն Ինձ և բաց կթողնեն Իմ Խոսքերը որպես 
հերետիկոսություն: Նրանք չեն ճանաչի այն ժամանակները, որոնցում ապրում են և 
միայն կհասկանան Ճշմարտությունը Նախազգուշացման ընթացքում: Մինչ այդ 
նրանցից շատերը կանիծեն Ինձ և այնքան հեռացած կլինեն Ինձնից, որ Ես ի վիճակի 
չեմ լինի հասնել նրանց իրենց սրտերի մեջ՝ փրկելու համար նրանց հոգիները:

Մի թերագնահատեք այն ատելությունը, որը սատանան ունի Իմ հանդեպ: Նա 
դավաճանեց Իմ Հորը սոսկալի ձևով, բայց նա ատում է Ինձ: Դա նշանակում է, որ նա 
ատում է Իմ Եկեղեցին և վերջնական պատերազմը տեղի կունենա երկրի վրա Իմ 
Եկեղեցու և սատանայի կողմից ուղարկված դևերի միջև: Այդ մարտն սկսվել է և 
արդեն գողացել է Իմ սիրելի հոգիներին, որոնցից շատերը չկարողացան տեսնել թե 
ինչպես են իրենք վիրավորում Աստծուն:



Երբ Իմ Ներկայությունը զգացվի շուտով բոլոր նրանց մեջ, ովքեր սիրում են Ինձ, 
անկախ նրանից նրանք հավատում են այս Պատգամներին թե ոչ, Ես կհեղեմ նրանց 
հոգիները գիտելիքով Սուրբ Հոգու Զորությամբ: Դա է Իմ Խոստումն աշխարհին: Ես 
երբեք չեմ լքի ձեզ չարի զորությանը, քանի որ Ես ձեզ այնքան շատ եմ սիրում: Դուք Իմ
Մարմնի Վերջույթի պես եք: Դուք Իմ Մարմնի մասն եք: Դուք Իմ Մասն եք:

Անկախ նրանից ցանկանում եք Ինձ թե ոչ, Ես կհետևեմ ձեզ մինչև Մեծ Օրը և 
կմարտնչեմ փրկելու համար ձեր հոգին: Դուք կարող եք մեջք շրջել Իմ հանդեպ, բայց 
Ես չեմ լքի ձեզ, քանի որ Ես Եմ համբերատար: Իմ Տոկունությունն ու 
Աստվածայնությունը ձեր իմացության սահմաններից այն կողմ են: Դուք երբեք չպետք
է մոռանաք Ինձ՝ ձեր Հիսուսին, քանի որ Ես Եմ ձեզ հետ միշտ, սպասելով ձեզ որ գաք 
Ինձ մոտ:

Ձեր սիրող Փրկիչ
Աշխարհի Ազատարար
Հիսուս Քրիստոս

Հակաքրրստոսը կստեղծի դրամաշնորհներ 
հրապուրելու համար ընկերություններին, 
կազմակերպություններին, ինչպես նաև բարեգործներին 
աշխատել իր նոր մեկ համաշխարհային առևտրի 
կենտրոնի համար
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես կոչ եմ անում Իմ բոլոր աշակերտներին, ովքեր լսել են Ինձ և 
ովքեր ճանաչում են Ինձ այս Պատգամներում, որ լսեն Ինձ հիմա:

Այս Աշխատանքը, որը հեղվել է ձեզ վրա, Սրբազան է: Անկախ նրանից թե ինչպիսի 
տառապանք, մեղադրանք, տանջանք և ծաղր կկրեք այս Առաքելության պատճառով, 
հիշեք, որ այս Աշխատանքն Իմն է: Իմ վերջնական Առաքելությունը, տրված 
աշխարհին, Աստծո մարգարեի միջոցով, մի մեծ Ընծա է՝ մարդկությանը: Բարձրացեք 
ծաղրանքից վեր, որին ականատես կլինեք և իմացեք որ դա ստեղծվել է չարի կողմից՝ 
փորձելու կանգնեցնել Ճշմարտությունը: Ճշմարտությունը՝ Իմ Սուրբ Խոսքը 
ոտնակոխ կարվի, և դժոխքի խորքերից ելած յուրաքանչյուր դև կանի ամեն 
հնարավոր բան լռեցնելու Իմ Ձայնը:

Այդ հոգիների միջոցով աշխատելով, ովքեր իրենք իրենց բաց են թողնում 
թունավորման համար, սատանայի չար գործերը շուտով կքողարկվեն և 
կներկայացվեն աշխարհին որպես Սուրբ Գրվածք: Նրանք կասեն, թե նոր 
վարդապետությունը աստվածային ձևով ոգեշնչվել է Իմ՝ Հիսուս Քրիստոսի կողմից: 
Ողջ աշխարհի ուշադրությունը կհրավիրվի, մինչ այն քողազերծվում է շերտ առ շերտ 
և ծափահարվում հատկապես աշխարհիկ աշխարհի կողմից: Նրանք, ում երբեք չէիք 
ակնկալի թե կպատվեն Աստծուն, կլինեն առաջինը հերթի կանգնած՝ գրկելու համար 
հերձվածությունների շարքը՝ Իմ դեմ ստերը, մինչ դրանք բացահայտվում են:



Նախկինում երբեք կաթոլիկ եկեղեցին այդպիսի հրապարակային պատիվ ստացած չի
լինի աշխարհի լրատվամիջոցների և քաղաքական էլիտայի կողմից: Նախկինում 
երբեք աթեիստներն ու բոլոր կրոնները, ներառյալ նրանք որոնք չեն պատվում Ինձ, 
բացած չեն լինի իրենց բազուկները և ընկնի իրենց ծնկների վրա ի պատիվ նրանց, 
ովքեր ասում են թե իրենք Աստծուց են:

Երբ Իմ Պատկերն անհետանա և այլևս չերևա, և երբ Իմ Խաչերը, սուրբ 
Աստվածաշունչը, սուրբ պատարագի անոթները, վարդարանները, մեդալիոնները, 
ուրարներն ու բենեդիկտյան խաչերը այլևս չգտնվեն, այդ ժամանակ կիմանաք, որ 
գազանի թագավորումը սկսվել է:

Աշխարհը կերգի հակաքրիստոսի գովաբանություննեերը: Հենց որ նա խաղաղություն 
ստեղծի, մի կեղծ խաղաղություն՝ ստեղծված այն պատերազմների պատճառով որոնք
նա օգնել էր սկսել, դրանից հետո նա կանի սարսափեցնող հայտարարություններ: 
Նա, հակաքրիստոսը, կհայտարարի թե ինքը ստացել է պատգամներ Հայր Ասստծուց, 
և դրանք վավերական կթվան: Այնուհետև, օգտագործելով օկուլտի զորությունը, 
կերևա թե նա բուժում է շատերին և ունի մեծ հոգևոր ընծաներ: Շատերը կապշեն 
<<այսպես կոչված>> հրաշքներից, որոնք նա կթվա թե կատարում է, և աշխարհը 
կպաշտի նրան և կընկնի գետնամած նրա ոտքերի մոտ: Հետո նա՝ հակաքրիստոսը, 
կհայտարարի թե ինքը Հիսուս Քրիստոսն է՝ մարդու Որդին, և կասի թե եկել է 
ժամանակը որ ինքը պահանջի աշխարհը և փրկի ողջ մարդկությունը: Ով էլ որ 
համարձակվի մարտահրավեր նետել այն կեղտին ու հայհոյանքներին, որոնք դուրս 
կթափվեն գազանի բերանից, դաժանորեն կպատժվի:

Այդ ժամանակ, աշխարհում սատանայի ներթափանցման պատճառով մեղքը կլինի 
այնքան համատարած, որ մարդկային արժանապատվությունը կհասնի իր 
ամենացածր մակարդակին, ուր Աստծո Աչքում անմաքրությունը, կիրքը, 
ագահությունն ու ամեն տեսակի այլ ստոր մեղքի ականատես կլինեն ամեն հանրային
վայրում: Որովհետև կհայտարարվի թե մեղքը մի բնական մարդկային թերություն է, և
որովհետև ձեզ կասեն թե Աստված չի դատի ձեզ թույլ մարդկային բնավորության գծի 
համար, շատերը կգրկեն մեղքը և ամոթ չեն ունենա իրենց հոգիներում:

Աշխարհի հայտնիները, զվարճացողները, լրատվամիջոցները, կինոաստղերը, բոլորը
կշտապեն երևալ հակաքրիստոսի հետ, և նրա պատկերն ավելի տեսանելի կլինի քան 
նրանից առաջ եկած որևէ մեկինը: Նա սահուն կխոսի շատ լեզուներով, կլինի 
գեղեցիկ, կունենա հումորի մեծ զգացում և արտակարգ հաղորդակցական 
հմտություններ: Նա շատ զգույշ կլինի այն ամենի վերաբերյալ թե ինչ է ասում Աստծո 
մասին և երբեք չի դիմի Աստծո Մորը, քանի որ նա (Աստծո Մայրը) կներկայացվի 
այնպես ասես թե այլևս դեր չունի խաղալու:

Հակաքրիստոսի հարցազրույցները հեռուստատեսությամբ կլինեն հանրահայտ բան, 
և մարդիկ կկառչեն  յուրաքանչյուր բառից, որ դուրս կգա նրա բերանից: Նա կազդի 
քաղաքագետների վրա յուրաքանչյուր ազգի մեջ, և ում հետ որ տեսնեն 
հակաքրիստոսին, նրանց հետ կվարվեն մեծարանքով: Բայց դրանով չի վերջանա: 
Նրա մեջբերումները կքարոզվեն բոլոր եկեղեցիների ամբիոններից: Նրան մեծ 
պատվի և դիրքի կարժանացնեն բոլոր եկեղեցիներում, մինչև, ի վերջո նա կնստի նոր 
գահի վրա Բաբելոնի նոր տաճարում: Նրա ադեցությունը կտարածվի բոլոր բանկերի, 
առևտրային օրենքների և աշխարհի տնտեսության վրա: Հակաքրիստոսը կստեղծի 
դրամաշնորհներ՝ հրապուրելու համար ընկերություններին, 



կազմակերպություններին, ինչպես նաև բարեգործներին աշխատել իր նոր մեկ 
համաշխարհային կենտրոնի համար: Մեծ հարստություն կստեղծեն նրանք, ովքեր 
ցանկանում են լինել հակաքրիստոսի կայսրության մասը: Ով էլ որ 
հավատարմության երդում տա նրան, կրոնական արարողությունների, բիզնես կամ 
առևտրային հանաձայնագրերի միջոցով, ստիպված կլինի ընդունել նշան: Նրանք, 
ովքեր ընդունեն նշանը, որը կլինի բանկային քարտի և հատուկ չիպի ձևով, որը կդրվի
ձեռքի մեջ, իրենց հոգիները կկորցնեն նրան: Բոլոր նրանք, ովքեր կրեն Կենդանի 
Աստծո Կնիքը, կխուսափեն հակաքրիստոսի ճանկերից և իմուն կդառնան այդ 
սարսափի հանդեպ: Մի անտեսեք այս նախազգուշացումը: Մի վախեցեք դրանից, 
քանի որ եթե հետևեք Իմ ցուցումներին, պաշտպանված կլինեք:

Ես շատ Արցունք եմ թափում տալով ձեզ այս Պատգամները, և ահա թե ինչու է Իմ 
Ցավն այսքան մեծ քո մեջ այս ժամանակ, աղջի՛կս: Սփոփիր Ինձ՝ կանչելով Իմ 
Գթասրտությունն ու Իմ Պաշտպանությունը:

Ձեր Հիսուս

 

Դուք պետք է մնաք հանդարտ, խաղաղության մեջ, բայց 
հաստատուն վճռականությամբ՝ հռչակելու համար 
Ավետարաններում պարունակվող Սուրբ Խոսքը
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես ցանկանում եմ բացահայտել ձեզ բոլորիդ, Իմ սիրելի 
աշակերտներին՝ բոլոր նրանց ովքեր քայլում են երկրի վրա և հռչակում Իմ Սուրբ 
Խոսքը, որ դուք պետք է փարվեք Ինձ՝ ձեր Հիսուսին, ինչպես երբեք: Ժամանակերը, որ
սպասվում են ձեզ առջևում, դժվար կլինեն, և բոլոր նրանք, ովքեր մնում են Իմ մեջ, 
Ինձ հետ և Իմ կողմից, պատասխանատու կլինեն առջևում սպասվող խավար օրերում
Իմ Լույսի բոցը վառ պահելու համար:

Իմ թանկագին զավակնե՛ր, դուք պետք է մնաք հանդարտ, խաղաղության մեջ, բայց 
հաստատուն վճռականությամբ՝ հռչակելու համար Ավետարաններում պարունակվող
Սուրբ Խոսքը աշխարհի յուրաքանչյուր անկյունում: Դուք, Իմ մնացորդ բանա՛կ, 
Աստծո բոլոր զավակներին կբերեք Ինձ մոտ և կօգնեք փրկել նրանց չարի թույնից, որը
կպարուրի միլիոնավոր հոգիների: Դուք Իմն եք և դուք քայլում եք Աստծո Լույսի մեջ՝ 
գցելով ճանապարհը աշխարհի փրկության համար:

Իմ Շնորհները հեղվում են ձեզ վրա, Իմ սիրելի աշակերտնե՛ր, և երբ գիտեք որ 
ուղղորդություն եք ստանում Ինձնից ու ամբողջապես վստահեք Ինձ, ձեզ ոչ մի վնաս 
չի հասնի: Բայց եթե ձեզ թույլ տաք դառնալ խաբեության կամավոր սպասավորներ, 
այդ դեպքում Իմ Պաշտպանությունը չի ծածկի ձեզ: Ձեզնից նրանք, ովքեր կանգնեն 
կեղծ մարգարեի և հակաքրիստոսի հետ, կընկնեն սատանայի ծուղակը, և նա ձեզ 
թույլ չի տա ազատվել: Ձեզնից նրանք, ովքեր քայլեն Իմ թշնամիների կողքով և կուլ 
տան օձի գավաթը, կոչնչացվեն նրա կողմից եթե համարձակվեն մարտահրավեր 
նետել նրան:

Ուշ դարձրեք հիմա Իմ նախազգուշացմանը. Կանգնեք գազանի կողմից և պիղծ 
երդում տվեք՝ պատվելու հերձվածությունը, և ձեզ համար շատ դժվար կլինի 



ազատվել նրա չար ճանկից: Աղոթեք, որ ունենաք իմաստությունը՝ տեսնելու համար 
Ճշմարտությունը:

Ձեր Հիսուս  

Հերձվածությունը Իմ Եկեղեցու ներսում կբաժանվի 
տարբեր էտապների
Կիրակի, 20 հոկտեմբերի, 2013թ., ժ. 17:48

Իմ սիրելի աղջի՛կ, գնացեք բոլորդ աշխարհի մեջ և տարածեք Ավետարանները, քանի 
որ դուք պետք է դա անեք նախքան Իմ Եկեղեցու հալածումը ճշմարտապես կսկսվի:

Դուք պետք է դնեք ձեր ողջ վստահությունն Ինձ վրա և սփոփվեք այն գիտությամբ, որ 
երբ Մեծ Օրը գա, դուք վեր կբարձրացվեք, մարմնով և հոգով, Իմ Բազուկների մեջ, մի 
ակնթարթում: Ահա թե ինչու դուք պետք է սիրով և համբերությամբ հիշեցնեք 
աշխարհին Իմ Ուսուցումները: Հիշեցրեք նրանց, որ մեղքը գոյություն ունի, և կներվի, 
բայց առաջին հերթին նրանք պետք է Ինձնից ներում խնդրեն: Նշանակություն չունի 
թե իրենց ասում են որ մեղքը մարդկային երկրորդ բնությունն է, նրանք պետք է 
իմանան, որ որպես Աստծո զավակներ, իրենք պետք է թողություն խնդրեն ամեն 
ագամ, անկախ նրանից թե որքան աննշան կլինեն իրենց մեղքերը: Մեղքն այն է, ինչն 
անջատում է ձեզ Աստծուց: Որքան ավելի շատ մեղք գործեք, այնքան ավելի խավար 
կդառնաք, այնքան ավելի խորը տանջանք կզգաք և այնքան անհանգիստ կլինեք, որ 
Իմ Շնորհից բացի ոչինչ չի թեթևացնի ձեր ցավը, ոչ էլ կբերի ձեզ իսկական 
խաղաղություն:

Իմացեք, որ երբ հերձվածության թագավորումը սկսվի, որ նրանք, ովքեր ներգարվվել 
են դրա մեջ, կզգան մի սոսկալի միայնություն և թշվառություն: Սակայն արտաքին 
աշխարհին կթվա, թե ամեն ինչ ընդունելի է Եկեղեցու համար: Մինչ դուք կպայքարեք 
ներքնապես, գլոբալ միավորված եկեղեցու անվան տակ կատարվող բոլոր արտաքին 
ծեսերը ձեզ կստիպեն անհարմարություն զգալ: Իմ Եկեղեցում հերձվածության 
ներմուծումից հետո վեց ամսվա ընթացքում շատերը, ովքեր անտեսել են Իմ Կանչը, 
կփախչեն և կփնտրեն նրանց, ովքեր մնացել են հավատարիմ Իմ Սուրբ Խոսքին: Այդ 
ժամանակ Իմ բանակը կավելանա, կաճի և կհավաքի մնացորդներին բոլոր 
քրիստոնեական եկեղեցիներից՝ կռվելու համար չարի ոգու դեմ:

Հերձվածությունը Իմ Եկեղեցու ներսում կբաժանվի տարբեր էտապների: Առաջին 
էտապը կլինի երբ միայն նրանք, ովքեր ճշմարիտ ճանաչում են Ինձ և հասկանում 
Սուրբ Ավետարանների Ճշմարտությունը, կորոշեն որ իրենք չեն կարող ընդունել 
ստեր Իմ Անվամբ: Էրկրորդ էտապը կգա, երբ մարդկանց մերժեն Սուրբ 
Խորհուրդներն այն ձևով ինչպես դրանք պետք է լինեն: Երրորդ էտապը կլինի, երբ Իմ 
եկեղեցիները պղծված կլինեն և այդ ժամանակ կլինի, երբ վերջապես Իմ սրբազան 
սպասավորները կհասկանան Հայտնության Գրքում պարունակվող Ճշմարտությունը:

Իմ մարգարեները չեն ստում: Նրանց դուր չի գալիս այն, ինչ իրենց խնդրում են անել: 
Նրանք բացահայտում են միայն Իմ Սուրբ Խոսքը, և այն, ինչ իրենց հանձնարարվել է 
անել Իմ Սուրբ Հոր կողմից: Նշանները, որ վերջին մարգարեն եկել է, միակ մարգարեն
ում, Երկնքից տրված է թույլտվություն այսօր նախապատրաստելու համար աշխարհը
Իմ Երկրորդ Գալուստին, հիմա այստեղ են: Երբ հասկանաք, որ Երկնքից աշխարհին 



տրվող մարգարեությունները հանգեցնում են ձեր հավատն ավելացնելուն և 
վստահեցնելուն որ մնաք հավատարիմ Իմ Սուրբ Խոսքին, այդ ժամանակ կընդունեք 
դրանք: Երբ դրանք տեղի ունենան ինչպես բացահայտվել է, այդ ժամանակ կիմանաք 
Ճշմարտությունը:

Պատրաստ եղեք: Եղեք խաղաղության մեջ, քանի որ Ես կքայլեմ ձեր բոլորիդ հետ, 
ովքեր հիմա հավաքվում են կազմելու համար երկրի վրա Իմ մնացորդ բանակը:

Ձեր Հիսուս  

Նրանք կհետևեն կործանման ճանապարհին ինչպես 
գառները՝ սպանդանոց, 
Երկուշաբթի, 21 հոկտեմբերի, 2013թ., ժ. 10:56

Իմ սիրելի աղջի՛կ, իմ սիրելի, հավատարիմ աշակերտների ամենամեծ 
դավաճանությունը, նրանց, ովքեր միշտ ամուր կկառչեն Ճշմարտությանը, կլինի Իմ 
Եկեղեցում այն հետևորդների կողմից, ովքեր զոհ կդառնան մեծ խաբեությանը:

Այնքան շատերը կխաբվեն ինքնակոչից իրենց սխալ հավատարմությամբ, ով ամենուր
Իմ եկեղեցում կխլի ղեկավարումը: Չնայած նրանք երբեմն անհարմարություն կզգան, 
երբ լսեն Իմ Սուրբ Խոսքի տարօրինակ մեկնաբանություններ, որը չի վերցվի ճիշտ 
ենթատեքստում, նրանք կհետևեն կործանման ճանապարհին ինչպես գառները՝ 
սպանդանոց: Նրանք գովք կթափեն կեղծ մարգարեի վրա և կողջունեն նրան որպես 
մի մեծ բռնապետի և կդառնան որպես մեկ՝ ստեղծելու համար մի մեծ բանակ: Այդ 
բանակը կպատճառի ամենամեծ հալածանքը իր ընկեր քրիստոնյաների դեմ: Եղբայրը
կկռվի եղբոր դեմ Ճշմարտության համար այդ սոսկալի մարտում: Նրանց թիվը, ովքեր 
կհետևեն անսուրբ երրորդությանը՝ բաղկացած կեղծ մարգարեից, հակաքրիստոսից և 
սատանայից, կլինի շատ ավելի մեծ, քան նրանք, ովքեր կմնան հավատարիմ Աստծո 
Սուրբ Խոսքին ինչպես այն դրվել է ամենասկզբից:

Ձեզ, Իմ ընտրյալ ժողովու՛րդ, ովքեր չեն շեղվի Ճշմարտությունից, այս 
ճամփորդությունը դժվար կթվա: Երբեք, ոչ մի պահ ձեր կյանքում դուք չեք 
պատկերացրել այն սոսկալի խաբեությունը, որին շուտով ականատես կլինեք: Իմ 
թշնամիները լավ նախապատրաստված են, ունեն շատ ազդեցություն և լավ են 
ֆինանսավորվում: Նրանք շատ առավելություններ ունեն, բայց իրենց կողմում չունեն
Աստծո Զորությունը: Նրանք ոչ միայն չեն տիրապետում Աստծո՝ Իմ Հոր՝ 
Ամենակարողի Զորությանը, այլև Նրա Կամքով կարող են ցանկացած ժամանակ ցած 
գլորվել: Ցավոք, նրանք ինձնից շատ հոգիներ կհեռացնեն, և Ես դա թույլ կտամ, 
որպես մարդկության վերջնական մաքրագործման մաս: Երկրի վրա այդ 
ժամանակահատվածը կլինի առանձնացնելու համար բարիներին չարերից:

Ի՞նչ ի նկատի ունեմ Ես սրանով: Իհարկե, կասեք դուք, բարիները կհիմարացվեն, և որ
դա նրանց  մեղքը չէ: Դա ճիշտ է: Բայց, երբ նրանք, ովքեր ասում են թե իրենք 
ճշմարիտ քրիստոնաներ են, ընդունում են հերձվածությունը Իմ Սուրբ Խոսքի 
փոխարեն, նրանք հայհոյություն են անում Իմ դեմ: Նրանք շատ լավ գիտեն 
Ճշմարտությունը և պետք է զգոն լինեն Իմ Խոսքի հանդեպ ամեն վայրկյան: Ձեզնից 
այնքան շատերն են քնած: Այնքան շատերը ճշմարտապես չեն ճանաչում Ինձ, 
որովհետև խոնարհություն չունեք ձեր սրտերի մեջ, այնքան որ հպարտ եք դուք Սուրբ



Գրվածքների ձեր ունեցած գիտելիքներով: Ձեզնից շատերը չեն կարողացել կարդալ 
Ավետարանները կամ հասկանալ թե ինչ տեղի կունենա Իմ Երկրորդ Գալուստից 
առաջ: Դուք դեռևս չգիտեք, սակայն, որ Ճշմարտությունը տրվել է ձեզ Ամենասուրբ 
Աստվածաշնչում: Ինչու՞ եք շարունակում անտեսել Աստծո Սուրբ Խոսքը, վիճել, 
մերժել և կռվել այն Ձեռքի դեմ, որը ստեղծել է ձեզ: Դուք ավելի շատ տեղեկացված չեք 
քան նրանք, ովքեր խաչեցին Ինձ: Դուք ավելի շատ գիտելիք չունեք, քան 
փարիսեցիները, ովքեր հավատացած էին թե Աստծո Ամենասուրբ Խոսքի իրենց 
մեկանբանությունը գերակա էր մարդու Որդու մեկնաբանությունից: Դուք կմերժեք 
Ինձ, որովհետև կմերժեք ընդունել վերջնական մարգարեությունները: Ձեր բոլոր 
սպասավորություններն Ինձ՝ ոչինչ կնշանակեն, քանի որ դուք կհետևեք Իմ 
Դրախտում իրավամբ ձեզ պատկանող ժառանգությունը մերժելու համար սատանայի
կողմից ուղարկվածին: 

Ինչպե՜ս եք դուք Ինձ ստիպում ողբալ: Թե ինչպես դուք կդավաճանեք Ինձ 
կարտացոլվի այն հալածանքի մեջ, որը դուք կբերեք նրանց վրա, որոնց կոչում եք ձեր 
եղբայրներ  և քույրեր Իմ Անվամբ: Ձեզ կսկսեն ուսուցանել ստեր, ինչպես ուսուցանել 
են ուրիշներին անցյալի չար առաջնորդներն ու բռնապետները: Դուք Ինձ շատ վիշտ և
տառապանք կբերեք Իմ հանդեպ ձեր կողմից իսկական սիրո բացակայության 
պատճառով, որ պահանջում է մեծ զոհողություն: Մինչ Իմ Եկեղեցու թշնամիները 
կներքաշեն ձեզ խաբեության սարդոստայնի մեջ, դուք կերգեք նրանց 
գովաբանությունները, կպաշտեք և կսիրեք նրանց, ովքեր ատում են Ինձ, և Ես 
կմոռացվեմ:

Հիշեք այս Խոսքերը: Երբ դնեք կեղծ աստվածներ Ինձնից առաջ, կհանդիպեք Աստծո 
Զայրույթին:

Ձեր Հիսուս

Բոլոր նրանք, ովքեր կրում են եռանկյունը՝ 
ամենաանսուրբ երրորդության նշանը, կներգրավվեն 
հավանություն տալու համար այդպիսի 
բարեգործություններին
Երեքշաբթի, 22 հոկտեմբերի, 2013թ., ժ. 00:20

Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ Եկեղեցու յուրաքանչյուր անկյուն նախապատրաստվում է նոր 
ծեսերի համար: Խոնարհ և հոգատար լինելու վերաբերյալ հանրային 
հայտարարությունները կդնեն աշխարհիկ բարեգործության գերակայությունը, որը 
կներմուծվի հակաքրիստոսի կողմից: Սատանայի այդ բոլոր սպասավորները 
միանում են տոնախմբությունների մեջ մասնավոր ձևով, և նրանց համաշխարհային 
ցանցը կստեղծի գլոբալ բարեգործություններ, որոնք կսկսեն համոզել ձեզ թե իրենք 
ոգեշնչված են աստվածայնորեն:

Բոլոր նրանք, ովքեր կրում են եռանկյունը՝ ամենաանսուրբ երրորդության նշանը, 
կներգրավվեն հավանություն տալու համար այդպիսի բարեգործությունների, այնպես
որ այն կբարձրացնի նրանց աշխարհի աչքում: Հանկարծակի, մի նոր հզոր և այսպես 
կոչված ավետարանչական շարժման մասին կսկսեն խոսել, և մարդիկ կհանձնեն 



իրենց փողը՝ օգնելու համար մեծացնել աշխարհի աղքատներին օգնելու նրանց 
ջանքերը: Բոլորը կհավատան թե արվում է ամենամեծ բարիքը, իսկ Իմ 
եկեղեցիներում   որոշ առաջնորդներով կհմայվեն աշխարհի բոլոր անկյուններում: 
Շատ քչերը կվիճեն նրանց մտադրությունների մասին, բայց երբ տեսնեք աշխարհի 
ամենամեծ բանկերին նրանց իրենց ջանքերի մեջ միանալիս, այդ ժամանակ կիմանաք
որ դա մի գործողություն է՝ ծրագրված ձեզ խաբելու համար: Որքա՜ն խորամանկ է 
գազանը: Որքա՜ն խելացի կթվան նրա գործողությունները, որովհետև դրանք կլինեն 
շաքարով պատված խաբեության մի ձևով, որը միայն նրանք կկարողանան 
զանազանել, ովքեր օրհնյալ են Սուրբ Հոգու Ընծայով: Եվ մարդու ընդհանուր 
բարօրության համար ողջ խոսակցության ընթացքում՝ մարդկանց մի մեծ 
հանրություն կազմելու համար բոլոր կրոնները միավորելու ցանկության, ոչ մի բառ 
չի ասվի Իմ Ուսուցման մասին, թե Աստծո զավակները պետք է հաստատուն մնան Իմ
Սուրբ Խոսքին:

Ժամանակներն արագորեն շարժվում են, և այդ թվացյալ լավ հրահանգավորված և 
զգուշորեն կազմակերպված քարոզչության մեջ կսկսեն ճեղքեր հայտնվել: Երբ 
սատանան աշխատում է, խառնաշփոթությունն է տարածվում, բաժանում է 
ստեղծվում, հակասությունները դառնում են համընդհանուր և այլևս ոչ մի բան 
կարգավորված չէ: Կանհետանան Իմ Խորանների առջև Ինձ մատուցվող որոշակի 
պատիվներ: Անընդմեջ պաշտամունքի ժամերը կդադարեն, և շուտով եկեղեցիներից 
կվերցվեն սրբերի արձանները: Նրանց բոլոր գործողությունները կարդարացվեն 
հանուն հին եկեղեցին արմատախիլ անելու և այն չհավատացողների համար ավելի 
համապատասխան, ավելի գրավիչ և ավելի մատչելի դարձնելու:

Նրանք, ովքեր ճանաչում են Ինձ, պետք է անեն իրենց կարողացածը Ավետարանների 
տարածման միջոցով, որովհետև, վստահ եղեք, Սուրբ Աստվածաշնչի մասին ոչ մի 
խոսակցություն չեք լսի: Միակ մեջբերումները որ կլսեք, կլինեն շրջված՝ ստերին 
աջակցելու համար: Մինչ նրանք կմերկացնեն Եկեղեցին իր արժանապատվությունից,
Երկնքից նրանց վրա կսկսվեն պատիժներ հեղվել: Ժամանակի ընթացքում նրանք 
կկանգնեցվեն, բայց այդ փորձությունները պետք է սկզբում տեղի ունենան, ինչպես 
կանխասացվել է:

Ձեր Հիսուս

Դուք այն սերունդն եք, որը պետք է վկայի Իմ Եկեղեցու 
վերջնական Խաչելությունը
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ սիրելի սպասավորները կմիավորվեն Ինձ հետ միության մեջ, 
նրանց կեսից էլ քիչը, բայց Իմ հանդեպ նրանց հավատարմությունը կօգնի Իմ 
բանակին գոյատևել և աճել, տարածելու համար Ավետարանները գլոբալ խավարի 
ընթացքում, որը կզգացվի բոլոր ժամանակների այս մեծ հավատուրացության 
ընթացքում:

Իմ՝ Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ հարգանքի պակասը ակնհայտ է դառնում բոլոր 
ազգերի մեջ, հանրային վայրերում  և Իմ եկեղեցիներում: Իմ ցանկությունն է հիմա 
նախապատրաստել Իմ բանակն ինչպես հարկն է: Թույլ մի տվեք, Իմ սիրելի 



հետևորդնե՛ր, որ այդ բաներն անհանգստաացնեն ձեզ, քանի որ դրանք միայն կշեղեն 
ձեր ուշադրությունը այն ժամանակ, երբ Ես ցանկանում եմ որ դուք լինեք ուժեղ ձեր 
հավատի մեջ: Ճիշտ ինչպես դռները փակվեցին Իմ Մոր դեմքին, մինչ նա փորձում էր 
ծածկ փնտրել Իմ Ծննդից անմիջապես առաջ, նույն կերպ կփակվեն դռները ձեր 
դեմքին: Իմացեք, որ երբ դռները փակվեն ձեր դեմքին Իմ եկեղեցում սխալ ուղորդված 
սպասավորների կողմից, այդ դեպքում դուք պետք է շրջվեք միայն դեպի Ինձ: Իմացեք 
նաև, որ նրանք, ովքեր հայտարարում են թե սուրբ մարդիկ են, գիտեն Սուրբ 
Գրվածքները և Իմ Եկեղեցու Ուսուցումները, հերթի կկանգնեն և առաջինը կլինեն 
արհամարհելու ձեզ, որովհետև դուք հետևում եք Ճշմարտությանը:  Ես ի նկատի 
ունեմ բոլոր հոգիներին աշխարհում, ովքեր սիրում են Ինձ և գիտեն Ճշմարտությունը, 
և ոչ թե միայն նրանց, ովքեր հետևում են ամբողջ աշխարհի համար տրվող Իմ այս 
Պատգամներին:

Սուրբ Հոգու Ընծան կընկնի միայն արժանիների վրա, որ ստանան այս թանկագին 
Ընծան Աստծուց: Նրանք, ովքեր դատարկ են Սուրբ Հոգուց, կբղավեն մեղադրանքներ 
և կփորձեն համոզել ձեզ հետևելու այն հերձվածությանը, որը շուտով ակնհայտ 
կդառնա բոլոր քրիստոնեական եկեղեցիներում: Որքան ավելի շատ նրանք ցույց տան
իրենց վախն այս Պատգամների հանդեպ, այնքան ավելի շատ կհարվածեն ձեզ: Դուք 
պետք է անտեսեք նրանց ատելությամբ լի թույնը և լուռ մնաք: Այդ օրերը համարյա 
ձեզ վրա են: Ձեզնից ոմանք արդեն որոշ չափով զգացել են այն կատաղի 
դիմադրությունը, որը ստիպված կլինեք կրել Իմ պատճառով:

Դուք այն սերունդն եք, որը պետք է վկայի Իմ Եկեղեցու վերջնական Խաչելությունը, 
բայց իմացեք հետևյալը: Մոխիրներից կբարձրանա Իմ Փառապանծ Մարմինը՝ Նոր 
Երուսաղեմը, և դուք կընտրվեք՝ թագավորելու տասներկու ազգերի մեջ: Երբ մնաք 
հավատարիմ Ինձ, Ես կբարձրացնեմ ձեզ փառքի մեջ և Երկինքն ու Երկիրը կլինեն 
ձերը գալիք աշխարհում: Դուք պետք է միայն մնաք կենտրոնացած Ինձ վրա 
ավերմունքի պղծության ընթացքում, քանի որ այն կարճ կլինի: Իսկ հետո, այլևս ոչինչ
ձեզ նորից չի անջատի Ինձնից:

Ձեր Հիսուս

Մայր Փրկության. Իմ Որդին ծրագրում է մի մեծ 
նորացում երկրի վրա, այս ժամանակ, և այն շատ ցավ 
կպատճառի
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Զավա՛կս, Ես ծածկում եմ իմ բոլոր զավակներին, այս ժամանակ, իմ 
պաշտպանությամբ, որպեսզի նրանք մնան հանդարտ, խաղաղության մեջ և ուժեղ 
մեծ փորձությունների այս ժամանակներում:

Դուք, սիրելի զավակնե՛ր, պետք է ընդունեք փաստը, որ միշտ ցավ կզգաք, 
պատճառված մեկուսացմամբ, մերժմամբ և անտեսումով նրանց կողմից, ովքեր 
վիրավորում են Աստծո Խոսքը: Լույսը գրավում է խավարում գտնվողներին, և նրանք 
միշտ կհարձակվեն և դուրս կգան ձեր դեմ, երբ դուք ամբողջական միության մեջ եք 
իմ Որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի հետ:



Իմ Որդին ծրագրում է մի մեծ նորացում երկրի վրա այս ժամանակ, և այն շատ ցավ 
կպատճառի, որովհետև այն ընդունում է մաքրագործման ձև: Դա նշանակում է, որ 
շատերը կտառապեն իրենց մեղքերի համար հիմա, և որ երկիրը 
նախապատրաստվում է Հիսուս Քրիստոսի համար, այնպես, որ երբ մաքրագործումն 
ավարտվի, հայտարարությունն արվի: Աստծո թշնամիները, միևնույն ժամանակ, 
կտարածեն ստեր և հերձավածություն մեղավորներին և բոլոր նրանց գրավելու 
համար, ովքեր սիրում են իմ Որդուն, որպեսզի վերահսկեն նրանց: Այս բոլոր ցավալի 
դեպքերը պետք է տեղի ունենան նախքան իմ Որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ 
Գալուստը:

Ես խնդրում եմ ձեզ, սիրելի զավակնե՛ր, համբերատար լինել և դիմանալ այդ 
դժվարություններին հանուն իմ Որդու, Ով քնքշորեն սիրում է ձեզ: Երբեք 
անհանգիստ մի զգացեք, որովհետև շուտով կտեսնեք Նրա Նոր Դրախտը, ուր ոչ մի 
տխրություն, ցավ կամ չարիք գոյություն չի ունենա: Այնպիսի մի փոքր բան է, երբ 
տառապում եք իմ Որդու համար, և աննշան՝ համեմատած նրա հետ, թե ինչ կրեց Նա 
ձեզնից ամեն մեկի և յուրաքանչյուրիդ համար, երբ մեռավ Խաչի վրա՝ ձեզ փրկելու 
համար:

Ուստի խնդրում եմ, դրեք ձեր ողջ վստահությունն իմ Որդու վրա և շնորհակալ եղեք 
որ ձեզ ուղղորդություն է ուղարկվում Երկնքից: Ուրախացեք, որովհետև ձեզ տրվել է 
ճիշտ քանակության ժամանակը՝ նախապատրաստվելու համար ինչպես հարկն է 
Տիրոջ Մեծ Օրվան:

Եղեք խաղաղության մեջ:
Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության

Հայր Աստված. Սա մի Կանչ է ձեզնից նրանց փրկության 
համար, ովքեր հարցականի տակ չեն դնի 
հերձվածությունները, որոնք շուտով կհայտարարվեն
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես գալիս եմ ասելու աշխարհին, որ թշնամիները, ովքեր 
թափառում են երկրի վրա նրանց կերպարանքով, ովքեր ասում են թե իրենք Իմ Որդու
Խոսքը բերում են մասսաներին, հիմա միավորվել են որպես մեկ: Որպես մեկ, նրանք 
իրենց ողջ ուժը միավորում են և կաղճատեն երկրի դեմքն իրենց չար խաբեությամբ:

Ես պատրաստ եմ: Սպասելիս: Հենց որ նրանք ներմուծեն իրենց ստոր օրենքները, Ես 
կհարվածեմ, և աշխարհն ականատես կլինի Իմ պատիժներին: Իմ 
Նախազգուշացումներն ընկել են խուլ ականջների և նրանց վրա, ովքեր չափազանց 
հպարտ են՝ ընդունելու համար Գթասրտության Ձեռքը՝ տրված ձեզ Իմ Պատգամների 
միջոցով: Նրանց առաջնորդները, ովքեր կհալածեն ձեզ մարդու իրավունքների 
անվամբ, կտառապեն Իմ Ձեռքից: Նրանք հավատացած են թե իրենց զորությունն 
ամենակարող է, և որ իրենք անհաղթ են, սակայնշուտով նրանք կիմանան որ իրենք 
ոչինչ են առանց իրենց Արարչի զորության:



Ես Եմ Կյանքի Հեղինակը, և եթե նրանք, ովքեր որոշում են օգտագործել իրենց 
զորությունը Իմ զավակների կյանքը խլելու համար, մարմնով և հոգով, կկորցնեն 
ամեն ինչ: Երբ կռվում եք Իմ զավակների դեմ և դավաճանում Իմ Որդուն՝ Հիսուս 
Քրիստոսին, ձեզ համար քիչ հույս կա: Ես հեշտությամբ չեմ հեղում Իմ 
Գթասրտությունը ձեզ վրա, քանի որ դուք Ինձ մեծ Զայրույթ եք պատճառում: Սակայն 
Ես փափագում եմ ձեր հավատարմությունը, բայց նախազգուշացնում եմ ձեզ չարի 
հետ սիրախաղ անելու վտանգների մասին: Ես կտամ ձեզ ամեն հնարավորություն, որ
հեռացնեք շղթաները, որոնք կապում են ձեզ անսուրբ երրորդության հետ: Դուք պետք
է հեռանաք սատանայի շղթաներից: Ձեր ժամանակը կարճ է:

Ես խնդրում եմ ձեզ նայել Իմ Սուրբ Աստվածաշունչը, Իմ Ավետարանները, և փնտրել 
այն նշանները, որոնք տրվել են ձեզ կանխասացված մեծ հավատուրացության մասին,
քանի որ այն ողողել է աշխարհը և տարածվում է մահաբեր վիրուսի պես ձեր 
հասարակության յուրաքանչյուր երևակայելի մասում: Դուք վարակվել եք, և հիմա Ես՝
ձեր Հայրը, գալիս եմ մաքրելու ձեզ այդ սոսկալի դժբախտությունից: Դուք պետք է 
օգնություն խնդրեք Ինձնից, նախքան ձեզ համար չափազանց ուշ կլինի: Հիմա դուք 
պետք է ասեք այս խաչակրաց աղոթքը: Խնդրեք Ինձնից օգնություն:

Խաչակրաց աղոթք (124) լսիր իմ կանչը ազատության համար.

Ո՛վ Աստված, իմ Գթառատ Հայր, ամեն ինչի Արարիչ, լսիր իմ աղերսը ազատության 
համար: Արձակիր ինձ ստրկության շղթաներից և պաշտպանիր ինձ չար 
հալածանքից: Օգնիր ինձ զանազանել Ճշմարտությունը և արի ինձ օգնության, 
նույնիսկ եթե ես շփոթված եմ և հնարավոր է կասկածեմ Քո Խոսքին: Ներիր ինձ, եթե 
ես վիրավորում եմ Քեզ և տար ինձ երկրի վրա Քո նոր դրախտի ապաստանարանը: 
Ամեն:

Իմ Ժամանակը, հայտարարելու համար Իմ Որդու Երկրորդ Գալուստը, մոտ է: 
Ժամանակը կշարժվի արագորեն, և Իմ թշնամիների թագավորումը, չնայած այն 
կարող է լինել կարճատև, հավիտենություն կթվա այն դաժանության պատճառով, որ 
նրանք ցույց կտան Իմ զավակներին: Նրանք ոչ մի հավատարմություն չեն ցուցաբերի 
այն հիմար մարդկանց, ովքեր հավատարմություն կերդվեն գազանին: Ճիշտ ինչպես 
չարն ատում է Ինձ, նույն կերպ նա ատում է Իմ զավակներից ցանկացածին, թե՛ 
լավերին և թե՛ չարերին: Սա մի Կանչ է ձեզնից նրանց փրկության համար, ովքեր 
հարցականի տակ չեն դնի հերձվածությունները, որոնք շուտով կհայտարարվեն: Դուք
պետք է քննեք ու քննեք ցանկացած կասկածներ, որոնք գրավում են ձեր հոգին, երբ 
երջանիկ չեք որևէ նոր ձևի վարդապետությամբ, որը ճիշտ չի թվա ձեր սրտում:

Ես չեմ տվել իրավասություն, որ որևէ նոր օրենք կամ խորհուրդ ներմուծվի Իմ 
Ամենասուրբ Անվամբ:

Ձեր սիրող Հայր
Աստված Ամենաբարձրյալ

Այսօր աշխարհում շատ քչերն ունեն հավատ կամ 
հավատում են Աստծուն
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ մարդիկ մեղադրում են քեզ այս Պատգամների միջոցով վախ 
տարածելու մեջ, ապա նրանք պետք է հասկանան Իմ ճշմարիտ մտադրությունը: 
Վախը գալիս է նրանց չարությունից, ովքեր խառնվել են ձեր մեջ քայլողների հոգու 
խավարի հետ: Ձեր թշնամիներն Իմ թշնամիներն են: Նրանք այդպիսի կեղծ 
հոգեկանություն կստեղծեն յուրաքանչյուր ազգի մեջ, և դա Ինձնից չի գա: Այնքան 
հմայիչ կլինեն նրանք, կներթափանցեն բարձր դիրքեր ունեցողների մեջ, որպեսզի 
տարածեն նոր դարի՝ սատանայական ծագման կեղծ վարդապետությունը: Շատերն 
այդ սոսկալի գործողությունները կհամարեն անվնաս զվարճություն, բայց թվացյալ 
անմեղ ֆասադի ետևում ընկած է աշխարհը Սուրբ Երրորդության հանդեպ ունեցած 
հավատքից ազատելու խորամանկ պլանը:

Այսօր աշխարհում շատ քչերն ունեն հավատ կամ հավտում են Աստծուն, և ուստի, 
երբ սատանայի սպասավորները նրանց ներկայացնեն կեղծ արժեքներ, կեղծ 
հոգեկանություն և հեթանոսություն, շատերը կհմայվեն: Նրանց կգրավի այն 
մարդկանց կեղծ, բարեգործ կոչերը, ովքեր փնտրում են, որ Իմ Հոր կողմից դրված 
Օրենքները պղծող իրենց սեփական կյանքն ընդունվի: Որովհետև Աստծո հանդեպ 
նրանց հավատը թույլ է, նրանք բաց կլինեն ստերի հանդեպ: Նրանք կպաշտեն կեղծ 
աստված՝ հակաքրիստոսին, դրա փոխարեն: 

Ես ասում եմ ձեզ այս բաները, քանի որ դրանք Ճշմարտությունն են: Ինչու՞ չպետք է 
Ես նախազգուշացնեմ ձեզ այս բաների մասին: Ես ձեր Փրկիչն եմ և Ես 
նախապատրաստում եմ փրկել ձեզ բոլորիդ, վերջապես, այս երկարաձգված ու 
ցավալի ժամանակից հետո: Մարդն անասելի դժվարություններ է կրել սատանայի 
պատճառով: Այնքան շատերը չեն հասնակում, թե որքան շատ է նա ոչնչացնում 
կյանքեր: Նա խաթարում է ձեր հարաբերություններն ուրիշների հետ, գրավում է ձեզ 
դեպի չարություններ, որոնք ոչնչացնում են ձեզ, փոխում է ձեզ և թակարդի մեջ գցում: 
Անկախ նրանից, թե նա ձեզ ինչ կտա, դուք միշտ դատարկ կզգաք: Դուք կշարունակեք
ընկնել և ընկնել մինչև ներգրավվեք անբարո և անբնական գործողությունների մեջ, 
բայց բավականություն չգտնեք: Միայն Ես՝ Հիսուս Քրիստոսը, կարող եմ բերել ձեզ 
ճշմարիտ խաղաղություն, սեր և փրկություն: Քանի որ երկրի վրա ձեր կյանքը 
անճանաչելիորեն կփոխվի հակաքրիստոսի կողմից, Ես պետք է նախազգուշացնեմ 
ձեզ: Ես սա անում եմ ոչ թե ձեզ վախ բերելու համար, այլ ձեզ Ճշմարտության համար 
նախազգուշացնելու: Միայն Ճշմարտությունը կազատի ձեզ նրանց չարությունից, 
ովքեր ապրում են, շնչում են և կմեռնեն սատանայի ու նրա դևերի հանդեպ իրենց 
հավատարմության պատճառով:

Միայն Ես Եմ՝ Հիսուսը, ձեր Ճանապարհը, թեթևություն փնտրելու համար այն 
հալածանքից, որը այդ չար, խորամանկ մարդիկ կպարտադրեն աշխարհին:

Ձեր Հիսուս 

Մեծ Օրը կբացվի, և շուտով աշխարհն առանց վերջի 
կսկվի
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Աստծո բոլոր զավակների հավատքը, անկախ նրանից թե նրանք 
որ հարանվանությանն են պատկանում, այնքան թույլ է, որ Ճշմարտությունն 



իմացողներից շատերի համար դժվար կլինի բացահայտ կերպով գործադրել իրենց 
կրոնը առանց քննադատության:

Այնքան շատերն են աշխարհում մերժում Ինձ՝ Հիսուս Քրիստոսին, պատմության մեջ 
այս ժամանակ, որ շատ ազգերի մեջ այլևս ընդունելի չէ հանրության մեջ խոսել Իմ 
մասին: Շատ հազվադեպ կլսեք Իմ Անվան մասին լրատվամիջոցներում խոսելիս, 
քանի դեռ հարցը Իմ Գոյությունը քննության տակ առնելը չէ: Հազվադեպ կլսեք որ 
մարդիկ հանրության մեջ բացահայտորեն հռչակեն Իմ հանդեպ իրենց սերը, քանի որ 
նրանց համար դա չափազանց ճնշող է: Նույնիսկ Իմ սրբազան սպասավորներն այլևս 
չեն կամենում հայտարարել Ճշմարտությունը՝ ծաղրի ենթարկվելու վախից: Նրանք, 
ովքեր հետևում են Ինձ, կզգան որ իրենց համար գնալով ավելի է դժվարանում Իմ 
Սուրբ Անունը հռչակելը: Այնքան շատերը, ովքեր ժամանակին սիրում էին Ինձ, այլևս 
այդպես չեն անում, և Իմ լքվածությունն ու տխրությունը խոցում է Սիրտս, ասես թե 
սուր է մտցվել նրա մեջ:

Ինչու՞, ո՜հ, ինչու՞ եք դուք լքել Ինձ: Ինչու՞ եք դուք, որ հավատում եք Ինձ և գիտեք Ինձ,
վիրավորում ձեր եղբայրներից ու քույրերից այնքան շատերին: Ինչու՞ է ատելությունը
ծաղկում ձեր սրտերում: Ինչու՞ եք հիմա զգում Ավետարանները հարցականի տակ 
դնելու կարիքը, երբ դրանք գոյություն են ունեցել այդքան երկար: Ո՞վ է ձեզ տվել 
իրավասություն սխալ մեկնաբանել Իմ առաքյալներին տրված Իմ Խոսքը: Ինչու՞ եք 
շրջում դրանք և ինչու՞ չեք հավատում նրան, ինչ Ես ասել եմ: Իմ Խոսքը շատ պարզ է: 
Երբ Ես խոսում եմ, Ես ի նկատի ունեմ այն, ինչ ասում եմ: Եթե Ես ասում եմ մի բան, 
Ես ի նկատի չունեմ մեկ այլ բան: Ինչու՞ պետք է Ես, օրինակ, հակասեմ Ինքս Ինձ և 
հատկապես հիմա, այս Առաքելության մեջ:

Այն, ինչ տրվել է Աստծո մարգարեներին, Ճշմարտությունն է: Դուք պետք է մերժեք 
այս Պատգամներին հակասող ցանկացած բան, որ գալիս է նրանց բերաններից, ովքեր
հռչակում են թե Ես խոսում եմ իրենց հետ: Ես երբեք չեմ մրցակցի Իմ Սեփական 
Ձայնի հետ, որովհետև Ես պետք է ապահովեմ, որ ձեզ տրվում է Ճշմարտությունը:

Ի՞նչ պետք է Ես անեմ, որ ստիպեմ ձեզ լսել: Ի՞նչ պետք է Ես անեմ, որ կանգնեցնեմ 
ձեզ թափառելուց և թեթևամտության այլ ձևեր փնտրելուց: Ինչու՞ չեք ցանկանում 
վստահել Ինձ: Դուք այնքան շատ թանկագին ժամանակ եք կորցնում՝ փնտրելով 
բախտագուշակություն, որը թույնի պես դուրս է հոսում այսպես կոչված միստիկների 
և սենսացիա փնտրողների բերաններից, որ վիրավորում եք Ինձ՝ մի կողմ շրջվելով 
Ինձնից: Ես Եմ այստեղ: Սրանք Իմ Խոսքերն են: Ուրիշ ի՞նչ եք փնտրում, քանի որ 
դուք Ճշմարտությունը կգտնեք միայն Իմ Բերանից: Ես խոսում էի Ճշմարտությունը, 
երբ քայլում էի երկրի վրա: Ես թողել եմ մեծ հույսի և փրկության օրենսդրություն: Ես 
խոսում եմ Ճշմարտությունը հիմա, մինչ բերում եմ ձեզ Իմ Վերջնական Խոսքերն այս 
ժամանակ, քանի որ Մեծ Օրը կբացվի, և շուտով աշխարհն առանց վերջի կսկսվի:

Երբ Ես խոսում եմ, ցանկանում եմ, որ դուք լսեք: Ես չեմ կարող ստիպել ձեզ: Դուք 
կարող եք ամենուրեք նայել և փորձել գտնել Իմ Պատգամները՝ տրված այս ժամանակ 
աշխարհը Իմ Երկրորդ Գալուստին նախապատրաստելու համար,  և չեք գտնի դրանք:
Նախքան Իմ Ուխտը կկատարվի, ձեզ այս վերջնական էտապին նախապատրաստելու
համար /տրվող/ Իմ հանրային Պատգամները կարող եք միայն գտնել Ճշմարտության 
Գրքի մեջ:

Խոսքն Իմն է: Իմ Խոսքերը կլսվեն յուրաքանչյուր ազգի մեջ: Ոչ մեկը չի կանգնեցնի 
Ինձ, քանի որ Իմ Զորությունն Ամենակարող է:



Ձեր Հիսուս

Ես մի կողմ չեմ կանգնի և դիտի մինչ դուք ոչնչացնում եք 
ձեր կյանքը, որը կարող է լինել ձերը հավիտյան
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ մարդիկ փորձում են վստահանալ, թե Աստծո զավակներից 
որոնց եմ Ես ցանկանում բերել Իմ Գթասրտությունը, պատասխանը սա է. նրանցից 
բոլորին: Ես խտրականություն չեմ դնում, որովհետև Ես սիրում եմ ծնված 
յուրաքանչյուր հոգու, որոնցից յուրաքանչյուրն արարված է Իմ Հոր կողմից: Ոչ մի 
հոգի չի կարող բացառվել մարդկությանը փրկելու Իմ այս վերջնական 
Առաքելությունից: Ես գալիս եմ՝ փրկություն բերելու համար բոլորին:

Հարցրեք ցանկացած լավ ծնողի, արդյոք նրանք կզոհաբերեին մի զավակին մյուսի 
համար, և նրանք ձեզ կասեն հետևյալը: Անկախ նրանից, թե որքան վատ են նրանք 
վարվում կամ վիրավորում ինձ, ես երբեք չեմ կարող մերժել նրանց, որովհետև նրանք 
իմ մարմնի մասն են: Նույնը ճշմարիտ է Աստծո թշնամիների մասին: Նրանք 
վիրավորում են Նրան և մեծ վիշտ պատճառում, բայց Նա շարունակում է սիրել 
նրանց, քանի որ նրանք եկել են Իրենից, չնայած նրանք քաղցած են, մարդկության 
մեղքի պատճառով:

Այդ ինչպես է, կարող է հարցնեք, մի՞թե Ես կարող եմ ներել նրանց, ովքեր 
ամենաշատն են ինձ վիրավորում: Ովքեր խարազանում են ուրիշներին և ցավ ու 
տառապանք պատճառում: Այդ այն պատճառով է, որ Ես սիրում եմ նրանց: Ես միշտ 
կսիրեմ մեղավորին: Նրանց մեղքերն Ինձ նողկանք են պատճառում, բայց Ես միշտ 
սպասելիս կլինեմ՝ գրկելու նրանց:

Այս Առաքելությունը ներողամտության մասին է: Այն ամբողջապես ձեր հոգիները 
փրկելու մասին է: Գուցե Իմ Խոսքերը երբեմն կոպիտ լինեն, դրանք տրվում են ձեզ, 
որովհետև Ես սիրում եմ ձեզ և Ես չեմ կարող տանել ձեզ կորցնելու մասին մտքերը: 
Նրանք, ովքեր դավաճանել են Ինձ կյանքի նկրտումների պատճառով, երբեք չպետք է 
վախենան գալ Ինձ մոտ և խնդրել Իմ օգնությունը: Ես կարոտում եմ ձեզ: Ես լի եմ 
վշտով, բայց Ես կօգտագործեմ ամեն միջամտություն առանց խախտելու ազատ 
կամքի Իմ Հոր Ուխտը, որը միշտ կմնա ձերը մինչև նոր սկիզբը: Ինչ էլ որ անում եք չի 
բաժանի ձեզ Ինձնից, երբ խնդրում եք Ինձ ներել ձեզ:

Ես կողողեմ աշխարհն Իմ Գթասրտությամբ, և ձեզ սխալի մեջ քաշելու նպատակով Իմ
թշնամիների կողմից կատարված յուրաքանչյուր չար գործողության համար Ես 
խոստանում եմ ձեզ, որ կմիջամտեմ: Ես ձեզ չեմ նետի գայլերին, ովքեր ցանկանում են
խժռել ձեզ: Ես մի կողմ չեմ կանգնի և դիտի մինչ դուք ոչնչացնում եք ձեր կյանքը, որը 
կարող է լինել ձերը հավիտյան: Ես ձեզ կպահեմ, ճիշտ մինչև այն ժամանակը, երբ 
ստիպված կլինեք ընդունել վերջնական որոշումը: Ես այդքան հեշտությամբ թույլ չեմ 
տա որ ձեր հոգիները կորչեն: Ես մեռա դաժան մահով ձեզ փրկելու համար: Այս 
անգամ դուք ականատես կլինեք մի ամենահզոր Աստվածային Միջամտության՝ ձեզ 
ետ շահելու համար: Դուք Իմն եք: Ես ձերն եմ: Գազանը հեշտությամբ չի գրավի ձեր 
հոգիները, քանի որ Ես Աստված Եմ՝ մի ահռելի զորություն: Ես Ամենա-Հզոր եմ: 
Սատանան ոչինչ չունի, բայց նրա խորամանկությունը կգրավի ձեր միջի թույլերին: 



Ես կոչ եմ անում ձեզ բոլորիդ, ովքեր սիրում են Ինձ, աղոթել, որ թույլերն ընդունեն Իմ
Աստվածային Միջամտությունը սիրով իրենց սրտերում:

Ձեր Հիսուս 

Իմ Եկեղեցին կառուցվել է Ճշմարտության վրա, և ոչինչ 
Ճշմարտությունից բացի չպետք է դուրս գա նրա 
շուրթերից
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ հպարտ և աշխարհիկ աշխարհը բացահայտորեն 
ծափահարում է Իմ Եկեղեցուն, ապա իմացեք, որ երկու առանձին միավորուրմները 
մոտ են միանալու որպես մեկ: Երբ Իմ Եկեղեցին գրկում է աշխարհիկ աշխարհը, 
ունենում քաղաքական դրդապատճառներ և ճանաչում փնտրում քաղաքականության
ու բիզնեսի աշխարհում, ապա իմացեք, որ Ես երբեք չեմ արդարացնի այդպիսի 
գործողությունը:

Իմ Եկեղեցին կառուցվել է Իմ Խոսքի վրա: Իմ Եկեղեցին կառուցվել է Ճշմարտության 
վրա, և Ճշմարտությունից բացի ոչինչ չպետք է դուրս գա նրա շուրթերից: Երբ Իմ 
Եկեղեցին խոսում է, Իմ Իրավասությամբ, մեղքի դեմ, այն միշտ կտառապի 
քննադատությունից, քանի որ մարդը միշտ կպաշտպանի մեղքը: Մեղքը նրա կյանքը 
դարձնում է իր և ուրիշների համար ավելի ընդունելի, և մարդն ամեն ջանք գործ կդնի՝
հայտարարելու թե դժոխքը անմտություն է: Երբ Իմ Եկեղեցին խոսում է միայն այս 
աշխարհի, նրա ցավերի, խնդիրների, մարդու տառապանքի մասին և չի քարոզում 
Աստծո Խոսքը, այն անջատում է ինքն իրեն Ինձնից: Միայն նրանք Իմ Եկեղեցու 
ներսում, ովքեր հավատարիմ են մնում նրան ինչ Ես ասել եմ իրենց, կարող են 
ճշմարտապես ասել, թե իրենք պատկանում են Իմ Եկեղեցուն: Իմ Եկեղեցին 
բաղկացած է միայն նրանցից, ովքեր խոսում են Ճշմարտությունը:

Երբ նրանք, ովքեր Իմ Եկեղեցու ներսում են, հեռացնում են Ինձ՝ Հիսուս Քրիստոսին, 
ուրեմն չարի ոգին ներս է մտել նրա /Եկեղեցու/ տիրույթ: Ինձ դուրս են հրում Իմ 
Եկեղեցուց: Ինձ այլևս այնպես չեն պատվում ինչպես ժամանակին պատվում էին: Իմ 
Սեփական Խոսքերն այլևս չեն օգտագործվում Ճշմարտությունը հայտարարելու 
համար: Դրանք շրջվում են՝ արդարացնելու համար այն խոսքերը, արարքներն ու 
գործողությունները, որոնք Ինձնից չեն գալիս, ոչ էլ երբևիցե կգան Ինձնից: Իմ Խոսքը 
երբեք չի կարող փոխվել, և ցանկացած մարդ, ով վերցնում է Իմ Խոսքը և պղծում այն, 
կտառապի հավիտենական պատժով:

Ձեր Հիսուս

Մայր Փրկության. Իմ Որդու Եկեղեցին կդառնա 
հակաքրիստոսի նստավայրը
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Իմ քաղցր զավա՛կ, ողջ Երկինքը միավորվել է իմ Որդու հետ միասնության մեջ՝ 
օգնության հասնելու այն սուրբ քահանաներին, ովքեր իրենց կգտնեն մի մեծ մարտի 
կենտրոնում:Այդ թանկագին հոգիներից այնքան շատերը ստիպված կլինեն կրել 
սոսկալի ցավ և տառապանք, երբ ականատես լինեն այն հերձվածություններին, 
որոնք դուրս կժայթքեն Եկեղեցու ներսից: Նրանք կշփոթվեն, կվախենան և շատերը 
կզգան որ ոչ մի տեղ չունեն դիմելու: Այս ժամանակ է, որ նրանք պետք է դիմեն Ինձ, 
խնդրեն որ ես Նվիրաբերեմ իրենց իմ Որդուն, որպեսզի Նա կարողանա հեղել նրանց 
վրա Իր Թանկագին Արյան ամեն մի կաթիլը: Երբ ծածկված լինեն այդ Ընծայով, 
նրանք կիմանան ինչ անել: Նրանք պետք է իմանան, որ ես նախազգուշացրել եմ իմ 
զավակներին դարեր շարունակ այդ չար հավատուրացության մասին, որը 
պլանավորվում է չարի կողմից:

Իմ Որդու Եկեղեցին կդառնա հակաքրիստոսի նստավայրը, և հիմա, երբ 
Ճշմարտությունը բացահայտվել է, շատերը վախեցած կզգան և կտառապեն իմ Որդու 
Խարազանման ցավով: Իմ Որդու Եկեղեցին կհալածվի, կոչնչացվի, կպղծվի, մինչև, ի 
վերջո, կընդունի այն գահը, որի վրա կնստի հակաքրիստոսը: Այդտեղից կլինի, որ 
հակաքրիստոսը կհայտարարի, թե ինքը Քրիստոսն է, և որ աշխարհը կփրկվի իր 
միջոցով:

Ընդունելով ստեր, դուք մերժում եք Ճշմարտությունը: Անտեսելով Ճշմարտությունը, 
դուք կհավատաք խաբեության մի պատրաստված սարդոստայնի, հյուսված չարի 
կողմից, և դա ձեզ թակարդի մեջ կգցի: Հենց որ ընկնեք թակարդը, կգայթակղվեք 
հետևել ամբոխին, ամեն ազգի մեջ, որը մեծ հարգանք կմատուցի հակաքրիստոսին: 
Խնդրում եմ, զավակնե՛րս, ասեք այս խաչակրաց աղոթքը՝ հերձվածության դեմ 
պայքարելու համար, որը կծածկի երկրի վրա իմ Որդու Եկեղեցին:

Խաչակրաց աղոթք (125) Պաշտպանել Աստծո Ամենասուրբ Խոսքը.
Ով Մայր Փրկությա՛ն, օգնիր ինձ՝ Աստծո մի խոնարհ ծառայի, պաշտպանել Նրա 
Ամենասուրբ Խոսքը տառապանքի ժամանակներում: Նվիրաբերիր ինձ, սիրելի Մա՛յր,
քո Որդուն, որպեսզի Նա կարողանա ծածկել ինձ Իր Թանկագին Արյամբ: Շնորհիր 
ինձ, քո Որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի Միջամտության միջոցով, այն շնորհը, զորությունն 
ու կամքը, որ մնամ հավատարիմ Քրիստոսի Ուսուցումներին Տառապանքի 
ժամանակ, որը կկլանի Նրա Ամենասուրբ Եկեղեցին երկրի վրա: Ամեն:

Գնացեք իմ Որդու մոտ, Քրիստոսի սիրելի սպասավորնե՛ր: Դուք պատկանում եք 
Նրան: Նա կօգնի ձեզ հալածանքի ընթացքում: Նա երբեք չի լքի ձեզ ձեր կարիքի 
ժամանակ:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության  

Հենց որ Սուրբ Հոգին ողողում է մի հոգու, այդ հոգին 
բարձրանում է, անմիջապես ձգվում դեպի Իմ Հոր Կամքը
և արձագանքում ամբողջապես հանձնվելով
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Իմ սիրելի աաղջի՛կ, երբ Իմ Սուրբ Հոգին իջնում է որևէ անձնավորության վրա, մի 
շարք բաներ են տեղի ունենում: Առաջինը՝ ապշության և անհավատության 
զգացողությունն է: Երկրորդը՝ ինչ-որ մի բանից ճնշված լինելու այնպիսի հզոր 
զգացողությունն է, որ այդ անձնավորությանը ամբողջապես պահում է կախված 
Աստծո Սուրբ Կամքից: Անձի սեփական մարդկային գերագույն ինտելեկտի /հանդեպ/
հավատն անցնում է, քանի որ ինտելեկտն այլևս որևէ իմաստալի դեր չունի խաղալու: 
Փոխարենը հոգուն խառնվում է գիտելիք, ներհայեցողություն և հասկացողություն, 
որը նրա փխրուն մարդկային մեկնաբանության սահմանից այն կողմ է:

Հենց որ Սուրբ Հոգին ողողում է մի հոգու, այդ հոգին բարձրանում է, անմիջապես 
ձգվում դեպի Իմ Հոր Կամքը և արձագանքում ամբողջապես հանձնվելով: Երբ 
նախնական վախը հանդարտվում է, խորը խաղաղություն է զգացվում, և այդ 
անձնավորության վախը, որ իրեն կտեսնեն Աստծո Խոսքը հռչակելիս, կանհետանա: 
Նրանց հոգը չի լինի թե մարդիկ ինչ կարծիքի կլինեն, քանի որ իրենց բերաններից 
դուրս կհոսի Ճշմարտությունը: Հոգու անհատականությունը, անկախ նրանից նա բաց
է, գաղջ, թե ամաչկոտ, հետ է քաշվում և դառնում երկրորդային /այն բանի հանդեպ/ 
թե ինչպես է նա հռչակում Աստծո Խոսքը:

Բոլոր հոգիները, ովքեր ստանում են Սուրբ Հոգու ընծան, առանց որևէ բացառության, 
ենթարկում են իրենց ազատ կամքը Իմ Հոր Կամքին: Այն հոգիները, ովքեր ճշմարիտ 
օրհնվել են Սուրբ Հոգու Ընծայով, նրանց դերը լինում է Աստծո Խոսքը տարածելը, և 
դրա համար նրանք կտառապեն: Սակայն Աստծո Սիրո Պատյանը ծածկում է 
այդպիսի հոգիներին, մինչ նրանք առաջ են գնում առանց վախի և քաջությամբ, 
հռչակելու համար Ճշմարտությունը: Նրանք, ովքեր հռչակում են Իմ Ուսուցումների 
Ճշմարտությունը հեթանոսության այս ժամանակներում և այն ժամանակ, երբ Իմ 
Եկեղեցին հեռանա Ճշմարիտ Հավատից, նրանց կտրվի լրացուցիչ զորություն, 
ապահովելու համար որ Իմ Ձայնը լսվի: Այդ զորությունը կգա Աստծուց՝ Իմ Սիրելի 
Հորից: Աստծո Զորության Ուժի միջոցով կլինի որ սատանայի բանակից շատերը 
դարձի կգան, մինչ մնացածները կոչնչանան:

Սուրբ Հոգին, ինչպես վառվող բոցերի սրեր, կկտրի նրանց սրտերի միջով, ովքեր 
կլսեն և կընդունեն Ճշմարտությունը:

Ձեր Հիսուս

Երբ խոնարհության պակաս ունեք, հպարտությունը 
կողողի ձեր հոգիները, և դուք կմեղանչեք Իմ դեմ
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, այնքան շատերը չեն լսի Իմ Ձայնին, որովհետև չգիտեն թե Ով Եմ 
Ես: Շատերն են հայտարարում, թե ճանաչում են Ինձ, բայց միայն իրենց մարդկային 
ծանծաղ մեկնաբանությունով է, որ համոզված են թե հասկանում են Ով Եմ Ես և ինչ 
եմ Ես արել նրանց այն անդունդից փրկելու համար, որը Աստծո այն բոլոր 
զավակների առջև է, ովքեր չեն խնդրի Ինձ ներել իրենց:

Ազատ կամքը մի Ընծա է Իմ Հոր կողմից: Այնուամենայնիվ, ազատ կամքը կարող է 
միջամտել մարդու ցանկությանը՝ Աստծո Սերը փնտրելու համար: Չնայած դրան, Իմ 
Հայրը Իր զավակներին տվել է այդ Ընծան: Ահա թե որքան առատաձեռն է Նա: Ահա 



թե որքան շատ է Նա սիրում Իր զավակներին: Դա այն ընծան է, որը նրանց տվել է 
ազատություն թափառել երկրի վրա, վայելել նրա պտուղներն ու գրկել նրա 
գեղեցկությունը: Բայց մարդը, գայթակղվեց սատանայից և համաձայնություն կնքեց 
նրա հետ, ուր մեղքը կշարունակի անջատել Աստծու բոլոր զավակներին Նրանից:

Խաչի վրա Իմ մահվան Ընծան նշանակում էր որ Ես կկոտրեմ այդ անբնական կապը 
մարդու և սատանայի միջև: Ուստի Ես կարող դարձրեցի մարդուն փրկություն 
փնտրել մեղքի թողության միջոցով, Խաչի վրա Իմ մահվամբ: Դա նշանակում է, որ 
մարդն ունի կարողությունը խուսափելու սատանայի ճանկից, բայց միայն նրանք 
կարող են ճշմարտապես փրկություն վաստակել, ովքեր հետևում են Ինձ 
ամբողջական խոնարհ սպասարկումով: Մինչև չկարողանաք Ինձ՝ Հիսուս 
Քրիստոսին բացահայտ կերպով հայտարարել ձեր թուլությունները, ձեր մեղքերը և 
միմյանց հանդեպ ձեր ատելությունը հաշտեցան միջոցով, դուք մաքուր չեք մնա: 
Առանց հոգու մաքրության դուք չեք կարող խոնարհ դառնալ Իմ Աչքում: Երբ 
խոնարհության պակաս ունեք, հպարտությունը կողողի ձեր հոգիները և դուք 
կմեղանչեք Իմ դեմ: Երբ մեղանչում եք Իմ դեմ, դուք դա անում եք մի շարք ձևերով:

Առաջին հերթին դուք սնում եք ձեր ցանկությունները, ագահությունն ու 
հպարտությունը: Հետո դուք վարվում եք այնպես, ասես ամեն ինչից  գիտակ եք, 
ավելի իմաստուն և լավը քան մյուսները: Հետո դատում եք ուրիշներին: Հետո 
շարժվում եք դեպի հաջորդ էտապը: Դուք ծաղրում եք նրանց, ովքեր ճշմարիտ 
միության մեջ են Ինձ հետ, նրանց անկատար հայտարարելով: Դրանից հետո դուք 
զրպարտանք եք ստեղծում բոլոր նրանց դեմ, ովքեր մնում են Ինձ հավատարիմ: 
Սակայն համոզում եք ինքներդ ձեզ, թե դուք լցված եք Սուրբ Հոգով: Բայց դա Սուրբ 
Հոգին չէ, որ կոգեշնչի ձեզ: Դրա փոխարեն կլինի չարի ոգին, որը ձեր հոգին կնվաճի, 
և դուք կհավատաք թե առաջնորդություն եք ստանում Երկնքից:

Երբ ասում եք թե ներկայացնում եք Ինձ, և թե դուք ավելի լավ եք տեղավորված քան 
մյուսները՝ լինելու համար Իմ Թագավորության մի մասը, իսկ հետո ստում եք Իմ 
մասին, ապա դուք ուրիշների աղոթքների կարիքն ունեք: Այդ էտապում դուք դեպի 
դժոխք տանող ճանապարհի կեսին եք, և առանց Իմ Միջամտության կկորչեք:

Ընդուեք Իմ Պատգամը: Սեղմեք այն ձեր սրտին մոտիկ և հարցրեք. <<Հիսուս, այդ Դու՞
ես: Մի՞թե ես իսկապես Քո Օգնության կարիքն ունեմ,>>, և Ես կտամ ձեզ 
պատասխանը:

Ձեր Հիսուս

Իմ հավատարիմ աշակերտները, ներառյալ բոլոր 
քրիստոնեական հավատքների քահանաներն ու 
սրբազան սպասավորները, կմնան մոտիկ Իմ Կողքին
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, չարի ոգին տարածվում է, և այն վնասում է բոլոր նրանց, ովքեր 
թունորեն հակառակվում են այս Պատգամներին: Դա կտանի դեպի ավելի շատ 
չարության , ստերի և մշակված սխեմաների՝ նախատեսված դադարեցնելու այս 
Առաքելությունը: Դու պետք է անտեսես չար լեզուներին և նրանց, ում ուտում է 



հոգևոր նախանձը, ովքեր կանեն ամեն ինչ փորձելու ոչնչացնել բոլորին փրկություն 
բերելու Իմ այս Առաքելությունը:

Ես ասում եմ ձեզ, բոլորիդ, ովքեր հետևում են Ինձ, այս Պատգամները չափազանց 
կարևոր են ձեզ համար որ ուշադրություն դարձնեք նրանց, ովքեր ատում են ձեզ Իմ 
Անվամբ: Քանի որ այդ Ինձ՝ Հիսուս Քրիստոսին են նրանք թիրախ վերցնում: Հիշեք 
դա: Այնուամենայնիվ, նրանց հպարտությունը նրանց հավատալ է տալիս թե իրենք 
այդպես են վարվում որովհետև սիրում են Ինձ: Նրանք պետք է իմանան, որ Ես երբեք 
թույլ չեմ տա որևէ մեկին այդպիսի ստեր խոսել կամ չար բամբասանք տարածել մեկ 
ուրիշ հոգու հանդեպ Իմ Անվամբ:

Միայն Ես՝ Հիսուս Քրիստոսը՝ Աստծո Գառը, ունեմ Իրավասությունը բացահայտել 
ձեզ Ճշմարտությունն այս ժամանակներում: Ճշմարտությունը շատերին կվշտացնի և 
Ճշմարտությունը դառը կլինի կուլ տալու համար, քանի որ այն այնպիսի ուժգնության
է, որ միայն նրանք կկարողանան ընդունել այն, ովքեր ուժեղ են Իմ հանդեպ իրենց 
սիրո մեջ: Անկախ նրանից, թե որքան դժվար է ձեզ համար մարսել Ճշմարտությունը, 
այն ձեզ ազատ կարձակի: Նա կբացի ձեր աչքերը չարի հանդեպ, երբ չարը 
կդիմակավորվի որպես բարի, չար մարդկանց հանդեպ, ովքեր հայհոյություն են 
տարածում, երբ ասում են թե խոսում են Իմ Խոսքը, և Իմ թշնամիների հանդեպ, ովքեր
ցանկանում են ոչնչացնել Աստծո զավակներին:

Շատ կեղծ մարգարեներ՝ տարածված ամեն ազգի մեջ, կբարձրանան հռչակելու 
համար, թե հակաքրիստոսի բերանից դուրս թափվող ստերը ճշմարտությունն 
են:Նրանք կասեն նաև, թե հակաքրիստոսը Ես եմ: Իրենց չար առաքելություններն 
արդարացնելու համար նրանք ամեն ինչ կասեն Կտակարանների մասին, որոնք 
ճշգրիտ կթվան, և կօգտագործեն հատվածներ Սուրբ Աստվածաշնչից՝ ներառյալ 
մեջբերումներ Ինձնից: Բայց դուք, ովքեր ճանաչում եք Ինձ, դուք միշտ կգտնեք նրանց 
այսպես կոչված մարգարեական խոսքերի ներսում թաղված սուտն ու 
հերձվածությունը: Նրանք կհակասեն այս Պատգամներին, և կհայտարարեն Իմ Խոսքը
հերձվածություն: Հիմա է ժամանակը փակելու բոլոր այն ձայները, որոնք ձեզ կոչ են 
անում Ինձ լսելու փոխարեն իրենց լսել: Դուք պետք է շարունակեք ինքներդ ձեզ 
հիշեցնել Սուրբ Կտակարաններում պարունակվող Ճշմարտությունը: Դուք պետք է 
լսեք Ինձ, մինչ Ես հրահանգ եմ տալիս ձեզ:

Շուտով բոլոր նրանք, ովքեր անցյալում առաջնորդել են Իմ Եկեղեցին, բոլոր նրանք, 
ովքեր Աստծո զավակներին ապահովում են Աստծո Խոսքով, Իմ Եկեղեցու ներսում, և 
բոլոր նրանք, ովքեր կմնան հավատարիմ Ճշմարտությանը, մի կողմ կգցվեն: Կաթոլիկ
Եկեղեցին կկատարի մի շարք ահազանգող հայտարարություններ այն մասին, թե 
ինչու նա պետք է փոխի և բարելավի իր կառույցի յուրաքանչյուր մասը: Նա 
կօգտագործի Իմ Եկեղեցում գտնվողների մեղքերը և նրանց, ովքեր դավաճանցին Ինձ,
որպես արդարացում ամեն ինչ շրջելու համար: Իմ սրբազան սպասավորներից 
շատերը դուրս կնետվեն և նրանց հետ կվարվեն որպես քավության նոխազների: 
Շատերին կփնտրեն և նրանց բարի անվան դեմ շատ ստեր ու կեղծիքներ 
կհայտարարվեն, նախքան նրանց կհեռացնեն: Ահա թե ինչպես շատ սրբազան 
սպասավորներ կհեռացվեն Իմ Եկեղեցուց, որպեսզի Աստծո թշնամիներին թույլ տան 
ամբողջապես վերցնել վերահսկողությունը Եկեղեցու ներսում: Իմ սրբազան 
սպասավորների դեմ Աստծո թշնամիների կողմից կատարված յուրաքանչյուր 



զրպարտություն հրապարակայնորեն ծափահարության կարժանանա և 
կներկայացվի որպես լավ բան, ոպեսզի Եկեղեցու բարի անունը մնա անսասան:

Ո՜հ, ինչպես կխաբվեք դուք բոլորդ, և ինչպես Ճշմարտությունը կծածկվի, կթաքցվի, 
իսկ հետո՝ կանտեսվի: Այս բոլոր փոփոխությունները կկատարվեն արագորեն, 
ապագայում, և այս բաների տարածումը շատերին կվախեցնի: Այդ ամենի մեջտեղում 
կլինի խառնաթփոթություն, վախ, տխրություն և մեծ ընկճվածություն: Իմ Եկեղեցին 
կդառնա այնքան մասնատված, որ նրա պատերի ներսում ողջ վստահւթյունը 
կկոտրվի: Դա կառաջացնի մեծ վախ, իսկ հետո, մի այնպիսի ձևով, որը սկզբում պարզ
չի թվա, կաթոլիկ եկեղեցին կդառնա առաջնորդող ուժ նոր համաշխարհային կրոնի 
մեջ: Այդ նոր պղծությունը կհայտարարի մեծ սեր աշխարհի աղքատների և 
քաղցածների հանդեպ: Բայց այն չի քարոզի Իմ Խոսքը, ոչ էլ հավատարիմ կմնա Իմ 
Եկեղեցուն: Այնուամենայնիվ, Իմ Եկեղեցին կշարունակի ապրել:

Իմ հավատարիմ աշակերտները, ներառյալ բոլոր քրիտոնեական հավատքներից 
քահանաներն ու սրբազան սպասավորները, կմնան մոտիկ Իմ Կողքին: Իմ մնացորդը 
կդիմանա ժամանակի փորձությանը, և այն երբեք չի կարող մահանալ, քանի որ Ես Եմ
Եկեղեցին: Ես երբեք չեմ կարող ոչնչացվել:

Ձեր Հիսուս

Ամենամեծ հալածանքը կլինի քրիստոնյաների կողմից՝ 
քրիստոնյաների վրա
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես պետք է կոչ անեմ Աստծո բոլոր զավակներին միանալու 
միասնության մեջ և աղոթելու երկրի վրա Իմ Եկեղեցու համար:

Իմ Սիրտը ծանրացած է այս ժամանակ, քանի որ մեծ ատելություն է ցույց տրվում 
նրանց, ովքեր հավատով ապրող քրիստոնյաներ են: Քրիստոնյաների հալածանքը 
կշարունակվի բոլոր երկրներում, և սա ներառում է բոլոր նրանց, ովքեր այս 
ժամանակ ունեն ազատությունը՝ գործնականում իրենց հարգանքը ցույց տալու Ինձ: 
Ամենամեծ հալածանքը կլինի քրիստոնյաների կողմից՝ քրիստոնյաների վրա: Երկրի 
վրա Իմ Մարմնի խարազանումը ամենավատ ձևով կլինի ներսից, քանի որ եղբայրը 
կշրջվի եղբոր դեմ, և քույրը՝ քրոջ դեմ: Շուտով դուք կտեսնեք նոր աղոթքների 
հայտարարությունը, որը կներմուծվի նոր պատարագի միջոցով:

Հիմնական Փոփոխությունները կվերաբերվեն Սուրբ Հաղորդությանը, ուր այն 
կներկայացվի որպես մի բան, որը քիչ նմանություն կունենա Խաչի վրա Իմ մահվան 
հետ, երբ Ես տվեցի Իմ Մարմինը բոլոր մեղավորների համար: Հայտարարելով, թե 
Սուրբ Հաղորդությունը նշանակում է ողջ մարդկության մեկտեղ միավորումը որպես 
մեկ՝ Աստծո առջև, դուք կվիրավորեք Ինձ, որովհետև դա կլինի հակառակ 
Ճշմարտությանը: Ճշմարտությունն այլևս չի նշանակում Ճշմարտություն, որովհետև 
այնքան շատերն են տարածում ստեր, չափազանցում և չեն հասկանում թե որքան 
հեշտությամբ կարող է Ճշմարտությունը ոտնակոխ արվել: Երբ Ճշմարտությունը 
շրջվում է, նրբորեն, շատերը չեն նկատում փոփոխությունները, երբ Ճշմարտությանը 
չեն հարում: Ստերը կգրավեն Ճշմարտության տեղը, կբաժանեն մարդկային ռասան և 
կստեղծեն բաժանումը Աստծուց, որը կտանի դեպի ավերում:



Միշտ փայփայեք Ճշմարտությունը, որովհետև առանց դրա արևը կխավարի, լուսինն 
այլևս լույս չի տա երբ գիշերը գա,  և աստղերն այլևս չեն փայլի այն օրերին, որոնք 
ազդանշան կտան վերջանական խավարի մասին, նախքան Ես կգամ պահանջելու 
համար Իմ Թագավորությունը:

Այդ ժամանակ, միայն Ճշմարտությունը կփրկի ձեզ:

Ձեր Հիսւոս

Ես ոչ մի մարդու չեմ տալիս իրավասությունը՝ չար խոսել
մեկ ուրիշի մասին կամ զրպարտանքներ նետել մեկ այլ 
հոգու հոգեկանության վրա
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, սատանայական հարձակման ձևը որոշելու համար նայում են, թե 
ինչպես են իրենց պահում չարի կողմից վարակված հոգիները: Նրանք երբեք 
հանդարտ չեն լինի: Դրա փոխարեն, կատաղի անհանգստությամբ, նրանք 
մեղադրանքներ, ստեր կճչան և զայրույթով կոռնան իրենց թիրախների վրա: 
Սատանան և նրա չարքերը սոսկալի կատաղության մեջ են հենց հիմա, և նրանք 
կհարձակվեն իրենց ճանապարհին հանդիպող ամեն մեկի վրա, ով այս 
ժամանակներում հռչակում է Աստծո Անունը:

Հոգիները, ովքեր լի են սատանայի հետ կապված գծերով, ինչպիսիք են 
հպարտությունը, ամբարտավանությունը և իրենց ծանծաղ մարդկային 
բանականության հանդեպ չափազամցված հարգանքը, առաջինը կլինեն շարքում՝ 
հարձակվելու համար նրանց վրա, ովքեր առաջնորդում են Իմ մնացորդ բանակը: 
Ամեն մի տակտիկա, արարք և խոսքով հարձակում կընդգծվի խորը և հաստատուն 
ատելությամբ այն հոգիների հանդեպ, որոնց վրա նրանք կգրոհեն: Նրանց գրոհները 
միշտ կհանգեցնեն /նրան/, ասես թե ձեզ՝ զոհերիդ, ոտքով հարվածել են ստամոքսին, 
մի դասական սատանայական հարձակում: 

Իմ սիրելի հետևորդնե՛ր, երբ ականատես լինեք ձեր հանդեպ զրպարտանքի, կեղծ 
մեղադրանքների և բամբասանքի, կիմանաք, որ դա երբեք չէր կարող գալ Ինձնից՝ ձեր
Հիսուսից: Ես ոչ մի մարդու իրավասություն չեմ տալիս դատելու մեկ ուրիշին, չար 
խոսելու մեկ ուրիշի մասին կամ զրպարտանք նետելու մեկ այլ հոգու հոգեկանության 
վրա Աստծո Աչքում: Միայն Ես՝ Հիսուս Քրիստոսը, կարող եմ դատել մարդուն նրա 
մեղքերի համար: Ուրիշ ոչ մեկին չի տրվել այդ իրավունքը, քանի որ դա միայն Ինձ է 
պատկանում:

Երբ դատում եք մեկ ուրիշի Իմ Սուրբ Անվամբ, ատելությամբ ձեր սրտում, դուք 
նույնպես կդատվեք Իմ կողմից ըստ ձեր գործերի: Երբ վիրավորում եք Աստծո մեկ այլ 
զավակի և նրան չար հայտարարում, ապա դուք նույնպես չար կդատվեք Իմ Աչքում: 
Աչք՝ աչքի դեմ, սա կլինի ձեր պատիժը: Դուք կմտածեք թե արդարացված եք երբ 
անպատվում եք մեկ այլ հոգու Իմ Անվամբ, սակայն դրա փոխարեն դուք թշնամի եք 
Իմ Աչքում: Նրանք, ովքեր իրենք իրենց վեր են բարձրացնում Իմ առջև, 
հայտարարելով թե հոգևոր հարցերում իրենց ունեցած գիտելիքը նրանց գերակա է 
դարձնում, պետք է իմանան, որ իրենք ոչինչ չեն դառնա: Երբ ժխտում եք Ինձ և 



հայտարարում թե Իմ Սուրբ Խոսքը գալիս է չարի բերանից, ապա դուք ստորագրում 
եք ձեր դատապարտությունը և դուք երբեք չեք տեսնի Իմ Դեմքը: Ոչ մի 
Գթասրտություն չի կարող լինել ձերը, քանի որ դուք հայհոյություն եք արել Իմ դեմ:

Իմ նախազգուշացումը նրանց, ովքեր դավաճանում են Ինձ, հետևյալն է: Դիմադրեք 
Ինձ, և դուք երբեք չեք հաղթի: Իմ Զորությունն Ամենակարող է: Ոչ մի մարդ երբեք 
պարտության չի մատնի Ինձ: Սակայն շատերը կկոտրեն Իմ Սիրտը, քանի որ 
փորձում են մրցել Ինձ հետ, հայտարարել իրենց Ինձնից ավելի մեծ և ասել թե իրենց 
գիտելիքը գերակա է Իմից: Հեռու Ինձնից, դու՛ք, անշնորհակալ մարդիկ և կանայք, ձեր
հայհոյության մեղքը երբեք չի մոռացվի:

Հիսուս Քրիստոս
Մարդկության Փրկիչ

Իմ Հոր Զայրույթը կավելանա որքան ավելի Նրա 
անշնորհակալ զավակները բարձրանան Նրա 
Ամենակարող Ուխտի հանդեպ անհնազանության մեջ
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Աստծո զավակները պետք է հասկանան այն մեծ պատերազմի 
ահագնությունը, որը տեղի է ունենում Իմ սիրելի Հոր և չարի միջև: Ձեզանից այնքան 
քչերն են կարողանում հասկանալ այդ մեծ պաերազմի ուժգնությունը, որն արդեն 
սկսվել է:

Երկնքի հրեշտակները սկսել են վերջնական մարտը՝ ոչնչացնելու Իմ Հոր 
թշնամիներին երկրի վրա: Մինչ պատերազմն ուժգնանում է, այն հոգիներ կողողի 
ամենուր: Հատկապես, այն կհրապուրի նրանց հոգիները, ովքեր խավարի մեջ են և 
ովքեր ճշմարտապես չեն ճանաչում Ինձ, որ կռվեն նրանց դեմ, ում անունները 
Ապրողների Գրքի մեջ են: Նրանք, ովքեր չեն ճանաչում Ինձ, ովքեր չեն հավատում 
Ինձ, ովքեր չեն հավատում Իմ Հորը և ովքեր չեն հավատում թե սատանան գոյություն 
ունի, կդիտեն կողքի կանգնած՝ մինչ երկու քրիստոնեական բանակները կբախվեն 
իրար երկրի վրա: Այդ երկու կողմերը քրիստոնեական եկեղեցիների ներսում են 
լինելու: Երկու կողմում էլ քրիստոնյաները կտառապեն ամենամեծ հալածանքից, և 
նրանց կքաշեն ամեն ուղղությամբ՝ խրախուսելու համար, որ լքեն Ինձ:

Անմեղ հոգիներ կվիրավորվեն Աստծո թշնամիների կողմից նրանց ցույց տրվող 
ատելությունից, իսկ սատանան կօգտագործի երկու կողմերին էլ որպես զոհեր մի 
ատելությամբ լի ծրագրում, որը կհանգեցնի մի սոսկալի ամայության երկրի վրա: 
Ամայությունը կլինի մարդկանց մեղքերից և նրանց կողմից Ինձ դավաճանելու 
հետևանքով: Նրանց կողմից Աստծուն՝ Իմ Հորը մերժումն ակնհայտ կլինի, երբ որոշեն
փոխել Նրա Հրամանով դրված Օրենքները, որպեսզի կարողանան դրանք 
(օրենքները) ընդունելի դարձնել իրենց մեղսալից կյանքում: Իմացեք, որ դա 
կհանգեցնի մի սոսկալի պատժի:

 Իմ Հոր Զայրույթը կավելանա որքան Նրա անշնորհակալ զավակները բարձրանան 
Նրա Ամենակարող Ուխտի հանդեպ անհնազանդության մեջ: Նրանց, ովքեր 
նախապատրասատավում են Իմ Երկրորդ Գալուստի համար, կպատնեշեն 



խաբեության բանտի մեջ, որպեսզի նրանք կուլ տան ստեր: Եթե նրանք մերժեն 
ընդունել այն հերձվածությունները, որոնք կստիպեն անցկացնել իրենց կոկորդներով, 
ապա նրանց դուրս կնետեն իրենց եկեղեցիներից: Շուտով Իմ Խոսքը կմոռացվի: Ամեն
ինչ, որ Ես ձեզ նախազգուշացրել էի, կկատարվի ճիշտ այնպես, ինչպես Ես ասել եմ 
ձեզ: Նրանք, ովքեր կույր են Ճշմարտության հանդեպ, կնախընտրեն ապրել ստով, 
որովհետև ավելի հեշտ կլինի ընդունել ստեր, քանի որ դրանք շատ հարմար կլինեն 
այն ձևով, ինչպես կներկայացվեն իրենց:

Հերձվածությունը կներկայացվի զանգվածներին որպես մի նոր սահմանադրության 
մաս Իմ Եկեղեցում, որն Ինձ հետ ոչ մի կապ չունի: Բոլորը կհայտարարեն ընդունել 
այն, քանի որ զգոն չեն մնացել դեպի Մեծ Օրը առաջնորդող այն ժամանակների 
հանդեպ, որոնց մասին նախազգուշացվել է: Հիմա դուք պետք է նախապատրաստվեք 
այդ Օրվա համար: Դուք պետք է հեռանաք, երբ Իմ Աստվածայնությանը 
մարտահրավեր նետվի, քանի որ դա կլինի շատ ձևերով երկրի վրա Իմ Եկեղեցու 
ներսում: Վիճեք Իմ թշնամիների հետ, և դուք չեք հաղթի: Անտեսեք նրանց: Աղոթեք 
նրանց հոգիների համար և նախապատրաստեք ձեր սեփական հոգիները, քանի որ 
շուտով ամեն ինչ կավարտվի:

Ձեր Հիսուս    

Աստծո Լույսը կփայլի ձեզ վրա, և Ես խոստանում եմ որ 
դուք միայնակ չեք զգա
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Աստված արդեն սկսել է վերջնական 
նախապատրաստությունները՝ ապահովելու համար որ փրկություն բերվի Իր բոլոր 
զավակներին: Ձեզնից այնքան շատերն են անտեղյակ թե ճշտորեն ինչ է նշանակում 
Երկրորդ Գալուստը, և հետևաբար, դուք չեք նախապատրաստվում: Ձեզնից շատերը 
հավատում են թե դա շուտ տեղի չի ունենա: Ուստի, միայն նրանք, ովքեր ճշմարիտ 
նախապատրաստված են, պատրաստ կլինեն ողջունել Ինձ՝ իրենց Փեսային, հարկը 
եղածի պես հագնված և Ինձ ներկայացված: Մյուսները քնած կլինեն, 
չնախապատրաստված և շփոթված: Ոմանք չեն հավատա Ինձ մինչև Ես չերևամ 
աշխարհի ամեն մի մասում: Ոմանք կմեռնեն շոկից, բայց մեծ մասը կլցվեն 
ուրախությամբ և զարմանքով: Նրանք, ովքեր թույլ են տվել որ իրենց խաբեն, ներում 
կստանան, եթե խնդրեն Ինձ իրենց իմունիտետ շնորհել: Ցավոք, շատերը կմերժեն Իմ 
Մեծ Գթասրտությունը, որովհետև նրանց սրտերը քար դարձած կլինեն, և ոչ մի բան չի
բացի դրանք:

Առջևում սպասվող ժամանակը կլինի լի հայտնություններով և յուրահատուկ 
Շնորհներով՝ դուրս հեղված ձեզ վրա: Ես դա անում եմ ձեզ ավելի ու ավելի ուժեղ 
դարձնելու համար, որպեսզի չվաճառեք ձեր հոգին ի պատասխան աշխարհիկ 
գրավչությունների: Ձեզնից ավելի ու ավելի շատերն ավելի կմոտենան Ինձ, և մինչ Ես 
խոսում եմ ձեր հոգու հետ, դուք խաղաղություն կզգաք մեծ հավատուրացության 
սարսափի մեջ: Երբ ականատես լինեք այդ սարսափին, դուք ավելի լավ 
սպառազինված կլինեք դրան դիմանալու և ուրիշներին օգնելու համար:



Աստծո Լույսը կփայլի ձեզ վրա, և Ես խոստանում եմ որ դուք միայնակ չեք զգա, 
նույնիսկ եթե մերժվեք նրանցից ովքեր ավելի լավ չգիտեն: Երբ Ես քայլում էի երկրի 
վրա, փարիսեցիներն այնքան շատերին հեռացրեցին Ինձնից: Նույն բանը տեղի 
կունենա հիմա: Ձեզնից շատերին կխրախուսեն ոչ միայն մերժել այս ժամանակ 
Երկնքից /եկող/ Իմ Կանչը, այլև Իմ Ուսուցումները: Իմ Ուսուցումները երբեք չեն 
կարող փոխվել, որովհետև դրանք Ճշմարտությունն են, և միայն Ճշմարտությունը 
կարող է փրկել ձեզ:

Ձեր Հիսուս

Բոլոր հեղաշրջումները, որոնց շուտով ականատես 
կլինեք, կվկայեն այն մարգարեությունների 
Ճշմարտությունը, որոնք տրվել են Իմ սիրելի 
Հովհաններսին Հայտնության Գրքի մեջ
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, նոր սկզբի ժամանակը մոտ է: Մինչ Մեծ Տառապանքը 
շարունակում է զգացվել, շատ իրադարձություններ տեղի կունենան:

Թշնամիներն Իմ Եկեղեցու ներսում, առանց ամոթի որևէ զգացման, կփորձեն ասել, թե
մի նոր մեկ համաշխարհային աշխարհիկ եկեղեցի, որը ողջունում է բոլոր 
մեղավորներին և բոլոր կրոններին, հավանության է արժանանում Աստծուց: Երբ 
նրանք, ովքեր Իմ Եկեղեցում են, ողջունեն աշխարհիկ աշխարհը, այն այլևս չի հետևի 
Ճշմարտությանը: Երբ դուք Իմ ճշմարիտ հետևորդն եք, ձեր հավատը կերևա ձեր 
արարքների և գործերի մեջ: Երբ դուք Իմն եք, դուք կմնաք հավատարիմ Աստծո 
Խոսքին: Երբ պահում եք Իմ Խոսքը, դուք հնազանդ եք ամեն ինչին, որ Ես ձեզ 
սովորեցրել եմ: Երբ դուք Ինձնից չեք, դուք կանիծեք ձեր եղբայրներին և քույրերին: 
Երբ դուք Ինձնից չեք, դուք կատեք նրանց, ովքեր Ինձնից են: Երբ հավատում եք, թե 
կունենաք հավիտենական կյանք առանց ստիպված լինելու վաստակել այն, ապա 
դուք շատ սխալված եք:

Եթե ասում եք թե մեղքը բնական է, և որ միայն արդար և ազնիվ Աստված կների ամեն 
մեղք, ապա դա ճիշտ է: Բայց եթե հավատում եք, թե հավիտենական կյանքը ձեր 
բնական իրավունքն է, և որ դուք կարիք չունեք առաջին հերթին ապաշխարելու, ապա
ժխտում եք Ճշմարտությունը: Ես սիրում եմ ձեզնից յուրաքանչյուրին: Ես երբեք 
չարակամ, անգութ, դաժան չեմ լինի, չեմ վիրավորի կամ վնասի Աստծո զավակներից 
որևէ մեկին: Բայց, Ես երբեք չեմ բացի Իմ Թագավորության դուռը ոչ մի մեղավորի 
հանդեպ, մինչև նրանք ցույց չտան ճշմարիտ զղջում իրենց անիրավությունների 
համար: Երբ Ես առաջնորդում եմ ձեզ դեպի փրկություն, Ես բացում եմ ամեն դուռ, 
որեպեսզի կարողանամ բարի գալուստ ասել ձեզ վերջին օրը: Շատ դռներ են բացվում 
հիմա, բայց քչերն են ներս մտնում: Ձեզնից ոչ մեկը չի մտնի Իմ Թագավորություն 
մինչև չհնազանդվեք Սուրբ Ավետարաններում ձեզ տրված Իմ Խոսքին: Ձեր հավատը 
պետք է լինի մաքուր: Ձեր սերը միմյանց հանդեպ պետք է լինի ճշմարիտ, իսկ ձեր 
հնազանդությունն Իմ Խոսքին կշահի ձեզ համար հավիտենական կյանքի Ընծան:



Շատերը, ովքեր իրենք իրենց քրիստոնյա են անվանում, անհավատարիմ են Իմ 
Եկեղեցուն: Դուք ստանում եք Ինձ Սուրբ Հաղորդության մեջ սևացած հոգիներով: 
Դուք անտեսում եք Իմ Ուսուցումները և արդարացնում մեղքերը, որոնք ձեր 
հավատացմամբ աննշան են ձեր աչքում: Դուք տարածում եք ստեր չար լեզվով 
ուրիշների մասին և շատերին եք անտեսում Իմ Սուրբ Անվամբ: Ձեզ տրվել է 
Ճշմարտությունը Սուրբ Կտակարաններում, չնայած դրան դուք չեք գործադրում այն, 
ինչ նրանք ուսուցանում են ձեզ: Իմ Սերը ձեր հանդեպ նշանակում է, որ մինչ ձեզնից 
շատերը չեն վաստակի այն Փրկությունը, որը Ես տվեցի աշխարհին Խաչի վրա Իմ 
մահվամբ, այնուամենայնիվ Ես կշարունակեմ ձեզ բոլորիդ տալ հնարավորությունը 
տեսնելու Ճշմարտությունը Իմ Աստվածային Գթասրտության ընթացքում, երբ Ես 
գամ ձեր առջև՝ օգնելու համար ձեզ որոշել արդյոք ընդունելու՞ եք, թե՞ ոչ Իմ Ընծան:

Բոլոր հեղաշրջումները, որոնց շուտով ականատես կլինեք, կվկայեն այն 
մարգարեությունների ճշմարտությունը, որոնք տրվել են Իմ սիրելի Հովհաննեսին 
հայտնության գրքի մեջ: Երբ տեսնեք որ Եկեղեցին միության մեջ է մտնում աշխարհիկ
աշխարհի հետ, կիմանաք, որ աշխարհով մեկ հոգիներ հավաքելու Իմ Առաքելության 
ժամանակը եկել է:

Ձեր Հիսուս

Մայր Փրկության. Երբ որևէ առաքելություն, որը 
հայտարարում է թե խոսում է Աստծո խոսքը, կեղծ է, դրա
հանդեպ ատելություն ցույց չի տրվի
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Իմ սիրելի զավակնե՛ր, որպես Աստծո կողմից փայփայված փոքրիկներ դուք երբեք 
չպետք է թույլ տաք, որ անհամաձայնությունները դառնան ատելություն միմյանց 
հանդեպ: Չարը սոսկալի տառապանք է առաջացնում ձեր միջև իր թունավորումը 
տարածելով և հատկապես Աստծո ընտրյալ տեսանողների և մարգարեների դեմ:

Երբ Աստված ներկա է որևէ Առաքելության մեջ, որը թույլատրված է Նրա կողմից 
երկրի վրա, հոգիներ փրկելու համար, սատանան միշտ կհարձակվի դրա վրա: Դուք 
կճանաչեք Աստծո մարգարեներին այն հալածանքի և ատելության միջոցով, որը ցույց
է տրվում նրանց հանդեպ: Դուք կճանաչեք նրանց իրենց առաքելությունների 
հրապարակային մերժման միջոցով և ուրիշների կողմից նրանց դեմ պարտադրվող 
չար գործողություններով:

Երբ որևէ առաքելություն, որը հայտարարում է թե խոսում է Աստծո Խոսքը, կեղծ է, 
դրա հանդեպ ատելություն ցույց չի տրվի, որովհետև սատանան երբեք 
հրապարակայնորեն չի հարձակվի նրանց վրա ում խաբում է: Երբ Իմ Որդին իրեն 
հայտնի է դարձնում, Նրան միշտ կոպտում են, քանի որ մարդու մեղքը բաժանում է 
նրան Աստծուց: Երբ Իմ Որդին քայլում էր երկրի վրա, ուր էլ որ գնում էր, ճչում էին 
Նրա վրա: Նրան անիծում էին և Նրա ու բոլոր Նրան հետևողների վրա քարեր էին 
նետում: Եվ մինչ հայտարարում էին թե նա խաբեբա է, շողոքորթում էին այն 
բազմաթիվ կեղծ մարգարեներին, ովքեր փորձում էին մրցել Նրա հետ: Նույնը ճիշտ 
կլինի մինչ Նա կատարում է Իր վերջնական ճամփորդությունը հավաքելու համար 
բոլոր նրանց, ովքեր մնում են Իր մեջ և Իր հետ: Նա կմիավորի բոլոր նրանց, ովքեր 



ապրում են Իր Ուսուցումներով և մնում են ճշմարիտ ու խոնարհ ծառաներ: Հետո, Իր 
մնացորդ եկեղեցու օգնությամբ, նա մինչև վերջ կպայքարի գրավելու համար որքան 
հնարավոր է շատ հոգիներ, ներառյալ Իր բոլոր թշնամիների հոգիներն ու նրանց 
ովքեր մերժում են ընդունել Իրեն:

Եթե սիրում եք իմ Որդուն, երբեք չպետք է վիրավորեք Նրան՝ միմյանց ատելով: Իմ 
Որդին ասել է ձեզ, որ չեք  կարող մնալ Իր հետ միության մեջ երբ ձեր սրտում 
ատելություն կա:

Աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք որ բոլորդ, ովքեր ձեզ քրիստոնյա եք հայտարարում, 
հետևեք իմ Որդու օրինակին:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության 

Շուտով շատերը կսկսեն օգտագործել գիտության իրենց 
իմացությունը՝ գնահատելու համար ԱմենաՍուրբ 
Ավետարանները
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, շուտով շատեր կսկսեն օգտագործել գիտության իրենց 
իմացությունը՝ գնահատելու համար ԱմենաՍուրբ Ավետարանները: Իմ Խոսքի 
Ճշմարտությունը հայտարարելու փոխարեն, որը գալիս է Աստծո Իմաստությունից, 
նրանք կսկեն շրջել այն որպեսզի նրան տան ավելի ժամանակակից տեսք:

Սուրբ Ավետարաններում պարունակվող Իմ բոլոր Խոսքերը այլ կերպ 
կմեկնաբանվեն: Նրանք կասեն, թե Իմ  Խոսքը նշանակում է ինչ-որ նոր բան, որն 
ավելի համապատասխան կլինի այսօր աշխարհում: Նրանք կփորձեն օրինակներ 
բերել թե ինչպես Ես կուսուցանեի ձեզ, եթե այս ժամանակ քայլեի երկրի վրա: 
Կվերացվի Աստծո Խոսքի պարզությունը, որը բոլորի համար է: Նրանք, ովքեր խելացի
են, կրթված և հպարտ են գիտության աշխարհում մարդու առաջադիմությամբ, այդ 
ժամանակ կսկսեն վիրավորական հայտարարություններ անել:

Եկեղեցին կգրկի այսպես կոչված նոր գիտական հայտնագործությունները, որոնք 
կվարկաբեկեն այն, ինչ պարունակվում է Սուրբ Աստվածաշնչում: Նրանք 
կբացահայտեն իրենց ասելով նոր վկայություն, որը կասկած է նետում այն բանին թե 
ինչպես է աշխարհն արարվել: Հետո կասեն, թե Աստվածաշնչում պարունակվող 
բաներից շատերը պարզապես փոխաբերություններ են, նպատակ ունենալով 
մարդկանց մեջ խաղաղություն ստեղծել: Նրանք կօգտագործեն, հումանիզմի, միմյանց
հանդեպ սիրո պատգամը, որ ձեր կարողության սահմաններում հոգ տանեք 
աղքատների, անուսների և կարիքավորների մասին, որպես փոխարինող այն 
Ճշմարտությանը, որ տրվել է ձեզ Կտակարաններում: Այնուհետև քահանաները 
կգրկեն կեղծ, նոր վարդապետությունները, որոնք նման կթվան Ճշմարտությանը, և 
միայն նրանք կենդանի կպահեն Ճշմարտությունը, ովքեր հաստատուն կմնան Իմ 
Խոսքին:

Իմ սիրելի հետևորդնե՛ր, երբ տեսնեք որ շատ քչերն են այլևս լսում Ճշմարտությանը՝ 
Աստծո Խոսքին, ապա պետք է սփոփեք միմյանց: Դուք պետք է շարունակեք հիշեցնել 



Ճշմարտությունը նրանց, ովքեր Իմ Եկեղեցիների մեջ կծափահարեն 
հերձվածություններին, որոնք կներմուծվեն, քանի որ նրանցից շատերն ավելի 
իմաստուն չեն լինի: Այնքան կհեռանան նրանք Ինձնից, որ պատրաստակամորեն 
կընդունեն այդպիսի փոփոխությունները: Քիչ հավատ ունեցողների համար ավելի 
հեշտ կլինի ընդունել նրանց խոսքը, ովքեր ռեֆորմացիա են պահանջում, քան թե 
մնալ Աստծո Խոսքին հավատարիմ:

Շուտով կարվի առաջին փոփոխություններն անելու կոչը: Ձեզ կառաջնորդեն դեպի 
ամենամեծ սխալը մի քաղցրությամբ, որը կհանգստացնի, և կարեկից խոսքով՝ որպես 
մեկ միավորված աշխարհ ոտքի կանգնելու անհրաժեշտության մասին, որպեսզի 
բոլորի հանդեպ սեր և հանդուրժողականություն ցույց տաք: Շատերը կցնցվեն այն 
բանից, թե որքան արագորեն Իմ Եկեղեցին կգրկի աշխարհիկ աշխարհը: Շատերը 
կգերվեն թե ինչ ձևով տարբեր կրոնները, հեթանոսներն ու հերձվածները կպայքարեն 
միանալու այդ նոր, մեկ համաշխարհային բարեգործական եկեղեցուն: Նրանք կասեն.
<<Վերջապես մի եկեղեցի, որը հանդուրժող է, հասանելի է բոլորին>>: Այլևս  նրանք 
ամոթ չեն զգա Աստծուն անհնազանդություն ցույց տալու համար: Դրա փոխարեն 
նրանք հպարտորեն կհայտարարեն թե իրենց չար մեղքերը ոչ միայն ընդունելի են 
Աստծո Աչքում, այլև դրանք արդեն մեղքեր չեն համարվում ընդհանրապես: Սա 
ամենուր մեծ ուրախություն կառաջացնի:

Առաջին անգամ պատմության մեջ, կսիրեն, կպաշտեն և ոչ մի քննադատություն չի 
թափվի նրանց վրա, ովքեր տանում են Իմ Եկեղեցին սխալի մեջ:

Ամենամեծ հերձվածությունը, չտեսնված Խաչի վրա Իմ մահից ի վեր, հիմա կկլանի Իմ
Եկեղեցին երկրի վրա: Նրանք կլցնեն Իմ եկեղեցիները վիրավորական հեթանոս 
խորհրդանշաններով, և Ես ոչ մի տեղ չեմ երևա: Եվ մինչ նրանք կլցնեն այն շենքերը, 
որոնք կառուցել են Ինձ երկրպագելու համար, Իմ Ճշմարիտ Եկեղեցին, կազմված 
նրանցից ովքեր հավատարիմ են մնում Ճշմարտությանը, կդառնա Աստծո միակ 
Ճշմարիտ Տաճարը, քանի որ նրանք երբեք չեն ընդունի Իմ Մարմնի պղծումը: Նրանց 
հավատը ի վիճակի կդարձնի նրանց տարածել Կտակարանները և վառ պահել Սուրբ 
Հոգու Բոցը:

Ձեր Հիսուս

 Հայր Աստված. Ոչ մի գիտական գնահատում իմաստ չի 
արտահայտի, երբ երկու արև երևա
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ ցանկությունն է հավաքել Իմ բոլոր զավակներին, շատ շուտով, 
որ ականատես լինեն Իմ Խոստմանը: Իմ Մեծ Ընծան կգա սոսկալի հոգևոր 
հալածանքի մեջտեղում, երբ այն ամենն, ինչ Ես Եմ, կմերժվի: Նոր աստվածներ, 
որոնցից ոչ մեկը գոյություն չունի, կներկայացվեն աշխարհին: Ծածկված փայլփլուն 
ֆասադով, դրանք նախատեսված կլինեն դադարեցնելու ողջ հավատը Իմ Գոյության 
հանդեպ: Այս ողջ հերձվածությունը կմարի Աստծո Լույսը:

Շուտով աստղերն այլևս չեն փայլի իրենց մեծ ուժգնությամբ: Շուտով նոր, 
անսպասելի նշաններ ցույց կտրվեն Իմ կողմից չհավատացող աշխարհին, որոնք 
դուրս կգան գիտության հանդեպ մարդկային ողջ հասկացողության դեմ, մինչ Իմ 



Միջամտության սկիբը բացահայտվում է: Ոչ մի գիտական գնահատում իմաստ չի 
արտահայտի, երբ երկու արև երևա: Մարդու սահմանափակ գիտակցության ոչ մի 
բնորոշում իմաստ չի արտահայտի: Չնայած դրան, նրանք կվերցնեն Երկնքից 
աշխարհին տրվող յուրաքանչյուր նշան և կասեն, թե տիեզերքում գոյություն ունի այդ 
մեկ ուրիշ մարդկային կյանքը:

Ես Եմ ողջ կյանքի Արարիչը: Ես արարեցի մարդուն: Ես արարեցի աշխարհը: Երբեք 
մի ժխտեք սա, քանի որ երբ ժխտեք, կհետևեք կեղծ վարդապետության: 
Յուրաքանչյուր միջամտության Երկնքից, և դրանք շատ կլինեն, կտրվեն 
բացատրություններ: Երբ տեսնեք այդ նշանները, իմացեք որ Երկրորդ Գալուստի Օրը 
մոտ է:

Ես խնդրում եմ ձեզ, սիրելի զավակնե՛ր, երբեք չժխտեք Ինձ, ոչ էլ աշխարհին 
վերջնական խաղաղությունն ու հաշտությունը բերելու Իմ Խոստումը, որը ձերն է, եթե
ընդունեք այն Իմ Պայմաններով, այլ ոչ թե ձեր: Վերջապես Իմ Կամքը մոտ է 
կատարվելուն: Ձեզ նախապատրաստելու համար Ես աշխարհին կներկայացնեմ շատ
հրաշքներ երկնքում, տիեզերքում և մոլորակային համակարգում: Երբ ականատես 
լինեք այդ իրադարձություններին, Ես ցանկանում եմ որ դուք ուրախ լինեք, քանի որ 
կիմանաք, որ Ես Եմ ազդարարում Իմ Որդու վերադարձը՝ ավարտելու համար 
հավիտենական փրկության Իր Խոստումը: 

Սրբեք արցունքները ձեր աչքերից: Ես գիտեմ թե որքան դժվարին կլինեն ձեր 
փորձությունները: Ես ի նկատի ունեմ Իմ բոլոր զավակներին, ներառյալ 
հավատացողներին ու չհավատացողներին, ինչպես նաև նրանց, ովքեր մեղավոր են 
սոսկալի մեղքերի մեջ, ձեզնից ոչ մեկը չի բացառվում: Երբ հաշտվեք Իմ Որդու հետ, 
դուք կդառնաք Նրա մի մասը և կթագավորեք Նրա հետ Դրախտում, հավիտյան:

Ձեր սիրող Հայր
Աստված Ամենաբարձրյալ

Մայր Փրկության. Փրկությունը ձերն է միայն Աստծո հետ
հաշտության միջոցով
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Իմ սիրելի զավա՛կ, իմ դերը որպես Փրկության Մայր՝ ձեզ հիշեցնել է այն ամենը, ինչ 
ես ասել եմ դարերի ընթացքում: Սիրեք միմյանց ինչպես իմ Որդին է սիրում ձեզ: 
Կարեկցանք ցույց տվեք յուրաքանչյուրի հանդեպ, հատկապես նրանց, ովքեր 
հալածում են ձեզ: Լսեք, թե ինչ եմ ես բացահայտել տեսանողներին Լա Սալետում և 
Ֆաթիմայում, և ուսամնասիրեք դրանք խիստ մանրամասնորեն: Շատ քիչ է 
կատարվել ձեր կողմից այն, ինչ ես հրահանգել էի: Իմ նախազգուշացումներին 
ուշադրություն չեն դարձրել, և այն ամենն անտեսելու հետևանքը, ինչ տրվել է ձեզ, 
հիմա կդառնա իրականություն:

Երբ Երկինքը պատգամներ է բացահայտում մարդկությանը, դա նման է մի մեծ քարե 
ամրոցի հետ հաղորդակցվելուն: Իմ հայտնություններից մի քանիսը ներս են հոսել և 
դրանց հետևել են: Շատերը պարզապես անտեսվել են քիչ հավատ ունեցողների 
կողմից, և ամրոցը դարձել է անթափանցելի Երկնքից միջամտության դեմ, որ տրվում 



է ձեզ ավելացնելու համար ձեր հավատը և ձեզ ապահով Աստծո Բազուկների մեջ 
պահելու համար:

Իմ դերը որպես համա-Ազատարար նշաակում է, որ սատանայի հանդեպ իմ 
զորությունն ուժեղացվել է մի այնպիսի ձևով, որ նախինում ինձ չի տրվել Աստծո 
կողմից: Ուստի հիմա է ժամանակը, երբ իմ հանդեպ ամեն նվիրվածություն զգուշորեն
կանտեսվի իմ Որդու թշնամիների կողմից: Երբ հարձակվեն իմ հանդեպ մեծարանքի 
դեմ և երբ երկրները կոմունիզմից ապահովագրելու խնդրանքը շրջվի, ապա իմ 
ցանկությունները չեն կատարավի: Այժմվանից սկսած երկրի վրա իմ Որդու 
եկեղեցիներում ես՝ Աստծո Մայրը հազվադեպ կլինեմ որպես պաշտոնական  
հովանավոր, որ վերգրվում է ինձ: Գազանի դեմ իմ զորությունից կխուսափեն իմ 
պատկերը, իմ Սուրբ Վարդարանը և իմ հանդեպ մյուս նվիրվածությունները 
հեռացնելով շատ կաթոլիկ եկեղեցիներից:

Հետո, Աստծո տաճարները կհեռացնեն իմ Որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի բոլոր հետքերը, 
ի նախապատրաստություն գազանի, ով կգա և կնստի գահի վրա Աստծո 
ամենաբարձր տաճարում: Այնուհետև Հիսուս Քրիստոսի հետ հաշտության ճշմարիտ 
իմաստը կհարմարեցվի, երբ նրանք կասեն թե այլևս անհրաժեշտ չէ Աստծուն խնդրել 
որ ների ձեր մեղքերը, եթե բարի կյանքով եք ապրում: Մարդիկ կսկսեն հավատալ 
իրենց սեփական տեսակետներին այն մասին թե ինչն է իրենց լավը դարձնում Աստծո 
Աչքում: Բայց դուք երբեք չպետք է մոռանաք, որ փրկությունը, մի Ընծա՝ աշխարհում 
յուրաքանչյուր մեղավորին, երբեք չի կարող դառնալ նրանցը, մինչև նրանք առաջին 
հերթին չխնրեն Աստծուն ներել իրենց: Սա է Ուխտի միջուկը, որը վաստակեց իմ 
Որդին մարդկային ռասայի համար Խաչի վրա Իր մահվամբ: Հիսուս Քրիստոսը 
աշխարհի համար տարավ մեղքից փրկության հաղթանակը և Հավիտենական Կյանքի
Ընծան: Այդ Ընծան ստանալու համար դուք պետք է խնդրեք Աստծուն, որ ների ձեր 
մեղքերը:

Փրկությունը ձերն է միայն Աստծո հետ հաշտության միջոցով:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության   

Իմ Հոր պատիժները սկսվել են, և աշխարհն ականատես 
կլինի շատ ու շատ ավելի էկոլոգիական ցնցումների
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, սխալ է հավատալ, թե Աստված դուրս չի թափի Իր 
Արդարադատությունն աշխարհի վրա այս ժամանակ: Իմ Հոր պատիժները սկսվել են, 
և աշխարհն ականատես կլինի ավելի ու ավելի շատ էկոլոգիական ցնցումների, մինչ 
երկրի մաքրագործումն սկսվում է:

Հիմա նախապատարաստություններ են տարվում, և շուտով Աստծո թշնամիները 
դուրս կհանվեն /մոլախոտի պես/ և կպատժվեն, քանի որ նրանք երբեք չեն շրջվի և 
հայցի Իմ Գթասրտությունը: Իմ Հոր Զայրույթը մեծ է, և վայ նրանց, ովքեր դեմ են 
կանգնում Աստծո Խոսքին, քանի որ նրանք ցած կգցվեն և ոտնակոխ կարվեն մինչ 
երկրի վերջանկան մաքրագործումը կբախվի չարի թունավորման հետ, բոլորը 
միաժամանակ:



Երբ տեսնեք բնության տարրերը կատաղի կերպով արձագանքելիս, կիմանաք, որ 
Արդարադատության Ձեռքն իջել է: Մարդու հպարտությունը, նրա 
ինքնահավանությունը և հոգևոր հարցերում սեփական ծանծաղ գիտելիքների 
հանդեպ նրա հավատը մարդկային ռասայի վրա են բերել կրակի դուրս հեղումը չորս 
գավաթներից երկրի չորս կողմերի վրա:

Դուք անտեսել եք նախազգուշացումները, և ուստի մեղքը ոչնչացնելու մարտը 
իրապես և ճշմարտապես սկսվել է:

Ձեր Քրիստոս
Մարդու Որդի

Առաջին նշանը կլինի այն որ երկիրն ավելի արագ 
կպտտվի: Երկրորդ նշանը վերաբերվում է արևին, որն 
ավելի մեծ կերևա, ավելի պայծառ և կսկի պտտվել
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, մինչ Իմ Ժամանակը մոտենում է, շատերը քնած կլինեն, բայց 
նրանք, ովքեր օրհնյալ են իրենց աչքերով բաց Իմ Լույսի հանդեպ, կճանաչեն 
նշանները: Նրանց կտրվի նաև օրհնությունը նախապատրաստվելու համար, և միայն 
նրանք, ովքեր կառչած են Ինձնից, կկարողանան դիմանալ փոփոխություններին:

Որքան ավելի մոտենա Իմ Գալուստի Օրը, այնքան ավելի շատերը, ովքեր ասում են 
թե սիրում են Աստծուն, կհեռանան Ինձնից: Նույնիսկ նրանք, ովքեր ասում են թե 
իրենք սուրբ են և բարձրացնում են իրենց Իմ Եկեղեցու հիերարխիայում երկրի վրա, ի
վիճակի չեն լինի տեսնել Ճշմարտությունը: Նրանք չեն տեսնի Ճշմարտությունը, 
որովհետև այնքան զբաղված կլինեն միջոցառումների և արարողությունների 
մասնակցելով, որն Ինձ համար վիրավորական կլինի:

Առաջին նշանը կլինի այն, որ երկիրն ավելի արագ կպտտվի: Երկրորդ նշանը 
վերաբերվում է արևին, որն ավելի մեծ կերևա, ավելի պայծառ, և կսկսի պտտվել: 
Բացի այդ, կտեսնեք մի երկրորդ արև: Հետո եղանակը կստիպի աշխարհին ցնցվել, և 
փոփոխությունները կնշանակեն, որ աշխարհի շատ մասեր կավերվեն: Այդ 
պատիժները, և դրանք շատ կլիեն, կմերկացնեն մարդկությանն իր 
ամբարտավանությունից, այնպես որ հոգիները կխնդրեն Աստծո Գթասրտությունը: 
Ուրիշ ոչինչ չի ազդի այն մարդկանց քարե սրտերի վրա, ովքեր իրենց կյանքից դուրս 
են թողել Աստծո Սերը:

Մարդկության մեղքն արագորեն կավելանա, և կռապաշտության մեղքը երեք տակ 
կփաթաթվի երկրի շուրջը: Կռապաշտությունը, զգեսատվորված արքայական 
միապետության պես, կներթափանցի երկրի վրա Իմ Եկեղեցի: Երբ ազգերը գրկեն Իմ 
Եկեղեցին, դա Աստծուն պաշտելու համար չի լինի: Երբ հեթանոսները, աթեիստները 
և մյուս չհավատացողները, ովքեր արտաքնապես ժխում են Աստծո գոյությունը, 
գրկեն Իմ Եկեղեցին, այդ Ինձ՝ Հիսուս Քրիստոսին չէ, որ նրանք ծունկ կծռեն: Երբ Իմ 
Եկեղեցին հայտարարի, թե ողջունում է բոլորին, չհիմարանաք: Դա չի նշանակի թե 
նրանք բարի գալուստ են ասում հեթանոսներին Իմ Եկեղեցու մեջ, որպեսզի նրանք 
կարողանան խոնարհվել Իմ Խորանի առջև: Ո՛չ, դա կլինի Իմ առջև կռապաշտություն 



ցուցադրելու համար, որի պատճառը հպարտության մեղքն է, պղծելուհամար Սուրբ և
Սրբազան Խորանները: Նրանք հեթանոսական սիմվոլներ կդնեն Իմ Խորանների վրա 
և կպահանջեն, որ չկասկածող միաբանությունները խոնարհվեն և ընդունեն իրենց 
ընկեր եղբայրներին և քույրերին շնորհով և մեծահոգությամբ: Բոլորին կխնդրեն 
մերժել Ճշմարտությունը, այնպես որ ողջունեն կեղծ պաշտողների, ովքեր ոտնակոխ 
կաենն Իմ Խորանները: Հետո, Աստծո Ձեռքը կիջնի:

Պատերազմները կտարածվեն, երկրաշարժերը կցնցեն երկրի չորս անկյունները, և 
սովը կբռնի մարդկությանը, և Աստծո առջև կատարված յուրաքանչյուր չար ժեստ և 
վիրավորանք կհանգեցնի մի սոսկալի երկնային պատժի: Երբ նրանք, ովքեր 
կընդունեն Իմ Գթասրտությունը, առաջնորդեն Իմ Եկեղեցին, յուրաքանչյուր դև 
կանիծի Աստծո այդ զավակներին: Նրանց պաշտպանելու համար Աստված 
կմիջամտի, և վայ նրանց, ովքեր կթքեն իրենց Արարչի Դեմքին:

Ժամանակը եկել է: Նրանք, ովքեր անիծում են Ինձ, կտառապեն:Նրանք, ովքեր 
հետևում են Ինձ, կդիմանան այդ հալածանքի մեջ մինչև այն Օրը, երբ Ես կգամ 
վերցնելու համար նրանց Իմ Գթասիրտ Բազուկների մեջ: Եվ այդ ժամանկ, միայն 
նրանք, ովքեր կմնան, որովհետև մերժել են Իմ Գթասրտության Ձեռքը, կտրվեն 
գազանին ում իրենք երկրպագել են և ումից իրենք հաճույքներ են փնտրել:

Այնքան շատերը կմերժեն Ինձ, մինչև վերջ: Երկու երրորդը կթքի Ինձ վրա, կպայքարի 
Իմ Միջամտության դեմ և ամեն տեսակ պղծություն կճչա Իմ դեմ, որպեսզի բոլորը 
տեսնեն: Նույնիսկ նրանք, ովքեր աշխարհի վրա թողնում են այն տպավորությունը, թե
պատվում են Աստծուն, աննկատ կերպով կանիծեն Ինձ:

Այն օրը, երբ գազանի խաբեությունը ի ցույց կդրվի բոլորին տեսնելու համար , կլինի 
մի օր, որը ոչ ոք չի մոռանա: Քանի որ այդ օրը, մինչ աշխարհը կտեսնի ինքնակոչին՝ 
հակաքրիստոսին, Իմ Թագն իր գլխի վրա բարձրանալիս, զգեստավորված կարմիր 
գեստներով, կլինի այն օրը, երբ կրակ կթափվի նրա բերանից: Մինչ սարսափը 
վերջապես կնստի, կրակը կպարուրի նրան, և նա ու բոլոր նրանք, ովքեր 
հավատարմություն էին երդվել նրան, կնետվեն անդունդը: Իսկ հետո Ես կգամ, 
ինչպես ասել եմ ձեզ: Ես կբարձրացնեմ Իմ Եկեղեցին և աշխարհը կմիավորեմ Իմ Հոր 
Սուրբ Կամքի հետ, և խաղաղությունը, վերջապես, կթագավորի:

Ամենը, ինչ Ես ասել եմ ձեզ, Ճշմարիտ է: Ամեն ինչ, որ տեղի կունենա, կկատարվի 
այնպես, ինչպես Ես ասել եմ ձեզ: Դա տեղի կունենա արագորեն, քանի որ, չնայած Իմ 
Զայրույթին, որի պատճառը մարդու կեղծավորությունն ու անշնորհակալությունն է, 
Ես գալիս եմ միայն որ վերջպես վերջ տամ այդ տառապանքին: Ես գալիս եմ փրկելու 
բոլոր մեղավորներին, բայց շատերը չեն ցանկանա փրկվել:

Ուժեղ եղեք, Իմ սիրելի հետևորդնե՛ր, քանի որ Ես կպաշտպանեմ բոլոր 
մեղավորներին, ովքեր կընդունեն Իմ Գթասրտության Ձեռքը Նախազգուշացման 
ընթացքում: Ուստի Աստծո յուրաքնաչյուր զավակ, հավտացնալ և անհավատ, 
կընդգրկվի Երկնքից /եկող/ այդ Մեծ Միջամտության մեջ: Բայց այս ժամանակից 
հետո Աստծո հրեշտակը կբաժանի բարիներին չարերից: Ժամանակը կարճ է:

Ձեր Հիսուս       



Ինչպես երբեք նախկինում, նրանց հավատն այդպես 
փորձության չի դրվի
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Աստծո Լույսը ներքև է փայլում Նրա բոլոր այն զավակների վրա, 
ովքեր Ինձ հետ՝ Հիսուս Քրիստոսի հետ միության մեջ են այս ժամանակ: Բոլոր այն 
քրիստոնյաներն աշխարհում, ովքեր ապրում են Իմ Խոսքով, ովքեր ուտում են Իմ 
Մարմինն ու խմում Իմ Արյունը, կզգան նմանը չունեցող մի հոգևոր տառապանք Իմ 
հանդեպ իրենց հավատի պատճառով: Ես ի նկատի ունեմ այն բոլոր 
քրիստոնյաներին, ովքեր ապրում են Ճշմարտությամբ, ովքեր վարվում են իչպես Ես 
ուսուցանել եմ իրենց, և ովքեր հետևում են Իմ Ուսուցումներին Բառ առ Բառ:

Նրանք բոլորը, ներառյալ նրանք, ովքեր երբեք չեն լսել աշխարհի համար Իմ այս 
Պատագմների մասին, շուտով կհասկանան, թե ինչի է նման ապրել Իմ մեջ և Ինձ հետ:
Ինչպես երբեք նախկինում, նրանց հավատն այդպես փորձության չի դրվի, և ցավոք, 
շատերը չեն կարողանա դիմանալ այն ճնշումներին, որոնց հետ ստիպված կլինեն 
գործ ունենալ, այն ատելության պատճառով, որը ցույց կտրվի իրենց: Նրանք կանեն  
ամեն ինչ որ կարող են, հավատարիմ մնալու համար Սուրբ Կտակարաններին, բայց 
այդպես անելով նրանք կգրավեն սոսկալի ատելություն և նրանց ստախոս կանվանեն:
Շատ չի անցնի երբ բոլոր քրիստոնյաները, ովքեր որոշակիորեն կհռչակեն Իմ Խոսքը, 
կմեղադրվեն որպես աջ թևայիններ, երբ ճշմարիտ հանցագործները կլինեն նրանք, 
ովքեր նրանց վրա կնետեն այդ մեղադրանքները:

Ես ձեզ բոլորիդ կոչ եմ անում լուռ մնալ և երբեք չպատասխանել այն մեղադրողներին,
ովքեր կփորձեն ոչնչացնել Իմ հանդեպ ձեր հավատն ու սերը: Նրանք, ովքեր թույն 
կթափեն և կբղավեն ձեզ վրա, ձեր աղոթքների և ներողամտության կարիքն ունեն: 
Այդպիսի հոգիների համար աղոթելով դուք կոչնչացնեք սատանայի ազդեցությունը և 
նրա համար դժվար կլինի իր զայրույթը թափել ձեզ վրա:

Աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք բոլոր նրանց համար, ովքեր կօգտագործվեն որպես զոհեր 
երկրի վրա Իմ Եկեղեցին մասնատելու համար: Խնդրում եմ աղոթեք այս խաչակրաց 
աղոթքը՝ կրոնական հալածանքին դիմանալու համար:

Խաչակաց աղոթք (126) Կրոնական հալածանքին դիմանալուհամար.

Սիրելի Հիսու՛ս, օգնիր ինձ դիմանալ ցանկացած կրոնական հալածանքի Քո Սուրբ 
Անվամբ:
Օգնիր նրանց, ովքեր սխալվում են՝ հավատալով, թե վկայում են Քո Գործը:
Բաց բոլոր նրանց աչքերը, ովքեր կգայթակղվեն ոչնչացնել ուրիշներին չար 
գործողությունների, արարքների կամ ժեստերի միջոցով:
Պաշտպանիր ինձ Աստծո թշնամիների դեմ, ովքեր կբարձրանան փորձելու և 
լռեցնելու Քո Խոսքը և ոչնչացնելու Քեզ:
Օգնիր ինձ ապրել Ճշմարտությունը, որը Դու ուսուցանեցիր մեզ, և մնալ Քո 
Պաշտպանության տակ հավետ:
Ամեն:

Գնացեք, դուք բոլո՛րդ, ովքեր ճշմարիտ սիրում եք Ինձ և հետևում այն ամենին ինչ Ես 
ուսուցանել եմ ձեզ: Սիրեք միմյանց ինչպես Ես եմ ասել ձեզ: Երբեք ատելություն ցույց 
մի տվեք ուրիշների հանդեպ: Դրա փոխաերն, աղոթեք նրանց համար, ովքեր 



հալածում են ձեզ: Սեր ցույց տվեք երբ ձեզ ատելություն է ցույց տրվում, որովհետև դա
կլինի ձեր զենքը չարի զորության դեմ:

Ձեր Հիսուս 

Դուք կկանգնեք Իմ առջև միայնակ, ոչ ոք չի լինի ձեր 
կողքին
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ Հոր՝ Ամենաբարձրյալի Իշխանությամբ, Ես ցանկանում եմ 
տեղեկացնել բոլոր նրանց, ովքեր տառապում են Իմ Անվամբ, որ Նախազգուշացման 
տեղի ունենալու ժամանակը մոտ է:

Ձեզնից նրանք, ում տրվել է Իմ Գթասրտության այդ մեծ Օրվա մասին գիտությունը, 
շուտով կտեսնեն նշանները: Դուք պետք է Իմ առջև խոստովանեք ձեր մեղքերը, 
որպեսզի համապատասխանաբար նախապատրաստված լինեք այդ իրադարձության
համար, որը կցնցի աշխարհը:

Ես դա կանեմ շուտով, որպեսզի կարողնամ փրկել նրանց, ովքեր կտրել են իրենց 
պորտալարը, որը նրանց կապում է Ինձ հետ, քանի դեռ չափազանց ուշ չէ: Դուք պետք
է վստահեք Ինձ և հավաքվեք աղոթքի մեջ, որպեսզի խավարի մեջ գտնվող հոգիները 
չոչնչանան նախքան Ես նրանց իմունիտետ կշնորհեմ իրենց մեղքերի համար: Նայեք 
հիմա ձեր սրտերի և հոգիների մեջ և տեսեք դրանք այնպես, ինչպես Ես եմ տեսնում 
ձեզ: Ի՞նչ եք տեսնում: Ի վիճակի կլինե՞ք կանգնել Իմ առջև և ասել. <<Հիսուս, ես 
անում եմ ամենը, ինչ դու ցանկանում ես ինձնից, ապրելու այն կյանքով, որ 
ակնկալում ես ինձնից ապրել>>: Դուք կասե՞ք. <<Հիսուս, ես վիրավորում եմ Քեզ, 
որովհետև չեմ կարողանում չվիրավորել, ուստի խնդրում եմ, գթա իմ հոգուն>>: Թե՞ 
կասեք. <<Հիսուս, ես մեղանչել եմ, բայց միայն որովհետև ես կարիք ունեմ ինքս ինձ 
պաշտպանելու>>:

Դուք կկանգնեք Իմ առջև միայնակ, ոչ ոք չի լինի ձեր կողքին: Ես ձեզ ցույց կտամ ձեր 
հոգին: Դուք կտեսնեք նրա վրա գտնվող յուրաքանչյուր բիծ: Դուք կվերապրեք մեղքը, 
իսկ հետո Ես ձեզ ժամանակ կտամ խնդրելու Ինձ, որ ձեզ Իմ Գթասրտությունը ցույց 
տամ: Ոչ թե այն պատճառաով որ դուք կոչված եք Իմ Գթասարտության համար, այլ 
միայն նրա համար, որ Ես որոշել եմ տալ ձեզ այդ Ընծան:

Իմ Օրը կբացվի, անսպասելի ձևով, նշանների միջոցով, որոնք ցույց կտրվեն ձեզ 
նախապես:

Ես անց եմ կացրել երեք տարի, փորձելով բացել ձեր աչքերը Ճշմարտության հանդեպ:
Ձեզնից ոմանք ընդունել են այն: Ուրիշներն այն ետ են շպրտել Իմ Դեմքին: Հիմա է Իմ 
Աստվածային Գթասրտության ժամանակը, և միայն նրանց կտրվի իրենց 
ազատագրելու հնարավորությունը, ովքեր կբացեն իրենց սիրտն իմ հանդեպ և 
կընդունեն Ինձ:

Ձեր Հիսուս



Միլիարդավոր մարդիկ դարձի կգան և կճանաչեն 
Աստծուն՝ Եռանձն Աստծուն, առաջին անգամ
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ Ես գամ աշխարհ Իմ Աստվածային Գթասրտության մեջ, 
մարդկանց կտրվի Իմ Գթասրտությունը փնտրելու հնարավորությունը, քանի որ դա 
կլինի առաջին ճշմարիտ խոստովանությունը, որին նրանցից շատերը մասնակցած 
կլինեն:

Յուրաքանչյուր ոք, անկախ նրանից, թե ով է, կզգա Իմ այդ եզակի հայտնությունը՝ 
օրհնյալ Իմ Հոր Իշխանությամբ: Գիտակցության լուսավորումն իր հետ շատ ցավ 
կբերի, որովհետև վիշտը, որը կզգան կորած հոգիները, կլինի այնպիսին, որ նրանք ի 
վիճակի չեն լինի դիմանալ այդ շոկին: Շատերն ուշագնաց կլինեն և կընկնեն՝ վշտից 
ընկճված: Բայց նրանք կհասկանան, թե առաջին հերթին որքան շատ մաքրվելու 
կարիք ունի իրենց հոգին, նախքան պատրաստ կլինեն մտնել Իմ Հավիտենական 
Դրախտը: Այդ ժամանակ այդ մարդիկ կիմանան թե ինչ է ակնկալվում իրենցից և 
նրանք որոշ ժամանակ կտառապեն ապաշխարությամբ այդ Մեծ Իրադարձությունից 
հետո: Շատերը կմտածեն, թե երազ են տեսնում: Ոման կկարծեն թե դա աշխարհի 
վերջն է, բայց դա վերջը չի լինի: Դա կլինի Վերջնական Նախազգուշացումը, 
այնուամենայնիվ, որը կտրվի մարդկությանը՝ օգնելու համար նրանց, որ 
ազատագրեն իրենք իրենց Աստծո առաջ:

Միլիարդավոր մարդիկ դարձի կգան և կճանաչեն Աստծուն՝ Եռանձն Աստծուն, 
առաջին անգամ, և շնորհակալ կլինեն իրենց Արարչի գոյության մասին իրենց տրված 
ապացույցի համար: Ոմանք պարզապես կկծկվեն Իմ Լույսից, և դա նրանց կբերի 
անասելի ցավ, և նրանք կթաքնվեն և կշրջեն իրենց մեջքը առանց իրենց հոգում 
զղջման որևէ նշույլի: Նրանք կմերժեն Իմ Միջամտությունը: Հետո մնացածները 
կուրախանան, երբ զգան Իմ Գթասրտության Շողերը, քանի որ այդ հոգիներն այնքան 
շնորհակալ կլինեն Իմ երկայությանն ականատես լինելուց, որ կձգվեն դեպի Իմ 
Լույսը հեշտությամբ և Իմ Ներկայությունը ցանկանալով, որը կլինի նրանց 
հասանելիությունից վեր, քանի որ դա չի լինի Իմ Նոր Դրախտի Դարպասների 
բացվելու ժամանակը: Եվ ուստի, նրանք որպես Իմ աշակերտներ, ստիպված կլինեն 
ապաշխարություն կատարել այն հոգիների փոխարեն, ովքեր կմերժեն Իմ 
Գթասրտության Ձեռքը:

Աստծո կողմից Մեծ Միաջմտությունից հետո, /որը կլինի/ մարդկությանը Իմ Երկրորդ
Գալուստի համար նախապատարստվելու հնարավորությունը տալու համար, 
աշխարհը շատ հարցեր կտա: Ոմանք այնքան կփոխվեն իրենց հոգիների մեջ, որ շատ
ժամանակ կհատկացնեն օգնելուն՝ դարձի բերելու համար նրանց, ում իրենք 
ցանկանում են օգնել փրկվել խաբեությունից: Մյուսները կլցվեն զղջումով, և նրանց 
համար ժամանակ կպահանջվի Իմ առջև իրենց ներկայացման նշանակությունն 
ամբողջապես հասկանալու համար, և նրանք շատ ուշադրություն կնվիրեն Ինձ հետ 
հաշտվելուն:

Այնուհետև Աստծո թշնամիները կժխտեն, որ Նախազգուշացումը երբևէ տեղի է 
ունեցել և կհիմարացնեն միլիոնավոր մարդկանց հավատոլու, թե դա մի 
տիեզերական իրադարձություն էր, երբ արևի լույսը ողողել է ողջ մոլորակը մի եզակի 
իրադարձությամբ, որի պատճառը երկրի պտույտն էր իր առանցքի շուրջը: Ոչինչ 



ավելի հեռու չի կարող լինել Ճշմարտությունից: Եվ մինչ նրանք առաջ կքաշեն այդ 
բոլոր պատճառաբանությունները, կմերժեն Աստծո Գոյությունը և շատերին 
կհեռացնեն Ինձնից: Ցավոք, շատերը ետ չեն գա դեպի Ինձ, և միայն Աստծո 
Միջամտություններով կարող են հոգիները մաքրագործվել, երբ Նա ստիպված կլինի 
պատժել Իր թշնամիներին, որպեսզի նրանց ետ բերի գիտակցության:

Շնորհակալ եղեք այդ Գթասրտությունների համար, քանի որ առանց Աստծո կողմից 
այդ Ընծայի շատ քչերը կկարողանային մտնել Դրախտի Դարպաներով:

Ձեր Հիսուս  

Ես գալիս եմ նորացնելու երկիրը, ազատելու մարդուն իր
թշվառությունից, վշտից և մեղքից
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես ցանկանում եմ որ աշխարհը տեսնի Ինձ՝ իրենց սիրող Փրկչին, 
մարդու Որդուն, Իմ ողջ Փառքով, որպեսզի նրանք ձգվեն Իմ Աստվածային 
Գթասրտության մեջ:

Ես ցանկանում եմ որ բոլորը, հատկապես նրանք, ովքեր չեն հավատում Աստծուն, 
տեսնեն Ինձ և առաջինը վազեն Ինձ մոտ: Նրանք Իմ առաջնահերթ մտահոգությունն 
են, և Ես ասում եմ նրանց սա. Դուք չեք ճանաչում Ինձ: Դուք չեք տեսնում Ինձ: Դուք 
չեք ցանկանում հավատլ Ինձ, բայց Ես սիրում եմ ձեզ: Ես ցանկանում եմ որ դուք 
լինեք Իմ Թագավորության մասը, որպեսզի Ես կարողաանամ ողողել ձեզ Իմ Նոր 
Դրախտի՝Իմ Նոր Աշխարհի, Իմ Նոր Սկզբի Ընծաներով: Ես ցանկանում եմ, որ դուք, 
ձեր ընտանիքները, ձեր ազգականներն ու ընկերները լինեն որպես մեկ, Ինձ հետ և 
ողջ մարդկության հետ: Դուք պետք է սպասեք մինչև մեծ իրադարձությունը՝ այն օրը, 
երբ աշխարհը կլուսավորվի Իմ Ճառագայթներով և հանդարտ կմնա տասնհինգ 
րոպե: Երբ տեսնեք սա և ականատես լիեք դրան, չպետք է վախենաք: Իմացեք, որ Իմ 
Սերն Աստվածային է, և որ աշխարհն այդ օրվանից կփոխվի անճանաչելիության 
աստիճան:

Մի փորձեք փախչել Ինձնից, քանի որ Ես Եմ գալիս բարի լուրով: Ես Եմ գալիս 
նորացնելու համար երկրը, ազատելու մարդուն իր թշվառությունից, վշտից ու մեղքից:
Ես Եմ գալիս ոչնչացնելու համար ողջ չարիքն աշխարհում, յուրաքանչյուրին տալով 
Իմ Գոյության ապացույցը: Երբ դա տրվի ձեզ, դուք պետք է թույլ տաք Ինձ 
նախապատրաստել ձեզ Հավիտենական Կյանքի համար, որը Ես խոստացել եմ: 
Հավիտենական Կյանքը մի կյանք է, ուր դուք կապրեք մարմնով և հոգով Ինձ հետ 
ընդմիշտ: Ես ձեզ դուրս կհանեմ ձեր թշվառության միջից և կմեղմացնեմ ցավը, որը 
ստիպված կլինեք կրել սատանայի գոյության պատճառով, և նա կոչնչացվի 
հավիտենության համար:

Մի մերժեք Ինձ, քանի որ Ես չեմ ցանկանում կորցնել ձեզ: Ես Եմ ձեր Փրկությունը: Ես
Եմ Ճշմարտությունը: Ես Եմ ձեր սիրող Հիսուս Քրիստոսը, և Ես, վերջապես, շուտով 
Ինձ հայտնի կդարձնեմ աշխարհին և հատկապես նրանց, ովքեր չեն հավատում Ինձ:

Ձեր Հիսուս



Ես գալիս եմ միայն որպես Գթասրտության Աստված: Ես 
չեմ գալիս վախեցնելու ձեզ, քանի որ Ես ճշմարիտ 
սիրում եմձեզնից յուրաքանչյուրին
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, բոլորը պետք է նախապատրաստվեն, որպեսզի հարմար լինեն 
գալու Իմ առջև, քանի որ Ես կգամ ինչպես գողը գիշերով և շատերը չեն իմանա թե ինչ
է տեղի ունենում: Ուստի, կարևոր է որ ձեզնից յուրաքանչյուրը խոստովանի Ինձ 
հիմա:

Իմ Ամենա Սուրբ Խոսքի Ճշմարտությունը կարտաբերվի, մինչ Այն փոխարինվում է 
շրջված տարբերակներով Իմ թշնամիների կողմից, ովքեր հանդուգն կլինեն ձեզ 
խաբելու իրենց ջանքերում: Հիմա է ժամանակը կենտրոնանալու ձեր սեփական 
հոգիների վրա և այն վիճակի, որի մեջ ձեր հոգիներն են: Ինձ չհավատացողներին՝ Ես 
ասում եմ նրանց հետևյալը. Երբ Ես գամ դուք կհանգստանա՞ք՝ իմանալով, թե Ով Եմ 
Ես: Դուք կգա՞ք Ինձ հետ: Ես կվերցնեմ ձեզ և կսրբեմ ձեր արցունքները, և դուք 
կապրեք մի փառահեղկյանքով, եթե խոստովանեք Ինձ և խնդրեք Ինձ որ վերցնեմ ձեզ 
Իմ Գթասրտության մեջ:

Նրանց, ովքեր հավատաում են Ինձ. Դուք կկարողանա՞ք կանգնել Իմ առջև առանց 
ամոթի: Արդյո՞ք դուք կգաք Ինձ մոտ մաքուր հոգով, իմանալով, որ անում եք այն 
ամենը, ինչ Ես սովորեցրել եմ ձեզ: Դա նշանակություն չունի: Երբ ասեք Ինձ. 
<<Հիսուս, ներիր ինձ, ես ցանկանում եմ հետևել Քեզ>>, կփրկվեք:

Նրանց, ովքեր հավատում են Ինձ, բայց հավատում են թե իրենք օրինակելի են և 
խոստովանության կարիք չունեն, դուք նու՞յնպես հարմար եք գալու Իմ առջև: Երբ Ես 
ցույց տամ ձեզ ձեր հոգու վիճակը, դուք կվիճե՞ք Ինձ հետ և կասե՞ք թե հարմար եք Իմ 
առջև գալու, այն դեպքում, երբ հարմար չեք: Եթե չեք կարողանում ընդունել Իմ 
Գասրտության Ընծան և ընդունել ձեր սխալը, ապա կմնաք բաժանված Ինձնից, և Ես 
ձեզ կտամ դատապարտության հետաձգման միայն մեկ հնարավորություն:

Ողջ մարդկությանը՝ Ես հիմա խնդրում եմ առաջին հերթին նախապատրաստել ձեր 
հոգիները: Դուք պետք է ֆիքսեք ձեր հոգու յուրաքանչյուր մասը, նախքան պատրաստ
կլինեք ամբողջական կանգնելու իմ Ներկայության մեջ Նախազգուշացման 
ընթացքում: Եթե ոչ, ապա ստիապված կլինեք կրել մի ցավոտ մաքրագործում, և ձեր 
քավարանը կկրեք երկրի վրա նախքան Իմ Երկրորդ Գալուստի Օրը կբացվի: Ես կոչ 
եմ անում ձեզ ասել այս խաչակրաց աղոթքը ձեզնից յուրաքանչյուրի հոգու և ձեր 
սիրելիների հոգիների համար:

Խաչակրաց աղոթք (127) Փրկելու իմ և իմ սիրելիների հոգիները.
Ով Հիսու՛ս, նախապատրաստիր ինձ, որպեսզի կարողանամ գալ Քո առջև առանց 
ամոթի: Օգնիր ինձ և իմ սիրելիներին (նշեք նրանց անուններն այստեղ…) 
պատրաստվել խոստովանելու մեր բոլոր սխալները, ընդունելու մեր թերությունները, 
խնդրելու թողություն բոլոր մեղքերի համար, ցույց տալ սեր նրանց, ում հանդեպ 
վատություն ենք գործել, խնդրելու Գթասրություն փրկության համար, խոնարհելու 
ինքներս մեզ Քո առջև, որպեսզի Մեծ Լուսավորման Օրը իմ գիտակցությունը և 
նրանցը (թվարակել անուններն այստեղ…) մաքուր լինի, և որ Դու ողողես իմ հոգին 
Քո Աստվածային Գթասրտությամբ: Ամեն:



Հիմա է ժամանակը հիշելու այն ամենն, ինչ Ես ուսուցանել եմ ձեզ: Հիմա է ժամանակը
զննելու Տասը Պատվիրանները և ինքներդ ձեզ հարցնելու. արդյո՞ք ճշմարտապես 
ապրել եք ձեր կյանքը դրանց համապատասխան:

Անկեղծ եղեք ինքներդ ձեզ հետ, քանի որ եթե նույնիսկ անկեղծ չլինեք, ամեն դեպքւոմ
ձեզ ցույց կտրվի թե ինչպես եք վշտացրել Ինձ ձեր կյանքի ընթացքում: Բայց թույլ 
տվեք Ինձ սփոփել ձեզ:

Ես գալիս եմ միայն որպես Գթասրտության Աստված: Ես չեմ գալիս ձեզ վախեցնելու 
համար, քանի որ Ես ճշմարիտ սիրում եմ ձեզնից յուրաքանչյուրին, անկախ նրանից 
թե ինչ եք դուք արել, բայց Իմ Համբերությունը սահմանափակ է: Միայն նրանք կարող 
են պարուրվել Իմ Աստվածային Գթասրտության մեջ, ովքեր ընդունում են իրենց 
մեղքերի ծանր բնույթը: Նրանք, ովքեր մերժում են Ինձ, քիչ ժամանակ կունենան 
իրենք իրենց ազատագրելու համար, քանի որ ես կառանձնացնեմ ոչխարներին 
այծերից:Մի կողմը կգա Ինձ հետ: Մյուս կողմը կմնա, իսկ հետո Նոր Սկիզբը հայտնի 
կդարձվի յուարքանչյուր արարածի: Միայն նրանց կտրվի Հավիտենական Կյանք, 
ովքեր սիրում են Ինձ:

Ուշ դարձրեք հիմա Իմ Կոչին, քանի որ Ես դա անում եմ, որպեսզի որքան հնարավոր 
է շատերը ձեզնից լավ նախապատրաստված լինեն նախքան Նախազգուշացման Օրը:

Ձեր Հիսուս

 

Այդ Օրը Ես կհավաքեմ Ապրողներին
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, շատ քրիստոնյաների կյանքում Ես դարձել եմ մի ձանձրացնող 
ազգականի պես, Ում պետք է սպասարկեն ժամանակ առ ժամանակ, բայց հեռու 
պահեն տեսողությունից միշտ: Այդպես են հիմա Ինձ դիտում նրանցից շատերը, 
ովքեր քրիստոնյա են ծնվել և հեռացել Ինձնից: Ես քիչ նշանակություն ունեմ, բայց երբ
նրանք դժբախտության մեջ են, կանչում են Ինձ ակամա կերպով, որովհետև դա 
նրանց երկրորդ բնությունն է:

Ինչու՞, ո՜հ, ինչու՞ նրանք չեն կարողանում ընդունել Ինձ: Ի՞նչն է մարդուն բաժանել 
Ինձնից: Ինչու՞ չեն կարողացել Իմ սրբազան սպասավորները նրանց Ինձ մոտ բերել: 
Այսօր Իմ տառպանքը նույնն է, ինչ Իմ Չարչարանքների ընթացքում էր, և հիմա, 
նրանք, ովքեր մնացել են Ինձ հավատարիմ, շուտով կլքեն Ինձ: Նրանք կանեն դա, 
որովհետև գալիք բոլոր հերձվածությունների պատճառով կսկսեն վերագնահատել 
իրենց հասկացողությունը այն մասին, թե Ո՞վ Եմ Ես ճշտորեն, և ի՞նչ է նշանակում Իմ 
Ուխտն իրականում: 

Իմ եկեղեցիներում Ինձ տրվող ողջ պատիվը շուտով կնվազեցվի մինչև սոսկ մի գլխի 
շարժում Իմ ուղղությամբ: Նրանք այլևս ծունկ չեն ծալի Իմ Պատարագի սեղանների 
առջև: Նրանք չեն խոնարհվի, ոչ էլ ծնկի կգան Իմ առջև, ոչ էլ կաղոթեն Խաչի վրա Իմ 
Մարմնի առաջ, քանի որ Իմ Պատկերը չէ, որ նրանց կխնդրեն պատվել: Ինձ 
կխարազանեն և կստիպեն ծիծաղելի երևալ: Իմ Խոսքեը կդարձվեն յուրօրինակ 
շատախոսություն, և Խաչի վրա Իմ մահվան Ճշմարտությունը դուրս կնետվի:

Իմ Ներկայությունը դեռևս երկրի վրա է այս ժամանակ: Դուք չպետք է լքեք Ինձ, քանի 
որ երբ լքեք, Իմ Լույսը կհանգչի, իսկ հետո ձեզ կողողի խավարը: Միայն նրանք 



կարող են պահպանել Իմ Բոցը, ովքեր մնում են Ինձ հավատարիմ,  և երբ երկրի վրա 
Իմ Եկեղեցու Լույսը նվազի մինչև սոսկ մի առկայծում, այդ ժամանակ Երկնքից կլսվի 
վերջնական կոչը: Այդ օրը Ես կհավաքեմ Ապրողներին: Մնացածը կթողնվեն Աստծո 
թշնամիների հետ, ում նրանք տվել են իրենց հավատարմությունը: Ոչ մի 
ուրախություն նրանք չեն զգա դրանից հետո:

Ձեր Հիսուս

Երբ Ես գամ որպես Գասրտության Թագավոր, ոչմի հոգի 
կասկած չի ունենա, թե ով Եմ Ես և Ինչ Եմ Ես
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ասա Իմ բոլոր հետևորդներին, բոլոր նրանց ովքեր հավատում են 
Ինձ՝ Հիսուս Քրիստոսին, որ իրենք պետք է ժամանակ հատկացնեն ամեն օր Ինձ 
աղոթքի մեջ, փրկելու համար նրանց հոգիները, ովքեր կորած են Ինձ համար: Այն 
շնորհների միջոցով, որոնք Ես տալիս եմ ձեզ, Ես ցանկանում եմ որ դրա փոխարեն 
դուք օգնեք Ինձ մոտ բերել նրանց հոգիներին, ովքեր կոտրում են Իմ Սիրտը:

Ես պետք է խնդրեմ, որ դուք կրեք այն ցավը, որը կզգաք Ինձնից՝ Հիսուս Քրիստոսից 
մարդկության բաժանման պատճառով: Դրա պատճառը կլինի երկրի վրա Իմ 
Եկեղեցու մեջ հերձվածությունը: Այդ տառապանքն ամբողջական 
ենթարկվածությամբ ընդունելով, Ես կարող եմ նվաճել նրանց չարի ճանկից, ովքեր 
չափազանց թույլ են՝ հռչակելու համար Աստծո Ճշմարիտ Խոսքը: Դուք երբեք չպետք է
վախենաք այս Առաքելությունից, քանի որ այն տրվում է աշխարհին Իմ սիրելի Հոր 
առատաձեռնության պատճառով: Նա պարզապես ցանկանում է ետ պահանջել Իր 
Արարչություը անփոփոխ ձևով, այնպես որ չկորցնի Իր ոչ մի զավակին:

Նշանակություն չունի, թե ով է խարազանում ձեզ, ծաղրում ձեզ կամ հալածում ձեզ, 
պարզապես հիշեք այն պատիժը, որն իջնելու է բոլոր նրանց վրա, ովքեր թքում են Իմ 
Դեմքին: Հետո, անտեսելով խայթոցները, դուք պետք է ջերմորեն աղոթեք այդ 
հոգիներից յուրաքանչյուրի համար: Եղեք սրտով առատաձեռն և կլցվեք Սուրբ Հոգով, 
որ Իմ Երկնային բանակի հետ կռվեք աշխարհը չարից ազատելու համար: Ուստի, 
դուք պետք է սիրով և վստահությամբ սպասեք, և Ես կբերեմ ձեզ մեծ Օրհնություններ:

Հույսը երբեք չպետք է մի կողմ դրվի վախի պատճառով: Վախը երբեք չպետք է 
կուրացնի ձեզ այն առաջադրանքի հանդեպ, որը պահանջվում է ձեզնից, այնպես, որ 
երբ Ես գամ որպես Գթասրտության Թագավոր, ոչ մի հոգի չկասկածի թե ով Եմ Ես և 
Ինչ Եմ Ես: Հավաքվեք միասին: Միավորվեք: Բերեք բոլոր հոգիներին Իմ Գթառատ 
Բազուկների մեջ: Օգնելու համար Ինձ անել դա, դուք պետք է ասեք այս հատուկ 
խաչակրաց աղոթքը, որ օգնեք Ինձ հավաքել և միավորել բոլոր հոգիներին:

Խաչակրաց աղոթք (128) Բոլոր հոգիներին հավաքելու և միավորելու համար.
Սիրելի Հիսու՛ս, օգնիր մեզ՝ Քո սիրող աշակերտներին հավաքելու աշխարհը Քո 
Բազուկների մեջ և Քեզ ներկայացնելու այն հոգիներին, ովքեր ամենաշատն ունեն Քո 
Մեծ Գթասրտության կարիքը:
Զորացրու մեզ Սուրբ Հոգու Ընծայով՝ ապահովելու որպեսզի Ճշմարտության Բոցը 
հեղեղի բոլոր նրանց, ովքեր առանձանցել են Քեզնից:
Միավորիր բոլոր մեղավորներին, որպեսզի յուրաքանչյուրին տրվի հաշտության 



ամեն մի հնարավորություն:
Տուր մեզ բոլորիս զորությունը հաստատուն մնալ Քո Սուրբ Խոսքի հանդեպ, երբ մեզ 
կստիպեն մերժել Ճշմարտությունը, որը հռչակվել է աշխարհին Ամենասուրբ 
Կտակարանների միջոցով:
Մենք մնում ենք Քո մեջ, Քեզ հետ և Քեզ համար, դեպի փրկություն տանող մեր այդ 
ճամփորդության յուրաքանչյուր քայլափոխի: Ամեն:

Եղեք խաղաղության մեջ: Վստահեք Ինձ: Թողեք ձեր բոլոր աղոթքներն Իմ Ոտքերի 
մոտ, և Ես կպատասխանեմ Ինձ ուղղված յուրաքանչյուր խնդրանքի՝ փրկելու համար 
ցանկացած հոգու, ում անունը կներկայացվի Ինձ:

Ձեր Հիսուս

 

Սերը ծաղկում է, որովհետև այն Ընծա է Աստծուց և ունի 
չարին ոչնչացնելու զորությունը 
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես ցանկանում եմ բացատրել սիրո կարևորություը, և թե ինչպես 
դրա ներսում դուք կարող եք հաղթել չարին, և թե ինչպես առանց դրա չարը 
տարածվում է:

Սատանան անկարող է սիրել, սակայն դրա փոխարեն հմայված է ինքն իրենով, 
նրանցով, ինչն իր համոզմամբ իր զորությունն ու մեծությունն է: Երբ նա վարակում է 
հոգիներին, առաջին բանը, որ անում է, հոգու ներսում սերը ոչնչացնելն է: Երբ նա 
հասնում է դրան, մի սոսկալի ատելություն է ներարկում այդ հոգիների մեջ, և այդ 
ատելությունն է, որ բաժանում է առաջացնում: Բաժանումն ու 
անհամաձայնությունները, ոգեշնչված ատելությամբ, կարող են տանել դեպի 
հուսահատ արարքներ մի հոգու կողմից մյուսի հանդեպ: Այդ ատելությամբ լցված 
արարքները շատ հաճախ կարող են տանել դեպի սոսկալի դաժանության և նույնիսկ 
մարդասպանության: Հպարտության մեղքը ներարկվում է այն հոգիների մեջ, ովքեր 
բացում են իրենց սատանայի հանդեպ և դա տանում է դեպի անողոք 
փառասիրություն և ագահություն: Բայց որտեղ կա սեր, այնտեղ կա Աստծո 
Ներկայությունը:

Սերը ծաղկում է, որովհետև այն Ընծա է՝ Աստծո կողմից և ունի չարին ոչնչացնելու 
զորությունը: Սերը եսասեր չէ: Սերն առատաձեռն է, ներող և զերծ հպարտության 
մեղքից: Դուք պետք է Խնդրեք Աստծուց, ամեն օր, Սիրո Ընծան, և երբ ձեզ տրվի դա, 
օգտագործեք այն որպես ձեր զենքը ատելության դեմ: Սերը, երբ ներկա է մաքուր 
հոգում, գրավում է ատելությանը այն հոգիներից, ովքեր իրենց կյանքից վերացրել են 
Աստծուն: Նրանք չեն կարող տանել Աստծո Լույսը, որը փայլում է նրանց սրտերից, 
ովքեր լցված են Աստծո Սիրով:

Գնացեք հիմա, իմանալով, որ Սերը պետք է օգտագործվի օգնելու համար բոլոր 
նրանց, ովքեր Իմ Օգնության կարիքը շատ ունեն: Խնդրում եմ, ասաեք այս 
խաչակրաց աղոթքը Սիրո Ընայի համար:

Խաչակրաց աղոթք (129) Սիրո Ընծայի համար.
Ո՛վ Աստված, խնդրում եմ, լցրու ինձ Քո Սիրով:



Օգնիր ինձ կիսել Սիրո Ընծան բոլոր նրանց հետ, ովքեր Քո Գթասրտության կարիքն 
ունեն:
Օգնիր ինձ ավելի շատ սիրել Քեզ:
Օգնիր ինձ սիրել բոլոր նրանց, ովքեր Քո Սիրո կարիքն ունեն:
Օգնիր ինձ սիրել Քո թշնամիներին:
Թույլ տուր, որ այն սերը, որով Դու օրհնում ես ինձ, օգտագործվի ողողելու համար 
յուրաքանչյուրի սիրտը, ում ես հանդիպում եմ:
Այս սիրով, որը Դու ես ներարկում իմ հոգու մեջ, օգնիր ինձ հաղթել ամեն չարիքի, 
դարձի բերել հոգիների և պարտության մատնել սատանային ու նրա բոլոր չար 
ներկայացուցիչներին, ովքեր փորձում են ոչնչացնել Քո Սուրբ Խոսքի 
Ճշմարտությունը: Ամեն:  

Ես Սեր Եմ: Երբ ճշմարիտ սիրում եք Ինձ, ես կհեղեղեմ ձեր հոգիներն ավելի շատ 
սիրով, և այդ սիրով դուք կօգնեք Ինձ փրկել աշխարհը:

Ձեր Հիսուս

Միլիարդավոր մարդիկ կվայելեն հավիտենական փառքի
կյանք Աստծո Ներկայության մեջ
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ Ես գամ մարդկությանը թեթևացում բերելու այն ցավից, որը 
նրանք կրել են Աստծուց իրենց բաժանման պատճառով, նրանք պետք է բոլորը 
շնորհակալ լինեն այդ մեծ Գթասրտության համար: Դրա պատճառով միլիարդավոր 
մարդիկ կվայելեն հավիտենական փառքի կյանք Աստծո Ներկայության մեջ:

Գթասրտության այդ Մեծ Գործողության միջոցով Ես բերում եմ այն փառահեղ 
Խոստումի մեծ նորությունը, երբ Իմ Երկրորդ Գալուստը, որն արագորեն կհետևի 
Նախազգուշացմանը, կավարտի Իր զավակների համար Աստծո Պլանը: Բոլոր 
հոգիներին կտրվի Իմ Գթասրտության Ընծան, բայց ոչ բոլորը կընդունեն այն: Նրանց, 
ովքեր չեն ընդունի Ընծան, կտրվի միայն մի կարճ ժամանակ, որի ընթացքում կորոշեն
թե ինչ տեսակի կյանք են իրենք ցանկանում: Նրանք կարող են ընտրել այն կյանքը ուր
կարող են ապրել ամբողջական և կատարյալ կյանքով մարմնով և հոգով Իմ Նոր 
Դրախտում, կամ կյանքն առանց Աստծո: Նրանք, ովքեր հասկանում են թե ինչ Եմ Ես 
առաջարկում, երբեք չպետք է մերժեն այդպիսի Ընծան: Չնայած դրան, նրանք, ովքեր 
կմերժեն Ինձ, գոհ կլինեն թավալվել խավարի մեջ, հավատալով թե դա 
նշանակություն չունի: Նրանք չգիտեն, որ իրենք սոսկալի ցավ են զգալու, երբ 
վերջնականապես առանձնանան Ինձնից: Նրանք իրենք իրենց կգտնեն մի թանձր 
խավար անդունդի մեջ, ուր ոչինչ չեն տեսնի: Նրանք ոչինչ չեն ունենա: Նրանք կզգան 
միայն մի կատաղի կրակ, որը կկտրի նրանց միջով սոսկալի սրի պես, որը ստիպված 
կլնեն կրել հավիտյան:

Բաժանումն Աստծուց տեղի ունեցավ երբ Լյուցիֆերը գայթակղեցրեց Ադամին և 
Եվային հպարտության մեղքի միջոցով:  Հպարտության մեղքը բոլոր մեղքերի 
հիմնական պատճառն է, և այն մեղքն է, որը մարդուն կապում է սատանային: Երբ Ես 
գամ պահանջելու Իմ Գահը, այդ բաժանումն այլևս չի լինի: Նրանք, ովքեր Իմ կողմից 
են, Ինձ հետ և Իմ մեջ, կմիանան որպես մեկ: Բայց այն օրը, երբ Ես վերջնականապես 



կգամ և կդատեմ աշխարհը, նրանք, ովքեր առանձնացրել են իրենց Ինձնից և 
կշարունակեն մերժել Ինձ, կզգան վերջնական ավարտը, երբ Ես այլևս Ներկա չեմ 
լինի: Ուր Ես այլևս ի վիճակի չեմ լինի առաջարկել նրանց սփոփանք՝ ետ բերելու 
համար: Նրանք կզգան հավիտենական ցավ և տառապանք գազանի և նրա բոլոր 
դևերի հետ դժոխքի կրակների մեջ:

Ես չեմ ցանկանում վախեցնել ձեզ, շոկի մեջ գցել կամ որևէ տառապանք պատճառել, 
բայց որպեսզի հասկանաք հետևանքները, ես պետք է ասեմ ձեզ Ճշմարտությունը: 
Ձեզնից այնքան շատերը չեն հավատում դժոխքին: Դուք չեք հավատում դրան, 
որովհետև ձեզ սխալ են առաջնորդել այնքան երկար ժամանակ: Դրախտը, դժոխքը և 
քավարանը գոյություն ունեն: Վերջին օրը կլինեն միայն երկուսը՝ Նոր Դրախտը, երբ 
երկինքն ու երկիրը դառնան մեկ, և անդունդը, որը դժոխքն է:

Ճշմարտությունը դժվար է ընդունել, բայց առանց Ճշմարտությունն իմանալու դուք 
չեք կարող ընտրել ձեր ճակատաագիրը:

Ձեր Հիսուս

Մայր Փրկության. Աստծո թշնամիները սոսկալի 
սրբապղծություններ կկատարեն մինչև կպղծեն 
Խորանները
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Զավա՛կս, երբ իմ Որդու Եկեղեցին գրավվի, իրադարձությունների շարքը, որ 
կծավալվի, կլինի ճշտորեն նույնը, ինչ պատահեց Նրա Խաչելության ընթացքում:

Աղմուկը կլինի խլացուցիչ մինչ Աստծո թշնամիները կվերցնեն Նրա Մարմինը և 
կպղծեն Այն: Նրանք կուրախանան և մեծ հայտարարություններ կբղավեն մեծ 
ծափահարությունների մեջ ինքնակոչների համար, ովքեր կլսվեն ամենուրեք, քանի 
որ դա կլինի առիթ, որը կգրավի շատ համառ ոսոխների և Իմ Որդու Եկեղեցու 
նախկին թշնամիներին: Նրա /նոր եկեղեցու/ բերանից դուրս կթափվի ամեն տեսակի 
նոր հայտարարություն Իմ Որդու Սուրբ Խոսքի իմաստի վերաբերյալ: Ամեն սուտ 
կօգտագործվի, խորամանկորեն քողարկված, այնպես, որ թվա թե իմաստ է 
արտահայտում, որպեսզի գրավի Աստծո զավակներին դեպի այդ նոր նորացված 
եկեղեցին: Ամեն մեղք կարդարացվի, որպեսզի ավելի շատ մարդկանց դրսից 
ընդունեն Աստծո տաճարների մեջ, միչև որ, ի վերջո, նրա պատերի ներսում 
ականատես լինեն ամբողջական խառնաշփոթի:

Մինչ նրանք քանդում են Իմ Որդու Եկեղեցին, աղյուս առ աղյուս, Իմ Որդու 
մնացորդին կստիպեն փախչել այնտեղից: Ցանկացած պատճառաբանություն, ժեստ 
կամ պաշտպանություն, որ կբերվի նրանց կողմից ովքեր պաշտպանում են Իմ Որդու 
Եկեղեցին, կանտեսվի: Դա կլինի մի լուռ Խաչելություն, նման նրան, որն Իմ Որդին 
կրեց, երբ տառապեց առանց ամենափոքր իսկ գանգատի: Նրանց ձայները, ովքեր 
կշարունակեն հռչակել Ճշմարտությունը, չեն լսվի լրատվամիջոցներով: Ոչ մի 
ուշադրություն: Նույնիսկ եթե նրանք հաջողացնեն լսելի դարձնել իրենց ձայները, 
նրանց կզրպարտեն այդպես անելու համար: 



Ես կոչ եմ անում բոլորին, ովքեր սիրում են Իմ Որդուն և հասկանում որ այս 
նշանները կանխասացվել են, որ իրենք պետք է շարունակեն ծառայել Իմ Որդուն: 
Շատ քահանաներ կհեռանան, փոխանակ իրենց հավատքի համար պայքարելու և Իմ 
Որդուն հավատարիմ մնալու: Մյուսները տեղի չեն տա և կապահովեն Կյանքի 
Սնունդը բոլոր նրանց, ովքեր փնտրում են Իմ Որդու Ճշմարիտ Ներկայությունը:

Աստծո թշնամիները սոսկալի սրբապղծություններ կկատարեն մինչև կպղծեն 
Խորանները: Երբ նրանք հասնեն դրան, հետո կնախապատրաստեն գահը, որի վրա 
նստելու է հակաքարիստոսը:

Աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք, որ ձեզնից նրանք, ովքեր գիտեն ճշմարտությունը, 
կարողանան սփոփանք առաջարկել նրանց, ովքեր մեծապես կտառապեն, որովհետև 
ամենամեծ ուրացությունը, որ երբևէ ոչնչացրել է Իմ Որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի 
Եկեղեցին, ծավալվում է ձեր առջև:

Իմ վիշտը մեծ է, և իմ Սիրտը ծանրացած է այն չար խաբեության պատճառով, որը 
կընկնի նույնիսկ նրանց վրա, ովքեր քնքշորեն սիրում են իմ Որդուն:  Նրանց 
տառապանքը կլինի ամենամեծը:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության 

Երկնքը շուտով կհռչակի մարդկությանը փրկելու Աստծո
մեծ պլանի վերջնական մասը
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես ցանկանում եմ, որ բոլոր նրանք, ովքեր հալածանքի են 
ենթարկվում Իմ Անվամբ, հասկանան, թե ինչու է դա տեղի ունենում: Հիշեք, Խաչի 
վրա Իմ մահը և Իմ կրած տառապանքը նրա համար էր, որպեսզի Ես կարողանամ 
ազատագրել մարդկությանը գազանի ստրկությունից: Իմացեք, որ Իմ Խաչը, երբ դուք 
կզգաք որ ստիպված կրում եք այն, շատ դժվար բեռ է: Ձեզ կատեն երբ վերցնեք Իմ 
Խաչը, ոչ միայն պարզապես չար մարդիկ, այլև սուրբ մարդիկ, ովքեր ճշմարտապես 
սիրում են Ինձ, բայց զանազանություն չունեն:

Երբ վերցնեք Իմ Խաչը և տանեք Իմ Ուսուցումները, ձեզ կարհամարհեն: Երբ վերցնեք 
Իմ Խաչը՝ հայտարարելով Ճշմարտությունը, որը պարունակվում է այս Պատգամների 
մեջ, ձեզ կզրպարտեն և կատեն ավելի շատ, քան ձեզնից առաջ եղած Իմ որևէ 
աշակերտի: Խաչի վրա Իմ մահից ի վեր եղած ոչ մի առաքելություն չի կարող 
համեմատվել այս վերջին առաքելության հետ, որը թույլ է տրվել Իմ Երկնավոր Հոր 
կողմից: Եթե այդպես չլիներ, ապա այն կանտեսվեր: Փոխարենը, Իմ Խոսքը կլսվի 
աշխարհի յուրաքանչյուր անկյունում, և Սուրբ Հոգու Զորությամբ կլսվի բոլորի 
կողմից, ներառյալ Իմ թշնամիների: Ոչ մեկը չի անտեսի Իմ Խոսքը, որովհետև դա չի 
կարող լինել: Քաի որ, երբ Աստծո Խոսքը լսվում է, ոչ մի մարդ, անկախ նրա հոգու 
վիճակից, չի կարողանա չարձագանքել Նրան որևէ ձևով: Նրանք, ովքեր Ինձ թույլ 
կտան հասնել իրենց սրտերին, կլցվեն Իմ հանդեպ սիրով, բայց նրանք նույնպես 
կճնշվեն, քանի որ միայն Աստծո Ձայնն է ի վիճակի այդպիսի ռեակցիա առաջ բերել:



Ձեզնից նրանք, ովքեր լսում են Ինձ հիմա, պետք է լսեք: Խնդրում եմ ընդունեք Իմ 
Խաչի ծանրությունը, անկախ նրանից թե դրա հետևանքով որքան ծանր կլինի ձեր 
բեռը: Այդ Խաչը կհոգնեցնի ձեզ, բայց կտա ներողամտության պտուղներն Իմ 
թշնամիների համար, որոնց հոգիները Ես ցանկանում եմ փրկել: Ձեր հալածանքը 
կարող է մեծ լինել, այն կարող է առաջացնել ձեզ համար վիշտ և ցավ, բայց իմացեք որ
դա այն փաստի պատճառով է, որ սա Իմ Աշխատանքն է: Իմ Աշխատանքը, երբ այն 
ապականված չէ, սոսկալի տառապանք է առաջացնում նրանց մեջ, ովքեր 
արձագանքում են Ինձ: Իմացեք, սակայն, որ ձեր տառապանքը կարճատև կլինի և 
շուտով կմոռացվի , քանի որ Երկինքը շուտով կհռչակի մարդկությանը փրկելու 
Աստծո մեծ պլանի վերջանկան մասը: Հետո աշխարհը կնորացվի, և Աստծո Սերը 
կտարածվի, մինչև որ Աստծո Կամքը կատարվի:

Ձեր Հիսուս 

Ցավը, հալածանքը, տառապանքը, ծաղր ու ծանակը 
միշտ կլինեն Աստծո ընտրյալ հոգիների բաժինը
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ հարցականի տակ եք դնում, թե ինչու՞ Ես՝ Հիսուս Քրիստոսը, 
թույլ եմ տալիս տառապանք աշխարհում, ապա պետք է հասկանաք Աստծո Կամքը: 
Շատ մարդիկ են տառապել և տառապում են աշխարհում միշտ: Տառապանքն 
առաջանում է այն փաստի պատճառով, որ մեղքը ստեղծում է բաժանում մարդկանց 
մեջ: ՄԵղքը բաժանում է մարդուն Աստծուց, և որպես այդպիսին, մարդը կմեղանչի 
մարդու դեմ: Ես թույլ եմ տալիս տառապանք, որովհետև տառապանքը հոգիներին 
ավելի է մոտեցնում Ինձ այն մաքրագործման միջոցով, որը կրում են այդպիսի 
հոգիները: Ես չեմ հրճվում առապելուց: Դրա փոխարեն, Ես Ներկա եմ յուրաքանչյուր 
հոգում, ով ստիպված է կրել ցավ և վիշտ: Աստծո Կամքն է, որ որոշ հոգիներ ավելի 
շատ են տառապում քան մյուսները, որովհետև այդպիսի զոհերի միոջոցով կլինի որ 
ուրիշ հոգիներ, ովքեր ավելի քիչ են արժանի Իմ Գթասրտությանը, կկարողանան 
փրկվել:

Ես տառապեցի կամովին Իմ Տառապանքի ընթացքում, բայց Իմ Ցավն ու 
Խոնարհությունը պարտության մատնեց Սատանայի զորության մեծ մասին: 
Սատանան երբեք չի կարող խոնարհեցնել ինքն իրեն, որովհետև դա անհնարին է: Եվ 
ուստի, խոնարհության միջոցով է, որը դուրս է գալիս տառապանքի ցավից, որ 
հոգիները կարող են թուլացնել ուրիշների վրա սատանայի ունեցած զորությունը: 
Ցավը, հալածանքը, տառապանքը, ծաղր ու ծանակը միշտ կլինեն Աստծո ընտրյալ 
հոգիների բաժինը: Այդպիսի հոգիներն ամենամոտն են Ինձ, և Ես կօգտագործեմ 
նրանց այդ զոհողությունը փրկության ապաստարան բերելու համար այն մյուս 
հոգիներին, ովքեր ամենից շատ Իմ Գթասրտության կարիքն ունեն:

Այս դասը չափազանց դժվար է բոլորիդ հավար, ովքեր սիրում են Ինձ, և այն կարող է 
անարդար թվալ: Բայց իմացեք, որ տառապանքը ձեզ նույնիսկ ավելի է մոտեցնում 
Ինձ,և որ այն ձեզ համար կբերի հավիտենական Կյանք Ինձ հետ Դրախտում: Երբեք 
մի մեղադրեք Աստծուն աշխարհում տառապանքի համար: Հպարտությունը 
առաջնորդում է դեպի այլ մեղքեր, և դա հետո ստեղծում է բաժանում աշխարհում և 



արդարադատության պակաս: Վստահ եղեք, որ շատ շուտով աշխարը վերջապես 
կհասկանա Աստծո Կամքի ճշմարիտ իմաստը: Այդ ժամանակ մարդու կամքը 
հարգանքով կխոնարհվի Իմ Հոր Սուրբ Կամքին:Մինչ այդ օրը չգա, երբ մարդն 
ազատի իրեն հպարտությունից և խոնարհվի Ամենաբարձրյալ Տեր Աստծո առջև, 
տառապանքին չի կարող վերջ լինել:

Երբ աշխարհն ի վերջո ընդունի Ճշմարտությունը և Իմ կողմից տրված նորից գալու 
Խոստումը, Ես կսրբեմ ամեն արցունք ձեր աչքերից: Ես փառքի մեջ կբարձրացնեմ 
կենդանիներին և մեռածներին, և նրանք կթագավորեն մեծ ճոխությամբ Նոր Երկնքի և
Նոր Երկրի մեջ, երբ երկուսը կդառնան մեկ Իմ մեջ: Երբ տառապանք եք կրում, եղեք 
խաղաղության մեջ, քանի որ այն վերջ կունենա շուտով:

Ձեր Հիսուս

Սատանայի ռազմավարությունը առաջին հերթին 
հավատացողներին հիմարացնելն ու խաբելն է, նախքան 
կոչնչացնի նրանց
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, որքա՜ն եմ Ես սիրում աշխարհը: Որքա՜ն եմ Ես տանջվում 
յուրաքանչյուր հոգու համար, ով կորած է Ինձ համար այս ժամանակ: Ես խոստանում 
եմ, Ես կփնտրեմ յուրաքանչյուր անձի և կփորձեմ բերել նրանց Իմ Աստվածային 
Գթարտության մեջ: Ես ցանկանում եմ նրանցից յուրաքանչյուրին հայտնի դարձնել 
Իմ Ներկայությունը, Իմ Սերը և Իմ Կարեկցանքը: Իմ արցունքները հիմա, մինչ Ես 
հայտնում եմ քեզ, փոքրի՛կս, հեղվում են նրանց համար, ովքեր կմերժեն Իմ 
Աստավածային Միջամտությունը և որպես հետևանք գլխիվայր կմխրճվեն չար 
խաբեության վակուումի մեջ:

Իմ Տառապանքը հիմա կվերապրվի, քանի որ Իմ Մարմինը ստիպված կլինի կանգել 
մի նոր խարազանման դեմ երբ հեթանոսները, ովքեր կգան կեղծ խաղաղության, սիրո 
և խոնարհության ֆասադով, ոտնակոխ կանեն Իմ Եկեղեցին նախքան կխաչեն նրան: 
Հոգով իմաստունները կիմանան Ճշմարտությունը: Պատերազմը կլինի դաժան, իսկ 
սատանայի բանակի կողմից փնտրվող գերագույն մրցականը կլինի Աստծո բոլոր 
զավակների հոգիները:

Հավատացողների հոգիները կլինեն սատանայի առաջին թիրախը, և այստեղ է որ նա 
կկենտրոնացնի իր ողջ էերգիան: Սատանայի ռազմավարությունն առաջին հերթին 
հավատացողներին հիմարացանելն ու խաբելն է, նախքան կոչնչացնի նրանց: 
Չհավատացողները քիչ հետաքրքրություն են ներկայացնում սատանայի համար, 
քանի որ նա արդեն գրավել է նրանց հոգիները, և նրանք քիչ մարտահրավեր են 
ներկայանցնում նրան: Իմ Հայրը մի կողմ չի կանգնի և դիտի այդ սարսափը, որը 
կանխասացվել է:Ամեն հրաշքի, ամեն կոչի Երկնքից և ամեն Միջամտության 
ականատես կլինեն մինչ ծավալվում է վերջնական մարտը՝ բոլոր ժամանակների 
ամենամաեծ հոգևոր մարտը:

Նրանք, ովքեր ծնվել են բանականությամբ, ավելի իմաստուն չեն լինի Ճշմարտության 
հանդեպ, քանի որ կվերլուծեն իրենց արարման իրականությունը մարդկային 



դատողության միջոցով: Նրանք, ովքեր ծնվել են իրենց սրտերում Աստծո հանդեպ 
պարզ սիրով, կընդունեն Ճշմարտությունը նույնիսկ եթե այն շփոթեցնի իրենց, 
որովհետև նրանց սրտերը պատկանում են Աստծուն, և նրանք կօրհնվեն 
զանազանության Ընծայով: Նրանք, ովքեր պայքարում են Աստծո Խոսքի դեմ և 
հոգիներ փրկելու համար Իմ Հոր Միջամտության դեմ, և փորձում են խանգարել Նրան
հոգիներ փրկել, խստորեն կդատվեն:

Մինչ հոգիների համար մարտը շարունակվում է, դուք պետք է շրջվեք դեպի Ինձ միշտ
և խնդրեք Ինձ պահել ձեզ, պահպանել և սփոփել: Երբ դուք Ինձ հետ եք, դուք 
կդիմանաք այդ սոսկալի ամայությանը մի հանդրատությամբ, որը կզարմացանի ձեզ: 
Բայց եթե չեք կարողանում վստահել Ինձ և ամբողաջապես ինքներդ ձեզ ենթարկել 
Ինձ, ձեզ համար անհնարին կլինի գործ ունենալ այն փորձությունների հետ, որոնք 
սպասավում են ձեզ Իմ Եկեղեցում, այնքան որ դրանք ցավոտ կլինեն:

Դուք երբեք չպետք է մոռանաք, որ Աստված Ամենակարող է, և որ սատանան չի 
կարող հաղթել հոգիների համար այս մարտը: Ցավոք, շատերը բավարար ուժեղ չեն 
լինի իրնց հավատքի մեջ կամ խաբեությունը ճանաչել կարողանալու մեջ, որին 
ստիպված կլինեն դիմակայել Իմ Անվամբ, և նրանք երբեք ի վիճակի չեն լինի 
ազատսգրռլ իրենք իրենց Իմ առջև:

Սրանք այն հոգիներն են, որոնք Ինձ շատ ավելի դառը վիշտ են պատճառում այս 
ժամանակ:

Ձեր Հիսուս

Մայր Փկության. Ես խնդրում եմ, որ դուք հիմա 
սկսեք Փրկության Նովենան
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Զավա՛կս, ես արևը հագած կինն եմ, և արևն է, որ ներկայացնոմ էԱստծո Լույսն
աշխարհում: Առանց Արևի Լույս չկա: Առանց Աստծո միայն մահ կա:

Իմ դերը որպես Փրկության Մայր, ուր ես կօգնեմ իմ Որդուն Իր այս վերջնական
Առաքելության մեջ՝ յուրաքանչյուր հոգու փրկություն բերելու նպատակով Իր 
Հոր Ուխտը կատարելու Նրա վերջնական պլանում, նշանակում է, որ ես կանեմ
այն ամենն ինչ կարող եմ՝ բերելու համար դեպի Նա այն հոգիներին, որոնց Նա 
այդքան տենչում է: Ես ցանկանում եմ հայտնի դարձնել, որ ես նշանակվել եմ ոչ
միայն Երկնքի Թագուհի, այլև Թագուհի Իսրայելի տասներկու ցեղերի վրա: 
Տասներկու ազգեր կթագավորեն Նոր Երուսաղեմում: Իմ թագի վրայի 
տասներկու աստղերը, որը դրվել է իմ գլխին իմ սիրելի Որդի Հիսուս Քրիստսի 
կողմից իմ Թագադրման ժամանակ, այդ մարգարեությունն են նշանակում: Այդ 
աստղերից յուրաքանչյուրը ներկայացնում է տասնաերկու ազգերին, որոնք 
կզարգանան Դատաստանի Օրը:



Բոլոր հոգիները, ներառյալ նրանք, ովքեր կբարձրանան մեռածներից, ինչպես 
նաև  նրանք, ովքեր այսօր կենդանի են աշխարհում և մնում են Աստծո Լույսի 
մեջ, կփոխադրվեն Նոր Երկինք և Նոր Երկիր: Նրանք կմիավորվեն որպես մեկ 
իմ Որդու հետ միության մեջ և հարություն կառնեն կատարյալ մարմնով և 
հոգով ճիշտ այնպես ինչպես եղավ երբ իմ Որդին բարձրացավ մեռածներից: 
Կատարելության այդ վիճակը Աստծո կողմից (տրված) ամենամեծ Ընծան է, և 
ապացուցում է, թե որքան գթառատ է Նա: Սա է այն փրկությունը, որն իմ 
Որդին խոստացել է, երբ կրում էր Իր Տառապանքը Խաչի վրա: Եվ 
մարդկության հանդեպ Իր ունեցած մեծ Սիրո պատճառով Նա ցանկանում է 
փրկել յուրաքանչյուր հոգու և հատկապես նրանց, ովքեր կորած են Իր համար:

Ես հիմա ձեզ բոլորիդ տալիս եմ մի յուրահատուկ Ընծա՝ օրհնված իմ Որդու 
կողմից, որպեսզի բոլոր հոգիներին իմունիտետ շնորհվի դժոխքի կրակների 
հանդեպ և տրվի փրկություն: Իմ Որդին ցանկանում է որ փրկի յուրաքանչյուր 
հոգու,  անկախ նրանից թե որքան ծանր է նրանց մեղքը: Ես խնդրում եմ, որ 
դուք հիմա սկսեք Փրկության նովենան: Դուք պետք է սկսեք դա անմիաջապես 
և շարունակեք ինչպես ես ձեզ կհրահանգավորեմ, մինչև ժամանակների վերջը:
Դուք պետք է ասեք այս աղոթքը յոթ օր հաջորդաբար, մեկ օրացույցային 
ամսվա ընթացքում, սկսելով երկուշաբթի օրերին, առավոտյան ժամերին: Դուք 
պետք է դա ասեք երեք անգամ օրական, յոթ օրերի ընթացքում, և այդ օրերից 
մեկի ընթացքում պետք է պահեցողություն անեք: Պահեցողություն անելիս 
ձեզնից խնդրում եմ ուտել միայն մեկ հիմնական կերակուր օրվա ընթացքում և 
միայն հաց ու ջուր մյուս երկու ուտելու ժամերին:

Ահա այն աղոթքը, որը պետք է ասեք յոթ օրերից յուրաքանչյուրի ընթացքում:

Խաչակրաց աղոթք (130) Փրկության նովեննա խաչակրաց աղոթք.

Իմ սիրելի Մայր Փրկությա՛ն, խնդրում եմ, ձեռք բեր բոլոր հոգիների համար 
Հավիտենական Փրկության Ընծան քո Որդի Հիսուս Քրիստոսի Գթասրտության
միջոցով:

Քո բարեխոսությամբ, ես խնդրում եմ որ դու աղոթես սատանայի 
կապանքներից բոլոր հոգիների ազատ արձակման համար:

Խնդրում եմ, խնդրիր քո Որդուն Գթասրտություն և ներողամտություն ցույց 
տալ այն հոգիների հանդեպ, ովքեր մերժում են Նրան, վիրավորում Նրան 
իրենց անտարբերությամբ և պաշտում կեղծ վարդապետություն և կեղծ 
աստվածների:

Մենք խնդրում ենք, սիրելի Մայ՛ր, խնդրել շնորհները՝ բացելու համար այն 
հոգիների սրտերը, ովքեր ամենաշատն ունեն քո օգնության կարիքը:

Ամեն:

Իմ խոստումը, օգնելու իմ Որդուն՝ Հիսուս Քրիստոսին մարդկության համար 
Նրա Պլանի մեջ, ձեզ բոլորիդ միավորելն է (բոլորիդ ովքեր ճանաչում են իմ 
դերը որպես բոլոր Շնորհների միջնորդի և համա Ազատարարի), որպեսզի ողջ 



աշխարհը կարողանա միավորվել որպես մեկ Հիսուս Քրիստոի՝ ձեր Փրկչի և 
Ազաատրարի հետ միության մեջ:

Գնացեք խաղաղությամբ: Ես միշտ կաղոթեմ ձեզ համար, սիրելի զավակնե՛ր, և 
ես միշտ կպատասխաեմ մարդկությանն Աստծո Աչքում ազատագրելու ձեր 
կանչին:

Ձեր Մայր

Մայր Փրկության

Ես երբեք նորից մարմնով չեմ քայլի

Երեքշաբթի, 3 դեկտեմբերի, 2013թ., ժ. 19:45

Իմ սիրելի աղջի՛կ, բոլոր նրանք, ովքեր ասում են թե իրենք գալիս են Իմ 
Անվամբ և հայտարարում թե նախապատրաստում են ճանապարհը Տիրոջ 
համար, իրենց լսելի կդարձնեն աշխարհի յուրաքանչյուր մասում – շատ 
ձայներ, շատ մարգարեներ, շատ ստեր – դրանք բոլորը՝ առանց Աստծո 
(կողմից տրված) Իրավասության:

Զգոն եղեք, երբ լսում եք հատկապես այն մարգարեին ով ասում է, թե ինքը 
պարտականություն ունի նախապատրաստելու ձեզ Իմ Երկրորդ Գալուստի 
համար: Երբ լսեք այդ բաների մասին և երբ ձեզ ասեն թե Ես կհայտնվեմ 
աշխարհում մարմնով և հոգով, իմացեք, որ դա Ճշմարտությունը չէ: Ես 
կրկնում եմ նորից Իմ Նախազգուշացումն աշխարհին: Ես երբեք նորից 
մարմնով չեմ քայլի: Ես եկա, առաջին անգամ, մարմնով, բայց երբ Ես նորից 
գամ, Ես կգամ ճիշտ այն նույն ձևով, որով հեռացա երկրից՝ ամպերի մեջ:

Շուտով ձեզ ցույց կտրվեն մեծ գործողություններ, որոնք կդիտվեն որպես մեծ 
գործեր ի նախապտրաստություն Իմ Երկրորդ Գալուսստին: Մի քանի 
զգուշորեն բեմականացված հրաշագործ բժշկումներ կներկայացվեն 
աշխարհին Աստծո այն թշնամիների կողմից, ովքեր կասեն թե իրենք Ինձնից 
են: Շատերն այնքան հանկարծակիի եկած կլինեն որ կհավատսն սյդ չար 
խաբեությանը: Այնքան շատ հրաշքներ, մեծ գործեր, բոլորն էլ կհամարվեն որ 
դրանք Աստծո Ձեռքով են, կհամոզեն նույնիսկ թերահավատներին, թե 
աստվածային հրաշքներ են տեղի ունեցել: Մեծ մրցանակներ կհեղվեն այն կեղծ
ներկայացուցիչների վրա, ովքեր ասում են թե իրենք առաջնորդում են Իմ 
ժողովրդին: Շուտով աշխարհը բաահայտորեն կհռչակի թե այդ ինքնակոչները 
կենդանի սրբեր են, և դրանից շատ չի անցնի երբ նրանք կներկայցնեն 
հակաքրիտոսին:

Այս բոլոր նախապատարստությունը ծրագրավորվել է յոթը տարի, և 
արագությունը՝ որով այդպիսի արմատական փոփոխություններ են 
ներմուծավում, պատահականություն չէ: Իմ Երկրորդ Գալուստը կդառնա 
կանոնավոր քննարկման նյութ: Բոլորին կխնդրեն նախապատարաստվել այդ 
մեծ իրադարձության համար, բայց սխալներ շատ կլինեն քրիստոնեական 



վարդապետության մեջ: Միայն նրանք, ում աչքերը բաց են և կարողանում են 
տեսնել Ճշմարտությունը և նրանք, ովքեր չեն վախենում Ճշմարտության 
դիմաց կանգնելուց, կտեսնեն այդ կեղծիքների միջով: Եվ նրանց համար դա 
կլինի մի ծանր բեռ: Այդ ամբողջ բացականչությունների, գովաբանությունների 
հեղեղի մեջ, որ կկուտակվեն նրանց վրա, ովքեր գողացել են Իմասատության 
Աթոռները, շատ քիչ խոսակցություն կլինի Իմ Սուրբ Խոսքի մասին: Կխոսվի 
միայն բարի արարքների կարևորության մասին: Ոչ մի բառ՝այն աշխատանքի 
մասին, որն անհրաժեշտ է Աստծո Խոսքին համաձայն փրկություն փնտրելու 
համար:  

Երբ աշխարհիկ աշխարհը ի վերջո հանգստանա և ուժերը միավորի կեղծ 
ինքնակոչների հետ, ովքեր կգրավեն Աստծո Տաճարը, շուտով կլինի 
ժամանակը՝ ականատես լինելու ամենամեծ պղծությանը: Դա կլինի, երբ 
տաճարը կստեղծվի՝ լինելու համար հակաքրիստոսի նստավայրը: Մինչ այդ, 
նրանց թիվը, ովքեր կպաշտեն հակաքրիստոսին, կհամրվի միլիարդներով: 
Այնուամենայնիվ, նրանք, ովքեր գիտեն Ճշմարտությունը, ստիպված չեն լինի 
շատ սպասել, քանի որ գազանի թագավորությունը շատ կարճ կլինի: Իսկ հետո
կլսվի փողը: Այդ օրը Աստծո այդ թշնամիները կնետվեն կրակի լճի մեջ, ճիշտ 
ինչպես կանխասացվել է:

Հիշեք մարգարեությունները: Դրանք տեղի կունենան ճիշտ այնպես, ինչպես 
կանխասացվել են: Այդ ինքնակոչները, ովքեր ասում են թե իրենք գալիս են Իմ 
Անվամբ, նրանց կսիրեն, կծափահարեն և կկռապաշատեն: Նրանց, ովքեր 
գալիս են Իմ Անվամբ, կարհամարհեն և կատեն: Բայց նրանց բերաններից կգա 
Ճշմարտության Հոգու Կրակը և նրանց տառապանքի միջոցով ուրիշ շատերը 
կփրկվեն, ովքեր այլապես չէին փրկվի:

Ձեր Հիսուս

Վայ ձեզ, բոլոր ինքնակոչներիդ, քանի որ դուք 
Ինձնից չեք գալիս
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, իմացիր, որ յուրաքանչյուր Բառ որ գալիս է Իմ Բերանից, 
գալիս է Նրա Բերանից, Ով ուղարկեց Ինձ: Այս Պատգամների միջոցով 
աշխարհին տրվող յուրաքանչյուր նախազգուշացում գալիս է Նրանից, Ով 
Ամենակարող է: Ես գալիս եմ Իմ Հոր Անվամբ, և Նա ուղարկում է Ինձ 
նախապատրաստելու ճանապարհը՝ Երկիրը նվիրաբերելու համար, նախքան 
Իմ Երկրորդ Գալուստի Մեծ Օրը:

Միայն Իմ Ձայնն է բերում ձեզ նորությունը, թե ինչ է Իմ Հայրը ցանկանում որ 
Իր զավակներն իմանան: Սրանք այն միակ Պատգամներն են, որոնք 
հրապարակայնորեն հայտարարում են Ճշմարտությունը այն երկու պիղծի 
մասին, ովքեր աշխարհը կպատռեն երկու մասի մեծ հավատուրացության 



միջոցով: Դուք ուրիշ ոչ մի տեղ չեք լսի Ճշմարտությունն Իմ Երկրորդ 
Գալուստի մասին, քանի որ ձեր միջից ոչ մեկին չի տրվել Իրավասությունը՝ 
խոսելու ողջ աշխարհի հետ Նրա անունից, Ով արարել է ձեզ:

Մինչ վերջին ժամանակների ճշմարիտ մարգարեն բացահայտում է ձեզ 
Ճշմարտությունը, նույնպես կեղծիքը կբարձրացնի իր ձայնը գառան պես, որ 
խոսի այնպես ասես թե խոսում է Աստծո Ճշմարիտ Խոսքը: Այնուհետև, քանի 
որ Երկրի թագավորը՝ չարը, կռվում է Երկնքի միջամտության դեմ, ձեր մեջ 
կբարձրանան հարյուրաավոր կեղծ մարգարեներ, և նրանք երբեք ձեզ 
Ճշմարտությունը չեն ասի: Նրանց տեսիլքներն ու խոսքերը, որոնք դուրս են 
գալիս նրանց սեփական երևակայությունից, և շատ դեպքերում ՝ չարի ոգուց, 
կբացահայտեն ձեզ այն լավ բաները, որոնք ցանկանում եք լսել: Նրանք 
կսփոփեն ձեզ, երբ սփոփանքի կարիք կունենաք, սակայն նրանք կմոլորեցնեն 
ձեզ: Նրանք կխոսեն խաղաղությունից այնտեղ, ուր խաղաղություն չի լինի, 
Ճշմարտությունից՝ ուր հերձվածություն կլինի, առատ բերքից՝ ուր սով կլինի: 
Դուք երբեք չեք լսի Ճշմարտությունը, քանի որ այդ ստախոսները չեն ցանկանա
հանդիպել ձեր զայրույթին:

Ճշմարտությունը նախապատարստում է ձեզ գործ ունենալ դժվարին 
ժամանակների իրականության հետ՝ կանխասացված Իմ Հոր Գրքում: Այն 
տրվում է ձեզ, ձեզ ուժեղ դարաձնելու համար: Բայց կեղծ մարգարեները, ովքեր
թափառում են ձեր մեջ, կշփոթեցնեն ձեզ և կասեն թե ամեն բաները լավ են (այն
դեպքում) երբ դրանք վատ են, և սուրբ՝ երբ սուրբ չեն: Նրանք կպատսպարեն 
գայլերին, ովքեր ցանկանում են խժռել Աստծո զավակների հոգիները: Նրանց 
սիրո խոսքերն ու Սուրբ Գրվածնքներից մեջբերումները ծառայում են միայն 
ձեզ խաբելու համար: Չնայած դրան, ձեզնից շատերը կգրկեն ստերը, 
փոխանակ Ճշմարտության դիմաց կանգնելու:

Վա՜յ ձեզ, բոլոր ինքնակոչներիդ, քանի որ դուք Ինձնից չեք գալիս: Երբ գաք Ինձ
մոտ և ասեք. <<Բայց Հիսուս, մենք միայն ցանկանում էինք տարածել Բարի 
Լուրը>>: Ես կշպրտեմ ձեզ և դուք կաքսորվեք: Դուք դավաճանել եք Ինձ ստելով
առաքելությունների մասին, որոնք երբեք ձեզ չեն տրվել: Դուք մերժում եք Ինձ՝ 
հակասելով Ինձ և երբ հրապարակայնորեն Իմ Խոսքը հայտարարում եք որպես
սուտ:

Այլևս երբեք չփորձեք կանգնել Աստծո Ծառայության ճաապարհին, քանի որ 
Երկինքը կբացվի, և դուք առաջինը կլինեք, որ հարվածից կտապալվեք կեղծ 
մարագարեի և գազանի հետ միասին, վերջին օրը: Պատիժը կիջնի բոլոր նրանց
վրա, ովքեր հռչակում են թե գալիս են Իմ Անվամբ, բայց միայն մեկ նպատակի 
են ծառայում: Այն է, խոչընդոտել  և խանգարել Աստծո Խոսքին: Մինչ 
Արմագեդոնի մարտը մոտենում է և մինչ սատանայի բանակի կողմից Աստծո 
զավակների դեմ մղվող պատերազմը ուժգնանում է, դուք պետք է մի կողմ 
քաշվեք, հենց հիմա, քանի որ եթե այդպես չանեք, կկանգնեք Աստծո Զայրույթի 
դեմ, և ձեզ Գթասրտություն ցույց չի տրվի, ոչ էլ նրանց, ովքեր կուլ են տալիս 
Ճշմարտությունը անտեսելու համար ձեր բերաններից դուրս թափվող ստերը:

Ձեր Փրկիչ

Հիսուս Քրիստոս



Մայր Փրկության. Իմ Որդին մեռավ՝ փրկելու համար
ձեր հոգիները, ոչ թե ձեզ այս աշխարհի 
թշվառություններից ազատելու համար
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Զավա՛կս, աշխարհն ականատես կլինի Լա Սալետի մարգարեություններին, 
մինչ Աստծո թշնամիները՝ հագնված ինչպես գայլեր գառան մորթու մեջ, հիմա 
հպարտորեն կկանգնեն երկրի վրա իմ Որդու Եկեղեցու ներսում և կսկսեն 
հայտարարել այն հերձվածությունները, որոնց մասին ես նախազգուշացրել էի 
աշխարհին: Այդ ժամանակը եկել է:

Ինչպես կանխասացվել է, խավարն արդեն իջել է Եկեղեցու վրա, և 
հավատարիմների հոգիները խժռելու այդ պլանը կշարունակվի մինչև իմ 
Որդու Մարմինը կպղծվի հակաքրիստոսի պլանին համապատասխան: 
Շատերը չգիտեն, որ Աստծո թշնամիները՝ առաջնորդվելով հակաքրիստոսի 
կողմից, ով դեռ պետք է ինքն իրեն հայտնի դարձնի, հավատում են Աստծուն: 
Նրանք ոչ միայն հավատում են Աստծուն, այլև այն պատճառով, որ ոչինչ չեն 
ուզում ունենալ Աստծո հետ, նրանք կնյութեն (դավեր) աշխարհը իմ Որդու՝ 
Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստին նախապատրաստելու Աստծո պլանի 
դեմ:

Այս Պատգամներում իմ Որդու հայտարարած յուրաքանչյուր Խոսքի համար 
նրանք կհակառակվեն Նրան՝ նմանակելով այն, ինչ Նա ասում է: Եթե իմ Որդին
ասում է՝ նախապատրաստվեք հիմա Սուրբ Խորհուրդների և աղոթքի միջոցով,
նրանք՝ Նրա թշնամիները, կանեն նմանատիպ հայտարարություններ, բայց 
դրանք ուրիշ կլինեն: Նրանց հիմնական ուշադրությունը կլինի մարդկությանը, 
աղքատներին, հալածվածներին օգնելու կոչը, այլ ոչ թե Խոսքի հռչակումը: 
Նրանք կոչ չեն անի ձեզ որ աղոթեք ձեր հոգիների համար կամ ուրիշ հոգիների
փրկության համար: Ո՛չ, դրա փոխարեն ձեզ կխնդրեն որ օգնեք այդ հոգիներին 
մարդասիրական հեռանկարներով:

Երբ նրանցից, ովքեր հռչակում են թե ներկայացնում են իմ Որդու Եկեղեցին, 
դուք չեք լսի ձեր հոգիները փրկելու կոչը, ապա ձեր սրտերում կիմանաք որ 
ինչ-որ բան սոսկալիորեն սխալ է:

Իմ Որդին մեռավ՝ փրկելու համար ձեր հոգիները, ոչ թե ձեզ այս աշխարհի 
թշվառություններից ազատելու, որոնք միշտ գոյություն կունենան, մինչև իմ 



Որդին կպահանջի Ամենաբարձրյալ Աստծո կողմից Իրեն խոստացված 
իրավամբ Իրեն պատկանող Գահը: Դուք երբեք չպետք է մոռանաք Աստծո 
Խոսքը: Հիմա կարևոր է միայն աղերսել բոլոր հոգիների փրկության համար, 
անկախ նրանից դրանք թագավորներ են թե մուրացկաններ:

Ձեր սիրող Մայր

Մայր Փրկության

   

 Ես, ամենից առավել, Մեծ Գթասրտության Աստված Եմ
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես ցանկանում եմ, որ դուք բոլորդ, ովքեր սիրում եք Ինձ, իմանաք, 
որ Ես կանչում եմ ձեզ այս ժամանակ գալ Ինձ մոտ որպես փոքրիկ երեխաներ և ծնկի 
գալ Իմ առջև:

Բացեք  ձեր սրտերը, դրեք ձեր վստահությունն ամբողջապես Ինձ վրա: Հետո խնդրեք 
Ինձ, ձեր բոլորիդ հանդեպ Իմ Սիրո միջոցով, որ Գթասրտություն ցույց տամ նրանց, 
ովքեր կմերժեն Ինձ Նախազգուշացման ընթացքում: Խնդրում եմ աղոթեք այն խեղճ 
կորած հոգիների համար, ովքեր այնքան հեռու են Ինձնից, քանի որ նրանց համար 
ծայրահեղ ցավոտ կլինի ցույց տալ իրենց դեմքը Իմ ամենատես Արքերի առջև 
Գիտակցության Լուսավորման ընթացքում:

Ես բեկվում եմ ցավից ամեն անգամ, երբ նայում եմ այն մարդկանց ովքեր չեն 
ճանաչում Ինձ կամ չեն հասկանում թե ինչ տեղի կունենա աշխարհում, քանի որ Իմ 
Ժամանակը գրեթե նրանց վրա է: Գրեթե անհնարին կլինի նախապատրասատել այդ 
հոգիներին, քանի որ նրանք երբեք չեն բացի իրենց ականջները Աստծո Ճշմարիտ 
Խոսքի հանդեպ: Եվ ուստի, դուք պետք է ձեր աղոթքների միջոցով նրանց համար 
Գթասրտություն խնդրեք: Ես նրանց կողողեմ Գթասրտությամբ, բայց դա կլինի 
չարչարանքով լի առաջադրանք:

Ես կոչ եմ անում ողջ աշխարհին՝ լսելու այս Կոչն այսօր: Իմ Ժամանակը գրեթե հասել
է, այն Ժամանակը երբ Խաչի վրա Իմ մահվան ժամանակից՝ այն պահից ի վեր, ինչ Իմ 
Սիրտը դադարեց խփելուց, Աստված վերջապես Իրեն հայտնի կդարձնի աշխարհին 
ամենամեծ ցուցադրման միջոցով:

Երբ ձեզնից նրանք, ովքեր գիտեն Իմ նորից գալու Խոստումի մասին, գան Իմ առջև, Ես
կոչ եմ անում, խնդրում եմ ձեզ, որ աղոթեք ոչ միայն ձեր սեփական հոգիների համար,
այլև՝ դատապարտվածների: Հիշեք, թե ինչ եմ Ես ասում ձեզ հիմա: Այդ օրը Ես 
ցանկանում եմ որ դուք խնդրեք Ինձ.

<<Հիսու՛ս, Ես Գթասրտություն եմ աղերսում բոլոր նրանց համար, ովքեր մերժում են 
Քեզ և ամենից շատ ունեն Քո օգնության կարիքը: Ամեն>>:

Երբ խնդրեք Ինձ օգնել ուրիշներին, Ես կարող եմ այդ պահին շատ յուրահատուկ 
Շնորհներ հեղել նրանց վրա, ում նախասահմանությունը (ճակատագիրը) շրջվել է 
դևի խաբեության պատճառով:



Ես, ամենից առավել, Մեծ Գթասրտության Աստված Եմ: Երբեք մի մոռացեք թե որքան 
մեծ է Իմ Գթասրտությունը, քանի որ միշտ հույս կա նրանց համար, ովքեր հեռացել են
Ինձնից: Ոչինչ չկա, որ Ես չանեմ նրանց Իմ սիրող Բազուկների մեջ բերելու համար: 
Օգնեք Ինձ փրկել նրանց:

Ձեր Հիսուս

Ես նախապատրաստում եմ աշխարհը Իմ Երկրորդ 
Գալուստի համար, և շատերը կատեն Ինձ դրա համար
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ոչինչ Ինձ այնպես չի վիրավորում, որքան նրանք, ովքեր գիտեն Իմ 
Ուսուցումները՝ տրված աշխարհին Իմ Հոր Գրքի միջոցով, բայց մեկնաբանում են 
Աստծո Խոսքը իրենց սեփական ցանկություններին համապատասխանեցնելու 
համար: Նրանք, ովքեր փորձում են խաբել ուրիշներին և տանջում են նրանց, 
օգտագործելով Իմ Սուրբ Խոսքը, ծանր սխալ են կատարում: Նրանք չեն օգտագործում
սիրո Ընծան՝ Ճշմարտությունը հայտնելու համար: Դրա փոխարեն, ատելությունը, 
որն առաջանում է հպարտության մեղքի պատճառով, պտտվում է նրանց երակների 
մեջ: Մի՞թե չգիտեք, որ Իմ Խոսքը հավիտենական է: Այն պարզ է, որպեսզի բոլոր 
մարդիկ, ներառյալ նրանք ովքեր ծնվել են փոքր ինտելեկտով, ինչպես նաև նրանք, 
ովքեր ոչինչ չգիտեն Իմ մասին, կարողանան հասկանալ թե Ես ինչ եմ ասում իրենց: 
Ինչու՞ պետք է Ես մեկին տամ մեկ իմաստ Իմ Խոսքի համար, իսկ մյուսին՝ մեկ ուրիշ:

Իմ Հոր Հրամանով, Ես Եմ նախապատրաստում աշխարհը Իմ Երկրորդ Գալուստի 
համար, և շատերը կատեն Ինձ դրա համար: Ձեզնից նրանք, ովքեր իրենց ընտրյալներ
են համարում՝ ընտրված քիչը և ինքնակոչ մարգարեները, հարմար չեք Իմ Ոտքերը 
սրբելու, այնքան որ լի եք ատելությամբ: Խթանված չարի ոգու կողմից և այնքան 
հպարտ, դուք կույր եք Սուրբ Հոգու Ճշմարիտ Ձայնի հանդեպ: Սուրբ Հոգին երբեք չի 
կարող իջնել ձեր կարծրացած, ատելությամբ լի հոգիների վրա, քանի որ դուք Ինձ չեք 
ներկայացնում: Ձեզնից նրանք, ովքեր հասկանում են Ամենասուրբ Գրքում՝ 
Աստվածաշնչում պարունակվող  Ճշմարտոթյունը, իմացեք, որ դուք չպետք է սխալ 
օգտագործեք գիտելիքի այդ Մեծ Ընծան: Դուք երբեք չպետք է վերցնեք դրա վրայից 
կամ ավելացնեք դրա վրա: Ոչ էլ պետք է փորձեք ստեղծել նոր մեկնաբանություններ 
կամ իմաստներ դրանից:

Ես նախապատրատում եմ ձեզ բոլորիդ, որովհետև այլապես ձեր մեծամասնությունը 
չի ընդունի Իմ Աստվածային Գթասրտությունը: Եթե Ես չնախապատրաստեմ ձեզ 
իչպես հարկն է, դուք պատրաստ չեք լինի: Եվ սակայն, չնայած Ես խոսում եմ ձեզ հետ
հիմա, ձեզնից շատեր վիրավորում են Ինձ: Երբ չարիք եք անում ուրիշներին, 
մեծապես կտառապեք: Ձեզնից նրանք, ովքեր չարիք են անում ուրիշներին , իսկ հետո 
ասում թե դա անում են Իմ Անվամբ, իմացեք, որ երբեք չեք միանա Ինձ դրախում: Երբ 
մերժում եք Աստծո Խոսքը, երբեք չեք ընդունի Ճշմարտությունը: Այնքան համառ եք 
դուք, այնքան լի սեփական ես-ով և ինքնաիրավացիությամբ, որ չեք կարող զզալ այն 
Ճշմարիտ Սերը, որը կարող է միայն գալ Ինձնից՝ Հիսուս Քրիստոսից: Հեռու գնացեք 
Ինձնից, Ես չեմ ճանաչում ձեզ: Դուք Ինձնից չեք:



Չարի ոգին շատերին կհամոզի, թե Իմ Արդարադատությունն այնքան գթառատ կլինի,
որ բոլորը կընդունվեն Իմ նոր դրախտ: Շուտով, Կտակարաններում փաստագրված 
յուրաքանչյուր Ճշմարտությւուն կվերանայվի և այնուհետև կմեկանբանվի ուրիշ 
լույսի ներքո: Շատերը կխաբվեն և շատերը նեղություն չեն կրի նախապատրաստել 
իրենց հոգիները՝ ներառյալ նրանք, ովքեր հավատում են Իմ Երկրորդ Գալուստին: 
Անվտանգության այդ կեղծ զգացողությունը կլինի ամենամեծ խաբեությունը՝ 
մտածված, որպեսզի զրկի մարդուն Աստծո Թագավորության հանդեպ նրա ունեցած 
բնական իրավունքից: Երբ մարդու կողմից չկա իր մեղքերի համար հաշտության 
փնտրում, չի կարող լինել ազատագրում Իմ Աչքում:

Իմ Արդարադատության Ձեռքը կիջնի ներքև մարդկային ռասայի վրա: Ես հեզերից ու 
խոնարհներից կառանձնացնեմ անշնորհակալ հոգիներին՝ նրանց, ովքեր ընտրում են 
կռապաշտել ոսկու և արծաթի իրենց կեղծ աստվածներին և աշխարհիկ ու հպարտ 
առաջնորդներին: Ես ցույց կտամ Գթասրտություն բոլորին, ովքեր խնդրում են Ինձ 
ապաստան տալ իրենց, բայց այդ բարձր և անհագ ինքնահռչակ մարգարեները, ովքեր 
կմերժեն Իմ հոգիներին, երբեք չեն փնտրի Իմ Գթասրտությունը, քանի որ նրանց 
հպարտությունը կծառայի միայն նրանց Ինձնից հավերժ առանձնացնելու համար:

Ձեր Հիսուս            

Նա՝ հակաքրիստոսը, կխոսի շատ լեզուներով, բայց 
լատիներեն ոչ մի բառ դուրս չի գա նրա շրթունքներից
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 Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ Ժամանակը մոտ է: Որքան ավելի է մոտենում Մեծ Օրը, 
այնքան ավելի շատ նշանների ականատես կլինեն աշխարհում:

Մարդը, ում նրանք կբացահայտեն աշխարհին որպես <<խաղաղության մարդ>>, 
նախապատրաստվում է նմանակել Ինձ ամեն երևակայելի ձևով: Նա գիտի Սուրբ 
Գրվածքները ներսից դուրս և, իր ծնողների պատճառով, Խոսքերը կասի հետևից 
առաջ, այնպես, որ դրանց իմաստը կշրջվի: Նրա բերանից դուրս հեղվեն 
հայհոյանքներ, հերձվածություններ, ստեր և Իմ Խոսքի պղծումը: Նա կազդի բոլորի 
վրա բոլոր Սուրբ բաների մասին իր իմացությամբ: Նա հատվածներ կարտասանի Իմ 
Ուսուցումներից, որոնք նա եռանդով կհռչակի աշխարհում ամեն մի աշխարհիկ բեմի 
վրայից, մինչև մարդիկ նստեն և ուշադրություն դարձնեն նրան:

Շատերը կասեն. <<Ո՞վ է այս մարդը, որ խոսում է այսպիսի իմաստությամբ: Ո՞վ է նա,
որ դիմում է աշխարհին՝ սիրով լի իր սրտում, զանգվածների համար: Նա Տեր 
Աստված Հիսուս Քրիստո՞սն է>>: Նրանք կհարցնեն, երբ շատ հրաշքներ վերագրվեն 
նրան: Եվ երբ նա քայլի խորանների վրայով Իմ մյուս թշնամիների հետ, ովքեր 
հագնված կլինեն որպես Աստծո սուրբ ծառաներ, նրան հավասարապես կընդունեն 
աշխարհի երկու բաժանումներն էլ՝ճշմարիտ հավատոցողներն ու հեթանոսները:

Նա՝ հակաքրիստոսը, կշրջի Ճշմարտությունը և կհռչակի սուտը՝ թե նա Ես եմ և որ նա
գալիս է ձեզ փրկություն բերելու: Կհայտարարվի սուտը, թե նա գալիս է մարմնով: Նա
երբեք չի ակնարկի Հիսուս Քրիստոսին (Ով եկավ մարմնով) Խաչի վրա Նրա 
մահվամբ, քանի որ դա անհնար է: Ո՛չ, նա կհայտարարի այդ փաստը շրջված: Նա 



կասի, թե ինքը եկել է, վերջապես, այս ժամանակ, մարմնով: Շատերը կհավատան թե 
նա Քրիստոսն է: Նա՝ հակաքրիստոսը, կխոսի շատ լեզուներով,  բայց լատիներեն ոչ 
մի բառ դուրս չի գա նրա շրթունքներից:

Գազանին կկռապաշտեն, մինչ Ես՝ աշխարհի Ճշմարիտ Փրկիչը՝ կմոռացվեմ, և Իմ 
Խոսքը ոտնակոխ կարվի: Դուք երբեք չպետք է հավատաք այն ստերին, որոնք 
կարտաբերվեն գազանի կողմից, երբ նա հպարտորեն նստի իրեն պատվելու համար 
դրված տաճարում:

Ձեր Հիսուս

Չեք կարող հայտնել Ճշմարտությունը, երբ ձեր եսը 
փնտրում է հանրահայտ լինել
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ինչպես է Ինձ ցավ պատճառում տեսնել այնքան շատերին, ովքեր 
ընդունում են կեղծ խոնարհությունը, որն ընկած է մարդասիրության  ետևում, որն 
այնքան պատվի է արժանանում Իմ Եկեղեցում գտնվողների կողմից: 

Իմ դերը, որպես մարդկային ռասայի Փրկիչ և Ազատարար, այժմ մոռացվել է: Իմ 
Եկեղեցու ներսում կշարունակեն ականատես լինել կեղծ խոնարհությանը, և բոլորը 
կծափահարեն նրանց, ովքեր կքարոզեն կարիքի մեջ գտնվողների նյութական 
պահանջների մասին հոգ տանելու անհրաժեշտությունը: Այս ամենը կհանգեցնի մի 
կեղծ կրոնի:

Ե՞րբ եք դուք, որ ինքներդ ձեզ կոչում եք Աստծո սպասավորներ, որոշել Աստծո 
Ճշմարիտ Խոսքը փոխարինել այդ Խոսքի մասին ձեր սեփական ծանծաղ 
մեկնաբանություններով: Ե՞րբ եք որոշել քրիստոնեությունը փոխարինել 
հումանիզմով, որտեղ ոչինչ չի նշվում Իմ մասին: Մի՞թե չգիտեք, որ ոչինչ չի գալիս 
այն բանից, ինչ Աստծուց չի գալիս: Որքան քիչ եք սովորել, և որքան հիմար եք, եթե 
հավատում եք, թե ձեր այսպես կոչված բարի գործերը՝ կենտրոնացված նյութական 
բարեկեցության վրա, կարող են երբևէ փոխարինել Ճշմարտությանը:

Երբ անտեսում եք ձեր առաջնային դերը՝ Աստծո զավակների հոգիները փրկելու 
ամենակարևոր վարդապետությունը, ապա երբեք չեք կարող ասել թե Իմ 
սպասավորներն եք: Որքան հեշտ է ձեզ համար կոչ անել փրկելու աղքատներին, 
թշվառներին և ձեր հասարակության տնտեսապես ընչազուրկ անդամներին: Այդ 
մոլորված արահետին հետևելով, ուր դուք փնտրում եք աշխարհի հիացմունքը ձեր 
այսպես կոչված բարի գործերի համար, ապա մոռանում եք այն ամենակարևոր դերը, 
որի համար կանչված եք: Այդ դերն Ինձ՝ ձեր Հիսուսին ծառայելն է: Այլ ոչ թե Իմ Սուրբ 
Անվամբ անձնական ճանաչում փնտրելը: Ի՞նչ օգուտ նրանց, ովքեր կյանքում 
ստանում են արարածների սփոփանքը, երբ չեն կարող փրկել իրենց հոգիները: Եթե 
հիացմունք եք փնտրում աշխարհիկ աշխարհից հանրային գործողությունների 
միջոցով, որոնք ծրագրված են ձեզ հանրաճանաչ դարձնելու համար, ապա դուք չեք 
կրում Իմ Խաչը: Եթե չեք նմանակում Ինձ, ապա չեք կարող խոսել Ինձ համար: Դուք 
չեք կարող հայտնել Ճշմարտությունը, երբ ձեր եսը փնտրում է հանրահայտ լինել:



Երբ մոռանում եք այն Զոհաբերությունը, որը Ես կատարեցի՝ փրկելու համար ձեր 
հոգիները, ապա դուք չեք կարող ծառայել Ինձ: Երբ քահանան մոռանում է պատճառը,
թե ինչու է ինքը դարձել Իմ սպասավորը, շնորհից նրա անկումը տաս անգամ շատ է 
քան սովորական հոգունը: Քանի որ երբ նա հեռացնում է ինքն իրեն Ինձնից, նա իր 
հետ տանում է այն հոգիներին, որոնց վրա ազդում է, և ովքեր վստահում են նրա 
դատողությանը: Լսեք հիմա, Իմ սպասավորներ, Իմ այս կանչը՝ փրկելու համար բոլոր
նրանց հոգիները, որոնց վրա դուք նշանակվել եք Սուրբ Ձեռնադրման Խորհուրդների 
միջոցով (Sacrament of Holy Orders): Երբ չեք կարողանում կրկնել այն, ինչ ձեզ 
սովորեցրել են, ապա չեք սովորեցնում Ճշմարտությունը: Երբ քարոզում եք հումաիզմ 
և ձեր թեմում գտնվող հոգիներին կոչ եք անում անել նույնը, դուք մերժում եք Ինձ: 
Դուք Ինձ՝ Հիսուս Քրիստոսին փոխարինում եք ոչ միայն սոցիալական արդարություն 
քարոզելու ցանկությամբ, այլև ուրիշների աչքում ձեր բարի գործերի համար 
հիացմունք փնտրելու: Նրանց հիացմունքը և ձեր հանրահայտ լինելու ցանկությունը 
նշանակում է, որ դուք այլևս Ինձ չեք ծառայում: Երբ դուք այլևս Ինձ չեք ծառայում, ձեզ
թույլ եք տալիս ընկնել սխալի մեջ, և շուտով դուք ընդհանրապես չեք ընդունի Ինձ այն
ձևով, ինչպես պետք է ընդունեք:

Միայն քչերը՝ ընտրյալները կծառյաեն Ինձ մինչև վերջնական Օրը: Այդ Օրը նրանցից 
շատերը, ովքեր իրենք իրենց կոչում են երկրի վրա Իմ Եկեղեցու սպասավորներ, 
կողբան և կճչան՝ աղերսելով Ինձ որ իրենց Գթասրտություն ցույց տամ: Մինչ այդ 
նրանք կորցրած կլինեն միլիարդավոր հոգիներ, իսկ նրանցից շատերն այնքան 
բռնված կլինեն պղծությամբ, որ չեն կարողանա հասկանալ իրենց ճակատագրի 
մասին ճշմարտությունը նախքան չափազանց ուշ կլինի:

Արթնացեք, դու՛ք, ովքեր անհանգիստ եք ամայության և շփոթության 
զգացողությունից, որը շրջապատում է ձեզ այս ժամանակ որպես Իմ սպասավորներ: 
Միշտ մնացեք հաստատուն արմատավորված Ճշմարտության մեջ այս ժամանակ: 
Հիշեք ձեր դերը որպես Իմ սրբազան սպասավորներ, իսկ դա Իմ Հոտին 
Ճշմարտությամբ կերակրելն է և ապահովելը, որ նրանք ստանան իրենց հոգիները 
փրկելու համար անհրաժեշտ Սնունդը:

Ձեր Հիսուս 

Մայր Փրկության. Նրանց կշնորհվեն պատվավոր 
դոկտորի կոչումներ կեղծ մարգարեի նոր նորացված 
եկեղեցում
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Զավա՛կս, աշխարհը կխաբվի շատ գործողություններով, որոնք կհամարվեն մեծ 
բարեգործություններ: Բարեգործությունը ուրիշների հանդեպ կհայտրարվի որպես 
Աստծո Աչքում ամենամեծ և ամենացանկալի գիծը:

Երբ նրանք, ովքեր վերահսկում են կառավարություններ, եկեղեցիներ և պետություն, 
միավորվեն, ավելի շատ վերահսկողություն կունենան Աստծո զավակների վրա: Ձեր 
հասարակության մեջ ամենադժբախտների նկատմամբ վերահսկողությունը 
կնշանակի երկու բան: Կամ այն օգտագործվում է բարի նպատակով, կամ սխալ 
պատճառով:



Ես պետք է խնդրեմ ձեզ բոլորիդ ձեր ողջ ուշադրությամբ մնալ կենտրոնացած Իմ 
Որդու ցանկության վրա դեպի փրկություն տանող այս դժվար ճանապարհին: Աստծո 
հավատարիմ շատ սպասավորներ, չնայած բարի մտադրություններին, չափազանց 
թույլ կլինեն փրկության ճանապարհի վրա մնալու համար: Այնքան ուժեղ կլինի 
Աստծո թշնամիների կողմից նրանց վրա ճնշումը, որ հրաժարվեն Իմ Որդուց, որ 
նրանք կհեռանան Ճշմարտությունից:

Կեղծ մարգարեն կներմուծի մի հզոր էկումենիկ հավատ, և այն կբավարարի 
յուրաքանչյուր հերձվածի: Իմ Որդու Եկեղեցում գտնվող մեծամասնությունը կխաբվի,
բայց Իմ Որդու սարբազան սպասավորների գրեթե կեսը կմերժի տալ վերջնական 
երդումը, որը կեղծ կերպով կհայտարարավի որպես երդում Սուրբ Հաղորդությանը: 
Սուրբ Հաղորդությունը և նրա պղծումը կլինի բոլոր դժգոհների և դասալիքների 
սրտով: Այնուհետև, քանի որ կեղծ հրաշքներ կվերագրավեն կեղծ մարգարեին, 
աշխարհի հռչակավոր աձանցից շատերը կշրջապատեն նրան՝ բարեհաճություն 
փնտրելով նրա արքունիքում: Այդ ժամանակ է, որ նա կկազմի մի պատվավոր ցուցակ
և նրանց կշնորհի պատվավոր դոկտորի կոչումներ կեղծ մարգարեի նոր նորացված 
եկեղեցում, որը կլինի նախորդի սոսկ պատյանը: Բոլորը կընդունեն իրենց 
մրցանակները  բարեգործության մեծ գործերի համար, որոնց վրա իրենց նախագահել
են ինքնակոչի ցուցումներով: Յուրաքանչյուրը կգովերգի մյուսին, մինչև որ 
հրապարակայնորեն կեղծ մարգարեին հռչակեն որպես մի կենդանի սուրբ այն 
հրաշքների պատճառով, որոնք, նրանց ասելով, նա արել է որպես Աստծո սպասավոր:
Իսկ հետո, նա և հակաքրիստոսը կվերահսկեն աշխարհի մեծ մասը, բայց 
Ռուսաստանն ու Ասիան չեն ներգրավվի, քանի որ այդ երկու կայսրությունները 
կբարձրանան Նոր Բաբելոնի դեմ մինչև որ Հռոմն ավերվի:

Այս բոլոր իրադարձությունները տեղի կունենան, և երբ տեսնեք որ նրանք 
եկեղեցիներն օգտագործում են որպես վայրեր, ուր իրենք հպարտորեն հայտարարում
են իրենց մեծությունը, իրենց բարեգործական աշխատանքները, ապա հստակորեն 
կտեսնեք թե ինչպես է հպարտությունը թելադրում նրանց մտադրություններին: Երբ 
Հռոմն ընկնի, ավելի շատ դժբախտություններ կլինեն, բայց դրանք կլինեն կարճատև: 
Հետո ժամանակը հասած կլինի իմ Որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի վերադարձի համար:

Դուք չպետք է անտեսեք այս մարգարեությունները: Եթե կանգնեք նոր կեղծ հավատի 
կողմից, որը շուտով կհայտարարվի, դուք կանտեսեք իմ Որդուն՝ Հիսուս Քրիստոսին 
և հեռու կքշվեք Նրա Գթասրտությունից: Երբեք մի հրաժարվեք ձեր հավիտենական 
կյանքից որևէ մեկի համար, ով կփորձի մոլորեցնել առաջնորդել ձեզ դեպի 
հերձվածություն:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության

Քանի որ երբ դուք տառապում եք այս ձևով, դուք բերում 
եք Ինձ հոգիներ, և նրանք, ովքեր բերում են Ինձ հոգիներ,
Ինձ են պատկանում
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, մինչ երկրի վրայի Իմ Եկեղեցում խաբեությունը բարձրանում է, 
շատ ու շատ ավելի հոգիներ կհրապուրվեն կեղծ խոնարհությամբ և այսպես կոչված 
մեծ բարեգործության հասարակաց գործողություններով՝ աղքատների կարիքների 
համար:

Այնքան դժվար և ծանր կլինի զանազանել ճշմարտությունը, որ շատերը պարզապես 
թույլ կտան որ իրենց տանեն դեպի մի նոր վարդապետություն, որն Ինձնից չի գալիս: 
Երբ դուք, Իմ սիրելի հետևորդնե՛ր, սկսեք նկատել թե ինչպես են մարդիկ 
հրապարակայնորեն հանդիմանում ձեզ, քննադատում անարդար կերպով, վարվում 
են ձեր հանդեպ անսովոր ագրեսիայով և տանջում ձեզ, պետք է իմանաք, որ 
Սատանան անում է կարողացածը՝ այս Առաքելության հանդեպ ձեր սրտերում 
կասկածներ առաջացնելու համար: Նա և իր հետևորդները ամեն վայրկյան 
պայքարում են ձեզնից յուրաքանչյուրի դեմ, ովքեր օրհնվել են Սուրբ Հոգու Ընծայով: 
Ձեզնից ոչ մեկը, ով պայքարում է օգնելու համար Ինձ փրկել հոգիներ, չի թողնվի 
խաղաղության մեջ: Դուք կկանգնեք շատ խոչընդոտների դեմ, այնպես որ կհեռանաք 
այս Առաքելությունից և կմերժեք Իմ Խոսքը: Ամեն անգամ, երբ դա պատահի, իմացեք, 
որ Ես կողողեմ ձեզ Իմ Պաշտպանությամբ, և դուք կգիտակցեք ձեր ներում Իմ 
Ներկայության մասին, քանի որ ձեր դեմ չէ որ նրանք կռվում են, այլ՝ Իմ:

Երբ ձեզ վիրավորում են Իմ հանդեպ ձեր ունեցած սիրո պատճառով, այդ Իմ Ցավն է, 
որ դուք զգում եք: Երբ արցունք եք թափում այն պատճառով որ հետևում եք Ինձ, իսկ 
հետո ձեզ տանջում են դրա հետևանքով, այդ Իմ Արցունքներն են, որոնք հոսում են 
ձեզնից: Երբ նրանք վիրավորում և ծաղրում են ձեզ, այդ Ինձ և Իմ հետ առնչվող ամեն 
ինչն է, որ նրանք վիրավորում են, ոչ թե ձեզ: Իսկ երբ նրանք անտեսում են ձեր սերը և 
շրջում իրենց մեջքը ձեր հանդեպ, այդ Ինձանից է, որ նրանք հեռանում են: Իմացեք 
ուրեմն, որ երբ տառապում եք այսպիսի սոսկալի ճնշող փորձությունների Իմ 
Անվամբ, որ Իմ Ներկայություն ամենաուժեղն է: Երբ Ես Եմ Ներկա այդ ձևով, 
բացարձակ վստահությամբ կիմանաք, որ միայն Իմ Աշխատանքը կգրավեր այդ 
տեսակի տառապանք: Ուրեմն, իմացեք, որ Ես երբեք չեմ լքի ձեզ, քանի որ Իմ հանդեպ
ձեր սերը կվաստակի ամենաբարձր պարգևն Իմ Թագավորության մեջ: Քանի որ երբ 
դուք տառապում եք այդ ձևով, դուք բերում եք Ինձ հոգիներ, և նրանք, ովքեր բերում են
Ինձ հոգիներ, Ինձ են պատկանում մարմնով, հոգով և ոգով: Դուք Իմ մեջ եք, Ինձ հետ, 
և Ես ապրում եմ ձեր ներսում:

Ես սիրում եմ ձեզ:
Ձեր Հիսուս   

  

Իմ ողջ մանկության ընթացքում Ես գիտեի թե Ով եմ Ես
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, մինչ Իմ Ծնունդի ժամանակը մոտենում է, Ես ցանկանում եմ, որ 
ամենուր  բոլոր քրիստոնյաները խորհրդածեն Իմ Ծննդյան պատճառի մասին:

Իմ Ծնունդը պլանավորված էր Իմ Հոր կողմից՝ Նրա Մեծ Գթասրտությունից և Իր 
զավակների հանդեպ Նրա Արտակարգ Սիրուց ելնելով: Նրա ամենամեծ 
զոհաբերությունը Իրենից սերված միակ Որդուն մեղավորներով լի անշնորհակալ 
աշխարհ ուղարկելն էր, ովքեր չէին ցանկանում ճանաչել Նրան Նրա Պայմաններով: 
Մարգարեների միջոցով /արված/ յուրաքանչյուր Միջամտություն արվում էր՝ շրջելու 



համար նրանց կարծրացած սրտերը որ փնտրեն Նրա Փառքը: Սակայն նրանք շրջվում
էին Նրա դեմ և սպանում մարգարեներին, ովքեր սնուցում էին նրանց իրենց հոգիների
համար սնունդով:

Աշխարհ ուղարկելով մի անմեղ Երեխայի՝ Իր միակ Որդուն, Նա Ինքն Իրեն դրեց 
որպես մարդկային մարմնի ցածր ծառա նրանց առջև, ովքեր պետք է ծառայեին իրենց 
Տիրոջը: Տերը, հետևաբար, դարձավ Ծառան, ինչի մեջ էր Խոնարհության ամենամեծ 
ձևը: Սակայն Նա այնքան էր սիրում Իր զավակներին, որ պատրաստ էր անել ամեն 
ինչ՝ նրանց սատանայի խաբեությունից ու գայթակղությունից ետ գրավելու համար:

Իմ ողջ մանկության ընթացքում Ես գիտեի թե Ով եմ Ես և թե ինչ էր ակնկալվում 
Ինձնից: Ես չափազանց վախեցած և ընկճված էի նաև այն գիտությունից, թե Ով էի Ես 
և թե ինչ էր ակնկալվում Ինձնից: Որովհետև Ես մարդկային /ձևով/ էի, Ես տառապում
էի վախից: Ես հեշտությամբ էի վիրավորվում: Ես սիրում էի բոլորին, ովքեր 
հաղորդակցվում էին Ինձ հետ և Ես վստահում էի բոլորին, որովհետև Ես սիրում էի 
նրանց: Ես չգիտեի որ նրանք սպանելու են Ինձ, քանի որ մտածում էի թե Իմ 
Թագավորությունը եկել է: Որոշ բաներ կային որ Իմ Հայրը պահել էր Ինձնից, Ով չէր 
հաղորդակցվում Ինձ հետ /այն ձևով/ ինչպես դուք եք հավատացած: Դրա փոխարեն, 
Ես ստանում էի /լցվում էի/ գիտելիքով Ինձ հանձնարարված առաջադրանքի մեջ, երբ 
Իմ Հայրը ցանկանում էր այդ, բոլորին փրկություն բերելու համար:

Ամեն տեսակ Աստվածային Միջամտություն արվում էր՝ ետ գրավելու համար նրանց 
հոգիները, ովքեր, չնայած գիտեին Իմ Հոր Օրենքները, բայց շրջում էին դրանք՝ 
հարմարեցնելու համար իրենց սեփական ցանկություններին և եսին:

Ես շատ տարիներ անց կացրեցի՝ ապրելով Իմ սիրելի Մոր և հոր՝ սուրբ Հովսեիի հետ,
ինչպես ցանկացած ընտանիք: Ես այնքան շատ էի սիրում նրանց և երջանիկ էի: Մենք 
շատ մոտիկ էինք, իսկ Իմ Մայրը օժտված էր հատուկ Շնորհներով՝ տրված նրան 
Սուրբ Հոգու Զորությամբ: Դա նշանակում էր, որ նա ճշտորեն գիտեր, թե ինչի էր 
հանգում Իմ Առաքելությունը: Նա գիտեր դժվարությունները, որոնց Ես դիմակայելու 
էի: Մերժումը: Ծաղրը: Բայց նա էլ չգիտեր, որ Ինձ կսպանեն:

Իմ Առաքելության առաջին երկու տարիներից հետո էր, երբ օրական քսան ժամ անց 
էի կացնում Ճշմարտությունը քարոզելով, որ հասկացա որ ընդդիմությունը 
բարձրացել էր: Բոլորը, ովքեր լսում էին Իմ Խոսքը, զգոն էին դրա հանդեպ, նույնիսկ 
երբ չէին կարողանում ճշտորեն հասկանալ, թե Ես ինչ էի փորձում ասել իրենց: 
Շատերը, ովքեր ընդունում էին, որ Իմ ասածն իրենց Ճշմարտությունն էր, նրանց 
համար դժվար էր հետևել Ինձ այն ծաղրի պատճառով, որի դիմաց կանգնում էին: 
Ամեն դեպքում, Իմ թշնամիները չէին կարող անտեսել Ինձ: Ես շատ քննարկումների, 
վիճաբանությունների և բախումների առարկա էի:

Նրանք սոսկալի ստեր էին տարածում Իմ մասին, ներառյալ Իմ Բարոյականության, 
Իմ Սրբության և Իմ Նպատակների մասին, սակայն չէին կարողանում անտեսել Իմ 
արածը, ասածը, և այն, ինչ Ես ասում էի իրենց Իմ Հոր Թագավորության մասին:

Ինձ դավաճանեցին նրանք, ովքեր սիրում էին Ինձ, բայց խիզախություն չունեցան 
հետևելու Ինձ:

Իմ Հոր Շնորհի միջոցով Ես կրեցի այդ ամբողջ Ցավը, մինչև որ վերջին 
իրականացումը պարզ դարձավ Ինձ: Այդ ժամանակ Ես իմացա, որ նրանք չեն 
ընդունի Ինձ: Ես գիտեի Ճշմարտությունը, վերջում, բայց գիտեի նաև որ չեմ կարող 



տեղի տալ: Եվ այդպես, Խոնարհության ամենամեծ գործողության միջոցով, Աստված 
Իր միակ Որդու միջոցով դարձավ մի Զոհ, և այդպիսով թույլ տվեց մարդուն, որ Իր 
վրա գործադրեն մի սոսկալի տանջանք, խարազանում և դաժան մահ: Իմ կողմից այդ 
վախկոտության նմանվող գործողությունը, ինչպես այն սատանայի աչքին էր թվում, 
նշանակում էր, որ նա կասկածում էր, որ Ես, փաստորեն, մադու Որդին եմ: Եվ ուստի 
նա խաբվեց: Հետևաբար, սատանան չէր կարող հակազդել Խոնարհության այդ Մեծ 
Գործողությանը, քանի որ ոչ մեկը չէր մնացել գայթակղեցնելու համար: Երբ Ես գնացի
դեպի Իմ մահը, մի կամավոր և լուռ զոհ, լի մարդկության հանդեպ սիրով, նա՝ 
սատանան, չէր կարող մրցել այդ արարքի հետ, որովհետև նա չի տիրապետում ոչ մի 
ձեի խոնարհության: Ուստի, Ես գնացի կամավորապես և հոգիներ փրկելու ու 
աշխարհին Հավիտենական Կյանքի իրավունքը թողնելու այրվող ցանկությամբ: 
Այնուամենայնիվ, Իմ Թագավորությունը, մեծավ մասամբ, մնաց սատանայի 
տիրպետության տակ: Սակայն հոգիներն իմացան Ճշմարտությունը:

Հիմա ապահովելու համար, որ մարդկությունը հասկանում է Ճշմարտությունը, Ես 
գալիս եմ հիմա պահանջելու Իմ Թագավորությունը: Այդպես անելով, Ես հարուցել եմ 
սատանայի զայրույթը: Ճշմարտությունը թաքցնելու նրա ծրագրերը խորամանկ են և 
բարդ: Խորամանկորեն, նա ներթափանցել է Իմ Եկեղեցու մեջ իր այս վերջին փորձով, 
որ մերժի Ինձ այն հոգիները, որոնց համար Ես եկել եմ: Այն հոգիները, ովքեր բնական 
իրավունք ունեն այն Փառահեղ Թագավորության հանդեպ, որը Ես եմ խոստացել 
նրանց: Այս անգամ նա չի հաղթի: Բայց շատ հոգիներ կխաբվեն, և որպես այդպիսիք, 
խաբեությամբ կզրկվեն Իմ սիրելի Հոր կողմից մարդկությանը տրված Ամենամեծ 
Ընծայից: Աստծո Փառքի մեջ կատարյալ մարմնով և հոգով հավիտենական կյանք 
ապրելը ձերն է: Ձեր բոլորինդ: Մի վատնեք այն՝ ինքներդ ձեզ թույլ տալով կուրանալ 
Աստծո Ճշմարտության հանդեպ:

Ձեր Հիսուս 

Դուք արդեն երեք տարի է, ինչ նախապատրաստվում եք: 
Բարձրացեք և վերցրեք ձեր խաչը և հետևեք Ինձ:
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, նախապատրաստությունները սկսվել են այսօր Իմ Մեծ 
Գթասրտության Միջամտության համար՝ մարդկանց սրտերը քարից ոսկու 
դարձնելու: Եղանակի նշանները տեսանելի կլինեն նրանց համար, ովքեր աչքեր 
ունեն տեսնելու, և նրանց՝ ովքեր զգոն են յուրաքանչյուրին փրկության հավասար 
հնարավորություն տալու Իմ Խոստումի հանդեպ:

Նրանք, ում հավատքը թուլացել է, կնորացվեն Սուրբ Հոգու Կրակով: Այնքան հզոր 
կլինի Սուրբ Հոգին, երբ նրանք ականատես լինեն Լույսին, Իմ Գթասրտության 
Ճառագայթներին, որ շատերը կընկնեն գետնին նրա ուժից:

Նրանք, ովքեր չեն սիրում Ինձ, և ում մեղքերն իրենց համար ոչինչ չեն նշանակում, է՛լ 
ավելի կմեռնեն հոգով և սողալով կհեռանան Ինձնից սարսափի մեջ: Ոմանք կենդանի 
չեն մնա Իմ Միջամտությունից, որովհետև այն կցնցի նրանց իրենց կարողության 
սահմաններից այն կողմ:



Ես նախապատրաստում եմ բոլոր ընտրյալ հոգիներին, այս ժամանակ, հրահանգելով 
նրանց, որ Խոստովանություն փնտրեն և աղոթեն ուրիշների մեղքերի համար: Իմ 
Ժամանակը շուտով է: Իմ Միջամտությունը կլինի արագ և զորեղ, և այդ օրվանից 
սկսած աշխարհը կբաժանվի երկու մասի: Այդ օրը աշխարհը կշրջվի ներսից դուրս, և 
միայն նրանք, ովքեր Իմ շնորհի մեջ են, կդիմանան այն փորձություններին, որոնք 
կտեսնվեն ամենուր:

Դուք արդեն երեք տարի է, ինչ նախապատրաստվում եք: Բարձրացեք և վերցրեք ձեր 
խաչերն ու հետևեք Ինձ: Ուժեղ եղեք: Ես կտամ ձեզ արիություն, քանի որ դուք դրա 
կարիքը կունենաք, մինչ այն հոգիների խավարը, ովքեր կմերժեն Իմ 
Գթասրտությունը, կիջնի երկրի վրա, իսկ հետո՝ կտարածվի: Միայն նրանք, ովքեր 
օրհնյալ են Սուրբ Հոգով, կտան լույսը, որը կառաջնորդի բոլոր նրանց, ովքեր 
ցանկանում են մտնել Իմ Թագավորություն, որպեսզի կարողանան նավարկել դեպի 
Հավիտենական Կյանք:    

Ձեր Հիսուս

Հպարատությունը վտանգավոր գիծ է, որովհետև այն 
համոզում է մարդուն, թե նա ավելի մեծ է, քան Աստված
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, մարդկությունն անգրագետ է Աստվածային Օրենքներին և Իմ Հոր 
Աստվածային Կամքին: Մարդը Աստծո արարածն է, և որպես այդպիսին նրան չի 
տրվել Գիտության Ընծան այն բազմաթիվ գաղտնիքների առնչությամբ, որոնք հայտնի
են միայն հրեշտակներին և սրբերին Երկնքում: Ուստի, մեկը չի կարող ասել թե ինչու 
է Իմ Հայրը թույլ տալիս որ աշխարհում տեղի ունենան որոշակի իրադարձություններ,
մինչդեռ մյուսը հայտարարում է թե ինքը ծանոթ է տիեզերքի ծագմանը: Մարդը 
պարզապես Աստծո ծառան է, բայց որովհետև Աստված ցանկացավ արարել նրան Իր 
կատարյալ Պատկերով, Նա շնորհեց մարդուն բազմաթիվ ընծաներ և տաղանդներ: 
Նա երբեք մարդուն չի տվել Կյանքի Ծառի Գիտությունը, և դա պատճառ ուներ: 
Մարդը ոչնչացրեց իր տեղը Աստծո Աչքում, երբ Ադամն ու Եվան առանձնացրեցին 
իրենք իրենց Նրանից հպարտության մեղքի պատճառով: Հպարտության մեղքը 
շարունակվում է այսօր և Աստծուց շատ առնձնացման պատճառ է: Հպարտությունը 
վտանգավոր գիծ է, որովհետև այն համոզում է մարդուն, թե նա ավելի մեծ է, քան 
Աստված: Հպարտությունը գայթակղեցնում է մարդուն միջամտել Աստծո 
Աստվածայնության Օրենքներին: Սա ներառում է այն հավատը, թե մարդն իրավունք 
ունի որոշել ում է տրված Կյանքի Ընծան և ով իրավունք ունի այն վերցնելու:

Հպարտությունը նաև համոզում է մարդուն, թե նա գիտի թե ինչպես է տիեզերքը 
ստեղծվել, երբ, փաստորեն, մարդն անգրագետ է այդ հրաշքից: Միայն Աստված ունի 
Զորությունը որևէ բան ստեղծելու: Միայն Աստված կարող է որոշել թե որքան թույլ 
տա մարդուն հետազոտել կամ միաջմտել Իր Արարչությանը: Չնայած դրան, մարդը 
հավատացած է թե ինքը գիտի բոլոր պատասխանները: Երբ մարդը հավատում է թե 
ինքը վերահսկում է իր սեփական ճակատագիրը և ուրիշների ճակատագիրը, նա 
ընկնում է լուրջ սխալի մեջ, որովհետև երբ նա կրկնօրինակում է լուցիֆերի մեղքը, մի 



կողմ կնետվի: Երբ մարդը մերժում է արձագանքել իր Արարչին, Նա /Արարիչը/ այլևս 
չի լինի այնտեղ վերջին օրը՝ նրան սփոփելու համար:

Դուք երբեք չպետք է թույլ տաք որ հպարտությունը համոզի ձեզ թե դուք գիտեեք այս 
աշխարհի և դրանից այն կողմ /եղած/ բոլոր բաները, քանի որ դա անհնարին է: Դրա 
փոխարեն դուք պետք է լսեք, ընդունեք Սուրբ Աստվածաշնչում դրված հրահանգները,
որպեսզի կարողանաք ապրել խաղաղության մեջ և Իմ Հոր Կամքին համապատսխան:
Քանի որ երբ դուք ինքներդ ձեզ խոնարհեցնում եք Նրա առջև, Նա ձեզ ցույց կտա մեծ 
փառք, իսկ հետո դուք վերջին օրը կհասկանաք Նրա Փառապանծ Թագավորության 
մեծ առեղծվածը: 

Ձեր Հիսուս

Մկրտության Խորհրդի միջոցով գազանի զորությունը 
թուլանում է
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ մոտիկ եք Իմ Սրտին և երբ հոգիներն ամբողջապես տեղի են 
տալիս Ինձ, մի շարք բաներ են տեղի ունենում:

Առաջին հերթին, կանհետանա ձեր կյանքի մեջ մարդկային միջամտության 
ցանկացած վախ: Դրա տեղում կլինի այն խաղաղությունն ու բավարարվածությունը, 
որը գալիս է Ինձնից, երբ Ես ճշմարտապես բնակվում են ձեր սրտում և հոգում: 
Մեղադրանքի, դաժանության կամ քննադատության ոչ մի քանակություն չի 
կարողանա ներթափանցել ձեր հոգու մեջ, որովհետև դուք հանձնած կլինեք այդ ցավը
Ինձ: Ահա թե ինչու դուք պետք է միշտ հանդարտ և լուռ մնաք այդպիսի 
հարձակումների դիմաց:

Հաջորդ Շնորհը, որը կտրվի ձեզ, կլինի մեղքի գայթակղությանը դիմագրավելու 
զորությունը: Այդ գայթակղությունը, որը դրվում է բոլոր հոգիների առաջ և, ամեն օր, 
դևի կողմից, շատ հզոր է, և շատ քչերն ունեն մեղքի մեջ ընկնելուց խուսափելու 
կամքի ուժը: Բայց երբ դուք ձեր կամքը ենթարկում եք Իմին, Իմ Կամքն է, որ կբնակվի 
ձեր հոգու ներսում, որն այդ դեպքում կհաղթահարի ձեր առջև դրված 
գայթակղությունները:

Այլևս երբեք մի թերագնահատեք այն, թե որքան շատ զորություն ունի սատանան 
մարդկային ռասայի վրա: Այդ ուժը նման է հզոր փոթորկի, և ճիշտ ինչպես քամու 
ուժեղ, կատաղի պոռթկումը կարող է ձեզ գետնին տապալել, չարի կողմից ձեր առջև 
դրված գայթակղությունը նման է մի ուժի, որը ձեզ վեր կբարձրացնի վայրկյանների 
ընթացքում և կպտտեցնի դեպի մեղքը, որից փորձում եք խուսափել:

Մարդը ծնվում է մեղքով: Մկրտության Խորհրդի միջոցով գազանի զորությունը 
թուլանում է: Հետո, մինչ կանցնեք կյանքի բազմաթիվ փորձությունների և 
գայթակղությունների միջոցով, յուրաքանչյուր անձնավորություն կընկնի ամեն 
տեսակ մեղքի տակ: Միայն նրանք, ովքեր շատ կաշխատեն խուսափել մեղքից, 
կհաղթահարեն այն կատաղի պայքարը, որը չարը կբարձրացնի իրենց հոգիները 
կլանելու համար: Ինձ հետ կանոնավոր հաղորդակցությունը կարևոր է: Դուք պետք է 
միայն խոսեք Ինձ հետ ձեր սեփական բառերով: Խնդրեք Ինձ կանոնավորապես, որ 



ներեմ ձեզ ձեր մեղքերը, որոնց համար զղջում եք: Ստացեք Խորհուրդները 
կանոնավորապես: Այնուհետև, վերաջպես, վստահեք Ինձ, քանի որ երբ վստահում եք,
Ես ունենում եմ Զորությունը՝ ձեզ մեղքի եզրից հետ քաշելու: Երբ ձեր կամքը 
ենթարկում եք Ինձ, Իմ Կամքը դառնում է այն շարժիչ ուժը, որը պաշտպանում է ձեզ 
սատանայից:

Ամբողջապես ինքներդ ձեզ Ինձ հանձնելով, դուք կկատարելագործեք ձեր հոգին:

Ձեր Հիսուս  

Միայն Աստծո Լույսը կարող է բերել հավիտենական 
երջանկություն
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, սկիզբն առանց վերջի է: Երբ կյանքը արարվում է Իմ Հոր կողմից, և 
երբ մարդը քաշում է իր առաջին շունչը, նա գոյություն է ունենում մարմնով, իսկ 
այնուհետև՝ հոգով հավիտյան:

Հավիտենական Կյանքի ամենամեծ առեղծվածն այն է, որ այն գոյություն ունի, 
անկախ նրանից, մարդն ընտրում է, թե ոչ: Մարդուն տրվել է ազատ կամքի Ընծան, և 
նա ընտրություն ունի մինչև երկրի վրա իր վերջին շունչը: Նա կարող է ապրել իր 
կյանքը որքան կարող է լավ և Աստծո Օրենքին համապատասխան և վաստակել իր 
փրկությունը, կամ էլ կարող է անտեսել Ասատծո Գոյության Ճշմարտությունը և 
ապրել իր կյանքն իր սեփական ցանկություններին համապատասխան: Երբ նա 
բավարարում է իր սեփական ցանկությունները, ագահությունն ու Աստծո Խոսքը 
խեղաթյուրելու ցանկությունները, նա դիմում է սոսկալի ռիսկի, որը հետևանքներ 
կունենա հավիտենության համար:

Նրանք, ովքեր բավականին բախտավոր են ամենափառահեղ փրկությունը շահելու 
համար, կապրեն զմայլանքի հավիտենական կյանք Աստծո Թագավորության մեջ: 
Նրանք կվայելեն ամեն տեսակի փառք Աստծո Կամքի հետ միության մեջ և կունենան 
կատարյալ գոյություն, որը երբեք չի վերջանա: Նրանք, ովքեր կընտրեն իրենց մեջքը 
շրջել Աստծո հանդեպ, նույնիսկ երբ Իմ կողմից ամեն ջանք արված կլինի իրենց 
վիրավոր հոգիները փրկելու համար, նույնպես կունենան հավիտենական գոյություն: 
Ցավոք, նրանք կկրեն սոսկալի տառապանք միայնակ և հուսահատ լքվածության մեջ: 
Նրանք նույնպես կբարձրացվեն ապրողների և մեռածների հետ միասին, բայց նրանց 
գոյությունը կլինի ցավոտ, քանի որ նրանք երբեք չեն տեսնի Աստծո Լույսը: Միայն 
Աստծո Լույսը կարող է բերել հավիտենական երջանկություն:

Երբ ձեր վերջին շունչն եք քաշում երկրի վրա, դա պարզապես նշանակում է, որ դուք 
վերցվում եք հավիտենության մեջ ձեր ճամփորդության հաջորդ էտապ: Միայն մեկ 
ճանապարհ կա որ պետք է վերցնել, և դա այն մեկն է, ուր դուք գալիս եք Ինձ մոտ: 
Ցանկացած այլ ճանապարհ կառաջնորդի ձեզ դեպի մի սոսկալի գոյություն, և չնայած 
դրան, շատ սխալ ուղղորդված հոգիներ հավատացած են, թե իրենք գիտեն 
Ճշմարտությունը, երբ մերժում են հավիտենության գոյությունը:

Դուք երբեք չպետք է մերժեք Ճշմարտությունը, քանի որ միայն Ճշմարտությունը 
կարող է բերել ձեզ հավիտենական փրկություն:



Ձեր Հիսուս

Դատաստանի Օրը դուք վերջապես կհասկանաք Աստծո 
Զորությունը
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ Հրամանով է, որ սատանան և նրա բոլոր դևերը կթուլանան: 
Քանի որ իրենց ողջ զորությամբ հանդերձ, նրանք ոչինչ են Իմ՝ մարդու Որդու՝ Հիսուս 
Քրիստոսի առջև: Քանի որ Իմ ողջ Խոնարհությամբ, Իմ Զոհաբերություններով, 
մարդկային ռասային ուղղված Իմ խնդրանքներով՝համդերձ՝ թույլ տալու, որ Իմ Սերը 
նրանց բերի դեպի Ինձ, Իմ Աստվածայնությունը երբեք չպետք է թերագնահատվի: Իմ 
Զորությունը երբեք չպետք է սխալ հասկացվի, քանի որ Ես Ամենա-Զոր եմ, և Իմ 
Թագավորությունը կթագավորի հավիտյան, մարդու հետ կամ առանց մարդու, ով 
ազատ կամք ունի և, հետևաբար, Ինձ հետևելու կամ չհետևելու ընտրությունը:

Մինչ մեղքի պատճառով առաջացած մարդկության թուլությունը ամեն մարդու 
դարձնում է խոցելի սատանայի գայթակղությանը, երբեք չպետք է հավատաք թե նա 
ունի ողջ զորությունը, քանի որ չունի: Յուրաքանչյուր դև, ներառյալ նրանց տերը՝ 
գազանը, կընկնի Իմ Ոտքերի մոտ Իմ Հրամանով: Մի՞թե դուք դա չգիտեք: Քանի որ 
միայն Մեկը կա, Ով ունի Աստվածայնությունը բոլորին Իր Ոտքերի տակ ընկճելու, և 
այդ Ես Եմ՝ Հիսուս Քրիստոսը:

Աստծո բարեհաճությանն արժանանալու համար ձեզանից յուրաքանչյուրը պետք է 
գա Ինձ մոտ: Ես սիրում եմ ձեզ: Ես բերում եմ ձեզ Ինձ մոտ: Ես աղերսում եմ ձեզ: Ես 
խոնարհեցնում եմ Ինձ ձեր առջև: Ես թույլ տվեցի որ Ինձ քարշ տան գետնի վրայով, 
ցեխի միջով, ձեզ համար, նախքան կմեռնեի: Շուտով դուք կկանգնեք Իմ դիմաց: 
Դատաստանի Օրը դուք վերջապես կհասկանաք Աստծո Զորությունը, և այդ 
ժամանակ կիմանաք թե ինչի է նման դեմ դիմաց գալ Իմ Աստվածային Լույսին: 
Այնքան ուժեղ է Իմ Լույսը որ միայն մաքուրներն ու խոնարհները կդիմանան նրան: 
Այն ձեզանից շատերին գետնին կսեղմի, երբ ծածկեք ձեր դեմքն Ինձնից: Ձեզնից շատ 
քչերն են հարմար Իմ առջև կանգնելու համար, և չնայած դրան, Ես ձեզ կքաշեմ դեպի 
Ինձ, մինչև որ կանգնեք այնտեղ ինչպես որ պետք է կանգնեիք՝ Իմ հանդեպ 
լիակատար ենթարկվածությամբ և ամբողջական հնազանդությամբ: Այդ օրը ձեր 
ազատ կամքը վերջ կունենա:

Ձեր Հիսուս

  Չեք կարող Իմ Եկեղեցին բաժանել Խոսքից՝ Մարմնից, 
որովհետև այդ դեպքում Այն չի կարող գոյություն 
ունենալ
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, նրանց, ովքեր մեղադրում են քեզ, Իմ Սուրբ Խոսքի միջոցով, թե 
պայքարում ես Իմ Եկեղեցու Իշխանության դեմ, նրանք պետք է լսեն Իմ Կանչը:



Եկեղեցին, արարված Իմ՝ Հիսուս Քրիստոսի կողմից, կառուցվել է մի հաստատուն 
Վեմի վրա, և անկախ նրանից, թե որքան Իմ Եկեղեցին՝ Իմ Մարմինը կենթարկվի 
հարձակման, դժոխքի դարպասները երբեք չեն ոչնչացնի Նրան: Սատանան և նրա 
գործակալները կհարձակվեն միայն նրա վրա, ինչ իսկական է, ինչ Ճշմարիտ է և ինչ 
Ինձնից է: Այստեղ է, որ նրա ողջ էներգիան կկենտրոնանա՝ Իմ Եկեղեցու վրա: Ես 
Ներկա Եմ Իմ Եկեղեցում Իմ Մարմնի՝ Ամենասուրբ Հաղորդության միջոցով: Իմ 
թշնամիները միշտ թիրախի տակ կպահեն Ամենասուրբ Հաղորդությունը, քանի որ 
Այն սոսկ Իմ Սիրո, աշխարհն ազատագրելու Իմ Խոստման խորհրդանիշը չէ, Այն Իմ 
Մարմինն է: Այն ապրում է և շնչում, քանի որ այդ Ես Եմ՝ Հիսուս Քրիստոսը, Ով 
բնակվում է Նրա մեջ: Ես կմնամ Ներկա Սուրբ Հաղորդության ներսում մինչև վերջ 
վերջին մոտ, բայց Իմ Եկեղեցին երբեք չի մեռնի:

Իմ Խոսքը Մարմին դարձավ, և Իմ Մարմնի միջոցով դուք՝ Աստծո զավակներդ, կմնաք
Ինձ մոտիկ: Երբ Իմ թշնամիները հարձակվում էին Իմ Եկեղեցու վրա անցյալում, Իմ 
Եկեղեցին միավորվում էր և պայքարում Իր ընդդիմադիրների դեմ: Բայց երբ Իմ 
Եկեղեցին ներսից է հարձակման ենթարկվում չարի ոգու կողմից, այն շատ քիչ 
խոչընդոտների կհանդիպի աշխարհիկ աշխարհի կողմից:

Սատանան չի հարձակվում իր սեփական աշխատանքի վրա: Որպես մարդու Որդի, 
Ես երբեք չեմ լքի իմ Եկեղեցին, քանի որ Այն Անթափանցելի է դևի համար: Իմ 
հետևորդները կմնան հավատարիմ Իմ Եկեղեցուն մինչև վերջին օրը: 
Այնուամենայնիվ, մեծ կլինի այն մարդկանց թիվը, ովքեր չեն հասկանա այն 
հարձակումները, որոնց Իմ Եկեղեցին կենթարկվի ներսից: Նրանք, մեծ մասամբ, 
բավարարված կլինեն այն բազմաթիվ հարմարեցումներից, որոնք կներմուծվեն Սուրբ
Խորհուրդների և Աստծո Օրենքների մեջ: Նրանք կուլ կտան այն սուտը, թե 
ժամանակակից կյանքը կոչ է անում ժամանակակից եկեղեցու, թե այսօր մարդիկ 
կարիք ունեն ընտրություն կատարել կարողանալու, հիմնված իրենց սեփական 
ազատ կամքի վրա, անկախ նրանից՝ վիրավորում են Աստծուն, թե ոչ: Այնուհետև, երբ
նրանք վիրավորեն Աստծուն և հայհոյություն անեն , երբ պղծեն Սուրբ 
Հաղորդությունը, այլևս Իմ Եկեղեցու մի մասը չեն լինի: Իմ Եկեղեցին կմնա 
անսասան: Իմ Եկեղեցին կմնա կանգնած, նրանց պատճառով, ովքեր կմնան 
հավատարիմ Աստծո Խոսքին՝ Խոսքին, որը Մարմին դարձավ: Քանի որ չեք կարող 
բաժանել Իմ Եկեղեցին Խոսքից՝ Մարմնից, որովհետև այդ դեպքում Այն չի կարող 
գոյություն ունենալ:

Ես խոստացել եմ, որ կպաշտպանեմ Իմ Եկեղեցին դժոխքի դարպասների հանդեպ, և 
Ես հիմա անում եմ դա՝ նախապատրաստելով Իմ հավատարիմ սրբազան 
սպասավորներին կանգնելու Իմ կողքին և մնալու ճշմարիտ և հաստատուն մինչև Մեծ
Օրը: Ես երբեք չեմ կոտրում Իմ Խոստումը:

Ձեր Հիսուս    

Մայր Փրկության. Գիտակցության Լուսավորման 
հրաշքի միջոցով Նա՝ իմ Որդին, կբերի ուրախություն, 
սեր և հույս աշխարհին
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Զավա՛կս, խնդրում եմ, թող հայտնի լինի որ իմ թանկագին Որդին 
նախապատրաստվում է Գթասրտության Իր Մեծ Միջամտության համար: Աշխարհը 
կնորանա որպես դրա արդյունք, և շատերը կուրախանան Աստծո Գոյության մասին 
իրենց ունեցած կասկածից ազատվելու համար:

Որքան միայնակ են նրանք, ովքեր չեն ճանաչում իմ Որդուն: Երբ իմ Որդին կանգնած 
էր սարի վրա՝ Երկինք Իր Համբարձումից առաջ, Նրա աշակերտները շփոթված էին և 
վախեցած այն բաժանումից, որի առաջ իրենք կանգնելու էին առանց Նրա: Նրանցից 
շատերն էին խուճապի մատնվել և խնդրում էին իմ Որդուն չհեռանալ իրենցից: Նա 
սփոփում էր նրանց՝ համբերատար կերպով բացատրելով, որ այդ բաժանումը միայն 
ժամանակավոր էր լինելու, և որ Նա օգնություն կուղարկի նրանց: Նա ի նկատի ուներ 
Սուրբ Հոգու Ընծան: Հետո Նա ասաց նրանց. <<Մի վախեցեք, քանի որ Նրա 
օգնությամբ, Ում Ես կուղարկեմ ձեզ մոտ, դուք միայնակ չեք լինի: Ես միշտ ձեզ հետ 
կլինեմ Սուրբ Հոգու Ձևով>>:

Քանի որ, չնայած Նա ասում էր յուրաքանչյուրին, որ Ինքը նորից կգա, նրանք 
ճշմարտապես չհասկացան, թե Նա ինչ ի նկատի ուներ: Ոմանք մտածում էին, թե 
շաբաթներ կտևի մինչև Նա հայտնի դարձնի Ինքն Իրեն: Բայց, հիշեք, Աստծո 
Ժամանակով մեկ օրը կարող է լինել ցանկացած ժամանակ: Հիմա այդ Օրը մոտենում 
է, և վերջին ժամանակների մասին կանխասացված բոլոր մարգարեությունները տեղի
են ունենում: Մի վախեցեք ձեր սրտերում, քանի որ ուրախանալու ժամանակը գրեթե 
ձեզ վրա է: Այլևս չեն լինի ո՛չ արցունքներ, ո՛չ տխրություն, քանի որ Իմ Որդու Մեծ 
Օրը կբացվի հանկարծակիորեն, և Նա կհավաքի Իր բոլոր յուրայիններին Իր Սուրբ 
Բազուկների մեջ:

Աղոթեք Աստծո մեծ Օրհնությունների համար և այն մեծ Գթասրտության համար, որն 
Իմ Որդին պահում է առատորեն Աստծո յուրաքանչյուր զավակի համար: Սա 
ընդգրկում է լավերին, վատերին և անտարբերներին: Գիտակցության Լուսավորման 
հրաշքով Նա՝ իմ Որդին կբերի ուրախություն, սեր և հույս աշխարհին:

Շնորհակալ եղեք այդ մեծ Գթասրտության համար: Իմ Որդու Սերը ձեր հանդեպ 
երբեք չի մեռնի, չի խամրի, ոչ էլ հետ կպահվի, որովհետև դուք պատկանում եք Նրան:
Դուք Նրանն եք: Դուք Աստծո զավակներն եք: Դուք չեք պատկանում սատանային:

Աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք, որ մարդկությունն ընտրի Իմ Որդու Գթառատ Ձեռքը 
խաբեության և չար սեղմօղակի փոխարեն, որը չարը գործադրում է թույլերի վրա:

Ձեր սիրողՄայր
Մայր Փրկության   

Շուտով դուք կտեսնեք Ինձ Իմ ողջ երկնային Փառքով և 
հետո վերջապես կհասկանաք Իմ Աստվածայնության 
առեղծվածը
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ինչպես աշխարհը շուտով կնստի և կընդունի Իմ Ներկայությունը: 
Իմ Ներկայաւթյունը կզգացվի յուրաքանչյուր ազգի, երկրի և տան մեջ, և ոչ մեկը չի 
ժխտի Իմ Ներկայությունը, չնայած ոմանք չեն ցանկանա ականատես լինել Իմ 



Միջամտությանը: Դուք պետք է բոլորդ ընդունեք, որ երբ Նախազգուշացումը տեղի 
ունենա, որ դա մի Մեծ Նշան է՝ Երկնքից: Այն կհաստատի այն Սերը, որն Աստված 
ունի Իր բոլոր զավակների հանդեպ:

Աստծուց ձեր միայնակ առանձնացումը վերջ կունենա այդ Օրը: Նրանք, ովքեր ուզում 
են իրենց ցանկացած Պաշտպանությունը այն ցավից, որը գոյություն ունի այսօր 
աշխարհում, իմացեք սա. Ես կսրբեմ ձեր արցունքները, կներեմ ձեզ ձեր մեղքերը: Ես 
կօրհնեմ ձեզ բոլորիդ, ներառյալ նրանց, ովքեր իրենց մեջքը կշրջեն Ինձ, հուսալով, որ 
նրանք վազելով ետ կգան Ինձ մոտ, որպեսզի Ես կարողանամ փրկել իրենց:

Աշխարհն Իմն է: Աստծո զավակները կհավաքվեն միասին, և բոլոր նրանք, ում 
անունները Ապրողների Գրքի մեջ են, կվերցվեն Իմ Բազուկների մեջ: Աղոթեք, որ 
նրանք, ովքեր կասկածներ ունեն, ազատվեն դրանցից, որ նրանք, ովքեր սոսկալի 
խավարի մեջ են, Ինձնից Գթասրտություն խնդրեն, և որ նրանք, ովքեր մերժում են 
Ինձ, վերջապես ճանաչեն Ինձ:

Դուք երբեք չպետք է թույլ տաք, որ Իմ Սուրբ Խոսքը շեղողները ձեզ հեռացնեն 
Ինձնից՝ ձեր սիրող Հիսուսից: Շուտով դուք կտեսնեք Ինձ, Իմ ողջ երկնային Փառքով, և
հետո վերջապես կհասկանաք Իմ Աստվածայնության առեղծվածը:

Ձեր Հիսուս

Մայր Փրկության. Աստծո Խոսքի այդ նոր և անպարկեշտ 
նմանակումը շատերին կստիպի հավատալ, թե դա 
պարզապես Նոր Կտակարանի մի ժամանակակից 
թարմացված տարբերակ է
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Զավա՛կս, խավարն այնքան հանկարծակի կընկնի իմ Որդու Եկեղեցու վրա, որ 
շատերը վայրկենապես կլռեն, այնքան որ ցնցված կլինեն: Կհայտարարվի, որ իմ 
Որդին՝ Հիսուս Քրիստոսը՝ Թագավորը, այլևս Թագավոր չէ: Նրա տեղում կլինեն 
բարձրացված հեթանոսական աստվածները և բոլոր կրոնները, ներառյալ նրանք, 
ովքեր չեն գալիս Աստծուց, և բոլորը դիրք կգրավեն երկրի վրա իմ Որդու Եկեղեցում:

Քրիստոնեականության այսպես կոչված նոր հռչակումը լավ լուր կթվա աշխարհին: 
Աշխարհը կուրախանա, որովհետև շատերը կողջունեն այն, ինչը կտեսնեն որպես մեծ
հանդուրժողականություն ամեն տեսակի գործողության հանդեպ, որը մինչ այդ 
համարվում էր մեղք Աստծո Աչքում:

Երբ իմ Որդին քայլում էր երկրի վրա, փարիսեցիները մերժեցին Ճշմարտությունը: 
Նրանք հավատում էին միայն նրան, ինչը հարմար էր իրենց, և հավատում էին շատ 
կեղծիքների: Նրանք չէին ցանկանում ընդունել իմ Որդու պարզված Բազուկները, 
մինչ Նա հռչակում էր Աստծո Սուրբ Խոսքը: Եկել է ժամանակը, մեկ անգամ ևս, որ 
նրանք, ովքեր հռչակում են թե գիտեն Ճշմարտությունը, մերժեն իմ Որդուն: Սրանով 
ես ի նկատի ունեմ Նրա Սուրբ Խոսքը՝ ինչպես հռչակված է Ամենասուրբ 
Ավետարաններում: Շուտով Ամենասուրբ Գիրքը կանտեսվի, և իմ Որդու Եկեղեցու 



ներսում և նրանից դուրս բոլորին կհռչակվի մի նոր հայհոյական փախարինող: 
Շատերը կխաբվեն:

Այնքան խորամանկ են իմ Որդու թշնամիները, որ Աստծո Խոսքի այդ նոր և 
անպարկեշտ նմանակումը շատերին կստիպի հավատալ, թե դա պարզապես Նոր 
Կտակարանի մի ժամանակակից թարմացված տարբերակ է: Իմ Որդու Խոսքը 
կօգտագործվի և կփոխվի՝ մի նոր բան նշանակելու համար, մի բան, որ Նա երբեք չի 
ասել: Չարը, իմ Որդու թշնամիների միջոցով, միշտ կխաբի աշխարհին՝ 
Ճշմարտությունը ստերի համար որպես պատվանդան օգտագործելու միջոցով: 
Նրանք միշտ կհարձակվեն նրա վրա, ինչ Ճշմարիտ է՝ աշխատելով Ճշմարտության 
հետ, որպեսզի արատավորեն իմ Որդու Խոսքը:

Նրանք սկզբում կսկսեն Նրա Խոսքից և կոչնչացնեն այն, առաջին հերթին՝ ծաղրելով 
այն, իսկ այնուհետև՝ անտեսելով այն, հօգուտ հերձվածության: Հետո նրանք 
կհարձակվեն Նրա Մարմնի վրա: Խոսքը Մարմին դարձավ իմ Որդու տեսքով: Նրանք 
խաչեցին իմ Որդուն նախկինում, իսկ հիմա, մինչ Նա գալիս է նորից՝ նորացնելու 
համար երկիրը, նրանք կոչնչացնեն Սուրբ Հաղորդությունը: Բոլոր նրանք, ովքեր 
հավատ ունեն, պետք է տոկուն լինեն այս սոսկալի երկունքի ընթացքում, որովհետև 
երբ այն ավարտվի, մարդու Որդին կբարձրանա և կգա՝ պահանջելու համար Իր 
Թագավորությունը երկրի վրա: Նրանք, ովքեր սիրում են իմ Որդուն, պետք է պատվեն
Նրան միշտ և երբեք չժխտեն Նրան:

Դուք պետք է նախապատրաստված լինեք ապրել Ճշմարտությունով և երբեք տեղի 
չտաք ստեր ընդունելուն, որը կտարածվի աշխարհով մեկ, և շուտով հայտարարվելիք 
նոր համաշխարհային կրոնին: Երբ տեսնեք այս բաները տեղի ունենալիս, վստահ 
եղեք, որ ժամանակը մոտ է Միակ Ճշմարիտ Փրկչի՝ Հիսուս Քրիստոսի՝ մարդկության 
Թագավորի Երկրորդ Գալուստի համար:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության

Հաջորդ Սուրբ Ծնունդին Իմ Ծննդյան տոնումը 
կփոխարինվի մի մեծ արարողությամբ
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես Խոսքն Եմ՝ Մարմին դարձած: Իմ Մարմինը գրկում է աշխարհն 
այսօր, բայց աշխարհը, չնայած տոնում է Սուրբ Ծնունդը, անթափանցելի է Իմ 
Փրկության Ծրագրի հանդեպ:

Սուրբ Ծնունդն այլևս Իմ Ծննդյան տոնումը չէ, այլ մի հեթանոսական փոխարինող, 
ուր ամեն պատիվ տրվում է կեղծիքների ետևից վազելուն: Որքա՜ն թույլ է դարձել 
քրիստոնյաների հավատքը: Ինչպե՜ս են նրանք մոռացել այն ամենն, ինչ Ես ասել եմ 
աշխարհին: Որքա՜ն շատ են նրանք հոգ տանում նյութական հարմարությունների 
համար,  որոնք միայն փոշի են դառնալու, և ուր իրենք ամբողջապես անտեսնում են 
իրենց հոգիիների վիճակը:

Ժամանակները եկել են ձեզ վրա, ուր քրիստոնյաների մեծ մասի հավատքն այնքան 
թույլ է դարձել, որ քիչ քննարկում կամ հարգանք է տրվում Իմ Փառահեղ 



Աստվածայնությանը: Իմ Ուսուցումներն այլևս որևէ իրական նշանակություն չունեն 
ձեր կյանքում, և շատ քահանաներ այլևս Ինձ չեն սիրում այնպես, ինչպես պետք է 
սիրեին: Ո՛չ, աղջի՛կս, նրանք ճշմարտապես չեն ճանաչում Ինձ բոլորովին:

Ես չեմ հանգստանա մինչև Իմ Ձայնը չլսվի,մինչև Ես չարթնացնեմ ձեզ ձեր հավատքը 
նորոգելու կանչի հանդեպ: Շուտով Իմ հանդեպ ձեր հավատն է՛լ ավելի կթուլանա: 
Այնքան զբաղված կդառնաք դուք, խորասուզված այն երկրների քաղաքական 
գործերի մեջ ուր պատերազմն ու աղքատությունը համատարած են, որ դուք 
կմոռանաք Ինձ: Ձեր հավատի մեջ դուք կփոխարինեք Ինձ Իմ թշնամիներով, ովքեր 
երևում են որպես Իմ սպասավորներ և ձեզ ավելի ու ավելի կհեռացնեն Ինձնից:

Հաջորդ Սուրբ  Ծնունդին Իմ Ծննդյան տոնումը կփոխարինվի մեծ արարողությամբ, 
որը կծափահարի այն ինքնակոչների աշխատանքը, ովքեր ցուցադրաբար քայլում են 
Իմ Եկեղեցում, կրելով այն հագուստները, որոնք ծառայում են միայն 
հավատարիմներին հիմարացնելու համար: Այդ օրը նրանք կծափահարեն 
սոցիալական արդարության, մարդու իրավունքների և այն փողի աստծուն, որն իրենց
ասելով հավաքել են աշխարհի քաղցածների համար: Բայց իմացեք հետևյալը: Այդ 
բոլոր բաները, որոնք ներկայացվում են աշխարհին Իմ Սուրբ Անվամբ միայն մեկ 
նպատակ ունեն: Այդ նպատակը ձեզ Խոսքից հեռացնելն է, որն Իմ Միսն է (Մարմինը):
Իմ Միսն Իմ Մարմնից է: Իմ Մարմինն Իմ Եկեղեցին է: Երբ նրանք, ովքեր ասում են,թե
իրենք Իմ Եկեղեցուց են, չեն պատվում Իմ Սուրբ Խոսքը, բայց դրա փոխարեն, գրկում 
են և փորձում վերահսկել աշխարհի քաղաքականությունը, ուրեմն նրանք երբեք չեն 
կարող ասել թե իրենք Ինձնից են: Եկել է ժամանակը, որ կանխասացված բաժանումը՝
հերձվածությունը, տեղի ունենա, և դա կլինի արագ:

Դուք կարող եք սիրել միայն մեկ Աստծո, և դեպի Իմ Հայրը տանող միակ ճանապարհն
Իմ միջոցով է՝ Նրա Միածին Որդու: Անջատեք ինքներդ ձեզ Ինձնից՝ հետապնդելով 
քաղաքական արշավներ, որոնք ձգտում են քարոզել մարդու իրավունքներ և 
սոցիալական արդարություն որպես Խոսքին փոխարինող, այդ դեպքում դուք կմերժեք
Ինձ:

Իմ Սիրտը ծանրացած է այս ժամանակ: Ես տալիս եմ ձեզ այս նախազգուշացումը, 
որպեսզի չըննկնեք սխալի մեջ և ամենախորամանկ թակարդի մեջ, որը կդրվի ձեր 
առջև Իմ հակառակորդի՝սատանայի՝ դևի աշակերտների կողմից:

Ձեր Հիսուս

Աշխարհը փրկելու Իմ պլանները տեղում են, և Ես ոչ մի 
հոգի հեշտությամբ չեմ հանձնի
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ Ցանկությունն է՝ ձեզ բոլորիդ սփոփանք տալ այս աժամանակ: 
Աշխարհը փրկելու Իմ պլանները տեղում են, և Ես ոչ մի հոգի հեշտությամբ չեմ 
հանձնի: Աստծո յուրաքանչյուր զավակ սիրելու կարողություն ունի, նույնիսկ նրանք, 
ովքեր բաժանված են Աստծուց: Յուրաքանչյուր հոգի ծնվել է Սիրո Ընծայով՝ Աստծո 
Ընծայով, Ով բնակվում է նրանց ներսում, նույնիսկ եթե նրանք չեն ճանաչում Նրան:



Սերը մի գիծ է, որն ատված է սատանայի կողմից, քանի որ Աստված Սեր է: 
Յուրաքանչյուր ոք, ով սիրում է մեկ այլ անձնավորության, ուրախություն է զգում իր 
սրտում: Սերն ամենաբնական զգացմունքն է, և նա է, որ պահում է Աստծո Լույսն 
առկայծելիս խավարի աշխարհում: Սատանան հարձակվում է սիրո վրա ամեն 
հնարավորոթյան դեպքում: Նա խլում է այն նրանցից, ուր կարող է և փոխարինում 
սերը բազմաթիվ չար փոխարինողներով: Երբ նա հարձակվում է ամուսնության 
խորհրդի վրա, նա թուլացնում է սերը այդպիսի յուրաքանչյուր միության ներսում, 
մինչև որ մնում է միայն ատելությունը: Նա կոտրում է ընկերությունները: Նա 
առաջացնում է բաժանում, անվստահություն և ատելություն երբ և որտեղ էլ որ ի 
վիճակի է: Նա սպանությունների, մարդկանց միջև բռնության գործողությունների, 
ճնշումների, խոշտանգումների և պատերազմների պատճառն է: Երբ սատանան 
հարձակվում է սիրո բնական օրենքի վրա, ստեղծված Իմ Հոր կողմից, նա մարդկանց 
տանում է դեպի սոսկալի տառապանք: Նրանք խաղաղություն չեն զգում երբ սերը 
պակասում է իրենց կյանքում: Նրանք չեն վստահում ուրիշներին ուր սեր չկա, և երբ 
ատելություն կա անձի հոգու մեջ, անձը կվարվի ուրիշների հետ սոսկալի 
դաժանությամբ:

Ատելությունը  երբեք չի կարող գալ Աստծուց: Ատելությունը գալիս է դևից: Նա, ով 
ատում է, նմանակում է սատանային բնորոշ գծերը: Մարդը հաճախ սքողում է 
ատելությունը քաղցր և խորամանկ ֆասադով, որովհետև նմանակում է սատանային: 
Շատ հաճախ նա, ով ատում է մեկ ուրիշին, ասում է թե ինքը խոսում է միայն սիրուց 
ելնելով,  երբ վնաս է պատճառում ուրիշներին՝ նրանց շփոթեցնելու համար: Մարդը, 
ով ատում է, ճիշտ ինչպես սատանան, զգույշ է, որ չբացահայտի իր ատելությունը: 
Շատերն են ասում թե իրենք գործում են բարի հավատով՝ անկեղծության կարիքի 
պատճառով: Սակայն, ատելության ցանկացած գործողություն երբեք չի կարող բարի 
պտուղ բերել, քանի որ փտող մարմնի պես այն կբերի քայքայում, իսկ այնուհետև՝ 
հոգու մահ:

Սերն այն ամենն է, որ նշանակություն ունի Իմ Աչքում: Վստահ եղեք, որ բոլոր նրանք,
ովքեր լցված են սիրով, մեկ ուրիշի կամ Աստծո հանդեպ, որ նրանք արդեն 
բարեհաճության մեջ են: Նրանք, ովքեր Աստծո բարեհաճությանն են արժանացել, 
նրանց Մեծ Գթասրտություն ցույց կտրվի Իմ կողմից: Նրանց, ովքեր ատելություն 
ունեն իրենց հոգիներում, Գթասրտություն ցույց չի տրվի, մինչև որ առաջին հերթին 
իրենք իրենց չազատագրեն Իմ Աչքում: Դուք պետք է հիշեք, որ ատելությունը 
ցանկացած ձևով, հատկապես երբ այն տարվում է Իմ Անվամբ, միայն ամայություն 
կբերի հոգուն:

Իմ Սերն ավելի մեծ է, քան ցանկացած մարդու զգացած սերը: Այն ձեր 
հասկացողությունից այն կողմ է: Ձեր հանդեպ ունեցած Իմ Սիրո ընդարձակության և 
խորության պատճառով Ես ձեզանից յուրաքանչյուրին կլցնեմ Իմ Սուրբ Հոգով: Իմ 
Սերը դուրս կձգի ձեր սրտերում եղած սերը, անկախ նրանից թե որքան նվազ կարող է
այն լինել յուրաքանչյուր հոգում: Ուստի խնդրում եմ, դուք երբեք չպետք է թողնեք 
հույսը, որ Ես կբերեմ փրկություն ողջ աշխարհին, քանի որ Իմ Համբերությունն 
անսահման է, և Իմ Սերը՝ հավիտենական:

Ձեր Հիսուս



Աստծո բոլոր զավակները Նրա արտակարգ ընտանիքի 
անդամներն են
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, շատերը, ովքեր հավատում են Աստծուն, աղոտ պատկերացում 
ունեն միայն, թե Ով է Նա և ինչու է Նա արարել աշխարհը:

Իմ Հայրը Սեր է: Բոլորը, ովքեր շրջապատում են Նրան, սիրում են Նրան ճիշտ 
այնպես, ինչպես կպատկերացնեիք մի շատ հոգատար հոր հանդեպ սերը: Նրա հետ 
լինելն ամենաբնական զգացմունքն է, և ամեն մեկը Երկնքում Նրա հետ կատարյալ 
միության մեջ է: Նրանք փայփայված են զգում, շատ սիրված և դա բերում է նրանց 
պատկանելիության մի կատարյալ զգացողություն: Երբ բոլոր նրանք, ովքեր շնորհ 
ունեն Իմ Հոր Թագավորությունում, միանում են Նրա հետ, զգում են մի երանություն, 
որի նմանը չեք ճանաչում երկրի վրա: Երբ ձեզնից նրանք, ովքեր հետևում են Ինձ՝ 
Հիսուս Քրիստոսին, և միանում Ինձ հետ միության մեջ, ճանաչեք Իմ Հորը, դուք 
նույնպես կունենաք պատկանելիության այդ զգացողությունը:

Աստծո բոլոր զավակները Նրա արտակարգ ընտանիքի մասն են, և յուրաքանչյուրը 
սիրված է Նրանից մի մնայուն ավյունով: Նրանք, ովքեր օրհնված են Երկնքից 
Շնորհներով և մոտիկ են զգում Իմ Հորը, պետք է իմանան որ, մի կողմից, սոսկումի մի 
զգացողություն կունենաք, երբ ձեր սրտում խոսեք Նրա հետ: Բայց մյուս կողմից, դուք 
սիրված կզգաք և, մի բնազդով, որը չեք հասկանա, կիմանաք որ դուք Նրա զավակն եք:
Սա վերաբերում է Աստծո բոլոր զավակներին, անկախ տարիքից: Քանի որ Աստծո 
Թագավորությունում տարիք գոյություն չունի: Բոլոր հոգիները բարձրացվում են 
իրենց դիրքին և այն բանին համապատասխան, թե ինչպես են իրենք կատարել Իմ Հոր
Կամքը:

Ո՜հ, ինչպես է Իմ Հայրը մոռացվել, և որքան շատ սխալ է Նա հասկացված: Նա 
սարսափազդու չէ: Չնայած դրան, Նրա Արդարադատություը Վերջնական է: Նա 
սիրող է և արդար և Նա կանի ինչ կարող է՝ նորացնելու համար աշխարհը, որպեսզի 
այն ինչպես հարկն է նախապատրաստված լինի ընդունելու Ինձ՝ Իր սիրելի Որդուն:

Դուք երբեք չպետք է զգաք, թե չեք կարող կանչել Իմ Հորը, քանի որ Նա ձեր Հայրն է՝ 
Ամենակարողը, Ով տվեց  Հրամանը որ կյանքը սկսվի և Ով տալիս է Հրամանը, որ 
կյանքը վերցվի: Հետևեք Իմ Հոր Պատվիրաններին: Երախտագիությամբ ընդունեք Իմ 
ծննդյան, մահվան և հարության Նրա Նվերը, և Հավիտենական Կյանքը ձերը կլինի:

Ձեր Հիսուս

Մայր Փրկության. Իմ Որդին ինձ հրահանգել է բերելու 
աշխարհին այս կարևոր Պատգամը
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Զավա՛կս, իմ Որդին հրահանգել է ինձ բերելու աշխարհին այս կարևոր Պատգամը: 
Նա ցանկանում է, որ բոլոր նրանք, ովքեր ունեն ընտանիք և ընկերներ, որ ժխտում են 
Աստծուն և մերժում իմ սիրելի Որդի Հիսուս Քրիստոսին, պետք է իմանան, որ Նա 
կողողի նրանց Իր Շնորհներով, երբ դուք նրանց համար ասեք այս յուրահատուկ 
խաչակրաց աղոթքը: Երբ ասեք այս Աղոթքը, Նա մեծ Կարեկցանք ցույց կտա նրանցից



յուրաքանչյուրի հանդեպ և կազատագրի նրանց և հետ կքաշի նրանց ամայության 
եզրից:

Խաչակրաց աղոթք (131) Գթասրտության Աղոթքը.

Ով իմ սիրելի Մայր Փրկությա’ն, խնդրում եմ, խնդրիր քո Որդուն՝ Հիսուս Քրիստոսին,
Գթասրտություն շնորհել (նշեք բոլորի անուններն այստեղ…) Նախազգուշացման 
ընթացքում և դարձյալ, վերջնական Օրը, նախքան նրանք կգան քո Որդու առջև:

Խնդրում եմ, աղոթիր, որ նրանցից յուրաքանչյուրը փրկվի և վայելի Հավիտենական 
Կյանքի պտուղները:

Պաշտպանիր նրանց, ամեն օր, և տար նրանց քո Որդու մոտ, որպեսզի Նրա 
Ներկայությունը ցույց տրվի նրանց, և որ նրանց տրվի հոգու խաղաղություն և նրանք 
ստանան մեծ Շնորհներ: Ամեն:

Իմ Որդին, այս Առաքելության պատճառով, արտակարգ Շնորհնր կհեղի այն 
հոգիների վրա, ովքեր Նրա Գթասրտության կարիքն ունեն: Նա միշտ առատաձեռն է, 
երբ հոգիներն ապրում են Իր Սուրբ Խոսքին համապատասխան և ողջունում են Նրան
իրենց սրտերում:

Գնացեք առաջ և ուրախացեք, քանի որ սա ամենաարտակարգ Ընծաներից մեկն է, 
որը Նա տվել է բոլոր նրանց, ովքեր արձագանքել են Երկնքից այս Կանչին:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության  

Ձեզ բոլորիդ տրվել է Ճշմարտությունը, բայց ձեզանից 
շատերը մոռացել են այն: Այն ձանձրացնում է ձեզ: Այն 
չափազանց մտահոգիչ է
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ Ես բացահայտեցի Ճշմարտության Գրքի գաղտնիքները, 
ամենասկզբում, Ես ասացի քեզ, որ Գիրքը կանխասացվել է մարգարեներին՝ 
ընհանուր երեքը, ներկայացնելով Ամենասուրբ Երրորդությունը: Ես այս բաների 
մասին չեմ ասում ձեզ վախեցնելու համար: Ես ձեզ ասում եմ այս փաստերի մասին, 
որպեսզի ամբողջապես վստահեք Ինձ:

Աղջի՛կս, դարձ տարածելու Իմ Հոր Պլանը սկսվեց այն պահից, երբ այս 
Առաքելությունն սկսվեց: Այդ դարձը, մեծ հավատուրացության, անտարբերույթան և 
Աստծո Խոսքի նկատմամբ անամոթ անտարբերության ժամանակ, շատ  անհրաժեշտ 
է: Աստծո զավակներին տրվել է Ճշմարտությունը Ամենասուրբ Գրքում, բայց մեծ 
մասը, ինչ պարունակվում է այնտեղ, այսօր աշխարհում շատ քիչ ազդեցություն ունի 
մարդկանց վրա: Ինչպե՞ս կարող էր ունենալ: Այնքան շատերն են գրավված 
զվարճանքներով, հեշտությամբ հիանում են և արագ են հասկանալու ցանկացած բան,
որ հաճույք է պատճառում: Նույնիսկ մարդու Արարման մասին Ճշմարտությունն է 
մերժվել: Դրա փոխարեն նրանք Ճշմարտությունը փոխարինել են կողմից ստեղծված 
կեղծ աստվածների հանդեպ անհեթեթ հավատքներով: Կախարդության և օկուլտի 



մեջ նրանց չար գործունեությունները շատերի ուշադրությունն են գրավել և վառել 
նրանց երևակայությունը, ովքեր իրենց կյանքում սենսացիաներ են փնտրում:

Կան նաև այնպիսիք, ովքեր չարաշահում են հոգևոր աշխարհի մասին իրենց 
գիտելիքները և պատճառ են դարձել, որ շատ հոգիներ հեռանան Ինձնից: Իրենց 
հոգևոր ընծաներով զորացնելու համար այդ խղճ հոգիները փոխարենը հրավիրում են
չարի ոգուն, երբ կանչում են նրանց հոգիներին, ովքեր դժոխք են մտել: Այդ հոգիները 
նրանց միայն կքաշեն մի սարդոստայնի մեջ, որից նրանք երբեք չեն կարողանա 
ազատվել: Նրանք, ովքեր զբաղվում են նոր դար պրակտիկաներով՝ կախարդությամբ, 
տարոտ կարտերով և պայծառատեսությամբ, կլինեն սոսկալի դժբախտությունների 
պատճառ ուրիշների համար, չնայած, շատ դեպքերում նրանք չեն գիտակցում թե ինչ 
են անում: Բոլոր այդպիսի մարդիկ, ովքեր դնում են կեղծ աստվածներ Միակ 
Ճշմարիտ Աստծուց առաջ, մեղավոր են հեթանոսությոան մեջ՝ մի սոսկալի ոճիր, 
որովհետև նրանք իմացել են Ճշմարտությունը նախքան կշրջվեին նրանից:

Կան նաև այնպիսիք, ովքեր անիծում են ուրիշներին, երբ զբաղվում են 
սատանայապաշտությամբ: Այնքան անբարոյական են նրանք, որ մշտապես ծաղրում 
են Ինձ և կատարում այդպիսի չար գործողություններ, որովհետև արդեն 
պայմանագիր են կնքել դևի հետ: Ինչ էլ որ Ես անեմ, չի փոխի նրանց: Ո՜հ, ինչպես եմ 
Ես ամենադառնագին Արցունքներ հեղում այդ խեղճ մոլորված հոգիների վրա:

Կան այնպիսիք, ովքեր ճանաչում են Ինձ, բայց քիչ ժամանակ են անցկացնում Իմ 
Ընկերակցության մեջ: Նրանք Ինձ մեծ տխրություն են բերում, քանի որ ուշադրություն
չեն դարձնում իրենց հոգիներին:Նրանք հավատացած են թե ունեն բնականից տրված 
իրավունք Հավիտենական Կյանքի հանդեպ, բայց չեն հավատում թե իրենք պետք է 
վաստակեն դա: Նրանցից շատերն այնքան ինքնագոհ են, որ հոգ չեն տանում 
Խորհուրդների մասին և հազվադեպ են որևէ ուշադրություն դարձնում Տասը 
Պատվիրաններին, որովհետև չեն հավատում թե դրանք այսօր իրենց են վերաբերում: 
Շատերը չեն հավատում դժոխքին կամ քավարանին: Նրանք քայլում են շատ 
վտանգավոր ուղիով: Շուտով նրանք նույնիսկ ավելի շատ կխաբվեն, երբ կերակրվեն  
մի նոր ծանծաղ վարդապետությամբ, որը կներմուծվի Իմ թշնամիների կողմից: 
Նրանք շատ աղոթքի կարիք ունեն հիմա:

Ի վերջո, կան այնպիսիք, ովքեր ամենամոտն են Ինձ և գիտեն ամեն Սուրբ բաները: 
Սրանք այն հոգիներն են, ովքեր բերում են Ինձ մեծ սփոփանք և որոնց վրա Ես 
հենվում եմ: Սակայն նրանց մեջ կան այնպիսիք, ովքեր չեն ապրում Ճշմարտությունը:
Նրանք քարոզում են Ճշմարտությունը, բայց գործնականում չեն կիրառում Իմ 
Ուսուցումների հիմունքները: Նրանք չեն սիրում ուրիշներին այնպես, ինչպես պետք է
սիրեին: Նրանք վերևից են նայում նրանց վրա, ովքեր, իրենց կարծիքով, իրենցից 
ավելի քիչ են տեղեկացված բոլոր սուրբ հարցերի մասին: Ոմանք իրենց ավելի բարձր 
են համարում մյուսներից և ավելի շատ արտոնյալ Աստծո կողմից: Այդ 
կեղծավորներն ամենաշատն են զայրացնում Ինձ, որովհետև չեն կարողանում տեսնել
թե ինչպես են մեղանչում Իմ Աչքում:

Ուստի, հասկանու՞մ ես, Ճշմարտությունը երբեք չպետք է անտեսել: Ձեզ բոլորիդ 
տրվել է Ճշմարտությունը, բայց ձեզնից շատերը մոռացել են այն: Այն ձանձրացնում է 
ձեզ: Այն չափազանց անհանգստացնող է՝ չափազանց ժամանակատար, քանի որ 
ձեզնից շատերը տեսնում են Ճշմարտությունը որպես մի բան, որն այսօր ձեր 
զբաղված կյանքերի մեջ այլևս տեղին չէ: Ձեզնից շատերը կմերժեն Ինձ, և ի վերջո 



ամբողապես կժխտեն Ինձ, երբ կերակրվեն ստերով նրանց կողմից, ովքեր ցանկանում
են հեռացնել ձեզ փրկությունից: Ահա թե ինչու դուք պետք է նորից ամբողջությամբ 
իմանաք Ճշմարտությունը:

Միայն մեկ Ճշմարտություն կարող է լինել, և դա ամենասկզբից Աստծո կողմից դրված
Ճշմարտությունն է:

Ձեր Հիսուս 

Երբ փորձում եք վերաշարադրել Աստծո Խոսքը, 
մեղավոր եք հայհոյություն անելու մեջ
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ հարցականի տակ եք դնում Իմ Իշխանությունը, մերժում եք 
Ճշմարտությունը: Երբ Իմ Խոսքին, որը փորված է քարի մեջ, մարտահրավեր եք 
նետում, ապա չեք ընդունում Ճշմարտությունը:Երբ փորձում եք վերաշարադրել 
Աստծո Խոսքը, մեղավոր եք հայհոյություն անելու մեջ: Աշխարհին նախազգուշացվել 
է, որ ոչ մեկը՝ ոչ մի սրբազան սպասավոր, ոչ  մի ընտրյալ հոգի, ոչ մի մարգարե երբեք
չի կարող ավելացնել կամ պակասեցնել Իմ Հոր Գրքի մեջ գրված Խոսքը: Սակայն հենց
սա է, որ տեղի կունենա, երբ նրանք, ովքեր հռչակում են թե երկրի վրա Իմ Եկեղեցու 
ընտրյալ առաջնորդներ են, միջամտեն Ճշմարտությանը: Այդ օրը շատ մոտ է: Դա այն 
օրն է, որի մասին ձեզ նախազգուշացվել է: Քանի որ ով էլ որ համարձակվի միջամտել 
Խոսքին, ասում է, թե ինքն Աստծուց վեր է: Նա, ով իր գործողություններով կամ 
արարքներով հռչակում է թե ինքն Աստծուց վեր է, երբեք չի կարող լինել Իմ 
ներկայացուցիչներից:

Որովհետև մարդու հավատքն այնքան թույլ է, և որովհետև Նոր Կտակարանի մասին 
քիչ գիտեն, շատերը կհիմարացվեն ընդունելու հերձվածություն որպես 
Ճշմարտությունը: Դա կլինի նրանց անկումը:

Իմ Միջամտությունը կլինի Սուրբ Հոգու հեղման միջոցով, լուսավորելու համար 
նրանց, ովքեր մնում են Ինձ հավատարիմ: Հիմա այդ փորձությունը սա կլինի: Եթե 
իսկապես հավատում եք Իմ Գոյությանը, Իմ Առաքելությանը, Իմ Խաչելությանը, Իմ 
Հարությանը մեռելներից և Փրկության Խոստումին, ապա երբեք մարտահրավեր չեք 
նետի Իմ Խսքին, որը տրված է ձեզ Սուրբ Աստվածաշնչի մեջ: Եթե նույնիսկ մեկ պահ 
հավատաք թե ժամանակակից հասարակությանը հարմարեցնելու համար Ես 
կօրհնեի Իմ Կտակարանների, Աստծո Պատվիրանների և այն ամենի մասին որևէ նոր 
մեկնաբանություն, ինչ Ես եմ ձեզ սովորեցրել, ապա չափազանց սխալվում եք:

Այն օրը, երբ առջնորդը, ով հռչակում է թե առաջնորդում է երկրի վրա Իմ Եկեղեցին, 
ասի ձեզ, որ որոշ մեղքեր այլևս նշանակություն չունեն, վերջի սկզբի օրն է: Քանի որ 
դա կլինի այն օրը, որի համար պետք է ուշադիր լինեք: Դա կլինի այն օրը, երբ Իմ 
Եկեղեցին կմտնի խավարի դարաշրջան: Այդ օրը դուք երբեք չպետք է գայթակղվեք 
մերժել Ինձ՝ մերժել Ճշմարտությունը: Ստերը երբեք չեն կարող փոխարինել 
Ճշմարտությանը:

Ձեր Հիսուս
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Զավա՛կս, խնդրում եմ խրախուսիր Աստծո բոլոր զավակներին տոկուն լինել այն 
փորձությունների ընթացքում, որոնք գալու են: Այնքան շատ մարտահրավերներ 
կդիմակայեն բոլոր քրիստոնյաներին, ովքեր ստիպված կլինեն ականատես լինել այն 
չար հավատուրացությանը, որը կներկայացվի իրենց առջև նրանց կողմից, ումից 
իրենք առաջնորդություն կփնտրեն լիարժեք քրիստոնեական կյանքով ապրելու 
համար:

Նրանք, ովքեր շուտով կնշանակվեն երկրի վրա իմ Որդու Եկեղեցու բարձրագույն 
էշելոններում, Աստծուց չեն լինի: Նրանք չեն ծառայի իմ Որդուն և կփոխեն շատ 
վարդապետություններ և օրենքներ Եկեղեցու ներսում: Այնքան արագորեն նրանք 
կբերեն այդ փոփոխությունները, նոր գրքեր, ժամագրքեր և նամակներ ներմուծելով, 
որ կհասկանաք, որ այդպիսի գործեր նախապատրաստելու համար տարիներ 
պահանջված կլինեն: Այլապես հնարավոր չէր լինի ներկայացնել այդպիսի 
արմատական փոփոխություններ այդքան շատ ձևաչափերով: Սա կլինի առաջին 
նշաններից մեկը, ուր կկարողանաք վստահանալ, որ այդ շուտով ներկայացվելիք 
շրջված վարդապետությունը ստեղծված պետք է լինի մեծ խնամքով:

Շատերը չեն ճանաչի այդ փոփոխությունները Եկեղեցում, իսկ նրանք, ովքեր 
կճանաչեն, կծափահարեն դրանց, քանի որ դրանք կմեղմացնեն այն 
մեղավորությունը, որը նրանք կզգան իրենց մեղքերի պատճառով: Վերջապես նրանք 
կթեթևանան, քանի որ հիմա արդեն կնշանակի որ իրենք կարող են բացահայտորեն 
հռչակել իրենց կողմից այն բոլոր բաների ընդունումը, որոնք վիրավորում են 
Աստծուն: Քանի որ եթե Եկեղեցին հռչակում է թե մեղքը բնական բան է և մարդկային 
բնության մի մասը ապա դա վստահաբար նշանակում է, որ մեղքն այլևս կարևոր չէ: 
Այնուհետև, հռչակելով աշխարհի աղքատներին և քաղցածներին հոգ տանելու 
կարևորությունը, նրանք իրենք իրենց սուրբ կհամարեն Աստծո Աչքում:

Երբ իմ Որդուն մերժեն հրապարակայնորեն, և երբ Նրա Խոսքը շրջվի, մեծ 
ուշադրություն կհատկացվի բարեգործության մեծ հրապարակային 
գործողություններին: Դա կշեղի ուշադրությունը իրականությունից: Դա կստեղծի 
հակառակություն, և ի վերջո Աստծո Ճշմարիտ Խոսքն այլևս չի քննարկվի: Երբ բոլոր 
կրոնները բերվեն մեկ տանիքի տակ, և որտեղ հեթանոսների հայացքներին 
վերաբերվեն մեծ հարգանքով, այդ ժամանակ մարդիկ կվախենան ոտքի կանգնել և 
հռչակել Ճշմարտությունը: Եթե և երբ նրանք համարձակվեն անել դա, նրանք 
կմեղադրվեն հայհոյություն անելու մեջ:

Օրը մոտենում է արագորեն, երբ ինքն իրենց ճշմարիտ քրիստոնյա հռչակելու և 
մարդկանց Աստծո Խոսքը հիշեցնելու համար ձեզ կմեղադրեն հերձվածության մեջ: 
Ճշմարտությունը կշրջվի, և Աստծո Խոսքը կներկայացվի հետևից առաջ: Ոչինչ 
պատշաճորեն չի լինի: Նոր կանոնները, որոնք շուտով կներմուծվեն իմ Որդու 
Եկեղեցու մեջ, ոչ մի իմաստ չեն ունենա: Կարևոր է, որ, անկախ նրանից, թե որքան 
կզրկվեք հարգանքից, միշտ հավատարիմ մնաք Աստծո Խոսքին:
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Աղջի՛կս, ժամանակը գրեթե ձեզ վրա է, երբ ամեն հանրային ճանաչում այն մասին, թե
Ով Եմ Ես, կդառնա սոսկ մի թույլ առկայծում մոմի պատրույգի մեջ, որն այրվել է 
մինչև վերջ:

Նրանք, ովքեր ասում են, թե Ինձնից են, քիչ կխոսեն Իմ մասին: Նրանք, ովքեր 
հավատարիմ են Ինձ, կցնցվեն երբ տեսնեն այնքան շատերին, ովքեր մերժում են Ինձ: 
Ժամանակը գրեթե ձեզ վրա է, երբ հավատարիմներիը կառանձնացվեն նրանցից, 
ովքեր կգնան դեպի մի մեծ սխալ: Առջևում սպասվող այդ օրերում կույրերը, խուլերը և
նրանք, ովքեր չեն կարողանա զգոն մնալ Աստծո Ճշմարիտ Խոսքի հանդեպ, 
կհավաքվեն միլիարդներով և կընդունեն մի կեղծ վարդապետություն, որն Ինձնից չէ:

Երբ լսեք խոսակցություն հավատքի երդման մի նոր նորացման մասին, որը կլինի 
դրոշմի խոհրդի (Sacrament of Confirmation) մի ձև, ապա իմացեք, որ դա կլինի մարդու 
ստեղծած: Այն անիմաստ կլինի Իմ Աչքում: Այն կներկայացվի կեղծ մարգարեի 
կողմից որպես աշխարհում բոլոր կրոնները միավորելու նրա գլոբալ պլանի մաս: Իմ 
Աստվածայնությունը կհեռացվի մի կողմ, Իմ Խոսքը՝ կմոռացվի և կթաղվի, իսկ Իմ 
Ուսուցումները՝ կշրջվեն, որպեսզի ստիպեն հավատարիմներին ընդունել այսպես 
կոչված ավետարանչության մի նոր ձև:

Այնուամենայնիվ, Իմ Խոսքը կմնա կենդանի, որովհետև նրանք, ովքեր կմնան Իմ 
Եկեղեցու մեջ, ինչպես այն դրվել էր սկզբից ի վեր, չեն մերժի Ինձ: Չորսից երեքը 
կմերժեն Ինձ: Միայն Իմ Մնացորդը կփարվի Ինձ և կպահի Իմ Խոսքը,  իսկ նրանցից 
շատերը կտարակուսեն: Այդ խեղճ հոգիները, ովքեր կմնան Իմ Եկեղեցու մեջ երբ այն 
բռնվի նոր վարդապետությամբ, չեն իմանա ուր շրջվել: Նրանց Ես ասում եմ սա. 
Ուժեղ եղեք, հաստատուն եղեք, մի մերժեք Ինձ: Աղոթեք Իմ Առաջնորդությունը 
ստանալու համար և շարունակեք սպասավորել Ինձ այնպես, ինչպես միշտ արել եք: 
Երբ նրանք, ովքեր հռչակում են թե գործում են բոլորի բարիքի համար՝ բոլոր 
կրոնների, խնդրեն ձեզ որ մերժեք Ինձ, շրջեք ձեր մեջքը, քանի որ ձեզ կխնդրեն 
փարվել հեթանոսությանը, որը կքողարկվի որպես քրիստոնեություն:

Մինչ այդ ինքնակոչները՝ Աստծո թշնամիները, գրավում են Իմ Եկեղեցի՝ նրա 
հիերարխիայի ներսում, Իմ Հայրը կուղարկի մի սոսկալի երկնային պատիժ: Նա 
կշրջի աշխարհը, և ոչ մի մարդ, կին կամ երեխա չի կարողանա անտեսել այդ 
ցնցումները: Երբ Իմ թշնամիները հարձակվեն Իմ Միստիկ Մարմնի վրա, նրանք շատ 
վնաս կպատճառեն, շատ խառնաշփոթություն և շատերին կհեռացնեն 
Ճշմարտությունից: Բայց նրանք երբեք չեն ոչնչացնի Իմ Եկեղեցին, որովհետև Իմ 
Մնացորդ Բանակը երբեք բաց չի թողնի Ճշմարտությունը, ոչ էլ ստիպված կլինի 
հավատարմություն երդվել սատանային կամ նրա գործակալներին:

Շատ պատերազմներ հիմա կուժեղանան, և փոթորիկներ ու երկրաշարժներ 
կավելանան, մինչև որ Իմ Հոր Զայրույթի Որոտը կզգացվի ամենուրեք:



Իմ այն թշնամիներին, ովքեր քայլում են ձեր մեջ և մոլորեցնում Իմ Եկեղեցին, իմացեք 
սա. Ես երբեք ձեզ թույլ չեմ տա որ հաղթեք այն հոգիներին, որոնց համար Ես տվեցի 
Իմ Կյանքը: Ձեր ամբարտավանությունը կարճատև կլինի, ձեր չար 
գործողությունները կկանգնեցվեն, և ձեր փորձերին՝ վիրավորելու համար այն 
հոգիներին, որոնց վրա նշան եք դրել, կտրուկ վերջ կտրվի: Դուք երբեք չեն բարձրանա
Աստծո Խոսքի դեմ առանց ձեզ վրա իջեցնելու Աստվածային Միջամտությունը: Ձեր 
հավատարմությունը չարին աղետով կավարտվի ձեզ համար և բոլոր նրանց համար 
ում դուք կարողանում եք խաբել: Երբ փորձում եք առաջանալ դեպի Երկնքի 
Դարպասները՝ պարծենալու համար սատանայի հանդեպ ձեր ունեցած 
հավատարմությամբ, դուք կկտրվեք, կշղթայվեք և կնետվեք անդունդ, և ձեր հանդեպ 
ոչ մի Գթասրտություն ցույց չի տրվի:

Գնացեք հիմա, բոլո՛րդ, որ կտեսնեք այս գալիք բաները, և մնացեք զգոն միշտ: Դուք 
պետք է շարունակեք սպասավորել Ինձ, քանի որ միայն մեկ Տեր կարող է լինել:

Ձեր Հիսուս

Շատ բան կբացահայտվի Աստծո զավակներին, նախքան
Տիրոջ Մեծ Օրը
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ Աստված կանչում էր հին ժամանակների մարգարեներին՝ 
Ճշմարտությունը հռչակելու, նրանք, նրանցից ոչ մեկը, չափից դուրս չէր 
խանդավառվում իրենց տրված Աստծո Ճշմարիտ Խոսքի Գավաթից: Նրանցից 
յուրաքանչյուրի համար դա ճնշող էր. Նրանցից շատերը ծանոթ չէին Գրվածքների 
Խոսքին, այն, ինչ տրվում էր նրանց, մեծ մասամբ իմաստ չէր արտահայտում իրենց 
համար: Չնայած դրան, Սուրբ Հոգու Զորությունը տանում էր նրանց, և դա նրանց 
կարողություն էր տալիս ասելու Աստծո Խոսքը ճիշտ այնպես,  ինչպես այն տրվել էր 
իրենց: Շատերը կծկվում էին վախից: Ոմանք հեռանում էին: Նրանք, ովքեր հեռանում 
էին, հետ էին գալիս: Երբ Աստված մարգարե է ուղարկում, դա նշանակում է, որ Նա 
մեծ նշանակության ինչ-որ բան է պլանավորում: Մարգարեները՝ Աստծուց 
/ուղարկված/ պատգամատարները, միայն աշխարհին բացահայտում են այն, ինչն 
անհրաժեշտ է հոգիների փրկության համար:

Աղջի՛կս, թող հայտնի լինի, որ այս Առաքելությունը կլինի այն Առաքելությունը, երբ 
Աստծո Ձայնը կզգացվի որպես մի որոտ, որը կզգացվի երկրի յուրաքանչյուր մասում: 
Շատ բան կբացահայտվի Աստծո զավակներին նախքան Տիրոջ Մեծ Օրը կբացվի: 
Անհրաժեշտ է, որ դա տեղի ունենա, քանի որ եթե Նա չնախազգուշացնի 
մարդկությանը, ապա Նա չի կատարի մարգարեներ Մովսեսին, Դանիելին և 
Հովհաննեեսին տրված Իր Խստումը: Երբ Աստված Խոստում է տալիս, այն միշտ 
կատարվում է:

Երբեք մի վախեցեք ճշմարիտ մարգարեներից, քանի որ նրանք խոսում են իրենց 
բերանի մեջ Աստծո կողմից դրված Խոսքերը հանուն ձեզ:

Լսել Աստծո Խոսքը, որը խոսվում է այսօր, կարող է վախ պատճառել: Այն կարող է 
ճնշող լինել և որոշակի չափով անհանգստություն առաջացնել: Սակայն առանց 
Խոսքի վերակենդանացման, առանց այն նորից շնչել տալու և ձեր մեջ ապրելու, 



ճեղքվածքը՝ Աստծո և ձեր միջև եղած հեռավորությունը, ձեզ համար չափազանց մեծ 
կլիներ: Այդ ճեղքվածքը փակվում է հիմա, քանի որ Իմ Հոր կողմից ձեզ բերված Իմ 
Խոսքերը ձեզ սփոփանք կբերեն, ավելի շատ ուրախություն՝ քան վիշտ, ավելի շատ 
խիզախություն՝ քան վախ, և ավելի շատ մխիթարություն՝ քան լաց:

Ուշադրությամբ լսեք սա, աղջի՛կս: Դուք երբեք չպետք է փորձեք Ինձ հեռու հրել, երբ 
Ես միայն ցանկանում եմ ձեզ բոլորիդ պարուրել Իմ Սուրբ Բազուկների մեջ և ձեզ 
տանել Իմ Սրտի մեջ: Իմ Խոսքը կարող է մռայլ լինել, Իմ մարգարեությունը դժվար՝ 
լսելու համար, իսկ մարդկանց չար արարքներին ականատես լինելը՝ վշտացուցիչ: 
Բայց երբեք մի մոռացեք, որ այդ ամենը կանցնեն: Դրանք կմոռացվեն: Դրանք քիչ 
հետևանք կունենան: Քանի որ աշխարհը՝ ձեզ սպասվող կյանքը, իր հետ կբերի մեծ 
ուրախություն և ծիծաղ, քանի որ Աստծո Սերը կզգացվի յուրաքանչյուր վայրում, 
յուրաքանչյուր տան մեջ, յուրաքանչյուր հոգում և յուրաքանչյուր սրտի մեջ:

Սա երկիրը և յուրաքանչյուր ապրող արարածի փրկելու Իմ Պլանի վերջանկան մասն 
է: Այն կներկայացնի շատ դժվարություններ և փորձություններ: Ամենադժվարը կլինի 
մարդու դաժանությանը դիմանալը, իսկ Ինձ՝ Հիսուս Քրիստոսին մերժելը՝ վերջին 
ծղոտը՝ Իմ Հոր Աչքում: Չնայած դրան, այդ վերջնական հաստատումից հետո շատ չի 
անցնի նախքան մարդը կազատվի այն սոսկալի ատելությունից, որը գոյություն ունի 
աշխարհում:

Երկնքի Զորությունը չպետք է թերագնահատել, որովհետև Իմ Հոր միջամտությունը 
կլինի չափազանց հզոր Նրա թշնամիների համար, որ դիմանան: Ուստի եղեք 
խաղաղության մեջ: Ընդունեք Աստծո միջամտությունը՝ Սիրո Նրա Մեծ 
Գործողությունը՝ տրված ձեզ Խոսքի միջոցով, որը գալիս է Նրա մարգարեների 
բերաններից: Այս բոլոր բաները ձեզ պաշտպանելու, ձեզ Ինձ ավելի մոտեցնելու և մի 
Նոր Սկիզբ ստեղծելու համար են, ուր վերջ չի լինի:

Ձեր Հիսուս

Ես միշտ կպատասխանեմ ձեզնից նրանց, ովքեր 
Գթասրտություն են խնդրում ուրիշ հոգիների համար
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, չնայած Իմ Արդարադատությունից պետք է վախենալ, Ես միշտ 
կպատասխանեմ ձեզնից նրանց, ովքեր Գթասրտություն են խնդրում ուրիշ հոգիների 
համար: Ես խոստանում եմ ձեզ, որ Իմ խաչակրաց աղոթքներն ու այլ աղոթքներ 
ասելու միջոցով, որոնցում դուք Ինձ խնդրում եք Գթություն ցույց տալ, Ես կլսեմ և 
կգործեմ համապատասխանաբար:

Իմ Գթասրտությունն անսահման է և ծածկում է բոլոր մեղավորներին, երբ նրանք և 
ուրիշները ազատագրում են փնտրում: Իմ Սերը անվերջ է: Իմ Կարեկցանքն 
անդադար է: Թող ոչ մի մարդ երբեք չկասկածի յուրաքանչյուրին՝ ներառկալ Իմ 
թշնամիներին փրկելու Իմ Խոստմանն ու Ցանկությանը: Ես կոչ եմ անում ձեզ, Իմ 
սիրելի հետևորդնե՛ր, ողջ աշխարհով մեկ, ներառյալ նրանց, ովքեր ծանոթ չեն այս 
Պատգամներին, աղոթել, աղոթել, աղոթել ձեր սեփական և ուրիշների հոգիների 
համար: Սա ընդգրկում է հավատացողներին, չհավատացողներին և նրանց, ովքեր չեն
ճանաչում Ճշմարտությունը:



Իմ Սերը ձեր հանդեպ այստեղ է, որ բոլորը տեսնեն, զգան և ապրեն: Դուք միայն 
պետք է պատասխանեք, ինչպես Ես ձեզ ասել եմ: Սիրեք միմյանց ինչպես Ես եմ 
սիրում: Գթասիրտ եղեք երբ խարազանում են ձեզ՝ աղոթելով նրանց համար: 
Առատաձեռն եղեք ձեր ժամանակը տրամադրելու՝ շատ աշխատելով և աղոթելով՝ 
փրկելու համար նրանց հոգիները, ովքեր շատ են հեռացած Ինձնից: 

Սա է Իմ ամենամեծ Ցանկությունը: Գնացեք խաղաղությամբ:

Ձեր Հիսուս

  

Մայր Փրկության. Մենք սկզբում գնացինք Հուդա, իսկ 
հետո իմ Որդուն տարան Հնդկաստան, Պարսկաստան, 
Եգիպտոս, Հունաստան և Անգլիա
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Զավա՛կս, իմ Որդու ծննդյան մոտենալու ընթացքում խայթոցներն ակնհայտ էին ամեն
ինչում, որ պատահեց մեզ: Ես փախա Եղիսաբեթի մոտ՝ սփոփանաք գտնելու համար, 
գիտենալով, որ նա օրհնյալ է ներհայեցողությամբ, տրված իրեն Սուրբ Հոգու կողմից: 
Ես և իմ սիող ամուսինը գտանք խաղաղության այս ապաստանը մի ժամանակ, երբ 
մենք այնքան ազդված էինք այն բանի գիտությամբ, ինչ գալու էր:

Երբ իմ ժամանակը մոտեցավ, ամեն մի խոչընդոտ, ցանված չարի ոգու կողմից, դրվեց 
մեր առջև մեր կատարած յուրաքանչյուր քայլափոխի: Դռները փակվում էին մեր 
դեմքին, մարդիկ, ում մենք ճանաչում էինք, խուսափում էին մեզնից, և մենք անապատ
նետվեցինք: Եվ այդպես մենք հայտնվեցինք առանց մեր գլխվերևում ծածկի և մի 
ծածկի տակ, որը հարմար էր միայն կենդանիների համար, քանի որ Սուրբ Մեսիան 
աշխարհ եկավ ինչպես մի մուրացիկ: Արարողություններ չեղան, թագադրություն 
չեղավ, երախտագիտություններ չեղան: Միայն մի քանի մարդիկ էին մնացել՝ 
սփոփելու համար ինձ իմ միայնության մեջ: Բայց հետո, երբ իմ Որդին ծնվեց, 
անհանգստության բոլոր զգացմունքները հեռացան ինձնից: Ես զգում էի միայն 
Ամենաաստվածայինի Ներկայության Սերը: Խաղաղությունն ի վերջո թագավորեց իմ 
սրտում:

Սուրբ Հոգու Զորությամբ օգնություն և սփոփանք ուղարկվեց մեզ, չնայած նրանք քիչ 
էին թվով: Չնայած Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը մի խոնարհ և ցած իրադարձություն էր, 
ուր միայն մի քանի մարդիկ էին ներգրավված, խոսքը տարածվեց: Ահա այսպես է 
Սուրբ Հոգին աշխատում: Շատերն էին սպասում այդ ծնունդին: Շատերն էին լսել այդ 
իրադարձության մասին, և շատերն այդ ժամանակ խոսեցին այդ մասին: Երբ հայտնի 
դարձավ, որ Հիսուս Քրիստոսը՝ մարդկությանը խոստացված Մեսիան, ծնվել է, 
ընդդիմությունը սկսեց բարձրանալ: Հերովդեսի և նրա բոլոր սպասավորիների 
կողմից չար հարձակումը ցույց տվեց թե որքան շատ է Աստծո Ներկայությունը վախ 
դնում չար մարդկանց սրտերի մեջ: 

Այդ օրվանից սկսած Ես դարձա իմ Որդու պաշտպանը, իսկ իմ սիրող ամուսինը՝ 
Հովսեփը, դրանից հետո կազմակերպեց մեր ապահովությունը շատ առիթներով: 
Մենք շատ տարիներ անց կացրեցինք՝ փախչելով մի տեղից մեկ այլ տեղ: Այնքան 
շատ ընդդիմության հանդիպեցինք, այնքան շատ վախի, այնքան շատ ատելության: 



Դա էր մեր բաժինը: Այն պահին, երբ իմ Որդին տասներկու տարեկանում գտնվեց 
տաճարում քարոզելիս, մենք Նրան թաքցրեցինք:

Հովսեփի ընտանիքը զբաղված էր մեր հանդեպ նենգությամբ, և շատ տարիներ մենք 
ճամփորդում էինք: Սկզբում մենք գնացինք Հուդա, իսկ այնուհետև իմ Որդուն տարան
Հնդկաստան, Պարսկաստան, Եգիպտոս, Հունաստան և Անգլիա: Ամենուր, որ գնում 
էինք, իմ Որդու Ներկայությունը ստեղծում էր բազմաթիվ հրաշքներ, չնյած Նա երբեք 
Ինքն Իրեն հրապարակայնորեն չէր ներկայացնում որպես Մեսիան: Նրա հանդեպ 
լավ խնամք էր տարվում և մենք շատ էինք հետևում Նրան: Մենք ապրում էին 
խաղաղության, սիրո և ներդաշնակության մեջ, և առանց իմ ամուսին Հովեփի մենք 
գնալու տեղ չէինք ունենա իմ Ոդուն պաշտպանելու համար մինչև Նրա 
հրապարակային Առաքելությսւնը կսկսվեր:

Իսկ հիմա, երբ Նրա Երկրորդ Գալուստն անխուսափելի է, ամեն մի խոչընդոտ կդրվի 
մինչև Նրա Ժամանումը: Նրա մարգարեի բերանից /դուրս եկող/ յուրաքանչյուր Խոսք 
կմասնատվի և ծաղրի կենթարկվի: Միայն մի բուռ մարդիկ ծանոթ կլինեն այս 
Առաքելությունը շրջապատող Ճշմարտությանը, և շատ դռներ կփակվեն նրանց 
դեմքերին, ովքեր հետևում են Նրա ցուցումներին: Այս Առաքելությունը միայնակ 
առաքելություն է քեզ համար, զավա՛կս, և քեզ հրահանգ է տրվում մնալ հնազանդ 
Աստծո կողմից քեզ հայտնի դարձված ամեն բանում:

Օգնություն կուղարկվի: Օգնությունը նաև կդադարի, երբ դա իմ Որդու ցանկությունն 
է: Չնայած երևում է որ քչերն են հետևում այս Առաքելությանը, ավելի շատ 
միլիոնավորներ են ամբողջությամբ հավատում դրան: Քանի որ Աստծո Խոսքը միշտ 
կգրավի Նրա յուրայիններին Սուրբ Հոգու Զորության միջոցով:

Երկունքի ցավերն սկսվել են, և ծնունդը երկար չի տևի: Շուտով մի նոր սկզբի ծնունդը 
կբացվի, իսկ հետո Տիրոջ Օրը վերջապես կգա: Զավակնե՛րս, եղեք խաղաղության մեջ,
քանի որ այս բոլորը պետք է կատարվեն նախքան երկիրը կմաքրվի մեղքից:

Ձեր սիրող Մայր

Մայր Փրկության

Եթե նույնիսկ հպարտության մեկ նշույլ կա հոգում, 
Սուրբ Հոգին չի մտնի նրա մեջ
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ Սուրբ Հոգու Կրակը մտնում է մարդու հոգու մեջ, առաջին 
պատասխանն արցունքներն են: Երկրորդ պատասախանը՝ տարակուսանքը: Երրորդ 
պատասխանն այն է, որ ինչ-որ հրաշալի բան, Աստծո Ճշմարտության և այն ամենի մի
ներքին ըմբռնում, ինչ Նա ցանկանում է, գրավել է այդ հոգին: Հանկարծակի մի 
խաղաղություն է իջնում, ինչպես նաև Աստծո Գոյության առեղծվածի՝ Աստծո Սիրո 
մի հստակ հասկացողություն: Բոլոր բաները, որոնք Աստծո Խոսքին 
համապատասխան են, պարզ են դառնում:

Միայն նրանք են ի վիճակի ստանալու Սուրբ Հոգու այդ Ընծան, ովքեր հանձնել են 
իրենց կամքն Աստծուն և նետել են ողջ մարդկային հպարտությունն ու ինտելեկտը և 



դրանք ներկայացրել Նրան: Եթե նույնիսկ հպարտության մեկ նշույլ կա հոգում, Սուրբ
Հոգին երբեք չի մտնի նրա մեջ:

Միայն նրանք, ովքեր ճշմարտապես հավատում են, թե Աստաված Ամենազորեղ է, և 
որ մարդը ոչինչ է և անարժան կանգնելու Նրա առջև, կարող են հանձնել իրենց 
կամքը: Միայն նրանց, ովքեր կամենում են անել այն, ինչ պահանջվում է իրենցից՝ 
կատարել Աստծո Սուրբ Կամքը Նրա Խոսքին համապատասխան, միայն նրանց 
կարող են տրվել Խոսքը հռչակելու Ընծաները, որոնք իրական ազդեցություն 
կունենան: 

Ով էլ որ հռչակում է թե հայտարարում է Ճշմարտությունը, և ասում թե ինքն 
առաջնոդվում է Սուրբ Հոգու կողմից, երբեք չի պարծենա իր սեփական մեծությամբ: 
Նա երբեք ուշադրություն չի հրավիրի իր ընծաների, իր տաղանդների, իր գիտելիքի, 
իր սրբության կամ իր խոնարհության վրա: Քանի որ երբ մարդը դա անում է, Աստծո 
Սուրբ Անվամբ, նա օրհնված չէ Կրակի Սուրբ Հոգով՝ այն  Բոցով , որը բոցավառում է 
մարդկանց սրտերը, որպեսզի նրանք պատասխանեն, սիրով, Աստծո Խոսքին:

Երկրի վրա Իմ գտնվելու ժամանակ Ես ձեզ բոլորիդ պարզ հասկացրել էի, որ նա, ով 
ինքն իրեն բարձրացնում է Իմ առջև, կնետվի անապատ: Նա, ով խոնարհեցնում է 
ինքն իրեն Իմ առջև, վեր կբարձրացվի:

Ձեր Հիսուս

Դուք պատրաստվում եք տեսնել սատանայի կողմից 
երբևէ աշխարհին պարտադրված ամենամեծ 
խաբեությունը
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ Խոսքը կմնա անձեռնմխելի, որովհետև իմ սիրելի հավատարիմ 
հետևորդներն աշխարհով մեկ, ովքեր կկազմեն Իմ Եկեղեցու մնացորդը, երբեք չեն 
շեղվի Ճշմարտությունից:

Այնքան շատերն Իմ հետևորդներից կմիանան՝ կազմելու համար Իմ մնացորդ 
բանակն աշխարհում յուրաքանչյուր ազգի մեջ, ներառյալ կոմունիստական 
ռեժիմներից: Սուրբ Հոգին ուղարկվում է՝ ծածկելու Իմ այդ փոքր, բայց զորեղ բանակի 
ամեն մի և յուրաքանչյուր հատված: Շուտով Իմ բոլոր աշակերտներն ամենուր 
կտարածեն այս Առաքելության միջոցով աշխարհին տրվող մարգարեությունների 
Խոսքերը: Նրանք դուրս կգնան հիմա և կտարածեն Կտակարանները, Իմ Խոսքը և Իմ 
Խոստումները, բոլորին: Ես երբեք թույլ չեմ տա, որ Իմ հետևորդների հավատը թոշնի 
և խամրի: Այնուամենայնիվ, այն հոգիները, ովքեր կմնան Խոսքին հավատարիմ՝ 
ինչպես այն տրվել է մարդկությանը Աստվածաշնչում, քիչ կլինեն:

Իմ Լույսը կփայլի ինչպես արև այն բոլոր վայրերի վրա, ուր Իմ սիրելի աշակերտներն 
արձագանքեցին Իմ Կանչին այս ժամանակ: Սա մի Կանչ է՝ ուղղված ձեզ Երկնքից 
հրավիրելու համար ձեզ, որ վերցնեք Իմ Խաչը և հետևեք Ինձ՝ ձեր Հիսուսին մինչև 
երկրի ծայրերը: Ես ցանկանում եմ, որ տարածվելով՝ հռչակոլու համար Ամենասուրբ 
Երրորդության Ճշմարտությունը, որ դուք կօգնեք Ինձ հավաքել կորածներին, 
շփոթվածներին, մոլորվածներին և նրանց, ովքեր չեն ճանաչում Ինձ:



Դուք կկանչեք բոլոր կրոններին և կտաք նրանց Իմ Խոսքը: Իմ կողմից ձեզ տրվող 
աղոթքների միջոցով նրանք կօրհնվեն: Ուրախացեք, դու՛ք, ովքեր գիտեք որ այդ Ես 
Եմ՝ Հիսուս Քրիստոսը, Ով կանչում է ձեզ մեծ փոփոխության այս ժամանակ: Դուք, 
իրոք, օրհնյալ եք: Իմացեք, որ ձեր հանդեպ Իմ Սերն այնպիսին է, որ Ես ուղղություն 
կտամ ձեզ, կամրապնդեմ ձեզ և կտամ ձեզ առյուծների քաջությունը ձեր 
առաքելության մեջ: Դուք կխոսեք սիրով և պերճախոսությամբ, և Սուրբ Հոգու Կրակը 
կհորդի ձեր բերաններից: Այդ Ընծան միլիոնավորների ետ կբերի դեպի Ինձ: Ես 
նախապատրաստում եմ ձեզ հիմա, քանի որ դուք պատրաստվում եք ականատես 
լինելու սատանայի կողմից աշխարհի վրա երբևէ պարտադրված ամենամեծ 
խաբեությունը:

Երբ դուք Իմ կողմից եք, կկարողանաք պաշտպանել աշխարհը չարի չարությամբ 
ողողվելուց, որն իր վերջին օրերում է: Դուք չեք ձախողվի: Դուք կտառապեք: Դուք 
կկանգնեք դժգոհության, ընդդիմության և հերձվածության մեջ մեղադրվելու դիմաց, 
չնայած դուք բոլորդ պարզապես հիշեցնելիս կլինեք մարդկանց այն, ինչն արդեն 
պարունակվում է Սուրբ Ավետարաններում:

Եղեք խաղաղության մեջ, քանի որ Իմ Ընծաները կպահեն ձեզ այդ ճակատամարտի 
ընթացքում: Դուք հիմա պաատրաստ եք, քանի որ Իմ թշնամիներն, ովքեր սպասում 
են՝ իրենց հպարտորեն աաշխարհին հռչակելու համար, շուտով հայտնի կդառնան: 
Այնուհետև, դա կլինի ժամանակը, որ մարդկության փրկության Իմ վերջնական 
Պլանն ավարտվի:

Ես ձեր մեջ Եմ, ձեզ հետ և միշտ բնակվում եմ ձեր սրտերի և հոգիների մեջ:

Ձեր սիրող Հիսուս 

Երբ Իմ հետևորդները, ովքեր կընկնեն գալիք 
խաբեությունից, մերժեն Ինձ, դա չի նշանակում թե 
նրանք կասեն. <<Ես չեմ հավատում Հիսուսին>>: Ոչ, դա 
կնշանակի հետևյալը.
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ճիշտ ինչպես հավատարիմներն են կանչում. <<Բավական է, մենք 
չենք կարող տեսնել թե իչպես է չարը հաղթում բարուն>>,  ամբողջ ցավը կտրուկ 
կվերջանա:

Չարի դուրս հանումը պահանջում է, որ առաջին հերթին թույլ տրվի դրա 
տարածումը: Սա մի թեստ է չար սիրտ ունեցողների համար, ովքեր կլինեն առաջինը 
որ կընկղմվեն: Մինչ նրանք ընկղմվում են չարի վակուումի մեջ, նրանք կամ 
կդիմադրեն այն ցավին, որը նա կստեղծի իրենց հոգիներում, կամ էլ թույլ կտան 
իրենց ընկղմվել  ավելի խորը՝ ավելի ու ավելի հեռու Աստծո Թագավորությունից:

Հավատարիմների հոգիները փորձության կենթարկվեն ծայրագույն աստիճան, և 
նրանք կտառապեն այն խառնաշփոթությունից, որն իրենց առջևում է: Շատերը 
կիմանան իրենց սրտերում, որ այն, ինչն իրենց հավատացմամբ ճշմարիտ է, և որն 
իրենք մոտիկ են պահել իրենց սրտին, այլևս Ճշմարտություն չի  համարվում: Եվ 
ուստի, նրանք ի վիճակի չեն լինի որոշել, թե ինչն է Ինձնից, իսկ ինչը՝ ոչ: Նրանց 
հավատը կմասնատվի, և շատերը կգտնեն իրենց ներքաշված մի նոր՝ մարդու կողմից 



պատրաստված վարդապետության մեջ, որից երբեք լավ չեն զգա: Նրանք կունենան 
մի անհանգիստ զգացողություն, և շատերը չեն կարողանա իրենց վախը վստահել 
նրանց, ովքեր նշանակված են որպես Իմ սրբազան սպասավորներ: Նրանք չեն իմանա
ում դիմել Ճշմարտության համար:

Նրանք ստիպված կլինեն ականատես լինել հանրային հռչակումներին, որոնք 
փառաբանում են մեղքը, երբ հայտարարվի թե մարդկությունը թույլ է. Աստված գիտի, 
որ մարդը՝ մեղքից թուլացած , պարզապես  մի զոհ է: Մեղքն իր ամբողջ տգեղությամբ 
տեսնելու փոխարեն նրանց կստիպեն իրենց համաձայնությունը տալ և ընդունել այն 
օրենքները, որոնք կներմուծվեն Եկեղեցու մեջ: Նրանցից կակնկալվի ընդունել և 
հարգել նոր օրենքները, որոնք ձեզ բոլորիդ կոչ կանեն հարգել մարդու 
անհատականությունը և ձեր իրավունքը՝ լինել այն, ինչ դուք եք ցանկանում և անել 
այն, ինչ դուք եք ընտրում:

Երբ Իմ հետևորդները, ովքեր կընկնեն գալիք խաբեության մեջ, մերժեն Ինձ, դա չի 
նշանակում թե նրանք կասեն <<Ես չեմ հավատում Հիսուսին>>: Ո՛չ, դա կնշանակի 
հետևյալը. Նրանք կընտրեն Իմ Ուսուցումների այն մասը, որին իրենք ցանկանում են 
հավատալ: Հետո կորոշեն թե որ մասերի հետ իրենք համաձայն չեն: Հետո նրանք 
կասեն, թե Հիսուսը կհամաձայնվեր այդ նոր մեկնաբանությունների հետ, եթե այսօր 
քայլեր աշխարհում: Ո՜հ, որքան քիչ են նրանք իմացել, և ինչպես հպարտությունը 
նրանց կհեռացնի: Երբ երկնային պատիժն իջնի նրանց շուրջը, և երբ հասկանան թե 
ինչպես են վիրավորել Ինձ, նրանք կճչան սոսկումից, երբ դեմ առ դեմ գան այն 
արդարադատությանը որը կչափվի նրանց համար:

Այն օրը, երբ Ճշմարտությունը բացահայտվի, միայն Իմ մնացորդ բանակի աղոթքների
պատճառով կլինի, որ նրանք ովքեր իրենք իրենց վրայից հեռացրել են շնորհը և 
պայքարել Իմ՝ իրենց սիրող Հիսուսի դեմ, Ով միայն ցանկանում էր նրանց 
Գթասրտություն բերել, կփրկվեն:

Ձեր Հիսուս

Երբ ասեք այս նոր խնդրական աղոթքը մեծ 
փորձությունների ժամանակ, Ես ձեզ հանգստություն 
կշնորհեմ
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, պետք է հայտնի դարձվի, որ դուք բոլորդ, երբ պաշտպանում եք 
Աստծո Խոսքը խավարի ժամանակ, կարիք կունենաք Ինձնից /ստանալու/ ամեն մի 
Շնորհ, եթե /ուզում եք/ կանգնած մնալ: Երբ կանչեք Ինձ՝ հեղելու ձեր սրտերը Իմ 
յուրահատուկ Շնորհներով, կտեսնեք որ ձեզ համար ավելի հեշտ կլինի Ինձ հետևել:

Հիմա Ես ձեզ բոլորիդ, խիզախ և հավատարիմ հոգինե՛ր, կտակում եմ այս 
յուրահատուկ շնորհները: Երբ մեծ փորձությունների ժամանակ ասեք այս նոր 
խնդրական աղոթքը, Ես ձեզ հանգստություն կշնորհեմ:

Խնդրական աղոթք (6) Շնորհների Ընծան.

Ով թանկագին Հիսու՛ս, իմ սիրող Փրկիչ,



Լցրու ինձ Քո Սիրով,

Լցրու ինձ Քո Զորությամբ,

Լցրու ինձ Քո Իմաստությամբ,

Լցրու ինձ Քո Տոկունությամբ,

Լցրու ինձ Քո Խոնարհությամբ,

Լցրու ինձ Քո Խիզախությամբ,

Լցրու ինձ Քո Տառապանքով:

Ամեն:

Այն հոգիներին, ովքեր կասեն սա հալածանքի ժամանակ. Իմացեք, որ Ես կհեղեմ այդ 
Շնորհները ձեզ վրա: Դուք կդառնաք ավելի հանդարտ,ավելի ուժեղ և ավելի խիզախ, 
մինչ կտանեք Իմ ծանր Խաչը դեպի Նոր Երկնքի և Նոր Երկրի դարպասները: 
Ամենակարևորը, դուք տեղի չեք տա այն ճնշումներին, որոնց ստիպված կլինեք 
դիմակայել Իմ Սուրբ Անվամբ:

Դուք կքայլեք հաստատուն և արժանապատիվ ձևով, մինչ կշարունակեք վեր պահել 
Աստծո Խոսքը: Յուրաքանչյուր ոք, ով արձագանքում է այս Կոչին և ասում այս 
յուրահատուկ խնդրական աղոթքը, կզգա մի ուրախություն իր սրտում, որը մինչ այդ 
չկար: Դուք նաև բավարարված կլինեք այն գիտությամբ, որ օրհնվել եք Սուրբ Հոգու 
Զորությամբ և Ճշմարտությունը միշտ կթագավորի ձեր սրտերում:

Ես սիրում  և օրհնում եմ ձեզանից յուրաքանչյուրին հիմա, հանուն Հոր և Որդու և 
Դուրբ Հոգու:

Ձեր Հիսուս

Իմ Սերը մարդկության հանդեպ ամբողջական է: Ես 
սիրում եմ բոլորին, ներառյալ նրանց, ովքեր կատարում 
են ամենաչար գործողությունները
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, նայիր քո շուրջը և և ի՞նչ կտեսնես: Մի աշխարհ՝ լի 
հակասություններով: Մի կողմում կտեսնես սեր, ուրախություն և բարի կամք: Բայց 
հետո սրան, մյուս կողմից, կհակառակվի ատելությունը, որը չարն ունի մարդկության 
հանդեպ:

Ցանկացած անհանգստություն, վիշտ, շփոթություն, վստահության պակաս, թույն, 
ատելություն և չարիք, որոնք տեսնում եք աշխարհում տեղի ունենալիս, իմացեք, որ 
դա կարող է գալ միայն մեկ աղբյուրից: Մարդկության խարազանը, որը սատանան է, 
ստեղծել է հուսահատ դժբախտություն Աստծո զավակների մեջ: Այդ դեպքում նրանց 
ցավը դառնում է Իմը, և ահա թե ինչու է չարը ստեղծում այդպիսի իրարանցոմ՝ 
որպեսզի վնասի Ինձ:

Աղջի՛կս, ուր էլ որ գնաս և ինչ դեմք էլ որ տեսնես այսօր և այսօրվանից սկսած, կլինի 
այնպես, ինչպես Ես եմ նրանց տեսնում՝ յուրաքանչյուրն Աստծո մի զավակ: Ինչպես 
եմ Ես սիրում նրանց բոլորին, ինչպես եմ Ես ցանկանում փայփայել նրանցից 



յուրաքանչյուրին, անկախ նրանց թերություններից ու մեղքերից: Տարբերություն չկա 
թե նրանք ինչ են արել Ինձ վիրավորելու համար: Ես դեռևս սիրում եմ նրանց, ամեն 
մեկին և յուրաքանչյուրին: Ես մեծ ուրախություն եմ զգում, երբ տեսնում եմ սերը 
նրանցից ճառագայթելիս, մի սեր, որը նրանք ստացել են որպես Ընծա Իմ Հոր կողմից, 
Ով արարել է նրանց: Նրանց սերն Իմ Սերն է, և այն դեպի իրենց է քաշում ուրիշ 
հոգիների, իսկ դա հետո ամենուրեք տարածում է Աստծո Սերը:

Բայց երբ Ես ականատես եմ լինում ցավի և տառապանքի, որևէ հոգում, ապա նրանց 
ցավը դառնում է Իմը: Նրանց ցավը կարող է առաջացած լինել սոսկալի 
տառապանքից, որն առաջացել է ուրիշների հանդեպ սիրո պակասից, որ բերում է 
հուսահատ լքվածության զգացողություն: Նրանց միայնությունն ու 
մեկուսացվածությունը զգացվում է Իմ կողմից, և դա ավելի է վառում Իմ 
Կարեկցանքը:

Կան նաև այնպիսի հոգիներ ովքեր իրենց ողջ ժամանակն անց են կանցնում ինչ-որ 
բան հետապնդելով, որն Ինձնից չի գալիս: Նրանք, ովքեր մերժում են Ինձ, 
ամբողջապես կոտրում են Իմ Սիրտը երկու մասի: Ինչպե՜ս եմ Ես Արյան շատ 
Արցունքներ հեղում այդ հոգիների համար, քանի որ նրանք կտրել են այն 
պորտալարը, որը միացանում է նրանց իրենց Փրկչի հետ՝ նրանց միակ Փրկության 
հույսի հետ: Երբ տեսնես այդ հոգիներին, աղջի՛կս, դու կզգաս մի սոսկալի ցավ քո 
սրտում, ճիշտ ինչպես Ես եմ զգում նրանց համար:

Ի վերջո, կան նրանք, ովքեր ասում են թե իրենք Ինձ են ներկայացնում, բայց ովքեր 
արժանի չեն սրբելու Իմ Ոտքերը: Իմ հանդեպ նրանց ատելությունն առաջացել է 
իրենց սեփական անձերի հանդեպ նրանց ունեցած սիրուց:: Չնայած դրան, անկախ 
նրանից թե որքան հաճախ են նրանք վիրավորում Ինձ և մոլորեցնում Իմ հոտին, Ես 
դեռևս ձգտում եմ նրանց հոգիներին:

Իմ Սերը մարդկության հանդեպ ամբողջական է: Ես սիրում եմ բոլորին, ներառյալ 
նրանց, ովքեր կատարում են ամենաչար գործողությունները: Այդպես կլինի մինչև 
վերջը: Ես կգրկեմ բոլոր հոգիներին մինչև վերջին օրը, երբ Իմ կողմից սպառված 
կլինեն հոգիներին փրկելու բոլոր ջանքերը, միայն նրանք, ովքեր վազում են գազանի 
անդունդը և մերժում են Ինձ, իմանալով հանդերձ թե որքան շատ եմ Ես նրանց 
սիրում, ընդմիշտ կորած կլինեն Ինձ համար:

Միշտ սիրեք միմյանց, թերություններով և ամեն ինչով, այնպես, ինչպես Ես եմ ձեզ 
սիրում: Երբ հավանություն չեք տալիս ինչ-որ մեկին, հիշեք Իմ Սերը և լուռ մնացեք: 
Երբ արհամարհում եք մեկ ուրիշին, իմացեք որ այդ ատելությունն Ինձնից չի գալիս: 
Երբ նայում եք մեկդ մյուսին, տեսեք նրանց ասես Իմ Աչքերով: Նրանցից ոչ մեկից դուք
չպետք է խուսափեք: Դրա փոխարեն, կարեկցանք ցույց տվեք նրանց հանդեպ, ովքեր 
ձեզ դուր չեն գալիս, վիրավորում կամ վնաս են պատաճռում ձեզ, քանի որ նրանք 
սիրված են Իմ կողմից: Եթե սիրում եք Ինձ, ապա սեր ցույց կտաք բոլոր նրանց 
հանդեպ, ում հետ դուք շփման մեջ եք մտնում:

Սերը վարակիչ է, որովհետև այն գալիս է Աստծուց: Միայն բարիք կարող է գալ 
սիրուց:

Ձեր Հիսուս  



Այսօրվա աշխարհում ապրող մարդիկ տարբեր չեն 
նրանցից, ովքեր ապրել են հազարավոր տարիներ առաջ
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես ցանկանում եմ աշխարհն իմանա, թե որքան շատ եմ Ես սիրում
մարդուն, քանի որ Ես սիրում եմ նույնիսկ ամենացածրին, ամենատանջվածին և 
ամենաանարժանին: Ով էլ որ հավատում է, թե Ես որևէ մարդու դնում եմ մյուսից 
առաջ, չի ճանաչում Ինձ: Ես բարեհաճություն եմ ցույց տալիս որոշ հոգիների 
հանդեպ, հատկապես՝ ընտրյալ հոգիների, բայց Ես նրանց ոչ ավելի շատ եմ սիրում, 
ոչ էլ ավելի քիչ, քան տառապյալների հոգիներին:

Ես նայում եմ յուրաքանչյուր հոգու Սիրով Իմ Սրտում: Ես փարվում եմ ձեզնից 
յուրաքանչյուրին, քանի որ դուք Ինձնից եք՝ Իմ Հորից: Չնայած Ես վիրավորվում եմ 
ձեր թուլություններից և զայրանում ձեր չար նպատակների և ցանկությունների վրա, 
Իմ Սերը ձեր հանդեպ երբեք չի մեռնում: Բոլոր մեղավորները սիրված են Աստծուց, 
անկախ նրանից, թե ինչ են նրանք արել: Աստված ունի գերագույն Զորություն 
յուրաքանչյուր հոգու ճակատագրի վրա և այդ Զորությունը Նրանն է:

Ես ունեմ միակ իրավասությունը՝ Դատելու: Ձեր միջից ոչ մի մարդու չի տրվել այդ 
իրավունքը: Երբ նա մեկ ուրիշին դատապարտում է մեղավոր լինելու մեջ, նա այդ 
անձնավորությանը պատժում է միայն ապաշխարության միջոցով, ոչ՝ մահվան: Ոչ մի 
մարդ, դատավոր, քաղաքական առաջնորդ կամ երկրի վրա Եկեղեցու անդամ երբեք 
չի կարող մարդուն դատապարտել մահվան նրա մեղքերի պատճառով, անկախ 
նրանից թե դրանք որքան չար են: Ոչ մի մարդ չի կարող դատապարտել մեկ ուրիշին 
դժոխքի, քանի որ երբ նա հայտարարում է այդ հոգու մասին, թե նզովյալ է, ապա այդ 
դեպքում ինքը կլինի նրա փոխարեն, որ կնզովվի, անկախ նրանից թե որքան սուրբ 
գործողություններ է արել Իմ Անվամբ:

Ինչպես եք դուք այդքան շատ ժամանակ անցկացնում միմյանց դատապարտելով, 
փոխանակ ընդունելու ձեզ տրված Ընծան՝ սիրո Ընծան՝ միմյանց հանդեպ: Սիրեք այն 
Ընծան, որը տրվել է ձեզ բոլորիդ Աստծո կողմից, և որը ձերն է՝ տալու համար 
ցանկացած ձևով, ինչպես որ դուք կցանկանաք, այն դեպքում երբ այն Իմ ՀորԿամքին 
համապատասխան է: Չնայած դրան, այնքան շատերը, որ սիրում են Ինձ՝ Հիսուս 
Քրիստոսին, հավատացած են թե Ես համակերպվում եմ ցանկացած գործողության, 
որն ավելացնում է ատելությունը միմյանց նկատմամբ: Դրա փոխարեն դուք պետք է 
իմանաք, որ Ես պարզապես ցանկանում եմ, որ միմյանց սիրեք և մնաք հաստատուն 
Աստծո Խոսքի հանդեպ, որը պարունակվում է թե՛ Հին և թե՛ Նոր Կտակարաններում:

Խոսքը հավիտենական է, այն չի փոխվում, երբեք: Մարդիկ, ովքեր ապրում են 
այսօրվա աշխարհում, տարբեր չեն նրանցից, ովքեր ապրում էին հազարավոր 
տարիներ առաջ: Դուք ունեք ավելի շատ գիտելիք և տեղեկատվություն, բայց դուք 
ավելի մեծ չեք, քան ցանկացած այլ սերունդ, որ եկել է ձեզնից առաջ: Մարդը 
մահկանացու է: Ոչինչ չի փոխվի այս առումով, մինչև Ես ձեզ Հավիտենական Կյանք 
բերեմ:

Դադար տվեք և մտածեք: Իմ Հրահանգները դեռևս նույնն են, ինչ Ես տվեցի 
մարդկությանը երկրի վրա Իմ եղած Ժամանակ: Միակ տարբերությունը հիմա այն է, 
որ գիտության մեջ առաջընթացի պատճառով շատ մարդիկ հավատացած են թե 



իրենք ավելի մեծ են, քան Աստված: Շատերն այնքան են հավատում իրենց 
անմահությանը, որ որոշել են չընդունել որ իրենք արարվել են Աստծո կողմից: 
Շատերը կարծում են թե իրենք ունեն Աստծո Օրենքները վերաշարադրելու  
զորությունը:

Շատերն են որոշել կանգնեցնել մի նոր բաբելոնյան աշտարակ, և երբ դա անեն, այն 
գլորվելով կկործանվի Իմ Հոր Ձեռքի մի շարժումով: Այդ ժամանակ մարդիկ 
կհասկանան, որ կյանքը կարող է միայն գոյություն ունենալ Աստծո հետ և Աստծո 
համար, Նրա Կամքին համապատասխամ: Կյանք չկա առանց Աստծո:

Ձեր Հիսուս

 

Շատ շուտով դժոխքը պաշտոնապես կհայտարարավի 
մի վայր, որ գոյություն չունի
Կիրակի, 12 հունվարի, 2014թ., ժ. 20:28

Իմ սիրելի աղջի՛կ, եթե Ես՝ Հիսուս Քրիստոսը, չխոսեի աշխարհի հետ այս ժամանակ, 
շատ հոգիներ երբեք չէին մտնի դրախտի դարպասներից ներս:

Այնքան շատ երախտամոռ հոգիներ այլևս չեն ենթարկվում Իմ Օրենքներին,և  ուստի, 
ստեղծում են իրենց սեփական մեկնաբանությունները, որոնք Ինձ համար նողկալի 
են: Ճշմարտությանն առնչվող կանոններ տրվել են մարդկությանը որպես Ընծա, 
որպես միջոց՝ մարդու համար հնարավոր դարձնելու վաստակել փրկության 
իրավունքը: Մի՞թե չգիտեք, որ չեք կարող ապրել Աստծո Օրենքների ձեր սեփական 
տարբերակով, իսկ հետո ակնկալել մտնելու դրախտ:

Մարդու ամբարտավանությունը գրավել է խոնարհության ոգու տեղը: Մարդն այլևս 
չի ծառայում Աստծուն այն ձևով, ինչպես նրան հրամայվել է ծառայել: Դրա փոխարեն 
նա իր սեփական երևակայությունից ստեղծում է մի տեսիլք, թե ինչպիսին պետք է 
լինի երկինքը: Այսօր Իմ ոչ մի սպասավոր, նրանք, ովքեր նշանակված են Ինձ 
սպասավորելու համար, երբեք չի նշում դժոխքի գոյությունը: Դժոխքի անվան սոսկ 
հիշատակումը ճնշում է Իմ սրբազան սպասավորեներին, քանի որ նրանք վախենում 
են այն ծաղրից, որին կենթարկվեն աշխարհիկ հասարակության կողմից, որը 
խաբված է: Դժոխքը տուն է շատ խեղճ հոգիների համար, և որքան է Ինձ ցավ 
պատճառում տեսնել ոչինչ չկասկածող հոգիներին, որ ընկղմվում են սարսափի 
անդունդը այն պահին, երբ իրենց վերջին շունչն են քաշում:

Աստծո զավակներին պետք է ասվի հիմա այն հոգիների համար աղոթելու 
հրատապության մասին, ովքեր կույր են Ճշմարտության հանդեպ: Շատ շուտով 
դժոխքը պաշտոնապես կհայտարարվի մի վայր, որ գոյություն չունի: Հոգիներին 
կասվի, որ Աստծո բոլոր զավակներին, երբ ապրում են խելամիտ և արժանապատիվ 
կյանքով, ակնախ նրանից հավատում են Աստծուն թե ոչ, կտրվի Հավիտենական 
Կյանք: Բայց դա կլինի մի սուտ: Վերադարձ չկա դժոխքից: Այն հավիտենության 
համար է:

Շատ հոգիներ, ովքեր արտաքնապես ժխտել են Ինձ, թե՛ անձնապես, թե՛ 
հարապարակայնորեն, տանաջվում են դժոխքում: Նրանց դառը ափսոսանքն ավելի է 



վատանում իրենց սոսկալի ցավոտ տառապանքով և սատանայի ատելությամբ: Հենց 
որ նրանք հայտնվում են դժոխքում, սատանան բացահայտում է ինքն իրեն նրանց իր 
ողջ չար և դաժան ձևերով, և նրա ատելությունը նրանց հանդեպ լցնում է նրանց ամեն 
վայրկյան: Նրա հանդեպ նրանց ամբարյացկամությունը, այն նույն գազանի հանդեպ, 
ում իրենք պատիվ են մատուցել երկրի վրա իրենց կյանքի ընթացքում, նրանց ցավի 
մեծ մասի պատճառն է: Բայց ամենամեծ տառապանքն առաջնում է Ինձնից նրանցից 
անջատված լինելու և իրենց զգացած խավարի ցավի պատճառով:

Ցանկացած մարդ, ով Իմ Անվամբ, ասում է ձեզ, թե դժոխքը գոյություն չունի, 
հետաքրքրված չէ օգնելու ձեզ, որ փրկեք ձեր հոգին: Եթե համոզված եք, թե դժոխքը 
գոյություն չունի, սխալմամբ ենթադրում եք, թե մեղքը էական չէ:

Չեք կարող ծառայել Ինձ, եթե հավատացած եք թե մեղքը գոյություն չունի: Չեք կարող 
ապրել փառահեղ կյանք Իմ Թագավորությունում, եթե չեք խնդրում Ինձ ներել ձեր 
մեղքերը: Սա է նոր, շուտով ներմուծվելիք վարդապետության միջուկը, որը ձեզ 
կստիպեն կուլ տալ: Սա է, երբ խորամանկորեն կխաբվեք, որ մերժեք 
նախապատրաստել ձեր հոգին Տիրոջ Մեծ Օրվա համար, երբ Ես կգամ ձեզ Իմը 
հայտարարելու համար:

Ես ասում եմ սա ձեզ նախազգուշացնելու համար, այլ ոչ թե վախեցնելու: Ես 
աղերսում եմ ձեզ ընդունել մեղքը որպես ձեր կյանքի մի մաս, բայց Ես կոչ եմ անում 
ձեզ շարունակել խուսափել յոթը մահացու մեղքերից, քանի որ երբ խուսափեք, կլինեք
Իմ Շնորհի մեջ: Դուք պետք է միշտ խոստովանեք ձեր մեղքերը: Արեք այդ ամեն օր: 
Խոսեք Ինձ հետ և խնդրեք Ինձ, որ ներեմ ձեզ: Ձեզնից նրանք, ովքեր չեն կարող 
ստանալ Խոստովանության Խորհուրդը, նրանք, ովքեր հետևում են շատ հավատների 
և կրոնների, ապա դուք պետք է ընդունեք մեղքերի բացարձակ թողության Ընծան, որը
Ես տվել եմ ձեզ (խաչակրաց աղոթք 24):

Հոգ տարեք ձեր հոգուն, քանի որ ձեր հոգին է, որ ապրելու է ընդմիշտ: Դուք 
հավիտենությունն ապրելու եք երկու տեղերից միայն մեկում՝ դժոխքում կամ Իմ 
Թագավորության մեջ:

Ձեր Հիսուս   

Հայր Աստված. Ես գալիս եմ հավաքելու համար 
հավատարիմներին: Իմ Ժամանակը շուտով է, քանի որ 
Իմ Որդու Գթասրտությունը գրեթե ձեզ վրա է
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Ես Հայր Աստվածն Եմ: Ես Եմ Ով Եմ: Ես ձեր Արարիչն եմ՝ Ալֆան և Օմեգան: 

Իմ սիրելի աղջի՛կ, լսիր Ինձ, քանի որ Ես հայտարարում եմ, որ մարդկային ռասան 
կործանումից փրկելու համար Իմ Միջամտությունը կատարվելու վրա է: 

Երբ չարի մասին չես լսում, չի նշանակում որ այն գոյություն չունի: Մի չար 
գործողություն է պլանավորվում՝ պատերազմ առաջ բերելու, որի միակ նպատակը 
որքան հնարավոր է շատ մարդկանց ոչնչացնելն է: Իմ զավակների դեմ չար 
արարքներ գործելու մարդու կարողությունը երբեք այսքան մեծ չի եղել: Տեխնոլոգիա 
արտադրելու մարդու կարողությունը երբեք այսքան մեծ չի եղել, բայց այդ գիտելիքը 



չարաշահվում է մեծ մասշտաբով, և ձեր կյանքի յուրաքանչյուր մասը վերահսկելու 
պլանները առաջացած էտապում են:

Նրանք՝ Իմ թշնամիները, ցանկանում են վերահսկել այն, ինչ դուք ուտում եք, խմում և 
այն ամենն, ինչ անում եք՝ տարածելու համար Ճշմարտությունը ինչպես Ես եմ տվել 
ձեզ: Նրանք չեն հանգստանա մինչև այն օրը, երբ վերահսկեն ձեր երկրները, ձեր 
ֆինանսներն ու առողջությունը: Մինչ այդ պլաններն ակնհայտ կդառնան, նրանք 
կղեկավարեն նաև բոլոր կրոնները: Որովհետև այնքան շատերը չեն հավատում Իմ 
Գոյությանը, քիչ դիմադրություն կլինի Ինձնից հոգիներ գողանալու նրանց դիվային 
պլանի դեմ:

Երբ մարդը հավատում է թե կարող է մրցման կանչել Աստծուն, ապա նա իրականում 
չգիտի թե Ով Եմ Ես: Եթե նա չգիտի թե Ով Եմ Ես, ուրեմն նա ոչինչ չգիտի: Նրա սիրտը
կարծրացել է, նրա ինտելեկտը՝ բթացել, նրա հոգին՝ դարձել կապար:

Նա, ով ինքն իրեն հեռացնում է Ինձնից, կորած է: Նա, ով պայքարում է Իմ դեմ Իմ 
զավակների հոգիները գողանալու մտադրությամբ, մեռած է Ինձ համար, իսկ նրա 
ճակատագիրը՝ դատապարտված:

Ես կմիջամտեմ հիմա՝ դադարեցնելու համար այդ սոսկալի, չար ոճրագործությունը 
նյութվելուց: Հետո, երբ Ես վերջացնեմ, Ես կբացեմ ձեր աչքերը, կձգեմ ձեր սրտերը և 
կլցնեմ ձեզ զարմանքով: Շուտով Ես կբացահայտեմ Ճշմարտությունը, որովհետև 
ձեզնից այնքան շատերն այլևս չեն հավատում դրան:

Ես Եմ այն ամենն ինչ է, և լինելու է: Ես ձեր Հայրն Եմ, Ամենաիմաց, Ամենատես, 
Ամբողջովին Սեր և Ամբողջովին Գթասրտություն: Ես գալիս եմ հավաքելու 
հավատրիմներին: Իմ Ժամանակը շուտով է, քանի որ Իմ Որդու Գասրտությունը 
գրեթե ձեզ վրա է:

Ձեր սիրող Հայր
Աստված Ամենաբարձրյալ

 

Երբ Իմ Եկեղեցին վեր է պահում Աստծո Խոսքը, դուք 
պետք է մնաք հնազանդ Իմ Եկեղեցուն
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ Իմ սպասավորները, Իմ հետևորդները և բոլոր նրանք, ովքեր 
իրենց Իմն են համարում, ասում են թե իրենք սիրում են Ինձ, դա նշանակում է երկու 
բան: Նրանք սիրում են Ինձ որովհետև ընդունում են Իմ Խոսքը և պատվում են Ինձ՝ 
հայտարարելով Ճշմարտությունը:

Երբ սիրում եք Ինձ, պետք է մնաք հավատարիմ Իմ Սուրբ Խոսքին: Դա նշանակում է 
հնազանդ լինել Իմ Խոսքին ամեն ինչում, որ առնչվում է Ճշմարտությանը: Երբ 
հայտարարում եք Իմ Խոսքի Ճշմարտությունը, որպես Իմ սրբազան սպասավորներ, 
դուք պետք է մնաք հնազանդ Աստծո Խոսքին:

Երբ Իմ Եկեղեցին վեր է պահում Աստծո Խոսքը, դուք պետք է մնաք հավատարիմ Իմ 
Եկեղեցուն: Բայց, երբ գա օրը, երբ նրանք, ովքեր իշխանություն ունեն Իմ Եկեղեցու 
ներսում, այլևս չհռչակեն Ճշմարտությունը, ապա դուք պետք է մնաք հնազանդ միայն 
Ինձ: Քանի որ Ես Եկեղեցին Եմ: Առանց Ինձ՝ ձեր Հիսուսի, չկա Եկեղեցի:



Երբ միջամտում են Իմ Խոսքին, իսկ այնուհետև՝ հարմարեցնում, այն այլևս Իմ Խոսքը 
չի լինի: Դուք կարող եք հնազանդ լինել միայն Աստծո Ճշմարիտ Խոսքին: Եթե հետևեք
մի նոր, մարդու կողմից պատրաստված վարդապետության, որը կփոխարինի Իմ 
Սուրբ Խոսքին Իմ եկեղեցիներում աշխարհով մեկ, ապա, նրանք, ովքեր 
պատասխանատու են այդ սրբապղծության համար, կմերժեն Ինձ: Միայն մնացեք 
հավատարիմ նրանց, ովքեր հռչակում են Աստծո Խոսքը, քանի որ, եթե Իմ Խսքը չէ, 
ուրեմն՝ Աստծուց չէ:

Աստծո ԽոսքՆ Անձեռնմխելի է: Այն երբեք չի փոխվի որևէ մեկի կողմից: 
Հնազանդությունն Իմ Եկեղեցուն կարևոր է: Աստծո Խոսքին հնազանդությունն է 
վճռորոշը, եթե դուք քրիստոնյա եք: Այն օրը, երբ Աստծո Խոսքը փոխարինեք մարդու 
կողմից պատրաստված փոխարինողով, կլինի այն օրը, երբ դուք չեք ենթարկվի 
Աստծուն:

Դուք կարող եք միայն հավատարիմ մնալ Իմ Աչքում, երկրի վրա Իմ Եկեղեցում, եթե 
Ճշմարտությունը վեր է բարձրացված: Դուք երբեք չպետք է վախենաք հռչակել 
Ճշմարտությունը, որովհետև միայն Ճշմարտությունը ձեզ ազատ կարձակի:

Ձեր Հիսուս

Այդ նոր և արագորեն ստեղծված հիերարխիան կգրավի 
Իմ Եկեղեցին
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ճշմարտությունը բաժանում է: Այն միշտ բաժանել է: Երբ մի մարդ 
ասում է, թե ինքը գիտի ճշմարտությունը, մեկ ուրիշը կմերժի այն: Բայց երբ 
Ճշմարտությունը գալիս է Աստծո Խոսքից, այն կառաջացնի ամենամեծ բաժանումը: 
Շատերն են վախենում Ճշմարտությունից, քանի որ այն միշտ չէ որ հաճելի է, և 
սակայն, առանց Ճշմարտության դուք կապրեիք մերժման մեջ: Երբ ապրում եք Աստծո
Խոսքի մերժման մեջ, երբեք ճշմարիտ խաղաղություն չեք գտնի ձեր սրտերում:

Երբ գիտեք Ճշմարտությունը, որը պարունակվում է Իմ Հոր Գրքում, ապա գիտեք 
Տիրոջ Ճանապարհը և պետք է հետևեք այդ ուղուն մինչև ձեր վերջին շունչը: Մի 
շեղվեք դրանից: Բայց եթե Իմ Խոսքին միջամտեն, վերաշարադրեն և ոչնչացնեն, 
վստահաբար, դուք երբեք չեք ընդունի դա: Դա լավ է: Բայց եթե նոր 
վարդապետություններ, որոնք տարբերվում են Իմ Սուրբ Խոսքից, ներկայացվեն ձեզ 
Իմ եկեղեցիների տանիքներից ներս, այդ դեպքում ի՞նչ կանեք դուք:

Կընդուե՞ք սուտ՝ Ճշմարտության փոխարեն: Կընդունե՞ք մի վարդապետություն, որն 
անսուրբ է Իմ Աչքում:

Պատասխանը պետք է լինի՝ ոչ: Դուք երբեք չպետք է մերժեք Իմ Խոսքը որևէ մեկի 
համար: Ո՛չ մեկի, նույնիսկ եթե նրանք հագնված են Իմ Եկեղեցու հիերարխիայի 
ժանյակներով, մուրացկանի, թագավորի կամ արքայազնի պես, ով էլ որ պահանջի որ 
ընդունեք Իմ Խոսքին վերաբերող մի նոր վարդապետություն, Ինձնից չի գալիս:

Իմ Եկեղեցին զգուշորեն ոչնչացվում է ներսից, և յուրաքանչյուր մաս մասնատվում է: 
Մինչ կապերը թուլացվում են, և հավատարիմ սպասավորներն՝ անտեսվում, իսկ 
այնուհետև՝համարվում են այլևս ոչ պիտանի, ճանապարհը կմաքրվի՝ 
հայտարարելու համար դժոխքից /եկած/ վարդապետությունները:



Վայ այն քահանաներին, եպիսկոպոսներին և կարդինալներին, ովքեր 
կհամարձակվեն պաշտպանել Աստծո Խոսքը, քանի որ նրանք ամենաշատը 
կտառապեն: Մինչ ոմանց կհեռացնեն համայնքից և կմեղադրեն հերձվածության մեջ, 
չնայած նրանք միայն կխոսեն Աստծո Ճշմարիտ Խոսքի օգտին, մյուսները չափազանց 
թույլ կլինեն: Շատ խեղճ սրբազան սպասավորներ տեղի կտան ճնշումներին՝ 
մերժելու համար Աստծո Օրենքները: Եթե նրանք չհամաձայնեն փարվել ստերի 
վարդապետությանը, կնետվեն գայլերին: Նրանք, ում հավատն արդեն թուլացած է և 
սիրում են աշխարհիկ բաները և իրենց ոգիներում ունեն դաժան նկրտումներ, 
առաջինը կկանգնեն շարքում՝ հավատարմություն տալու նոր <<երդումին>>:

Այդ նոր և արագորեն ստեղծված հիերարխիան կգրավի Իմ Եկեղեցին: Նրանք 
կեղծիքներ կհռչակեն Աստծո Անվամբ և իրենց հետ կտանեն հավատարիմների շատ 
անմեղ հոգիներ: Միաբանություններին հիմարաբար կառաջարկվի մի թույնի գավաթ՝
լցված ոչնչով՝ միայն հաց: Սուրբ Հաղորդությունն այլևս չի լցնի նրանց հոգիները: 
Շուտով նրանց կկերակրեն քարոզներով, որոնք կծաղրեն Աստծո Խոսքը, երբ 
կհռչակեն թե մարդու իրավունքներն ամենակարևոր վարդապետությունն է: Իսկ 
այնուհետև նրանք կհռչակեն ամենամեծ հերձվածությունը, թե մարդուն կտրվի 
Հավիտենական Կյանք, անկախ նրանից նա իր մեղքերի համար կապաշխարի, թե ոչ: 
Ահա այսպես նրանք կոչնչացնեն միլիոնավորների հոգիները:

Մինչ նրանք շարունակում են մասնատել Իմ Եկեղեցին ներսից դուրս, Իմ նվիրված 
քահանաներն ու հավատարիմ հետևորդները կվերակառուցեն Իմ Եկեղեցին՝ աղյուս 
առ աղյուս: Իմ Եկեղեցին, հասկանու՞մ եք, երբեք չի կարող մեռնել, քանի որ Ես դա 
թույլ չեմ տա:

Բոլոր քահանաները, բոլոր եպիսկոպոսները և բոլոր կարդինալները, որ պաշտոնանկ
կարվենև, կմնան Ինձ հավատարիմ, երբեք չեն լքի արդարներին կամ Իմ այն 
հետևորդներին, ովքեր օրհնվել են Իմաստության Ընծայով: Հետո, մինչ կեղծ գիտելիքը
կլցնի թույլ սպասավորների սրտերն Իմ Եկեղեցում, Սուրբ Հոգու Ընծան ոչ միայն 
կվառի Իմ մնացորդ եկեղեցու հոգիները, այլև կապահովի Լույսը բոլոր նրանց համար,
ում անուններն Ապրողների Գրքում են, դեպի Իմ դուռը:

Նախկինում երբեք Իմ աշակերտներն այնպես չեն փորձվել, ինչպես կփորձվեն 
ապագայում: Նրանց կտրվի Աստվածային Օգնություն, որպեսզի կարողանան փայլող
պահել Աստծո Լույսն աշխարհում, որը դանդաղորեն և ցավոտ կերպով կմխրճվի 
թշնամու՝ հակաքրիստոսի հայտնվելու պատճառով առաջացած խավարի մեջ: 

Ձեր Հիսուս

Յուրաքանչյու բառ, որ ասում ես այս Առաքելության մեջ, 
գալիս է Ինձնից: Յուրաքանչյուր գործողություն, որ 
կատարում ես, գալիս է Ինձնից
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Իմ սիրելի աղջի՞կ, հանգիստ եղիր ամեն անգամ, երբ կկանգնես այն բազմաթիվ 
խոչընդոտների առջև, որոնց դու և Իմ բոլոր հետևորդները ամեն օր դիմակայում եք 
հոգիներ փրկելու այս Աշխատանքում:



Միշտ հիշեք, որ սատանան երբեք չի դադարի տառապանք պատճառելուց այս և մյուս
առաքելությունները, որոնք վավերական են, քանի որ դրանք գալիս են Աստծուց: 
Վավերական առաքելությունները, որոնք Ես օրհնում եմ այսօր և որոնց Ես օրհնել եմ 
դարերի ընթացքում, միշտ տառապել են ընդդիմության պատճառով: 

Միայն այն առաքելություններն են այդպիսի ատելություն գրավում, որոնք 
ճշմարտապես Աստծուց են գալիս: Միայն ճշմարիտ մարգարեներն են ատելություն 
գրավում: Մովսեսը, Եղիան, Նոյը և Հովհաննես մկրտիչն ու նրանց նման ուրիշները 
ատելություն էին գրավում թույլ հոգիների վրա սատանայի ազդեցության 
պատճառով: Միայն Ես՝ Հիսուս Քրիստոսը, երկրի վրա Իմ գտնվելու Ժամանակ եղած 
հարյուրավոր մարգարեներից մեկը, գրավեցի այն տեսակի ատելություն, որը 
պարտադրվեց Ինձ: Եվ հիմա, միայն դու, վերջին մարգարեն, կգրավես այնպիսի մի 
ատելություն, որը երկար ժամանակ չի տեսնվել, չնայած, քեզ պես ուրիշներն էլ են 
տառապել վերջին ժամանակներում:

Երբ ստիպված ես դիմանալ ընդդիմության Աստծո Անվամբ, իմացիր, որ երբ Սուրբ 
Երրորդությունը ներկայացնում է Խոսքը մարդկությանը մարգարեի միջոցով, դա 
կլինի ամեանավատ տեսակի: Միայն քեզ տրվող Աստվածային Աջակցությամբ է, որ 
չես փախչում վախից: Իմ Հայրը պաշտպանում է քեզ, փոքրի՛կս, և ուստի, դու պետք է 
առաջ գնաս միշտ գիտենալով, որ Նա ցանկանում է հոգիներ քո շուրթերից ասված 
յուրաքանչյուր խոսքի համար, քո ձեռքով գրված յուրաքանչյուր խոսքի համար և 
յուրաքանչյուր հոգու համար, որին դու հասնում ես: Այդ ամբողջ տառապանքը կբերի 
Ինձ ավելի շատ հոգիներ:

Վստահ եղիր, որ Իմ Գահը պահանջելու համար վերադառնալու Իմ ժամանակը մոտ 
է, և մինչ այդ Օրն ավելի ու ավելի է մոտենում, շատ խորամանկություններ 
կօգտագործվեն քեզ այս Առաքելության մեջ վնասելու համար: Ամեն սուտ կնետվի 
քեզ վրա, ամեն քար՝ կշպրտվի, ամեն տառապանք՝ քո բաժինը, և Աստծո ամեն 
թշնամի՝ քո ճանապարհի վրա, ուր էլ որ շրջվես: Բայց, որպես մարդկության 
Ազատարար, Ես կվստահանամ, որ ամեն փուշ զգուշորեն հեռացվի, ամեն քար մի 
կողմ նետվի, ամեն արահետ մաքրվի, որպեսզի հաջողության հասնես Իմ Խոսքն 
աշխարհի առջև բերելու մեջ մի այնպիսի ժամանակ, երբ Ես ամբողջապես 
կմոռացվեմ:

Ես քայլում եմ քեզ հետ, աղջի՛կս: Իմ Ձեռքը քո ձախ ուսի վրա է, որպեսզի 
ապաստանեմ քեզ չարից, և Ես քեզ ուղղություն եմ տալիս ամեն ձևով: Յուրաքանչյուր 
բառ, որ դու արտասանում ես այս Առաքելության մեջ, գալիս է Ինձնից: 
Յուրաքանչյուր գործողություն, որ կատարում ես, գալիս է Ինձնից: Յուրաքանչյուր 
տառապանք, որ կրում ես, Իմն է: Քո կամքն Իմն է, քանի որ դու տվել ես այն Ինձ, և 
հիմա Ես ամողջապես բնակվում եմ քո ներսում: Երբ քեզ վիրավորում են, Ինձ են 
վիրավորում: Եր քեզ ծաղրում են, մերժում են Ճշմարտությունը: Երբ մերժում են 
Խոսքը, մերժում են Ինձ, բայց երբ ընդունում են Իմ Խոսքը՝ տրված քեզ, նրանք 
դառնում են Իմ մի մասը և, ուստի, նրանց նույնպես կտրվի Իմ Պաշտպանությունը:

Գնա հիմա, աղջի՛կս, և երբեք  մի շփոթվիր, երբ ատելություն է քեզ ցույց տրվում այս 
Առաքելության մեջ, քանի որ դու և բոլոր նրանք, ովքեր լսում են Իմ Կանչը այդ 
դեպքում կասկած չեք ունենա, թե Ում են ընդդիմանում: Ոչ թե ձեզ, այլ Ինձ՝ Հիսուս 
Քրիստոսին են նրաք մի կողմ հրում: Երբ Իմ կողմում եք, Ինձ հետ, Իմ մեջ և խոսում 
եք Իմ Խոսքը, դուք ճշմարտապես Աստծո զավակ եք:



Ձեր Հիսուս

Ձեր միջից ո՞վ այնքան ուժեղ կլիներ ընդունելու Իմ 
Տառապանքի Գավաթն այն ամենով, ինչ այն բերում է իր 
հետ
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ո՞ր մարդը ձեր միջից, ով իրեն հռչակում է Իմ սուրբ հետևորդ և 
պարծենում այդ փաստով, կվերցներ Իմ Գավաթը:

Ձեր միջից ո՞վ այնքան ուժեղ կլիներ ընդունելու Իմ Տառապանքի Գավանթն այն 
ամենով, ինչ այն բերում է իր հետ: Պաատսխանը՝ ձեզնից շատ քչերը: Եվ չնայած 
դրան դուք ձեզ արդարացված են համարում, երբ խարազանում եք Ինձ, Իմ ընտրյալ 
հոգիների միջոցով, ովքեր կամովին ընդունել են Իմ Գավաթը:

Ընտրյալ հոգիները, տեսանողները, մարգարեները և տեսնողներն ընդունում են Իմ 
Գավաթը, որովհետև նրանք տալիս են Ինձ իրենց ազատ կամքը Իմ պայմաններով, ոչ 
իրենց: Երբ դուք ձեզ հռչակում եք բանիմաց և լավ կարդացած Իմ Սուրբ Խոսքը և չեք 
ընդունում այն տառապանքը, որը կրում են Իմ խեղճ հալածված մարգարեները, ապա 
Ինձ չեք ճանաչում: Եթե Ինձ չեք ճանաչում, ապա չեք կարող Ինձ ճշմարտապես 
սիրել: Եթե չեք սիրում Ինձ, ուրեմն չեք տարածում Ճշմարտությունը: Դրա փոխարեն 
դուք Սուրբ Կտակարններում վերցնում եք այն մասերը  որոնք ամենից շատ են 
հարմար ձեզ, իսկ հետո օգտագործում դրանք որպես չափորոշիչ իմ մարգարեներին և
այն բոլոր ընտրյալ հոգիներին հարվածելու համար, ովքեր տանում են Իմ վշտալի 
Խաչը:

Երբ ոտնակոխ եք անում այլ հոգիների, դաժանորեն վարվում նրանց հետ Իմ Անվամբ,
դուք վարակված եք ատելությամբ: Ատելությունը գալիս է սատանայից: Այն Ինձնից չի
գալիս: Երբ գաք Իմ առջև Նախազգուշացման ընթացքում՝ Գիտակցության 
Լուսավորման ժամանակ, Ես ձեզ ցույց կտամ, թե դուք ինչպես եք Ինձ վիրավորել: 
Չնայած դրան, ձեզնից շատերը, որ մեղավորն են Իմ Սիրո Խոսքերը Իմ մարգարեների
դեմ ատելության խոսքերի շրջելու մեջ, հանդգնորեն կկանգնեն Իմ առջև: Քանի որ 
դուք այնքան եք լցված սեփական անձի հանդեպ սիրով և հպարտությամբ, որ 
նույնիսկ Ես՝ Հիսուս Քրիստոսը, կդժվարանամ ձեզ դեպի Ինձ բերել:

Ուրիշների հանդեպձեր ատելությունը բաժանում է ձեզ Ինձնից:

Ձեր Հիսուս

Մայր Փրկության. Այս վերջնական մեդալիոնը՝ բերված 
ձեզ իմ կողմից, Աստծո Գթասրտության միջոցով, 
միլիարդավոր հոգիներ կբերի դեպի Հավիտենական 
Կյանք
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Իմ սիրելի զավա՛կ, Աստված ցանկանում է փրկել յուրաքանչյուր անձնավորության, 
բոլոր հավատքներից, ինչպես նաև նրանց, ովքեր ժխտում են Նրա և Նրա Որդու՝ 
Հիսուս Քրիստոսի Գոյությունը: Ահա թե ինչու բոլոր տարիքի մարդիկ, բոլոր 
մշակույթներց և բոլոր հարանվանություններից, պետք է ստանան Փրկության 
Մեդալիոնը:

Յուրաքանչյուր հոգու, ում կտրվի մեդալիոն, նույնիսկ եթե այն հնարավոար չլինի 
օրհնել, կտրվի մի արտակարգ Ընծա: Դրանից շատ չանցած, Աստված նրանց մեջ 
կներարկի մի Շնորհ՝ մի ներքին հայեցողություն իրենց սեփական անօգնականության
և Աստծո Ամենակարող Սիրո գիտակցության հանդեպ: Նա կլուսավորի նույնիսկ 
ամենահամառ հոգիներին և նրանց, ում սրտերը քար են: Շուտով նրանք կփնտրեն 
Ճշմարտությունը, իսկ հետո կկանչեն Աստծուն, աղերսելով Նրան օգնել թեթևացնելու 
իրենց սրտերը և լցնելու իրենց Իր Մեծ Գթասրտությամբ:

Մի մերժեք Փրկության Մեդալիոնի Ընծան, որովհետև այս վերջնական մեդալիոնը՝ 
բերված ձեզ իմ կողմից, Աստծո Գթասրտության միջոցով, միլիարդավոր հոգիներ 
կբերի դեպի Հավիտենական Կյանք: Երբ իմ Հայրն ինձ հրահանգ տվեց ներկայացնել 
աշխարհին Ամենասուրբ Վարդարանը սուրբ Դոմինիկին, շատերը մերժեցին այն: 
Այսօր դեռևս շատերն են մերժում, քանի որ մտածում են թե այն ստեղծվել է իմ 
կողմից: Այն տրվեց ինձ, որպեսզի ով էլ որ այն ասի, կարողանա պաշտպանվել չարից:
Իմ բարեխոսությամբ է, որ հոգիների վրա հեղվում են հատուկ Շնորհներ և 
պաշտպանություն չարի ազդեցության դեմ:

Մի սխալվեք մերժելու այս մեդալիոնը, քանի որ այն ողջ աշխարհի համար է, և շատ 
հրաշքներ կապված կլինեն դրա հետ: Նրանք, ովքեր մերժում են այն կամ փորձում են 
արգելել ուրիշներին այն ընդունելուց, կմերժեն փրկությունը, հատկապես 
աթեիստները, ովքեր ամենաշատը կարիք ունեն Աստվածային Միաջամտության: 
Դուք միշտ պետք է դնեք այն մարդկանց, ովքեր ժխտում են Աստծուն, իմ Հոր Գահի 
առջև, և Գթասրտություն խնդրեք նրանց հոգիների համար:

Խնդրում եմ, ապահովեք, որ Փրկության Մեդալիոններով ապահովվեն որքան 
հնարավոր է շատերը:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության 

 

Հայր Աստված. Ազատ կամքը, տրված մարդկությանը, 
նշանակել է, որ Իմ զավակներից շատերն են հեռացել 
Ինձնից
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Իմ թանկագին աղջի՛կ, Իմ Կամքը թող լինի, քանի որ մարդու ազատ ընտրության 
ժամանակը՝ անել այն, ինչ իր սեփական ցանկության համապատասխան է, մոտենում
է ավարտին:

Ես տվել եմ մարդուն ազատ կամք: Դա մի Ընծա է: Ես շնորհել եմ այս Ընծան ուրիշ 
շատ այլ Ընծաների հետ, Իմ զավակներին: Չնայած նրանք ընտրում են հետևել իրենց 



սեփական կամքին նրա փոխարեն, ինչ Ես ցանկանում էի նրանց համար, Ես դեռևս 
հարգում եմ նրանց ազատ կամքը:

Ես սիրում եմ Իմ զավակներին առանց նախապայմանների: Ես երբեք չէի կարող 
չսիրել նրանց, չնայած նրանք վիրավորում են Ինձ այնքան շատ ձևերով:Ազատ կամքը,
տրված մարդկությանը, նշանակել է, որ Իմ զավակներից շատերն են հեռացել Ինձնից 
հօգուտ այն փայլփլուն խոստումների, որոնցով նրանք ամեն օր գայթակղվում են, երբ 
ձգտում են գեղեցկության, հարստության, հռչակի և իշխանության, որոնք բոլորն էլ 
հեռացնում են նրանց Ինձնից: 

Ես նրանց Ապաստանն եմ, բայց նրանք չեն հասկանում դա: Իմ մեջ նրանք կարող են 
գտնել ամեն ինչի սկիզբն ու վերջը, որ կարող է բերել նրանց հաճույք, խաղաղություն 
և սեր:

Չնայած չարն օգտագործել է ազատ կամքը, որը Ես տվել եմ մարդուն, նրան 
գայթակղեցնելու համար, Ես ետ կվերցնեմ բոլոր մեղավորներին Իմ Թագավորության 
մեջ, ուր նրանք կհասկանան, որ այն ամենն ,ինչ իրենք փնտրել են որ իրենց 
խաղաղություն բերի, չի կարողացել իրականացնել դա: Ժամանակը մոտ է, որ Իմ 
Թագավորությունն ավարտուն լինի: Հոգիները, Ես խոստանում եմ ձեզ, 
պարտադրված կզգան վազելով գալ Ինձ մոտ՝ իրենց սիրող Հոր մոտ, երբ ժամանակը 
գա: Հետո նրանք կթափեն սարդոստայնն իրենց աչքերից, իրենց սրտերի 
կարծրացաած պատյանները,  և իրենց հոգիների խավարը, և կփնտրեն Ինձ:

Զավակնե՛րս, միշտ վստահեք Իմ Մեծ Սիրուն՝ ձեզնից յուրաքանչյուրի հանդեպ, քանի
որ ուրիշ ի՞նչ կերպ կարող էր լինել: Դուք Իմն եք, ինչպես մի վերջույթ, Իմ Սրտի մի 
կտորը: Ձեզ հեռու հրել և ոչնչացնելը կնշանակեր կորցնել Ինձնից մի կտոր: Ուստի, 
երբ Ես անեմ վերջնական Կոչը և երբ ամեն միջոց արվի՝ ձեր սրտերը վերցնելու 
համար, շտապեք: Ես սպասելիս կլինեմ: Ես կվերցնեմ ձեզ և կընդգրկեմ ձեզ Իմ Սուրբ 
Թագավորության մեջ, հեռու ամեն վնասից:

Այդ Օրը, դուք կմոռանաք ձեր կամքը և կմիահյուսվեք Իմի հետ, որովհետև ձեզ 
համար օգուտ չի ունենա, հետաքրքրություն չի ունենա, որովհետև երբ գաք տուն Ինձ 
մոտ, մենք կմիավորվենք որպես մեկ:

Ձեր սիրող Հայր
Աստված Ամենաբարձրյալ

Մայր Փրկության. Այդ երևումները կսկսվեն այս 
գարնանը, ինչպես իմ Որդին է հանձնարարել
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Իմ սիրելի զավա՛կ, թող հայտնի լինի, որ ես մեկ անգամ ևս կերևամ բոլոր 
մարեմական քարայրներում, որոնց իսկությունը դարերի ընթացքում հաստատվել է 
իմ Որդու Եկեղեցու կողմից:



Ես կերևամ Սուրբ վայրերում՝ Լուրդում, Ֆաթիմայում, Լա Սալետում և 
Գադալուպում: Ես կերևամ նաև Գարաբանդալում: Այդ երևումները կսկսվեն այս 
գարնանը ինչպես իմ Որդին է հանձնարարել:

Ինձ կտեսնեն ընտրյալ հոգիներ, արևը գլխիս ետևում: Իմ գլխին կլինի փշե պսակը, 
որն իմ Որդին կրել է Իր խաչելության ժամանակ, և որին հյուսված կլինեն տասներկու
աստղեր, և որը կլինի որպես մի նշան բոլորին՝ հետևելու իմ օրինակին: Իմ դերը 
Աստծո բոլոր զավակներին Ճշմարտության Ուղիով առաջնորդելն ու նրանց իմ Որդու
մոտ տանելն է:

Երբ այդ երևումները տեղի ունենան, կասկած չի լինի, հատկապես նրանց մոտ ովքեր 
պատվում են ինձ, որ ես խոսում եմ Ճշմարտությունը երբ ասում եմ որ շուտով 
Վերջնկան Ուղին, որը կբերի ձեզ իմ Որդու մոտ այս վերջին ժամանակներում, լինելու
է Ճշմարտության Գրքի միջոցով: 

Երբ հետևեք ինձ՝ ձեր Մորը, ես ձեզ կվերցնեմ և կառաջնորդեմ դեպի իմ Որդին: Իմ 
Որդին շատ հրաշքներ է խոստացել, որպեսզի կարողանա բացել ձեր աչքերը իմ 
Առաքելության միջոցով աշխարհին տրված Իր մարգարեությունների հանդեպ: 
Շատերը չեն ընդունում, որ ես երևացել եմ այդ վայրերում և չեն ընդունում հոգիների 
փրկության գործում դրանց կարևորությունը: 

Երբ ես երևամ այդ վայրերում մի վերջին անգամ և ներկայանամ որպես Մայր 
Փրկության, այդ ժամանակ կիմանաք, որ սա իմ վերջին Առաքելությունն է, և որ բոլոր 
երևումները բերում են դեպի այս վերջին Առաքելությունը՝ բերելու համար աշխարհին
այն Փրկությունը, որը յուրաքանչյուր անձի իրավունքն է ի ծնե: 

Ուրախացեք, քանի որ այդ օրերը մոտ են, և երբ լսեք դրանց մասին, իմացեք, որ երբ 
այս մարգարեությունն իրականանա, ապա դա միայն ինձնից կարող է եկած լինել՝ 
ձեր սիրող Մոր՝ Փրկության Մոր, Աստծո Մոր կողմից: 

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության 

Իմ Մոր դերը՝ որպես Համա-Ազատարար, լավ և 
ճշմարտապես կհասկացվի ի վերջո
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ Իմ Մայրը կատարի մեկ վերջանական երևում Մարիամի 
երևումների վայրերում ամենուրեք, այդ ժամանակ պետք է իմանաք, որ աշխարհը 
կշրջվի և կվազի Ինձ մոտ վերջապես: Իմ սիրելի Մոր միջոցով է, որ ավելի շատ 
հոգիներ են բերվում դեպի Ինձ: Նրա դերը միշտ եղել է Ինձ ծառայելը՝ մարդու 
բարօրության համար: Եվ հիմա, Իմ Մոր դերը՝ որպես Համա-Ազատարար, լավ և 
ճշմարտապես կհասկացվի ի վերջո:

Ես յուրաքանչյուր հոգու հնարավորություն կտամ ականատես լինել Իմ Հզոր 
Միջամտությանը, որպեսզի կարողանամ դարձի բերել նրանց: Դարձի միջոցով Ես 
կարող եմ փրկել միլիոնավորների: Փրկության Խոստումը տրվեց Իմ կողմից և 
իրականացվեց Խաչի վրա Իմ մահվան միջոցով: Հիմա, Ես կհավաքեմ հոգիներին, 



կբերեմ նրանց Ինձ մոտ և այս Առաքելության միջոցով ամենուր կտարածեմ Իմ Խոսքի
Ճշմարտությունը:

Նրանց, ում երբեք չի տրվել Ճշմարտությունը, կներկայացվի այն ամենաառաջին 
անգամ: Նրանց, ում տրվել է Ճշմարտությունը, բայց մոռացել են այն, կհիշեցվի Իմ 
Խոստումի մասին: Նրանց, ովքեր գիտեն Ճշմարտությունը, բայց փոխել են այն 
որպեսզի հարմարեցնեն իրենց սեփական ցանկություններին, կհիշեցվի, որ միայն 
մեկ Ճշմարտություն կարող է լինել:

Ես բերում եմ Ճշմարտությունը մարդկությանը մի այնպիսի ժամանակ, երբ նրանց 
մտքերը շփոթված են, հոգիները՝ պատառոտված կասկածից, բայց Ես կթեթևացնեմ 
նրանց վախը: Միայն Ես՝ Հիսուս Քրիստոսը՝ նրանց Փրկիչը, ունեմ Զորությունը այս 
ձևով միջամտելու: Միայն Ես ունեմ Զորությունը նրանց խաղաղություն բերելու և 
տալու նրանց այն փրկությունը, որն իրավամբ պատկանում է նրանց:

Այս Առաքելության բոլոր թելերը հավաքվում են միասին՝ կազմելու համար 
պատկերը: Հետո, երբ տարբեր մասերը կապվեն և հարմարեցվեն միմյանց, ինչպես 
գլուխկոտրուկի կտորները, երբ բոլոր կտորները սկսեն միավորվել, վերջնական 
պատկերը պարզ կդառնա: Հետո դուք կգտնեք Իմ Ներկայությունն ամենուրեք, որ 
ամբողջությամբ կապված է Իմ Հոր կողմից աշխարհին շնորհված յուրաքանչյուր 
վավերական սուրբ առաքելության հետ, մինչև որ վերջապես ողջ Ճշմարտությունը 
պարզ դառնա յուրաքանչյուրին:

Իմ Հայրը խոստացել էր, որ աշխարհին կբացահայտի Ճշմարտությունը, 
Ճշմարտության Գրքի միջոցով, ինչպես կանխասացվել է Դանիել և Հովհաննես 
մկրտիչ մարգարեներին: Իմ Հայրը բերում է ձեզ Ճշմարտությունն այս ժամանակ 
հիմա, բայց Նա անում է այդ կտոր առ կտոր, քիչ քիչ, մինչև որ վերջնական մասը 
կազմի ամբողջը: Միայն այդ ժամանակ Ճշմարտության Գիրքը իմաստ կունենա: 
Միայն այդ ժամանակ կհաղթահարվեն վերջնական խոչընդոտները, երբ 
մարդկության մեծամասնությունը կերգի և կուրախանա ակնկալելով Իմ Երկրորդ 
Գալուստը: Միայն երբ Իմ Առաքելությունն ավարտվի, Մեծ Օրը կհայտարարվի 
աշխարհին:

Գնացեք խաղաղությամբ և իմացեք, որ երբ ձեր ողջ վստահությունը դնում եք Ինձ 
վրա, Ես կարող եմ ավարտել Իմ Հոր Ուխտի վերջնական մասը և ձեզ վերցնել Նրա 
Ամենակարող Թագավորության տիրույթի մեջ:

Ձեր Հիսուս

Պլանը՝ հեռացնելու Իմ ամեն մի հետք, սկսվել է
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբեք թույլ մի տուր, որ նրանց տեսակետները, ովքեր իրենց 
սրտերում դառնություն ունեն այս Աշխատանքի դեմ, ստիպեն քեզ տատանվել 
հոգիների համար Իմ Առաքելության մեջ:

Ի՞նչ նշանակություն ունի եթե դու և Իմ սիրելի հավատարիմ հոգիները, ովքեր 
մերժում են շեղվել Աստծո Խոսքից, մերժվում են: Ի՞նչ նշանակություն ունի, ձեզ վրա 
վիրավորանք հեղում են, թե ոչ: Նրանց մարդկային կարծիքները, որոնք ժխտում են 
Խոսքը, ոչ մի հետևանք չունեն դեպի Հավիտենական Փրկության ձեր ձգտման մեջ: 



Երբ փառաբանում եք Ինձ և պատվում Իմ Սուրբ Խոսքը, ձեզ ամեն կողմից 
կգայթակղեն որ ձեր մեջքը շրջեք Իմ հանդեպ:

Այնքան շատերը կմերժեն այս Առաքելությունը մինչև որ սոսկալի ճշմարտությունը 
բացվի իրենց վրա, երբ իրենք ականատես կլինեն այն հայհոյություններին, որոնք 
դուրս կհեղվեն կեղծ մարգարեի բերանից: Երբ որևէ մեկը, ով հակասում է Սուրբ 
Երրորդության Գոյությանը, համարձակվում է հագնել բարձրագույն քահանայի 
զգեստները Իմ Եկեղեցու տանիքի տակ, իսկ այնուհետև փորձում է համոզել ձեզ թե 
այն, ինչ դուք իմացել եք որպես ճիշտ, մինչև այժմ, այլևս այդպես չէ, ապա կիմանաք, 
որ չարի ոգին հեղեղել է Իմ Եկեղեցին ներսից:

Երբ շրջապատվեք նոր գաղափարախոսություններով, նոր ուսմունքներով, և երբ ձեզ 
ասեն, որ մարդկային ռասան այսօր պահանջում է այդ փոփոխությունները, դա կլինի 
այն ժամանակը, երբ Աստծո Ցանկություններին այլևս չեն արձագանքում: Դրա 
փոխարեն, երբ մարդու կողմից պատրաստված վարդապետությունները, լի 
սխալներով և թերություններով, կհռչակեն թե այլևս մեղք գոյություն չունի, 
ժամանակը մոտ կլինի  որ Ես ոչնչացնեմ Իմ թշնամիներին, ինչպես կանխասացվել է:

Ավելի ու ավելի շատերը ձեզնից կարթնանան Ճշմարտության և այն սոսկալի 
անպատվության հանդեպ, որը կտրվի Ինձ՝ Հիսուս Քրիստոսին, երկրի վրա Իմ 
Եկեղեցու մեջ: Հավատարիմ սպասավորները կճանաչեն չարությունը, և այդ 
ժամանակ նրանցից շատերը կփախչեն: Բայց, երբ ժամանակը գա և այդ 
ընտրությունը դրվի ձեր բոլորիդ առջև, ցավոք, շատերը կլքեն Ինձ և կմասնակցեն 
հեթանոս պրակտիկաների մեջ:

Պլանը՝ հեռացնելու Իմ ամեն մի հետք, սկսվել է: Իմ Խոսքի Ճշմարտությունը 
կվերացվի ձեր սահմանադրություններում, դպրոցներում, մինչև, ի վերջո, այն 
կմերժեն Իմ Սեփական Եկեղեցում: Ձեզնից նրանք, ովքեր հավատացած են թե դա 
երեք չի կարող տեղի ունենալ, թե Աստված երբեք թույլ չի տա այդ բաները, սխալվում 
են: Այդ վայրագությունները թույլ են տրվել, մարդու վերջնական մաքրագործման մեջ,
նախքան Իմ Երկրորդ Գալուստը: Եթե զգոն չմնաք, անկախ նրանից թե որքան շատ եք
Ինձ սիրում, ձեզ կտանեն մասնակացելու մի շարք արարողությունների, որոնք 
Աստծուն չեն պատվի: Եթե նրանք Ինձ չեն պատվում, ապա դուք պետք է ինքներդ ձեզ
հարցնեք, ինչու՞ է դա: Ինչու՞ են այդ փոփոխությունները կատարվել և ինչու՞ այդքան 
հանկարծակի: Պատասխանը՝ ժամանակն է, քանի որ քիչ է մնացել:

Հոգիներ շահելու մրցավազքը երկու կողմից կհանգեցնի մի կատաղի մարտի: Մի 
կողմը կհամոզի ձեզ մերժել Աստծո Խոսքը՝ հօգուտ ստոր պրակտիկաների, որոնք 
կկռապաշտեն սատանային: Նրանք կհիմարացնեն նույնիսկ նրանց, ովքեր լավ գիտեն
Իմ Խոսքը, այնքան որ խորամանկորեն կներկայացնեն իրենց տեսակետը՝ Ինձ Իմ 
Եկեղեցուց հեռացնելու համար: Մյուս կողմը կտառապի ոչ միայն այս Պատգամների, 
այլև Աստծո Ճշմարիտ Խոսքի հանդեպ իրենց հավատարմության պատճառով, 
տրված աշխաարհին Իմ Հոր Գրքում:

Ձեր Հիսուս 



Հայր Աստված. Ես երկար ժամանակ համբերատար 
կերպով սպասել եմ, որ հավաքեմ Իմ զավակներին, 
նորից, Իմ Սուրբ Կամքի մեջ
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, որքան շատ ես դու վախենում, երբ դա այդքան անհրաժեշտ չէ: Երբ
Ես տալիս եմ աշխարհին այս մեծության Ընծա, դա արվում է պարտականության 
զգացումից դրդված, որը սերում է Իմ բոլոր զավակների հանդեպ Իմ ունեցած Մեծ 
Սիրուց:

Ես նախազգուշացնում եմ ձեզ, ձեզ բոլորիդ պաշտապանելու համար: Ես 
բացահայտում եմ ձեզ Իմ մի մասը յուրաքանչյուր Պատգամում, որը Ես տալիս եմ քեզ 
աշխարհի համար: Քեզ, աղջի՛կս, Ես ցույց եմ տալիս Իմ մեծ բաղձանքը՝ Իմ 
զավակներին մոտիկ դառնալու համար: Ես ցույց եմ տալիս քեզ Իմ Կարեկցանքը, Իմ 
Ուրախությունը, Իմ Անհավանությունը, Իմ Զայրույթը, Իմ Սերը և Իմ 
Գթասրտությունը: Ուրեմն ինչու՞ եք դուք վախենում Ինձնից, երբ Ես հասնում եմ այս 
ձևով: Դուք երբեք չպետք է վախենաք մի Հորից, Ով սիրում է Իր բոլոր զավակներին, և 
հատկապես՝ մեղավորներին, ովքեր բացահայտորեն պղծում են ամեն մի Օրենք, որ 
տրված է ձեզ Իմ կողմից՝ մարդկությանն Իմ Քնքշության մեջ բերելու համար:

Զավակնե՛րս, պատրաստ եղեք ընդունելու Իմ Մեծ Գթասրտությունը: Բացեք ձեր 
սրտերը Ինձ՝ ձեր սիրող Հորը ողջունելու համար: Նախապատրաստվեք ողջունել Ինձ 
և կանչեք Ինձ ամեն անգամ, երբ վախը սողոսկում է ձեր մտքերի մեջ, երբ փորձում եք 
հասկանալ այս Պատգամները: Այս Պատգամները եզակի են: Դրանք ներկայացվում 
են աշխարհին Սուրբ Երրորդության կողմից: Դրանք Իմ կողմից համարվում են 
որպես երկրի վրա ամենակարևոր Առաքելությունն այն ժամանակից ի վեր, երբ Ես 
ուղարկեցի Իմ միակ Որդուն՝ ձեզ ազատագրելու համար:

Սա՝ Իմ Խոսքը, պետք է ընդունվի գթառատ և շնորհակալ սրտով: Ողջունեք Իմ 
Խոսքերը: Բավարարված եղեք գիտենալով, որ ամեն ինչ, որ Է, մնում է և միշտ կմնա 
Իմ Հրամանի ներքո: Ես Եմ ամենն, ինչ է, և լինելու է: Բոլոր որոշումները, 
մարդկության ապագայի և աշխարհի ճակատագրի մասին, որ գալու է, մնում են Ինձ 
հետ: Ես երբեք դիտավորությամբ  չեմ վախեցնի ձեզ, զավակնե՛րս: Այն, ինչ Ես կանեմ,
ձեզ Իմ Թագավորության համար նախապատրաստելն է, որպեսզի դուք հարմար 
լինեք այնտեղ մտնել, երբ ոչ մի ցավ և վիշտ չի լինի այլևս:

Եղեք խաղաղության մեջ, Իմ գեղեցիկ, ցանկալի զավակնե՛ր: Դուք ամեն ինչ եք Ինձ 
համար: Ես ընդգրկում եմ այստեղ ձեզ բոլորիդ: Բոլոր մեղավորներին: Բոլոր նրանց, 
ովքեր չեն ընդունի Ինձ: Բոլոր նրանց, ովքեր կռապաշտում են սատանային: Իմ բոլոր 
հավատարիմ զավակներին: Նրանց, ում հոգիները գողացվել են: Դուք պատկանում եք
Ինձ, միայն: Ես թույլ չեմ տա որ որևէ հոգի անտեսվի Իմ այս վերջին փորձի 
ընթացքում, նախապատրաստելու աշխարհը Իմ սիելի Որդու Երկրորդ Գալուստին: 

Ձեզնից ոչ մեկը չի մնա առանց Իմ Գթասրտության Ձեռքի հպման: Թույլ տվեք Ինձ 
բացել ձեր սրտերը, որպեսզի օրհնվեք Իմ Ձեռքով:

Ասեք Ինձ. <<Սիրելի Հա՛յր, հասիր և դիպչիր իմ մարմնին և հոգուն Քո 
Գթասրտության Ձեռքով: Ամեն>>: Ես անմիջապես կպատասխանեմ ձեր կանչին:



Առաջ գնացեք, Իմ փոքրիկնե՛ր, և եղեք խաղաղության մեջ, քանի որ Իմ 
Միջամտությունը կլինի ձեր փրկարար Շնորհը, անկախ նրանից, թե որքան դժվարին 
կլինի առջևում սպասվող ժամանակահատվածը: Ես սպասելիս կլինեմ, որ բացեմ Իմ 
Նոր Դրախտի Դուռը, Սիրով Իմ Սրտում, մինչ Ես նշան եմ անում ձեզ գալ Ինձ մոտ՝ 
ձեր Հոր մոտ:

Ես համբերատար կերպով սպասել եմ երկար ժամանակ, հավաքելու համար Իմ 
զավակներին, նորից, Իմ Սուրբ Կամքի մեջ: Այդ Օրը մոտ է, և Իմ Սիրտը հրճվում է 
ակնկալելով այն պահը, երբ մարդը ետ կգա դեպի Իմ կողքին իրավամաբ իրեն 
պատկանող տեղը:

Ձեր սիրող Հայր
Աստված Ամենաբարձրյալ

Այսօր, ավելի քիչ մարդիկ են հավատում Աստծո Խոսքին,
քան երբևէ
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, թող ոչ մեկը չկասկածի որ կարող է գտնել Ճշմարտությունը Իմ Հոր
Գրքում՝ Ամենասուրբ Աստվածաշնչում: Խոսքն այնտեղ է, բոլորի համար, որ 
ականատես լինեն, ինչպես եղել է դարեր շարունակ: Սուրբ Աստվածաշունչը 
պարունակում է Ճշմարտությունը, և այն ամենն, ինչ ակնկալվում է մարդկությունից, 
մերկ դրված է նրա էջերին:

Մարգարեների և Իմ աշակերտների բերանից դուրս եկած ամեն ինչ, ովքեր 
ուղղորդություն էին ստանում Սուրբ Հոգու կողմից, պարունակվում է այնտեղ: 
Ճշմարտությունը պարունակվում է Խոսքի մեջ, այսինքն, Իմ Հոր Գրքի: Ուրեմն, ինչու՞ 
է մարդը հարցականի տակ դնում Խոսքի հավաստիությունը: Մարդուն տրված ամեն 
ինչ, հանուն իր հոգու, կարելի է գտնել Սուրբ Աստվածաշնչում:

Ճշմարտությունը մարսվում է հոգիների կողմից տարբեր ձևերով: Նրանք, ովքեր 
խոնարհ հոգիներ են և ընդունում են Աստծո Խոսքը, հարցականի տակ չեն դնում այն: 
Մյուսները վերցնում են այն և անտեսում նրա մասերը, մինչև որ այն այլևս չի 
նմանվում Ճշմարտությանը: Կան նաև այնպիսիք, ովքեր երբեք չեն ընդունի Խոսքը, 
որովհետև այն քիչ հետաքրքրություն է ներկայացնում նրանց: Նրանք տեսնում են 
Ճշմարտությունը, պարունակվող Սուրբ Աստվածաշնչում, որպես ոչինչ ավելի քան 
ֆոլկլոր:

Այսօր ավելի քիչ մարդիկ են հավատում Աստծո Խոսքին, քան երբևէ: Նրանք, ովքեր 
հավատում են, վերցնում են միայն այն հատվածները, որոնք հարմար են իրենց 
կենսակերպին, և հեռանում Աստծո Օրենքներից, որոնց հանդեպ իրենք 
հարազատություն չեն զգում: Այսօր, այն Ճշմարտությունը, որը սովորեցվում է, 
Աստվածաշնչում պարունակվողի ստվերն է միայն:

Ես խոսում եմ հիմա ձեզ հետ Ճշմարտության մասին երեք պատճառներով: Առաջինը՝ 
ձեզ Ճշմարտության Խոսքը հիշեցնելու համար է, որը պարունակվում է Իմ Հոր 
Գրքում: Երկրորդը՝ ամրապնդելու համար այն փաստը, որ դուք չեք կարող 
վերաշարադրել Աստծո Խոսքը: Երրորդը՝ որպեսզի Ես կարողանամ սնել Աստծո 
զավակներին Աստծո Խոսքով մի այնպիսի ժամանակ, երբ, շուտով, այն կհեռացվի 
ձեզնից: Ես անում եմ սա հիմա Ճշմարտության Գրքի միջոցով, որը խոստացված է 



/եղել/ ձեզ մարգարեների միջոցով: Եթե Ճշմարտությունը չի հարմարվում ձեզ հետ 
ինչպես հարկն է, ապա դուք չեք ընդունում Աստծո Խոսքը: Եթե չեք ընդունում Աստծո 
Խոսքը, ապա Ես չեմ կարող վերցնել ձեզ Իմ Նոր Թագավորություն և բերել ձեզ այն 
փրկությունը, որը Ես խոստացաել եմ ձեզ, երբ Ես մեռա ձեր մեղքերի համար Խաչի 
վրա:

Ձեր Հիսուս

Ես պետք է միջամտեմ՝ փրկելու համար մարդկությանը 
ինքնաոչնչացումից, նախքան Տիրոջ Մեծ Օրը
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ձեզ համար մի լացեք, այլ Իմ՝ ձեր Հիսուսի, Ով սգում և տառապում 
է այն արագության պատճառով, որով մարդկային ռասան ընկնում է անբարոյական և 
մեղսալից կյանքի մեջ:

Որովհետև Իմ Խոսքը մերժվել է այնքան շատերի կողմից այնքան երկար, շատերը 
ուղղություն կամ կարողություն չունեն, երբ հարցը գալիս է այն ընտրություններին, 
որոնք նրանք կատարում են իրենց կյանքում: Հոգիները, ովքեր հեռու են քշվել 
Ճշմարտությունից, ունեն միայն իրենց սեփական ցանկությունները և 
անձնասիրությունը իրենց առաջնորդելու համար: Անձնապաշտությունը, սեռական 
անբարոյականությունը, սեփական անձի մեծարումը և նյութական բարիքներ 
փնտրելը, խառնաշփոթություն են առաջացնում նրանց հոգիներում: Ոչ մի բան չի 
բավարարի և չի կարող բավարարել նրանց: Երբ նրանք հասնում են մեղքի խորքերը, 
դրանից հետո ակտիվորեն փնտրում են ուրիշների հոգիները՝ ծուղակը գցելու համար:
Դա այն պատճառով է, որ սատանան այն աստիճան է կլանել նրանց հոգիները, որ 
օգտագործում է նրանց՝ ուրիշ հոգիների ներքաշելու իր պիղծ թակարդի մեջ: 
Մարդկության բարոյականությունը սուզվել է այնպիսի խորքերի, որ չարի այդ ոգին 
ամեն օր միլիոնավոր հոգիների է հեղեղում: Ո՜հ, ինչպես է Իմ Ցավն ավելացել, և 
որքան շատ աշխատանք է անհրաժեշտ այդ ապականությունը մաքրելու համար: 
Կգա մի ժամանակ, երբ մարդկային ռասայի միայն մեկ երրորդին կտրվի շնորհը՝ 
վերծանելու տարբերությունը բարու և չարի միջև:

Նրանք, ովքեր ողջունում են չարը, ցանկացած ձևով, կներկայացնեն այն որպես լավ 
բան: Շուտով, չափազանց քաջ մարդ կպահանջվի, որ խոսի և հռչակի, որ. <<Սա սխալ
է>>, առանց հարձակման և անպատվության ենթարկվելու նրա համար, ինչը կդիտեն 
որպես ոչ բանական պոռթկում:

Ո՜հ, ինչպես կսուզվեն Աստծո զավակները: Կարծրացած սրտով, ուրիշների հանդեպ 
ատելությամբ, կարեկցանքի պակասով, ագահությամբ և բռնության հանդեպ կրքով, 
կավելանա նրանց թիվը: Նրանցով կհմայվեն աշխարհում, երբ տասնամյակներ առաջ 
նրանցից կվախենային: Ահա թե ինչու Ես պետք է միջամտեմ՝ փրկելու համար 
մարդկությանը ինքնաոչնչացումից, նախքան Տիրոջ Մեծ Օրը:

Սատանայի պլանը որքան հնարավոր է շատ հոգիներ ոչնչացնելն է: Իմ Պլանը այդ 
թունավորումը դադարեցնելն է, և Ես չեմ տատանվի ապահովել նշանները, որոնք 
անհրաժեշտ են ձեզ Աստծո Սիրո հանդեպ արթնացնելու և գալիք աշխարհին ինչպես 
հարկն է նախապատրաստվելու անհրաժեշտության համար:



Երբեք մի մերժեք Աստծո Ձեռքը: Երբեք մի անտեսեք Աստծո Խոսքը, քանի որ առանց 
դրանց դուք ոչինչ եք:

Ձեր Հիսուս

Մայր Փրկության, Հիշեք, որ սատանան ատում է այս 
Առաքելությունը, որովհետև միլիարդավոր հոգիներ է 
կորցնելու  դրա պատճառով
Ուրբաթ, 31 հունվարի, 2014թ., ժ. 15:27

Իմ սիրելի զավակնե՛ր, թող այս Առաքելության /հանդեպ/ ատելությունը 
չանհանգստացնի ձեր սրտերը: Դրա փոխարեն, խոնարհեք ձեր գլուխները 
շնորհակալությամբ երկրի վրա այս անհանգիստ ժամանակներում Ճշմարտության 
Գրքի Ընծայի համար:

Իմ սիրելի Որդուն՝ Հիսուս Քրիստոսին, տանջեցին, վիրավորեցին և կշտամբեցին 
երկրի վրա Նրա /գտնվելու/ ժամանակ, Ճշմարտությունը քարոզելու Իր 
Առաքելության ընթացքում: Նրանք, ովքեր գիտեին Աստծո Խոսքը, մերժեցին ընդունել
խոստացված Մեսիային, երբ Նա կանգնեց նրանց առջև: Նրա Խոսքերը ծվեն-ծվեն 
արվեցին, բայց չնայած դրան, չէին անտեսվում: Երբ Աստված խոսում է Իր 
մարգարեների միջոցով, և իմ Որդու՝ Ճշմարիտ Մեսիայի դեպքում, մարդու համար 
անհնարին է անտեսել Խոսքը: Նրանց համար, ովքեր չեն ընդունում Աստծո Խոսքը, 
երբ այն դուրս է թափվում մարգարեների բերաններից, անհնար կլինի շրջել իրենց 
մեջքը: Դրա փոխարեն, նրանց ատելությունը կտանջի իրենց, և իրենց սրտերում ոչ մի 
պահ խաղաղություն չեն զգա:

Իմ Որդու Խաչելության ընթացքում Նրա հետ վարվեցին կոպտորեն և տանջեցին մի 
չար նենգությամբ, որը նրանք, ովքեր խաչվում էին Նրա հետ այդ նույն օրը, չկրեցին: 
Չնայած նրանք դատապարտված հանցագործներ էին, իսկ իմ Որդու միակ հանցանքն 
այն էր, որ Նա խոսում էր Ճշմարտւթյունը: Երբ Ճշմարտությունը՝ Աստծո Խոսքը, 
ասվում է մարգարեների միջոցով, այն երկսայր սուր է: Այն բերում է ուրախություն և 
յուրահատուկ շնորհներ ոմանց, բայց մյուսներին այն բերում է վախ, որը կարող է 
ատելություն առաջացնել: Ուստի, երբ տեսնում եք ատելություն չար 
գործողությունների, ստերի և Խոսքը դիտավորությամբ շրջելու ձևով, իմացեք, որ այդ 
Առաքելությունը գալիս է Աստծուց: Բազմաթիվ կեղծ մարգարեները, ովքեր 
թափառում են երկրի վրա այս ժամանակ, այդպիսի հակազդեցություն չեն 
առաջացնում, քանի որ նրանք Աստծուց չեն գալիս:      

Հիշեք, որ սատանան ատում է այս Առաքելությունը, որովհետև միլիարդավոր 
հոգիներ է կորցնելու դրա պատճառով: Ուստի, նրանց համար, ովքեր հետևում են 
դրան /Առաքելությանը/, այն շատ դժվարին ճանապարհ կլինի: Ես կոչ եմ անում ձեզ 
զգուշանալ նրանցից, ովքեր ասում են թե իրենք գալիս են իմ Որդու Անունով, իսկ 
այնուհետև հռչակում են թե այս՝ Աստծո Խոսքը գալիս է սատանայից: Նրանք 
կատարում են հայհոյության ամենածանր սխալներից մեկը Սուրբ Հոգու դեմ: Աղոթեք,
աղոթեք. աղոթեք այդ խեղճ հոգիների համար: Զայրույթ մի զգացեք նրանց հանդեպ: 
Դրա փոխարեն դուք պետք է Գթասրտություն խնդրեք նրանց հոգիների համար:

Այս Առաքելությունը սատանայի չարությունից ապահովագրելու համար ես խնդրում 
եմ, որ դուք սկսեք ասել այս հզոր աղոթքը սատանային մերժելու համար: Երբ ասեք 



այս խաչակարաց աղոթքը առնվազն երկու անգամ շաբաթական, կօգնեք 
պաշտպանելու այս Փրկության Առաքելությունը և ավելի շատ հոգիներ բերելու 
Աստծո Թագավորության Տիրույթի մեջ:

Խաչակրաց աղոթք (132) մերժել սատանային՝ այս Առաքելությունը պաշտպանելու 
համար.

Ո՛վ Մայր Փրկության, արի օգնության այս Առաքելությանը: Օգնիր մեզ՝ Աստծո 
մնացորդ բանակին, մերժել սատանային: Մենք խնդրում ենք քեզ, որ ճզմես գազանի 
գլուխը քո կրունկով և հեռացնես բոլոր խոչընդոտները հոգիներ փրկելու մեր 
Առաքելության մեջ: Ամեն:

Զավակնե՛րս, դուք պետք է հիշեք, որ երբեք հեշտ չէ, երբ օգնում եք իմ Որդուն կրել Իր 
Խաչը: Նրա տառապանքը դառնում է ձերը, երբ դուք հռչակում եք ձեր 
հավատարմությունը Նրա հանդեպ: Ամբողջապես Նրան վստահելով և հաստատուն 
մնալով օգնելու Նրան՝ հոգիներ փրկելու ձեր ընթացքի մեջ, դուք ավելի ուժեղ եք 
դառնում: Ձեզ կտրվի խիզախությունը, ուժը և արժանապատվությունը, որ 
բարձրանաք ծաղրից, հայհոյությունից և գայթակղություններից վեր, որոնք կլինեն 
ձեր ամեն օրվա բաժինը մինչև իմ սիրելի Որդի Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ 
Գալուստի Օրը:

Գնացեք խաղաղությամբ: Ձեր ողջ վստահությունը դրեք իմ Որդու վրա և միշտ կանչեք
ինձ՝ ձեր սիրող Փրկության Մորը, որ գամ ձեզ օգնության հոգիների փրկությունը 
տարածելու ձեր Առաքելության մեջ:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության 

Նախապատրաստվեք միշտ, ամեն օր, այնպես, ասես թե 
Նախազգուշացումը վաղն է լինելու, քանի որ այն կգա 
ձեզ վրա հանկարծակի կերպով
Ուրբաթ, 31 հունվարի, 2014թ., ժ. 16:13

Իմ սիրելի աղջի՛կ, լսիր Ինձ հիմա, մինչ Ես խոսում եմ գալիք Նախազգուշացման 
մասին: Առանց Իմ Միջամտության, աշխարհի մեծ մասը կընկղմվի գազանի 
անդունդի մեջ և երբեք չի տեսնի Աստծո Լույսը: Առանց այդ Հրաշքի, միլիարդավոր 
հոգիներ կգնան դժոխք:

Ուստի ուրեմն, Ես պետք է հիշեցնեմ ձեզ, որ դուք պետք է նախապատրաստվեք այդ 
Իրադարձությանը, քանի որ այն կառաջացնի ահռելի ցավ և տառապանք շատերի 
համար: Դա կլինի այնպես, ասես շատերն են ընկղմվել քավարանի ամենաստորին 
մակարդակի մեջ, որը մաքրում է հոգուն մի հզոր տաքությամբ և ստեղծում զղջումի 
մի սոսկալի զգացողություն, որը պատճառում է մարմնի ցավ:

Շատ հոգիներ կուրախանան: Այնուամենայնիվ, նույնիսկ այն հոգիները, ովքեր մոտիկ
են Ինձ, նույնպես տառապանք կզգան երբ ստիպված կլինեն տեսնել իրենց սխալներն 
Իմ առջև: Սակայն ամոթը, որ նրանք կզգան, արագորեն կմոռացվի, քանի որ Իմ 
Գթասրտության Լույսը կկլանի նրանց և կլցնի նրանց Շնորհներով: Այն հոգիները, 
ովքեր ընդհանրապես չեն ճանաչում Ինձ, կհմայվեն, և շատերը կհավատան, թե իրենք



մահացել են և դատվում են Իմ կղմից վերջին Օրը: Նրանք նույնպես կուրախանան, 
երբ Ճշմարտությունը բացահայտվի իրենց: Իսկ այն խեղճ թշվառ հոգիները, ովքեր 
վայելում են իրենց մեղսալից կյանքը, մեծապես կտառապեն: Ոմանք կգլորվեն և 
կընկնեն Իմ Ոտքերի առջև և կպաշտպանեն իրենց աչքերն Իմ Լույսից, որովհետև Իմ 
առջև կանգնելու ցավը՝ միայնակ և անպաշտպան, չափազաանց շատ կլինի նրանց 
դիմանալու համար: Նրանք Իմ Գթասրտությունը չեն խնդրի, քանի որ Իմ հանդեպ 
նրանց ատելությունը խորն է:

Ի վերջո, այն հոգիները, ովքեր ամբողջապես մերժել են Ինձ և իրենց ամբողջությամբ 
մարմնով և հոգով տվել են չարին, կտառապեն մեծապես, ասես թե սողոսկել են 
դժոխքի խորքերը: Շատերն ի վիճակի չեն լինի դիմանալ Իմ Ներկայությանը և 
քարացած կընկնեն մեռած Իմ առջև: Մյուսները կփորձեն կանչել Ինձ, բայց չարը 
նրանց Ինձնից հեռու կքաշի:

Այնուամենայնիվ, Իմ կողմից այս հզոր Միջամտության տեղի ունենալուց հետո, 
միլիարդավոր մարդիկ դարձի կգան, և նրանք նույնպես կմիանան Իմ մնացորդ 
Եկեղեցուն՝ ապաշխարություն կրելու այն հոգիների համար, ովքեր ամբողջովին 
կտրել են իրենք իրենց Իմ Գթասրտությունից, որպեսզի օգնեն Ինձ՝ փրկել նրանց 
հոգիները:

Ամեն ինչ լավ կլինի, քանի որ վերջում, Ես Եմ Ամենայն Գթառատ, Ամենայն 
Բարություն, Ամենայն Սեր: Նրանց, ովքեր սիրում են Ինձ, կտրվի Իմ Սիրո Ընծան 
առատորեն: Իմ Սերը նրանց մեջ կվառի Իմ Տառապանքի Պատկերը, և դա 
կխրախուսի նրանց մեծ զոհողություններ անել կորած հոգիների մեղքերի քավության 
համար, ովքեր ամենաշատն ունեն Իմ Գթասրտության կարիքը:

Նախապատրաստվեք միշտ, ամեն օր, այնպես, ասես թե Նախազգուշացումը վաղն է 
լինելու, քանի որ այն կգա ձեզ վրա հանկարծակի կերպով:

Ձեր Հիսուս

Մեծ մասն այն ամենից, ինչը մարդկությունն ընդունում է
որպես սովորական բան, կշրջվի գլխիվայր և ներսից 
դուրս, բայց դա անհրաժեշտ է 
Շաբաթ, 1 փետրվարի, 2014թ., ժ. 19:53

Իմ սիրելի աղջի՛կ, այն դժբախտությունների պատճառով, որոնց  մարդկային ռասան 
ստիպված կլինի դիմանալ Մաքրագործման ընթացքում, սխալ կլիներ շփոթել նրա 
առաջացրած ցավը հուսահատության ցավի հետ:

Մեծ մասն այն ամենից, ինչը մարդկությունն ընդունում է որպես սովորական բան, 
կշրջվի գլխիվայր և ներսից դուրս, բայց դա անհրաժեշտ է: Երբ Մաքրագործումը 
վերջանա, մի նոր այգաբաց կհայտնվի, հանկարծակի և առանց նախազգուշացման, և 
նոր աշխարհը կներկայացվի Աստծո զավակներին:

Ես խնդրում եմ, որ, մինչ շատ ցավ կկրեն նրանք, ովքեր սիրում են Ինձ, ինչպես նաև 
նրանք, ովքեր չեն սիրում, ձեզնից ոչ մեկը երբեք չպետք է հավատա, թե հույս չկա: 
Դրա փոխարեն, ուրախացեք, որովհետև միայն սեր, ուրախություն, խաղաղություն և 
երջանկություն է սպասվում առջևում Իմ Նոր Դրախտում: Երբ աշխարհը մաքրվի 



մեղքից, և որքան հնարավոր է շատ հոգիներ մաքրագործվեն, այդ ժամանակ Ես կգամ
որպես Փեսացու՝ պատրաստ ողջունելու ձեզ: Այդ Մեծ և Փառահեղ Օրվան պետք է 
ակնկալել ուրախությամբ, հուզմունքով և ցանկանալով, քանի որ Իմ Սիրտը դուրս 
կպոռթկա և կմիանա ամբողջ աշխարհի հետ:

Նոր Սկիզբը ձեր հասանելիության սահմանում է: Դիմացեք այն ցավին ու 
տառապանքին որ տեսնում եք հիմա, քանի որ այն ոչինչ չի նշանակի երբ գաք Իմ 
Լույսի մեջ, երբ Ես կողողեմ ձեզ այն սիրով և երջանկությամբ, որին սպասել եք ձեր 
ողջ կյանքում, բայց որը ճշմարտապես չեք կարողացել ունենալ մինչև այդ:

Օգնեք Ինձ Իմ Բազուկների մեջ բերել այն հոգիներին, ովքեր կորած են Ինձ համար: 
Աղոթեք մեկդ մյուսի համար: Ուրախ եղեք: Եղեք հույսով լի: Եղեք խաղաղության մեջ: 
Անկախ նրանից թե ինչ է սպասվում առջևում, իմացեք, որ Իմ Սերն ավելի հզոր է, քան
ատելությունը: Իմ Զորությունն Ամենակարող է: Իմ Գթաստրությունն անվերջ է: Իմ 
Համբերությունը մեծ է:

Գնացեք խաղաղությամբ և ծառայեք Ինձ, մինչև վերջին օրը, քանի որ /դրա/ հաջորդ 
Օրը կլինի այն աշխարհի սկիզբը, որը վերջ չի ունենա, և որտեղ մահ այլևս չի լինի:

Ես սիրում և փայփայում եմ ձեզ բոլորիդ:

Ձեր Հիսուս

Մայր Փրկության. Բոլոր նրանք, ովքեր տարբեր 
հավատներից են, նույնպես պետք է սկսեն ասել իմ Սուրբ
Վարդարանը /աղոթքը/, քանի որ այն ձեզնից 
յուրաքանչյուրին կբերի մեծ պաշտպանություն
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Իմ սիրելի զավակնե՛ր, ես խնդրում եմ որ դուք աղոթեք իմ Ամենասուրբ Վարդարանը 
ամեն օր այժմվանից՝ պաշտպանելու համար այս Առաքելությունը սատանայական 
հարձակումներից: Իմ Ամենասուրբ Վարդարանն ամեն օր աղոթելու միջոցով դուք 
կթուլացնեք սատանայի և նրանց չարությունը, ում վրա նա ազդում է, երբ նա 
փորձում է հեռացնել հոգիներին Երկնքից եկող այս յուրահատուկ Կանչին հետևելուց:

Բոլոր նրանք, ովքեր տարբեր հավատներից են, նույնպես պետք է սկսեն աղոթել իմ 
Սուրբ Վարդարանը, քանի որ այն ձեզնից յուրաքանչյուրին կբերի մեծ 
պաշտպանություն: Ամենասուրբ Վարդարանը բոլորի համար է, և նրանց համար, 
ովքեր ցանկանում են օգտվել իմ պաշտպանությունից՝ մի Ընծա, որը ես ստացել եմ 
Աստծուց՝ հոգիներին չարից պաշտպանելուհամար:

Այնքան շատերին ձեզնից, սիրելի զավակնե՛ր, տառապանք կպատճառեն, մինչև 
հանգստանաք: Հակառակ դեպքում, դուք կհեռանաք այս Առաքելությունից: Աստծո 
թշնամիները կօգտագործեն ամեն մի զորություն, որ կարողանան կանգնեցնել ձեզ: 
Նրանք կկառչեն ձեզնից, կճչան ձեզ վրա մեղադրանքներ և կմեղադրեն ձեզ չար 
բաների մեջ: Անտեսեք դրանք և թույլ տվեք ինձ՝ ձեր սիրող Փրկության Մորը, ձեզ 
սփոփելու և տալու ձեզ այն ամբողջ պաշտպանությունը, որի կարիքն ունեք:



Երկրի վրա Իր Առաքելության ընթացքում իմ Որդուն դավաճանեցին այնքան շատ 
ձևերով: Նրանք սպասում էին Նրան գյուղերում, իրենց ձեռքերին քարեր ունենալով: 
Երբ նա անցնում էր՝ Իր հետ հարյուրավոր մարդիկ, նրանք Նրա վրա էին նետում այդ 
քարերը ծածկերի տակից, որպեսզի ոչ մեկը չիմանար թե ովքեր էին իրենք: Նրանք 
ատում էին Նրան, մատնում Նրան եկեղեցական իշխանություններին, տարածում չար
ստեր Նրա մասին և ասում, թե խոսում է չար լեզվով և հայհոյություն անում Աստծո 
դեմ: Չնայած դրան, նրանցից ոչ մեկը չէր կարողանում ճշտորեն բացատրել, թե 
ինչպես էր Նա մեղավոր այդպիսի բաներում: Այնուհետև նրանք շատ ժամանակ էին 
անցկացնում, ստիպելով Նրա աշակերտենրին որ մերժեն Նրան: 
Նրանցից /աշակերտներից/ շատերը մերժեցին: Իսկ փարսեցիները ցանկանում էին, 
որ բոլոր նրանց, ովքեր երկրպագություն էին անում տաճարում, թույլ չտրվեր նորից 
մտնել Աստծո Տուն, եթե շարունակեին հետևել իմ Որդուն: Եվ նրանցից շատերը 
դադարեցին հետևել իմ Որդուն: Այդ նույն հոգիները դառն ու վշտալից արցունքներ 
թափեցին իմ Որդու խաչվելուց հետո, քանի որ միայն այդ ժամանակ հասկացան, թե 
ինչպես են վատություն արել Նրան:

Նույնը ճիշտ կլինի այս Առաքելության մասին, որը հարթում է Տիրոջ ճանապարհը և 
իմ Որդու Երկրորդ Գալուստի համար Մեծ Օրը: Ամեն ջանք կարվի՝ թուլացնելու 
համար Մնացորդ Եկեղեցին: Ամեն ջանք կարվի՝ թուլացնելու համար ձեր 
վճռականությունը: Ամեն պլան կստեղծվի՝ խրախուսելու համար ձեզ որ ձեր մեջքը 
շրջեք ձեր սեփական և ուրիշների փրկության հանդեպ:

Դուք երբեք չպետք է թույլ տաք, որ չարի ոգին թուլացնի ձեր հոգին, թուլացանի ձեր 
հավատը կամ խրախուսի ձեզ մերժել իմ Որդուն: Երբեք մի կորցրեք վստահությունն 
իմ Որդու համդեպ, ոչ էլ մարդուն Նոր Սկիզբը բերելու համար նորից գալու Նրա 
Խոստումի հանդեպ: Նա երբեք չի թողնի ձեզ: Նա հասկանում է թե որքան դժվար է ձեզ
բոլորիդ համար, այն ցավը, որը դուք կրում եք, ինչպես նաև այն զոհողությունները, 
որոնք անում եք Նրա համար:

Հիշեք, որ դուք Նրանն եք, և երբ դուք ճշմարտապես Նրա մի մասն եք ու հանձնվում 
են Նրան, դուք դառնում եք Նրա Լույսի մի մասը: Աստծո Լույսը, որը ներկա է 
հոգիների մեջ, դուրս է հանում խավարը, որը ներկա է ուրիշ հոգիներում: Երբ 
սատանան օգտագործում է հոգիներին այդ ձևով, նա իր կատաղությունը հայտնի և 
զգալի է դարձնում: Երբ առարկություններ են բարձրանում այս Առաքելության դեմ, 
որն օրհնվում է Աստծո կողմից, ապա դրանք երբեք բանական կամ հանգիստ չեն 
լինի: Ցույց տրվող կատաղությունը կլինի մի պարզ նշան, թե որքան շատ է այս 
Առաքելությունն ատված սատանայի կողմից: Ահա թե ինչու իմ Սուրբ Վարդարանը 
պետք է ասվի, ամեն օր, ձեր բոլորիդ կողմից, այս Առաքելությունը պաշտպանելու 
համար:

Միշտ վստահեք իմ ցուցումներին, որովհետև իմ Որդին ինձ ասել է, որ օգնեմ ձեզ այն 
ճնշումների դեմ, որոնց ստիպված կլինեք դիմանալ հանուն Նրա:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության



Քանի որ աճում է նրանց թիվը, ովքեր հետևում են 
սատանային, նրանք ամեն կերպ կաշխատեն 
հրապարակավ հռչակել իրենց երկրպագությունը դևին
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, դու կճանաչես Իմ աշակերտներին, ոչ միայն պարզապես իրենց 
հավատով, այլև՝ գործերով: Իմաստ չունի ասել թե սիրում եք Ինձ, եթե չեք ապրում 
ձեր հավատքը ձեր մտքերի, խոսքերի և արարքների  միջոցով: Միայն պտուղներով, 
որ տալիս եք, կարող եք ճշմարտապես ասել, թե դուք Իմ նվիրյալ աշակերտն եք: Երբ 
ասում եք, թե սիրում եք Ինձ, չեք կարող մերժել նրանց, ովքեր ձեզ կանչում են 
օգնության, նրանց, ովքեր սարսափելի կարիք ունեն սփոփանքի: Դուք չեք 
խուսափում օգնել ուրիշներին, ովքեր հալածվում են կամ ցավի մեջ են, եթե 
ճշմարտապես Իմն եք: Դուք դաժանորեն կամ չարությամբ չեք խոսում ուրիշ հոգու 
մասին, եթե հավատարիմ եք Իմ Ուսուցումներին:

Մյուս կողմից, դուք կկարողանաք հստակորեն ճանաչել նրանց, ովքեր պատվում են 
Ինձ, այն պտուղներով որ նրանք բերում են: Նրանք երբեք չեն վախենա հռչակել 
Աստծո Ճշմարիտ Խոսքը: Նրանք միշտ կխոսեն Ճշմարտությունը: Նրանք երբեք վատ 
չեն խոսի մեկ ուրիշ մասին և կլինեն առաջինը՝ սփոփանք բերելու հիվանդներին, 
կարիքավորներին և նրանց, ովքեր փնտրում են Ճշմարտությունը: Նրանք միշտ 
ուրիշների կարիքները կդնեն իրենց սեփական կարիքներից առաջ, համբերություն 
ցույց կտան երբ իրենց վրա հարձակվեն Իմ Սուրբ Անվամբ և կմնան լուռ երբ 
տառապեն հալածանքից, Իմ հանդեպ ունեցած իրենց հավատարմության 
պատճառով: Նրանք միշտ կաղոթեն ուրիշների հոգիների համար և Գթասրտություն 
կխնդրեն ողջ մարդկության համար: Ուստի, մինչ Ես մեծ սփոփանք և մխիթարություն
եմ գտնում այդպիսի հոգիներում, Ես ձգտում եմ միայն բերել Իմ Գթասրտության մեջ 
այն հոգիներին, ովքեր ծածկված են խաբեության քողով, որի պատճառը սատանայի 
ազդեցությունն է նրանց կյանքում:

Մինչ Ես սպասում եմ Մեծ Օրվան, երբ Ես ետ կպահանջեմ Իմ Գահը, Ես պետք է կրեմ
գազանին՝ սատանային դիտելու տառապանքը, որ նստած է իր գահի վրա, 
բազուկները հպարտորեն հանգչեցրած, ոտքերը իրարից հեռացրած, այծի գլխով, մինչ
նա թավալվում է այն ստորաքարշության մեջ, որը ձրի տրվումէ իրեն նրանց կողմից, 
ում ինքը գայթակղեցնում է: Այծը նրա թունավորման խորհրդանիշն է, ուր նա 
կլանում է բոլոր նրանց մարմիններն ու հոգիները, որոնց տիրում է սեռական 
անբարոյականության մեղքի միջոցով: Նրա առաջին նպատակը մարդկային մարմինը
պղծելն է, հոգիներին խրախուսելով որ զգայարանների միջոցով դեգրադացիայի 
ենթարկեն իրենք իրենց ամեն ձևով: Նրա ազդեցությունն ամենուրեք է, և այծի ու նրա 
կոտոշների խորհրդանիշը տեսանելի կլինի ամեն ժեստի մեջ: Նրա 
ամբարտավանությունը շուտով կերևա այն սիմվոլների միջոցով, որոնք նա 
խրախուսում է իր հետևորդներին ի ցույց դնել, ցուցադրելու համար նրանց 
հավատարմությունն իր հանդեպ հասարակության բոլոր շերտերում:

Քանի որ աճում է նրանց թիվը, ովքեր հետևում են սատանային, նրանք ամեն կերպ 
կաշխատեն հրապարակավ հռչակել իրենց երկրպագությունը դևին, և ով էլ որ 
հավատաում է թե դա անվնաս կլինի, պետք է դադար տա հիմա: Նրանք պետք է 
աղերսեն Ինձ՝ Հիսուս Քրիստոսին, օգնել իրենց հաղթահարելու չար զորությունը, որը 



կգործադրվի աշխարհում այն ուժի պատճառով, որին սատանան կտիարպետի այս 
ժամանակներում:

Իմ Եկեղեցու հանդեպ ցանկացած մրցահրավերի համար, Իմ Հայրը կպատժի 
հանցագործներին: Աստծո Սուրբ Տաճարների ներսում նրանց կատարած 
յուրաքանչյուր սրբապղծության գործողության համար նրանք մեծապես կտառապեն: 
Բայց, այն օրը, երբ նրանք կպղծեն Իմ Մարմինը՝ Սուրբ Հաղորդությունը, մի մեծ 
երկնային պատիժ, որի նմանը երբեք չի եղել նախկինում, կիջնի Իմ թշնամիների վրա:

Ես խնդրում եմ բոլոր նրանց, ովքեր հավատում են Ինձ՝ ձեր սիրող Հիսուս 
Քրիստոսին, զգուշանալ այն ամենամեծ պղծությունից, որը պլանավորվում է այս 
ժամանակ Աստծո զավակներին ոչնչացնելու համար: Չար պլանը՝ հրապուրելու 
հոգիներին, որ մերժեն Աստծուն իրենք իրենց գազանին վաճառելով, խորամանկորեն 
պատրաստվում է ռոք երաժշտության աշխարհի, ֆիլմերի, քաղաքականության և 
կրոնի միջոցով:

Եկել է ժամանակը, որ թունավորումը հայտնի դարձվի աշխարհին Աստծո Տաճարի 
ներսից: Մինչ շատերը կմերժեն այդպիսի պղծությունը, եթե այն ներկայացվեր իրենց 
բաց ձևով, ճշմարտությունն այն է, որ նրանցից շատերն ավելի իմաստուն չեն լինի: 
Բայց, երբ սատանայական սիմվոլները տեղարդվեն եկեղեցիների ներսում, նրանք 
զորություն կունենան անմեղների վրա , և առանց ձեր աղոթքների, զոհողությունների 
ու տառապանքի, նրանք կհեռացվեն Ինձնից:

Երբ այդ ժամանակը գա ապագայում, այդ հոգիները չեն հավատա ձեզնից նրանց, 
ովքեր գիտեն Ճշմարտությունը: Հետո, երբ հարձակման ենթարվի Աստծո 
Ներկայության միջուկը երկրի վրայի Եկեղեցու միջոցով, /դրա/ ազդեցությունները 
կզգացվեն երկրագնդով մեկ: Այնուհետև Աստծո Լույսը կնվազի, որովհետև Աստծո 
Ներկայությունը կհանգցվի: Միայն խավարը համատարած կլինի:

Ես խնդրում եմ ձեզ, Իմ հավատրիմ սպասավորնե՛ր, կատարել ձեր 
պարտականությունը և զգոն մնալ այն ամենի հանդեպ, ինչի մասին ձեզ 
նախազգուշացվել է: Իմ սրբազան սպասավորներին, ովքեր շուտով հստակորեն 
կհասկանան, թե ինչ է տեղի ունենում ձեր աչքերի առջև, Ես ասում եմ սա: Իմ 
Հրամանով կլինի, որ Ես ցուցում կտամ ձեզ կատարել ձեր սուրբ 
պարտականությունները՝ փրկելու համար որքան կարող եք շատ հոգիների, Իմ 
Խոսքին հավատարիմ մնալու և Իմ հոտին կերակրելու միջոցով, մինչև Ես ինձ հայտնի
կդարձնեմ Մեծ Օրը:

Ձեր Հիսուս 

Հայր Աստված. Ես ցանկանում եմ, որ դուք ընդունեք 
Ճշմարտությունը, ոչ թե կասկածով ձեր սրտերի մեջ, այլ 
սիրով և վստահությամբ
Երեքշաբթի, 4 փետրվարի, 2014թ., ժ. 15:00

Իմ սիրելի աղջի՛կ, այսօր յուրահատուկ օր է, քանի որ վերջապես Ինձ տվեցիր այս 
Առաքելությունն ամբողջապես ընդունելու ընծան:



Երբ Ես դիպչում եմ հոգիների սրտերին, որոնց Ես Կանչում եմ հռչակելու Իմ Խոսքը, 
այն ճնշող է ընտրյալ հոգու համար: Իմ Ներկայությունը ցնցում է, ինչպես նաև 
հանգստացնում: Այն մի հսկայական վերելք է առաջացնում և պահանջում է հոգու 
ամբողջական վստահությունը: Այն վախեցնող է բոլորի համար, ովքեր ականատես են
լինում Իմ Միջամտությանը, քանի որ պահանջում է մեծ զանազանություն այն 
զգացմունքների հակասության պատճառով, որոնք ստեղծվում են հոգու մեջ:

Սկզբում, հոգին թուլանում է Սուրբ Հոգու սոսկ Ներկայությունից, իսկ մարմինը ծանր 
է զգում: Զգայարանները սրվում են, իսկ ինտելեկտը՝ բթանում: Դրանից անմիջապես 
հետո, մի բնական պահանջ /է գալիս/ հարցաքննելու, թե ինչ է կատրավում, և 
հնարավոր է կասկածներ սողոսկեն ներս: Բայց Սուրբ Հոգու Ներկայությունն 
անթափանցելի է և կմնա այդպես մինչև Իմ Կամքը կատարվի, քանի դեռ հոգին 
ընդունում է այն, ինչն ակնկալվում է նրանից: Այնուհետև, հստակության ձգտումը՝ 
վստահության անհրաժեշտության հետ միասին, ողողում է այդ հոգուն: Եվ մինչ այն 
հանգստություն և արիություն է փնտրում, Սուրբ Հոգու Ուժը հնարավոր չէ կասեցնել, 
կանգնեցնել կամ ետ պահել:

Հոգու պատրաստակամությունը, թույլ տալ իրեն դառնալու Սուրբ Հոգու գործիք, 
Ճշմարտությունը հռչակելու համար, նշանակում է, որ այն ի զորու չէ ազդել Խոսքի 
վրա, միջամտել դրան կամ ինչ-որ ձևով կեղծել այն:

Մարդկային ինտելեկտը կռվում է դրա դեմ, ժամանակ առ ժամանակ: Մինչ հոգին 
սփոփվում է Սուրբ Հոգու կողմից և այլևս չի վախենում Նրանից, միշտ հույս է լինում, 
թե կյանքը հոգու համար կշարունակվի ինչպես նախկինում, երբ Առաքելությունն 
ավարտվի: Բայց, իհարկե, միշտ չէ, որ այդպես է: Ուստի, Իմ այս Առաքելության մեջ՝ 
Իմ զավակներին հավաքելու և նրանց Իմ վերջ չունեցող Աշխարհի ապահովության 
մեջ տանելու Իմ այս Առաքելությանը, վերջ չկա: Այն կմնա իր տեղում մինչև վերջին 
Օրը: Այժմ, երբ դու ընդունում ես այս փաստը և այլևս չես ցանկանում որևէ ուրիշ 
այլընտրանք, վերջապես կարող ես խաղաղություն գտնել քո սրտում, աղջի՛կս:

Զավակնե՛րս, միայն այն դեպքում խաղաղություն կգտնեք ձեր սրտերում, երբ 
ընդունեք Ճշմարտության Գրքի Իմ Ընծան՝ աշխարհին: Միայն այն դեպքում 
կկարողանաք վստահել Ինձ ամբողջապես, երբ ընդունեք, որ Ես՝ Ամենաբարձրյալ 
Աստվածը՝ ամենը որ Է և լինելու Է, հաղորդակցվում եմ աշխարհի հետ այս 
ժամանակ: 

Ես ցանկանում եմ, որ դուք ընդունեք Ճշմարտությունը, ոչ թե կասկածով ձեր սրտերի 
մեջ, այլ սիրով և վստահությամբ: Երբ դա անեք, Ես կհեղեղեմ ձեզ Իմ Խաղաղությամբ 
և Սիրով: Միայն այդ ժամանակ դուք կլցվեք ուրախությամբ և երջանկությամբ: Միայն 
այդ ժամանակ դուք կլինեք ազատ:

Ձեր Հայր
Աստված Ամենաբարձրյալ

Մայր Փրկության. Այս աղոթքները, սիրելի զավակներ, 
գալիս են մեծ Շնորհներով
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Զավա՛կս, ավելի դժվար է այն հոգիների համար ետ գալ Իմ Որդու մոտ, ովքեր 
ժամանակին ճանաչել են Նրան և հեռացել Նրանից, քան նրանց համար, ովքեր երբեք 
չեն ճանաչել Նրան:

Երբ զգում եք Հիսուսի Սերը, իսկ այնուհետև ձեր մեջքը շրջում Նրա հանդեպ, դա մի 
մեծ դատարկություն է ստեղծում ձեր կյանքում: Ոչինչ երբեք չի կարող փոխարինել 
Նրա Ներկայությանը: Ուստի, երբ հոգին փորձում է ետ գալ Նրա մոտ, և չնայած իմ 
Որդին միշտ սպասում է նրանց մեծ Սիրով և Համբերությամբ, այդ անձը դեռևս 
անվստահ է, թե ինչպես բացի իր սիրտը:

Եթե զգում եք իմ Որդուց օտարացած, երբեք չպետք է վախենաք կանչել Նրան: Երբեք 
չպետք է ամաչեք երևալ Նրա առջև, քանի որ Նա Ամենա-Գթառատ է և կների 
ցանկացած մեղավորի, երբ զղջացող հոգին խնդրի դա:

Երբ ցանկանում եք կանչել իմ Որդուն, պարզապես պետք է կանչեք Նրան որ վերցնի 
ձեզ Իր Գթասրտության մեջ, և թողնեք մնացածը Նրան:

Ահա մի յուրահատուկ խաչակրաց աղոթք (133) Կանչ՝ Աստծուն վերադառնալու 
համար.

Սիրելի Հիսու՛ս, ներիր ինձ՝ օտարացած հոգուս, ով թողեց Քեզ, որովհետև կույր էր: 
Ներիր ինձ, որ փոխարինեցի Քո Սերը անօգուտ իրերի հետ, որոնք ոչինչ չեն 
նշանակում: Օգնիր ինձ՝ խիզախություն վերցնել ՝ Քո Կողքով քայլելու համար, 
երախտագիտությամբ ընդունել Քո Սերն ու Գթասրտությունը: Օգնիր ինձ մնալ 
մոտիկ Քո Սուրբ Սրտին և այլևս երբեք չհեռանալ Քեզնից: Ամեն:

Նրանք, ովքեր չեն ճանաչում իմ Որդուն և ցանկանում են վերցվել Աստծո՝ 
Ամենաբարձրյալի Գահի առջև, պետք է ասեն այս խաչակրաց աղոթքը (134) Աստծո 
Գոյությանը հավատալու համար.

Ո՛վ Ամենաբարձրյալ Աստված, օգնիր ինձ հավատալ Քո Գոյությանը: Մի կողմ նետիր 
իմ բոլոր կասկածները: Բաց իմ աչքերը այս կյանքից հետո կյանքի Ճշմարտության 
հանդեպ և ուղղություն տուր ինձ դեպի Հավիտենական Կյանքի ճանապարհը: 
Խնդրում եմ, թույլ տուր ինձ զգալ Քո Ներկայությունը և շնորհիր ինձ ճշմարիտ 
հավատի Ընծան նախքան իմ մեռնելու օրը: Ամեն:

Այս աղոթքները, սիրելի զավակնե՛ր, գալիս են մեծ Շնորհներով, և նրանց, ովքեր 
ասում են դրանք, ցույց կտրվի Ճշմարտությունը, և նրանց սրտերը կլցվեն մի մեծ 
սիրով, որը նրանք երբեք զգացած չեն լինիլ երկրի վրա մինչ այդ: Հետո նրանց 
հոգիները կմաքրագործվեն:

Գնացեք հիմա, գիտենալով, որ երբ մոտիկ եք Աստծուն, կօրհնվեք մեծ խաղաղության 
Շնորհով:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության  

Մայր Փրկության. Երբ իմ Որդու քահանաները կանգնեն 
սարսափելի տառապանքի և արդարության 
խախտումների առջև, նրանք պետք է կանչեն ինձ
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Զավա՛կս, երբ ժամանակը գա, երբ իմ Որդու քահանաները կանգնեն սարսափելի 
տառապանքի և արդարության խախտումների առջև, նրանք պետք է կանչեն ինձ: Ինձ
տրվել է Շնորհը, որ կարողանամ տալ նրանց քաջությունը, որի կարիքը նրանք 
կունենան՝ շարունակելու համար ծառայել իմ Որդուն: Ես ի նկատի ունեմ, 
հատկապես, քահանաներին կաթոլիկ եկեղեցում, քանի որ նրանք կտառապեն ավելի 
շատ, քան Աստծո որևէ այլ սպասավոր:

Երբ օրը գա և երբ նրանք կանչվեն երդում տալու, որը կժխտի իմ սիրելի Որդի Հիսուս 
Քրիտոսի Աստվածայնությունը, նրանք երբեք չպետք է կասկածեն նրանց իրական 
մտադրություններին, ովքեր իրենցից կպահանաջեն դա: Երբ նրանց խնդրեն մերժել 
Սուրբ Հաղորդության իմաստը և ընդունել մի նոր մեկնաբանություն, այդ ժամանակ 
կիմանան, որ ժամը եկել է: Դա կլինի այն օրը, երբ փտումը կսկսվի և պատերի 
խորտակումը կտեսնեն եկեղեցիների տանիքների ներքո ամենուրեք:

Ես ցանկանում եմ, որ բոլոր քահանաները, ովքեր ստիպված կլինեն կանգնել այդ 
սարսափելի փորձությունների առջև, ասեն այս խաչակրաց աղոթքը (135) 
պաշտպանելու համար Ճշմարտությունը.

Ո՛վ սիրելի Մայր Փրկության, օգնիր ինձ իմ կարիքի պահին: Աղոթիր, որ ես օրհնվեմ 
իմ անարժան հոգու վրա հեղված Շնորհներով, Սուրբ Հոգու Զորությամբ, որ 
պաշտպանեմ Ճշմարտությունը միշտ: Նեցուկ եղիր ինձ ամեն դեպքի համար, ուր ինձ 
կխնդրեն մերժել Ճշմարտությունը, Աստծո Խոսքը, Սուրբ Խորհուրդներն ու 
ԱմենաՍուրբ Հաղորդությունը:
Օգնիր ինձ օգտագործել իմ ստացած Շնորհները ամուր կանգնելու սատանայի 
չարության դեմ և այն բոլոր խեղճ հոգիների, որոնց նա օգտագործում է պղծելու 
համար քո Որդուն՝ Հիսուս Քրիստոսին:
Օգնիր ինձ իմ կարիքի ժամին: Հանուն հոգիների, տուր ինձ քաջությունը՝ տալու 
համար խորհուրդները Աստծո յուրաքանչյուր զավակի, երբ Աստծո թշմանիներն 
արգելեն ինձ դա անել: Ամեն:

Երբ այդ ժամանակներն սկսվեն, դուք պետք է նախապատրաստված լինեք 
շարունակելու կատարել Աստծո Աշխատանքը կրելու Նրա Խաչը հոգու 
տոկունությամբ և արժանապատվությամբ, հանուն ձեր սեփական և Աստծո բոլոր 
զավակների հոգիների:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության

Մայր Փրկության. Շատերը կհավատան թե 
հակաքրիստոսը շատ սուրբ մարդ է
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Զավա՛կս, եթե իմ Որդին՝ Հիսուս Քրիստոսը քայլեր երկրի վրա այս ժամանակ, նրան 
կսպանեին: Նրա Եկեղեցում ոչ մի պաշտոնյա չէր ընդունի Նրան: Նա կդառնար 
ծիծաղի առարկա, հետո Նրանից կվախենային և այնքան կատեին, որ կխաչեին Նրան,
ճիշտ ինչպես նախկինում:



Այս անգամ իմ Որդին գալիս է Հոգով միայն, և իմ Հոր Հրամանով Նա չի հայտնվի 
երկրի վրա որպես մարդ, մարմնով: Ես կոչ եմ անում, որ այս Պատգամը 
պարզաբանվի բոլորին, քանի որ շատերը կգան Նրա Անունով, բայց նրանցից մեկը 
կբարձրանա կհասնի դիրքի և կասի թե ինքը իմ Որդին է, բայց դա կլինի սուտ:

Հակաքրիստոսը կբարձրանա և կդառնա այնքան հզոր, որ նրա պատկերը կլինի 
ամենուրեք: Արձաններ կկանգնեցվեն նրա պատկերով, և նրա դեմքը կհայտնվի 
մշտապես նորությունների և հեռուստաէկրաններին աշխարհով մեկ: Նրան 
կծափահարեն ամենահզոր առաջնորդները, բայց միայն այն ժամանակ նա 
ճշմարտապես կգործադրի իր ազդեցությունը մարդկության վրա, երբ նրան 
բացահայտորեն ողջունեն և կեղծ մարգարեն սատարի նրան:

Եթե իմ Որդին նորից Ինքն Իրեն մարմնով հայտնի դարձներ և ուշադրություն 
պահանջեր, Նրան կոչնչացնեին: Այնուամենայնիվ, հակաքրիստոսը կողջունվի 
աշխարհում և սխալմամբ կընդունվի որպես Հիսուս Քրիստոսը:

Աստվածաշնչում պարունակվող յուրաքանչյուր Խոսք իմ Որդու Երկրորդ Գալուստին
առնչվող, կհարմարեցվի և կշրջվի՝ աշխարհին համոզելու համար, թե ականատես են 
լինում Հիսուս Քրիստոսի վերադարձին: Իմ Որդու թշնամիներին, ովքեր խառնվում են
Նրա անմեղ սպասավորների հետ իմ Որդու եկեղեցիներում ամենուր, կառաջնորդեն 
դեպի մի մեծ սխալ: Նրանց առաջնորդները կգրկեն հակաքրիստոսին և կխրախուսեն 
հոգիներին, որ կռապաշտեն նրան: Նրա ազդեցությունը կցնցի շատերին, ովքեր մնում
են հավատարիմ Աստծուն, և կարևոր է, որ ապահովագրեք ձեր հոգիները նրա 
հիպնոտիկ տեսքի հանդեպ:

Փրկության մեդալիոնը, երբ կրեք ձեզ վրա, այլ խոստացված շնոհների հետ միասին, 
կապահովագրի ձեզ հակաքրիստոսի զորությունից: Չսխալվեք, հակաքրիստոսը 
շատերին կհմայի և կերևա որպես բոլոր ժամանակների ամենահզոր, հանրահայտ, 
խարիզմատիկ և ազդեցիկ առաջնորդը: Շատերը կհավատան թե հակաքրիստոսը 
շատ սուրբ մարդ է, և իմ Որդու Եկեղեցու հետ նրա ունեցած կապերի պատճառով 
մարդիկ միլիոններով դարձի կգան դեպի, ինչպես իրենք կհավատան, 
Ճշմարտությունը: Սրբության այդ կեղծ արտաքինը ուրախության արցունքներ կբերի 
բոլոր նրանց, ովքեր մինչ այդ հավատք չեն ունեցել իրենց կանքում, ոչ էլ՝ հավատ 
Աստծո հանդեպ: Նրանք կգովաբանեն այդ մարդուն և կպատվեն նրան՝ իրենց 
հոգիները փրկելու համար:

Սկզբում հակաքրիստոսը կերևա որպես մի մեծ առաջնորդ գրավիչ, հմայիչ և սիրող 
տեսքով: Հետո, ժամանակի ընթացքում, նա կսկսի ի ցույց դնել բժշկող զորություններ, 
և շատերը առաջ կգան և կռչակեն թե բուժվել են նրա կողմից: Շատերը կվկայեն նաև 
թե հրաշքներ են տեսել նրա ներկայությամբ: Հետո, ամենուրեք կհայտնվի կեղծ 
երևումների մի շարք, որոնցում կտեսնվի Սուրբ Հոգու նշանի պատկերը:  

Լրատվամիջոցները նրանից կստեղծեն մի աստվածանման պատկեր, և շատ քչերը 
կհամարձակվեն հրապարակայնորեն հանդիմանել նրան: Շատ լեզուների իր 
իմացության պատճառով նա շատ կարճ ժամանակահատվածում կհիմարացնի 
միլիոնավորների: Հետո կսկսվեն խոսակցությունները, թե Հիսուս Քրիստոսը ետ է 
եկել երկրորդ անգամ: Սրան կաջակցեն նրանք, ովքեր անդադրում կերպով 
կաշխատեն հակաքրիստոսի համար՝ տարածելով ստեր, մինչև, ի վերջո, նրան 
սխալմամբ դնեն իմ Որդու տեղը: Այս բոլոր իրադարձությունները հեռվից բերված են 



թվում հիմա, բայց երբ դրանք բոլորը բացահայտվեն ձեր առջև, դա կթվա դեպքերի 
բնական շարք, որը շատերի կողմից կտեսնվի որպես ոգեշնչող:

Հետո, ճիշտ այնպես, ինչպես յուրաքանչյուր կեղծիք սատանայի կողմից 
ներկայացվում է աշխարհին ետևից առաջ, հակաքրիստոսին կտեսնեն Երկինք 
բարձրանալիս, սատանայական ծեսերի միջոցով: Իմ Որդին, Իր վերադարձին, կերևա 
ամպերի վրայով իջնելից՝ Իր Երկինք բարձրանալու հակադարձը, ճիշտ՝ ինչպես 
խոստացել էր:

Հետո, հակաքրիստոսը և բոլոր նրանք, ովքեր ստրկորեն  պաշտում էին նրան, 
կնետվեն կրակի լճի մեջ, և խաղաղությունը կլինի ձերը, սիրելի զավակնե՛ր: Բոլոր 
նրանք, ովքեր կմնան հավատրիմ Ճշմարտությանը, մի ակնթարթում կբարաձրացվեն 
դեպի Նոր Դրաախտ, երբ Երկինքն ու երկիրը դառնան մեկ:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության 

Ես երբեք չեմ անտեսի նրանց, ովքեր միայնակ են, 
տխուր, վախեցած, և անվստահ այն մասին՝ արդյոք 
Աստված Գոյություն ունի՞, թե՞ ոչ 
Ուրբաթ, 7 փետրվարի, 2014թ., ժ. 23:38

Իմ սիրելի աղջի՛կ, մինչ Իմ Պատգամները տարածվում են և մինչ դրանք բոցավառում 
են անհրաժեշտությունը՝ խրախուսելու շատերին, որ շրջվեն դեպի Ինձ, շատ 
հրաշքներ կտեսնվեն:

Չհավատացողները, ամեն հավատքից, և նրանք, ովքեր կտրել են իրենք իրենց Ինձնից
իրենց մեղսալից կյանքի պատճառով, դարձի կգան: Դա Ես խոստանում եմ ձեզ: 
Մարդիկ, ում աչքերը փակ են, կբացեն դրանք այդ ժամանակ: Նրանք, ում սրտերում 
ատելություն կա, ուրախության արցունքներ կթափեն երբ իրենց բեռի ծանրությունը 
վերցվի: Ինձ ընդհանրապես չճանաչող մարդիկ կճանաչեն Ինձ: Այնքան շատերը 
կգան և կկանչեն Ինձ, և շատերը կզգան Սուրբ Հոգու Ներկայություը, երբ վերջապես 
ընդունեն, որ  Ես միջամտել եմ՝ փրկելու համար իրենց ամեն վնասից:

Աղջի՛կս, խնդրում եմ վստահեցրու բոլորին, ովքեր տխուր են այն բանից թե ինչպես է 
աշխարհում մերժվում Իմ Գոյությունը: Ասա նրանց, որ չնայած Իմ ամեն հետք 
կոչնչացվի, որ Աստծո Շնորհով Ես կշարունակեմ լուսավորել նրանց հոգիները, ովքեր
կանչում են Ինձ: Ես երբեք չեմ լքի Իմ յուրայիններին: Ես երբեք չեմ անտեսի նրանց, 
ովքեր միայնակ են, տխուր, վախեցած, և անվստահ այն մասին՝ արդյոք Աստված 
Գոյություն ունի՞, թե՞ ոչ: Ես կպատասխանեմ նրանց, եթե նրանք պարզապես 
հեռացնեն իրենց հպարտությունը մի կողմ և խնդրեն Ինձ Իմ Ներկայության մի Նշան 
տալ: Երբեք նախկինում Ես չեմ միջամտել այնպիսի մեծ ծավալով, ինչպես հիմա: Ողջ 
մարդկությանը փրկելու Իմ Ցանկության պատճառով է, որ Ես կկտրեմ նրանց սրտերի
միջով, ովքեր մինչև հիմա մերժել են Ինձ, եթե և երբ նրանք կանչեն Ինձ:

Ես սպասում եմ ձեր արձագանքին: Ես ակնկալում եմ այն սերը և ուրախությունը, 
որոնցով Ես կլցնեմ ձեր սրտերը և հոգիները ապաշխարության պահին, քանի որ դա է 
ձեր դարձի քաղցրությունը: Դա կլինի այն ժամանակը, երբ դուք բացեք ձեր հոգիները 



և թույլ տաք, որ Աստծո Լույսը բերի ձեզ այն ամենամեծ Ընծան, որը երբևէ կարող էիք 
երևակայել՝ Հավիտենական Կյանքի Ընծան:

Ձեր Հիսուս

Մայր Փրկության. Իմ Հայրը կցնցի աշխարհը 
ֆիզիկապես և հոգևորապես
Շաբաթ, 8 փետրվարի, 2014թ., ժ. 16:00

Իմ սիրելի զավա՛կ, ճիշտ այնպես, ինչպես Սուրբ Հոգին՝ Աստծուց մի Ընծա, իջավ իմ 
Որդու աշակերտների վրա, նույն կերպ այն կհեղվի բոլոր նրանց վրա, ովքեր սիրում 
են իմ Որդուն, այս ժամանակներում:

Իմ Հայրը շատ պլաններ ունի, որոնք նա կկատարի, որպեսզի փրկի իր յուրաքանչյուր 
զավակի: Այդ պլանները ընդգրկում են մի քանի զարմանահրաշ իրադարձություններ,
ներառյալ հատուկ Շնորհի դուրս հեղումը, այս Պատգամների միջոցով ձեզ տրվող 
հայտնություններ, ապահովելու համար, որ Աստծո զավակները չմոլորվեն սխալ 
ճանապարհով, և շատ ուրիշ միջամտություններ: Այդ միջամտությունների մի մասը 
կլինի էկոլոգիական պատիժների ձևով: Երբ դրանք դառնան այնքան հաստատուն, 
մարդն այլևս չի կարողանա ասել թե ջրհեղեղները, երկրաշարժները, ցունամները, 
հրաբուխներն ու փոթորիկները մարդու կողմից երկիրը խեղելու պատճառով են: 

Երկիրը Աստծո հսկողության տակ է, քանի որ Նա է ստեղծել այն: Նա կորոշի երկրի 
ճակատագիրը, ուրիշ ոչ մեկը, քանի որ ողջ Զորությունը պատկանում է Նրան:

Իմ Հայրը կցնցի աշխարհը ֆիզիկապես և հոգևորապես, մինչ չարի պլաններն ու չար 
արարքները ծաղկում են յուրաքանչյուր ազգի մեջ: Աստծո դեմ սրբապղծության 
յուրաքանչյուր գործողության պատասխանը կլինի Նրա վրեժխնդրությունը, որն 
անտանելի պատիժներ կբերի: Իմ Հայրը խստորեն կպայքարի մարդու մեղքերի դեմ, և 
մարդը երբեք չպետք է թերագնահատի Աստծո Զորությունը:

Աստծո Սերը երբեք չպետք է անտեսել: Նրան երբեք չպետք է դիտել որպես թույլ 
միայն այն պատճառով, որ Իր զավակների հանդեպ Նրա Սերն անհուն է: Նրա 
Գթասրտությունը մեծ է, և բոլոր նրանք, ովքեր Աստված են սիրում, կխնայվեն այն 
դժբախտությունների ժամանակ, որոնք կսանաձազերծվեն մարդկության դեմ, մինչ 
Աստծուն կնետեն մի կողմ հանուն կեղծ աստվածների և մարդկության 
եսասիրության:

Աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք, որովհետև իմ Որդու Երկրորդ Գալուստի համար 
կանխասացված բոլոր բաները կսկսվեն հիմա: Դեպքերն արագ կլինեն, և սատանայի 
բանակը կհարձակվի իմ Որդու Եկեղեցիների վրա չափված քայլերով, այնպես, որ 
քչերը նկատեն: Իսկ հետո նրանք հոգ չեն տանի, որովհետև դրանից շատ չանցած, 
նրանք այնքան շատերին խաբած կլինեն և /կունենան/ իրենց ճանկերի մեջ, որ այլևս 
ստիպված չեն լինի թաքցնել իրենց ճշմարիտ մտադրությունները:

Դուք, իմ սիրելի զավակնե՛ր, պետք է նախապատրաստվեք հիմա, մնաք հանդարտ, 
անեք այն ամենն ինչ ձեզ ասվել է անել, և աղոթեք: Մնացեք միասին: Տարեք 
Ճշմարտությունը մյուս հոգիներին, սրտանց աղոթեք նրանց դարձի համար, ովքեր 
վիրավորում են իմ Որդի Հիսուս Քրիստոսի հիշատակը:



Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության  

Հայր Աստված. Չկա մի բան, որ Ես չանեմ Իմ զավակների
համար: Ոչ մի զոհողություն չափազաանց մեծ չէ
Կիրակի, 9 փետրվարի, 2014թ., ժ. 19:00

Իմ սիրելի աղջի'կ, ոչինչ չկա, որ Ես չանեմ Իմ զավակների համար: Ոչ մի 
զոհողություն չափազանց մեծ չէ:

Ես ցածրացնում եմ Ինքս Ինձ, որպեսզի կարողանամ դնել Իմ Սիրտը նրանց ոտքերի 
տակ, և չնայած դրան, նրանք շարունակում են ոտնակոխ անել այն: Ես 
խոնարհեցնում եմ Ինքս Ինձ՝ կանչելով նրանց այս Պատգամների միջոցով, իսկ 
նրանք ծաղրում են Ինձ և քմծիծաղում:

Ես թույլ տվեցի նրանք խարազաանել և սպանել Իմ Որդուն, իսկ նրանք 
թերագնահատեցին այն մեծ զոհաբերությունը, որ Ես արեցի նրանց համար՝ նրանց 
կյանք տալու և չարի ստրկությունից ազատելու նպատակով:

Ես աղերսում են նրանց ուղղել իրենց ուղիները, իսկ նրանք անտեսում են Ինձ: Ես 
ուղարկեցի ընտրյալ հոգիների, որ խոսեն նրանց հետ և հռչակեն Իմ Խոսքը, իսկ 
նրանք թքեցին նրանց դեմքին:

Ես պատիժներ ուղարկեցի նրանց վրա, իսկ նրանք չսովորեցին դրանցից: Դրա 
փոխարեն, նրանք հռչակում են թե դրանք պարզապես ճակատագրի շրջումներ են և 
Ինձ հետ ոչ մի կապ չունեն:

Ես ուղարկեցի նրանց Իմ Սերը՝ տեսանողներին, սրբերին և մարգարեներին տրված 
զարմանհրաշ Ընծաների միջոցով, բայց ընդամենը մի քանիսն օգտագործեցին դրանք:
Նշիր Իմ Խոսքերը հիմա, Ճշմարտության Գիրքը ամենամեծ Ընծան է տրված 
աշխարհին Իմ կողմից այն ժամանակից ի վեր, ինչ Ես ուղարկեցի Իմ միակ Որդուն՝ 
ձեզ ազատագրելու համար: Ես տալիս եմ այս Թանկագին Ընծան, որ այն բացի ձեր 
սիրտը, ազատի ձեր հոգին դևի գայթակղությունների հանդեպ ձեր կախվածությունից 
և օգնի ձեզ նախապատրաստվել Իմ Թագավորության համար:

Իմ Զորեղ Միջամտությունն այս ժամանակ նշանակում է, որ, արագությունը, որով Իմ 
Սուրբ Խոսքը կտարածվի, այսօրվանից սկսած, շատերին կցնցի և կզարամացնի: Երբ 
լսեք Իմ Խոսքը, որ կխոսվի ամեն մի լեզվով, ուր քիչ կազմակերպչություն է ներդրվել 
մարդկային ձեռքով,  ձեզ կտրվի Սուրբ Հոգու Զորության ապացույցը:

Ես կապահովեմ, որ Իմ Աշխատանքը հարատևի: Ես կքայլեմ բոլոր նրանց վրայով, 
ովքեր փորձում են ետ պահել Իմ Ձեռքը: Ես կպատժեմ մի կողմ կնետեմ նրանց, ովքեր 
ուղղորդվում են չարի ոգու կողմից, և կխլացնեմ նրանց խղճալի ձայների հնչյունները:

Ես Իմ Ձեռքը սահեցնելով կլռեցնեմ նրանց, ովքեր փորձում են կանգնեցնել Ինձ, երբ 
Ես միայն ցանկանում եմ փրկել յուրաքանչյուր հոգու: Ես մտադիր եմ թույլ չտալ, որ 
այս Աշխատանքն անտեսվի, քանի որ երբ Ես Իմ Թույլտվությունն եմ տալիս մի 
Առաքելության համար, ինչպիսին այս մեկն է, կարող եք վստահ լինել, որ մարդու 
զորությունը ոչինչ է դրա հետ համեմատած:



Հանդարտ եղեք, սիրելի զավակնե՛ր, և վստահեք Ինձ՝ ձեր սիրող Հորը: Իմ Սերն 
այնքան մեծ է, որ այն չի կարող թուլացվել անկախ նրանից, թե որքան շատ եք 
մեղանչում: Ես թույլ եմ տալիս այս փորձությունները, դժբախտություններն ու Իմ 
Որդու բոլոր հետքերը ջնջելու չար պլանները, մի կարճ ժամանակով միայն:

Երբեք մի վախեցեք Իմ Պլաններից, քանի որ դրանք նպատկ ունեն, իսկ այդ 
նպատակը չարը սրբելն է և ձեզ բոլորիդ Փառքի կյանք բերելը Իմ Սուրբ Կամքին 
համապատասխան: Դուք շատ բան ունեք ակնկալելու: Ես միայն խնդրում եմ աղոթել 
և հետևել այն ամենին, ինչ Ես տվել եմ ձեզ, այս ժամանակ, Իմ Սուրբ Առաքելության 
միջոցով ձեզ բոլորիդ բերելու այն վերջնական, անգին Ընծան, որը Ես ստեղծել եմ ձեզ 
համար Նոր Երկնքում և Նոր Երկրում՝ Իմ Նոր Դրախտում, ճիշտ ինչպես այն պետք է 
լիներ, երբ Ես ստեղծեցի Ադամին և Եվային:

Միշտ հիշեք ձեր բոլորիդ հանդեպ Իմ Սերը, երբ թույլ կամ խոցելի եք զգում, քանի որ 
այն այնքան մեծ է, այն ձեր հասկացողության սահմանից այն կողմ է:

Ձեր սիրող Հայր
Աստված Ամենաբարձրյալ

Մի՞թե չգիտեք, որ Իմ Երկրորդ Գալուստի տեղի 
ունենալուց հետո, ձեր հոգին գոյություն կունենա 
հավերժ
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ Ժամանակը մոտ է, և Երկինքը նախապատրաստվում է այն մեծ 
տոնախմբության համար, երբ Երկինքը կմիանա երկրին՝ դառնալու համար մեկ:

Շատ նախապատրաստություններ են տարվում, և Իմ սիրելի Հայրը պլանավորում է 
բերել շատ Ընծաներ նրանց, ովքեր չեն ճանաչում Իրեն: Բոլոր հրեշտակներն ու 
սրբերը միավորվել են՝ աղոթելու բոլոր հոգիների համար, հույսով, որ բոլոր 
մարդկանց, հատկապես նրանց, ովքեր անտեղյակ են Երկնքի և Դժոխքի գոյությանը, 
տրվի Ճշմարտությունը:

Երբ Աստծո Խոսքը ներկայացվում է հոգիներին, նրանք միշտ չէ որ ողջունում են այն: 
Դրա փոխարեն, նրանք փախչում են Խոսքից, երբ այն նրանց փրկության միակ միջոցն
է: Ինչու՞ է մարդն այդքան համառ և հակված հավատալու միայն նրան, ինչին ինքն է 
ցանկանում և միայն նրան, ինչը գոհացնում է նրա սեփական եսը: Ինչու՞Մարդը չի 
կարողանում տեսնել իր կյանքում մեղքի և այն անբավարարվածության միջև /եղած/ 
կապը, որը նա զգում է և որն առաջանում է այն բանից, որ ինքը չի կարողանում 
ընդունել սեփական ոչնչությունը: Միայն աշխարհի և Իր բոլոր զավակների հանդեպ 
Իմ Հոր ունեցած սիրո պատճառով է, որ մարդուն տրվել են ամբողջական դառնալու 
այդքան շատ հնարավորություններ: Չնայած դրան, նա նախընտրում է ապրել կես 
կյանքով, ուր Աստաված դրված է միայն որոշ մասերում և այնտեղ, ուր իրեն է 
հարմար:

Ես՝ Հիսուս Քրիստոսը, շուտով կբացեմ նրանց միտքը, ովքեր չեն ճանաչում Աստծո 
Խոսքը այս Պատգամներում: Ես կձգեմ բոլոր նրանց սրտերը և կլցնեմ դրանք 
Ճշմարտության հանդեպ ցանկությամբ: Երբ ձեզ լցնում են կեղծիքներով, 



ներկայացնում ոչ ճշմարտություններ և կերակրում մեղքի մասին ստերով և թե 
ինչպես է այն երևում Աստծո Աչքում, Ես կկանգնեմ որպես մի պատնեշ, որ 
պաշտպանեմ ձեզ: Ես շատերին արգելք կլինեմ, քանի որ Ես հեշտությամբ տեղի չեմ 
տալիս , երբ մարդն անտեսում է Սուրբ Հոգու Ընծան: Ես կդառնամ ինչպես մի փուշ 
ձեր կողի մեջ, ինչպես ալկոհոլի խայթոց, որ լցվում է բաց վերքի վրա: Շատ քչերը 
կկարողանան անտեսել Ինձ, բայց ոչ բոլորը կընդունեն Հավիտենական Փրկության Իմ
Վերջնական Ընծան:

Ցավոք, շատերը կմերժեն Իմ Վեարջնական Կանչը, և կհետևեն գազանին դրա 
փոխարեն, իսկ դա նշանակում է, որ նրանք կորած կլինեն հավիտյան: Մի՞թե չգիտեք, 
որ Իմ Երկրորդ Գալուստի տեղի ունենալուց հետո, ձեր հոգին գոյություն կունենա 
հավերժ:

Դուք ստիպված կլինեք ընտրել Հավիտենական Կյանքն Ինձ հետկ ամ հավիտենական
դատապարտությունը դևի հետ: Ոչինչ չկա դրանց մեջտեղում: Յուրաքանչյուր մարդ 
կընտրի իր ընտրության ուղին:

Ձեր Հիսուս

Վերջապես հրեաներին ցույց կտրվի Իմ Հոր Ուխտի 
ապացույցը
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ինչպես է այս Առաքելությունն աճել և ինչպես այն կծավալվի 
արագորեն հիմա, մինչ Ես նախապատրաստում եմ Իմ Ժամանակի համար որ գամ:

Ես սկսել եմ հաջորդ պլանը Աստծո բոլոր զավակներին իրազեկելու մեծ նոր 
աշխարհի մասին, որն սպասում է ձեզ, և այդ նախապատրաստությունը կլինի 
էտապներով: Առաջին էտապը մաքրագործումն է: Դա նշանակում է պառկտումներ, 
կլիմայի փոփոխություններ, հեղաշրջումներ և մի սոսկալի աստվածուրացություն, 
որը կսրբի երկիրը: Սրանք բոլորը տեղի կունենան միաժամանակ: Հետո, Իմ 
Եկեղեցին կընկնի, և միայն Մնացորդը կկառչի Ճշմարտությունից և վկայություն կտա 
Իմ Սուրբ Խոսքին:

Ես կհավաքեմ մարդկանց աշխարհի յուրաքանչյուր անկյունից, առջին հերթին՝ 
յուրաքանչյուր քրիստոնեական հավատքից: Հետո Ես մյուսներին կմոտեցնեմ Ինձ: 
Վերջապես, հրեաներին ցույց կտրվի Իմ Հոր Ուխտի ապացույցը, և նրանք կբերվեն 
Աստծո Թագավորության մեջ, ինչպես կանխասացվել է:

Շատ ձայներ են հիմա խլացնում Իմ Սեփական Ձայնը, բայց չնայած դրան, միայն Իմ 
Ձայնը կնկատեն նրանք, քանի որ Իմ Լեզուն սրի պես է, իսկ Իմ Ներկայությունը՝ 
կայծակի աղեղի: Երբ Ես զգացնել տամ Իմ Ներկայությունը, այն կլինի ամենախոնարհ
բնակարաններում և կիսված՝ բարի հոգիների հետ՝ նրանց հետ, ովքեր մեղմ են 
ինչպես նաև խորաթափանց: Ես Իմ Ներկայությունը հայտնի կդարձնեմ հեթանոսների
մեջ և առաջին անգամ նրանք կքննեն իրենց ապագա հավիտենությունը և կսկսեն 
բացել իրենց սրտերն Իմ հանդեպ: Տեսնու՞մ ես, ոչ մի հոգի չի թողնվի առանց 
դիպչելու: Ոմանք չեն ողջունի Ինձ, բայց կիմանան, որ Ես Եմ այնտեղ:



Իմ Ժամանակը՝ Իմ Ներկայությունը զգացնել տալու, Սուրբ Հոգու Զորության 
միջոցով, շատ մոտ է: Ես ցանկանում եմ, որ դուք հաշտեցնեք ձեր հոգիներն Իմ առջև 
և պատրաստ լինեք ստանալու Ինձ, քանի որ չեք իմանա ժամանակը կամ ժամը: Մի 
բան Ես կասեմ ձեզ, որ դա կլինի հանկարծակի:

Ձեր սիրող Հիսուս

Մայր Փրկության. Շուտով <<Ողջույն Մարիամ>> աղոթքը
չի լսվի իմ Որդու Եկեղեցու ներսում և դրսում
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Զավա՛կս, ճիշտ ինչպես իմ Որդու Պատկերը, Նրա Խոսքերն ու նորից գալու Նրա 
Խոստումը կանտեսվեն, իսկ այնուհետև արմատախիլ կարվեն, նույն կերպ նաև՝ ամեն
հարգանք իմ՝ ձեր սիրող Մոր հանդեպ:

Շուտով <<Ողջույն Մարիամ>> աղոթքը չի լսվի իմ Որդու Եկեղեցու ներսում կամ 
դրսում: Շատ անհավանություն կտրվի նրանց, ովքեր այցելում են իմ սրբատեղիներ, 
իսկ մարեմական խմբերը քննադատության կենթարկվեն շատ 
պատճառաբանություններով, բոլորն առանց պատճառի: Ոչ մի երևում չի համարվի 
վավերական, որտեղ կլինեմ ես՝ Օրհնյալ Կույս Մարիամը՝ Աստծո Մայրը: Իմ Որդու 
Եկեղեցու նորացված կազմը շուտով կխոժոռվի երկրի վրա Ինձ ցույց տրվող ամեն 
վկայակոչության վրա: Ապագայում ներմուծվելիք նոր ռեժիմի ներքո շատ 
եկեղեցիներում կդադարեն իմ հանդեպ նվիրումները: Ինձ կմոռանան, իսկ հետո՝ 
կանտեսեն նրանք, ովքեր կհռչակեն, թե ներկայացնում են մի ժամանակակից, 
համաընդգրկուն եկեղեցի, որը քիչ նմանություն կունենա Վեմի վրա ստեղծված 
Եկեղեցուն իմ Որդու սիրելի աշակերտ Պետրոսի կողմից:

Երբ տեսնեք իմ՝ Աստծո Սուրբ Մոր հանդեպ բոլոր նվիրումների հետ այսպիսի ձևով 
վարվելիս, խնդրում եմ իմացեք, որ այդ նոր կանոնները չարի կամքով կլինեն: Չարն 
ատում է ինձ ճիշտ այնքան, որքան վախենում է ինձնից: Նա գիտի, որ հոգիների 
կողմից իմ հանդեպ նվիրվածությունը հեռու է պահում չար ճանապարհերը, և որ իմ 
Սուրբ Վարդարանն աղոթելը խարազանում է իրեն և անզոր թողնում: Առջևում 
սպասվող այդ օրերի դեմ ստիպված կլինեն կանգնել նրանք, ովքեր սիրում են ինձ, և 
կգա մի ժամանակ, երբ Եկեղեցու կապն իմ սրբատեղիների հետ կկտրվի: Երբ դա 
տեղի ունենա, կիմանք, որ դա Աստծո զավակներին իմ ազդեցությունից հեռացնելու 
համար է, որն այդ ժամանակներում անհրաժաեշտ կլինի, եթե ես պետք է օգնեմ ձեզ 
մոտենալ իմ Որդուն:

Իմ դերը ձեզ իմ Որդու Երկրորդ Գալուստի Մեծ Օրվա համար նախապատրաստելն է:
Ես մտադիր եմ շարունակել կանչել իմ զավակներին, մինչև որ այդ Օրը գա: Ես միայն 
ցանկանում եմ հոգիներին բերել իմ Որդու առջև, որպեսի Նա կարողանա նրանց տալ 
Հավիտենական Փրկություն: Այս ամենը միայն հոգիների փրկության մասին է, բայց 
ամեն ջանք կարվի չարի կողմից, որ արգելի դա տեղի ունենալուց:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության



 Նրանք շրթունքներով են սպասավորություն անում թե 
ինչ է նշանակում Իմ Երկրորդ Գալուստը
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, մարդն ի՞նչ է կարծում, թե որքա՞ն երկար Ես կսպասեմ նախքան 
նրա հետ նորից հաղորդակցվելը Իմ Երկրորդ Գալուստից առաջ: Մի՞թե նա կարծում 
է, թե Ես դա կանեի /դրանից/ մեկ տարի՞ առաջ, մեկ ամի՞ս առաջ, /դրա/ նախո՞րդ 
շաբաթ, թե՞ հավատացած է որ Ես ընդհանրապես չէի նախազգուշացնի իրեն:

Իմ ծնունդից առաջ աշխարհին խոստացվել էր Մեսիա: Իմ Հայրը խոսեց 
մարգարեների միջոցով, որպեսզի մարդկությանը տրվի հույս, իմատություն և շնորհ՝ 
Աստծո Խոսքն ընդունելու համար, որպեսզի նրանք պատրաստ լինել Իմ ժամանելուն:
Նրանք լսեցի՞ն: Շատերը լսեցին և նախապատրաստվեցին Իմ Ժամանակի համար: 
Ցավոք, երբ Ես ծնվեցի, նրանք պատրաստ չէին: Այնուհետև Հովհաննես Մկրտիչը 
տվեց նրանց Խոսքը և նախազգուշացրեք նրանց որ նախապատրաստվեն: Նրանք 
պատրա՞ստ էին: Ո՛չ, քանի որ նրանք չհավատացին նրան: Եվ սակայն, շատերը 
փրկվեցին, որովհետև նրանց մերժումի պատճառով Խաչի վրա Իմ մահվամբ Ես 
ազատագրեցի նրանց Իմ Հոր Աչքում:

 Այնքան շատերը պայքարեցին այդ ժամանակ Իմ Առաքելության դեմ, բայց, չնայած 
դրան, այնքան շատրը հետևեցին Ինձ: Հիմա աշխարհը նորից նախապատրաստվում է
Իմ Հոր՝ Իր բոլոր ավակների հանդեպ ունեցած Սիրո պատճառով: Այս անգամ ավելի 
դժվար կլինի: Իմ մասին /ունեցած/ Իրենց ամբողջ գիտությամբ հանդերձ, նրանք 
դեռևս կմերժեն ընդունել, որ Աստված միջամտում և նախապատրաստում է իրենց Իր 
մարգարեի միջոցով: Որքան ավելի են նրանք հեռացնում իրենք իրենց Աստծուց, 
այնքան ավելի քիչ են իմանում Իմ Խոստումի մասին: Նրանք շրթունքներով են 
սպասավորություն անում թե ինչ է նշանակում Իմ Երկրորդ Գալուստը, որովհետև 
նրանցից շատերն իսկապես ընդհանրապես ոչինչ չգիտեն դրա մասին:

Այս անգամ նրանց քիչ ընտություն կթողնվի՝ միայն նշանները տեսնել, 
որոնց  /համար/ նրանք ստիպված կլինեն վկայությաուն տալ, քանի որ Ես ամեն ինչ 
կբացահայտեմ: Երբ Ես ասում եմ թե ինչ-որ բան տեղի կունենա, և երբ դա տեղի 
ունենա, նրանք կշարունակեն ժխտել, որ /այդ/ մարգարեությունը եկել է Իմ Բերանից 
ասված Խոսքերից: Երբ տեսնեն երկրի շրջվելը, ցնցվելն ու մյուս պատիժները՝ իրենց 
վրա դուրս հեղված, նրանք կշարունակեն վիճաբանել, թե դրա համար կա գիտական 
պատճառ:

Երբ մեծ ուրացությունը հեղեղի աշխարհը և ճզմի քրիստոնեությունը հօգուտ 
հեթանոսության, արդյո՞ք նրանք կասեն թե դա լավ բան է: Պատասխանը՝ այո: Ուստի,
մինչ Իմ Ներկայությունը դառնում է ավելի քիչ հարգված այդքան շատերի կողմից, 
ի՞նչ հնարավորություն է դնում աշխարհը սատանայի դեմ: Ահա թե ինչու Իմ Հայրը 
նախապատրաստում է ձեզ հիմա, քանի որ Նա երբեք չի զիջի երբ 
նախապատրաստում է Իր զավակներին Իր Մեծ Գթասրտության համար:

Մարդկության նախապատրաստումը կշարունակվի, և աշխարհին կտրվի 
Ճշմարտությունը,  մարդուն վերջնական ոչնչացումից փրկելու համար: Իմ 
Ժամանակը մոտ է, և ողջ մարդկությունը պետք է հատկացնի այն ժամանակը, որն 
անհրաժեշտ է իրենց հոգիները նախապատրաստելու համար: Ժամանակը երբեք 



չպետք է վատնվի, երբ նախապատրաստվում եք դիմավորել Ինձ: Դուք երբեք չպետք է
անտեսեք Աստծո մարգարեին տրված Խոսքը: Եթե անտեսում եք, /ապա/ ապտակ եք 
հասցնում Իմ՝ ձեր Հիսուսի Դեմքին:

Ձեր սիրող Փրկիչ
Հիսուս Քրիստոս

Մայր Փրկության. Սա այն ժամանակն է, երբ հոգիները 
պետք է երկրի վրա կրեն քավարանի ցավը 
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Իմ քաղցր զավա՛կ, ինչու՞ ես անհանգստանում այն դժվարությունների համար, որոնց 
ստիպված ես լինում ամեն օր դիմակայել այս Առաքելության մեջ: Մի՞թե չգիտես, որ 
ողջ Զորությունն իմ Հոր՝ Ամենաբարձրյալ Աաստծո Ձեռքերում է:

Երբ մարդկությունը կրում է վերջնական մաքրագործումը, այն կարող է հաճելի չլինել,
բայց առանց դրա հոգիները չեն մաքրագործվի: Սա այն ժամանակն է, երբ հոգիները 
պետք է երկրի վրա կրեն քավարանի ցավը: Միայն նրանք, ովքեր մաքուր են և մաքուր
հոգիներով, կարող են մտնել Նոր Դրախտ, որն Աստծո Թագավորությունն է: Ուստի, 
վախենալու փոխարեն ես կոչ եմ անում բոլորիդ ընդունել Աստծո Միջամտությունն 
աշխարհում: Ընդունեք այն ամենը, ինչ պետք է լինի, ինչ պետք է տեղի ունենա և 
ինչպիսի գործողություններ են պահանջվում ձեզ բոլորիդ այն չարությունից ու 
անարդարությունից պաշտպանելու համար, որը կպարտադրվի մարդկային ռասայի 
վրա նրանց կողմից, ում միակ նվիրվածությունն իրենք իրենց հանդեպ է և նրանց 
հանդեպ, ովքեր սատանայի գործակալներն են:

Իմ Որդու ցանկությունն է առաջին հերթին միավորել այն բոլոր անմեղ հոգիներին, 
ովքեր չեն հավատում Աստծուն: Իմ Որդին գիտի, որ նրանք, ովքեր սիրում են 
Աստծուն, բայց չեն ընդունում Իրեն, ժամանակի ընթացքում կշրջվեն Իր կողմը: Նա 
վստահություն ունի նրանց հանդեպ, ովքեր ճշմարտապես սիրում են Իրեն, բայց 
մերժում են Իր Միջամտությունն այս Աստվածային Պատգամների միջոցով, քանի որ 
նրանք նույնպես վազելով կգան դեպի Նա: Նա ամենաշատը անհանգստանում է 
նրանց մասին, ովքեր չեն ճանաչում Իրեն և նրանց, ովքեր մերժում են ընդունել թե Ով 
Է Ինքը: Ուստի միշտ հիշեք, որ այդ կորած հոգիները կլինեն առաջին հոգիները, 
որոնց իմ Որդին ամենաշատն է ձգտում: Սրանք այն մարդիկ են, ովքեր ամենից շատ 
են Նրան վիրավորում, ովքեր Նրան սոսկալի ցավ և տառապանք են պատճառում, և 
Նրա Արյան Արցունքների պատճառն էին, երբ Նա կրում էր Տառապանքը 
Պարտեզում:

Երկնային պատիժներն ուղարկվում են ոչ միայն սոսկ որպես պատիժներ 
մարդկության մեղքերի համար, այլև որպես միջոց՝ մարդկությանը խելքի բերելու և 
խոնարհ կերպով ծնկի բերելու համար: Երբ մարդը մաքրվի իր 
ամբարտավանությունից, սեփական մեծության հանդեպ իր հավատից և սխալ 
հավատից թե իր զորությունն ավելի մեծ է քան Աստծունը, , ապա միայն այդպիսի 
մաքրագործման միջոցով նա հարմար կդառնա կանգնել Աստծո առջև:

Անձը, ով մահացու մեղքի մեջ է և մերժում է զղջում ցույց տալ, երբեք ի վիճակի չի լինի
դիմանալ Աստծո Լույսին: Ուստի, դա Գթասրտության մի Գործողություն է, որ 



Աստված միջամտում է որպեսզի նախապատրաստի այդ հոգուն, այնպես որ նա 
նույնպես կարողանա կիսել Աստծո Փաքը: Միայն Իր Սիրո և Առատաձեռնության 
պատճառով է, որ Աստված թույլ է տալիս այս դժվարին ժամանակները, որոնք արդեն 
սկսվել են, տեղի ունենան: Ոչ թե միայն պարզապես պատժելու Իր զավակներին 
նրանց չարության համար, այլ ապահովելու համար, որ նրանք /մարդիկ/ արժանի 
դառնան Հավիտենական Կյանքին:

Ձեր սիրող Մայր 
Մայր Փրկության

Տառապեք լռության մեջ երբ ձեզ տանջում են, 
դաժանորեն են վարվում, զրպարտում են, վիրավորում 
կամ ծաղրում Իմ Անվամբ
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ մարդ ասում է, թե ինքը հասկանում է գիտությունից, նա պետք 
է ապացուցի դա որպեսզի հավատան իրեն: Երբ ուսուցիչն ասում է, թե ինքը շատ բան
գիտի, կիմանան թե որքանով է նա լավ, երբ սովորեն նրանից: Երբ Աստծո մարդն 
ասում է, թե ինքն ամեն ինչ գիտի Աստծո մասին, նա կարող է տալ այդ ինֆորմացիան,
և դուք գիտելիք կունենաք: Բայց երբ Աստծո մարդն ասում է, թե ինքը ոգեշնչված է 
Սուրբ Հոգուց, նրան կճանաչեն միայն իր տված պտուղներով, այլ ոչ թե իր տված 
գիտելիքով:

Երբ Սուրբ Հոգին Գործում է, սա հանգեցնում է շատ պտուղների, որոնք 
կներկայացնեն հետևյալը.  Մարդիկ, ովքեր գրավվում են Սուրբ  Հոգուց, ավելի մոտիկ
կբերվեն Աստծուն: Նրանք կսիրեն ուրիշներին ավելի մեծ ուժգնությամբ, քան 
նախկինում: Նրանք կկիսեն իրենց սերը: Հետո, նրանք կցանկանան ավելի շատ 
ժամանակ անց կացնել աղոթքի մեջ, և, հատկապես, կաղոթեն ավելի շուտ ուրիշների 
հոգիների համար, քան սեփական դիտավորությունների:

Աստծո Սերը կդառնա ավելի խորը և անձնական: Եվ, քանի որ նրանք թույլ կտան որ 
Սուրբ Հոգին հեղեղի իրենց, նրանք շտապ կարիք կզգան իրենք իրենց ամբողջությամբ
ենթարկելու Աստծո Կամքին: Նրանք, ովքեր ոգեշնչված են Սուրբ Հոգուց, 
ատելություն ցույց չեն տա նրանց հանդեպ, ովքեր արհամարհում են իրենց: Դրա 
փոխարեն նրանք կձգտեն, աղոթքի միջոցով, խնդրել Ինձ, որ փրկեմ այդ հոգուն:

Աստծո Սերը կարող է ներթափանցել հոգու մեջ միայն Սուրբ Հոգու Զորությամբ: 
Հոգին միշտ կզգա խաղաղություն և հանդարտություն, չնայած այն տառապանքին, 
որն անխուսափելիորեն պետք է կրի, երբ ավելի է մոտենում Ինձ՝ իր Հիսուսին:

Ես չեմ բաժանում մարդկանց: Ես բերում եմ օրհնյալներին՝  նրանց, ովքեր բավարար 
սեր ունեն, որ գալիս է Աստծո հանդեպ խոնարհության խորը զգացողությունից, Իմ 
Սուրբ Սրտի մեջ:  Հենց որ նրանք պատսպարվում են Իմ ներսում, նրանց միակ 
ցանկությունը Ինձ հոգիներ բերելն է: Երբ նրանք ճշմարտապես դառնում են Իմը՝ Ինձ 
հետ միության մեջ, նրանք կլինեն ատելության առարկա: Նրանց համար 
նշանակություն չի ունենա իրենց հանդեպ ցույց տրվող ատելությունը, որովհետև 
նրանք չեն լքի Ինձ, եթե Իմ հանդեպ նրանց սերը բավարար չափով ուժեղ է: Նրանք 



կընկնեն ժամանակ առ ժամանակ, որովհետև կլինեն ճնշման թիրախ: Նրանք կզգան 
մերժման ցավը, ճիշտ ինչպես Ես եմ զգում: Նրանց կծաղրեն, կհալածեն և հիմար 
կանվանեն, ճիշտ՝ ինչպես Ինձ: Նրանք ծանր բեռ կզգան այն ձևից, որով 
կմեկուսաացվեն, ճիշտ՝ ինչպես Ես Էի մեկուսացված: Սուրբ Հոգու կողմից նրանց 
տրված իրենց գիտելիքին և իմաստությանը թշնամաբար կհակառակվեն, և, սակայն 
ինչ որ նրանք ասում են Իմ Անվամբ, կմնա փորագրված բոլոր նրանց հիշողության 
մեջ, ովքեր կշփվեն նրանց հետ:

Ուստի, Իմ սիրելի աշակերտնե՛ր, մտածեք Իմ մասին, քանի որ Ես քայլում եմ ձեր մեջ:
Դուք Ինձ չեք տեսնում, չեք դիպչում, ոչ էլ նայում եք Իմ Դեմքի Լույսին, բայց իմացեք, 
որ Ես Եմ ձեզ հետ, ճիշտ ինչպես Ես Էի ձեզ հետ, երբ քայլում էի երկրի վրա Իմ սիրելի
աշակերտների հետ: Ես չեմ փնտրում խելացիներին, գիտուններին կամ 
հասարակության մեջ դիրք ունեցողներին, չնայած Ես ողջունում և գրկում եմ նրանց 
ինչպես Աստծո բոլոր զավակներին: Ես չեմ փնտրում ուսյալների, ձեր միջի 
բարձրացածների, ձեր երկրների կամ եկեղեցիների առջնորդների հավանությունը: Ես
չեմ փնտրում հավանության կնիքը, որը մարդը ցանկանում է այնքան եռանդուն 
կերպով: Դրա փոխարեն, Ես փնտրում եմ մեղմերին, խոնարհներին, և նրանց, ովքեր 
միայն մտածում են ուրիշների բարօրության համար սեփական կարիքներից վեր և 
առավել: Սրանք այն հոգիներն են, ովքեր օրհնյալ են Իմ Ձեռքով: Նրանց սերն 
ուրիշների հանդեպ արտացոլում է Իմ Սեփական Սերը: Նրանք ընդունում են 
տառապանքը ճիշտ ինչպես Ես եմ ընդունում, և այն քիչ  նշանակություն ունի նրանց 
համար: Այդ մարդիկ քրիստոնեության ողնաշարն են, և Սուրբ Հոգին արմատացած է 
նրանց հոգիների մեջ Աստծո բոլոր զավակների բարիքի համար:

Երբեք մի ամաչեք Սուրբ Հոգու Ընծայից: Տառապեք լռության մեջ երբ ձեզ տանջում են,
դաժանորեն են վարվում, զրպարտում են, վիրավաորում կամ ծաղրում Իմ Անվամբ, 
քանի որ երբ մնում եք ձեր գլուխը խոնարհած. Դևը և բոլոր այն դժբախտ հոգիները, 
որոնք նա օգտագոծում է ձեզ տանջելու համար, կձախողվեն ձեզ Ինձնից հեռացնելու 
իրենց փորձերի մեջ:

Կանագնեք և հայտարարեք ձեր հավատարմությունն Ինձ սրտի թեթևությամբ և հոգու 
մաքրությամբ, և Ես կօրհնեմ ձեզ Խաղաղության և Հանդարտության Ընծայով:

Ձեր Հիսուս 

 Մայր Փրկության. Հակաքրիստոսը կօգտագործի իր 
այսպես կոչված խարանները որպես միջոց՝ համոզելու 
համար աշխարհին, թե ինքը Հիսուս Քրիստոսն է
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Զավա՛կս, երբ խաբեությունը հեղեղի հոգիներին հակաքրիստոսի ազդեցության տակ, 
մարդիկ կհիմարացվեն շատ գործողություններով, արարքներով և խոսքերով, որոնք 
կգան նրանից: Քաղցր և հանգստացնող և հանդարտ պահվածքով, նա վստահորեն 
կարդարացնի Աստծո դեմ յուրաքանչյուր մեղք: Նույնիսկ ամեանստոր մեղքը 
մարդկության դեմ մեղմորեն բացատրելով կհեռացվի ասես այն ոչ մի հետևանք չունի:
Նա շատերին կհամոզի թե կյանք խլելն ուրիշների բարիքի համար է և մարդու 
իրավունքների կարևոր մասն է: Հայհոյությունները, որոնք դուրս կհեղվեն նրա 
բերանից, կերևան որպես արդար և տեղին: Նա ամեն ինչ կարդարացնի հետևից առաջ



մեջբերումներ անելով Սուրբ Գրվածքներից: Նրանք, ովքեր կկառչեն նրա 
յուրաքանչյուր բառից, բավարար չափով չեն իմանա Աստծո Խոսքի մասին, որ 
կարողանան հակառակել նրան: Հետո նա կթողնի տպավորություն, թե մշտապես 
աղոթում է և կհայտարարի թե ինքը հոգևոր ընծաներ ունի:

Հակաքրիստոսը կփնտրի նրանց ընկերակցությունը, ովքեր կերևան որպես մեծ 
բարեգործություն անողներ և կշողոքորթի նրանց, ովքեր թվում է թե սուրբ են Աստծո 
Աչքում:

Ժամանակի ընթացքում, մարդիկ դարձի կգան դեպի իրենց հավատացմամբ ճշմարիտ
լուսավորված մեկ համաշխարհային կրոն, որտեղ հակաքրիստոսը մեծ դեր կխաղա: 
Այնուհետև, նա կօգտագործի ամեն մի դիվային զորություն՝ տրված իրեն սատանայի 
կողմից, համոզելու համար աշխարհին թե ինքն ունի խարանները, սրբերի հետ 
կապված: Հակաքրիսոսը կօգտագործի իր այսպես կոչված խարանները որպես միջոց՝ 
համոզելու համար աշխարհին, թե ինքը Հիսուս Քրիստոսն է, և որ եկել է փրկելու 
աշխարհը: Հետո, նա կասի թե հայտարարում է Երկրորդ Գալուստը, և նրանք, ովքեր 
կընկնեն նրա ոտքերի առջև, պաշտելով, կվեցվեն Տիրոջ հրեշակի կողմից, ով կնետի 
նրանց կրակի լճի մեջ:

Ձեր Մայր
Մայր Փրկության

Ոչ մի լավ բան չի կարող գալ ատելությունից, քանի որ 
ատելությունը գալիս է միայն սատանայից
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ ատելությունը մտնում է /մարդու/ հոգու մեջ,  նա պետք է 
պայքարի իր էության յուրաքանչյուր մասով՝ այն արմատախիլ անելու համար: Եթե 
ոչ, ապա այն /ատելությունը/ կկլանի տվյալ հոգուն և կշարունակի քայքայել այն 
մինչև այն ամբողջապես փչանա:

Դևը պատճառում է անվստահություն, անհարմարություն, խառնաշփոթություն, վախ,
իսկ հետո չի հանգստանում մինչև որ իր կողմից թիրախ դարձված հոգին չի դառնում 
ատելությամբ լի՝ սեփական անձի և ուրիշների հանդեպ: Հոգու մեջ եղած 
ատելությունը խառնաշփոթ է ստեղծում ամեն մեկի հետ, ում հետ այդ անձը շփվում է:
Ատելությամբ վարակված հոգին կօգտագործի ամեն մի տակտիկա և հնարք՝ 
խրախուսելու ուրիշներին, որ կռվի մեջ մտնեն իր հետ, մինչև որ մյուս հոգին էլ 
վարակվի, և այդպես շարունակ: Ատելությունը տարածվում է ինչպես վիրուս և աճում
է, որովհետև այն հեղեղում է և տիրում հոգուն, մինչև որ այդ հոգին պարտադրված է 
զգում այդ ատելությունը սնել ուրիշների մեջ: Ահա թե ինչպես է մարդասպանություն 
կատարվում. այն ատելության պատճառով, որ մարդ գում է մեկ ուրիշի հանդեպ: 
Ատելությունը սնվում է ստերով և ոչ ճշմարտություններով, և այն շարունակում է 
աճել, մինչև որ գրավում է այնքան շատ հոգիներ, որ միայն չարիք կարող է դուրս գալ 
դրանից: Ոչ մի լավ բան չի կարող գալ ատելությունից, քանի որ ատելությունը գալիս է
միայն սատանայից:  

Սատանան ստախոս է և կասկածի սերմեր է ցանում այն հոգիների մեջ, ովքեր 
թուլացնում են իրենց հսկողությունը: Նա օգտագործում է հպարտության մեղքը, ամեն



անգամ, որ հոգու ներսում ատելություն առաջացնի մեկ այլ անձնավորության դեմ: 
Նա ստեղծում է անհամաձայնություն Աստծո զավակների մեջ, ովքեր, սկզբնական 
մեղքի պատաճռով, թույլ են, և եթե նրանք Իմ ճշմարիտ հետևորդներ չեն և չեն 
ապրում Հոր Խոսքով, ապա կդառնան խաբեության զոհ:

Երբեք  մի համարձակվեք ինքներդ ձեզ հռչակել Աստծո զավակ մի կողմից, իսկ հետո, 
մյուս կողմից, մեկ ուրիշին երկու մասի կտրել: Երբեք մի ասեք, թե լցված եք Սուրբ 
Հոգով մի կողմից, իսկ մյուս կողմից՝ թե մեկ այլ հոգի դևի սպասավոր է: Երբեք մի 
դատեք մեկ այլ անձնավորության նրանով, ինչը դուք մեղք եք համարում, երբ դուք 
ինձներդ դիմազրկել եք Իմ Պատկերը: Երբեք ինքներդ ձեզ բարձր մի դասեք Ինձնից և 
մի ասեք թե ավելի գիտուն եք, քան Ես, երբ հետևում եք սատանայից տրվող 
ուղղությանը: Նրանք, ում աչքերն արտացոլում են Իմ Սեփական Աչքերը, ամենատես 
են և պետք է աղոթեն այդպիսի հոգիների համար, որպեսզի նրանց տրվի Շնորհը, որ 
կարողանան ձեռք բերել գազանի ճանկերից ազատվելու մրցանակը:

Իմ ճանապարհն առջևում դառնում է ավելի դժվարին: Միայն նրանք կկարողանան 
մագլցել այն, ում Սուրբ Հոգու Զորությամբ արիություն է շնորհվել: Ցավոք, շատերը 
կընկնեն ճանապարահի եզրին ի մեծ ուրախություն չարի:

Այս Առաքելության փշերը կարող են պատռել ձեր մարմինը, և ատելության 
նռնակների դաժան բեկորները՝ խոցել ձեր սրտերը, բայց Ես Եմ Նա Ով քայլում է ձեր 
առջևից, և ուստի, Նա Եմ Ով վերցնում է ատելության հարվածը: Միշտ հիշեք, որ այս 
Առաքելության վրա հարձակումները հարձակումներ են Իմ դեմ: Այս Առաքելության 
դեմ ատելությունը ատելություն է Իմ՝ Հիսուս Քրիստոսի դեմ:  Չեք կարող ասել թե 
սիրում եք Ինձ մի ձևով, իսկ այնուհետև հռչակեք ձեր ատելությունն Իմ հանդեպ ուրիշ
ձևերով: Դուք կամ Իմ կողմից եք, կամ՝ Իմ դեմ: Դուք կամ հավատում եք Ինձ, կամ՝ ոչ: 
Եթե հավատում եք Ինձ, երբեք չպետք է հետապնդեք մեկ այլ հոգու, քանի որ եթե 
անում եք դա, ապա Իմ թշնամին ձեզ հեռացրել է Ինձնից, և դուք իրավունք չունեք 
հռչակել թե Ինձնից եք:

Ձեր Հիսուս   

Վերցրեք մի հոգի՝ մի կյանք, Ինձնից, և ձեր սեփական 
կյանքը՝ Հավիտենական Փրկությունը, այլևս ձեր 
իրավունքը չի լինի
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ ժամանակը գա Դատաստանի Վերջին Օրվա համար, շատ 
հոգիներ մերժած կլինեն Ինձ, և նրանց սրտերում շատ վախ կլինի: Քանի որ, այդ 
ժամանակ, Ճշմարտությունը կլինի ինչպես մի վճիտ բյուրեղյա մաքրության լիճ, 
անբիծ: Այնքան պարզ կլինի Ճշմարտությունը, որ ասես նրանք նայելիս կլինեն 
հայելու մեջ: Եվ ի՞նչ կտեսնեն նրանք: Նրանք կտեսնեն Իմ Դեմքը, Իմ Վիշտը, Իմ 
Սերը, Իմ Ափսոսանքը, Իմ Զայրույթը, իսկ հետո նրանք ականատես կլինեն Իմ 
Արդարադատությանը, որովհետև այդ ժամանակ արդեն ետ դարձ չի լինի:

Ժամանակը, տրված մարդությանը որ ազատագրեն իրենք իրենց, հիմա է: Ինձ 
տրամադրվել է այս ժամանակը, որ այդ ընթացքում նախապատարաստեմ ձեզ 



բոլորիդ: Խելամտորեն օգտագործեք այն, և կտեսնեք Աստծո Փառքը: Վատնեք այն 
անտեղի, և դուք երբեք չեք տեսնի Լույսը կամ Իմ Թագավորության Փառքը: Դրա 
փոխարեն դուք ստիպված կլինեք կրել հավիտենական բաժանում Ինձնից: Ձեր միակ 
ընկերակցությունը կլինի գայլերի ոհմակը՝ զայրացած դևերը, անդունդի մեջ, որը 
գազանի տունն է: Բոլորը, ովքեր տեղի են տալիս չարությանը, անկախ դրա չափից, 
ավելի ու ավելի կհեռանան Ինձնից, ավելի շատ կմերժեն Աստծո Խոսքը:

Այս ժամանակը տրվել է մարդկությանը, որպեսզի նրանք ինչպես հարկն է 
նախապատրաստվեն: Իմ Առաքելությունը ձեր աչքերից սարդոստայնը հեռացնելն է, 
որ կարողանամ ցույց տալ ձեզ, թե ինչ պետք է անեք, որպեսզի Ես կարողանամ 
ողջունել ձեզ Իմ Նոր Դրախտ:

Այս Առաքելությունը կարող է լինել ձեր միակ հնարավորությունը, որ կարողանաք 
բռնել Իմ Ձեռքը նախքան կընկղմվեք խաբեության մեծ վակուումի մեջ: Սատանան 
հռչակել է, թե ինքը կշարունակի գողանալ նրանց հոգիները, ովքեր սիրում են Ինձ: 
Նրա ուշադրության կենտրոնը, այս ժամանակ, Ինձնից նրանց հեռացնելն է, ովքեր 
ճշմարիտ սիրում են Ինձ: Ուստի, նա ամեն կասկած, ամեն սուտ և հայհոյանք կդնի 
այդ հոգիների մեջ, ովքեր ապրում են իրենց կյանքը Ճշմարտությանը 
համապատասխան: Նրա ազդեցությամբ այդ մարդիկ կլքեն Ինձ: Սատանան 
հպարտորեն խայթում է Ինձ հիմա, և ամեն անգամ, երբ Ես կորցնում եմ մեկ հոգի 
իրեն, նա երդվում է թե երբեք չի դադարի միջամտել երկրի վրա ամեն մի 
Առաքելության, որ օրհնվել է Իմ կողմից՝ հոգիներ փրկելու համար:

Դուք երբեք չպետք է վեճի մեջ մտնեք կամ պաշտպանեք Ինձ Իմ թշնամիների 
հանդեպ: Երբեք աչքից չհեռացնեք Սուրբ Աստվածաշունչը: Թող ոչ մի մարդ 
չփոփոխի այն: Անտեսեք նրանց, ովքեր կփորձեն համոզել, թե Աստված 
հավանություն կտա թեկուզ մեկ բառ, մեկ մարգարեություն, մեկ Պատվիրան փոխելու
որևէ փորձի, քանի որ դա ամենամեծ մեղքն է: Երբեք մի խախտեք Առաջին 
Պատվիրանը: Ոչ մեկը չի կարող ինքն իրեն Աստծուց վեր դնել:

Ով էլ որ ձեր միջից մեղանչում է, պետք է շարունակի ետ գալ Ինձ մոտ, նորից ու 
նորից: Երբեք մի ամաչեք վազելով գալ Ինձ մոտ: Թույլ մի տվեք ձեզ լցվել որևէ 
տեսակի ատելությամբ: Ձեր մեղքից է, որ Ես գարշում եմ, և չնայած դրան, ներում եմ 
այն: Ես սիրում եմ ձեզ և կշարունակեմ սիրել ձեզ: Ես սիրում եմ ձեզ, և այդ 
պատճառով է որ Ինձ հատկացվել է այս ժամանակը՝ ձեզ բոլորիդ ի մի հավաքելու 
համար: Թույլ մի տվեք, որ չարը բաժանի ձեզ ձեր եղբորից կամ քրոջից: Մի լսեք ոչ մի 
բանի և ոչ մեկին, ով փորձում է ձեզ ետ քաշել Իմ Աշխատանքից՝ Փրկության այս 
Առաքելությունից:

Ձեր հավատարմությունն Իմ հանդեպ կարևոր է, քանի որ այդ դուք՝ Իմ Մնացորդ 
Բանակն է, որ կօգնեք փրկելու աշխարհի մնացած մասը նրանց ճակատագրով 
տառապելուց, ովքեր մերժեցին լսել Նոյին: Ով էլ որ պատսխանատու է Ինձնից մեկ 
հոգի վերցնելու մեջ, կտառապի դրա համար: Իմ Զայրույթն ամենամեծն է, երբ 
չբավարարվելով ձեր սեփական հոգու վիճակի վրա կենտրոնացած լինելուց, դուք 
դիտավորությամբ փորձում եք ձեզ հետ վերցնել և Իմ Սիրուց ու Իմ 
Թագավորությունից  հեռացնել մեկ ուրիշին:

Ձեզ նախկինում նախազգուշացվել է հետևանքների մասին: Հիմա Ես ձեզ նորից 
հիշեցնում եմ: Վերցրեք մի հոգի՝ մի կյանք, Ինձնից, և ձեր սեփական կյանքը՝ 
Հավիտենական Փրկությունը, այլևս ձեր իրավունքը չի լինի:
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Երբ Ես գամ դատելու, աշխարհը կդողա
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ հոգիների համար այս պայքարն ուժգնանա, շատերը կսկսեն 
կասկածել Իմ Գոյությանը, առաջին հերթին, նախքան Ինձ ամբողջապես կմերժեն:

Աշխարհի մտքում կստեղծվի մի նոր կեղծ փոխարինող Իմ մասին: Իմ Անունը 
կօգտագործվի համարձակորեն, բայց բառերը, որ նրանք կվերագրեն Ինձ, Ինձնից չեն 
լինի: Նրանք կհայտարարեն, թե Աստված թույլ չի տալիս որ մարդկանց մեղքերը 
մշուշեն Իր Արդարադատությունը: Ավելի շուտ, Աստված կանտեսի մեղքը, քանի որ 
այն քիչ հետևանք ունի, որովհետև մարդը թույլ է և միշտ կմեղանչի, անկախ ամեն 
ինչից: Հիսուսը, ձեզ կասեն, ներում է բոլորին, որովհետև Նրա Գթասրտությունը 
գերակայում է Նրա Արդարադատությանը: Դա կլինի սուտ, բայց շատերը կհավատան
դրան և ոչ մի պարտավորություն չեն զգա, խուսափելու մեղքից կամ թողություն 
փնտրելու, որովհետև արդեն կհավատան թե մեղքն իրականում գոյություն չունի: 
Հենց այդ հոգիներն են, որ ամենաշատը աղոթքի կարիք ունեն: Թող ոչ մի մարդ երբեք 
չշփոթի Իմ Գթասրտությունը Իմ Դատաստանի հետ, քանի որ դրանք երկու տարբեր 
բաներ են:

Իմ Գթասրտությունը ցույց կտրվի միայն նրանց, ովքեր կզղջան իրենց մեղքերի 
համար: Այն ցույց չի տրվի նրանց, ովքեր հպարտորեն կկանգնեն Իմ առջև, ուր ոչ մի 
փորձ չի արվել իրենց կողմից փնտրելու Իմ Ներողամտությունը: Երբ Ես գամ 
դատելու, աշխարհը կդողա: Եվ երբ Իմ Գթասրտությունը սպառվի, Իմ 
Արդարադատությունը կիջնի իչպես կացին: Ես կպատժեմ չարերին, ովքեր օգնության 
սահմանից այն կողմ են:

Մարդը երբեք, ոչ մի պահ, չպետք է անտեսի Իմ Խոստումը: Ես կգամ, հավաքելու 
համար Աստծո բոլոր զավակներին, բայց, ցավոք, նրանցից շատերը երբեք ներս չեն 
մտնի Իմ Դրախտը, որովհետև նրանք մերժած կլինեն Ինձ, Իմ Գոյությունը և մեղքի 
գոյությունը:
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Երկրաշարժները կլինեն այնպիսի ուժգնության, որ 
կզգացավեն բազմաթիվ երկրներում միևնույն ժամանակ
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ ժամանակը գա, որ Ես Ինքս Ինձ հայտնի դարձնեմ, Իմ 
Երկրորդ Գալուստին, դուք չեք ճանաչի աշխարհը, քանի որ այն այնքան շատ 
փոխված կլինի:

Արագությունը, որով մարդկությունը կընկնի մեղքի խորքերը, կցնցի ձեզ: Մարմնի 
յուրաքանչյուր գարշելի մեղք տեսանելի կլինի, և շատերը ստիպված կլինեն տեսնել 
այդ մեղքերը հասարակական վայրերում կատարվելիս: Շատ քիչ ամոթ  ցույց կտան 



հանցագործները, ովքեր, սնուցվող կատաղության մեջ գտնվող առյուծների պես, 
կսուզվեն անբարոյականության ամենաստորին խորքերը, որի նմանը չի տեսնվել 
Սոդոմի և Գոմորի օրերից սկսած: Այնպիսին կլինի չարի կողմից մարդկությանը 
բերած թունավորումը, որ մարդասպանությունները կկատարվեն ամենուրեք և 
ինքնասպասնությունը կլինի համատարած: Քանի որ սաատնան խժռում է հոգիներ, 
նա կապահովի որ Իմ Հոր կողմից դրված յուրաքանչյուր Օրենք խախտվի: Սառը 
սրտերը, անբերրի հոգիները և կեղծ աստվածներով ու չար ոգիներով բռնվածությունը 
կփոխարինեն այն սիրուն, որը դեռևս գոյություն ունի աշխարհում այս ժամանակ:

Իմ Անունը կօգտագործվի լկտիություններ ասելու համար, և նրանք կանիծեն միմյանց
իրենց սրտերում: Աղջի՛կս, Ճշմարտությունը կարող է անտանելի լինել երբեմն, բայց 
արդարադատությունը ներքև կիջեցվի, Իմ Հոր կողմից, այն երկրների վրա, որոնք 
պղծում են Նրա Խոսքը: Իմ Հոր կողմից ներքև իջեցված բոլոր պատիժները տեղի 
կունենան նախքան Իմ Երկրորդ Գալուստը: Քաղաքներ կանհետանան, երկրներ 
կսրբվեն Իմ Հոր Զայրույթի ալիքներով, և երկրաշարժները կլինեն այնպիսի 
ուժգնության, որ կզգացվեն բազմաթիվ երկրներում միևնույն ժամանակ:

Աղջի՛կս, քեզ արդեն տրվել է տեղեկությունը այն քաղաքների մասին, որոնք մեծապես
կտառապեն: Դուք պետք է առաջարկեք Ինձ ձեր արցունքները ի հատուցում նրանց 
մեղքերի, ում ճակատագիրը խավարում է գտնվում: Առանց ձեր տառապանքի Ես չեմ 
կարող անել այն, ինչ անհրաժեշտ է այդ հոգիներին փրկելու համար: Ուստի, խնդրում
եմ, առատաձեռն եղեք ձեր ցավի մեջ, իսկ Ես ցույց կտամ Գթասրտություն նրանց 
հանդեպ, ում դուք կդնեք Իմ առջև:

Լեռները կսուզվեն, լճերը կմիանան ծովերին և ցամաքը կիջնի մեկ երրորդով: 
Տեղատարափ անձրևները, որ համապատսխանում են Իմ Վշտի Արցունքներին՝ 
մարդկանց սրտերում եղած ատելության պատճառով, կլինեն մշտական, մինչև որ Իմ 
Արցունքները սրբվեն մեղավորների հաշտության միջոցով, ովքեր դարձի կգան:

Իմացեք հիմա, որ Իմ Մոր կողմից դարեր շարունակ աշխարհին տրվող Ընծաները 
պետք է օգտագործվեն պաշտպանվելու համար: Իմացեք նաև, որ Փրկության 
Մեդալիոնը՝ ամենահզորը, քան որևէ մեկ այլը, կլինի ձեր պաշատպանությունը 
հակաքրիստոսի գայթակղության դեմ: Ամեն փորձ կարվի, կասեցնելու համար 
Փրկության Մեդալիոնը, բայց ոչ մի բան չի կասեցնի այդ Ընծայի հետ կապված 
զորությունները: 

Իմ սիրելի հետևորդնե՛ր, դուք պետք է կենտրոնանաք աղոթքի վրա այս օրերին և ձեր 
ողջ վստահությունը դնեք Ինձ վրա, քանի որ նրանք, ովքեր Իմն են, կպաշտպանվեն, և
դուք կլինեք Իմ պատճառը, որ Գթասրտություն ցույց տամ տառապյալների և 
հեթանոսների հանդեպ: Դուք երբեք չպետք է թուլանաք կամ տեղի տաք, որովհետև 
եթե այդպես անեք, ձեզ համար անհնարին կլինի առանց Իմ Լույսի գտնել դեպի Ինձ 
նավարկելու ուղին, որը կարիք կլինի ճանապարհի յուրաքանչյուր քայլում, եթե 
ավարտելու եք այս ճամփորդությունը:
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Երբ Աստված թույլ է տալիս քրիստոնյաների և հրեաների
հալածանքը, դա հիմնավոր պատճառներ ունի
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, մարդը խոցելի և թույլ արարած է, բայց նա Աստծո զավակ է: 
Պահպանման խորը արմատացած զգացման պատճառով մարդը կանի այն ամենն, 
ինչ պետք է անի, որպեզի գոյատևի: Մեծ ֆիզիկական տառապանքների ժամանակ 
նրա ներսում գտնվող ուժերի բեկորները կդառնան ավելի արտահայտված: 
Սովորաբար մեծ ուժ է երևում թույլերի, քաղցածների, ֆիզիկապես տառապածների, 
հալածվածների և նրանց մոտ, ովքեր տառապում են կեղծավորների ձեռքին: Ձեր միջի
ամենաթույլերն են, որ կդառնան ամենաուժեղները, իսկ նրանք, ովքեր կարծում են, 
թե իրենք ամենաուժեղն են, կդառնան ամենաթույլը:

Ես բաժանում եմ թույլերին, հեզերին, խոնարհներին և արդարներին նրանցից, ովքեր 
բարձրացնում են իրենց և ովքեր շրթունքներով են ծառայություն մատուցում Իմ 
Ուսուցումներին, բայց անիծում են ուրիշներին  իրենց սրտերում: Ես Եմ հիմա 
առանձնացնում ցորենը հարդից, և այդ պատճառով յուրաքանչյուր մարդու հավատը 
կփորձվի, մինչև որ հասնի սահմանին: Ես ներառնում եմ բոլոր նրանց, ովքեր չեն 
հավատում Աստծուն, նրանց, ովքեր մերժում են Ճշմարիտ Աստծուն, և նրանց, ովքեր 
իրեց սրտերը տվել են Իմ թշնամուն՝ չարին: Ամեն հոգու կտրվի հավասար 
կարգավիճակ Իմ առջև, և ամեն Շնորհ կտրվի նրանց, ովքեր չեն փարվում Ինձ այս 
ժամանակ:

Աշխարհը փորձության կենթարկվի այն սիրո վիճակով, որը յուրաքանչյուր հոգի ունի
ուրիշների հանդեպ, որը Աստծո հանդեպ նրանց սիրո ճշմարիտ արտացոլումը և 
չափագրումն է: Ձեր ժամանակը սահմանափակ է, և որպեսզի կարողանաք դիմանալ 
զոհողության այս ճամփորդությանը, պետք է ընդունեք, որ Աստծո մարգարեները 
պարզապես հռչակում ենՆրա Կամքը, միայն որպեսզի դուք դառնաք Նրանը մարմով 
և ոգով: Մի դիմադրեք Աստծո Ձեռքին: Ուրախացեք, որովհետև փորձությունները, 
որոնք թույլ են տրվում Իմ Հոր կողմից, կբերեն երկրի վրա Նրա Երկու Վկաների՝ 
քրիստոնյաների և հրեաների մի մեծ համախմբում, և այդ երկուսից կգա մի մեծ դարձ: 
Երբ Աստված թույլ է տալիս քրիստոնյաների և հրեաների հալածանքը, դա հիմանվոր 
պատճառներ ունի: Այն ամենի պատճառով, որ նրանք ստիպված կլիեն կրել, մեծ 
դարձի կհանգեցնի, և միլիարդավոր մարդիկ կտեսնեն Աստծո Փառքը, մեկ հստակ 
մտքով, ուր ոչ մի շփոթություն չի ապականի նրանց ուրախությունը, երբ նրանք 
վերջապես ճանաչեն Ճշմարտությունը:

Ժամանակը մոտ է, որ, և՛ լավերը և՛ վատերը, տեսնեն Ճշմարտությունը: Իսկ 
այնուհետև ոչինչ այլևս չի վիրավորի ձեզ նորից: Այլևս չի լինի ոչ մի բաժանում 
Աստծուց: Սերը վերջապես կնվաճի բոլորին: Սերն Աստված է, և Նրա Թագավորումը 
հավիտյան է: Այլևս ատելություն չի լինի, քանի որ այն մեռած կլինի:

Ձեր Հիսուս

Ձեզնից շատերը, ովքեր ասում են, թե Ինձ սիրում են  
հիմա, կդավաճանեն Ինձ, ինչպես Հուդան դավաճանեց
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, ցավից ուրախություն դուրս կգա, հուսահատությունից՝ հույս և 
հալածանքից՝ ազատություն, եթե ամեն ինչ հանձնվի Ինձ լիակատար վստահությամբ 
և Աստծո Փառքի համար:

Ամեն մի արարած Երկնքում, երկրի վրա և երկրի տակ ծնկի կգա Տիրոջ առջև, բոլորը՝ 
առանց բացառության: Բայց մարդը՝ թույլ և ընկած,Աստծուն Փառք չի տալիս, նունիսկ
ամենանվիրվածներն ու սրբերը, երբ չեն կարողանում ամբողջապես հանձնվել Իմ Հոր
առջև, Իմ՝ Նրա միակ Որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով: Քանի դեռ չարի ոգին 
գոյություն ունի աշխարհում, մարդն արժանի չէ Իմ առջև կանգնելու:  Դուք չեք կարող 
ծնկի գալ Իմ առջև, երբ լի եք ձեր սեփական ինքնակարևորությամբ: Ես չեմ կարող լսել
ձեզ, երբ լռեցնում եք Ինձ, բռնակալների պես եք դուք դառնում երբ սատանան լցնում է
ձեր մտերը զգայարանների մեղքերով: Միայն նրանք կարող են ճշմարտապես 
միավորվել Ինձ հետ, ովքեր գալիս են Իմ առջև մաքուր, Ինձ հետ հաշտված:

Երբ քայլում եք ինչպես թագավորներ և թելադրում ուրիշներին, երբ նստած եք 
երկրային գահերի վրա, դուք երբեք չեք կարող լինել Իմ սպասավորները: Երբ 
ճշմարտապես ծառայում եք Ինձ, անկախ նրանից թե ինչ է ձեր դերը, դուք միշտ 
կխոսեք Ճշմարտությունը: Դուք միշտ կիմանաք, որ երբ հռչակում եք Իմ Ճշմարիտ 
Խոսքը, այն միշտ կբերի ձեզ վրա շատ քննադատություն: Շուտով, Ճշմարիտ Խոսքն 
այլևս չի խոսվի նրանց կողմից, ովքեր ներթափանցել են Իմ Եկեղեցի բարձր 
էշելոններում, ձևացնելով թե սիրում են Ինձ, բայց ովքեր իրականում լքում են Ինձ: 
Հետո, որպեսզի դուք, հավատարիմներդ, մնաք Իմ մեջ և Ինձ հետ, ձեզ շատ 
քաջություն պետք կգա:

Ձեզնից քանի՞սն ունեն այդ քաջությունը: Ձեզնից քանի՞սը կկարողանան դիմանալ 
այն հալածանքին, որը կգա երբ հռչակեք Ճշմարտությունը: Ուստի, ծանր սրտով է, որ 
Ես պետք է տեղեկացնեմ ձեզ, որ ձեզնից շատերը, ովքեր ասում են, թե Ինձ սիրում են 
հիմա, կդավաճանեն, ինչպես Հուդան դավաճանեց: Քանի որ, երբ Իմ Սուրբ Խոսքը 
փոխվի այնպես, որ դառնա մի դատարկ և անպտուղ անոթ, ձեզանից շատերը 
կընդունեն այդ կեղծ վարդապետությունը: Այնքան շատերը ձեզնից կմերժեն այս 
Առաքելությունը և իրենց մեջքը կշրջեն Իմ Փրկության Գավաթի հանդեպ:

Դուք պետք է ասեք այս Խաչակրաց Աղոթքը, որ օգնի ձեզ մնալ հավատարիմ Իմ 
Խոսքին:

Խաչակրց աղոթք (136) Պահել Քո Խոսքը.
Սիրելի Հիսու՛ս, օգնիր ինձ լսել Քո Խոսքը, ապրել Քո Խոսքը, խոսել Քո Խոսքը, 
հայտնել Քո Խոսքը:
Տուր ինձ զորությունը՝ վեր պահել Ճշմարտությունը նույնիսկ երբ ինձ հալածեն այդ 
անելու համար: Օգնիր ինձ պահել Քո Խոսքը կենդանի, երբ այն խեղդվում է Քո 
թշնամիների կողմից:
Թույլ տուր ինձ զգալ Քո Քաջությունը, երբ ես ընկճված եմ:
Լցրու ինձ Քո Զորությամբ, երբ ես թույլ եմ:
Տուր ինձ Շնորհը՝ մնալ արժանապատիվ, երբ դժոխքի դարպասները ճնշում են ինձ Քո
Սուրբ Կամքին հավատարիմ մնալու համար: Ամեն:

Ամեն դև դժոխքից անիծում է այս Առաքելություը՝ երկրի վրա Իմ վերջինը: Հոգու մեծ 
տոկունություն, ահռելի քաջություն և Իմ՝ ձեր Հիսուսի հանդեպ խորը սեր 
կպահանաջվի Ինձ հավատարիմ մնալու համար: Ամենաթույլերը կընկնեն առաջինը: 



Հաջորդը կլինեն գաղջերը, իսկ հետո, միայն նրանք, ովքեր կմնան սրտով մաքուր և 
անվախ, կմնան կանգնած:

Ձեր Հիսուս

Երբ մարդու կամքը բախվում է Աստծո Կամքին, մեծ ցավ 
են կրում երկու կողմից
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ մարդու կամքը բախվում է Աստծո Կամքին, մեծ ցավ են կրում 
երկու կողմից: Մարդուն շնորհվել է ազատ կամքի Ընծան Իմ Հոր կողմից, և, որպես 
այդպիսին, նա ազատ է կատարել ինչ ընտրություն որ ցանկանում է կյանքում, և 
Աստված երբեք չի միջամտի Երկնքից տրված այդ Ընծային: Այնուամենայնիվ, նրանց 
համար, ովքեր ցանկանում են ամբողջապես ծառայել Ինձ, ուրիշների հոգիները 
փրկելու համար Ինձ օգնելու մտադրությամբ, և ովքեր տալիս են Ինձ իրենց ազատ 
կամքի ընծան, դա կլինի մի շատ դժվարին ճամփորդություն:

Երբ Ինձ եք տալիս ձեր ազատ կամքը, անելու այն, ինչ անհրաժեշտ է հոգիների 
փրկության գործում, տառապանքը, որը կկրեք, կլինի շատ կոպիտ: Քանի որ ձեր 
կամքն այլևս ձեզ չի պատկանի, մարդկային էությունը՝ լինելով ինչպես որ կա, դա 
կնշանակի, որ մի պայքար կսկսվի մարդու ազատ կամքի և Աստծո Կամքի միջև: 
Շատերը, ովքեր սիրում են Ինձ և ցանկանում են իրենց կյանքում կրել Աստծո Կամքը, 
միշտ կպայքարեն: Աստծո կամքը բավարարելու համար հոգին պետք է լքի 
հպարտության ամեն զգացողություն և սեփական անձնական ցանկությունները 
բավարարելու կարիքը: Դուք կարող եք ճշմարտապես ծառայել Աստծուն միայն, եթե 
ամբողջապես վստահում եք Նրան և ձեր բոլոր փորձություններն ու 
անհաջողությունները առաջարկում եք Նրան՝ բոլորի բարիքի համար: 

Երբ բարի մտադրությամբ մարդիկ ծառայում են Աստծուն և փորձում ապրել իրենց 
կյանքն այնպես, ինչպես Նա է հրահանգում, ընկնում են շնորհից, նրանք ամաչում են: 
Ընկճված՝ Աստծուն հեռացնելու և եսասիրության, սեփական անձի արժանիության 
կամ ամբարտավանության միջոցով Նրան հիասթափեցնելու համար, նրանք 
թաքցնում են իրենց դեմքերն Աստծո Լույսից: Երբ լուսավորվում են Ճշմարտությամբ, 
նրանց հոգիները կարող են հանկարծակի և առանց նախազգուշացման սկսել 
կասկածել իրենց հավատին: Մի պահ նրանք սիրում են Աստծուն իրենց ողջ սրտով և 
առաջարկում են իրենք իրենց ամբողջությամբ Նրա խնամքին, իսկ հաջորդ պահին 
կտրում են իրենք իրենց Լույսի Աղբյուրից: Այդ ժամանակ է, որ անձը, օգտագործելով 
մարդկային ինտելեկտը, թելադրում է Աստծուն, թե ինչ է ինքը նախապատրատված 
անել, որպեսզի ծառայի Աստծուն, և դա սովորաբար լինում է անձի սեփական 
պայմաններով: Այո՛, հոգին կարող է ասել Աստծուն. <<Ես կծառայեմ Քեզ, բայց 
պայմանով, որ Դու անես ինձ այս կամ այն շնորհը>>: Մի՞թե չգիտեք, որ չեք կարող 
ծառայել երկու տիրոջ, քանի որ միայն Մեկ Աստված կա, և Նա է հրամայում: Աստված
Տերն է ամենի, որ կա և լինելու է: Մարդը Աստծուն ծառայելու համար է, բայց չնայած 
դրան, Աստված կանի ամեն ինչ, որ կարող է, Իր զավակներին հանգստություն տալու 
համար:



Երբ գտնեք, որ սկսում եք կասկածել Աստծուն կամ կորցնել վստահությունը Նրա 
Սիրո կամ Նրա Խոստումի հանդեպ, ապա պետք է ասեք այս խաչակարց աղոթքը, 
որը պետք է հայտնի լինի որպես վերականգնման աղոթք.

Խաչակրաց աղոթք (137) Վերականգնման աղոթք.
Ո՛վ Ամենակրող Աստված, ո՛վ Ամենաբարձրյալ Աստաված, նայիր ինձ վրա՝ Քո 
խոնարհ ծառայի, սիրով և խղճահարությամբ Քո Սրտում: Վերականգնիր ինձ Քո 
Լույսի մեջ:
Վեր բարձրացրու ինձ հետ՝ Քո Բարեհաճության մեջ: Լցրու ինձ Շնորհով, որպեսզի 
կարաոանամ առաջարկել ինքս ինձ Քեզ՝ խոնարհաբար և  Քո Ամենասուրբ Կամքին 
համապատասխան ծառայելուն:
Ազատիր ինձ հպարտության մեղքից և այն ամենից, ինչը վիրավորում է Քեզ, և օգնիր 
ինձ սիրել Քեզ մի խորը և հարատև ցանկությամբ՝ ծառայելու Քեզ իմ բոլոր օրերում 
ընդմիշտ: Ամեն:

Խնդրում եմ հիշեք, որ շատ հեշտ է մեջքը շրջել Ասատծ հանդեպ, և միայն մի անձը 
բավական է, որ կասկած նետի ձեր հոգում Աստծո Բարության և Իր բոլոր 
Զավակների հանդեպ Նրա Մեծ Գթասրտության վերաբերյալ:

Մեծ արիություն և հոգու տոկունություն է պահանջվում Աստծո Խոսքին հավատարիմ
մնալու համար, բայց առանց խնդրելու Շնորհները, որ ինչպես հարկն է ծառայեք 
Նրան, դուք չեք կարողանա անել դա ինքնուրույն:

Ձեր Հիսուս    

Մայր Փրկության. Դժոխքի մասին բոլոր 
վկայակոչումները վերացվել են, և մարդուն մոլորեցրել 
են՝ տանելով դեպի ապահովության մի կեղծ զգացում
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Զավա՛կս, քանի դեռ սատանայի թագավորությունը գոյություն ունի, երկրի վրա, 
Ճշմարտությունը միշտ կճնշվի:

Խաչի վրա իմ Որդու մահից ի վեր Նրա Խոսքը տարածելու յուրաքանչյուր փորձ 
խանգարվել է: Եվ, քրիստոնեության տարածումից ի վեր, շատ ճեղքվածքներ են 
հայտնվել, և իմ Որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի կողմից Իր աշակերտներին թելադրված 
Վարդապետությունը ադապտացվել է: Ճշմարտությանը միշտ միջամտել են, բայց 
չնայած դրան, Աստծո Խոսքը դեռևս կենդանի է մնում երկրի վրա, և իմ Որդու 
Ներկայությունը Սուրբ Հաղորդության միջոցով պահպանվել է:

Ճշմարտությունը սատանայի գոյության և դժոխքի իրական լինելու վերաբերյալ 
ճնշվել է շատ տասնյակ տարիներ, և դա վտանգավոր ազդեցություն է ունեցել 
մարդկության փրկության վրա: Դժոխքի մասին բոլոր վկայակոչումները վերացվել են,
և մարդուն մոլորեցրել են՝ տանելով դեպի ապահովության մի կեղծ զգացում: Ուստի 
հիմա, այսօր, քչերն են հավատում դևի գոյությանը կամ դժոխքի անդունդին: Այդ 
սուտը եղել է մարդկության խարազանը, և, որպես արդյունք, շատ հոգիներ են կորել, 
որովհետև դժոխքը մերժվում է: Մահացու մեղքն այլևս իրականություն չի 
համարվում, և ուստի, ոչ մի փորձ չի արվում խուսափել դրանից: Նրանք, ովքեր 



ծառայում են իմ Որդուն՝ Հիսուս Քրիստոսին, Նրա եկեղեցիների 
մեջ,պարտականություն ունեն՝ հոգիներին նախապատրաստելու, որպեսզի նրանք 
հարմար լինեն մտնելու Երկնքի Թագավորություն:

Դժոխքից կարելի է խուսափել մահացու մեղքի հետևանքները հասկանալու միջոցով, 
սակայն ոչ մի բառ չի հիշատակվում դրա մասին: Հոգիները կորչում են, որովհետև 
նրանց երբեք ինչպես հարկն է չեն հրահանգել,թե ինչպես խուսափեն մեղքից և 
ապաշխարություն փնտրեն: Որպեսզի արժանի դառնաք մտնել իմ Որդու 
Թագավորություն, դուք պետք է անցկացնեք ժամանակը՝ ապրելով ձեր կյանքը 
Աստծո Խոսքին համապատասխան: Խնդրում եմ մի անտեսեք Ճշմարտությունը, քանի
որ եթե անտեսեք, կկորչեք:

Աղոթեք, աղոթեք,աղոթեք, որ մարդկությունն ընդունի սատանայի գոյությունը, 
որովհետև մինչև չընդունեն, երբեք ճշմարիտ չեն ընդունի Ազատագրման /մասին/ իմ 
Որդու Խոստումը:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության 

Դուք, երկրի վրա Իմ Երկու Վկաներդ, պետք է 
հաստատուն կանգնեք
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ թշնամիները կեղծ կրոնների հիերարխիայում չեն 
պարունակվում, Այդպիսի հոգիներից շատերն ավելի լավ չգիտեն, և նրանք կընդունեն
Ինձ, երբ Ես Ինձ հայտնի դարձնեմ իրենց: Ամենավտանգավորը նրանք են, ովքեր 
երկրի վրայի Իմ Սեփական Եկեղեցու ներսից են նյութում ամենամեծ ուրացությունը:

Ոչ բոլորն էն Ինձնից, ովքեր գալիս են հագնված ինչպես Իմ սպասավորներ, բայց 
իմացեք սա: Իմ Ժամը մոտ է, և ճիշտ նախքան Երկրորդ Գալուստը, ուրացության 
համաճարակը կիջնի և կկլանի Իմ Եկեղեցին երկրի վրա: Ճիշտ այնպես, ինչպես 
գառան մորթով այդ գայլերը հիմարացնում են աշխարհին հավատալու, թե Աստծո 
Տունն ընդունում է ցանկացած հավատք, ներառյալ նրանց, ովքեր մերժում են Ինձ՝ 
Հիսուս Քրիստոսին, նրանք կհամոզեն ձեզ, թե այդ պղծությունը կլինի աշխարհում 
երբևէ տեսնված ամենամեծ քարոզչությունը: Եվ իր զարթոնքին դա կառաջացնի 
Աստծո Զայրույթը:Մինչ աշխարհը և նրա բոլոր կրոնները կներքաշվեն մի նոր կեղծ 
եկեղեցու մեջ, նրանց համար կնախապատրաստվի ճանապարհը՝ հպարտորեն 
խնամելու անօրենության մարդուն:

Մինչ ձեզնից նրանք, ովքեր զգոն են Իմ Նախազգուշացման հանդեպ, և նրանք, ովքեր 
վճռականորեն պահում են Իմ Խոսքը, տառապում են, Ես կտամ ձեզ նաև զորությունը՝ 
դիմանալու համար այդ ցավոտ իրադարձությանը: Այդ ինքնակոչները, ովքեր 
խարդախությամբ մտել են Իմ Եկեղեու մեջ, շատերին են խաբել և կշարունակեն 
խաբել միլիոնավորների, ներառյալ քրիստոնեական հավատքներից, ինչպես նաև 
նրանց, ովքեր ընդհանրապես չեն պատվում Ինձ: Այդ բոլոր խաբեբաները կտարածեն 
հերետիկոսություն, և ժամանակի ընթացքում նրանք կկազմավորեն մեկ կրոն 
աշխարհի համար: Ոչ մի այլ հավատք չի թույլատրվի, բացի նոր կեղծ 



վարդապետությունից՝ դժոխքից եկած վարդապետությունից: Քրիստոնյաները և 
հրեաները կլինեն այն երկու հավատքները, որոնցից կկազմավորվի Մնացորդը:

Երբ Իմ Մարգարեությունները բերում են արցունքներ ձեր աչքերի մեջ, իմացեք, որ 
որովհետև Ես օրհնում եմ ձեզ, այս Առաքելության միջոցով, պողպատե նյարդերով և 
երկաթյա վճռականությամբ, դուք կմնաք հավատարիմ Ինձ՝ ձեր Հիսուսին:

Դուք, երկրի վրա Իմ Երկու Վկանե՛ր, պետք է հաստատուն կանգնեք: Դիմադրեք 
Ինձնից շրջվելու ցանկացած գայթակղության և հարատևեք Իմ հանդեպ ձեր սիրո մեջ 
միշտ: Իմ Մնացորդ Եկեղեցին կկազմվի թե՛ այս Աառաքելությունից դուրս, թե՛ նրա 
ներսում: Ձեզնից նրանք, ովքեր մերժում են այս Առաքելությունը հիմա, բայց 
ճշմարիտ սիրում են Ինձ, դուք նույնպես կբերվեք երկրի վրա Իմ Մնացորդ Բանակի 
մեջ:  Այն օրը, երբ դա տեղի ունենա, դուք կհասկանաք, որ Ճշմարտության Գիրքն 
իսկապես  մի Ընծա էր Երկնքից, օգնելու համար ձեզ դեպի Իմ Թագավորություն և 
Հավիտենական Կյանք ձեր վերջնական ուղևորության մեջ: Միայն այդ ժամանակ 
դուք կուրախանաք և կլինեք անվախ, որովհետև կունենաք անհրաժեշտ ողջ 
վստահությունը Աստծուն փառք բերելու համար:

Ձեր Հիսուս  

<<Աստվածը>>, որ նրանք կհռչակեն, Իմ սիրելի Հայրը չի 
լինի
Երեքշաբթի, 25 փետրվարի, 2014թ., ժ. 13:50

Իմ սիրելի աղջի՛կ, կանխասացվել է, որ Աստծո հանդեպ մարդկության ատելությունը 
կհասնի աննախադեպ չափերի վերջին ժամանակներում: Այդ ժամանակ մարդիկ ի 
վիճակի չեն լինի տարբերել լավը վատից: Շատ խառնաշփոթությունը կկործանի 
նրանց, և նրանց ներսում կթագավորի հոգու խավար, որը քիչ խաղաղություն կբերի 
նրանց:

Աստված կմերժվի: Ես՝ Նրա միակ Որդին, ծաղրի կենթարկվեմ, իսկ Իմ 
Աստվածայնությունը՝ կժխտվի: Բոլորը, ովքեր սիրում են Ինձ՝ կգայթակղվեն շրջվել 
այն ամենից, ինչ Ես ուսուցանել եմ իրենց: Յուրաքանչյուր անձնավորություն, ով 
կմերժի Ինձ, կփորձի արդարացնել այդպես վարվելու պատճառը: Նրանց 
պատճառաբանությունը կլինի հետևյալը. <<Հիսուսը, կասեն նրանք, պարզապես մի 
գործիչ է, մի մարգարե, ուղարկված՝ մարդկանց Ճշմարտությունը ուսուցանելու 
համար>>: Շուտով նրանք կհավատան, թե Իմ Աստվածայնությունը մի սուտ էր, և որ 
միայն հավատարմությունն Աստծուն՝ Բարության Աստծուն,  այն ամենն է, որ 
անհրաժեշտ է բոլոր կրոններին, որպեսզի նրանք կարողանան միավորվել որպես 
մեկ:

<<Աստվածը>> , որ նրանք կհռչակեն, Իմ սիրելի Հայրը չի լինի: Դրա փոխարեն, նրանք
կկռապաշտեն կեղծ ոգիների՝ ծպտված որպես Աստծո հրեշտակներ: Մինչ աշխարհը 
ուրախանում է, քրիստոնյաների հետ, ովքեր մնում են Ինձ հավատարիմ, և հրեաների 
հետ, ովքեր մնում են Իմ Հորը հավատարիմ, Իմ Երկրորդ Գալուստի Ժամանակը 
կիջնի այնպես հանկարծակի, որ շատ քչերը պատրասատ կլինեն: Այնուհետև 
հալածանքը կլռեցվի, չարերը կոչնչացվեն, և նրանք, ում անունները Ապրողների 
Գրքում են, կմիավորվեն և կապրեն հավիտենական փառքի կյանքով:



Ձեր Հիսուս

Հայր Աստված. կորած Դրախտի կատարելությունը 
կնորացվի իր նախկին Փառքի պես
Չորեքշաբթի, 26 փետրվարի, 2014թ., ժ. 16:26

Զավակնե՛րս, լսեք Ինձ, մինչ Ես Կանչում եմ ձեզ և հռչակում Իմ խորը և հաստատուն 
Սերը ձեր բոլորիդ հանդեպ: Փորձությունների, տխրության, դաժանության, 
չարության և, անշուշտ, ուրախության և խաղաղության մեջտեղում Ես Եմ ամեն ինչին
Հրամայում:

Հասել է ժամանակը, որ Մաքրագործումն ուժգնանա, բայց այս ժամանակներից ոչինչ 
դուրս չի գա լավից բացի: Մտածեք այս ժամանակների մասին այնպես, ասես մի 
անկողնային հիվանդ երեխայի մասին, որի հիվանդությունը դարձրել է նրան թույլ, 
անուժ, էներգիայի, սննդարար նյութերի պակասով և շատ բարձր ջերմությամբ: Նա չի 
լավանա մինչև ջերմությունը չիջնի, և սակայն, ջերմությունն է, որ ազատում է նրան 
հիվանդությունից:

Մարդու մաքրագործումը կանխասացվել է, և Ես թույլ եմ տալիս այն, որպեսզի 
կարողանամ ազատել մարդկությանն այն հիվանդությունից, որը խարազանում է 
նրանց սրտերն ու հոգիները, ովքեր ճշմարտապես չեն ճանաչում Ինձ: Բաժանումներն
աշխարհում կավելանան, նախքան վերջապես կվերջանան: Պատերազմները, որ 
դուրս են ժայթքել և ավերել, կանհետանան, և խաղաղությունը կթագավորի: 
Ուրացությունը կպարուրի շատ հոգիների, բայց դրանից հետո Իմ զավակների մեծ 
մասը կտեսնի Ճշմարտությունը և վազելով կգա Ինձ մոտ այն սիրո միջոցով, որը 
նրանք կզգան Իմ սիրելի Որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ:

Իմ Արարչությունը կդառնա կատարյալ, երբ սատանան և ամեն մի դև, որ 
ներթափանցել է աշխարհ, կվտարվի: Լույսը կդառնա ավելի պայծառ, կորած 
դրախտի կատարելությունը կնորացվի իր նախկին Փառքի պես, և մարդկությունը 
կդառնա Մեկ Իմ մեջ:

Ձեզ Դրախտ բերելու Իմ Խոստումը, որը Ես ստեղծել եմ ձեզնից յուրաքանչյուրի 
համար, նախքան նույնիսկ ձեր առաջին շունչը, շուտով կերևա: Ձեզնից 
յուրաքանչյուրին տրվել է այդ ծննդյան իրավունքը: Նախապատրաստվեք: Դուք 
կբերվեք Իմ Դրախտ այն սիրո միջոցով, որը Ես կդնեմ ձեր սրտերի մեջ և այն 
Շնորհներով, որոնք կտրվեն ձեզ ձեր հոգիների մեջ: Ոչ մի հոգի ձեր միջից չի 
կարողանա ասել, թե Ես ձեզ չեմ տվել ամեն մի հնարավորություն, ամեն մի նշան, 
ամեն մի թեթևացում: Աղոթեք, որ ունենաք ողորմածությունը՝ ընդունելու համար 
վերջ չունեցող աշխարհի փառահեղ կյանքը, որը ես ունեմ պատրաստ ձեզ համար:  

Ձեր սիրող Հայր
Աստված Ամենաբարձրյալ



Մայր Փրկության. Սերը և միայն Սերն է գալիս Աստծուց: 
Ատելությունը միայն գալիս է սատանայից. Չկա 
միջանկյալ ոչինչ
Հինգշաբթի, 27 փետրվարի, 2014թ., ժ. 14:48

Զավա՛կս, շատ ատելություն կա Փրկության այս Առաքելության դեմ, որովհետև չարը 
չի ցանկանում կորցնել ոչ մի հոգու Աստծուն: Երբ Աստված խոսում է մարգարեի հետ,
դա կատաղություն է առաջացնում դժոխքում: Այդպիսի պարագաներում ամեն ջանք 
արվում է չարի կողմից՝ լռեցնելու Աստծո Խոսքը: Նա՝ սատանան, կանի հնարվոր 
ամեն ինչ՝ թունավորելու մարդկանց այն ամենի հանդեպ, ինչը կփրկի մարդկության 
հոգիները:

Նա կտարածի ատելություն, մինչև որ հոգիները, ովքեր լցված են ատելությամբ, 
կդառնան նրա կամավոր գործակալները, մինչև որ այլևս չեն վերահսկի թե ինչ են 
անում: Կատաղությամբ լցված, նրանց համար անհնարին կլինի իրենց սրտերում սեր 
գտնել նրանց հանդեպ, ում իրենց թշնամիներ են համարում: Հետո նրանք կսկսեն 
ատել իրենք իրենց, և որքան շատ մեղանչեն Ասատծո դեմ, կլցվեն մի սոսկալի 
տանջանքով: Ի վերջո, երբ այս տեսակի ատելությունը գրավում է հոգիներին, նրանք 
ի վիճակի չեն լինի ազատել իրենց սատանայից: Շատ աղոթք է հարկավոր այդպիսի 
հոգիների համար: Եթե հոգին հայհոյում է Աստծո Խոսքի դեմ, կկանգնի մի պայքարի 
առջև գազանի դեմ, այնքան կատաղի, որ նրա համար անհնարին կդառնա նրա ուժի 
ազդեցությունից դուրս գալ: Աստծո դեմ նրա անեծքը դառնում է իր անեծքը, և այդ 
էտապում ոչինչ չի կարող արվել նրա համար:

Հոգիները, որոնք լցված են ատելությամբ, չեն խոսում աստծո Խոսքը, քանի որ դա չի 
կարող լինել: Ատելությունը երբեք չի կարող դուրս թափվել նրանց բերաններից, 
ովքեր ճշմարտապես սիրում են Աստծուն: Դուք երբեք չպետք է թերագնահատեք 
սատանայի զորությունը, քանի որ նա կարող է ծուղակը գցել ցանկացած հոգի, 
անկախ նրանից թե որքան լավն է այն: Սկզբում, նա՝ չարը, շատ համոզիչ կլինի, երբ 
կլցնի զոհին իր ստերով: Նա նույնիսկ կստեղծի մի հոգևոր զգացողություն, թե այդ ես 
եմ՝ Աստծո Մայրը, ով հաղորդակցվում է հոգու հետ: Նա կօգտագործի Աստծո 
հանդեպ հոգու ունեցած սերը նրա մեջ կտաղության մի զգացողություն ներարկելու 
համար այն բանի դեմ, ինչը հոգին ընկալում է որպես չար գործողություն, արարք կամ
խոսք: Նա ծուղակն է գցում այն հոգիներին, ովքեր, երբեմն, կարող են լինել Աստծո 
հավատարիմ սպասավորները: Բայց հենց որ հոգին թույլ է տալիս չարին լցնել 
ցանկացած ձևի ատելություն, իր համար անհնարին է դառնում ազատվել նրանից: 
Միայն աղոթքը և հատուցման ու խոնարհության մեծ գործողությունները կարող են 
հեռու վանել նրան: Որոշ ժամանակ անց հոգին կիմանա, որ ինչ-որ բան 
անհանգստացնում է իրեն, երբ զայրույթը, անհարմարությունը, հուզմունքն ու 
խաղաղության ամբողջապես պակասը գրավում է իրեն: Չարը չի հանգստանում 
մինչև որ հոգին, ի վերջո, չշրջվի Աստծո դեմ և չհայհոյի Նրան:

Զավակնե՛րս, դուք երբեք չպետք է վիճաբանեք նրանց հետ, ովքեր կասկածներ են 
դնում ձեր հոգու մեջ Աստծո Կատարելության մասին: Երբ վիճում եք նրանց հետ, 
ովքեր անիծում են Աստծուն, թունավորվում եք: Երբ դա անեք, կլցվեք նաև մի 
ատելությամբ, որը երբեք զգացած չեք լինի: Հետո դուք մեծ օգնության և 



միջամտության կարիք կունենաք նախքան կկարողանաք արժանի դառնալ նորից 
կանգնելու Աստծո Ներկայության առջև:

Անտեսեք ցանկացած ձևի ատելություն, քանի որ այն երբեք չի կարող Աստծուց գալ: 
Միայն մեկ աղբյուր կա, որից սերում է ատելությունը, և դա սատանան է: 
Վիճաբանության մեջ մտեք սատանայի և նրանց հետ, ում սրտերը նա լցնում է 
ատելությամբ, և այդ թույնը կլցվի ձեր հոգու մեջ: Անտեսեք այդ իրավիճակը: Լուռ 
մնացեք: Աղոթեք այն հոգիների համար, ովքեր ատում են ուրիշներին: Դուք պետք է 
ասեք իմ Սուրբ Վարդարանը՝ այդ գայթակղությունից պաշտպանվելու համար:

Ես նախազգուշացնումեմ ձեզ այս բաների մասին, քանի որ սատանայի զորությունն 
այնքան ուժեղ է այս ժամանակ, մինչ նա փորձում է գողանալ բոլոր նրանց հոգիներն 
աշխարհով մեկ, ովքեր հավատում են իմ Որդուն՝ Հիսուս Քրիստոսին, և նրանց, ովքեր
հավատարիմ են ինձ՝ Նրա սիրելի Մորը: Խնդրում եմ ուշ դարձրեք ինձ այս ժամանակ,
ասելով այս աղոթքը՝ ձեզ ատելությունից պաշտպանելու համար:

Խաչակրաց աղոթք (138) Պաշտպանություն ատելությունից.

Ո՛վ Մայր Փրկության, պաշտպանիր ինձ ամեն տեսակ ատելությունից: Օգնիր ինձ 
մնալ լուռ, երբ հանդիպում եմ ատելության: Ինձ ուժեղ պահիր Հիսուս Քրիստոսի 
հանդեպ իմ հավատրամության մեջ, երբ ամենաթույլ վիճակում եմ: Կնքիր 
շրթունքներս: Օգնիր ինձ մեջքս շրջել նրանց հանդեպ, ովքեր վիճում են ինձ հետ 
խոսքերով, որոնք մերժում են քո Որդու Ուսուցումները, կամ նրանց, ովքեր ծաղրում 
են ինձ իմ հավատի պատճառով: Աղոթիր այդ հոգիների համար, սիրելի Մա՛յր, որ 
նրանք մերժեն սատանային և զգան քո սիրո խաղաղությունը և Սուրբ Հոգու 
Թագավորությունն իրենց հոգիներում: Ամեն: 

Սերը և միայն Սերն է գալիս Աստծուց: Ատելությունը միայն գալիս է սատանայից: 
Չկա միջանկյալ ոչինչ: Ոչ մի միջին: Դուք կամ իմ Որդու կողմն եք, կամ դեմ եք Նրան:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության 

Աշխարհը կխոնարհվի, ծնկի կգա երկու ծնկի վրա և 
կկռապաշտի գազանին
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես տալիս եմ Իմ Մնացորդ Բանակին, և բոլոր նրանց, ովքեր երբեք 
չեն շեղվում Իմ Սուրբ Խոսքից, իշխանություն ազգերի վրա, երբ ուրացությունը 
կուրացնում է բոլորին միասնականացման անվամբ:

Ձեզ կտրվի մեծ Օգնություն, մեծ Շնորհներ և զորություն՝ առաջնորդելու 
հավատարիմներին, թույլերին և նրանց, ովքեր կորել են անբերրի անապատում: Դուք 
կդառնաք Ճշմարիտ Հոգին, Տիրոջ Հոգու միակ մնացյալ Մնացորդը մի եկեղեցում, որը
զրկված կլինի Իմ Սուրբ Ներկայությունից: Իմ Ներկայությունը կբնակվի միայն նրանց
մեջ, ում կտրվի իրավասությունը՝ թելադրել Աստծո Խոսքը և առաջնորդել ծարավ 
հոգիներին դեպի Կյանքի Աղբյուրը:

Երբ կեղծ պատգամատարները, ովքեր ասում են, թե իրենք ստանում են խոսքեր և 
ուղղություն Երկնքից, շուտով բարձրանան, նրանք կդառնան ինչպես 



թագաժառանգներ այն գահի վրա, որը շուտով կքողազերծվի պղծության նոր 
տաճարում: Այդ նոր կառավարման կենտրոնը զարդարված կլինի իր սեփական 
նվիրյալ սպասավորներով, բախտագուշակներով, և նրանցով, ովքեր լցված են 
խավարի ոգով, ովքեր բոլորն էլ կշողոքորթեն հակաքրիստոսին:

Աշխարհը կխոնարհվի, ծնկի կգա երկու ծնկի վրա և կկռապաշտի գազանին: Ոչ մի 
ունցիա մաքուր սեր չի մնա նրանց սրտերում, բայց իմացեք սա: Երբ կտրեք ձեր աջ 
բազուկն Աստծուց, դուք, ձեր ձախ ձեռքով, կբարևեք գազանին, ով կքաշի ձեզ և 
կմտցնի ձեզ իր չար ճանկի մեջ: Երբ բացեք ձեր հոգին չարին, նա ներս կմտնի այնտեղ
և ձեզ ոչ մի պահ խաղաղություն չի տա: Ձեր ազատ կամքի պատճառով դուք կփորձեք
կռվել նրա հետ, բայց բավարար չափով ուժեղ չեք լինի:

Առաջ կմղվի Իմ Մնացորդը, անվախ և նշված Իմ Դեմքի Լույսով, մինչ նրանք 
հավաքում են միլիոնավորների երկրի անկյուններից, բերելու համար նրանց 
Ճշմարտությունը: Նրանք կքարոզեն Ավետարանները, կհռչակեն Իմ Խոսքը և երբեք 
չեն շեղվի Ճշմարտությունից: Նրանց կարհամարհեն, կծաղրեն, կհալածեն, 
կդավաճանեն, նույնիսկ իրենց ամենամոտ մարդիկ, և սակայն, նրանք երբեք իրենց 
աչքերը չեն հեռացնի Ինձնից:

Աշխարհը չի ողջունի Ճշմարտությունը, երբ նրան ուսուցանվի կեղծ սրբություն, և 
գոհունակության համար, որը կզգա, որովհետև այդ էտապում, մեղքը կժխտվի իր 
բոլոր ձևերով:

Ցանկացած պատերազմում միայն մեկ հաղթող կարող է լինել: Երբ մարդը 
պայքարում է Աստծո դեմ, նա միշտ կընկնի: Երբ նա կանգնում է խաբեբայի կողքին, 
նա դուրս կնետվի, և երբեք չի տեսնի Իմ Դեմքի Լույսը:

Աղոթեք, Իմ սիրելի Մնացո՛րդ, նրանց համար, ում հակաքրիստոսը կհիմարացնի: Ես 
ցանկանում եմ, որ այդ հոգիները բերվեն Իմ Պաշտպանության տակ: Նրանք Ինձ չեն 
փնտրի, բայց ձեր աղոթքների միջոցով, Իմ Հայրը կմիջամտի, որպեսզի նրանք 
կարողանան գալ Իմ Մեծ Գթասրտության ներքո:

Ձեր Հիսուս

Երբ ունեք Ինձ, ունեք ամեն ինչ
Կիրակի, 2 մարտի, 2014թ., ժ. 20:14

Իմ սիրելի աղջի՛կ, լինում են պայքարի ժամանակներ, երբ մարդիկ կարող են 
անօգնական զգալ: Լինում են ողբերգության ժամանակներ, երբ նրանք վախեցած են 
զգում: Եվ լինում են ժամանակներ, երբ մարդը հուսահատվում է և ողջ հույսը 
գոլորշանում է նրա կյանքից: Կան նաև թշվառության ժամանակներ, երբ մարդը 
կտրում է ինքն իրեն նրանցից, ում սիրում է, երբ զգում է, որ կյանքը չափազանց 
դժվարին է իր համար որ դիմանա: Ես ասում եմ նրանց, ովքեր այդպիսի ցավ են 
կրում, որ կանչեն Ինձ և խնդրեն Ինձ՝ ձեր Հիսուսին, որ հեռացնեմ ձեր ողջ 
տառապանքը: Առաջարկեք Ինձ ձեր բոլոր տառապանքները, երբ դրանք չափազանց 
շատ են դառնում ձեզ համար որ կրեք: Երբ դուք հանձնում եք ձեր սոսկալի 
տառապանքը, այդ պահին է, որ Ես վեր կբարձրացնեմ այն ամպը, որը մթագնում է 
ձեր հոգին և շփոթության մատնում ձեր միտքը: 



Երբեք տեղի մի տվեք տառապանքին: Երբեք մի զգացեք թե ամեն ինչ անհույս է, 
որովհետև երբ ունեք Ինձ, ունեք ամեն ինչ: Ես ձեր հենակն եմ այս կյանքում, և միայն 
Ես կարող եմ օգնել ձեզ: Մարդը պետք է միշտ ձգտի գոյատևել, պայքարել 
անարդարության դեմ, վեր պահել առաքինությունը և երբեք չվախենալ 
Ճշմարտությունը հռչակելուց: Բայց երբ այն, ինչի ականատես եք լինում, բերում է ձեզ 
մեծ ցավ և տառապանք անարդարությունների պատճառով, միայն Ես կարող եմ 
պահել ձեզ այդպիսի դժբախտությունների ընթացքում:

Աշխարհի կողմից առաջարկված ոչ մի բան չի կարող բերել ձեզ ճշմարիտ սփոփանք 
ձեր կարիքի ժամանակներում: Միայն Ես՝ Հիսուս Քրիստոսը, կարող եմ շնորհել ձեզ 
մտքի խաղաղությունը և զորությունն ու արիությունը՝ դիմանալու համար 
ատելությանը, անարդարությանը, հալածանքին և մեկուսացմանը: Ես պետք է լինեմ 
ձեր առաջին ընտրությունը ձեր կարիքի ժամանակ, երբ դուք պետք է կանչեք Ինձ: 
Միայն Ես կբերեմ ձեզ հանդարտություն, խաղաղություն և ազատություն 
անհանգստությունից, քանի որ Ես Սեր Եմ, և երբ սերը բնակվում է ձեր հոգում, դուք 
կարող եք անել ցանկացած բան:

Ձեր Հիսուս

Սերը կարող է պարտության մատնել մարդկային 
ռասայի կրած ցանկացած տառապանք
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, մտածիր Իմ մասին սիրով քո սրտում, քանի որ միայն սիրո 
միջոցով եմ Ես հաղորդակցվում աշխարհի հետ, Ճշմարտության Գրքի միջոցով:

Իմ Հոր Հրամանով Ես հավաքում եմ Նրա բոլոր թանկագին զավակներին որպես մեկ 
Նրա հետ և Նրա մեջ: Սերն է, որ թույլ է տալիս այս Աստվածային Միջամտությունը: 
Իմ Հայրը կրում է Ցավ, Զայրույթ, Անհամբերություն և Հիասթափություն մեղքի 
արատի պատճառով, որն աղոտացնում է Նրա յուրաքանչյուր զավակի հոգին: Բայց 
ձեր հանդեպ Նրա հավերժական Սերն է, որ վառված է պահում Աստծո Լույսը երկրի 
վրա:

Առանց այդ Լույսի միայն խավար կլիներ, ոչ միայն պարզապես հոգու, այլև հենց 
երկրի վրա: Ցերեկվա լույսը գոյություն չէր ունենա: Արևը չէր փայլի, ոչ էլ լուսինը 
կպայծառանար գիշերը: Աստղերը կանհետանային: Սակայն այդ բոլոր Ընծաները 
մնում են տեղում Աստծո Սիրո պատճառով: Երբ այդ Սերը փոխադարձվում է, դա մեծ
ուրախություն է բերում Իմ Հորը, քանի որ Նա գիտի, որ երբ սիրո ոգին ներկա է 
հոգիների  մեջ, այն կարող է հաղթահարել հոգու ողջ խավարը:

Սերը կարող է պարտության մատնել մարդկային ռասայի կրած ցանկացած 
տառապանք: Սերը միմյանց հանդեպ կոչնչացնի չարիքը: Սերն Աստծո հանդեպ 
կոչնչացնի սատանայի զորությունը մարդու վրա: Հավատարմությունը Աստծո 
Պատվիրանների հանդեպ կատարելության կհասցնի հոգուն, և, իր հերթին, 
այնուհետև կփրկի մարդկային ռասան աքսորից և Աստծուց անջատվելուց:

Երբ Աստծո Լույսը պահպանվում է ձեր սրտերի մեջ, իսկ Աստծո Սերը միմյանց 
հանդեպ ներկա է ձեր հոգիներում, ապա ամեն չարիք կարող է պարտության 



մատնվել և պարտության կմատնվի: Երբ սիրում եք Աստծուն, մի խորը 
խաղաղություն կզգաք ձեր ներսում, քանի որ երբ ցույց եք տալիս ձեր սերը Նրա 
հանդեպ, Նա լցնում է ձեզ Իր Շնորհներով: Դուք միշտ պետք է հանգիստ փնտրեք այն 
հզոր Սիրո մեջ, որն Աստված պահում է Իր Սրտում ձեզնից յուրաքանչյուրի հանդեպ: 
Ով էլ որ լինես, ինչ վիշտ էլ որ հասցրած լինես Նրան, և անկախ նրանից թե որքան 
չար են քո մեղքերը, Նա կների քեզ, միշտ: Դու միայն պետք է կանչես Նրան, խնդրելով 
Ինձ՝ Նրա սիրելի Որդուն՝ Հիսուս Քրիստոսին, միջամտել քեզ համար հաշտեցման 
միջոցով:

Եկեք Ինձ մոտ ձեր աղոթքով և ասեք. <<Հիսու՛ս, վերցրու ինձ Քո Ապաստանի տակ, 
տար ինձ իմ Հոր մոտ և բեր ինձ Հավիտենական Փրկություն>>:

Երբ գաք Ինձ մոտ ձեր հոգում ճշմարիտ զղջումով, ձերը կլինի Երկնքի 
Թագավորությունը:

Ձեր Հիսուս  

Պատերազմները կաճեն, մինչև որ հայատարարվի Մեծ 
պատերազմը
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, կարևոր է, որ մարդիկ, աշխարհով մեկ, շրջվեն և խնդրեն Ինձ, որ 
պաշտպանեմ իրենց պատերամի խարազանից այս ժամանակ:

Պատերազմները կաճեն, մինչև որ հայտարարվի Մեծ պատերազմը, իսկ հետո, 
ամենամեծ թշնամին՝ այսինքն կոմունիզմը, մեծ իրարանցում կստեղծի բոլոր ազգերի 
մեջ: Իշխանությունը, և նրա հանդեպ քաղցը, ծագում է եսասիրությունից: Նրանք, 
ովքեր իշխանություն են փնտրում, ժամանակի ընթացքում ոչ մի իշխանություն չեն 
ունենա, երբ ստիպված կլինեն կանգնել Իմ առջև: Նրանք, ովքեր հալածում են 
թշվառներին և թույլերին, կկրեն իրենց սեփական հալածանքը երեք անգամ ավելի 
նրանից, ինչ արել են ուրիշներին:

Այդ պատերազմները կավարտվեն խառնաշփոթով: Կյանքեր կկորչեն, բայց հետո, 
Միջին արևելքի պատերազմն առաջ կբերի նույնիսկ ավելի մեծ պատերազմ: Երբ այդ 
պատերազմը տեղի ունենա, միլիոնավոր կյանքեր կկորչեն: Երբ ամեն ինչ թվա 
անհույս, խաղաղության մարդը կհայտնվի, իսկ հետո կտեսնեք վերջի սկիզբը:

 Իմ Կյանքը, Իմ Ներկայությունը, կվստահեցնի, որ հույսը, սերը և աղոթքը 
կշարունակվեն, որպեսզի թեթևացնեն Աստծո զավակների ցավն այդ 
ժամանակներում: Բոլոր պատերազմները, Ես վստահեցնում եմ ձեզ, կլինեն կարճ: 
Այդ բոլոր սոսկալի իրադարձությունները կարճատև կլինեն, բայց իմացեք, որ երբ 
դրանք տեղի ունենան, որ ամեն ինչի ժամանակները, որ նախատեսված են լինել, 
կլինեն Իմ Հոր Ձեռքերում:

Ձեր Հիսուս

Ես Ամենա-Գթառատ Եմ: Ես չեմ փնտրում վրեժ
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, հիշիր որ Աստված միշտ դատում է հօգուտ ճնշվածների: Նա երբեք
չի բարձրացնի նրանց, ովքեր բարձրացնում են իրենք իրենց: Քանի որ ամեն մարդ, որ 
բարձրացվում է, ցածրերի ցածրագույնը ձեր աշխարհում, կբարձրացվի Իմ 
Թագավորությունում: Ձեր աշխարհում ճնշողները կդառնան ճնշված Դատաստանի 
Վերջնական Օրը:

Ես Ամենա-Գթառատ Եմ: Ես չեմ փնտրում վրեժ: Ես չեմ հանդիմանում ձեզ, 
վերարտադրելով այն վատությունները, որ արել եք ուրիշներին, ատելությունը, որով 
վերաբերվել եք ուրիշներին, ոչ էլ այն կոպտությունը, որով դատել եք ուրիշներին: 
Այնքան մեծ է Իմ Սերը, որ Ես կներեմ ձեզ ցանկացած մեղք, բացառությամբ 
հավիտենական մեղքի, որն անիծում է Աստծո Խոսքը: Ես միշտ կներեմ ձեզ, անկախ 
նրանից, թե ինչպես եք խաչում Ինձ կամ Իմ ծառաներին՝ ուղարկված ձեզ 
ազատագրելու համար:

Իմ Խաչելությունից ի վեր մարդկությունն ականատես չի եղել Իմ Միջամտությանն 
այնպես, ինչպես հիմա, մինչ Ես բերում եմ ձեզ Ճշմարտության Գիրքը:

Ժամանակը մոտ է հիմա, մինչ Ես հավաքում եմ բոլոր ազգերին վերջնական 
վերամիավորման համար: Բոլոր նրանց , ովքեր Ինձնից են իրենց գործողությունների,
խոսքերի և արարքնրի միջոցով, Ես մի նոր սկզբի մեջ կվերցնեմ, որը կդառնա նոր 
աշխարհը, նոր դրախտը: Իմ Թագավորությունը կլինի ձերը: Ես կհավաքեմ Իմ 
ժողովրդին երկրի ամեն անկյունից: Ոմանք կլինեն Իմը, մինչ մյուսները կպատժվեն 
իրենց չարության համար: Նրանք, ովքեր կանչված են, ինչպես նաև ձեզնից նրանք, 
ովքեր ընտրված էին ժամանակի սկզբից, կլինեն առյուծների պես: Արիություն կտրվի 
ձեզ Երկնքից, և դուք դրա կարիքը կունենաք, եթե պետք է հաղթահարեք 
ատելությունը, որը ցույց կտրվի ձեր դեմ:

Խնդրում եմ երբեք չվախենաք Իմ թշնամիներից: Անտեսեք նրանց թույնը: Նրանց 
ձայները կոռնան և նրանց ճիչերը խլացուցիչ կլինեն, բայց նրանք զորություն չունեն 
ձեզ վրա: Եթե դուք ճշմարիտ Իմն եք, ապա դժոխքի կրակները երբեք չեն իշխի ձեզ 
վրա:

Ձեր Հիսուս 

Սխալը կերևա որպես ճիշտ, իսկ ճիշտը՝ որպես սխալ
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ մարդիկ փորձում են խրախուսել ուրիշներին՝ մեղք գործելու, 
նրանք անում են դա տարբեր ձևերով, որը ակնհայտորեն չի երևա:

Մեղք գործելու գայթակղությունը հրապուրիչ է, և զոհի համար միշտ դժվար է 
հեռանալ դրանից: Գողության դեպքում մեղավորին կգրավի մեծ մրցանակը, որը 
կլինի իրենը, եթե նա համաձայնվի գողանալ: Ուրիշին հասցված ֆիզիկական 
վիրավորանքի և մարմնական վնասվածքի դեպքում զոհը հրապուրվում է 
ատելությամբ, որը ներկայացվում է նրան որպես լավ բան: Նա համոզված կլինի, որ 
ինքը պարզապես ներգրավված է մի պատժի մեջ, որն անհրաժեշտ է հանուն 
արդարության: Այլ դեպքերում, զոհը կներքաշվի մեղք գործելու մեջ և ոչ մի սխալ բան 
չի տեսնի դրանում, որովհետև գայթակղությունը կլինի չափազանց հրապուրիչ:



Մեղքը և գայթակղությունը՝ մասնակցել գործողությանը, միշտ ներկա կլինեն որպես 
լավ, անվնաս բան, և որոշ դեպքերում կընկալվեն որպես ճիշտ: Սխալը կերևա որպես 
ճիշտ, իսկ ճիշտը՝ որպես սխալ: Ամեն ինչ կլինի հետևից առաջ, ուր սատանան է 
ներգրավված, և հատկապես, երբ նա գայթակղում է մարդուն ամեն 
պատճառաբանությամբ, որ իր մեջքը շրջի Աստծո դեմ: Ամեն տեղ, ուր սատանան 
ներկա է, կլինի խառնաշփոթ: Ոչ մի բան չի լինի այնպես, ինչպես պետք է լիներ: Ոչ մի
լավ բան չի կարող գալ նրա ներթափանցումից: Հոգիները, ովքեր մասնակցում են նրա
սխեմաներին, մեղքը կատարելու ընթացքում և դրանից հետո տառապում են մի խորը 
չհանգստացող գիտակցությամբ: Կարևոր դասն այստեղ այն իրավիճակներից 
խուսափելն է, երբ կանգնում եք գայթակղության առաջ: Դա անելու համար պետք է 
աղոթեք զորության համար, որ մնաք շնորհի վիճակում:

Թող ոչ մի մարդ երբեք չհավատա, թե ինքը բավարար կամքի ուժ ունի դիմանալու 
չարի ոգու կողմից իր վրա դրված ճնշումներին: Երբ հավատում եք դրան, կընկնեք 
հանկարծակի և անսպասելիորեն: Դուք պետք է զգոն մնաք, ամեն օր օրվա 
յուրաքանչյուր պահի, քանի որ երբեք չգիտեք, թե երբ է չարը աշխատում: Նա շատ 
խորամանկ է և շատ զգույշ: Շատերը գաղափար չունեն, թե ինչպես է սատանան 
աշխատում, բայց մի բան պարզ է: Նա ձեզ ոչինչ չի բերի թշվառությունից ու վշտից 
բացի: Ուստի, դուք պետք է ամեն օր աղոթեք սուրբ Միքայելի աղոթքը.

Սուրբ Միքայլե հրեշտակապետ, կռվի օրը պաշտպանիր մեզ, եղիր մեզ պաշատպան 
ընդդեմ չարի և դևերի ծուղակների: Թող որ Ասատված սաստի նրանց, մենք 
խոնարհաբար աղոթում ենք, աղոթիր և դու, ով իշխան երկնային զորաց, Աստծո 
զորությամբ դժոխք քշիր սատանային և բոլոր չար ոգիներին, որ սողոսկում են 
աշխարհ հոգիների կործանում փնտրելու համար: Ամեն:

Հիմա, առավել քան երբևէ այն ժամանակից ի վեր, ինչ Ես քայլում էի երկրի վրա, 
սատանան և յուրաքանչյուր դև, որ թափառում է երկրի վրա, շատ են աշխատում ձեզ 
Ինձնից խլելու համար: Դուք պետք է պահեք ձեր աչքերն Ինձ վրա և լսեք Ինձ, 
որպեսզի Ես կարողանամ շարունակել պաշտպանել ձեզ:

Ձեր Հիսուս

Դևի ազդեցությամբ է, որ դուք դառնում եք անմաքուր Իմ 
Աչքերում
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Սուրբ Հոգու Զորությունն ամենաուժեղն է այս ժամանակ 
աշխարհում այս Պատգամների միջոցով: Մինչ ատելությունն ուժգնացել է, որը 
սատանան ունի մարդկության հանդեպ աշխարհով մեկ, նույնպես ավելացել է Սուրբ 
Հոգու Զորությունը, և /այն/ մեծ ուժով կհարվածի չարի միջուկին:

Միշտ հիշեք, որ, մարտը, որը գոյություն ունի Աստծո և սատանայի միջև, մարդկանց 
հոգիների համար է: Եվ մինչ ամեն մի զորություն և շնորհ հեղվում է մարդկության 
վրա Իմ Հոր կողմից, ամեն մի չար գործողություն նյութվում է չարի կողմից հոգիների 
վրա: Շատերն են անթափանցելի նրա հանդեպ, թե ինչ է կատարվում, և ցավոք 
շատերն են տալիս իրենց սատանային կամավոր կերպով՝ բացելով իրենց հոգիներն 
ու թույլ տալով նրան մտնել այնտեղ:



Կարող է որոշակի ժամանակ պահանջվել նախքան սատանան իրապես ցուցադրի 
իրեն հոգիների ներսում, իսկ նրանց, ովքեր շարունակաբար հաշտեցում են փնտրում 
Իմ՝ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, նրանց կտրվեն շնորհները՝ դեմ կանգնելու նրան, 
որպեսզի պաշտպանվեն տեղի տալուց այնպիսի գործողությունների, որոնք կարող են
տանել դեպի ամբողջական բարոյազրկում: Ես կոչ եմ անում բոլորիդ աղոթել այն 
հոգիների համար, ովքեր զոհ են գնում սատանայի չար սխեմաներին և 
դիտավորություններին: Խնդրում եմ, ասեք այս աղոթքը:

Խաչակարց աղոթք (139) Չարին պարտության մատնելու զորության համար.
Սիրելի Հիսու՛ս, պաշտպանիր ինձ դևի չարությունից:  Ծածկիր ինձ և բոլոր նրանց, 
ովքեր թույլ և անպաշտպան են նրա ներկայությամբ: Տուր ինձ արիությունը՝ մերժելու 
նրան և օգնիր ինձ խուսափել նրա կողմից ինձ վեճի մեջ գրավելու ցանկացած 
փորձից, ամեն օր: Ամեն:

Խնդրում եմ, մի անտեսեք Իմ նախազգուշացումը դևի հետ վեճի մեջ մտնելու 
վտանգների մասին, նրա չար ուղիներին տեղի տալու միջոցով: Երբ կրկնօրինակում 
եք նրա բնավորության գծերը, որը ներառում է ստերը, ներողամտությունը սեփական 
անձի հանդեպ, ուրիշներին ցավ պատճառելն ու հարևանին զրպարատելը, ապա 
կիմանաք, որ նա խժռել է ձեզ, և միայն Իմ միջոցով և այն Շնորհների միջոցով, որոնք 
Ես ուղարկում եմ ձեզ, կկարողանաք ետ քաշվել ձեզ վրա ունեցած նրա ճանկից:

Միշտ կանչեք Ինձ՝ Հիսուս Քրիստոսին, երբ գիտեք ձեր սրտում, որ դևի 
ազդեցությունից է, որ դարձել եք անմաքուր Իմ Աչքերում:

Ձեր Հիսուս

Մայր Փրկության. Նախազգուշացումից հետո կգա 
Աստծուն փառաբանելու մի մեծ ցանկություն
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Զավակնե՛րս, դուք միշտ կլինեք Իմ պաշտպանության տակ, երբ կանչեք ինձ՝ 
Փրկության Մորը այս Առաքելության միջոցով: Ես Աստծո մի սպասավոր եմ, և իմ 
դերը իմ Որդուն՝ Հիսուս Քրիստոսին ծառայելն է և Նրան օգնելը հոգիների 
փնտրտուքի մեջ, որը կծածկի ողջ աշխարհը: Ոչ մի ազգ չի բացառվի Նրա կողմից: Իմ 
Որդու Պլանները, նախապատրաստելու աշխարհը, ներառում են յուրաքանչյուր 
ռասա, ազգ, հավատամք, և յուրաքանչյուր մարդ, կին և երեխա կգիտակցի, որ Նա 
գալիս է օգնելու իրենց: Նա անում է դա այն խորը Սիրո պատճառով, որն Աստված 
պահում է Իր Սրտում Իր զավակների համար:

Շատերը, ովքեր ոչ մի կրոն չեն գործադրում, անկարող կլինեն անտեսել 
միջամտությունն աշխարհում իմ Որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի կողմից: Սկզբում նրանք 
կընկճվեն և ի վիճակի չեն լինի հասկանալ այն արտակարգ հոգևոր փորձառությունը, 
որն իրենք կզգան իրենց սրտերի և հոգիների յուրաքանչյուր հյուսվածքում: Ինչպիսի՜ 
ուրախություն կլինի Նախազգուշացումը շատերի համար, քանի որ այն կբերի իր հետ
իմ Որդու Գոյության ապացույցը: Այս Ընծայի հետ շատերը կլցվեն մի այնպիսի 
խաղաղությամբ, որը երբեք չեն զգացել, ինչպես նաև մի մեծ բաղձանքով՝ լինելու 
Հիսուսի ընկերակցության մեջ:



Չնայած իմ Որդու Գոյության վերաբերյալ բոլոր կասկածները կհեռանան նրանց 
մտքերից, ովքեր կույր են Աստծո Խոսքի Ճշմարտության հանդեպ, շատերը կարիք 
կունենան հոգևոր ուղղորդության, երբ Նախազգուշացման Ճշմարտությունը 
բացահայտվի: Նախազգուշացումից հետո կգա մի մեծ ցանկություն՝ Աստծուն 
փառաբանելու: Դա կլինի մեծ փորձությունների ժամանակահատված, որովհետև 
Աստծո թշնամիները կանեն ամեն հնարավոր բան՝ աշխարհին համոզելու թե 
Նախազգուշացումը՝ Գիտակցության Լուսավորումը, տեղի չի ունեցել:

Երբ Աստված խոնարհեցնում է Ինքն Իրեն՝ կանչելու Իր զավակներին, և երբ Նա 
աղերսում է նրանց, որ լսեն Իրեն, դա Առատաձեռնության ամենամեծ 
Գործողություններից մեկն է Նրա կողմից: Զավակնե՛րս, ընդունեք 
Նախազգուշացումը բարի Շնորհով, քանի որ շատերի համար այն կլինի այն 
փրկօղակը, որի կարիքն ունեն՝ ապրելու համար առանց վերջի աշխարհում: Երբեք մի
մերժեք Երկնքից /եկող/ մեծ գործողություններն ու հրաշքները, քանի որ դրանք 
բոլորի բարիքի համար են, որպեսզի փրկություն տրվի մասաներին, այլ ոչ թե միայն 
մի քանիսին:

Միշտ շնորհակալություն հայտնեք իմ Որդու Մեծ Գթասրտության համար:  Դուք լսել 
եք. Թե ինչպես Առատաձեռն է Նա,  և շուտով ականատես կլինեք  Նրա 
Գթասրտութան աստիճանին, որը կընդգրկի աշխարհը:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության

Քրիստոնյաների շահերը պահանջելը հավասարազոր 
կլինի օրենքը խախտելուն
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, շատ շուտով կլսեք մի շարք հայտարարություններ 
ինքնակոչներից, ովքեր ներթափանցել են երկրի վրա Իմ Տուն: Հերձվածությունները, 
որոնք դուրս կնետվեն նրանց բերաններից և նրանց գործողություններով, 
կհանգեցնեն նոր օրենքների, որոնք կպղծեն Աստծո Խոսքը, և որոնք կպարտադրվեն 
բոլոր նրանց, ովքեր հավատարիմ են Խոսքին:

Խորհուրդները կդառնան ավելի քիչ, և պատարագների թիվը դանդաղորեն 
կնվազեցվի, մինչև որ դրանք հազվադեպ կատարվեն: Կբերվի ամեն 
պատճառաբանություն, բայց դրանք բոլորը կթաքցնեն նրանց գործողությունների 
ետևում /եղած/  իրական պատճառը: Դուք, Իմ սիրելի հետևորդնե՛ր, ականատես եք 
լինում այն ամենին, ինչ Իմ սիրելի Մայրը կանխասացել է Լա Սալետում և 
Ֆաթիմայում: Դուք պետք է հասկանաք, որ պլանը Աստծո յուրաքանչյուր Եկեղեցի 
պղծելն է, նախքան հակաքրիստոսը կնստի գահի վրա Իմ Տաճարում իր ողջ պիղծ 
փառքով: Նրանք, ովքեր պատասխաններ կպահանջեն, կանտեսվեն, իսկ այնուհետև 
ծաղրի կենթարկվեն՝ համարձակվելու համար կասկածի տակ դնել նրանց, ովքեր 
հռչակում են, թե առաջնորդում են Իմ Եկեղեցին երկրի վրա:

Ամեն ինչ, որ Աստծո Աչքում մեղք է համարվում, վերջնականապես չի համարվի 
որպես մեղք: Մեղքը ոչ միայն կմերժվի, այլև կներկայացվի բոլոր պիղծ ձևերով Իմ 
Խորանի վրա: Մեղքի վերացումը կտեսնվի երեխաների կրթության 



հրահանգավորման մեջ: Հատկապես երեխաներին կստիպեն սնվել 
հերձվածություններով: Նրանց կասեն, որ եթե իրենք չընդունեն այդ ուսուցումները, 
ապա մեղավոր կլինեն այն մարդկանց կոպտորեն դատելու մեջ, ովքեր մեղքը լավ բան
են հռչակում: Երեխաներին կհրահանգավորեն երբեք բացահայտորեն չհռչակել 
Աստծո Խոսքը ուրիշների ներկայությամբ, հակամարդկային իրավունքների մեջ 
մեղադրվելու վախից:

Երիտասարդների մեջ ցանկացած ձևով բարոյականություն քարոզելու ցանկացած 
փորձի կոպտորեն կհակադրվեն և կարհամարհեն: Քրիստոնյաներին և նրանց, ովքեր 
հրապարակայնորեն կհռչակեն  քրիստոնեական ուսուցումներ իրականացնելու 
իրենց իրավունքը, կտապալեն և կլռեցնեն: Նրանց բառերը կդառնան շշուկներ, և 
մարդիկ կամաչեն ընդունել, որ իրենք քրիստոնյա են: Եվ մինչ ոչ քրիստոնյաների 
իրավունքները վեր կբարձրացվեն, աթեիստների իրավունքներն են, որ կհռչակվեն 
գերագույն կարևորության: Ինչպես Ես ասել եմ ձեզ, ատելությունը քրիստոնյաների 
հանդեպ կբարձրանա Իմ Եկեղեցուց դուրս: Հետո, ներսում, այն /եկեղեցին/ 
կմասնատվի կտոր առ կտոր, մինչև որ ոչինչ չմնա պատյանից բացի: Աղյուսներն ու 
շաղախը կլինեն իրենց տեղում, բայց երկրի վրա Իմ Եկեղեցին, ինչպես դուք եք 
ճանաչում այն, փոխված կլինի ձեր հասկացողությունից այն կողմ:

Իմ ժողովուրդն Իմ ժողովուրդն է՝ նրանք, ովքեր վեր կպահեն Աստծո Սուրբ Խոսքը և 
կշարունակեն հասանելի դարձնել Սուրբ Խորհուրդները, որոնք մատչելի կդարձվեն 
ձեզ համար Իմ քաջ ու խիզախ սրբազան սպասավորների կողմից, ովքեր երբեք չեն 
լքի Ինձ:

Երբ լսեք, որ Իմ Հոր Գրքում գրավոր Խոսքով գրված և դարեր առաջ հանձնված Իմ 
Խոսքը հարցականի տակ է դրվում և վերլուծության ենթարկվում, այն 
վերաշարադրելու ցանկությամբ, ապա պետք է իմանաք հետևյալը: Ես 
իրավասություն չեմ տալիս այդպիսի հերձվածության: Ես դատապարտում են այդ 
դավաճաններին այն հոգիների պատճառով, որոնց նրանք կմոլորեցնեն: Դուք 
նույնպես երբեք չպետք է լսեք որևէ մեկին,  ով ասում է ձեզ որ մերժեք Իմ Խոսքը:

Շուտով դուք կտեսնեք ձեր երկրներում և եկեղեցիներում ամեն մի օրենք փոխվելիս, 
ողջունելու համար ամեն տեսակի մեղք և դա օրինականացնելու համար: Օրենքների 
երկու շարքն էլ կմիացվեն իրար որպես մեկ, մինչև որ ի վերջո Աստծո Խոսքը չի 
քննարկվի ոչ էլ կպահեն /Խոսքը/: Քրիստոնյաների շահերը պահանջելը 
հավասարազոր կլինի օրենքը խախտելուն և պատժելի կլինի շատ ձևերով: Ձեզնից 
նրանք, ովքեր չեն հավատում, որ այդ բաները հնարավոր են, ապա դուք, ցավոք, 
ականատես կլինեք դրանց ձեր կյանքի ընթացքում և ինչպես կանխասացված է:

Ձեզնից քանի՞սը կմնան հավատարիմ Իմ խոսքին: Իմ Ուսուցումների՞ն: Ո՛չ շատերը: 
Սակայն նրանք են, ովքեր հիմա ասում են, թե պատվում են Ինձ և նվիրված են Իմ 
Եկեղեցուն, որ կլինեն առաջինը իրենց մեջքը Ճշմարտությանը շրջելու համար:

Ձեր Հիսուս

Մայր Փրկության. Նրանք կներկայացնեն մի նոր կարմիր 
գիրք, որի կազմի վրա դրոշմված կլինի այծի գլուխ
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Իմ սիրելի զավա՛կ, երբ իմ Որդին ծնվեց, դա նշանակում էր որ ես ոչ միայն աշխարհ 
բերեցի մարդու Որդուն՝ Փրկչին, այլև՝ մի նոր սկիզբ բերեցի: Աշխարհն ազատագրվեց 
իմ թանկագին Որդու ծնունդով, և մարդկությանը տրվեց մի շատ յուրահատուկ Ընծա: 
Այդ Ընծան մերժվեց, բայց մարդկությունն այսօր դեռևս օգտվում է, որովհետև այնքան 
շատերն են ընդունել Ճշմարտությունը:

Իմ Որդու ծնունդն ազդարարեց երկրի վրա Նրա Եկեղեցու ծնունդը, քանի որ 
երկուսին էլ ես էի կրել, որ սոսկ Տիրոջ աղախինն եմ: Այդ ինձ՝ արևը հագած կնոջն է, 
որ օձը կարտաքսի անապատ իմ Որդու Եկեղեցու հետ միասին: Իմ՝ Աստծո Մոր 
յուրաքանչյուր հետք կսրբվի: Երևումները, որոնք վերագրվում են ինձ, ծաղրի 
կենթարկվեն, և իմ Որդու Եկեղեցու մեջ գտնվող թշնամիները մարդկանց 
կհրահանգավորեն մերժել դրանց հանդեպ ունեցած ողջ վստահությունը: Հետո իմ 
Որդու Եկեղեցուն և բոլոր նրանց, ովքեր Քրիստոսի ճշմարիտ հետևորդներ են, մի 
կողմ կնետեն: Սուրբ Պատարագները կդադարեցվեն, և մինչ այդ ամենը 
կշարունակվի, օձը կցրի իր սպասավորներին, և նրանք կպահանջեն իրենց աթոռները
յուրաքանչյուր քրիստոնեական եկեղեցու մեջ: Այնպիսին կլինի այդ գրավման 
ուժգնությունը, որ իմ ժողովուրդը՝ ճշմարիտ հավատացողները, այնքան սարսափած 
կլինեն, որ չափից դուրս կվախենան ոտքի կանգնել և առարկել այն պղծումին, որին 
իրենք ստիպված կլինեն ականատես լինել, վախենալով իրենց կյանքի համար:

Այդ ժամանակի ընթացքում իմ Որդու մնացորդը կհավաքվի ամեն ազգի մեջ, 
աշխարհով մեկ, և կառաջնորդի կորածներին և շփոթվածներին ներթափանցման այդ 
սոսկալի ժամանակահատվածում: Այդ բանակին կտրվի մեծ զորություն չարի ուժի 
հանդեպ, որին /չարին/ կտեսնեն  իմ Որդու երբեմնի Եկեղեցիներում: Նրանք 
/բանակը/ Սուրբ Հոգու Զորությամբ կքարոզեն Ճշմարտությունը՝ Ճշմարիտ 
Կտակարանները, Ճշմարիտ Խոսքը, որ տրվել է աշխարհին Աստվածաշնչի միջոցով: 
Քրիստոնեական Եկեղեցիներում /գտնվող/ ինքնակոչները բացահայտ կերպով 
մարտահրավեր կնետեն Աստվածաշնչին, և նրանք հարցականի տակ կդնեն 
յուրաքանչյուր Ուսուցում, որը նախզգուշացնում է մեղքի վտանգի մասին: Նրանք 
կշրջեն նրա /Աստվածաշնչի/ բովանդակությունը և կներկայացնեն մի նոր կարմիր 
գիրք, որի կազմի վրա դրոշմված կլինի այծի գլուխ՝ թաքնված խաչի խորհրդանշանի 
ներսում:

 Դրսի չհավատացողների աշխարհին դա կերևա որպես մի այնպիսի 
հեղափոխություն, որը կհրապուրի և հարմար կլինի նրանց, ովքեր մերժում են Աստծո
Գոյությունը: Մեծ հանդիսություններ կսկսվեն շատ ազգերի մեջ: Նրանք կողջունեն 
բոլոր բարոյական պարտավորություններից ազատության տոնումը՝ գլոբալ 
միասնականության և մարդու իրավունքների տոնակատարության անվան տակ:

Իմ Որդու Ներկայության Լույսը բարձր կպահվի, ինչպես մի փարոս, նրանց կողմից, 
ովքեր կառաջնորդեն իմ Որդու Մնացորդ Բանակը: Այդ Լույսը կշարունակի բերել 
հոգիների, ամենուրեք, չնայած հեթանոսության տարածմանը բոլոր հավատամքների 
եկեղեցիներով մեկ, յուրաքանչյուր հավատամքից, բացառությամբ երկու վկաների՝ 
քրիստոնյաների և հրեաների, ովքեր մնում են հավատարիմ Աստծո Կամքին:

Հետո, երբ Մեծ Օրը բացվի և խավարի երեք սոսկալի օրերն ավարտվեն, մի մեծ Լույս 
կհայտնվի երկրի վրա: Այդ Լույսը կշրջապատի իմ Որդուն, և արևը, որը կլինի իր 
ամենամեծ ուժգնության աստիճանում, կիջնի աշխարհի վրա, երկուսն էլ միևնույն 
ժամանակ: Բոլոր մարդիկ կտեսնեն այդ գերբնական ներկայացումը: 



Հայտարարության որոտումը կլսեն բոլորը, մարդուն հայտնի ամեն մի 
հաղորդակցման ձևի միջոցով: Հետևաբար, բոլորը կակնկալեն մի մեծ 
իրադարձություն, բայց չեն իմանա ժամանակը, ժամն ու ամսաթիվը: Իսկ հետո 
նրանք, ում անունները գրված են Ապրողների Գրքում, կհավաքվեն:

Աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք, որ աշխարհը չմերժի այն նախապատրաստությունը, որն 
անհրաժեշտ է, նախքան մարդկությունը կկարողանա տեսնել Իմ Որդու Դեմքի Լույսը:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության

Իմ Արցունքները դադարած կլինեն այդ ժամանակ, բայց 
Իմ Տխրությունը անվերջանալի կլինի
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ մարդը բաժանվում է Ինձնից, Ես հետևում եմ նրան մինչև 
երկրի ծայրերը, նրան ետ՝ դեպի Ինձ բերելու համար: Նա կվիրավորի Ինձ, կկատարի 
սոսկալի ոճրագործություններ և կգնա այնքան հեռու, որ կկռապաշտի ամեն չար բան,
ներառյալ ինքն իրեն դևի ստրուկ դարձնելը, բայց Ես երբեք տեղի  չեմ տա:

Ես կմիջամտեմ նրա կյանքին շատ ձևերով: Ես կներմուծեմ իրական սեր նրա կյանքի 
մեջ, Ես կբացեմ նրա սիրտը ուրիշ մարդկանց հանդեպ սիրո համար, Ես կձգեմ նրա 
գիտակցությունը, Ես թույլ կտամ նրան տառապել ուրիշների ձեռքին՝ միայն նրան 
խոնարհ և, հետևաբար, ավելի բաց դարձնելու Իմ՝ Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ: Ես 
թույլ կտամ նրան տեսնել աշխարհի պարզությունն իր ողջ փառահեղ գեղեցկությամբ 
հանդերձ, ինչպես այն արարվել է Իմ Հոր կողմից, որպեսզի նրան /մարդուն/ գրավեմ 
այն կեղծիքներից, որոնք պղտորում են նրա կյանքը: Ես, փոքրիկ երեխաների 
միջոցով, ցույց կտամ նրան կարևորությունը՝ իր կարիքներից առաջ դնել նրանց 
կարիքները, ովքեր հույս են դնում նրա վրա: Ես կբերեմ նրան ծիծաղ, ցույց կտամ 
նրան բարության մեծ գործողություններ մաքուր հոգիների միջոցով, և Ես ցույց կտամ 
նրան իր սեփական թուլության օրինակներ, որպեսզի նա իմանա, որ ինքն Աստծուց 
ավելի մեծ չէ: Ես թույլ կտամ, որ նա հիվանդանա, եթե դա նրան կստիպի տեղի տալ 
Ինձ, և այդպիսի դեպքերում Իմ Գթասրտությունը կլինի ամենամեծ աստիճանի: Քանի
որ այդպիսի հոգիներն են, ովքեր ամենից հավանական է, որ կշրջվեն դեպի Ինձ, իսկ 
հետո նրանք կփրկվեն և կարող են փրկվել Իմ կողմից:

Որքան շատ ջանք է արվում Իմ՝ ձեր սիրող Հիսուս Քրիստոսի կողմից, վերցնելու 
ձեզնից յուրաքանչյուրին Իմ Բազուկների՝ Իմ Ապաստանի մեջ: Եվ ձեզնից որքան 
շատերն են դեռևս շարունակում շրջվել հակառակ ուղղությամբ և անտեսել Ինձ:

 Ես միջամտում եմ ճշմարիտ տեսանողներին տրվող պատգամների միջոցով, և 
դրանք դարձի են բերել միլիոնավորների: Ես ուղարկում եմ նշաններ՝ Ես Շնորհներ 
եմ հեղում Երկնքից, Ես բերում եմ ձեզ Ընծաներ Սուրբ Խորհուրդների միջոցով, և 
միլիոնավորներ են դարձի եկել: Ցավոք, ոչ բավարար /չափով/ են շրջվել դեպի Ինձ, և 
ահա թե ինչու Ես չեմ հանգստանա, մինչև որ ամեն նշան, ամեն հրաշք, ամեն Ընծա, 
ամեն մարգարեություն և ամեն Միջամտություն չվերջանա, նախքան Ես կգամ 
դատելու:

Տխուր օր կլինի, եթե նրանք, ովքեր մերժում են Իմ Ընծաները և Իմ Միջամտությունը, 
ստիպված լինեն կանգնել Իմ առջև /այդ/ Մեծ Օրը և շարունակեն մերժել Ինձ: 



Նույնիսկ այդ ժամանակ, երբ Ես տամ նրանց հնարավորությունը մի կողմ դնել իրենց 
հպարտությունը և գալ Ինձ մոտ, նրանք կշարունակեն մերժել: Այդ ժամանակ արդեն 
այլևս ոչինչ չի լինի, որ Ես կարողանամ անել նրանց Հավիտենական Կյանք բերելու 
համար, քանի որ նրանք չեն ողջունի այն: Գուցե զարմանաք, թե ինչու է այդպես, և 
ուստի, Ես կբացատրեմ:

Երբ դևը գայթակղում է հոգուն, որոշ ժամանակ կպահանջվի նախքան նա 
ամբողջապես կամրապնդվի այդ մարդու ներսում: Բայց հենց որ նա խժռում է նրան, 
թելադրում է յուրաքանչյուր շարժում որ այդ անձը կատրում է. ինչպես նա մտածի, 
ինչպես հաղորդակցվի մարդկանց հետ, ինչպես մեղանչի, և ինչ տեսակի մեղքի է նա 
ցանկանում որ այդ հոգին հանձնվի: Ամենամեծ իշխանությունը, որ սատանան ունի 
նրանց վրա այն է, որ համոզում է թե Աստված չար է: Սատանան կհամոզի հոգուն, թե 
ինքն Աստված է, և որ Աստված, փաստորեն, չարն է: Ահա թե ինչպես կոչնչացվեն այդ 
հոգիները սատանայի դիվային խորամանկության և ձեռնածությունների միջոցով: 
Այնքան խավար կդառնան այդ հոգիները, որ Իմ Լույսի մեջ կանգնելը նրանց համար 
չափազանց ցավոտ կլինի, և նրանք կթաքցնեն իրենց դեմքերն Ինձնից: Իմ 
Արցունքները դադարծ կլինեն այդ ժամանակ, բայց Իմ Տխրությունն անվերջանալի 
կլինի:

Ձեր Հիսուս    

Հայր Աստված. Քանի որ սա վերջնական 
ժամանակահատվածն է՝ վերջնական գլուխը՝ Իմ Սուրբ 
Կամքի կատարման
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ Պաշտպանությունը տարածվում է հենց հիմա Իմ բոլոր 
զավակների վրա աշխարհում, ովքեր սիրում են Ինձ: Ես անում եմ դա առատորեն, 
այն սպառնալիքների պատճառով, որոնք կանգնած են մարդկության առջև 
պատմության մեջ այս ժամանակ:

Դուք, զավակնե՛րս, պետք է աղոթեք նրանցից յուրաքանչյուրի համար, ովքեր կորած 
են Ինձ համար: Ես տանջվում եմ նրանց համար: Ես ձգտում եմ նրանց սիրուն: Ես 
ողբում եմ նրանց համար: Ես սպասում եմ այն օրվան, երբ նրանք կհասկանան Իմ 
Ուխտը՝ ստեղծված Իմ կողմից սկզբից ի վեր: Քանի որ սա վերջնական 
ժամանակահատվածն է՝ Իմ Սուրբ Կամքի կատարման վերջնական գլուխը: Իմ 
Ուխտի միջոցով էր, որ Ես տվեցի մարդուն անհրաժեշտ ժամանակը, որ ուշքի գա և 
ճանաչի ինքն իրեն որպես այն, ինչ է, և ոչ թե՝ ինչ չէ: Մարդը ստեղծվել է Իմ սիրող 
Ձեռքով, Իմ Սեփական Պատկերով: Ես հեղեղել եմ նրա հոգին Իմ Սիրով, Ես տվել եմ 
նրան լիակատար ազատություն ազատ կամքի և ազատ ընտրության Իմ Ընծայի 
միջոցով: Ես երբեք չեմ ցանկացել, որ մարդն անդրադարձնի իր սերը Ինձնից 
վախենալու պատճառով: Ես միայն ցանկանում էի, որ նա սիրեր Ինձ ճիշտ ինչպես Ես
եմ սիրում իրեն: Ես ստեղծեցի Իմ հրեշտակներին մարդկանցից առաջ՝ Ինձ 
սպասավորություն անելու համար, բայց նրանց հանդեպ Իմ ունեցած Սիրո 
պատճառով նրանց նույնպես տրվեց ազատ կամքի Ընծան:



Լյուցիֆերի դավաճանության պատճառով է, որ մարդը տառապեց: Նա՝ Լյուցիֆերը, 
սիրված էր և արժանացած բարեհաճության Իմ կողմից: Նրան շնորհված էին 
արտակարգ ընծաներ և զորություն և շատ հրեշտակներ էին ծառայում նրան: Երբ Ես 
ստեղծեցի մարդուն, Լյուցիֆերն ընկավ մի նախանձ կատաղության մեջ: Նա 
չկարողացավ տանել, որ Ես այդքան շատ կսիրեմ Իմ զավակներին, և ուստի, նա 
սկսեց անջատել Ինձ Իմ զավակներից: Նա գայթակղեցրեց Ադամին և Եվային, և դա 
նշանակում էր, որ նրանք, իրենց սեփական ազատ կամքով, մերժեցին Իմ Զորությունը
և մտածեցին, ճիշտ ինչպես Լյուսիֆերն էր մտածում, թե կարող են ստանալ Իմ 
Զորությունը և պահանջել Իմ Աստվածայնության մի կտոր:

Լյուսիֆերն իրեն հավատարիմ հրեշտակների հետ միասին, որոնք բոլորն էլ 
վայրագություններ էին կատարում Իմ զավակների դեմ այն ժամանակ և հիմա, 
նետվեցին անդունդի մեջ հավիտյան: Բայց Իմ կողմից ձրի և Սիրով մարդկությանը 
տրված իրենց ազատ կամքի պատճառով Ես երբեք այն /ազատ կամքը/ ետ 
չպահանաջեցի: Ուստի Ես ստեղծեցի Ուխտը՝ ետ գրավելու նրանց հոգիները նրանց 
ազատագրելու Իմ Պլանների միջոցով: Նրանք ստացած հսկայական 
բարեհաճություններ Ինձնից: Ես ուղարկեցի մարգարեներ՝ զգուշացնելու համար 
նրանց դևի գայթակղություններին տեղի տալու վտանգների մասին: Ես տվեցի նրանց 
Տասը Պատվիրանները՝ նրանց ուղղորդություն ցույց տալու և օգնելու համար, որ 
ապրեն Իմ Կամքին համապատասխան: Ես ուղարկեցի նրանց Իմ միակ Որդուն՝ 
վերցված Իմ Սեփական Մարմնից, որ նրանց ազատություն բերի դժոխքից: Նրանք 
չցանկացան ընդունել դա, բայց Խաչի վրա Նրա մահը Վերջնական Ուխտի Իմ 
Պլանում շրջադարձային կետն էր:

Ճշմարտության Գիրքն Իմ Միջամտության վերջին մասն է, նախքան Վերջնական 
Օրը, երբ Ես Իմ բոլոր զավակներին միավորեմ և բերեմ ետ՝ դրախտ, որը Ես ստեղծել 
էի նրանց համար առաջին հերթին: Նրանք, ովքեր լսում են Ճշմարտությունը և մնում 
հավատարիմ Իմ Սուրբ Խոսքին, մեծ բարեհաճություն կգտնեն Ինձ մոտ: Նրանք, 
ովքեր չեն լսում, կշարունակեն գտնել Իմ բարեհաճությունը իրենց վարած կյանքի 
միջոցով, ուրիշների հանդեպ իրենց ցույց տված սիրով և իրենց հոգու մաքրությամբ: 
Ես կողջունեմ նրանց, երբ խոստովանեն որ ընդունում են Գթաստրության Ձեռքը, որը 
կպարզվի դեպի իրենց Իմ Որդու կողմից:

Իմ Ուխտի իրականացման վերջին էտապը ցավոտ կլինի: Սատանայի և նրա դևերի 
ազդեցության պատճառով շատ մարդիկ կխաբվեն պաշտելու նրան և նրա բոլոր 
սպասավորներին, ովքեր քայլում են ձեր մեջ: Ես թույլ կտամ հոգիների տառապանքն 
ու դժվարությունները, որոնք կկրեն շատ անմեղ մարդիկ, բայց միայն մի կարճ 
ժամանակով: Հետո Ես երկրի երեսից կսրբեմ Իմ թշնամիներին: Ես խոստանում եմ 
ձեզ, սիրելի զավակնե՛ր, որ Ես կթեթևացեմ ձեր ցավը, վիշտը և վախը՝ ձեզ վրա հզոր 
Շնորհներ և Օրհնություններ հեղելով: Դուք կպաշտպանվեք Իմ հրեշտակների 
հիերարխիայի շրջանի միջոցով:

Խնդրում եմ, ասեք այս աղոթքը, որ Ինձ խնդրեք վերացնել ձեր վախը և վիշտը և ձեզ 
ազատություն տալ հալածանքից:

Խաչակրաց աղոթք (140) Հրեշտակների հիերարխիայի պաշտպանությունը.
Սիրելի Հա՛յր, Աստված ողջ Արարչության, Աստված Ամենաբարձրյալ, տուր ինձ 
Շնորհ և Պաշտպանություն Քո հրեշտակների հիերարխիայի միջոցով: Կարող 
դարձրու ինձ կենտրոնանալ Քո զավակներից յուրաքանչյուրի հանդեպ Քո Սիրո վրա՝



անկախ նրանից, թե որքան են նրանք Քեզ վիրավորում: Օգնիր ինձ տարածել 
Վերջնական Ուխտի նորությունը՝ աշխարհը Հիսուս Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստին 
նախապատրաստելու համար, առանց վախի իմ սրտում: Տուր ինձ Քո յուրահատուկ 
Շնորհներն ու Օրհնությունները՝ բարձրանալու համար վեր այն հալածանքից, որ 
հասցվում է ինձ սատանայի, նրա դևերի և երկրի վրա նրա գործակալների կողմից: 
Երբեք թույլ մի տուր ինձ վախենալ Քո թշնամիներից: Տուր ինձ ուժը՝ սիրելու իմ 
թշնամիներին և նրանց, ովքեր հալածում են ինձ Աստծո Անվամբ: Ամեն:

Զավակնե՛րս, դուք պետք է ուժեղ մնաք այս ժամանակ: Երբեք մի լսեք այն 
ատելությանն ու թույնին, որը կծածկի երկիրը գալիք թունավորման պատճառով: Երբ 
անտեսեք այն, կարող եք սպասավորել Ինձ ամենաշահավետ ձևով, առանց որևէ 
չարության ձեր սրտերի մեջ:

Նախապատրաստվեք, քանի որ շատ զայրույթ է պատրաստվում դուրս ժայթքել 
աշխարհում, որն ուղղված կլինի Ինձ՝ Ամենաբարձրյալ Աստծո և Իմ սիրելի Որդու՝ 
Հիսուս Քրիստոսի վրա: Աղոթեք նրանց համար, ովքեր կներքաշվեն ստերի մի 
վակուումի մեջ, որը նրանց համար վշտից բացի ոչինչ չի բերի:

Մնացեք Իմ մեջ, Ինձ հետ և Իմ կողմից:

Ձեր սիրող Հայր
Աստված Ամենաբարձրյալ

Միայն այն ժամանակ, երբ Սուրբ Հաղորդությունն 
ամբողջապես կվերացվի, հակաքրիստոսը կմտնի Իմ 
Եկեղեցուց ներս 
Շաբաթ, 15 մարտի, 2014թ., ժ. 20:10

Իմ սիրելի աղջի՛կ, մինչ հավատուրացությունը տարածվում է Իմ Եկեղեցու մեջ, 
ամենամեծ փորձությունը կդրվի բոլոր նրանց առջև, ովքեր ծառայում են Ինձ 
Եկեղեցու ներսում: Երկրի վրա Իմ Եկեղեցու ներսի ճգնաժամը կնշանակի, որ շատ 
քահանաներ կտառապեն մի սոսկալի երկըտրանքից: Նրանցից շատերի հավատն 
արդեն ցնցվել է, և նրանք ստիպված կլինեն ընտրել՝ ցանկանու՞մ են ընդունել մի նոր 
շինծու վարդապետություն, որը կփոխարինի Խոսքին, թե՞ մնալ հավատարիմ 
Ճշմարիտ Հավատքին: Նույնիսկ նրանց միջից ամենանվիրվածները կընկճվեն 
ինքնակոչների բարձր ձայներից և կսկսեն հարցականի տակ դնել Իմ Ուսուցումների 
արդիականությունն այսօրվա աշխարհում, ուր մեղքն այլևս չի հայտարարվի որևէ 
կարևորություն ունեցող բան:

Նախապատրաստվում է ճանապարհը՝ սերմերը ցանելու համար, և սատանայի 
որդին շուտով պատրաստ կլինի գրկել նոր կեղծ եկեղեցին: Իմ Եկեղեցին կտառապի 
սոսկալի խավարի մի ժամանակահատված, և յուրաքանչյուր հոգի, ով հավատարիմ 
կմնա Ինձ, կկրի Իմ Խաչելությունը: Իմ թշնամիները կկատարեն սրընթաց և 
արմատական հայտարարություններ, պահանջելով, որ այն ամենն, ինչ 
վիրավորական է Իմ Սուրբ Անվանը, հռչակվի /որպես/ ընդունելի Իմ Եկեղեցու 
աչքում: Հոգևորականներից շատ քչերը կպայքարեն այդ ավերածության դեմ 
վախկոտության մեղքի պատճառով, բայց իմացեք սա: Եթե նրանք մասնակցեն կեղծ 



զոհաբերություններին, կեղծ խորհուրդներին և կեղծ ուսուցումներին, որոնք նրանք 
այնուհետև կփորձեն պարտադրել Իմ հավատարիմ սպասավորներին, Ես նրանց 
կհայտարարեմ որպես այլևս ոչ հարմար Իմ առջև կանգնելու համար:

Վնասի մեծ մասը, որը կպարտադրվի սովորական մարդկանց, կլինի նրանց ձեռքով, 
ովքեր մտել են Իմ Եկեղեցի կեղծ ձևերով: Երբ նրանք ասեն ձեզ, թե Իմ Մարմինն ուրիշ
բան է նշանակում, քան թե Իմ ֆիզիկական Մարմինը, ապա իմացեք, որ սուրբ 
հաղորդությունը, որը կստանաք, Ինձնից չի լինի: Դուք երբեք չպետք է թույլ տաք 
նրանց փոխել Սուրբ Հաղորդության իմաստը: Միայն այն ժամանակ, երբ Սուրբ 
Հաղորդությունն ամբողջապես կվերացվի, հակաքրիստոսը կմտնի Իմ Եկեղեցուց 
ներս և կգրավի այն: Դա այն օրն է, երբ կիմանաք, որ քաղաքագետների աշխարհը 
կմիավորվի քրիստոնեական եկեղեցիների հետ ամենուրեք, և որ Ես այլևս Ներկա չեմ 
լինի նրանց մեջ: Իմ Եկեղեցին, այնուամենայնիվ, երբեք չի կարող մեռնել, և ուստի, Իմ 
Մնացորդը կլինի, ովքեր կպահեն Իմ Լույսը փայլելիս և Իմ Ներկայությունը կենդանի, 
և շատերը ստիպված կլինեն փնտրել թաքնված Եկեղեցիներ և Իմ այն սրբազան 
սպասավորներին, ովքեր Աստծո Շնորհով կկարողանան պահել Իմ Եկեղեցին 
անսասան:

Երբեք չմտածեք, թե սատանայի որդին՝ հակաքրիստոսը կհայտնվի հարձակվողաբար
կամ որպես մի չար բռնապետ, քանի որ դա նրա ոճը չի լինի: Դրա փոխարեն, նա շատ 
ընկերներ կունենա: Նա սիրված կլինի շատ կառավարությունների կողմից, ինչպես 
նաև Իմ Եկեղեցու ներսում գտնվող թշնամիների կողմից, ովքեր կծափահարեն նրա 
յուրաքանչյուր շարժումը, բարձրաձայն, մինչև որ նրան տրվի մի պատվավոր 
պաշտոն Իմ Եկեղեցու ներսում: Կարդինալները, եպիսկոպոսները և Իմ Եկեղեցու 
ուրիշ անդամներ մշտապես կխոսեն նրա մասին և կգովաբանեն նրան իրենց 
քարոզներում: Նրա հմայքի ուժն այնքան մեծ կլինի, որ այն կլինի հիպնոտիկ: Նա, 
սատանայի գերբնական զորության միջոցով, կգրավի բոլոր նրանց, ովքեր որոշումներ
են ընդունում Իմ Եկեղեցու ներսում, մինչև, ժամանակի ընթացքում, կխոնարհվեն 
նրա առջև,ասես թե նա Ես եմ:

Հոգևորականության փառասեր անդամների միջոցով է, ովքեր ընկել են իրենց 
հավատից, բայց չնայած դրան դեռևս օրհնված են սուրբ դասի ընծաներով, որ 
հակաքրիստոսը կստանա լրացուցիչ զորություն: Նա կխլի Իմ այդ խեղճ մոլորված 
դավաճաններից իշխանության ամենավերջին մասը Իմ Եկեղեցու ներսում, մինչև որ 
այն պատրաստ կլինի նրա համար, որպեսզի նա մտնի այնտեղ որպես նրա նոր 
առաջնորդ: Խավարի այդ ողջ ժամանակահատվածում Իմ թշնամիները, հանդարտ և 
հմայիչ ձևով կունենան մի արտակարգ կարողություն, ստերը ներկայացնելու որպես 
Ճշմարտություն: Միայն նրանք կկարողանան դուրս սահել սատանայի ճանկերից, 
ովքեր կշարունակեն աղոթել պաշտպանության համար և կշարունակեն իրենց 
ասված ամեն ձևով հրաժարվել սատանայից:

Ձեր Հիսուս

 Իմ Հոր կողմից Իր զավակների համար ստեղծված 
դրախտը կվերադարձվի նրանց, վերջապես, իր ողջ 
նախնական Փառքով
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ Խոսքը Մարմին դարձավ, Իմ ծծնդյան միջոցով, դա նշանակում
էր, որ Աստծո Սուրբ Խոսքը նյութականացավ, Ինչպես կանխասացվել էր Իմ Հոր 
Գրքում:

Աստծո Խոսքը շատ պարզ է, և այն չի փոխվում: Այն կմնա հավիտյան: Ով էլ որ 
մասնատում է Աստծո Խոսքը և փոփոխում այն՝ իրեն կամ ուրիշներին 
հարմարեցնելու համար, մեղավոր է հերձվածության մեջ: Երբ Ես եկա աշխարհի մեջ, 
Աստծո զավակները, և հատկապես երկրի վրա Նրա տաճարների ուսյալ 
սպասավորները, գիտեին Իմ Հոր Գրքում պարունակվող մարգարեությունները: 
Գաղտնիք չէր, որ Իմ Հայրն ուղարկում էր Իր Մեսիային մարդկությանն 
ազատագրելու, և այդ փաստն ուսուցանվում էր տաճարներում և ընդգրկվում ամեն 
անգամ Սուրբ Գրվածքների ընթերցանության մեջ: Ամեն ինչ, որ գալիս է Իմ Հորից, 
Ճշմարտությունն է: Նա չի ստում: Աստծո Խոսքը փորված է քարի մեջ: Այն, ինչ Իմ 
Հայրն ասաց սկզբում, տեղի կունենա: Այն, ինչ Նա խոստացել է, կկատարվի, անկախ 
նրանից, մարդկությունն ընդունում է այդ փաստը, թե ոչ:

Իմ Հայրը տվեց աշխարհին Իր Խոսքը, հետո՝ Իր Մարմինը՝ Իմ՝ Նրա միակ Որդի 
Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան միջոցով, իսկ այնուհետև խոստացավ մարդուն 
Հավիտենական Փրկություն: Սուրբ Աստվածաշնչում պարունակվող յուրաքանչյուր 
Խոսք, ինչպես այն տրված է իր սկզբնական ձևաչափով, ներառյալ Հայտնության 
Գիրքը, Ճշմարտությունն է: Հետևաբար, Իմ Հոր Խոստումն աշխարհին, թե Նա 
կուղարկի Իր Որդուն նորից, միայն այս անգամ ապրողներին և մեռածներին դատելու
համար, երբեք չպետք է մերժվի: Նախքան այդ Մեծ Օրը եղած ժամանակահատվածը 
կլինի անհանգիստ, և Իմ Երկրորդ Գալուստին տանող ժամանակի 
մանրամասնությունները պարունակվում են Հայտնության Գրքում, ինչպես 
թելադրվել է Հովհաննեսին Աստծո հրեշտակի կողմից:

Ասել, որ ընդունում եք Իմ Հոր Գրքի մի մասը, և ոչ թե մյուսը, /նշանակում է/ ժխտել 
Աստածո Խոսքը: Չեք կարող ընդունել Ճշմարտության մի մասը, իսկ Աստծո Խոսքի 
մնացած մասը սուտ հռչակել: Ճշմարտության Գիրքը կանխասացվել է Դանիելին, իսկ
այնուհետև մասերով տրվել Հովհաննես ավետարանչին: Հայտնության Գրքում 
պարունակվածի մեծ մասը դեռևս պետք է կատարվի: Շատերն են վախենում նրա 
բովանդակությունից, և որպես այդպիսին, կփորձեն մերժել այն, քանի որ 
Ճշմարտությունը դառը հաբ է կուլ տալու համար: Եվ սակայն, Ճշմարտությունը, երբ 
այն ընդունվում է, մի բան է, որը կարող եք ըմբռնել շատ ավելի հեշտությամբ, 
որովհետև նրա հետ գալիս է պարզությունը: Պարզությունը նշանակում է, որ դուք 
կարող եք ավելի պատրաստակամորեն և խաղաղությամբ նախապատրաստվել ձեր 
հոգում, և ուրախությամբ՝ ձեր սրտում, որովհետև գիտեք, որ Ես գալիս եմ նորացնելու
աշխարհը: Դուք կիմանաք, որ Իմ Հոր կողմից Իր զավակների համար ստեղծված 
դրախտը վերադարձվելու է նրանց, վերջապես, իր ողջ նախնական Փառքով:

Ոչ մի մարդ չի կարող ճշմարտապես հասկանալ Հայտնության Գիրքը, քանի որ ոչ մի 
իրադարձություն մանրամասնորեն կամ հաջորդաբար գրանցված չէ, ոչ էլ այդպես է 
լինելու: Բայց իմացեք սա: Կարող եք վստահ լինել, որ սա այն ժամանակահատվածն 
է, երբ սատանայի թագավորությունը մեռնում է, և քանի որ նա հասնում է վերջին, նա 
ամեն պատիժ կպարտադրի Ինձ վրա: Նա կանի դա՝ երկրի վրա Իմ Եկեղեցի ներսից 
ներթափանցելու միջոցով: Նա հոգիներ կգողանա Ինձնից և կպղծի Իմ Մարմինը՝ 



Սուրբ Հաղորդությունը: Բայց Ես Եմ Եկեղեցին, և Ես կառաջնորդեմ Իմ ժողովրդին: 
Սատանան չի կարող ոչնչացնել Ինձ, քանի որ դա անհնարին է: Այնուամենայնիվ, նա 
կարող է ոչնացնել շատ հոգիների՝ խաբելով նրանց, թե ինքը Ես եմ:

Ճիշտ ինչպես աշխարհը նախապատրաստվում էր Իմ Առաջին Գալուստին, նույն 
կերպ հիմա այն նախապատրաստվում է Իմ Երկրորդ Գալուստի համար: Նրանց, 
ովքեր դիմադրում են Ինձ հոգիներ փրկելու Իմ Ջանքերի մեջ, և ովքեր փարվում են Իմ 
թշնամիներին, իմացեք սա: Դուք երբեք պարտության չեք մատնի Աստծտ 
Զորությունը: Դուք երբեք չեք ոչնչացնի Խոսքը: Ձեզ երբեք թույլ չի տրվի կանգնած 
մնալ Իմ Մարմինը պղծելուց հետո:

Երբ Հայտնության Գրքում պարունակվող մարգարեությունները ծավալվեն, երբեք 
չպետք է հուսահատվեք, քանի որ վստահ եղեք, որ Աստծո Սերն Իր զավակների 
հանդեպ նշանակում է, որ Նա կոպտորեն կվարվի Իր թշնամիների հանդեպ և կձգտի 
Իր բոլոր զավակներին, ովքեր ընդունում են Ինձ՝ Իր միակ Որդուն, բերել Իր 
Խաղաղության Աստվածային Ապաստարանը: Եվ մինչ Աստծո թշնամիները շատերի 
հոգիները կգողանան հմայքի և խաբեության երևույթի տակ, շատերը 
վիրավորանքներ կնետեն Աստծո Ճշմարիտ Խոսքի վրա:

Դուք, ովքեր օրհնյալ եք հայեցողությամբ, մի վախեցեք Իմ թշնամիներից, այլ Աստծո 
Զայրույթից, քանի որ այն իջնում է նրանց վրա, ովքեր փորձում են գողանալ նրանց 
հոգիները, ովքեր իմաստուն չեն հասկանալու համար, թե ինչ է տեղի ունենում:

Աստծո Սերն Ամենակարող է, և Նրա Հավատարմությունն ամեն մարդու գոյատևման 
համար՝ անսահման է: Բայց Նրա Պատիժն Իր թշնամիների վրա այնքան ուժգին է, 
որքան այն վերջանկան է: 

Ձեր Հիսուս

Շատ ավելի լավ է դիմանալ ցավին հանուն Իմ Անվան, 
քան թե փառաբանվել մեղավորների կողմից ԻմԱչքում 
սխալ կատարելու համար
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, թող ոչ մի մարդ չամաչի այն հալածանքից, որի դեմ կարող է նա 
կանգնել այն պատճառով, որ որպես քրիստոնյա պաշտպանում է Ինձ: Դուք երբեք 
չպետք է վախենաք հալածանքից հանուն Իմ Սուրբ Անվան, որովհետև երբ գտնեք որ 
ձեզ քննադատում են ճշմարտությունը խոսելու համար, ապա իմացեք, որ դուք Իմ 
ճշմարիտ սպասավորն եք:

Միայն նրանք են տառապում ծաղրից կամ ատելությունից հանուն Իմ Անվան, ովքեր 
Իմ մեջ են և Ինձ հետ: Ձեզնից նրանք, ովքեր ճշմարտապես Իմն են, և երբ դուք 
ենթարկում եք ձեր կամքն այնպես, որ այն դառնում է Իմը, ամենաաշտը կտառապեն: 
Դուք պետք է միշտ հասկանաք, որ երբ ատելությունն ամենից ուժգին է Իմ ցանկացած
սիրելի հետևորդի հանդեպ, կարող եք վստահ լինել, որ այդտեղ է, ուր Իմ 
Ներկայությունն ամենաուժեղն է: Շատ ավելի լավ է դիմանալ ցավին հանուն Իմ 
Անվան, քան թե փառաբանվել մեղավորների կողմից Իմ Աչքում սխալ կատարելու 
համար:



Իմ սիրելի հետևորդնե՛ր, թույլ տվեք Ինձ հավաստիացնել ձեզ, որ Իմ Ձեռքն 
ուղղություն է տալիս ձեզ ամեն օր երկրի վրա Իմ այս վերջին Առաքելության մեջ: Իմ 
Խոսքը կհուզի ձեր հոգիները և այն միլիարդավորների հոգիները, ովքեր կհետևեն 
ձեզ, քանի որ շուտով աշխարհը կլսի Իմ Ձայնը: Թող ոչ մի արգելք չկանգնի ձեր 
ճանապարհին, երբ խոսում եք Իմ մասին, երբ մարդկանց հիշեցնում եք Իմ 
Ուսուցումների մասին, և երբ Իմ սուրբ սպասավորներին հիշեցնում եք Սուրբ 
Ավետարաններում Իմ Խոսքին հավատարիմ մնալու նրանց սուրբ պարտավորության 
մասին:   

Երբ ձեզ խնդրում են հրաժարվել Ինձնից Սուրբ Հաղորդության միջոցով կամ Սուրբ 
Աստվածաշնչի մի փոփոխված տարբերակով, դուք պետք է բացահայտորեն և առանց 
ամաչելու մերժեք այդ անել: Դուք պետք է պաշտպանեք Խոսքը՝ մերժելով ընդունել 
ստեր Իմ Անվամբ: Ձեզ հալածողներից պաշտպանելու համար, ովքեր բռնություններ 
կպարտադրեն Իմ Եկեղեցու և բոլոր նրանց դեմ, ովքեր մնում են հավատարիմ Աստծո
Խոսքին, խնդրում եմ ասեք այս խաչակրաց աղոթքը:

Խաչակրաց աղոթք (141) Պաշտպանություն հալածանքի դեմ.
Սիրելի Հիսու՛ս, պաշտպանիր ինձ Քո Սուրբ Խոսքին ամեն գնով հավատարիմ մնալու
իմ պայքարի մեջ: Ապահովագրիր ինձ քո թշնամիներից: Պահպանիր ինձ նրանցից, 
ովքեր հալածում են ինձ Քո պատճառով:

Կիսիր իմ ցավը: Թեթևացրու իմ տառապանքը: Բարձրացրու ինձ Քո Դեմքի Լույսի 
մեջ մինչև այն Օրը, երբ Դու նորից կգաս աշխարհին Հավիտենական Փրկություն 
բերելու:

Ներիր նրանց, ովքեր հալածում են ինձ: Օգտագործիր իմ տառապանքը՝ քավելու 
համար նրանց մեղքերը, որպեսզի նրանք կարողանան գտնել խաղաղություն իրենց 
սրտերում և վերջին Օրը ողջունեն Քեզ զղջումով իրենց հոգիների մեջ: Ամեն:

Գնացեք և սփոփանք գտեք այն հույսի մեջ, որ Ես Իմ բոլոր թշնամիներին և նրանց, 
ովքեր հալածում են ձեզնից որևէ մեկին հանուն Իմ Անվան, կվերցնեմ Իմ Մեծ 
Գթասրտության Ապաստանի մեջ:

Ձեր Հիսուս

Նրանք, ովքեր անիծում են Ինձ՝ կանիծվեն
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, երբ Ես ասում եմ Իմ թշնամիները, Ես ի նկատի ունեմ նրանց, 
ովքեր խորամանկ միջոցներով փորձում են հոգիներ գողանալ Ինձնից: Ես ի նկատի 
ունեմ, հատկապես, նրանց, ովքեր օգտագործում են սրբության ֆասադը՝ դիտավորյալ
մոլորեցնելու համար հոգիներին՝ դեպի մեղքը: Երբ ինչ-որ մեկը փորձում է 
գայթակղեցնել մեկ ուրիշ հոգու Իմ Հոր Գրքի միջոցով աշխարհին տրված Իմ Սուրբ 
Խոսքի մասին կեղծիքների հավատոլու, ապա նա Իմ թշնամին է:

Ամենաշատ ցավը Ես կրում եմ նրանց ձեռքից, ովքեր աում են, թե իրենք Իմ նվիրյալ 
հետևորդներն են և պարծենում են Իմ մասին իրենց ունեցած գիտելիքով: Երբ այդ 
մարդիկ փորձում են վիրավորել ուրիշներին և ոչինչ չեն մտածում ուրիշերին Իմ 
Անվամբ հանդիմանելու մեջ, ապա դա ամենացավալին է Ինձ համար: Ես գտնում եմ 
հոգիներ, ովքեր փակ են Իմ հանդեպ և բերում եմ նրանց շատ ձևերով դեպի Ինձ, և Ես 



չեմ ընդգրկում միայն նրանց, ովքեր արդեն Իմ Եկեղեցու մասնեն երկրի վրա: Ես միշտ
առաջին հերթին հետապնդում են նրանց, ովքեր ցրված են, կորած և չեն կարողանում 
տեսնել: Նրանք այն հոգիներն են, որոնց Ես առաջինն եմ փնտրում, և նրանք են, որ 
սխալ ձեռքերում կարող են մոլորվել և կմոլորվեն:

Ես խնդրում եմ ձեզ միշտ ձեր աղոթքների մեջ հիշել այն ազգերին, կրոններին, նրանց,
որոնք Իմ հանդեպ ոչ մի հավատ չունեն: Խնդրում եմ ողջունեք նրանց ճիշտ այնպես, 
ինչպես Ես կանեի: Երբեք մի փորձեք ուժով պարտադրել ձեր կարծիքը նրանց վրա 
կամ ճնշելնրանց Իմ Անվամբ: Միշտ հասեք նրանց սիրով և առատաձեռնությամբ, 
քանի որ նրանք նույնքան կարևոր են Ինձ համար, որքան ձեր միջի 
ամենանվիրյալները: Անկախ նրանից թե ում եք դուք հասնում, իմացեք որ ձեր միջից 
ոչ մեկն ավելի արժանավոր չէ, քան մյուսը, որովհետև դուք բոլորդ մեղավորներ եք:

Ժամանակի ընթացքում Աստծո բոլոր զավակներն ականատես կլինեն Իր Ուխտի 
իրականացման Նրա Պլանի վերջնական Ճշմարտությանը: Յուրաքանչյուր ոք 
կիմանա Ճշմարտությունը, իսկ այնուհետև նրանց համար ավելի հեշտ կլինի ընդունել
Գթասրտության Իմ Ձեռքը: Այդ Օրը բոլոր կրոնների, հավատամքների, գույների և 
ազգությունների մարդիկ կտեսնեն Իմ Գոյության փաստը: Նրանք, ովքեր 
պատնեշներն են թափում և դնում դրանք իրենց և իրենց Արարչի միջև, լաց կլինեն 
երախտագիտությամբ, որովհետև վերջապես ականատես կլինեն Աստծո Սիրուն: Եվ, 
մինչ պլանավորում և նախապատրաստվում եք առջևում սպասվող ժամանակներին, 
իմացեք, որ անկախ նրանից, թե ինչ խոչընդոտներ են դրվում ձեր առջև դեպի 
Հավիտենական Փրկություն այս ընթացքի մեջ, Իմ թշնամիների հետ կվարվեն 
ամենադաժան ձևով:

Նրանք, ովքեր անիծում են՝ կանիծվեն: Նրանք, ովքեր պայքարում են հոգիներ 
փրկելու Իմ Հոր Պլանի դեմ, պարտության կմատնվեն: Եվ նրանք, ովքեր հալածում են 
Աստծո զավակներին և կանգնում Տիրոջ ճանապարհին, նրանք իրենք կհետապնդվեն 
այն սպասավորի կողմից, ում իրենք տվել են իրենց հավատարմությունը: Ոչ մի բան 
չի կանգնի Իմ Ճանապարհին, քանի որ դա անհնարին է: Աստծո Զորությամբ 
յուրաքանչյուր թշնամի կոչնչացվի, և բոլոր նրանք, ովքեր հռչակում են 
հակաքրիստոսի խոսքերը, արարքները և գործողությունները, դեն կնետվեն, և Աստծո
Թագավորությունն այդ ժամանակ կլինի ամբողջական:

Ձեր Հիսուս

Մի սարսափելի բանակ կբարձրանա, որի նմանը երբևէ 
տեսնված չի եղել
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, աշխարհը շատ պատերազմների եզրին է, և դա շատ 
հետհարվածներ կունենա այն արագության վրա, որով Եկեղեցին դուրս կժայթքի: 
Խաղաղության վերջնական բանակցությունների ընթացքում է, որը տեղի կունենա 
շատ կոտորածից ու ավերածություններից հետո, որ շատերը կզգան անօգնական, 
միայնակ, վախով լի և առանց որևէ իրական առաջնորդության: Քաղաքական 
աշխարհում թույլ կապերի պատճառով կլինի, որ աշխարհը կլինի իր 
ամենախոցելի /վիճակում/: Դրա պատճառով, կբարձրանա մի սարսափելի բանակ, 



որի նմանը երբևէ տեսնված չի եղել: Մինչ աշխարհը կմասնատվի, շատ եկեղեցիներ 
նույնպես կմասնատվեն: Հետո, երբ ամեն ինչ անհույս կթվա, մեկ համաշխարհային 
կազմակերպության կողմից կստեղծվի մի միասնական խումբ, բաղկացած 
քաղաքական առաջնորդներից և քրիստոնյա եկեղեցիների առաջնորդներից, որից 
դուրս կգա մի նոր պղծություն՝ մի նոր մեկ համաշխարհային կրոն:

Այդ բոլոր իրադարձությունները տեղի կունենան էտապներով: Ձեր 
պարտականությունը, Իմ սիրելի հետևորդնե՛ր, Իմ հանդեպ է, քանի որ Ես 
ուղղություն եմ տալիս ձեզ, քանի որ միայն մեկ ճանապարհ կա դեպի խաղաղություն 
և ապահովություն, և այդ ճանապարհն Իմ՝ Հիսուս Քրիստոսի միջով է: Ես ուղղություն
կտամ ձեզ փշերի, ցավի և ավերումի պղծության սարսափի միջով: Դուք ապահով 
կլինեք, երբ փարվեք Ինձ:

Ուժեղ եղիր, Իմ սիրելի աղջի՛կ, այդ դժվարին փորձությունների ընթացքում, քանի որ 
քո ուժի և քաջության միջոցով կլինի, որ Ես կկարողանամ ցույց տալ Ճշմարտության 
Ճանապարհը, երբ աշխարհը շրջվի ներսից դուրս իշխանության հանդեպ սիրո և 
կոռուպցիայի միջոցով, որոնք կբերեն այդ պատերազմները, իսկ այնուհետև՝ Մեծ 
Պատերազմը:

Շարժվեք արագորեն և վստահացեք, որ նվիրում եք ձեր կյանքն աղոթքներին և երկրի 
վրա Իմ Եկեղեցու պաշտպանությանը: Իմ Ընծաները կպաշտպանեն ձեզնից 
յուրաքանչյուրին, և Ես միշտ կպատասխանեմ նրանց, ովքեր փնտրում են Ինձ 
առջևում սպասվող այդ մեծ խառնաշափոթության ժամանակ: Երբ այդ 
իրադարձությունները ծավալվեն, երկրի վրա Իմ Բանակը կաճի: Նրանք, ովքեր 
հակառակվում են այս Առաքելությանը, կհետևեն Ինձ, քանի որ այդ ժամանակ արդեն 
նրանք այլևս ի վիճակի չեն լինի մերժել Ճշմարտությունը, երբ հասկանան, որ իրենք 
նույնպես տառապելու են այն հալածանքներից, որոնք ամենուր կանգնելու են 
քրիստոնյաների դիմաց, երբ ստիպված լինեն դիմանալու Վիշապի թագավորությանը:
Նրանց միակ հույսը կլինի Ինձ՝ իրենց Հիսուսին հետևելը, այդ էտապում, քանի որ 
միայն Իմ միջոցով նրանք կկարողանան գալ Իմ Հոր Թագավորություն:

Ձեր Հիսուս 

Երբ հոգին ստեղծվում է Իմ Հոր կողմից, այն մնում է 
հավիտյան
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, մահից երբեք չպետք է վախենալ, եթե ընդունում եք Խաչի վրա Իմ 
մահը: Մահը միայն մի անցումային պահ է այս աշխարհից դեպի Իմ Հոր 
Թագավորության Տուն: Մահից վախենալ՝ նշանակում է մերժել Իմ Գթասրտությունը, 
քանի որ Ես կփրկեմ յուրաքանչյուր հոգու, ով ընդունի Ինձ և խնդրի Ինձ ներել իր 
մեղքերը:

Երբ հոգին ստեղծվում է Իմ Հոր կողմից, այն մնում է հավիտյան: Այդ հոգին կունենա 
Հավիտենական Կյանք, եթե Ինձ թույլ տա, որ պահանջեմ այն: Այլապես, եթե հոգին 
մերժի Ինձ, /Ինձ համար/ նա կորած կլինի սատանային, եթե գիտի թե Ով Եմ Ես:



Հոգու մահը երկրի վրա այնքան բնական է, որքան ծնունդը: Երբ հոգին թողնում է 
մարմինը և գալիս է Ինձ մոտ, լցվում է Շնորհների առատությամբ և պարուրվում Իմ 
Հոր Ընտանիքի՝ Նրա Թագավորության մեջ, որը լցված է մեծ սիրով, ուրախությամբ և 
երջանկությամբ, որը երբեք հնարավոր չէ ձեռք բերել երկրի վրա: Ձեզնից շատերը, 
ովքեր զգացել են սեր, ուրախություն և երջանկություն իրենց կյանքում, միայն մի 
փոքր մասն են զգացել, թե ինչի է նման Հավիտենական Կյանքը: Դուք պետք է միշտ 
ձգտեք, ձեր սրտերում ուրախությամբ, այն պահին, երբ կմտնեք Իմ Հոր 
Թագավորություն, քանի որ այն պետք է ողջունել, ոչ թե /նրանից/ վախենալ:

Եթե ստիպված լինեք կանգնել մահվան առջև, կամ եթե սիրելիներից մեկն է 
ստիպված կանգնում մահվան առջև, ապա միշտ դարձեք դեպի Ինձ՝ ձեր Հիսուսը, 
օգնելու համար: Երբ դա անեք, Ես վեր կբարաձրացնեմ ձեզ ոգով, կսրբեմ ձեր 
արցունքները, կվտարեմ ողջ վախը ձեր սրտերից, երբ ասեք այս աղոթքը:

Խաչակրաց աղոթք (142) Մահվան նախապատրաստվելու համար.
Իմ սիրելի Հիսու՛ս, ներիր ինձ իմ մեղքերը: Մաքրիր իմ հոգին և նախապատրաստիր 
ինձ ներս մտնել Քո Թագավորություն:
Տուր ինձ Շնորհները՝ նախապատրաստվելու Քեզ հետ իմ միավորման համար: Օգնիր
ինձ հաղթահարել ցանկացած վախ:
Շնորհիր ինձ խիզախությունը՝ նախապատրաստելու համար իմ միտքը և հոգին, 
այնպես, որ արժանի լինեմ քո առջև կանգնելու:
Ես սիրում եմ Քեզ: Ես վստահում եմ Քեզ: Ես Քեզ եմ տալիս ինձ մարմնով, մտքով և 
հոգով հավիտյան: Թող Քո Կամքը լինի իմը, և ազատիր ինձ ցավից, կասկածներից 
կամ շփոթությունից: Ամեն:

Ես ողջունում եմ բոլոր հոգիներին, առանց բացառության, ովքեր ասեն այս աղոթքը: 
Իմ Գթասրտությունը տարածվում է հատկապես այն հոգիների վրա, ովքեր կանգնած 
են մահվան դեմ, բայց չեն հավատում Ինձ, երբ նրանք ասեն այս աղոթքը օրական 
երեք անգամ իրենց վերջին օրերին:

Ձեր Հիսուս

Ի՞նչ օգուտ Ինձ այն բանից, եթե մարդուն բերում են Ինձ 
մոտ քարշ տալով և կրունկներին հարվածելով: Դա 
անօգուտ է
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, կարևոր է, որ ձեզնից յուրաքանչյուրը ձեր տնից դուրս տարածի 
այն սերը, որն ունեք ձեր ընտանիքի հանդեպ: Ես կոչ եմ անում ձեզ բոլորիդ նայել 
բոլոր նրանց, ում ճանաչում եք, նրանց՝ ում չեք ճանաչում, ձեր թշնամիներին, ինչպես
նաև նրանց, ովքեր մոտիկ են ձեզ, ճիշտ այնպես, ինչպես կնայեիք, եթե նրանք լինեին 
ձեր բնական քույրերն ու եղբայրները: Այնքան շատերն են մոռացել սիրել ուրիշներին 
այնպես, ինչպես Ես եմ ձեզ սիրել: Հեշտ չէ սիրել օտարներին, բայց Ես ասում եմ ձեզ՝ 
բարի եղեք ուրիշների հանդեպ և հարգանք ցույց տվեք նրանց, նույնիսկ եթե նրանք 
մերժում են ձեզ: Ամենից վեր՝ դուք պետք է նրանց ցույց տաք բարեգործություն: Դուք 
պետք է հոգ տանեք ուրիշների կարիքների համար, ասես Ես ուղարկել եմ ձեզ՝ 
ուղղակիորեն նրանց համար հոգ տանելու: 



Երբ Ես տվեցի ձեզ Իմ Խոսքը, Իմ Ցանկությունն էր, որ բոլոր հոգիները փրկվեն: 
Որպեսզի փրկվեք, դուք չպետք է եսասեր լինեք և հոգաք միայն ձեր սեփական 
հոգիների համար: Դուք, Իմ սիրելի հետևորդնե՛ր, պարտավորություն ունեք 
ուրիշների հետ կիսելու այն Ընծաները, որոնք Ես բերում եմ ձեզ հիմա այս 
Պատգամների միջոցով: Կիսեք Իմ Սերն ուրիշների հետ, և հատկապես ձեր 
թշնամիների հետ: Աղոթեք բոլոր նրանց համար, ովքեր Իմ Միջամտության կարիքն 
ունեն: Համբերությամբ վերաբերվեք նրանց հետ: Երբ դուք տալիս եք նրանց Իմ 
Ընծաները, Իմ Աղոթքները, Կենդանի Աստծո Կնիքի Պաշտպանությունը, ապա պետք 
է ետ քաշվեք և ժամանակ տաք նրանց, որ շրջվեն դեպի Ինձ:

Ես ձեզ չեմ հրահանգում ստիպել մարդկանց ընդունելու Ճշմարտության Գիրքը: 
Նրանց ազատ կամքով կլինի նրանց սեփական ընտրությունը՝ արդյոք ցանկանու՞մ են
լսել Ինձ, թե՞ ոչ: Վստահեցրեք այդ մարդկանց, որ ամեն Միջամտություն կարվի Իմ՝ 
Հիսուս Քրիստոսի կողմից, նրանց հոգիները շահելու համար: Նրանցից 
ամենաթույլերն ինչ-որ ձևով կարձագանքեն Իմ Կանչին: Նրանք, ովքեր իրենց 
հոգիներում ատելություն ունեն Իմ հանդեպ, ինչ-որ էտապում մեղմացում կզգան 
իրենց սրտերում և չեն հասկանա, թե ինչու է դա այդպես: Ուստի, դուք պետք է միշտ 
դեպի Ինձ բերեք հոգիների, սիրո և համբերության միջոցով:

Ի՞նչ օգուտ Ինձ այն բանից, եթե մարդուն բերում են Ինձ մոտ քարշ տալով և 
կրունկներին հարվածելով: Դա անօգուտ է: Խաչակրաց աղոթքները, որոնք Ես տվել 
եմ աշխարհին, այնքան հզոր են, որ Աստծո Սիրո միջոցով, Իմ կողմից մեծ Սեր, 
Կարեկցանք և Գթասրտություն ցույց կտրվի նրանց հոգիներին, ում համար դուք 
աղոթում եք: Դուք միայն պետք է նրանց տաք Աղոթքները, իսկ հետո խնդրեք Ինձ, որ 
Ես այդ հոգիներին բերեմ դեպի Ինձ: Քանի որ Ես երբեք չեմ մերժում մեղավորին, ով 
ամենաշատն Իմ Գթասրտության կարիքն ունի:

Ձեր Հիսուս

 Հայր Աստված. Սովը, որը կհամակի աշխարհը, երբ 
Երրորդ Կնիքը բացվի, չի սահմանափակվի սննդի 
պակասով
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, սովը, որը կհամակի աշխարհը, երբ Երրորդ Կնիքը բացվի, չի 
սահմանափակվի մարմնի համար սննդի պակասով: Սովը, որի մասին Ես խոսում եմ,
կլինի հոգու սովամահությունը, քանի որ Ճշմարտության ամեն հետք կջնջվի 
թշնամիների կողմից, ովքեր ներթափանցում են Եկեղեցի, որը ստեղծվել է երկրի վրա 
Իմ Որդի Հիսուս Քրիստոսի կողմից, Նրա Մարմնի հետ միության մեջ:

Շուտով Ճշմարտությունը կդառնա շփոթեցնող, և Սուրբ Հոգին կփոխարինվի չարի 
ոգով: Նրանք, ովքեր կտարածեն կեղծ ավետարանչությունը, պատասխանատու 
կլինեն Կյանքի Սունդը Իմ զավակներից ետ պահելու համար: Երբ քաղցեք 
Ճշմարտության համար, քիչ բան կունենաք ձեր հոգին սնելու, իսկ հետո, ժամանակի 
ընթացքում, կընկնեք հեթանոսության մեջ: Ես միջամտում եմ գործընթացի 
յուրաքանչյուր քայլում, որով ձեզ կտանեն դեպի սխալ: Ամեն ջանք կարվի Իմ կողմից, 
և Ես Իմ Որդու Գթասրտության միջոցով Նրա սրբազան սպասավորներից շատերին 



կբերեմ այն Շնորհները, որոնց կարիքը նրանք ունեն՝ զանազանելու համար 
Ճշմարտությունը հերյուրանքից:

Մինչ Ես հեռացնում եմ ձեզ թշնամուց, ձեզնից շատերի համար դժվար կլինի 
հավատարիմ մնալ Աստծո Խոսքին: Դուք կտառապեք կասկածներից, Սուրբ Խոսքին 
հավատարիմ մնալու խիզախության պակասից, և Եկեղեցու դավաճան 
հայտարարվելու սարսափից: Հոգիների համար պայքարը կլինի այնքան լարված, 
որքան երկրի վրա Իմ Որդու /գտնվելու/ ժամանակ: Ամենմեծ դժվարությունը 
կառաջանա Իմ Որդու սրբազան սպասավորների կողմից իրենց սեփական 
շարքերում խաբեությունը հայտնաբերել չկարողանալու պատճառով: Եվ ուստի, 
իրենց գաղջ հավատքի և զանազանության պակասի պատճառով, նրանք իրենց 
կրոնավոր ընկերներից շատերին կտանեն դեպի լուրջ սխալներ, ինչպես 
կանխասացվել է:

Ես հայտարարում եմ ձեզ, որ ժամանակը կարճ է: Ձեզ չի հատկացվի անհրաժեշտ 
ժամանակը՝ բերելու համար Իմ բոլոր զավակներին Իմ Որդու Գթասիրտ Բազուկների 
մեջ: Հետևաբար, շատ բան կակնկալվի ձեր միջից նրանցից, ովքեր արտոնյալ են 
Ճշմարտության Գրքի Ընծան ճանաչելու Շնորհը ստանալու պատճառով: Իմ՝ ձեր 
սիրող Հոր հանդեպ ձեր հավատի և վստահության միջոցով, դուք կօգնեք ետ բերել Իմ 
զավակներին, այնպես, որ նրանք պատրաստակամորեն ընդունեն 
Նախազգուշացման Միջամտությունը, երբ Իմ Որդին պարուրի աշխարհն Իր Մեծ 
Գթասրտության Ճառագայթների մեջ:     

Այդ ժամանակները ձեզ վրա են, և ժամանակն է վերցնելու ձեր զենքը և պայքարելու, 
որպեսզի Ճշմարիտ Խոսքը՝ Ճշմարտությունը, պահպանվի: Առանց Ճշմարտության 
կյանք չկա:

Ձեր Հայր

Աստված Ամենաբարձրյալ

Մայր Փրկության. Խնդրեք Ինձ՝ ձեր սիրող Մորը, տալ 
ձեզ ուժը՝ առաջ տանելու և պաշտպանելու համար 
Փրկության Առաքելությունը
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Իմ սիրելի զավակնե՛ր, երբ Աստված ընտրեց ինձ որպես Իր Միածին Որդու Մայր, դա 
այդպես էր, որ Ես փառք տայի Աստծուն՝ ծառայելով Նրան և աշխարհ բերեի երկար 
սպասաված Մեսիային: Ես պարզապես մի խոնարհ ծառա էի այդ ժամանակ, ճիշտ 
ինչպես հիմա եմ:

Միշտ հիշեք, որ երբ ծառայում եք Աստծուն, աշխարհին Հավիտենական Փրկություն 
բերելու Նրա Պլանի մեջ, դուք պարզապես Նրա ծառան եք: Աստծուն ծառայելը 
պահանջում է խոնարհության մի խորը զգացողություն: Ուրիշ կերպ այն չի կարող 
լինել: Այս Առաքելությունը՝ վերջինը՝ թույլ տրված իմ Հոր Կողմից Նրա Պլանի մեջ, Իր
զավակներին վերջնական փրկություն բերելու համար, միլիոնավոր հոգիների կբերի, 
որ ծառայեն Նրան: Նրանք /այդ հոգիներըը/ կգան երկրի յուրաքանչյուր անկյունից: 
Շատերը չեն գիտակցի, որ իրենք կանչված են, մինչև չաղոթեն խաչակրաց 



աղոթքները: Խաչակրաց աղոթքներն ասելու միջոցով կլինի, որ Սուրբ Հոգին կվերցնի 
այդ հոգիներին, իսկ հետո նրանք պատարստ կլինեն տանելու իմ Որդու Խաչը:

Եթե ճշմարիտ ծառայում եք իմ Որդուն և գալիս եք Նրան օգնության, որպեսզի Նա 
կարղանա փրկություն բերել յուրաքանչյուր մեղավորի, ապա պետք է ընդունեք Խաչի 
ծանրությունը: Երբ ծառայում եք իմ Որդուն, բայց ավելի ուշ դժգոհում այն 
տառապանքից, որ նա բերում է ձեզ, դա պատճառ կլինի, որ պատնեշը, որը 
պաշտպանում է ձեզ չարից, կոտրվի:

Սատանան երբեք չի անհանգստացնի նրանց, ովքեր հետևում են կեղծ 
տեսանողներին կամ նրանց հետևորդներին, որովհետև գիտի, որ նրանք պտուղ չեն 
տալիս: Այնուամենայնիվ, նա խիստ դաժանությամբ կհարաձակվի ճշմարիտ 
առաքելությունների դեպքում: Նա կօգտագործի հպարտության մեղքով 
ախտահաարված թույլ հոգիների, վիրավորելու համար իմ Որդու ճշմարիտ 
աշակերտներին: Նրա ատելությունն ամենից շատ ակնհայտ կլինի նրանց հանդեպ, 
ովքեր արձագանքում են ինձ՝ Փրկության Մորը, երբ իմ փրկության մեդալիոնը 
հասանելի կլինի աշխարհով մեկ:

Փրկության մեդալիոնը դարձի կբերի միլիարդավոր հոգիների, և ուստի, ամեն ջանք 
գործ կդրվի չարի կողմից, այն դադարեցնելու համար: Այդպիսի հարձակումների 
միջոցով դուք կտեսնեք այն թույնը, որը դուրս կհեղվի չարից և նրա յուրաքանչյուր 
գործակալից, քանի որ նա չի ցանկանում որ այդ մեդալիոնը տրվի Աստծո 
զավակներին: Զավակնե՛րս, դուք երբեք չպետք է խոնարհվեք ճնշումներին կամ 
չարությանը, որը դուրս կգա նրանցից, ովքեր հեռացել են իմ Որդուց: Դա անելը 
կնշանակի զիջել սատանային:Դրա փոխարեն, դուք պետք է խնդրեք ինձ՝ ձեր սիրող 
Մորը, ձեզ տալ ուժը, որ առաջ գնաք և պաշտպանեք Փրկության Առաքելությունը՝ 
Ավետման տարելիցի այս ժամանակ:

Դուք պետք է ասեք այս խաչակրաց աղոթքը (143) Փրկության Առաքելությունը 
պաշտպանելու համար.
Ո՛վ Մայր Փրկության, պաշտպանիր այս Առաքելություը՝ մի ընծա Աստուց, բերելու 
Հավիտենական Կյանք Նրա բոլոր զավակներին ամենուր: Խնդրում եմ միջամտիր մեր
կողմից քո սիրելի Որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, որ տա մեզ քաջությունը, 
որպեսզի միշտ կատարենք Աստծուն ծառայելու մեր  պարտականությունները, և 
հատկապես այն ժամանակ, երբ տառապում ենք դրա պատճառով: Օգնիր, որ այս 
Առաքելությունը դարձի բերի միլիարդավոր հոգիների Աստծո աստվածային Կամքին 
համապատասխան, և դարձնի այդ քարե սրտերը քո Որդու սիրող սպասավորներ: 
Տուր մեզ բոլորիս, ովքեր ծառայում են Հիսուսին այս Առաքելության մեջ, 
հաղթահարել ատելությունը և Խաչի հալածանքը և ողջունել տառապանքը, որ գալիս 
է դրա հետ, սրտի առատաձեռնությամբ և այն ամենի ամաբողաջական  ընդունմամբ, 
ինչը սպասվում է առջևում: Ամեն:

Իմ սիրելի զավակե՛ր, երբեք թույլ չտաք, որ Աստծուն ծառայելու վախը կանգնի Նրա 
Սուրբ Խոսքը հռչակելու ձեր ճանապարհին: Վախը գալիս է սատանայից, ոչ՝ 
Աստծուց: Արիությունն ու զորությունը, համակցված խոնարհության և Աստծո 
Խոսքին հավատարիմ մնալու ցանկության հետ, կարող են միայն գալ Աստծուց:

Ես այսօր՝ Ավետման տարելիցի օրը, շնորհակալություն եմ հայտնում իմ սիրելի Հորը՝
Ամենաբարձյալ Աստծուն, այն Ընծայի համար, որը Նա տվեց աշխարհին, երբ ինձ 



խնդրեց ծնունդ տալ Իր սիրելի Որդուն, որպեսզի ազատագրի մարդկությանը, և 
աշխարհը բերի Իր Հավիտենական Թագավորություն:

Ձեր սիրող Մայր
Մայր Փրկության 

Նրանք Իմն են: Ես նրանցն Եմ: Դա միշտ այդպես կլինի: 
Ես սիրում եմ նրանց բոլորին: Դա այնքան պարզ է:
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես կոչ եմ անում Իմ բոլոր հետևորդներին ողջ աշխարհով մեկ, 
միավորվել որպես մեկ Իմ մեջ, աղոթել նրանց հոգիների համար, ովքեր բաժանվել են 
Ինձնից: Ես հատկապես կոչ եմ անում Իմ խաչակրաց աղոթքի խմբերին, ամենուրեք, և
բոլոր նրանց, ովքեր արձագանքում են Իմ Կանչին Ճշմարտության Գրքի միջոցով, 
սիրել միմյանց այնպես, ինչպես Ես եմ ձեզ սիրում: Մի կողմ դրեք ձեր 
տարբերությունները, եթե դրանք լինեն: Անտեսեք բաժանումը, եթե այն բարձրանա, և 
ուշադրություն մի դարձրեք այն ատելությանը որ սատանան և այն հոգիները, ում նա 
խաբել է, ցույց են տալիս ձեր հանդեպ, քանի որ սա Իմ վերջին Ատաքելությունն է Իմ 
Երկրորդ Գալուստի համար նախապատրաստության մեջ:

Դուք պետք է հասկանաք Ճշմարտության Գրքի միջոցով աշխարհն ազատագրելու Իմ 
Պլանի նպատակը: Դա ամենուր, բոլոր հոգիներին փրկելու համար է, անկախ նրանից
թե ովքեր են նրանք, ինչի են նրանք հավատում, ինչպես են նրանք մեղանչում, ինչ են 
նրանք անում միմյանաց հանդեպ, և ինչ հայացքներ ունեն: Նրանք Իմն են: Ես նրանցն
Եմ: Դա միշտ այդպես կլինի: Ես սիրում եմ նրանց բոլորին: Դա այնքան պարզ է: 
Ուրիշ կերպ չի կարող լինել:

Երբ էլ որ ձեզ հալածում են Իմ Անվամբ, միշտ բարձրացեք վեր դրանից և աղոթեք այն 
հոգիների համար, ովքեր անիծում են ձեզ, քանի որ Իմ Սիրտը կոտրվում է նրանց 
համար: Ես սոսկալիորեն տառապում եմ այդպիսի հոգիների համար: Բերեք նրանց 
Ինձ մոտ, որպեսզի նրանք կարողանան բացել իրենց սրտերը այն Սիրո համար, որ Ես
ունեմ նրանց հանդեպ: Օգնեք Ինձ հասնել նրանց վշտացած և կոտրված հոգիներին և 
նրանց կարծրացած սրտերին, քանի որ առանց Ինձ և առանց Իմ Միջամտության 
նրանք կթառամեն և կմեռնեն: Դա չէ Իմ Ցանկությունը: Եկեք, դուք բոլո՛րդ: Ես կոչ եմ 
անում բոլոր նրանց, ովքեր Իմ մեջ են և Ինձ հետ: Ես կոչ եմ անում նրանց, ովքեր չեն 
ճանաչում Ինձ ճշմարտապես, բայց մտածում են թե ճանաչում են: Ես կոչ եմ անում 
նրանց, ովքեր անհավատարիմ են Իմ Ուսուցումներին: Ես կոչ եմ անում նրանց, ովքեր
մերժում են այս Առաքելությունը և այն հայտարարում են կեղծ: Մի լքեք Ինձ, քանի որ 
Ես չեմ լքել ձեզ: Մի վախեցեք Ինձնից, քանի որ Ես Եմը ձեր թշնամին չէ, և Ես 
ցանկանում եմ ձեր հոգին, այնպես որ դուք կարողանաք լինել Իմ մի մասը, իսկ հետո 
դուք խաաղաղություն կգտնեք ձեր սրտում:

Իմ Ժամանակը հիմա է, մինչ Ես ուղղություն եմ ցույց տալիս ձեզ, բացեք ձեր սրտերը 
և հիշեք Իմ Խոսքի Ճշմարտության մասին, որը երբեք չի փոխվում: Իմ Գալուստի 
Ժամանակը մոտ է, և կարևոր է, որ դուք նախապատրաստեք ձեր հոգիները և նրանցը,
ում հետ հաղորդակցվում եք: Իմ ժամանումը կլինի հանկարծակի և դուք նախապես 
չեք նախազգուշացվի: Մի մերժեք ձեր հոգիները, քանի որ դուք պետք է պատրաստ 



լինեք տեսնելու Իմ Դեմքի Լույսը, և այնպես, որ կարողանաք կանգնած մնալ Իմ առջև,
եթե ցանկանում եք մտնել Իմ Թագավորություն:

Ես միշտ կսիրեմ ձեզ երբ ծառայեք Ինձ ձեր ողջ սրտով: Ես միշտ կսիրեմ ձեզ երբ 
մերժեք Ինձ, մերժեք Իմ Առաքելությունը կամ զրպարտեք ուրիշներին Իմ Անվամբ, 
քանի որ չգիտեք թե ինչ եք անում: Երբ Օրը գա, Ես կկանչեմ ձեզ, մեկ առ մեկ, իսկ 
հետո կվերցնեմ ձեզ Իմ Բազուկների մեջ՝ տալու համար ձեզ այն սփոփանքը, որի 
կարիքը կունենաք: Քանի որ այդ Օրը Ես կմիավորեմ բոլորին, ովքեր սիրում են Ինձ, և
Ես կհռչակեմ, որ Դարպասները բացվեն՝ ներս թողնելու Աստծո զավակներին, 
ամբողջ աշխարհից, ներառյալ նրանց, ովքեր մահացել են և նորից բարձրանալու են, 
որպես մեկ Իմ մեջ: Հետո Իմ Հոր Կամքը կկատարվի վերջապես:

Ձեր Հիսուս   

Հեթանոսներին թույլ տալով իրենց վրա ուժ գործադրել՝ 
նրանք կդառնան հեթանոսների պես
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ Ցանկությունն է, որ Իմ հետևորդները, ներառյալ բոլոր 
հարանվանությունների քրիստոնյաները, ավելի շատ ժամանակ անց կացնեն Իմ 
Ընկերակցության մեջ այս ժամանակ:

Անկախ նրանից, թե ձեր հավատացմամբ որքան մոտիկ կարող եք դուք լինել Ինձ, 
չարի կողմից ամեն ջանք գործ կդրվի՝ գայթակղեցնելու համար ձեզ դեպի ամեն 
տեսակ անիրավություն: Ձեր միջից ոչ մեկն այնքան ուժեղ չէ իր հավատի մեջ, որ 
կարողանա դեմ կանգնել չարի ոգու ազդեցությանը: Դուք պետք է ձգտեք ավելի շատ 
ժամանակ անց կացնել աղոթքի մեջ, ամեն օր, և օգտագործեք այդ ժամանակը, 
որպեսզի ձեր շուրջը կառուցեք այն սպառազինությունը, որն անհրաժեշտ է ձեզ 
պաշտպանելու համար, եթե պետք է հավատարիմ մնաք Ինձ: Աղոթքի և 
խորհուրդների միջոցով Ինձ հետ խոսել չկարողանալը կթուլացնի ձեզ, անվստահ 
կդարձնի Իմ հանդեպ ձեր ունեցած սիրո մեջ, իսկ այնուհետև դուք ձեզ բաց կթողնեք 
կասկածների հանդեպ՝ Իմ Ուսուցումների, Իմ Խոստումների և Իմ Զորության 
վերաբերյալ: Շատ դժվարին կլինեն այն փորձությունները, որոնց առջև կկանգնեք, 
որոնք կգան այն ահաբեկչության գալուստի հետ, որ կպարտադրվի Իմ ճշմարիտ 
հետևորդների վրա, ովքեր խստորեն հավատարիմ կմնան Աստծո Սուրբ Խոսքին:

Ձեզ տրվել է ազատ կամք Աստծո կողմից, որպես ձեր բնական բնածին իրավունքը, և 
չնայած դրան, այն ինքնակոչները, ովքեր կնվաճեն Իմ Եկեղեցին, կփորձեն վերցնել 
այն ձեզնից: Ձեզ կստիպեն ընդունել ոչ ճշմարտություններ, որոնք կներկայացվեն ձեզ 
Սուրբ Կտակարանների նոր մշակումների պատրվակով, և եթե համարձակվեք 
հարցականի տակ դնել դրանք, ձեզ խայտառակ ձևով կվտարեն: Ձեզնից այնքան 
շատերը կգտնեն իրենց կեղծ վարդապետությունների փարված՝ վախկոտության, 
կուրության և նրանց հանդեպ սխալ նվիրվածության պատճառով, ովքեր ձեր 
հավատացմամբ առաջնորդում են Իմ հոտին:

Կեղծ վարդապետությունը, որը կներմուծվի, զգուշությամբ կքողարկվի սիրող 
խոսքերով: Ձևը, որով կճանաչեք, թե այն Ինձնից չի գալիս, կլինի եռապատիկ: 
Առաջին հերթին, այն կդնի մեղավորների կարիքները, հռչակելով, թե պետք է 



աղոթեք՝ Տիրոջ առջև բարձրացնելու համար մարդկանց մեղանչելու իրավունքները: 
Երկրորդը, ձեզ կխնդրեն հռչակել, թե մեղքը բնական բան է, և որ դրա պատճառով 
երբեք չպետք է վախենաք ապագայից, որ Աստված երբեք չի մերժի մեղավորին, և որ 
Նրա բոլոր զավակները կմտնեն դրախտ: Երրորդը, ձեզ կասեն, թե խորհուրդները 
կարիք ունեն հարմարեցվելու քրիստոնեության իրենց սկզբնաղբյուրներից՝ 
հեթանոսների հանդեպ կիրառելու համար, ովքեր արժանի են, որ Աստծո Աչքում 
ներկայացնեն իրենց մարդու իրավունքները: Երբ այդ բաները տեղի ունենան, դա 
կնշանակի միայն մեկ բան. Ամենուրեք Իմ Եկեղեցիների խորանների առջև մարդը 
կներկայացնի իր մեկնաբանությունը, թե Աստծո կողմից դրված որ Կանոններն են 
իրեն հարմար, իսկ որոնք՝ ոչ: Այնուհետև նա կակնկալի, որ Ասատված խոնարհվի իր 
պահանջների հանդեպ: Արդյունքում, նա կթելադրի Աստծուն, որովհետև կհավատա, 
թե ինքն ավելի մեծ է, քան Ես:

Ես մի կողմ կնետեմ այդ հոգիներին Ինձնից, քանի որ նրանք այլևս ի վիճակի չեն լինի 
իրենց հռչակել քրիստոնյաներ: Հեթանոսներին թույլ տալով իրենց վրա ուժ 
գործադրել, նրանք կդառնան հեթանոսների պես: Իմ Թագավորությունում տեղ չկա 
նրանց համար, ովքեր չեն տալիս իրենց Ինձ այն ձևով, ինչպես Ես եմ նրանց 
սովորեցրել, երբ քայլում էի երկրի վրա: Ձեզ համար դժվար կլինի գալիք տարիներին 
հավատարիմ մնալ Իմ Ուսուցումներին, որովհետև նրանք, ովքեր հռչակում են, թե 
ներկայացնում են Ինձ, ձեզ կառաջնորդեն դեպի մի մեծ սխալ, ինչպես կանխասացվել 
է: Զգույշ եղեք: Ուշադիր եղեք, թե ինչ կխնդրեն ձեզ ընդունել որպես Իմ Սուրբ Խոսքին 
փոխարինող: Նրանք, ում Սուրբ Հոգու Զորությամբ տրվել է ճշմարիտ 
զանազանություն, անմիջապես կիմանան, երբ այդ բաները տեղի ունենան: Մյուսները
օրհնյալ չեն լինի, որովհետև ուշադրություն դարձրած չեն լինի այն ամենին, որ Ես 
սովորեցրել եմ իրենց: Նրանք իրենց կգտնեն մի շատ խավար և միայնակ վայրում, 
առանց Իմ Ներկայության, որ Լուսավորի Ճշմարտության ճանապարհը: Այդ 
ժամանակը շատ է մոտենում:

 Ձեր Հիսուս    

Հաջորդ երկու տարիներին գիտության մարդկանց 
կողմից ամեն ջանք կգործադրվի՝ հերքելու համար 
Աստծո Գոյությունը
Շաբաթ, 29 մարտի, 2014թ., ժ. 14:30

Իմ սիրելի աղջի՛կ, հաջորդ երկու տարիներին գիտության մարդկանց կողմից ամեն 
ջաք կգործադրվի՝ հերքելու համար Աստծո Գոյությունը: Նրանք կեղծավորաբար 
կհռչակեն, թե երկրից բացի մարդը կարող է պահպանել կյանքը ուրիշ մոլորակների 
վրա: Երկիրը տիեզերքի միակ կենդանի մասն է, ստեղծված Աստծո կողմից Իր 
զավակների համար: Բայց դա միակ պատճառը չէ, որ այդ հայտարարությունները 
կարվեն՝ ապացուցելու համար, թե Աստված գոյություն չունի: Նրանք կհռչակեն 
մարդու մեծությունը, նրա մտավոր կարողությունները և գիտության մեջ նրա 
առաջընթացները, փարատելու համար այն մտքերը , թե մարդն ստեղծվել է Աստծո 
կողմից: Ամենամեծ վիրավորանքը կլինի, երբ նրանք հռչակեն, թե մարդը ստեղծվել է 
գիտության հրաշքով: Նրանք ամեն ինչ կանեն, ապացուցելու համար, թե մարդն 



անպարտելի է, և, չնայած դրան, պատասխան չեն ունենա /այն հարցի համար/, թե ինչ
է տեղի ունենում մարմնի ֆիզիկական մահից հտո, որի դեմ կանգնում է 
յուրաքանչյուր մարդ: Այդ մասը կանտեսվի նրանց կողմից, ովքեր ստում են և ժխտում
Աստծուն:

Նրանք կծաղրեն բոլորին, ովքեր կհայտարարեն հավատ Երկնքի Գոյության կամ 
իրենց Ճշմարիտ Արարչի՝ Ամենաբարձրյալ Աստծո հանդեպ: Եվ այդ Ճշմարտության 
դեմ ողջ հրապարակային հայտարարությունների ընթացքում ոչ մի բառ չի ասվի 
նրանց կողմից, ովքեր հռչակում են թե առաջնորդում են Իմ Եկեղեցին: Վերջին օրերին
կրոնը կդառնա մի հեթանոս գաղափար, երբ երկրի, արևի, լուսնի և աստղերի 
հանդեպ ստորաքարշությունը կլինեն այն փոխարինիչները, երբ հարգանք մատուցեն 
Աստծուն:

Աշխարհի մեծ մասը կշրջվի դեպի հեթանոսություն և մահ կբերի իրենց հոգիներին: 
Չնայած Իմ Հոր կողմից ամեն Միջամտության, նրանք կշջվեն հակառակ կողմը: Ահա 
թե ինչու Իմ Հայրը խոստացավ աշխարհին Ճշմարտության Գիրքը՝ Հայտնության 
Գրքի բացատրությունը, ձեր վշտացած հոգիները փրկելու համար: Մարդը համառ է: 
Մարդը հպարտ է, սնափառ, և որքան առաջ է գնում գիտության մեջ, այնքան ավելի 
քիչ բան է իմանում և ավելի շատ է հեռացնում իրեն Ճշմարտությունից:

Ուշ դարձրեք հիմա Իմ Խոսքին, քանի որ շուտով ամեն ինչ, որ Ես ասել եմ ձեզ, 
աստիճանաբար կվերացվի, էտապ առ էտապ, երկրի վրայի Իմ Եկեղեցիներից: Խոսքը 
կվերցվի ձեզնից, բայց Ես երբեք չեմ լքի ձեզ, քանի որ Ես միշտ կմնամ ձեզ հետ՝ 
ուղղություն տալով ձեզ, սովորեցնելով ձեզ և լցնելով ձեզ Իմ Սիրով: Դուք միշտ կլինեք
Իմ Սրտում, և Իմ հանդեպ ձեր սիրո պատճառով կլինի, որ Ես կկարողանամ փրկել 
նրանց, ովքեր կորած են: Դուք, Իմ սիրելի հետևորդնե՛ր, Իմ կապն եք Աստծո 
զավակների հետ, և ձեր աղոթքների միջոցով Ես կձգտեմ միավորել աշխարհը: Ահա 
թե ինչու դուք երբեք չպետք է հուսահատվեք, նույնիսկ երբ ամեն ինչ թվում է անհույս:

Ձեր Հիսուս

Ո՜հ, վայ նրանց, ովքեր ընտրվել են Տիրոջ կողմից՝ Նրան 
ծառայելու համար վերջին օրերին, քանի որ նրանք 
արթուն չեն լինի Իմ Կանչի հանդեպ
Կիրակի, 30 մարտի, 2014թ., ժ. 20:00

Իմ սիրելի աղջի՛կ, դու երբեք չպետք է ի միջի այլոց ընդունես քեզ տրվող Իմ Խոսքերը, 
քանի որ դրանք տրվում են քեզ որպես Գթասրտության մի Մեծ Գործողություն: 
Դրանք տրվում են աշխարհին ոչ թե այն պատճառով որ մարդն արժանի է, այլ 
որովհետև նա քաղցում է այդ Խոսքին:

Խաչի վրա Իմ մահից ի վեր Իմ Մոր միջամտության միջոցով մարդուն տրված 
յուրաքանչյուր Ընծա մեղավորներին օգնելու համար էր՝ Մեծ Օրվան 
նախապատրաստելու համար: Իմ Մայրն արձագանքեց Իմ Հոր Աստվածային 
Կամքին, երբ ծնունդ տվեց Ինձ՝ աշխարհի Փրկչին և Ազատարարին: Նա, իր հերթին, 
նշանակվել է որպես միջնորդ մարդու և Աստծո Աստվածային Արդարադատության 



միջև: Նրա դերը մեղավորների անունից միջամտելն է, նրանց նախազգուշացնելու 
համար, և նախապատրաստելու համար, որ ընդունեն Ինձ՝ իր Որդուն, վերջին Օրը:

Իմ սիրելի և Օրհնյալ Մոր յուրաքանչյուր երևում, որ տեղի է ունեցել աշխարհում, եղել
է Իմ Հոր Լիազորությամբ: Ամեն ինչ, որ նա կանխասացել է, հիմա տեղի կունենա, և 
ամեն ինչ, որ նա հռչակել է, մոռացվել է Իմ սրբազան սպասավորների կողմից, ովքեր 
ընտրել են անտեսել նրա նախազգուշացումները:

Ո՜հ, վայ նրանց, ովքեր ընտրվել են Տիրոջ կողմից, Նրան ծառայելու համար վերջին 
օրերին, քանի որ նրանք արթուն չեն լինի Իմ Կանչի հանդեպ: Խուլ և կույր, նրանք 
կհետևն Իմ Հոր Գրքի մի ծանծաղ տարբերակի, և այն պտուղի փոխարեն, որի համար 
կանչվել էին պտուղ տալու, նրանց բերաններից միայն փտած պտուղ դուրս կհորդի: 
Գոռոզ և ամբարտավան, նրանք մերժեցին Իմ Մոր միջամտությունները, նրա 
երևումներն ու կոչը՝ հավաքելու նրանց, որպեսզի նրանց բերի Երկնային 
Հիերարխիայի իմաստության մեջ, ուր Ճշմարտությունն է թագավորում որպես 
Թագավոր: Ճշմարտությունը խուսափել է նրանցից, և Աստծո Գահի առջև մերկ 
խոնարհությամբ գետնամած ընկնելու փոխարեն նրանք հետևում են մարդու 
օրենքներին՝ սխալական մարդու, ով չգիտի Աստծո կողմից Իր ժողովրդին տրված 
Խոստումների Ճշմարտությունը:

Այսօր աշխարհը մեծ առաջընթացներ է կատարել բժշկության, տեխնոլոգիայի և 
գիտելիքի մեջ, բայց նրանք փոխանակել են այն իմաստությունը, որն անհրաժեշտ է 
Իմ Թագավորություն մտնելու համար դրամի, հարստության և իշխանության հետ: 
Այս աշխարի բոլոր բաները՝ փողը, իշխանությունը, ստացվածքը, 
կառավարությունում իշխանության դիրքերը, ոչինչ են Իմ Աչքում: Ես կարող եմ սրբել 
դրանք Իմ Ձեռքի սոսկ մի հարվածով: Մարդկային գիտելիքի և գիտության մեջ 
առաջընթացի հանդեպ հարգանքն անօգուտ է, քանի որ դրանք ձեզանից չեն գալիս, 
դրանք տաղանդներ են՝ տրված մարդուն Աստծո կողմից Իր զավակների հանդեպ 
Նրա ունեցած Սիրո պատճառով: Եթե Նա վերցնի դրանք ձեր ունեցած բոլոր 
նյութական հարմարավետությունների հետ միասին, այդ դեպքում դուք ի՞նչ 
կունենաք: Ոչինչ:

Նրանք, ովքեր ճանաչում են Ինձ, ճշմարտապես, ոչ մի բանի մասին հոգ չեն անի, 
որովհետև գիտեն, որ երբ իրենք իմն են, միայն թեթևացում կստանան, երբ 
ամբողջապես վստահեն Ինձ, որովհետև գիտեն, որ Ես երբեք չեմ թողնի, որ իրենք 
հոգան իրենց համար: Ուրեմն ինչու՞ եք փնտրում այնպիսի բաներ, որ Ինձնից չեն, 
բաներ, որոնք ձեզ երբեք ոչ մի բանի չեն հասցնի: Որքան ավելի շատ մերժեք Ինձ և 
փնտրեք դատարկ խոստումներ, այնքան ավելի մեկուսացված կզգաք, քանի որ 
ժամանակը գալիս է Ինձ համար՝ բաժանելու հարդը ցորենից:

Միակ ընտրությունը որ կարող եք կատարել՝ Աստծո ճշմարիտ զավակ դառնալն է, 
առանց Ում դուք ոչինչ եք: Ձեր ով լինելը, այս կյանքում ձեր ունեցած դիրքը, ձեր 
խաղացած դերը չէ, որ նշանակություն ունի: Դուք կփրկվեք միայն այն պատճառով, 
որ սիրված եք Աստծուց: Ոչ մի մարդ հարմար չէ Իմ առջև կանգնելու համար: Ոչ մի 
մարդ այնքան մաքուր չէ հոգով, որ կարողանա սրբություն ձեռք բերել: Ձեր միջից ոչ 
մեկը չի կարող բարձրացվել Իմ Թագավորություն ձեր արժանիքների միջոցով: Միայն
Իմ Գթասրտության պատճառով է, որ արժանի կդարձվեք ապրել Հավիտեանկան 
Կյանք:

Ձեր Հիսուս
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Իմ սիրելի աղջի՛կ, եկել է ժամանակը, երբ մարդը, այնքան երկար Իմ Աչքում 
մեղանչելուց և իրեն արատավորելուց հետո, հիմա կընկղմվի անբարոյականության 
վերջնական խորքերը, երբ կձգտի ոչնչացնել Իմ ամեն սուրբ բաները:

Ամբողջ կյանքը գալիս է Ինձնից: Հոգու կյանքն Իմն է: Մարմնի կյանքը նույնպես 
Ինձնից է: Թող ոչ մի մարդ չմիջամտի այդ երկուսից ոչ մեկին, այլապես իր սեփական 
կյանքը կվեցվի Իմ կողմից: Դրանում կարող եք վստահ լինել: Կյանքի ամեն ձև, որ 
ստեղծվել է Իմ Ձեռքով, կսպանվի չար մարդկանց ձեռքերում: Նրանք կվերցնեն նրանց
կյանքը, ովքեր արգանդում են, և կհռչակեն դա որպես մարդու իարվունքի մի ձև: 
Դուք, զավակնե՛րս, չունեք իրավունքը ոչնչացնելու Իմ զավակների կյանքը, ոչ նրանց 
ծնվելուց առաջ, ոչ էլ հետո, իսկ եթե ոչնչացնեք, ապա կտառապեք մի սոսկալի 
պատժից: Առանց հաշտեցման և եթե այդ պղծության մեղքի համար չապաշխարեք, Ես
կոչնչացնեմ ձեզ, ինչպես նաև այն երկրները, որոնք խրախուսում են այդ չարիքը: Երբ 
ոչնչացնում եք ձեր սեփական կյանքը, վիրավորում եք Ինձ, քանի որ այն ձեզ չի 
պատկանում, և միայն Ես ունեմ կյանք տալու և այն վերցնելու իրավունքը, Իմ 
Ժամանակին: Վերացնելով մարմնի կյանքը, դուք միջամտում եք Իմ 
Աստվածայնությանը, և Ես երբեք ետ չեմ կանգնի և անտեսի այդպիսի նախատինք Իմ 
Արարչության հանդեպ:

Երբ կյանքը խլելը բավարար չէ, մարդը խաբեությամբ կհարձակվի հոգու կյանքի վրա,
բերելով մահ Իմ Սուրբ Խոսքին, որի վրա նա կկոխոտի մինչև մանրացնի ամեն մասը, 
մինչև որ այն դառնա ինչպես խիճը իր ոտքերի տակ: Այնուհետև մարդը, մեծամիտ և 
լի սեփական կարողությունների հանդեպ իր աղճատված տեսակետով, կփորձի 
փնտրել մի նոր մոլորակ, գտնելու մի նոր տուն մարդկության համար, չնայած դա 
անհնարին է: Այն հողի Ընծան, որի վրա Ես դրեցի մարդկությանը, բավարար չի 
համարվի մարդու կարիքների համար: Եվ ուստի, դեպի ինքնաոչնչացում այդ 
արշավը կշարունակվի: Մարդը կլինի իր սեփական վախճանի հեղինակը: Նա 
համակարգված ձևով կոչնչացնի այն ամենն, ինչ սուրբ է Ինձ համար:    

Կյանքի Ընծան, տրված Իմ կողմից Իմ յուրաքանչյուր արարածի, կգողացվի Ինձնից 
մարդու կողմից, առանց զղջումի մի նշույլի: Նա կարդարացնի իր մարդասպան 
մտադրության յուրաքանչյուր մասը, հայտարարելով կյանք խլելը որպես լավ բան: 
Աբորտի միջոցով մահը ամենամեծ վիրավորանքն է, և Ես նախազգուշացնում եմ 
մարդկությանը, որ Արդարադատությունը կլինի Իմը, քանի որ Ես այլևս թույլ չեմ տա 
ձեզ անիծել Ինձ այս ձևով:

Երկրաշարժները կհարվածեն ձեր քաղաքներին, և յուրաքանչյուր ազգի համար, որ 
արդարացնում է կյանք խլելը, դուք կզգաք Իմ Բարկության արթնացումը, մինչ Ես 
կհարվածեմ ձեր մեղավոր և ատելությամբ լի սրտերին: Նրանք, ովքեր փնտրում են 
զղջում այդ սխալի համար, կխնայվեն, բայց իմացեք, որ ձեր միջից ոչ մի ազգ խույս չի 
տա այս պատժից:



Իմ Եկեղեցու մահը չի հանդուրժվի, մինչ մարդը, կեղծ առաջնորդների հետ միասին, 
որոնց նա ստրկաբար կհետևի, կոչնչացնի խորհուրդները և կվերաստեղծի դրանք 
այնպես, որ դրանք կանհետանան: Ես վայր կձգեմ ձեր տաճարներն ու ձեր 
եկեղեցիները մինչ դուք շարունակում եք Իմ Որդու Մարմնի պղծումը: Դուք 
խարազանեցիք Նրան, ծաղրեցիք Նրան և հալածեցիք Նրա հետևորդներին, մինչև որ 
դաժանաբար սպանեցիք Նրան, երբ խաչեցիք Նրան: Սակայն դուք դեռ չսովորեցիք: 
Խոնարհ ծառայության ձեր պակասըՆրա հանդեպ, Ով ձեզ կյանք տվեց, ձեզ 
Ազատագրում բերեց և Ով հիմա փորձում է նախապատրաստել ձեզ Մեծ Օրվա 
համար, Ինձ գարշանք է պատճառում:

Ես Վշտալից Եմ: Ես Տխուր Եմ և Ես Բարկացած Եմ, քանի որ դուք ի վերջո 
կարողացաք հաջողության հասնել սպանելու համար կյանքի ամեն տեսակ, որ Ես 
տվել եմ ձեզ: Ես ի նկատի ունեմ թե՛ մարմնի կյանքը, և թե՛ հոգու կյանքը: Կյանքը, որը
Ես տվել եմ ձեզ, այլևս բավարար չէ, ուստի Վերջին Օրը Ես այն հետ կվերցնեմ ձեզնից
նարնցից, ովքեր այն ետ են շպրտել դեպի Ինձ: Մինչ ձեր պատերազմի 
գործողությունն Իմ դեմ՝ աշխարհի Արարչի, գոյություն ունեցող ամեն ինչի Արարչի 
դեմ շարունակվում է, Ես թույլ կտամ, որ ավերածության ձեր չար գործողությունները 
տևեն միայն մի շատ կարճ ժամանակ:   

Ես տալիս եմ ձեզ հիմա ժամանակը՝ քննելու համար մարդկության մեղքերն այն 
ամենի հանդեպ, ինչը Ինձ համար սուրբ է, որպեսզի կարողանաք հատուցում անել 
աշխարհի մեղքերի համար: Վերջնական մարտը սկսվել է, և շատ կյանք, Իմ կողմից 
արարված կյանքի Ընծան, կոչնչացվի մարդու կողմից: Եվ դրա համար Ես կպատժեմ 
աշխարհին:

Ձեր Հայր

Աստված Ամենաբարձրյալ 
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	Իմ սիրելի աղջի՛կ, ինչպե՜ս եմ Ես բաղձում գրկել ձեզ բոլորիդ, Իմ սիրելի հետևորդնե՛ր, և վերցնել ձեզ խաղաղության ու ապահովության Իմ Ապաստարանի մեջ: Որքան եմ ցանկանում, որ կարողանայի վերցնել ձեզ բոլորիդ և թաքցնել այն չարությունից, որը նյութվում է բոլոր քրիստոնյաների դեմ:
	Աշխարհում գոյություն ունեցող չարությունն այն աստիճանի վրա է, որ չի տեսնվել Նոյի օրերից ի վեր, և այն նման է մի անտեսանելի ցանցի, որը ծածկում է երկիրը: Այնքան մահաբեր է այն, որ շատ քչերն են իսկապես հասկանում գոյություն ունեցող կեղծիքի աստիճանը: Բայց իմացեք, այդ պլանը, որի մանրամասները կտրվեն աշխարհին, կդրվի ձեր առջև նրանց կողմից, ովքեր ասում են թե իրենք ներկայացնում են Իմ եկեղեցիները երկրի վրա, և կակնկալեն որ դուք ընդունեք այն: Հետո ձեզնից կպահանջեն կլանել այն, և ձեզ ոչ մի ընտրություն չի տրվի: Այդ ամբողջ խեղաթյուրման ետևում կլինի այն, որ ձեզ կխնդրեն մերժել Ինձ՝ Հիսուս Քրիստոսին:
	Ես նախազգուշացնում եմ աշխարհին, որ երբ փորձում եք ազատվել Իմ Աստվածայնությունից, դուք և բոլոր նրանք ովքեր ընդգրկված են այդ դիվային պլանի մեջ, կնշվեք որպես Աստծո թշնամի: Երբ կանգնեք հայհոյիչ օրենքների կողմը, դուք մեղավոր կլինեք Աստծո դեմ մեղքի մեջ:
	Ես կշարունակեեմ նախազգուշացնել ձեզ, որ բացեք ձեր աչքերը Ճշմարտության հանդեպ, բայց Ես չեմ կարող ստիպել ձեզ, որ մնաք Ինձ հավատարիմ: Ես չեմ կարող ստիպել ձեզ, որ սիրեք Ինձ: Ձեր ազատ կամքը ձեր սեփականն է, բայց եթե դուք շրջվեք և խնդրեք Ինձ ձեզ ուղղություն տալ, Ես կբացեմ ձեր աչքերը Ճշմարտության հանդեպ: Երբ ընդունեք Ճշմարտությունը, Ես կփրկեմ ձեզ:
	Իմ խեղճ հետևորդնե՛ր, իմացեք, որ մինչ աշխարհը կշրջվի Աստծո դեմ, Իմ Հոր Ամենակարող Զորությունը կմիջամտի և կոչնչացնի Իր թշնամիներին մեկ առ մեկ:
	Ձեր Հիսուս
	Մայր Փրկության. Շուտով ձեզ կխնդրեն տալ մի փոխարինող Իմ Սուրբ Հաղորդությանը, որն Իմ Որդու Մարմինը չի լինի
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	Զավա՛կս, ես կանգնած եմ իմ Որդու առջև, այս ժամանակ, և ընկած եմ դեմքիս վրա Նրա Ոտքերի առջև մեծ վշտով: Ճիշտ ինչպես ես ստիպված էի ականատես լինել Նրա Հոգևարքին Իր Խաչի ոտքերի մոտ Նրա սոսկալի Խաչելության ընթացքում, ես հիմա պետք է կրեմ Նրա Ցավը մեկ անգամ ևս:
	Իմ Որդու Խաչելությունը նորից տեղի է ունենում, քանի որ Նրա Մարմինը՝ Նրա Միստիկ Մարմինը, որը երկրի վրա Նրա Եկեղեցին է, պետք է տառապանք կրի Նրա յուրայինների կողմից: Նրանք, Նրա Եկեղեցու ներսում գտնվող թշնամիները, կխարազանեն Նրա Մարմինը, կմասնատեն Այն, դաժանորեն կծաղրեն Նրան և կպղծեն Այն, նախքան Այն մի կողմ կնետեն: Իմ Որդու Եկեղեցին հիմա պետք է խարազանվի, որի ընթացքում կլինի երկրի վրա Նրա Խաչելության առաջին էտապն այս ժամանակներում: Նրանք կվերցնեն Նրա Մարմինը, Սուրբ Հաղորդության միջոցով, և կվիրավորեն Նրան, ինչպես նաև կնվաստացնեն Նրան: Սրա շատ նշանները կերևան, քանի որ ամեն անհարգալից և դիվային ժեստ կարվի Նրան անիծելու համար: Երբ Նրա Ամենասուրբ Հաղորդությունը զրպարտեն, հետո Այն մի կողմ կնետեն, և շուտով չափազանց դժվար կլինի Այն ստանալ: Սա բազմաթիվ գաղտնի պլաններից մեկն է՝ վերացնելու Իմ Որդու Ներկայությունը Սուրբ Պատարագի մեջ:
	Շատերը կտեսնեն այդ չար ժետերը և կիմանան որ դրանք վիրավորական են Իմ Որդու համար: Շատերը կբողոքեն, բայց նրանց ձայները չեն լսվի: Այն խեղճ քահանաները, ովքեր կտառապեն այդ սրբապղծումից, դուք պետք է խնդրեք ինձ՝ ձեր Մորը՝ օգնել ձեզ դիմանալու այդպիսի ցավին: Դուք երբեք չպետք է կեղծեք Սուրբ Հաղորդությունը, քանի որ Այն ձեր Փրկության միակ Սնունդն է: Առանց Դրա դուք սովամահ կլինեք: Այն միշտ պետք է հասանելի լինի Աստծո զավակներից յուրաքանչյուրին: Դուք երբեք չպետք է ընդունեք որ ցանկացած այլ տեսակի հաց Կյանքի Սնունդն է:
	Շուտով ձեզ կխնդրեն տալ մի փոխարինող Իմ Սուրբ Հաղորդությանը, որն իմ Որդու Մարմինը չի լինի: Դուք պետք է մնաք հավատարիմ Սուրբ Հաղորդության Ընծային նույնիսկ երբ ձեզ ասեն, որ այն այլևս համապատասխան չէ, ընդունելի չէ նոր համաշխարհային կրոնի մեջ:
	Ձեր Մայր Մայր Փրկության
	Հայր Աստված. Կյանքի Գրքում գտնվողների անունները գազանի առաջնային թիրախն են
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	Իմ սիրելի աղջի՛կ, Ես Կոչ եմ անում մարդկությանը ամենաբարձր և ամենասուրբ Թագավարությունից:
	Իմ խեղճ, փոքրիկ զավակնե՛ր, ինչպե՜ս եք դուք տառապում Լուցիֆերի մեղքի համար, բայց դուք պետք է իմանաք, որ Իմ Ամենակարող Զորությամբ Ես կսրբեմ նրան և բոլոր ընկած հրեշտակներին երկրի երեսից: Այդ ժամանակը մոտ է, ուստի դուք պետք է նախապատրաստվեք:
	Իմացեք, որ ընկած հրեշտակներն ու դևերը անճանաչելի են և անտեսանելի ձեզնից շատերի համար, բայց նրանք քայլում են ձեր մեջ, գայթակղեցնելով ձեզ ամեն օր, որ ընկնեք: Երբ տարվում եք խաբեության այդ ոստայնի մեջ, շուտով կնկատեք, որ ի վիճակի չեք հանգստանալ կամ գտնել ճշմարիտ խաղաղություն ձեր հոգու մեջ:
	Ես հայտարարում եմ, որ նրանք, ովքեր մոլորեցվել են կեղծ մարգարեի կողմից, կտեսնեն որ կորած են և շփոթված, քանի որ կընդունեն այն մեծ խաբեությունը, ուր իրենք կդառնան կամավոր զոհեր: Երբ շրջվեք Ինձնից և Իմ սիրելի Որդի Հիսուս Քրիստոսից, ձեզ այդպես չի թվա: Դուք կհավատաք, թե Խորհուրդները նույնն են, չնայած դրանք կներկայացվեն ձեզ տարբեր ձևով: Նրանք կդառնան դատարկ անոթներ և այլևս ընդունելի չեն լինի Իմ կողմից:
	Աշխարհն Իմն է, չնայած դրան Իմ զավակները չեն ցանկանում Ինձ՝ իրենց սիրող Հորը, իրենց Արարչին: Նրանց միտքը փակվել է, և չարն օգտագործել է բանականության Իմ Ընծան՝ գայթակղեցնելու նրանց, որ հավատան թե հավանական է որ Ես Գոյություն չունենամ: Նրանք, ովքեր չեն հավատում Ինձ, իսկական սեր, ուրախություն կամ խաղաղություն չեն ունենա իրենց կյանքում: Ոչ էլ կընդունեն Հավիտենական Կյանքը: Դրա փոխարեն, նրանք միայն կփնտրեն մարմնական հաճույքներ, չնայած գիտեն որ երկրի վրա իրենց կյանքը կարճ է:
	Ես, որպես մի Հայր Ով սիրում է նրանցից յուրաքանչյուրին, Իմ Որդու Մեծ Գթասրտության միջոցով նրանց կքաշեմ դեպի Ինձ: Իմ Զորությունն ընդգրկում է ամեն ինչ, և սատանան՝ Իմ Լուցիֆերը, ով իր հպարտության պատճառով կտրեց ինքն իրեն Իմ Ազդրից, երբեք չի հաղթի Ինձ: Հետևաբար, նրանք, ովքեր հետևում են նրան, միևնույն պատնեշն են քաշել իրենց և Իմ միջև: Նրանք կիմանան այն նշաններից, որոնք Ես հիմա բացահայտում եմ, որ միայն Մեկ Աստված կա, Մեկ Արարիչ, մեկ Դրախտ: Բոլոր դրախտները, որոնց մասին նրանց ասվել է աշխարհում կեղծ մարգարեների կողմից, ովքեր հեռացնում են Իմ զավակներին Ինձնից, գոյություն չունեն, ոչ էլ կարող են երբևէ գոյություն ունենալ: Ես Եմ ամենը, որ կա: Ես եմ ստեղծել ամեն ինչ: Ես կվերջացնեմ ամեն ինչ: Ամեն ինչ պետք է լինի Իմ Սուրբ Կամքին համապատասխան: Կռվեք Իմ Կամքի դեմ և կդառնաք ոչինչ: Ընդունեք Իմ Կամքը և կմնաք Իմ զավակը:
	Նրանց, ովքեր հավատում են Ինձ, դուք երբեք չպետք է մերժեք Իմ Որդուն՝ Հիսուս Քրիստոսին: Ես եկա աշխարհ Իմ Որդու միջոցով՝ ձեզ ետ դեպի Իմ Գթասրտությունը բերելու համար, բայց դուք մերժեցիք Նրան: Դուք սպանեցիք Նրան: Բայց այնուհանդերձ դուք երբեք չսպանեցիք ձեր հանդեպ Իմ Սերը: Ահա թե ինչու Ես թույլ տվեցի Նրա Խաչելությունը՝ ձեզ փրկություն բերելու համար: Սա, Խաչի վրա Իմ Որդու մահը, դարձավ ձեր ճանապարհը դեպի փրկություն: Նրա մահն այն չէր ինչ թվում էր չարի աչքին՝ Նրա մահը ձախողում չէր: Ամենամեծ խոնարհությամբ կրած մեծ տառապանքի գործողությունն էր, որ պարտության մատնեց սատանային: Եվ Խաչի վրա Իմ Որդու մահվան պատճառով էր, որ սատանայի զորությունը մարդկության վրա կործանվեց: Նույնիսկ չնայած նա չի կարող Իմ բոլոր զավակներին իր հետ տանել անդունդը, շատերը դեռևս կգայթակղվեն նրա ստերով: Ահա թե ինչու դուք պետք է պայքարեք, զավակնե՛րս, ոչ միայն պարզապես ձեր սեփական հոգիների համար: Եթե սիրում եք Ինձ, կսիրեք Իմ Որդուն: Եթե սիրում եք Իմ Որդուն, ապա պետք է օգնեք Նրան՝ փրկելու բոլոր մեղավորներին:
	Ես Կոչ եմ անում ձեզ, ասելու, որ երբ Ես Կոչ եմ անում հոգիների, հատկապես նրանց, ովքեր չեն ճանաչում Ինձ, ինչպես նաև նրանց, ովքեր ճանաչում են Ինձ, բայց մերժում են ընդունել Իմ Պատվիրանները, որ իրենք միայն այնքան ժամանակ ունեն, որ փրկեն իրենց հավիտենական տառապանքից:
	Կյանքի գրքում գտնվողների անունները գազանի առաջնային թիրախն են: Այդ հոգիներից շատերն Իմ Որդու հետևորդներն են և հավատարիմ են Եկեղեցուն: Նրանք կշրջվեն Իմ Որդուց՝ ընդունելով նոր օրենքներ, ո՛չ Իմ Որդուց, որոնք նրանց կստիպեն կուլ տալ որպես մի նոր կրոն: Այդ նոր կրոնը զգուշությամբ պլանավորվել է շատ տարիներ ի վեր: Այն հետևում է սատանայական ծեսերի, բայց շատերը չեն հասկանա դա: Երբ գրկեք այդ ծեսերը, դուք ուժ կտաք սատանային: Երբ դուք նրան տաք այդ ուժը, դուք շատ աղոթքի կարիք կունենաք, քանի որ նա կկլանի ձեզ մարմնով ինչպես նաև հոգով:
	Զավակնե՛րս, Ես միջամտում եմ հիմա երկրի վրա պատիժների միջոցով: Խեղճ հոգիները, ովքեր իրենց կյանքը կորցնում են այդ երկնային պատիժների ընթացքում, օգնում են փրկել ձեզնից նրանց, ովքեր կորած են Ինձ համար:
	Երբ վախեցած զգաք սատանայի չարությունից և ձեր կյանքում նրա ազդեցությունից, հիշեք որ Ես կվերացնեմ երկրի վրա նրա ներկայացուցիչներին: Ես կկրճատեմ ձեր տառապանքը, որովհետև Ես ցանկանում եմ փրկել հոգիներ: Եթե Ես թույլ տամ այս չարիքը շարունակվի, Ես չեմ կարողանա փրկել բոլոր այն հոգիներին, որոնց անունները Կյանքի Գրքում են:
	Ձեր սիրող Հայր Աստված Ամենաբարձրյալ
	Իմ մարգարեությունները, որոնք բացահայտում են հակաքրիստոսի հայտնվելը, շուտով կհասկացվեն
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	Իմ սիրելի աղջի՛կ, Իմ Մարգարեությունները, որոնք բացահայտում նե հակաքրիստոսի հայտնվելը, շուտով կհասկացվեն:
	Ձեզ վրա է օրը, նախապատրաստելու ձեր տներն ու ամենօրյա աղոթքները, և բոլորը, ովքեր հետևում են Ինձ, պետք է կամավորապես զոհողություններ կատարեն, որպեսզի օգնեն Ինձ ամենուրեք բացել Աստծո զավակների աչքերն այն չարության հանդեպ, որն աշխարհը կշրջի գլխիվայր:
	Ճիշտ ինչպես ցանկացած ճշմարիտ մարգարե անտեսվում է և տհաճ համարվում, դուք, իմ սիրելի հետևորդնե՛ր, կերևաք որպես ձանձրացնող երբ բացահայտեք Ճշմարտությունը: Սպասեք ծաղր ու ծանակ, ծաղրանք ու արհամարհանք, որ անկյուն էլ որ շրջվեք: Ձեզ շրջապատող մարդիկ իրենց կամքը կպարտադրեն ձեզ, կքննադատեն ձեզ և թերություններ կգտնեն նույնիսկ այն ժամանակ, երբ դուք իրենց հետ չեք խոսքի Իմ Խոսքի մասին:
	Ամեն մի ընկած հրեշտակ և դև, որ ներթափանցում է երկիր այս ժամանակ, անմիջապես կձգվի դեպի ձեզ թույլ հոգիների միջոցով, որպեսզի հուսահատեցնի ձեզ այս աշխատանքի մեջ:
	Ընդունեք այդ վիշտն Իմ Անվամբ, քանի որ երբ դա անում եք, դուք մեծ փառք են տալիս Աստծուն, և դա այն ամենամեծ ընծաներից մեկն է, որ կարող եք տալ Ինձ: Այդ դեպքում Ես օգտագործում եմ ձեր այդ փորձությունները սատանային պարտության մատնելու համար՝ հոգիներ պահանջելու միջոցով, որոնք դատապարտված են դառնալու նրանը:
	Շատ քչերն են հասկանում Երկնքի Աստվածային Օրենքները և Խաչի դերը ձեր կյանքում: Մի օր Աստծո բոլոր զավակները կհասկանան, թե ինչու պետք է կրել այդ դաժան գործողությունները: Շարունակեք Ճշմարտությունը տարածելու առաջադրանքը, անտեսեք ատելությունը, որին ականատես կլինեք և երբեք մի ընդունեք ուղղություն նրանց կողմից, ովքեր մերժում են Ինձ:
	Ձեր քայլքը դեպի Նոր Դրախտ դժվարին կլինի: Բայց միայն մի փոքր բանակով դուք կարող եք հաղթել այն պատիժների դաժանությանը, որոնք կբերվեն երկրի վրա հակաքրիստոսի ձեռքով: Ձեր առաջադրանքն է նախազգուշացնել մյուսներին սատանայի օրենքները Աստծո Օրենքների փոխարեն ընդունելու վտանգների մասին:
	Միայն Իմ Հոր Հրամանով կարող եմ Ես վերցնել Ինձ հետ բոլոր նրանց, ում անունները Կյանքի Գրում են, բայց ովքեր իրենց հավատարմությունը կտան կեղծ մարգարեին և հլու ընդունումով կընկնեն հակաքրիստոսի գրավիչ պահվածքի տակ:
	Ձեր Հիսուս
	Երբ փոխեն Մկրտության Խորհուրդը, կհեռացնեն սատանայից հրաժարվելու բոլոր խոստումները, քանի որ կհայտարարեն որ այդ վկայակոչումները հնաոճ են
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	Իմ սիրելի աղջի՛կ, թող ոչ մեկը չհավատա, որ հալածանքի ժամանակ, որը ստիպված կլինեն կրել Իմ այն սիրելի սրբազան սպասավորներն, ովքեր հավատարիմ կմնան Ինձ, թե Իմ Եկեղեցին կարող է երբևէ մեռնել: Քանի որ դա անհնարին է: Իմ Եկեղեցին՝ Իմ Միստիկ Մարմինը, Հավիտենական Կյանք ունի:
	Երբ Իմ թշնամիները փոխեն խորհուրդները և ներմուծեն նոր մասունքներ, նոր խաչեր և նոր պրակտիկաներ, իսկ հետո ասեն, թե Իմ Եկեղեցին մնում է այնպես, ինչպես միշտ եղել է, նրանք կստեն: Իմ Եկեղեցին երբեք չի կարող փոխվել:
	Այնքան շատ փաստարկներ կարվեն, յուրաքանչյուր ազգի մեջ, որպեսզի պղծեն ամուսնության խորհուրդը: Նրանք՝ Աստծո թշնամիները, ցանկանում են որպեսզի քրիստոնյաներն ընդունեն ամուսնությունը միևնույն սեռի զույգերի միջև, բայց նրանք երբեք չպետք է ընդունեն դա, որովհետև դա վիրավորում է Իմ Հորը: Դա ընդունելի չէ Նրա Աչքում: Երբ փոխեն մկրտության խորհուրդը, կհեռացնեն սատանայից հրաժարվելու բոլոր խոստումները, քանի որ կհայտարարեն թե այդ վկայակոչումները հնաոճ են և չափազանց վախեցնող: Նրանք կասեն, որ դա անհարկի է:
	Հետո նրանք քիչ-քիչ կներմուծեն Իմ Ուսուցումների նոր տարբերակներ: Դուք, դուք բոլո՛րդ, ովքեր հավատում եք Իմ Եկեղեցուն, երբեք չպետք է դավաճանեք Ինձ: Դուք երբեք չպետք է ընդունեք որևէ փոխարինող խորհուրդներին ինչպես Ես եմ դրանք տվել ձեզ: Ես Եմ Ճշմարտությունը: Իմ Եկեղեցին ներկայացնում է Ճշմարտությունը: Բայց դուք միայն կարող եք հռչակել թե մնում եք Իմ Եկեղեցու մասը, եթե պահեք Իմ բոլոր Ուսուցումները, Իմ Խորհուրդները և ընդունեք որ Խաչի վրա Իմ Մահն ամենամեծ զոհաբերությունն էր ձեր փրկությունն ապահովելու համար:
	Ցանկացած բան, որը կշեղվի Ճշմարտությունից՝ հեթանոսներին վիրավորելու վախից, շատ վտանգավոր է: Երբ մերժում եք Աստծո Ուսուցումները և հետևում մի նոր այլընտրանքային եկեղեցու, այլևս չեք մնա երկրի վրայի Իմ Եկեղեցու մասը: Եթե առարկեք նոր հեթանոս պրակտիկաներին, որոնք կներմուծվեն կեղծ մարգարեի կողմից, ձեզ կհամարեն հերձված: Հետո կփորձեն ձեզ վտարել /եկեղեցական համայնքից/ Իմ Անվամբ: Եթե մնաք Ինձ հավատարիմ և մերժեք մասնակցել այդ չար խաբեությանը, կմնաք Իմ Եկեղեցու մի մասը:
	Ընտրությունը ցավոտ կլինի, երբ այս բոլոր բաները տեղի ունենան, բայց այն շատ պարզ է: Դուք կամ Ինձ հետ եք, կամ՝ Իմ դեմ:
	Ձեր Հիսուս
	Մայր Փրկության. Այս պատերազմը, Աստծո Խոսքը պահելու համար, կնշանակի, որ այն քահանաները, ովքեր կմնան Նրան հավատարիմ, ստիպված կլինեն ապաստարան փնտրել
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	Իմ սիրելի զավակնե՛ր, սա լինելու է ձեր հավատի մեծ փորձությունների ժամանակաշրջան: Կաթոլիկ Եկեղեցին կլինի այն եկեղեցին, որի մեջ մեծ բաժանումը կսկսվի: Այդ եկեղեցում կլինի, որ իմ Որդու քահանաները կտառապեն ամենաշատը մեծ հավատուրացության ընթացքում, որը նա շատ շուտով ստիպված կլինի կրել ներսից:
	Իմ Որդու այն հավատարիմ քահանաներին, ովքեր երկու մասի կբաժանվեն անորոշության մեջ, դուք պետք է գիտակցեք Գթասիրտ Քրիստոսի հետ միության մեջ մնալու անհրաժեշտությունը: Դուք երբեք չպետք է գայթակղվեք՝ լքելու Նրա Եկեղեցին, ընդունելով կեղծիքներ ձեր մեջ գտնվող նրանցից, ովքեր ընկել են ծանր սխալի մեջ: Դուք պետք է պատվեք իմ Որդուն ամեն գնով և առաջնորդեք Նրա ժողովրդին սրբություն տանող ճանապարհով, անկախ նրանից թե դա որքան դժվար կլինի ձեզ համար:
	Ձեզնից նրանց, ովքեր կշարունակեն կատարել ավանդական պատարագը, կտանջեն մինչև համաձայնվեք այն ամբողջությամբ թողնել: Շատերը ձեր կրոնական օրդեններից կդավաճանեն ձեզ թշնամուն ձեր մեջքի ետևից: Ձեզ, ճիշտ ինչպես իմ Որդուն ձեզնից առաջ, կտանեն նրանց առաջ, ովքեր հռչակում են իրենց ձեզ հավասարներ, և կմեղադրեն հերձվածության մեջ պատարագի սուրբ զոհաբերության հանդեպ հարգանք ցույց տալ շարունակելու համար:
	Նոր խոսքերը, որոնք կհասնեն իմ Որդու Մարմնի ամենանողկալի պղծմանը, կպարտադրվեն այն սրբազան սպասավորներին, ովքեր կհանդգնեն առարկել:
	Կաթոլիկ Եկեղեցու ներսում կլինի, որ եղբայրը կկռվի եղբոր դեմ, քույրը՝ քրոջ, հայրը՝ որդու, զավակները՝ ծնողի, մինչև կլինեն երկու կողմեր:
	Այս պատերազմը՝ Աստծո Խոսքը պահելու, կնշանակի, որ այն քահանաները, ովքեր հավատարիմ կմնան Նրան, ստիպված կլինեն ապաստարան փնտրել: Դա անելու համար դուք պետք է սկսեք նախապատրաստվել և գտնել այնպիսի վայրեր, ուր կկարողանաք սուրբ պատարագ առաջարկել և Աստծո զավակներին մատակարարել խորհուրդները:
	Ես՝ Փրկության Մայրը, կպաշտպանեմ այդպիսի ապաստարանները, և Իմ Հոր կողմից աշխարհին տրված Կենդանի Աստծո Կնիքը ներքին պատերի վրա դնելով, նրանք անտեսանելի կմնան Աստծո թշնամիների համար:
	Մի վախեցեք այս բաներից, որովհետև եթե լավ նախապատրաստվեք, Աստծո զավակներին կտանեք դեպի փրկություն: Եթե ուշ չդարձնեք այս նախազգուշացմանը, գերի կվերցվեք մտքով, մարմնով և հոգով իմ Որդու թշնամիների կողմից, և փրկությունը ձերը չի լինի:
	Նրանք, ովքեր կկանգնեն կեղծ մարգարեի կողքին, շատ աղոթքի կարիք կունենան, քանի որ նրանցից ոմանք կույր են Ճշմարտության հանդեպ: Մյուսներից, ովքեր կիմանան Ճշմարտությունը, բայց կկանգեն նրանց հետ, ովքեր կմերժեն իմ Որդու մահը խաչի վրա, պետք է վախենալ: Նրանք սոսկալի վնաս կհասցնեն Քրիստոսի անմեղ հետևորդներին:
	Ճշմարտությանը հավատարիմ մնալով, դուք կառաջնորդեք իմ Որդու Մնացորդ բանակը, այնպես որ այն կդառնա մի ահարկու ուժ չարի և նրանց դեմ, ով իր պայքարն ուղղում է երկրի վրա իմ Որդու Ճշմարիտ սպասավորների դեմ:
	Դուք, երբ ժամանակը գա, պետք է մերժեք ընդունել ուղղորդություն նրանցից, ովքեր կպղծեն Աստծո Խոսքը և իրենց ստերի միջոցով ու նոր պիղծ ուսմունքներով շատերին կմոլորեցնեն: Նրանք, ովքեր ընդունում են պատարագի կամ սուրբ խորհուրդների ցանկացած խեղաթյուրում, պատասխանատու կլինեն իմ Որդուն: Քանի որ դուք անմտորեն դարձած կլինեք չարի սպասավորներ և շատ, շատ հոգիներ կկորչեն, քանի որ նրանք կներքաշվեն ծեսերի մեջ, որոնք հարգանքի տուրք կմատուցեն սատանային: Այդ ծեսերը կպատվեն կեղծ մարգարեին և հակաքրիստոսին, ովքեր Աստծո թշնամիներ են:
	Աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք, որ Ճշմարտությունը տեսնեն և որ ստերն ի ցույց դրվեն որպես այն, ինչ կան՝ վիրավորանք իմ Որդու սոսկալի Խաչելությանը:
	Ձեր սիրող Մայր Մայր Փրկության
	Երբ պաշտպանեք Իմ Խոսքը ձեզ կհամարեն դաժան, ոչ բարի և համակրանքի պակաս ունեցող նրանց հանդեպ, ովքեր չեն հավատում Աստծուն
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	Իմ սիրելի աղջի՛կ, ինչպես եմ Ես լալիս տխրությամբ. Երբ տեսնում եմ այն սոսկալի բաժանումը, որը նշմարվում է երկրի վրա Իմ Եկեղեցու ներսում: Իմ Հոգևարքի դառնությունը սակայն թեթևացվում է նրանց կողմից, ովքեր ճշմարիտ սիրում են Ինձ և արդեն անհանգստացած են նրանից, թե ինչպես են վարվում Իմ Մարմնի հետ:
	Դուք երբեք չպետք է զգաք կարիքը՝ ընդունել որևէ արարք, գործողություն կամ խոսքեր, որոնք Իմ դեմ են: Եթե անհարմարություն եք զգում նրանից, ինչի ականատես եք լինում Իմ Եկեղեցու ներսում, նրանց կողմից, ովքեր երդվում են թե իրենք Ինձ հետ միասնության մեջ են երբ պղծում են Իմ Մարմինը, ապա դուք պետք է հետևեք ձեր սրտին: Ես ձեզ հետ եմ այս մեծ ուրացության յուրաքանչյուր վայրկյան, և նրանք, ովքեր կշարունակեն կանչել Ինձ, Ես կբացեմ ձեր աչքերը Ճշմարտության հանդեպ, որպեսզի դուք մնաք Ինձ հավատարիմ:
	Ժամանակը գրեթե ձեզ վրա է: Իմ Եկեղեցու դռները շուտով կփակվեն նրանց համար, ովքեր կպնդեն մնալ հավատարիմ քրիստոնեության ավանդական սովորույթներին: Այդ դռները կշրխկացնեն ձեր դեմքերին, երբ դուք վկայեք Իմ մասին: Ձեր հավատը կծաղրեն ամենախորամանկ ձևով, այնպես որ երբ դուք պաշտպանեք Իմ Խոսքը, ձեզ կհամարեն դաժան, ոչ բարի և համակրանքի պակաս ունեցող նրանց հանդեպ, ովքեր չեն հավատում Աստծուն:
	Ձեզ կվիրավորեն, եթե դուք Իմ սրբազան սպասավորներից եք, և կստիպեն պատասխան տալ Իմ հանդեպ ձեր հավատարմության համար: Հավաքվեք հիմա, դուք բոլո՛րդ, Ես պահանջում եմ, որ դուք չմերժեք Ինձ: Ես կպաշտպանեմ ձեզ, որպեսզի կարողանաք ծառայել Ինձ: Ես կօգնեմ ձեզ՝ ձեր բեռը վեր բարձրացնելով: Երկնքի բոլոր Շնորհները ցած կհեղվեն ձեզ վրա;
	Նախազգուշացում քահանաներին.
	Ես կկտրեմ ձեզնից բոլոր նրանց, ովքեր կհետևեն կեղծ եկեղեցուն՝ գազանի եկեղեցուն, երբ այն կներկայացվի ձեզ: Հետևեք այդ նոր եկեղեցուն և դուք կվաճառեք ձեր հոգիները գազանին: Իմ Անունով հոգիներ փրկելու փոխարեն դուք պատասխանատու կլինեք նրանց հավիտենական դժոխքին հանձնելու համար:
	Ես հիմա ասում եմ ձեզ Ճշմարտությունը, որպեսզի ձեզ տրվի բավարար ժամանակ նախապատրաստվելու համար այդ օրվան, քանի որ այն հեռու չէ:
	Ձեր Հիսուս
	Մայր Փրկության. Մի ընդունեք որպեսզի հեթանոսների հանդեպ հանդուրժողականությունը գրավի Աստծո եկեղեցիները
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	Զավա՛կս, դու երբեք չպետք է լսել նրանց, ովքեր հարձակվում են Օրհնյալ Երրորդությունից /տրվող/ այս Պատգամների վրա, քանի որ նրանք կշեղեն քեզ այս Աշխատանքից: Հիշեք, այս Առաքելությունը ավելի շատ կենթարկվի հարձակման քան ցանկացած այլ առաքելություն, իր լրջության պատճառով: Ծաղրանքը, ծաղր ու ծանակը և քննադատությունը կշարունակվեն մինչև վերջին օրը, երբ դու ստանաս Վերջնական Պատգամը:
	Այս Պատգամները վարկաբեկելու պլանը կուժգնանա, և ատելությունը կբարձրանա, ուստի խնդրում եմ, նախապատրաստված եղեք: Այս Պատգամները չեն կարող անտեսվել հավատացողների կամ չհավատացողների կողմից, քանի որ Աստծո Խոսքը երբեք չի մնում առանց նկատվելու: Աստծո դեմ ատելությունն աշխարհում հիմա ամենուրեք է, և նրանք, ովքեր հռչակում են Նրա Խոսքերն այս ժամանակ, կտառապեն:
	Ճշմարտությունը միշտ էլ մերժվել է սկզբից ի վեր, երբ Աստված ուղարկեց Իր մարգարեներին՝ նախազգուշացնելու համար Իր զավակներին հեթանոսության վտանգների մասին: Հեթանոսությունը Ճշմարտության՝ Աստծո Խոսքի հակոտնյան է: Այն խեղճ հոգիներն, ովքեր պատվում են կեղծ աստվածների, զայրացնում են Իմ Հորը, մեծապես: Նա նախանձոտ Աստված է, քանի որ Նրա միջոցով էր, որ բոլոր բաները սկսվեցին: Նա Ամենակարող է: Նա սիրող Աստված է, բայց Նրա Զայրույթից պետք է վախենալ, երբ հեթանոսները վարակում են նրանց, ովքեր սիրում են Իրեն:
	Երբ Աստծո զավակները, նրանք, ովքեր հավատում են Նրան և պաշտում են Նրան Նրա սիրելի Որդի Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, փորձեն միավորվել բոլոր հոգիների հետ, բոլոր կրոնների հետ, նրանք պետք է շատ զգույշ լինեն: Աստված ցանկանում է որ Իր բոլոր զավակները սիրեն միմյանց, անկախ ռասայից, հավատամքից կամ ազգությունից: Նա չի թույլ տա միայն, որ քրիստոնյաներն իրենց եկեղեցիների ներսում գրկեն հեթանոսներին: Երբ դա տեղի ունենա, հեթանոսները կսրբեն կհեռացնեն րիստոնեության բոլոր հետքերը: Աստծո համար վիրավորական է վերցնել Ճշմարտությունը՝ Աստծո Խոսքը, և տեղ թողնել որ ստերը թունավորեն այն:
	Աստծո մարգարեները նախազգուշացրել են մարդկությանը հեթանոսությունը գրկելու վտանգների մասին, քանի որ այն տանում է դեպի ամբողջական ավերածություն: Երբ դա տեղի ունենա, այն ազգերը, որոնք թույլ կտան այդ պղծությունն իրենց եկեղեցիների մեջ, կսրբվեն կքշվեն, շատ քիչ Գթասրտություն տեսնելով:
	Մի ընդունեք, որպեսզի հեթանոսների հանդեպ հանդուրժողականությունը գրավի Աստծո եկեղեցիները: Դուք երբեք չպետք է մոռանաք այն Մեծ Զոհաբերությունը, որն Աստված կատարեց, երբ ուղարկեց Իր միակ Որդուն՝ ձեզ փրկություն բերելու համար: Այն օրը , երբ ընդունեք ուրիշ եկեղեցիների պրակտիկաները, որոնք Աստծուց չեն, կամ եթե հարգանք ցույց տաք հեթանոսների հանդեպ, այդ օրն է, երբ դուք կշրջեք ձեր մեջքը Ճշմարտության հանդեպ:
	Պահեք ձեր աչքերը բաց և աղոթեք, որ ձեր եկեղեցիները չպարտդրեն ձեզ հրաժարվել Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ ձեր հավատարմությունից:
	Ձեր սիրող Մայր Մայր Փրկության
	Հայր Աստված. Հակաքրիստոսը հիմա պատրաստ է բացահայտելու իրեն
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	Իմ սիրելի աղջի՛կ, աշխարհը պետք է նախապատրաստվի մարդկության ամենամեծ թշնամու հայտնվելուն այն ժամանակից իվեր ինչ Իմ զավակները դրվել են այս երկրի վրա:
	Հակաքրիստոսը հիմա պատրաստ է բացահայտելու իրեն, և նրա պլանը սա է: Նա կսպասի մինչև պատերազմները մոլեգնեն ամենուրեք: Հետո նա առաջ կգա և կստեղծի մի կեղծ խաղաղություն Իսրայելի պետությունում՝ միավորելով նրանց Պաղեստինի հետ մի անհավանական դաշինքի մեջ: Բոլորը նրա վրա գովաբանություն կհեղեն: Նա այդտեղ կանգ չի առնի, քանի որ նա կշարժվի մի արագությամբ, որը կսարսափեցնի շատերին, և կբանակցի խաղաղության համաձայնագրեր պատերազմից տառապած շատ ազգերի մեջ: Նորից, մի արտակարգ նվիրվածությամբ նրան կգովաբանեն և կհիանան նրանով միլիարդավոր մարդիկ աշխարհով մեկ:
	Հետո ամեն ինչ լավ կթվա: Շատ շուտով նա կընդգրկվի բարեգործության մեջ և կկապնվի հիմնական համաշխարհային բանկերի հետ՝ ստեղծելու համար մի նոր, հզոր ֆինանսական հաստատություն: Շատ բիզնեսներ և քաղաքական առաջնորդներ կներքաշվեն նրա շատ պլանների մեջ: Շուտով մի նոր հրեշագործություն կստեղծվի աշխարհի տնտեսությունը վերականգնելու անվան տակ: Դա կլինի նոր Բաբելոնը՝ ողջ հզորության կենտրոնը, որտեղից աշխարհի էլիտան և հարուստները առևտուր կանեն: Այն կթվա մեծ նորության աղբյուր, այնպես որ մարդիկ օգուտ կստանան աշխատատեղերից ամեն ձևով՝ տներց սկսած, որտեղ ապրում են, մինչև իրենց ընտանիքներին ապահովելու համար սնունդը:
	Ողջ փառքը կշրջապատի հակաքրիստոսին: Հետո նա, կեղծ մարգարեի հետ միասին, կստեղծի մի գլոբալ գործընկերություն, որը կներկայացվի որպես ամենամեծ մարդասիրական նախաձեռնությունը: Աշխարհը կծափահարի այդ նոր Բաբելոնը, և յուրաքանչյուր ոք կձգտի փորձել և ստանալ գոնե մի փոքրիկ տեղ նրա կենտրոնում:
	Նոր Բաբելոնը, կասեն նրանք բոլորին, մեծին փառաբանելու համար է, շրջակա միջավայրի, մայր բնությունը գրկելու և աշխարհն աղքատությունից ազատելու համար այն հարստություններով, որոնք դուրս կհեղվեն նրա պիղծ բերանից:
	Երբ դա տեղի ունենա, Իմ միջամտության Ձեռքը կշրջի աշխարհն իր առանցքի վրա: Ես չեմ պատրաստվում մի կողմ կանգնել առանց Իմ զավակներին նախազգուշացնելու այդ պղծությունը գրկելու հետևանքների մասին, որը ստեղծվել է դժոխքի խորքերում և պարտադրվել մարդկությանը: Իմ մեծ նշանները կտրվեն՝ ցույց տալու համար բոլոր նրանց, ովքեր գրկում և ընդունում են այդ վիրավորանքը Իմ Սուրբ Անվամբ:
	Ես կցնցեմ աշխարհը, և այն կթեքվի: Ոչ մի մարդ ի վիճակի չի լինի անտեսել Իմ միջամտությունը: Հետո Ես կրակ կթափեմ երկրի մեկ երրորդի վրա: Շուտով սով կլինի, բայց ոչ Իմ Ձեռքով. Այն կլինի հակաքրիստոսի կողմից երկրի միտումնավոր թունավորման միջոցով: Քանի որ նա և նրա զինակիցները չարություն են պարտադրում չկասկածող մարդկանց վրա շատ ազգերի մեջ, Ես հետ կհարվածեմ:
	Չնայած այդ տառապանքին դժվար կլինի դիմանալ, չվախենաք, զավակնե՛րս, քանի որ այն կարճ կլինի: Իմ Սերը մեծ է ձեր բոլորիդ հանդեպ, բայց Իմ Արդարադատությունն արագ է, և Իմ պատիժը՝ մեծ:
	Դուք չպետք է ընդունեք այն, ինչ բերվում է ձեր առջև: Երբ տեսնեք խաղաղության մարդուն՝ հակաքրիստոսին, պատերազմից բզկտված երկրներում իր մեծ գործերի համար պատիվ և երկրպագություններ ստանալիս, իմացեք, որ Իմ Միջամտությունը մոտ է:
	Դուք պետք է մնաք Իմ Որդի Հիսուս Քրիստոսի հետ միության մեջ միշտ և աղոթեք, որ խորհուրդները հասանելի լինեն ձեզ հավատարիմ քահանաների և եկեղեցականների կողմից, ձեզ սպասավող փորձությունների ժամանակ:
	Իմ Կամքը՝ կկատարվի:
	Ոչինչ չի կարող կանգնեցնել և չի կանգնեցնի Վերջնական Ուխտի իրականացումը, ուր Իմ Որդին Կթագավորի Խաղաղության մեջ:
	Ձեր սիրող Հայր Աստված Ամենաբարձրյալ
	Հոգին չի կարող նորից ամբողջական դառնալ, մինչև այն չճանաչի Աստծո Մեծությունը
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	Իմ սիրելի աղջիկ, մարդիկ ամբողջովին չեն հասկանում թե ինչ է նշանակում լինել Իմ Սրտի հետ միության մեջ: Ես՝ Հիսուս Քրիստոսը, եկա ազատագրելու համար մարդկությանը մեղքի ստրկությունից: Մեղքը ստեղծվեց, երբ Լուցիֆերը հավատաց, թե ինքն ավելի մեծ է, քան Աստված: Իր չար նախանձի պատճառով նա գայթակղեցրեց մարդուն՝ Աստծո առաջին զավակներին՝ Ադամին և Եվային, որ շրջվեն Նրանից:
	Իմ մահը Աստծո բոլոր զավակներին տվեց Փրկության Ընծան: Աշխարհում շատ մարդկանց, բոլոր հավատամքներից, ներառյալ նրանք, ովքեր չեն հավատում Աստծուն կամ նրանք, ովքեր ժխտում են Աստծուն և Նրանից առաջ դնում են կեղծ կուռքեր, բոլորին առաջարկվում է Փրկության Ընծան: Ոչ բոլորը կընդունեն այդ Ընծան:Ես գալիս եմ ձեզնից յուրաքանչյուրի մոտ՝ որպես Փրկիչ: Ես կգամ ձեզնից յուրաքանչյուրի առջև՝ ապացուցելու համար ձեզ Ճշմարտությունը, նախքան վերջնական օրը: Ես կգամ առաջրկելու Հավիտենական Կյանքի Ընծան նույնիսկ նրանց, ովքեր ծանր մեղք են գործել Աստծո Աչքում:
	Աստծո Փառքը ձեր առաջ գնալու ճանապարհն է, և այդ Ընծան ստանալուհ ամար ձեզ պետք է միայն ընդունել Իմ Գթասրտությունը: Աստված Ամենակարող է, Հզոր և Կատարյալ ամեն ձևով: Նա շատ սիրված է Երկնքի բոլոր հրեշտակների և սրբերի կողմից: Նա շատ սիրված է շատ հոգիների կողմից, ովքեր այսօր կենդանի են աշխարհում: Բոլորն ականատես կլինեն Նրա Մեծ Փառքին Նոր երկնքի և նոր երկրի մեջ:
	Աստված մարդու կարիքը չունի: Միայն մարդու հանդեպ Նրա Սիրո պատճառով է, որ Նա ուղարկում է Ինձ՝ Իր սիրելի Որդուն մեկ անգամ ևս, որ նրանց Հավիտենական Կյանք բերեմ, որը Նա խոստացել է: Ահա թե ինչու է Նա համբերատար: Ահա թե ինչու է Նա Աչք փակում մեղքի հանդեպ, հուսալով որ Իր զավակները կշրջվեն դեպի Իրեն և կընդունեն Իր Սերը:
	Սերը զորեղ է, երբ այն մաքուր է և գալիս է Աստծուց: Երբ հոգին մաքուր է, այն հեշտությամբ կձգվի դեպի Աստծո Սերը: Այն հոգիները, ովքեր կարիք ունեն մաքրագործվելու, կընդունեն Աստծո Սերը եթե ընդունեն այն տառապանքը, որն անհրաժեշտ է նրանց նորից ամբողջական դարձնելու համար: Հոգին չի կարող նորից ամբողջական դառնալ, մինչև այն չճանաչի Աստծո Մեծությունը և չխոնարհվի Նրա առաջ խոնարհ սպասավորությամբ:
	Մոտ է այն օրը, երբ ձեզ բոլորիդ ցույց կտրվի փրկության ճանապարհը: Յուրաքանչյուր մեղավորի կտրվի հնարավորությունը հասնել Աստծուն: Նրանք, ովքեր կանեն դա, կողողվեն Իմ Գթասրտությամբ:
	Ձեր Հիսուս
	Մայր Փրկության. Մարդկանցից ո՞վ երբևէ կմերժեր այդ նոր կատարյալ գոյությունը
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	Զավա՛կս, ամեն փորձ կարվի չարի կողմից՝ խրախուսելու համար բոլոր հոգիներին, ովքեր ամենամոտն են իմ Որդու Սրտին, որ մերժեն և ժխտեն Նրա Երկրորդ Գալուստը:
	Ճիշտ ինչպես չարի ոգին կռվեց իմ դեմ՝ Աստծո Մոր դեմ, այն ժամանակ երբ Հիսուսը պետք է ծնվեր, նույն ընդդիմությանը կարելի է ականատես լինել, մինչ Նրա Երկրորդ Գալուստը մոտենում է:
	Շատերն են կույր իմ Որդու Խոստումի հանդեպ, երբ Նա ասաց, որ Ինքը կգա նորից: Շատերը, ովքեր չեն ընդունում թե Նրա Երկրորդ Գալուստը տեղի կունենա շուտով, նախապատրաստված չեն, որովհետև չեն կարող ընդունել որ այն տեղի կունենա իրենց կյանքի ընթացքում: Մինչդեռ, Խաչի վրա իմ Որդու մահից հետո հաջորդած օրերին Նրա առաքյալենրը մտածում էին թե իրենք կարող են ականատես լինել Նրա Երկրորդ Գալուստին: Այդ հավատը գերիշխող էր նաև քրիստոնյաների մտքերում շատ հարյուրավոր տարիներ անց: Բայց դա այդպես չէ այսօր: Ոմանք հավատացած են թե Երկրորդ Գալուստը վերաբերվում է Սուրբ Գրվածքի մի հին մասի, և որ այն մի իրադարձություն է, որն ապագայի մաս է: Նրանք չեն հավատում թե Երկրորդ Գալուստը որևէ առնչություն ունի իրենց հետ այսօրվա ժամանակակից աշխարհում: Այսօր աշխարհում ամեն ինչ հիմնված է մատերիալիզմի, ժամանակակից մարդկային բանականության և գիտության մեջ մեծ առաջընթացներից բխած մեծ հրաշալիքների վրա:
	Զավակնե՛րս, դուք պետք է նախապատրաստվեք: Դուք չպետք է վախենաք: Որովհետև դուք շատ սիրված եք իմ Որդու կողմից, այդ պատճառով է որ Նա ետ է գալիս շուտով՝ բերելու համար ձեզ մի մեծ խաղաղություն, մի մեծ ազատություն տխրությունից և հուսահատությունից, որոնք ուղղակիորեն առաջանում են աշխարհում մեղքի հետևանքով:
	Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստն է, որին մարդկությունը պետք է դիմանա: Եթե Հիսուսը շուտով չգա, ինչպես կանխասացվել է, ապա աշխարհը կոչնչացվի և մարդը կլքվի: Այդ Ընծան կբերի ձեզ մի նոր կյանք, մի նոր հոյակապ և փառահեղ սկիզբ Նոր Դրախտում: Դա կլինի երկրի ամենամեծ նորացումը, և դրա հետ կգա Հավիտենական Կյանքը: Մարդկանցից ո՞վ երբևէ կմերժեր այդ նոր կատարյալ գոյությունը: Ոչ մեկը, եթե ունենա Խաղաղության նոր դարաշրջանի մասին ամբողջական գիտելիքը, ուր դրախտն է վերականգնվելու, չէր շրջի իր մեջքը: Ոչ մի մեղավոր չէր ցանկանա բացառվել, բայց ցավոք շատերի մտքերը կկուրանան Ճշմարտության հանդեպ: Դրա փոխարեն նրանք կհավատան թե խաղաղությունը կլինի իրենցը, երբ իրենք կուլ տան այն ստերը, որոնք շուտով կներկայացվեն իրենց, սխալ կերպով հավատացած լինելով թե դրանք գալիս են Աստծուց:
	Աղոթեք, աղոթեք, զավակնե՛րս, որ օրհնվեք տեսողության Ընծայով, որ տրված է ձեզնից նրանց, ովքեր արժանի են որպեսզի իրենց վրա հեղվի Սուրբ Հոգու Ընծան: Միայն նրանք, ովքեր ընդունում են Գթասրտության Ձեռքը՝ Աստծո Ձեռքով, կվերցվեն հավիտենական կյանքի մեջ:
	Ձեր սիրող Մայր Մայր Փրկության
	Իմացեք, որ մերժման ցավը կլինի ճիշտ նույնը, ինչ Ես և Իմ առաքյալները ստիպված եղանք կրել երկրի վրա Իմ Ժամանակ
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	Իմ սիրելի աղջի՛կ, ոչ մի մարդ ձեր միջից այնքան մաքուր չէ հոգով, որ կարողանա դատել ուրիշներին Իմ Անվամբ: Բայց իմացեք հետևյալը, ձեզնից նրանք, ովքեր հավատարիմ են Ինձ և հետևում են Իմ Ուսուցումներին, ստիպված կլինեն շատ վիշտ կրել երբ ականատես լինեն ամենամեծ չար պղծությանը, որն սպասվում է աշխարհին:
	Սոցիալական արդարության և սոցիալական կարեկցանքի անվան տակ կեղծ մարգարեն կսկսի աշխարհի հավատացմամբ ավետարանել և ստեղծել մի ժամանակակից եկեղեցի: Այդ եկեղեցին կտեսնեն բոլոր մեղավորներին հասնելիս և այն մեղավորներին գրկելիս, որոնց մեղքերն ընդունելի չեն Իմ կողմից:
	Ձեզ, Իմ սիրելի հետևորդնե՛ր, կնայեն որպես հերձված սեկտի, որովհետև դուք կշարունակեք հռչակել Ճշմարտությունը: Ինձ հավատարիմ մնալու բոլոր փորձերը ուժգնորեն հարձակման կենթարկվեն: Ձեզ դուրս կնետեն և կհայտարարեն որպես աջ թևի դասալիքներ: Սուրբ Արարողությունները պահպանելու ցանկացած փորձ կանտեսվի:
	Պետք չէ թերագնահատել նրանց զորությունը, ովքեր կմոլորեցնեն երկրի վրայի Իմ Եկեղեցին, քանի որ միլիոնավոր սրբազան սպասավորներ կգրկեն նոր կեղծ վարդապետությունը: Նրանք սխալմամբ կհավատան թե այդ նոր վարդապետությունը ավետարանչության մի ձև է: Նրանց, որպես կամավոր սպասավորների, աջակցությունը պղծությանը շատ կդժվարացնեն մյուս քրիստոնյաների համար, ովքեր գիտեն Ճշմարտությունը: Նրանց ձայները կլինեն շշուկների պես նրանց ճչոցների մեջ, ովքեր կդառնան Իմ Անվամբ ստեղծված ստերի ստրուկները:
	Իմացեք, որ մերժման ցավը կլինի ճիշտ նույնը, ինչ Ես և Իմ առաքյալները ստիպված եղանք կրել երկրի վրա Իմ ժամանակ: Այդ ժամանակվա քահանաները, ովքեր հռչակում էին թե սիրում են Աստծուն, չէին տատանվում լռեցնել Իմ աշակերտների ձայները, ովքեր բերում էին նրանց նորությունը թե Ով էի Ես: Այս անգամ, մինչ Ես ազդարարում եմ Իմ Երկրորդ Գալուստը, Իմ մարգարեների ու աշակերտների համար սարսափելի կլինի երբ իրենց ձայներին ուշադրություն չդարձնեն և իրենց մեղադրեն հայհոյության մեջ:
	Մինչ Իմ հետևորդները տարածվում են և աճում, նրանք կլինեն մուրացկանների պես և կմագլցեն Գողգոթայի բլուրը մերկ, առանց որևէ բանի՝ բացի իրենց հավատից: Մինչ նրանք կենդանի կպահեն Իմ Լույսի Բոցն Իմ Եկեղեցում՝ Իմ Ճշմարիտ Եկեղեցում, նրանք երբեք չեն շեղվի Ճշմարտությունից և իրենց մեջքին կտանեն մի ծանր խաչ: Դա փրկության խաչն է, քանի որ իրենց խեղճ, հոգնած մեջքերի վրա նրանք կտանեն նրանց մեղքերը, ովքեր պղծեցին Ինձ: Նրանց բաժինը ծանր կլինի: Իմ հանդեպ ունեցած իրենց սիրո պատճառով նրանք կտառապեն ուրիշների մեղքերի պատճառով՝ փրկելու համար նրանց ողորմելի սրտերը:
	Այդ հոգիները արժանի չեն փրկվելու: Նրանք կփրկվեն միայն, որովհետև Ես ընտրել եմ նրանց որ փրկվեն: Նրանք վիրավորած կլինեն Ինձ, սոսկալի տառապանք պատճառած Իմ հավատարիմ հետևորդներին և չարչարած Իմ մնացորդ բանակը: Չնայած դրան, Ես կփրկեմ նրանց Իմ մնացորդ բանակում գտնվողների հավատի պատճառով:
	Մյուսները, ովքեր վաճառել են իրենց հոգիները գազանին, իմացեք հետևյալը: Դուք կարող եք չհավատալ դժոխքին, բայց Ես կբացահայտեմ ձեզ թե ինչ տառապանք կբերի այն ձեզ: Այն օրը, երբ Ես ձեզ ցույց կտամ տառապանքների մակարդակները դժոխքում, այն ձեզ կսարսափեցնի, և ձեզնից շատերը կճչան Իմ Գթասրտության համար: Եվ Ես կփրկեմ ձեզ, եթե դուք Ինձ խնդրեք որ ներեմ ձեզ, Ես կանեմ դա Մեծ Նախազգուշացման Օրվա ընթացքում: Ձեզնից նրանք, ովքեր ականատես կլինեն դժոխքի այրող կրակներին, բայց չեն շրջվի դեպի Ինձ, դուք կենդանի չեք մնա Նախազգուշացման ժամանակ, և այն պահը երբ կմերժեք Ինձ, կլինի ձեր վերջինը:
	Բոլոր նրանք, ովքեր մնում են Ինձ հավատարիմ և ճշմարիտ՝ Իմ Խոսքին, չնայած դուք կտառապեք, ձեր առջև մեծ փառքի ապագա է:
	Նրանք, ովքեր ուշ չեն դարձնի Իմ Նախազգուշացմանը կամ չեն լսի Ճշմարտությանը, կլինեն մեծ վտամգի մեջ:
	Ձեզնից նրանք, ովքեր կռապաշտում են գազանին և հետևում կեղծ մարգարեին դեպի նոր համաշխարհային կրոն, կնետվեն դժոխքի այրող կրակների մեջ, կենդանի, այդ երկուսի հետ:
	Ճշմարտությունը դառն է համտեսելու համար, բայց երբ այն ընդունում եք, այն կբերի ձեզ հավիտենական Կյանք, ուր դուք կվայելեք Իմ Թագավորությունը հավետ ձեր սիրելիների հետ: Մի կտրեք Հավիտենական Կյանքի պորտալարը, քանի որ կտառապեք սոսկալի տառապանքով, և ձեզ երբեք թեթևացում չի տրվի:
	Ձեր Հիսուս
	
	Ջրհեղները կլնինեն սովորական բան, և դուք կիմանաք, թե աշխարհի որ մասերն են ամենից շատ զայրացնում Իմ Հորը

